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LA LLEGENDA FUNDACIONAL DE SANTES CREUS 

UNA V E R S I Ú CATALANA DOMESTICA DE 
PRIMERIES DEL SEGLE XVI 

L a llegenda fundacional de Santes Creus, tan reiteradament 
invocada pels tractadistes del monestir, i tan coneguda dins les 
cròniques generals, fa uns quants anys que va merèixer un magis
tral estudi d'un dels homes més preparats que tenim en aquesta 
mena d'afers: Miquel Coll i Alentorn, amb la publicació del seu 
llibre; ha llegenda de Guillem Ramon de Montcada (Barcelona, 
Aimà, 1958). E n aquest magnífic i exhaustiu estudi el seu autor 
va publicar, fidelment traduïda al català (pp. 100-108), i en el llatí 
original per via d'apèndix (pp. 140-148), una versió originària dels 
primers anys del segle xv deguda als monjo de Santes Creus fra 
Bernat Mallol. Com molt bé conclou Coll i Alentorn, la versió ma-
lloliana de la llegenda "és la més extensa i la més circumstanciada 
que posseïm". Encara que Coll es va haver de servir d'una trans
cripció feta l'any 1720 pel també monjo del monestir fra Isidre 
Domingo, copiada d'un còdex cronològicament anterior, el 459 de 
l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, en realitat no conté cap 
variant digna d'esment amb el seu patró, segons que hem pogut 
comprovar per una minuciosa comparació d'ambdós textos. 

Aquesta versió del còdex madrileny és de darreries del segle xv 



242 

i deguda a la còpia que en aquell temps fra Joan Salvador, igual

ment monjo de Santes Creus, va fer del Compedium de fra Bernat 

Mallol. E l text de la llegenda a què ens referim, i que correspon 

als capítols 9-22 del llibre I , es troba als folis 3v~5v del repetit cò

dex. Val a dir que ens podem refiar plenament de l'atribució feta 

a fra Mallol del text publicat per Coll i Alentorn; i no tan sola

ment per la identitat del text que ell publicà amb el del còdex 

madrileny, sinó també perquè l'autor d'aquest, diligentíssim notari 

i cronista de Santes Creus, ens va transmetre curosament al peu 

de la lletra la relació malloliana, sense alterar-la. 

Aquesta fidelitat és evident de l'escrupolositat amb què trans

criu tot el còdex. I en el cas concret de la llegenda, perquè fra 

Salvador, tot i copiar la relació malloliana mot a mot, sabem que 

no donava crèdit a alguns dels seus episodis i circumstàncies lle

gendàries per la discordança cronològica que motivaven. Perquè 

precisament fra Joan Salvador és l'autor d'una més tardana versió 

de la llegenda fundacional, datable, a tot estirar ençà, pels volts 

del 1505. 

L a versió salvadoriana de la llegenda fundacional és notable 

per diversos caires de consideració. Primerament, ens és donada 

en català, i en un llenguatge literàriament correcte. Segonament, 

i aquesta circumstància podria multiplicar-ne les deduccions, cons

titueix tota una nova explicació als motius expiatoris de la funda

ció amb una inqüestionable intenció de concordarlos amb la ve

ritat històrica. L a transcrivim del còdex 532 de l'esmentat A. H . N. 

de Madrid, on va compresa en els folis 5-7: 

* 
* •* 

"...és a saber que en lo temps que lo sobredit molt spectable se

nyor en Ramon Berenguer, comte de Barchinona, abans que fes lo 

sobredit matrimoni, guerrejant contra los dits moros que eren en 

Cathalunya, en servey e companyia sua ere contínuament en les 

guerres e batalles contra los dits moros lo molt noble e virtuós ca

valler don Guillem de Manchada, qui ere gran senyor en Cathalu

nya, e assenyaladament senyorejave tota aquella terra prop de la 

ciutat de Barchinona, a la part de Vallès, hon és la montanya gran 
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que s diu la montanya de Monchada, e lo castell que sta sobre la 

dita montanya ere la sua posada, hon lo dit don Guillem de Mon

chada habitave ab sa muller e sos fills e ab sa família, e ere molt 

tengut en gran reputació per lo dit senyor comte e per tots los 

altres de la terra. 

Esdevench-se que lo dit don Guillem de Monchada, lo qual 

en los dies passats ere stat injuriat molt per lo senyor Archabisbe 

de Tarragona, que lavòs ere, volent se revestir de la tanta injuria 

que lí avie feta, desliberà matar lo dit Archabisbe, e de fet lo ma

tà; que anant lo dit Archebisbe de Tarragona a Roma, que per lo 

Sant Pare ere citat ell e los altres prelats deCathalunya per con-

sili general, passant per la sua terra, lo dit noble don Guillem de 

Monchada li isqué al camí, e de les sues mans lo mathà e l féu 

caure de la sua mula en què cavalcave e allí morí. 

Ffet... e perpetrat tant gran cas e sacrilegi de matar hun tant 
assenyalat prelat com és l'archabisbe de Terragona, lo gran so a 
cort se mogué per la terra. E lo dit senyor comte treballà eru perse
guir? lo dit noble, e ell se'n fugi.e-entrà-sen- en Aragó; e pusque lo 
dit comte no pogué pendre a ses mans lo dit noble don Guillem de 
Monchada, levà-H tota sa terra. E lo dit noble stant en Aragó, per 
ésser molt nomenat e valent cavaller, ere molt estimat e venerat 
per tots los Aragonesos. 

Com fou vengut lò temps que los aragonesos volgueren casar 
la dita Peyrohella, filla del dit Rey Ramiro, Rey de Aragó, quan ja 
lo dit rey fou mort e aguessen desliberat casar-la ab lo dit comte 
de Barchinona en Ramon Berenguer, volgueren que lo dit don 
Guillem de Monchada fos lo èmbaxador qui personalment portàs 
la dita embaxada al dit comte de Barchinona del dit matrimoni. E 
lo dit noble e valent cavaller don Guillem de Monchada, encara 
que estigués en ira del dit comte de Barchinona per lo gran cas e 
mort del dit Archabisbe. molt volenter acceptà la dita embaixada. 
E sens negun guiatge, ni altra consulta, ell entrà en Cathalunya, 
e fou davant lo dit comte; e splicant-li ab gran reverència la dia 
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embaxada, com tots los nobles e prelats de Aragó eren contents 

donar al dit comte la dita filla del rey per muller, ab tot lo regne 

de Aragó, si ell ho volia acceptar. E lo dit molt il·lustre comte en 

Ramon Berenguer, com hagué oïda la dita embaxada, molt content 

e alegre consentí al dit matrimoni, e de continent perdonà al dit 

dori Guillem de Monchada, remetentrli del tot lo dit cas e mort 

que feta avia del dit Archabisbe de Terragona, e féu-li tornar tota 

la sua terra e rendes que li avie levades. E en aquesta manera lo 

dit don Guillem de Monchada obtengué plena remissió, quant 

al cos. 

Emperò quant a la sua ànima, la qual tenie molt encarregada 

per la dita mort, fou-li forçat anar a Roma per obtenir del Sant 

Pare absolució e remissió de aquest tant gran pecat e sacrilegi que 

avie comès, com de tant gran pecat la absolució se pertanyie sols 

al Sant Pare e no a neguna altra persona. 

Lo qual sacrilegi e tant gran crim lo dit noble haverlo con

fessat ab grandíssima contrició e humilitat, demanant ab moltes 

làgrimes e dolor de son cor, venie e perdó a Nostre Senyor Déus 

e absolució e penitència al dit Sant Pare, offerint-se molt prest e 

aparellat fer e complir qualsevulle penitència que li fos injungida. 

Aquelles hores lo dit Sant Pare, vista la sua gran contrició, ultra 

moltes altres coses santes e pies que manà al dit noble que fes, 

assenyaladament li donà per penitència que hedificàs hun mones

tir del orde de Cistells en la sua terra, d'on ere natural, ço és en 

Cathalunya, hon avie comès lo gran pecat e sacrilegi de haver 

feta la dita mort. E n aquesta manera lo dit don Guillem de Mon

chada obtingué plena absolució e remissió de son pecat. 

Lo qual noble, tornant-se'n de Roma, desliberà fer e hedificar 

lo dit monestir en la sua terra, ço és dellà la dita montanya del 

dit castell de Monchada, en una gran vall que se apella Valldaure. 

Emperò perquè li fou consellat que cerquàs primer algun mones

tir de aquest orde de Cistells, d'on pogués haver religiosos mon

ges qui poguessen venir a habitar en lo dit monestir nou que ell 

volia hedificar, de continent ell anà en França a hun gran mones-
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tir apellat Gran Selva, de la dita : religió, hon avie gran congregació 
de religiosos, lo qual monestir és situat prop la ciutat de Tolosa. E 
essent allí explicà al Reverent Abat e al convent del dit monestir 
lo seu bon propòsit, demanant-los en gràcia li volguessen dexar re
ligiosos qui venguessen star en lo dit monestir que ell devie e vo-
lie hedificar en Cathalunya. E fou li respost per los dits abbat e 
convent com eren molt contents satisfer a la sua petició. Emperò 
primer volien saber a veure lo loch on lo dit monestir se devie he
dificar, si fore idoneu e competent per fer monestir, och encara 
volien saber quina renda los donarie que bastàs a la vida e sus
tentado dels religiosos qui irien star en dit monestir. E per haver-
ne millor e pus certa informació de les coses damunt dites, los 
dits abbat e convent de Gran Selva trameteren ací a Cathalunya 
dos notables religiosos ço és lo venerable prior, del dit monestir e 
hun altre qui's nomenave frare Guillem de Montpeller, per veure 
a l'ull lo dit loch hon se devie hedificar lo dit monestir, e sobre 
hon haurien rendes per lur sustentació. E lo dit noble don Gui
llem de Monchada, ab tres fills que tenie: lo hu apel·lat don Gui
llem, l'altre don Ramon, e lo terç don Berenguer, mostraren als 
dits dos religiosos aquella gran Vall Daure fins a la montanya de 
Cerdanyola, ah tots sos tèrmens, drets e pertinències, é hun molí 
a Monchada, e altres terres per fer orts e vinyes; och encara pro
meteren donar al dit monestir cascun (any) M. D. quarteres de or
di, assignades sobre los seus domenges que tenien a Sentmenat, e 
a Sant Marçal prop de Monchada. Tot açò foy fet, assignat e do
nat per los dits nobles, pare e fills, e fan fer carta en l'any Mil C L . 
de la Nativitat de Nostre Senyor Jhesu Xpist. 

Les quals coses, vistes e compreses per los dits dos religiosos 
qui eren stats tramesos, foren de parer que axí lo loch dit com les 
dites rendes ere tot bo e sufficient, axí per lo dit monestir, com 
encara per sustentació dels qui vindrien habitar en aquell. E tor 
naren-se'n a lur monestir de Gran Selva, e feren la matexa relació 
als sobredits Abbat e convent, de la qual foren molt contents e 
alegres." 
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* 
* * 

Una lleugera comparació entre la versió llatina de fra Mallol 

i la catalana de fra Salvador, acusa les següents diferències: 

Salvador, com Mallol, fa marxapeu de les activitats guerreres 

i conqueridores del comte Ramon Berenguer IV , en les quals fou 

ajudat pel noble Guillem de Montcada. Però omet l'episodi de l'ab

sència de Guillem de Castellvell en el recompte dels ajuts que la 

noblesa havia prestat a les conquestes de Tortosa i de Lleida, i les 

conseqüències que se'n derivaren: l'enuig del comte, els bons ofi

cis del Montcada per calmar-lo, la malèvola versió de l'excusa del 

Montcada reportada al Castellvell; la rancúnia d'aquest, l'empreso

nament d'aquell; la visita de l'arquebisbe de Tarragona al captiu, 

el sarcasme amb què el va alleugerir, i la venjança que covà Mont

cada a l'arquebisbe; el mullerament del Montcada amb la filla del 

Castellvell, el seu alliberament i la procreació dels seus fills. 

E n canvi, trobem a la versió de Salvador, com hem dit, la 

versemjblable ubicació del senyoriu del Montcada; i que aquest 

noble havia estat injuriat per l'arquebisbe, encara que sense con

cretar-ne la injúria. 

E l propòsit d'occir l'arquebisbe és comú; però Salvador omet 

alguns detalls: la denúncia, el manament d'abstenció dels seus 

servidors en la participació del crim, l'arma amb què l'occí. Tam

bé és comuna la causa del viatge arquebisbal a Roma: l'haver es

tat cridat pel papa, però matisant Salvador el motiu: concili gene

ral, i concretant que l'arquebisbe cavalcava una mula. 

Salvador també omet la reacció de la muller del Montcada en 

saber el crim, l'intent de llançar llurs fills daltabaix per la finestra 

del castell, i com aquella fou tornada a casa del seu pare per cau

sa d'això. 

Encara Salvador accentua el ressò que a Catalunya assolí el 

sacrilegi, ressò del qual no fa esment Mallol. És comuna la perse

cució del comte, la fugida a Aragó, i la confiscació dels béns de] 

criminal pel comte de Barcelona; però exclusius de Mallol els epi

sodis aragonesos de la successió de Sanç de Sobrarbe. L'ambaixada 

de Guillem de Montcada al comte barceloní presenta matisos de 

més detall a Mallol, fins a la restitució material dels béns confis-
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cats. E n canvi, Salvador accentua la contrició del Montcada, l'ab

solució papal, i la condició expiatoria de la fundació de Santes 

Creus, que entronca, amb més ambició de responsabilitat històri

ca, amb els primers fets de la fundació eistercenca de Valldaura 

del Vallès. 

E U F E M I A F O R T I C O G U L 





EL CIMBORI DE SANTES CREUS 
Tot i que el cimbori de Santes Creus és una obra remarcable 

dins el conjunt arquitectònic i artístic del monestir, ha estat una 
peça que fins ara, que sapiguem, ha merescut ben poca atenció 
per part dels estudiosos. Els tractadistes de Santes Creus només 
l'esmentan amb llocs comuns de ponderació i d'elogi. Solament co
neixem un autor que arriscà enfrontar-se amb la problemàtica del 
cimbori i aquest fou l'arquitecte senyor César Martinell l'any 1929. 

E l futur estudiós d'aquesta obra farà bé de tenir present l'es
ment del senyor Martinell, i com la resolució del pas del quadrat 
del creuer al vuitavat del cimbori amb l'envoltant parabòlica hau
ria pogut ésser un precedent gaudinià. Aquest suggeriment, for
mulat eh un temps que Gaudí sembla que no tenia la consideració 
general actual, va acompanyat d'una afirmació ben concreta: la 
desconeixença de cap document que pugués ajudar la datació de 
l'obra, que Martinell creu dels darrers anys del segle xru, o, tal 
vegada, dels primers del xrv 1 

L a veritat s'acosta més al segon terme de la disjunctiva con-
jectural proposada per l'arquitecte senyor Martinell. E l cimbori de 
Santes Creus és una obra del temps del rei Jaume I I el Just, i ben 
avançat ja el seu reialme, segons que es pot deduir d'uns mots del 
còdex 459 de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, fol. 26v., on, 
en parlar dels rèdits que el monestir tenia a Vilafranca del Pene 

i ANTONI PALAU I DOLCET: Guia de la Conca (Barcelona, 1932), p. 46, dóna 
una referència en relació, sembla, amb el cimbori de Santes Creus. Segons aquest 
autor, el rei Jaume I I l'any 1314 des de Lleida, va manar a Pere Massaguer que 
fes tallar i vendre tots els arbres no fruiters del terme de Barberà i d'altres terres 
do la Comanda de l'orde de Sant Joan per a destinar tot el seu producte a les obre» 
del campanar de Santes Creus. Es van recollir dos-cents sous. 
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dès esmenta la procedència dels diners amb què foren adquirits, 

entre les quals hi ha aquesta referència; 

«...et ex illis peccuniis missis per monachos regis Sicttie 
pro construendo cemborio súper ecclesiam...» 

Aquests monjos del rei de Sicília havien d'ésser els que de 

Santes Creus anaren a fundar el monestir d'Altofonte, prop de Pa

lerm, fundació que es va iniciar l'any 1307, regnant Frederic, ger

mà del rei Jaume I I el Just de Catalunya. Quan aquests monjos 

estigueren en disposició d'enviar cabals a la casa matriu, havia 

d'ésser després d'algun temps de permanència al nou monestir. 

Fos com fos, però, és clar que els diners enviats ho foren con

cretament per a bastir el cimbori del damunt de l'església, que ne

cessàriament havia d'ésser poc o molt posterior a la data funda

cional d'Altofonte. 

Podem conceptuar el cimbori de Santes Creus gairebé con

temporani del de Poblet, bastit en temps de l'abat Copons (1316¬

1348); i del de Vallbona de les Monges, bastit en temps de l'aba

dessa Elisenda, germana carnal de l'abat de Poblet (1340-1348), i 

amb els quals té tantes analogies. E n establir aquesta quasi con

temporaneïtat, no fem sinó escurçar la seva suposada i proposada 

cronologia. És possible, i fins probable, que el cimbori de Santes 

Creus fos iniciat abans que els de Poblet i de Vallbona, i que 

aquests en prenguessin patró. També hi cap la hipòtesi que el 

cimbori de Santes Creus pugui respondre, més o menys, a un mò 

dul foraster que en certa manera servís per a tots tres. 

ARTEMI F O L C H 



VALIOSA C O L E C C I Ó N DOCUMENTAL DE 
SANTES CREUS, EL C Ó D I C E 437 DEL 

A. H. N. DE MADRID 
Siguiendo la trayectoria de poner al alcance de los estudiosos 

el precioso acopio de sus materiales microfilmados, el Archivo B r 
biográfico de Santes Creus ha ampliado últimamente en copia po
sitiva varios de los códices obtenidos, de los que cabe dar alguna 
noticia, como así ya se ha efectuado anteriormente con otros códi
ces interesantes, noticia que se ha publicado en estas mismas pági
nas. E n nuestra reseña de hoy nos ceñiremos al manuscrito catalo
gado con el número 437 de los códices del Archivo Histórico Na
cional de Madrid, volumen facticio que agrupa un total de unos 
310 documentos de muy variado contenido, procedencia e interés. 
También pertenecen a diversas épocas, aunque abundan sobre los 
demás los documentos de los siglos xvi y xvn, precisamente más in
teresantes porque se refieren a épocas de la historia de Santes Creus 
apenas estudiadas, que es tanto como decir casi desconocidas. 

Ocupan el primer plano de la atención los documentos reales 
' *—entre ellos algún privilegio— y una nutrida correspondencia sa
lida de las cancillerías reales cuya frecuencia en determinados pe 
ríodos, si no lo hubiere, casi podría esbozar un verdadero itinerario 
de la monarquía, ya que ordinariamente todos los documentos lie 
van la referencia del lugar donde han sido fechados. Del casi cen
tenar de esos documentos emitidos por diferentes monarcas sólo 
tres o cuatro pertenecen al siglo xrv, el gran siglo de Santes Creus; 
otros tantos al xv; una docena al siglo xvi; y todos los demás al 
xvn, mejor dicho, a los primeros años de esta centuria, porque el 
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de datación más reciente es del año 1639. No estará de más indicar 

que algunos de estos documentos reales de primeros del siglo xvn 

van dirigidos a fray Juan Salines, monje de Santos Creus, gran per

sonaje que fue Prior de la orden de Montesa y Vicario General de 

la Congregación Cisterciense de los monasterios de la Corona de 

Aragón a pesar de que no era abad de monasterio alguno; pero era 

gran amigo del rey, y, excepcionalmente, se obtuvo privilegio a ti

tulo personal exclusivamente para poder ocupar el cargo supremo 

de la orden en los dominios de Su Majestad Católica, en cuyo ejer

cicio le sorprendió la muerte. Esta documentación real, siempre de 

gran sugestión, podrá ilustrar, no solamente diversos aspectos biográ

ficos de varios personajes, sino principalmente el agitadísimo perío

do de últimos del siglo xvi y principios del siguiente, y concerniente 

á la vida religiosa del monasterio de Santes Creus, así como del de 

Poblet y otros, e incluso a la disciplina de la universal orden cis

terciense; y, destacadamente, a la influencia política de la monar

quía sobre el monaquismo. 

Otro apartado de ellos es el de los documentos emitidos por los 

virreyes lugartenientes y capitanes generales de Cataluña. E n la co 

lección que comentamos figuran unas cuarenta cartas de la lugarte-

nencia que van desde el arzobispo de Zaragoza en 1536, hasta el 

conde de Santa Coloma en 1639, o sea, un largo siglo. Las hay, tam

bién, firmadas por el marqués de Aguilar, el de Tarafa, por don 

García de Toledo, varias del duque de Feria, algunas más del du

que de Monteleón, del obispo de Tortosa, una decena del marqués 

de Almazán, del duque de Alburquerque, del de Alcalá y media 

docena del referido conde de Santa Coloma. 

Complemento de la documentación anterior sería la salida del 

monasterio fechada en él y dirigida al rey directamente o a sus lu

gartenientes durante lo largo del siglo xvn por lo menos con tres do

cumentos de interés. Señalaremos, además, una curiosa referencia 

de 1462 a la guerra civil de Cataluña contra don Juan I I , y una 

carta de los Consellers de Barcelona de 1608. 

Otra agrupación de documentos podría formarse con los rela

cionados con el papa y la curia romana. Estos documentos raramen

te son particulares de Santes Creus, porque en general, aunque de 

subido interés para la historia doméstica, sus asuntos se interfieren 
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con cuestiones concernientes a otros monasterios y a la orden eister-
ciense en general, y, sobre todo, a diversas reformas regulares. Con 
todo, señalaremos como excepcional la bula de Clemente V I I I en 
el año 1599. 

Un momento interesante por la documentación existente resulta 
ser la década 1570-1580; de la primera de estas fechas existe un 
importante documento romano super reformacione monasteriorwm 
Hispanie; y, entre ambas, se produce abundante correspondencia 
cruzada entre Santes Creus y Roma directamente, quizá una docena 
de documentos. No es posible separar de este asunto la reiterativa 
correspondencia epistolar del abad don Jerónimo Contijoch que apa
rece de esta década en el manuscrito. Como debemos relacionar 
con él otra correspondencia con el cardenal de Claraval en 1571; 
con el Abad General —por lo menos dos cartas, una de 1572' y otra 

de 1573—; con el Capítulo General de la orden cisterciense del úl
timo de estos años que acabamos de mencionar; con el Procurador 
General de la orden ante la curia papal, con cartas datadas en 1570 
y 1571, y alguna otra. 

Los afanes reformatorios de la orden se reproducen, ahora in
evitablemente, a finales del siglo. Apunta nuevamente la Congrega
ción. Y sobre este momento crucial del monasterio de Santes Creus, 
que lo fue asimismo para los demás monasterios de la orden, los 
documentos son abundantes e interesantes. Frecuentemente interfe
ridos con otros asuntos de la época que no es del caso pormenorizái 
aquí, ni tan sólo apuntarlos. Vale la pena, con todo, señalar las mi
sivas y memoriales dirigidos al papa en 1595; 1596, 1598 y 1602; la 
frecuente correspondencia que se recibía dé varios agentes situados 
en la capital del orbe cristiano, correspondencia que se inicia en 
1594 en nuestro manuscrito y que persevera hasta el año 1602; la 
documentación relativa al procurador nombrado ante el Nuncio de 
Su Santidad en 1601; y otras interesantes intervenciones cardenali
cias ante el propio Nuncio en 1595; así como una carta del papa al 
Nuncio mencionado, del año 1596. 

Además de las relaciones que otros asuntos motivaron con las 
altas jerarquías de la orden en la presente ocasión señalaremos la 
frecuente correspondencia del Abad General registrada en nuestro 
manuscrito entre los años 1598 al 1614; las varias cartas con el Pro-
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curador General de la orden en Roma de los años 1594 y 1603, ma

yormente del primero; la correspondencia de fray Salines, ya men

cionado, al abad desde Valencia en 1594 y en 1602 desde Roma y 

desde Perpiñán a su vuelta; y, finalmente la pretendida visita del 

abad de Veruela como Vicario General de la Congregación a San-

tes Creus y otras relaciones de esta autoridad del año 1618. 

Hemos anotado dos documentos del año 1448 que revisten cier

ta curiosidad sobre el conocido asunto de los escapularios negros 

suscitado contra los monasterios de Poblet, Santes Creus y otros. 

. E n otro aspecto de consideración hay que referirse a los docu

mentos que relacionan el monasterio de Santes Creus con varios 

otros de la orden. Santes Creus, tan allegado a Poblet, frecuente

mente presidió mediante sus abades la elección de los del monaste

rio hermano. Hay reiteradas referencias a estas presidencias desde 

1545 hasta 1602, con dataciones de 1583 y 1598. Registremos un do

cumento de 1570 para la visita en común de los abades de ambos 

monasterios; Poblet y Santes Creus. 

Con el monasterio femenino de Vallbona de les Monges hay 

relacionado un documento sobre la elección de abadesa del año 1603. 

Y con la filial de Santes Creus en Valldigna varios documentos 

desde 1570; y con el priorato de l'Eula otros varios de 1603 a 1618. 

Más copiosa es la documentación relacionada con la orden mi

litar de Montesa, dependiente de Santes Creus. Esta documenta

ción se inicia en el manuscrito con dos cartas del Maestre de 1535; 

una docena de documentos se refieren a visitas y asuntos del bie

nio 1554-1555; seis o siete a la de 1599, y un par al año 1605. 

Otro apartado considerable se formaría con los documentos 

referidos a jurisdicciones del monasterio, a sus posesiones y a la 

administración de ellas. E l más antiguo sería la venta del castell de 

Foix, 1388; un asunto sobre els Monjos del Penedès, de 1510; y 

varios documentos sobre Forés, 1618-1621; y numerosos sobre Co

nesa, 1614-1620. Hay algún otro documento referente a Pontons 

y a tierras ubicadas en Les Pobles. Parece que alrededor de los 

tiempos en que las ideas congregacionistas se implantaron en San-

tes Creus apuntó con violencia la crisis con dos de sus importan

tes dominicaturas: Forés y Conesa, como ya hemos apuntado. Pa

ra el estudio de estos dos pleitos son preciosos los apuntes reco-
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gidos en el volumen y que contienen minutas de diversas consul
tas formuladas a los abogados y jurisperitos, frecuentemente acom
pañados de los dictámenes de las mejores autoridades de la juris
prudencia catalana de entonces. 

Los documentos datados que se agruparían aquí van desde el 
año 1618 al 1626. 

Es interesante, quizá como testimonio de la investigación del 
monasterio de Santes Creus en sus tareas, el detallado memorial 
existente sobre el Concilio Provincial reunido en Tarragona en 
1587 durante todo el mes de octubre, y que, dividido por sesiones, 
alcanza a doce folios manuscritos por ambas caras. 

Dejamos de aludir a varios documentos menos característicos. 
Pero antes de levantar la pluma queremos citar la carta de mosén 
Jaume Amigó desde Roma en 1559, por referirse a una persona

lidad tan poco conocida —apenas más que el nombre y breves con
creciones sobre obras suyas—, a pesar de haber sido el verdadero 
introductor de la arquitectura del Renacimiento en Cataluña, pri
macía que quizá sea compartible con el menos desconocido prior 
Pere Aguiló de la cartuja de Scala Dei. Y un par de documentos 
sobre las relaciones del monasterio con la colecturía apostólica de 
finales del siglo xvi, que aportan curiosas precisiones sobre la elec
ción del abad Nogués de Santes Creus. 





UN VENDRELLENG A L'ABADIA 
DE SANTES GREUS I AL 

VICARIAT GENERAL DE LA C O N G R E G A C I Ó 

Text de la conferència pronunciada per la senyora 
Elissa Vives de Fàbregas, amb motiu de THomenatge 
que la ciutat del Vendrell va dedicar a Vabat Bassa a 
Santes Creus el 10 de setembre de 1967. 

Avui, sota un bell enteixinat d'estil mudèixar, inaugurem el baix 
relleu que deixarà constància de la labor de l'Abat Bassa, i donarà 
honor a la Vila del Vendrell, que fou el seu bressol. 

Per a fer viva una imatge en la nostra ment, cal saber el libe 
on es movia. E l món on sojornà l'Abat Bassa el tenim davant dels 
ulls. Les mateixes terres que ens envolten l'envoltaren, el Gaià també 
remorejava ací en la vall, moltes de les pedres que l'eixoplugaren 
resten serenes i belles a través del temps, en la calma i en la 
tempesta; a través de guerres, devastacions i pillatges; una damunt 
de Taltra com les volgueren els que les unireni; com si la història 
que guarden, com si els precs dels que les habiten, els: hagués 
donat una força indestructible. 

Aquesta terra que s'esqueia ésser línia divisòria entre les diò
cesis de Barcelona i Tarragona, per la qual circumstància el bisbe 
barceloní assegurava que pertanyia al territori del seu Castell d'Al-
bà i el noble Guerau Alamany de Cervelló, sostenia que entrava 
dins ek límits del seu senyoriu de Montagut, i a causa d'una dis
cussió que no es resolia, el territori restà erm i va ésser denominat 
Camp de la Contrarietat. 

E r a un tossal abundant de deus d'aigua i molt ric en pastura; 
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per això, durant l'hivern, quan els pastors baixaven de muntanya, 

hi anaven els ramats. E n nits molt fosques, descobriren petites res

plendors damunt la terra, i creient-ho cosa de miracle, posaren 

creus en els llocs, on les veieren, i per aquesta causa aquell ter

reny es denominà el de les Santes Greus. Com si la fe dels humils 

hagués estimulat els nobles de Montagut i d'Albà, aquests, resol

gueren acabar la baralla cedint el terreny als Monjos de Valldaura. 

"La llegenda, és la poesia tradicional de la terra", diu Maragall. 

Això succeïa en 1158. Dos anys després neixia la Granja de San

tes Creus, on els Monjos del Císter, secundats per abundants venes 

d'aigua, convertiren l'erm en esplèndids conreus. Així a la vora del 

riu Gaià i rodejat de suaus pujols, anà creixent i estenent-se el que 

esdevindria Reial Monestir de Santes Creus, el qual s'ha denominat 

"el Sant Denís" dels monarques catalano-aragonesos. Si el Monestir 

de Ripoll evoca l'època de la Reconquesta amb els Comtes de Bar

celona, aquest fa reviure l'esplendorós període del Renaixement me

dieval a Catalunya. 

Idènticament a tots els Monestirs de l'Occident, el de Santes 

Creus no va ésser solament centre d'una Comunitat religiosa, sinó 

que exercí una profunda influència cultural, política i econòmica 

dins el país. 

Els monjos blancs, foren uns decidits col·laboradors de la re

conquesta i de la repoblació subsegüent. 

Però, retornem al nostre personatge; de l'Abat Bassa sabíem 

que era nat al Vendrell. N'ignoràvem el segon cognom, el dia de 

la naixença, de quina casa provenia. I ens proposàrem d'escatir-ho. 

Entre diverses visites, una ens portà a casa Toldrà, possessors 

d'una part de la Biblioteca que pertanyé a la família Bassa del car 

rer Major, antics terratinents anomenats de "Cal Magre". Revisant 

llibres, descobrirem un devocioriari datat el 1789 amb les firmes de 

Fra Josep Bassa i del pare Aragonès, els quals sabíem germans de 

la mateixa comunitat per haver trobat els dos noms en Capítols ce

lebrats al M ° n e s t i r de Santes Creus. 

L a nostra alegria va ésser enorme amb tot i que els Toldrà no 

guarden cap record de l'Abat. 

Amb aquest llibre, anàrem a visitar el senyor Inglés, compilador 

de fets i personatges del Vendrell; ell ens acompanyà a l'Arxiu Par 
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roquial, on ens perdérem entre infinitat de Joseps Bassa, nats al 
Vendrell. 

E l senyor Rector, Pau Caldes, va acompanyar-nos a Sant Vicenç 
de Dalt, on sojorna una descendent d'aquesta noble família. El la 
ens indicà que el seu germà, Frederic Bassa Bray, posseeix l'arbre 
genealògic. L a nova ens portà a la seva casa de Barcelona. Mes¡, la 
desil·lusió va ésser gran: no posseïa cap indici d'haver tingut un 
Pare Abat a la família. 

Aleshores començà el peregrinatge. Visitàrem, un per un, tots 
els Bassa del Vendrell. Alguns havien desaparegut sense deixar des
cendència. E l senyor Eures, advocat, escriptor, i gran coneixedor de 
la història del Vendrell, tampoc no pogué orientar-nos. 

Havia esdevingut per a nosaltres una idea fixa que aquesta disr 
sertació no fos únicament un conjunt dels fets que posseíem, sinó 
que aportés noves dades per a enriquir el passat del nostre perso
natge; no obstant, totes les portes se'ns tancaven. 

Aleshores em vingué a la memòria un proverbi àrab que diu: 
"Quan desitgis aconseguir quelcom, tingué'n la seva imatge sempre 
davant dels ulls com un fanal encès, que enlluerna, i no deixa veure 
res més". 

L a troballa del devocionari amb el nom dels dos frares ens tenia 
alerta. Si Frederic Bassa Bray no hagués estat un investigador del 
seu llinatge, si no hagués tingut davant dels ulls el seu arbre genea
lògic sense cap referència sobre aquest religiós»...; i fou aleshores, 
quan més desorientats estàvem que, el dia de la Verge d'Agost, tro
bant-nos a Sant Salvador, quan les gralles acompanyaven l'encarca
rada dansa dels gegants i el Ball de Bastons feia cabrioles rítmiques, 
ens visità Frederic Bassa Bray. Portava a la mà un document pre
ciós. L a còpia d'un tesíament d'Anton Bassa Virgili, datat el 9 d'abril 
del 1799, en el qual lega una renda anual de 36 lliures al seu germà, 
el Pare Mestre, Josep Bassa, Monjo del Reial Monestir de Santes 
Creus. No hi havia dubte, era ell. Acabàvem de descobrir el seu 
segon cognom, Virgili. 

Una altra recordança: el testament està segellat amb hòstia ver
mella i l'escut de l'Abat Bassa, timbrat d'un bàcul i una mitra, porta 
creu patriarcal, plantada, timbrada de corona reial, sobre hòstia ver
mella. • - , • 
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Esperonats per aquesta important troballa, ens dirigírem al 

Vendrell, Allí el senyor Rector, a més d'ofrenar-nos l'arxiu, ens do

nà les claus del pis superior on trobàrem alguns volums amb l'ex-

libris de fra Josep Bassa. Entre ells hi ha "Exercicis de Perfecció 

i Virtuts Cristianes", un Missal Romà, Preparació de la Missa, un 

diccionari llatí-espanyol, i quatre volums de la "Filosofia de Sant 

Tomàs d'Aquino". Tots provenien d'un legat dels Bassa de "Cal 

Magre". 

Ara ja sabíem qui era la seva família i calia trobar-lo en els ar

xius. I quan crèiem tenir-lo, "Josep Bassa Virgili", nat el 29 de se

tembre del 1750, i ja n'assaboríem el triomf, llegim la defunció 

d'aquest infant escaiguda tres mesos després de la naixença. I a 

l'índex no hi havia cap més Josep Bassa Virgili. 

Prosseguint la recerca veiérem un germà seu, Salvador, que 

batejà fra Ildefons Virgili, Monjo de Santes Creus i oncle del na

dó, el qual hem trobat també en documents del Monestir junt a 

fra Josep Bassa. Després a l'índex descobrirem un Tomàs i en obrir 

el volum ens adonàrem que hi havia un nom: Anton, que està rat

llat; damunt d'aquest un d'il·legible, un esborrany que ajudats per 

una lupa sembla que digui Tomàs, i al costat, escrit amb tota cla

redat, i lletra més grossa el de Josep. 

Ara sí que podem creure que ens trobem davant del gran Abat 

cirtercenc, Josep Bassa Virgili, novè i últim fill de Jaume Bassa, 

familiar del Sant Tribunal, i de Josepa Virgili; nat el 15 d'octubre 

de 1754 en la casa del carrer Major del Vendrell, anomenada "Cal 

Magre". 

L'apadrinaren Josep Rubió i Maria Virgili i sospitem que 

aquesta confusió de noms podria ésser conseqüència d'una discus

sió entre els padrins, ja que el marit d'ella es deia Tomàsi i el pa

drí Josep. Creiem també que el fet d'haver romàs durant tant de 

temps ignorades aquestes dades és degut als esmentats embolics 

en l'índex i el registre baptismal. Cal remarcar que parlem de més 

de dos-cents anys enrera. 

Als quatre anys, Josep Bassa i Virgili va ésser confirmat pel 

Bisbe de Barcelona, monsenyor Ascensi de Sales. 

Estem en el punt àlgid de la investigació quan descobrim que 



261 

el gener del 1775 el nostre Josep Bassa i Virgili, que acaba de com
plir vint-rrin anys, és batxiller en Teologia. Després apadrina una 
filla d'Anton Bassa, el germà que el dotà anys després deixant-nos 
el document que ens ha portat al camí cert. 

Vuit mesos després i en menys d'un any perd els seus pares. 
Les cerimònies funeràries són tan solemnes que a més dels sacer
dots de la Parròquia n'hi assisteixen, divuit a les de la mare i vintr 
i-cinc a les del pare. Són enterrats, igual que tots els familiars, a 
l'altar del Roser de l'església del Vendrell. 

E n 1783 ja és profés i Pare Lector del Reial Monestir de San
tes Creus. Al 1789 el sabem sacerdot, i el 1800 és proclamat, i ho 
direm amb les paraules que ho va ésser: "Molt il·lustre i Reverend 
Senyor, per la gràcia de Déu i de la Santa Seu Apostòlica, Abat 
del Reial Monestir de Nostra Senyora de Santes Creus del Sagrat 
Orde Cistercenc, Capellà Major de la Reial Majestat (que Déu 
guardi) en els Regnes i Corona d'Aragó". 

Ara té quaranta-sis anys i, un després, és elegit Vicari Gene
ral de l'Orde del Císter per Catalunya, Aragó, València, Navarra 
i Balears. L a seva missió és la d'orientar tots els Cenobis de l'Or
de, els de frares i els de monges, enclavats en dits territoris. 

Com a Pare que vetlla i vol a prop tots els seus fills sovint 
viatja de l'un a l'altre. Generalment el seu mitjà de locomoció és 
el mul, cavalleria ensinistrada per a caminar al pas; menys àgil que 
el cavall, però més resistent contra les envestides del temps i els 
camins encimbellats i pedregosos. 

Seguim-lo^ cavalcant, vestit amb l'hàbit blanc, a través de 
camps i serralades, per rutes que han arribat fins a nosaltres ex
plicades per l'infatigable historiador Euiemià Fort. 

A Barcelona, hi visita el Monestir de Valldonzella, a Girona 
el del Mercadal, ara denominat amb el nom primitiu de saiita Ma
ria de Cadins. L a sortida més llarga l'inicia per Poblet, Vallbona 
de les Monges i Làbaix, sobre Pont de Suert, des d'on passa a 
Aragó. Arriba a Tamarit de Llitera (en aquest temps ja s'hi ha 
traslladat el monestir de Sant Hilari de Lleida); i va als de Verue -

la, Rueda i Santa Fe. Després, es trasllada a Navarra per a visi
tar-hi el de Sant Salvador de Leyre, Santa Maria de la Oliva, prop 
de Carcastillo i el priorat de Marcilla, l'abadia d'Iranzu i la de Fi" 
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tero; des don cavalca fins a Saragossa, on té el de Santa Lucía, i 

passa pel d'Escarp, situat a prop del riu Segre i' Cinca, els quals 

s'han de travessar amb barca, i retorna després a Santes Creus. 

L a visita de València, la inicia per Benifassà. Des de Tortosa 

embarca fins a Gandia, on hi ha a prop el Monestir de Valldigna, 

i retorna, per mar, fins a Salou o Tarragona, i des d'aquest port va 

a visitar el monestir de la Reial de Mallorca. 

Viatja acompanyat d'un secretari i d'un monjo Hec. Sempre 

que pot pernocta en hostals o posades de camí ral, on més d'una 

vegada hi haurà sorprès uns enamorats fugitius als qui cal casar; 

uns dobles desafiats a mort, a punta d'alba, que convenç amb raons 

irrefutables; o bé un bandoler al qui cal confessar i després silen

ciar-ne el crim. 

E n molts d'aquests hostals hi ha la cambra anomenada del 

senyor Abat. 

Quan un Vicari General arribava a um Cenobi es deturava ran 

la porta forana. Allí, sortia tota la comunitat, formada en processó, 

rera la creu alçada i ell no descavalcava fins que havia arribat l'úl

tim membre del Monestir. Aleshores tots li besaven l'anell, des de 

l'Abat o l'Abadessa fins al més humil. Novament formats en pro

cessó, retornaven al temple, on es resava un Te Deum en acció de 

gràcies. 

Després dins del Cenobi continuava la vida quotidiana fins al 

moment que el Vicari General anunciava l'hora en què faria la 

"Santa Visita"; aleshores, revestit de mitra i bàcul, prenia posses

sió com a autoritat màxima. Ho revisava tot,., des de les instal·la

cions fins a la part legislativa. A continuació parlava un per un 

amb tots els membres de la comunitat; era obligat d'exposarli tot 

el que sentien, fossin queixes o lloances. E l l , escoltava, sospesava, 

aconsellava i quan havia tret conclusions, convocava tota la Comu

nitat a l'Aula Capitular, i allí, revestit de pontifical, proclamava 

"el Decret de la Santa Visita". 

E l nostre Vicari General, Josep Bassa i Virgili, home de po

lèmiques i de lluites, sofriria en haver de fiscalitzar els seus ger

mans de l'Orde, però el seu anhel de perfecció el faria apte per 

empènyer causes nobles. 

I , quan las de tants viatges retornava a Santes Creus, en tra~ 
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vessar la Porta Reial, es deturaria per a prendre alenada; i, en te
nir davant dels ulls la bella plaça, banyada per aquella llum suau 
que hi resta com admirada, el repòs que tant necessitava, comen
çaria a penetrar pels porus de la seva pell, i en encamniar-se al 
seu Palau, on l'acolliria el petit claustre sempre ombrejat i fresc, 
mirant la façana del Monestir que el sol ponent tenyeix de roses, 
com a pare d'una gran família, obriria els braços i demanaria a Déu 
que els fes prou amples per a acollir-los tots i els fes prou forts per 
a defensar-los 1 Potser a la nit, foragitant angúnies i sapiències sabria 
fer-se humil, i mirant el cel ruixat d'estrelles, veuria el reflex de 
les creus que clavaren els pastors damunt d'aquella terra i que 
donaren nom al Monestir. 

Quan en 1804, Jaime Villanueva visità el Cenobi de Santes 
Creus deixà escrit que el seu Abat, com a home versat en estudis 
i aficionat a tota mena de literatures, li franquejà els tresors que 
posseïen a la Biblioteca, i que gran part dels llibres havien estat 
relligats, netejats i classificats amb gran participació del senyor 
Abat Bassa, especialment en la identificació de manuscrits. 

E l dia 14 de setembre del 1805 per haver transcorregut el qua-
trienni reglamentari, l'Abat Bassa era reemplaçat, mes la seva je
rarquia com a vicari general durà fins al mes de maig següent. 

Quan un Abat cessava, era considerat com a jubilat o se li 
donaven altres títols, els era reservada una residència particular a 
les cases dels monjos jubilats on eren servits per frares Uecs. 

Un any abans d'esclatar la guerra napoleònica, en 1807 perdé 

el germà gran, que l'havia dotat amb trenta-sis lliures anuals. 

. Josep Bassa i Virgili, deixà escrites les seves experiències ad
quirides durant el Vicariat, consolidades en les llargues medita
cions, mentre cavalcava per muntanyes i planes, sota cels canviants 
o navegant en velers que les ones i el vent menaven a port. 

Han arribat fins. a nosaltres Reflexions sobre un dictamen de 
les Comissions encarregades d'informar les Corts sobre la reforma 
de regulars, obra escrita en 1814, i Soberanía del Poble, Carta amb 
honors de discurs, editada a Lleida aquell mateix any. 

E n aquests treballs impugna el pacte social de Jean-Jacob 

Rousseau, qui sotmeté les condicions socials a una crítica anor-



264 

readora, invitant a retornar a l'estat natural, que equival al dels 

salvatges i fins possiblement al dels animals. 

E l nostre Abat, versat en teologia, amant de les lletres, re¬

constructor de documents antics que la ciència i la intel·ligència 'hu

manes ens han legat; amb tot i que en més d'una ocasió l'hem 

trobat defensant causes socials contra les injustícies; dels poderosos, 

no podia estar d'acord amb doctrines anihiladores, les quals por

tades a la pràctica amb major grau de tirania per la Convenció i 

Robespierre, conduïren a la Revolució Francesa. 

Impugna també algunes proposicions contingudes en la "Teo

ria de les Corts" de Martínez Marina; i la creença del jurament 

dels Reis d'Aragó que començava dient: "Nos que somos tanto 

como Vos---" 

Quan Josep Bassa i Virgili té seixanta-un anys, el 15 de se

tembre de 1815, és elegit Definidor per Catalunya i des dels altres 

Monestirs és sovint consultat denominant-lo Pare de la Província. 

Encara dura la guerra dels francesos quan escriu: "Plorant com 

un Jeremías el captiveri del nostre reí i la desolació de la meva 

pàtria— abandonada a la tirania d'una nació injusta, bàrbara i 

cruel... Crec que en temps de guerra les plomes han de conver

tir-se en espases..." (Francisco Goya, també cregué que els seus 

pinzells havien de convertir-se en armes combatives quan deixà 

constàricia plàstica dels fusellaments del 3 de maig). 

E n un altre fragment el nostre ex-abat Bassa Virgili, es la

menta: "Tebi i decaigut pels meus anys, pels meus coneixements 

i estil, no gosava mesurar les meves forces amb algú... Tots em 

semblaven gegants. Mes havent arribat a les meves mans "Obser

vacions històrico-orítiques sobre el monaquisme, els monjos i la 

necessitat de la seva reforma", vaig dir-me que contra d'aital escrit 

podia servir-me de la raó i de la justícia i vaig determinar-me a 

escriure... Se m'acusarà de difús o de què el meu llenguatge no 

és pur... Des de la meva infantesa no he posat tanta atenció a 

les paraules com al que elles signifiquen pel que estic altament 

persuadit que no tindré èxit, especialment entre els que jutgen els 

escriptors des de la superfície". 

D'aquest llibre en resta un exemplar a la biblioteca de Tar
ragona amb aquest nom: Observacions histórico crítiques sobre el 
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monaquisme, els monjos i la necessitat de la seva reforma, critica
des fel Reverendíssim Pare Mestre Sr. Josep Bassa, elaborat per 
l'impressor de Cambra de Sa Majestat, en 1816". 

No obstant el seu temor, llegim comentaris encomiàstics d'a
questa obra. J . Domínguez Bordona pondera la sòlida erudició 
liistòrico-.eclesiàstica i canònica que en ell es revela, i parla "del 
seu bon estil literari, càlid, fàcü i expressiu i de l'estat psicològic 
de l'Abat Bassa de Santes Creus dins la densa atmosfera político-
religiosa en què escrivia". 

Als 65 anys, continua essent Pare de Província; als 66 és re
elegit Definidor per Catalunya per 34 vots contra un a favor de 
l'Abat Vives i nou al del pare Valenciano. Es el dia 3 de maig 
de 1820. 

L'abril de 1821 corren aires de tempesta. E n un edicte apa
regut al "Diario de Barcelona", diu que s'estan subastant les fin
ques que el suprimit Monestir de Santes Creus posseïa en el cor-
regiment de Vilafranca, i a continuació enumera i taxa 32 propie
tats, entre les que podem llegir, la casa del pare Bassa, valorada 
en 4093 lliures. 

Amb tot i aquest edicte, els documents acrediten que la Co
munitat de Santes Creus continua. 

E l 2 de juny del 1824, Fra Josep Bassa, Definidor per Cata
lunya, mo pot assistir a un capítol extraordinari a Santa Fe, per 
manca de salut. Els seus 70 anys hauran acusat la pena de veure 
a punt d'enderrocar-se tot el que ell estima i que ha ajudat a 
embellir i engrandir mirant al cel, ara, li fan abaixar el cap i veure 
el que rastreja per la terra i això li causa un gran dolor. E l 21 
d'octubre tampoc no pot assistir al Capítol Definidor de Veruela 
"per trobarse dèbil i malalt". 

Seria en aquest temps que deixà escrit un fragment de carta, 
que hem trobat oblidada dins d'un llibre seu, la qual, traduïda li
teralment diu així: "Amics meus, em recordo en aquest moment 
de la faula de les granotes. H i havia la calor i la terra absorbia 
l'aigua d'una llacuna d'unes granotes; en buscaven per a viure i 
trobant un pou anaven a llençar-s'hi moltes d'elles quan una més 
llesta i entenimentada els digué: Mirem primer per on podem sor
tir quan s'assequi el pou. Per això us dic que la càrrega és molt 
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pesada per a les meves forces, i cal abans d'endeutar-se, és neces

sari mirar com s'ha de sortir de l'afer". 

Possiblement, resolts en part, els conflictes que els menacen, 

en juliol del 1826 el trobem al Definitori de ternes d'Escarp. No 

obstant el 2 de gener de 1827 no pot assistir al de Rueda, però el 

primer de maig el sabem encara a Santa Maria de la Oliva de Na

varra, viatge que creiem deu ésser el del seu comiat ja que dos 

dies després s'elegeix un nou Definidor per Catalunya. 

Tot ens fa creure que la mort va alliberar Josep Bassa i Vir

gili, de veure d'enderrocament definitiu del que un dia fou la 

seva llar feudal. L'any 1835, el Monestir és saquejat, profanat, in

cendiat. Un son llarg, sense somnis, l'haurà preservat de veure els 

seus germans foragitats i escarnits. I crec que podem dir que el 

nostre vendrellenc, morí essent encara útil als seus. 

I en arribar el darrer dia, els seus germans, els monjos blancs, 

anirien en processó, rera seu, travessant els dos bells claustres, 

coberts amb les caputxes dels hàbits que a Santes Creus, ja no s'han 

vist mai més, i el portarien a soterrar damunt la terra i mirarien 

el seu rostre, que la blanca caputxa cobriria perquè els grumolls 

de terra no el toquessin, de la mateixa terra que el sol de tarda 

tenyeix de roses i daurats, fent harmonia amb les pedres, que avui, 

llar deshabitada, però cuidada i vigilada per tots els que l'esti

men, es torna a enrogir tots els capvespres, donanrli alè de vida, 

reflex del sentiment que en tots desperta, el nostre Monestir de 

Santes Creus! 

ELISSA V I V E S DE FÀBKEGAS 



REGLAMENTO DEL ARCHIVO B I B L I O G R Á F I C O 
DE SANTES CREUS 

CAPÍTULO I . — DENOMINACIÓN 

Artículo 1. — L a Sociedad se denominará Archivo Bibliográfico de 
Santes Creus. 

CAPÍTULO I I . — F I N E S 

Artículo 2. — Son fines de la Sociedad: a) Fomentar y divulgar el 
estudio de la Historia y Arte del Monasterio de Santes Creus, 
y b) Formar un Archivo-Bibhoteca con los documentos de to
da índole, libros y publicaciones y objetos que se refieran al 
Monasterio, ya sea por donación, o por adquisición:. 

CAPÍTULO I I I . — D O M I C I L I O 

Artículo 3. — Tendrá su domicilio social en la Biblioteca del Mo
nasterio de Santes Creus, Monumento Nacional, por especial 
concesión del Patronato del Real Monasterio. 

CAPÍTULO I V . — AMBITO D E ACCÍÓN 

Artículo 4. — Por tratarse de entidad primordialmente dedicada 

al estudio del Monasterio, su actividad se desarrollará princi

palmente en el propio Monasterio y se extenderá a la provin

cia de Tarragona. 

CAPÍTULO V . — DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 5. — L a suprema dirección y administración de la enti

dad radica en la Junta General de socios. Mandatarios de ella 

son la Junta Directiva y la Comisión Permanente de ésta. 
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Artículo 6- — L a Junta General Ordinaria se reunirá todos los años, 

previa convocatoria por escrito cursada a todos los socios por lo 

menos con 15 días de anticipación, en uno de los días festivos de 

los meses de Julio o Agosto. 

Artículo 7. — E n la Junta General Ordinaria se leerá el acta de la se

sión anterior; la memoria que refleje la vida de la Entidad du

rante el año transcurrido; el movimiento de caja y estado de 

cuentas correspondiente al mismo período; y se formulará un 

avance de presupuesto para el ejercicio siguiente. Asimismo 

se procederá en Junta General Extraordinaria a la renovación 

de cargos de Junta Directiva que cesen reglamentariamente o 

que se encuentren vacantes, siendo necesario el quorum de 

dos tercios de asistentes. 

Artículo 8. — Todos los socios tendrán derecho a formular ante la 

Junta General los ruegos y preguntas que la presidencia esti

me pertinente. 

Artículo 9. — Cuando la Junta Directiva lo crea conveniente podrá 

convocar Junta Extraordinaria en día festivo. También podrá 

ser promovida por la petición escrita de diez socios de nú

mero o cinco Protectores, dirigida al Presidente con exposi

ción del motivo de la petición; en caso de denegación debe

rán ser expuestos sus motivos ante la primera Junta General. 

ArtícuL· 10. — Los acuerdos de la Junta General se tomarán por 

unanimidad o mayoría de votos de entre los socios asistentes 

a la misma. 

Artículo 11. — L a Sociedad se gobernará por una Junta Directiva 

compuesta de: Presidente; dos Vicepresidentes; Secretario Ge

neral; Tesorero; Secretario de Junta; Contador; Vicesecretario 

de Junta; y trece vocales, elegidos de entre los socios de mír 

mero y proectores. 

Artículo 12. — Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir 

y hacer cumplir el Reglamento, b) L a admisión de socios de 

número y protectores, c) L a emisión de títulos de Coopera

dor, d) L a edición del Boletín y demás publicaciones de la 

Sociedad, de acuerdo con las prescripciones legales que rijan 
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sobre la materia, e) L a organización y celebración de actos li
terarios, científicos y otros adecuados a los fines de la Socie
dad, f) L a convocatoria dé la Asamblea General. 

Artículo 13. — L a Junta Directiva se reunirá previa convocatoria 
por escrito cursada con cinco días de anticipación y sus acuer
dos se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de entre 
los asistentes. 

Artículo 14. — Son atribuciones del Presidente: a) L a representa
ción de la Sociedad, b) Convocar las reuniones de Junta Di
rectiva, c) Decidir las votaciones en que. resulte empate, d) 
Expedir la correspondencia de mayor interés, e) Autorizar 
los pagos a efectuar por el Tesorero, f) Tomar cualquier re
solución perentoria para salvar el decoro de la Sociedad, de
biendo dar conocimiento a la primera reunión de Junta Di
rectiva, la cual, a su vez, podrá convocar Junta General si el 
asunto requiere su conocimiento y aprobación. 

Artículo 15. — E n las ausencias circunstanciales del Presidente, 
hará sus veces uno de los Vicepresidentes, y en defecto de 
éstos, el Secretario General o el Vocal de numeración más 
baja. 

Artículo 16. — E n caso de renuncia o defunción del Presidente au
tomáticamente hará sus veces el Vicepresidente primero, y en 
un plazo no superior a dos meses deberá convocar la Junta 
General para elección de nuevo Presidente. 

Artículo 17. —• Serán atribuciones del Secretario General: a) Re
dactar la memoria anual de la Entidad, b) Mantener y fomen
tar las relaciones eruditas de la misma, c) Registrar en el li
bro correspondiente los nombramientos de Socio de Mérito con 
indicación de la Junta General que los haya nombrado y una 
relación sucinta de los méritos del nombramiento. 

Artículo 18. —- Serán obligaciones del Tesorero: a) Justificar en 

caja los ingresos de la Sociedad, b) Pagar los libramientos a 

cargo de la misma previa autorización del Presidente., c) Lle

var un libro de cuentas al día para que en um momento opor

tuno pueda dar razón del citado de Caja, d) Presentar a la 
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Junta General un resumen del movimiento de Caja durante 

el año transcurrido que refleje el estado de cuentas para su 

aprobación. 

Artículo 19. — E l Contador auxiliará al Tesorero en sus funciones 

y le sustituirá en sus ausencias. 

Artículo 20. — E l Secretario de Junta tendrá a su cargo; a) E l li

bro de actas de la Sociedad que redactará y firmará con el 

Presidente, b) E l registro de Socios por admisión, c) Redactar, 

firmar y cursar la correspondencia de trámite normal, o fir

marla con el Presidente si su asunto lo requiere. 

Artículo 21. — E l Vicesecretario auxiliará en sus funciones el Se

cretario y le sustituirá en sus ausencias. 

Artículo 22. — Los cargos de Junta Directiva se renovarán por mi

tad cada año, debiendo cesar en los años pares: el Presidente, 

Vicepresidente segundo, Tesorero, Secretario de Junta y Vo

cales de número par; y en los años impares el Vicepresidente 

primero, el Secretario General, Contador, Vicesecretario y Vo

cales de número impar. 

Artículo 23. — Todos los cargos pueden ser reelegidos mdefinida-

mente. 

Artículo 24. — Los cargos de Junta Directiva renovados tomarán 

posesión en la sesión primaria siguiente a su elección. 

Artículo 25. — Una Comisión Permanente asumirá las facultades 

de Junta Directiva para los asuntos normales de la Sociedad. 

Formarán parte de ella el Presidente, el Secretario General, y 

el Secretario de Junta, y podrán ser convocados a sus reunio

nes los demás miembros que estime convenientes el Presidente. 

Artículo 26. — Un miembro de la Junta Directiva estará al frente 

de las secciones o Comisiones filiales creadas o por crear en el 

seno de la Sociedad. 
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CAPÍTULO V I . — D E LOS socios; ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD 

DE TALES 

Artículo 27. — Habrá tres clases de socios: de Número, Protectores 

y de Mérito. 

Artículo 28. — Serán Socios de Número o Protectores aquellas per 

sonas o Corporaciones cuyo ingreso haya sido propuesto por 

dos socios y cuya admisión haya sido aoeptada por la Junta Di

rectiva. 

Artículo 29. — Los socios Protectores contribuirán a los fondos de 
la Sociedad con una cuota superior a la de los de Número. 

Artículo 30. — Los socios de Mérito serán propuestos por la Junta 
Directiva y aprobados por la Junta General previo un informe 
de los relevantes trabajos en favor de la entidad o del Monas
terio que hayan acreditado tan alta distinción. 

Artículo 31. — L a Sociedad extenderá títulos de Cooperador a to
das las personas o entidades que a juicio de la Junta Directiva 
lo merezcan por su colaboración a los fines de la Sociedad. 

Artículo 32. — Los socios perderán la cualidad de tales normalmen
te: a) por defunción; b) por baja voluntaria; y c) por falta de 
pago de dos anualidades consecutivas, cuando menos. 

Artículo 33. — Sólo excepcionalmente, y no necesariamente sancio
nada por la Junta General, podrá procederse a la expulsión de 
los scios por otros motivos. 

CAPÍTULO V Ï Ï . — D E R E C H O S Y DBBERES DE LOS socios 

Artículo 34. — Todos los socios tendrán voz y voto en las Juntas 

Generales y podrán ocupar cargos directivos. Los socios Corpo

rativos ejercerán sus derechos a través de sus presidentes o de 

la persona delegada, en este caso por escrito. 

Artículo 35. — Todos los socios disfrutarán de franquicia de dere
cho de entrada y visita al Monasterio, por especial concesión 
del Patronato. Deberán, para ello, identificar su calidad de 
socio y demostrar que están al corriente de pago de sus cuotas. 
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Artículo 36. — Todos los socios deben coadyuvar a los fines de la 

Sociedad según sus posibilidades, y satisfacer la cuota míni

ma anual que, según clase, haya determinado la Junta General. 

CAPÍTULO V I I I . — PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÓMICOS 

Y PRESUPUESTO ADICIONAL 

Artículo 37. — E l patrimonio de la Sociedad es la cuota de los so' 

cios. E l presupuesto anual actual es de quince mil seiscientas 

pesetas. 

Artículo 38. — E l patrimonio actual de la Sociedad se concreta pri-

mordialmente a los fondos documentales, bibliográficos, y al 

producto de las cuotas de los socios, estando integrado por 

diez y seis mil pesetas. 

Artículo 39. — Cada año en las Juntas, se formulará un presu

puesto anual previsible a base de los supuestos resultados del 

cobro de las cuotas sociales. 

CAPÍTULO I X . — DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Artículo 40. — Para la disolución de la Sociedad se requerirá la 

convocatoria de una Junta General expresamente al efecto y 

deberá tomarse el acuerdo con el voto favorable a la disolu

ción de los dos tercios de los asistentes, como mínimo. 

Artículo 41. — L a Sociedad no podrá disolverse mientras haya 

veinticinco socios que quieran continuarla. 

Artículo 42, — E n el caso de disolución de la Entidad se formará 

una Comisión compuesta de tres personas designadas por la 

Junta Directiva que haya aprobado la disolución, con el fin 

de liquidar toda clase de asuntos pendientes y efectuar la en

trega de los fondos y demás efectos restantes de la entidad a 

la corporación que se crea más afín a la extingible y que 

ofrezca mayores garantías de continuidad al servicio del Mo

nasterio de Santes Creus. 
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CAPÍTULO X . ' — PUBLICACIONES 

Artículo 43. — L a Sociedad editará su boletín "Santes Creus" que 
recogerá preferentemente trabajos de erudición sobre el Mo
nasterio, y noticias de la Sociedad y del Monumento. 

Artículo 44. — E l boletín se repartirá gratuitamente a los Socios. 

Artículo 45. — Será director legal del Boletín el presidente de la 
Sociedad. 

Artículo 46. — L a Junta General nombrará un Redactor Jefe con 

duración del cargo a su beneplácito. 

Artículo 47. — L a Sociedad podrá editar por sí o por sus filiales, 

otras publicaciones siempre con referencia al temario de San-

tes Creus. 

Artículo 48. — De todos los trabajos publicados responderán sus 

respectivos autores. 

CAPÍTULO X I . — D E L ARCHIVO 

Artículo 49. — E l archivo estará a cargo de un miembro de la 
Junta Dircetiva y se constituirá por los documentos origina
les o no, microfilms, fichas bibliográficas, fotografías, graba
dos, diapositivas, libros, revistas. Aquellas de estas colecciones 
que lo requieran, serán registradas convenietemente. 

Artículo 50. — Aunque se darán facilidades, para la consulta de 
sus fondos, éstos raramente podrán ser prestados. Si esta ex
cepción ocurre, será siempre bajo recibo o fianza. 

CAPÍTULO X I I . — REFORMA D E L REGLAMENTO 

Artículo 51. — Para la reforma del reglamento precisará acuerdo 

de la Junta Directiva, que podrá ser promovido por instancia 

de diez socios con las modificaciones propuestas para ser con

sideradas por la Junta General. 
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Aprobado el presente Reglamento por unanimdíad en la Junta 
General Extraordinaria de la Sociedad celebrada a este fin en San-
tes Cretas, doce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

El Presidente, J. Noguera Saktrt. (Rubricado). —-> El Secretario, 

E. Fort Cogul. (Rubricado! 

Visados conforme a lo prevenido en el artículo tercero de la 

ley de 24 de diciembre de 1984, por resolución de 1 de marzo de 

1967. — El Gobernador Civil (firmado y rubricado). 

Hay un sello ovalado que dice: GOBIEBNO C I V I L DE LA PROVTN 

CÍA. SECRETARIA G E N E R A L . TARRAGONA. 



C R Ò N I C A 

I X . a A S S E M B L E A C O M A R C A L D ' E S T U D I O S O S 

D ' I G U A L A D A (1967) 

E l dia 7 de maig de 1967 es v a reunir a la ciutat d'Igualada la 
I X a Assemblea d'Estudis Comarcals amb motiu del v i n t è aniversari 
de la fundació del "Centre d'Estudis Comarcals" d'aquella ciutat, en
titat d'una tan intensa, eficaç i suggest ionadorà t ra jec tò r ia científica. 

E l s actes es van inaugurar a la Tossa de Montbui, santuari ro
mànic de gran categoria i de pintoresc emplaçament , amb una missa 
celebrada per mossèn Ignasi Maria Colomer, tan vinculat a Igualada 
i als Estudis Comarcals. 

L'Assemblea d'Estudis es va reunir a l 'església de l 'Asil del Sant 
Crist, que va resultar absolutament insuficient per a contenir l'allau 
veritablement sorprenent d'assembleistes. V a n presidir les Autoritats 
locals, i es van desenrotllar diverses ponències i es van resumir les 
m é s nombroses comunicacions. V a dirigir l'Assemblea el nostre d i 
rectiu de l'A. B . de S. C. senyor Antoni Bergós , i , entre les inter
vencions científ iques, totes elles d'evident in te rès •—i que esperem 
que ens seran ofertes impreses en u n volum commemorat iu—es
cau d'esmentar els temes tractats pels assembleistes socis de l'Ar
xiu, que foren: 

Dr. J O A N M E R C A D O R I R I B A : "Un esbós metodològic d'una 
h is tòr ia local", 

J O S E P I G L É S I E S I P O R T : "Evoluc ió demogràfica a la comar
ca igualadina". 

E U F E M I A F O R T I C O G U L : "Presència de Santes Creus a la 
comarca d'Anoia". 

Ans de cloure ía magna r e u n i ó es van prendre algunes conclu
sions i acords, u n dels quals fou nomenar President Honorari de 
totes les Assemblees Comarcals de Catalunya el mecenes martore-
llenc senyor Ros i Batllevell, patrocinador de la Primera que es va 
celebrar a la ciutat de l'aiguabarreig de l'Anoia i el Llobregat. 

U n nombre superior als dos-cents congressistes —no tots, n i de 
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bon tros— es van congregar al Dinar de Germandat comarcal ser
vit exemplarment al restaurant Canaletes de la carretera de Lleida. 

A la tarda fou visitat detalladament el Museu de la Pel l i el de 
la Ciutat I el Celler d'Art de la v e ï n a localitat de la Pobla de C la 
ramunt, on hi havia instal·lada una col·lecció d'objectes populars en 
exposició. 

L a nostra entitat, com ja és costum en aquestes reunions, va 
estar oficialment representada. E l s socis de l 'Arxiu que hi compa-
gueren foren molt nombrosos. L e s facilitats d'accés, i la modèl ica 
organització d'aquesta suggerent festa comarcal hi van contribuir 
poderosament. 

E n felicitem efusivament el C E C I , amb el qual l 'AB de SC. 
manté , des de tants anys, una cordia l íss ima re lació. 

I I I C O N V E R S E S D E S A L O U 

E l s dies 26 i 27 d'agost de 1967 es van celebrar als salons de 
l'Hotel Salou Park, les ja tradicionals converses de Salou en la seva 
tercera edició, i que van versar sobre "Història Econòmica i Social 
del Camp de Tarragona". L'èxi t fou evident, amb l'assistència de 
prop d'un centenar d'investigadors i estudiosos de .la comarca-

S'hi exposaren i discutiren quatre comunicacions científ iques, to
tes elles de força in te rès històr ic i econòmic. Per tan concernent 
Santes Creus, i p e r q u è va anar a cà r rec del nostre Secretari Gene
ral, esmentarem la relativa al tema; "'La desamort i tzac ió i els seus 
efectes a Santes Creus", ex tens í s s im estudi del qual solament es po
gueren proposar les conclusions. 

E n t r e els assistents es comptaven diversos socis de l 'A.B. de S.'C, 

21.a F1JÜSTA A N U A L 

Como todos los años, el segundo domingo de septiembre de 1967 
se celebró en Santes Creus la consueta Fiesta Anual del Archivo B i 
bliográfico que congregó a un n ú m e r o considerable de socios de 
nuestra Entidad y a un nutrido grupo de vendrellenses presididos por 
las autoridades municipales de la villa, y a que la fiesta se centraba 
en el homenaje que la capital del Penedès occidental tributaba a uno 
de sus preclaros hijos; el abad de Santes Creus y Vicario General de 
la Congregación don J o s é Bassa y Virgili . 

E l acto académico se celebró en la Biblioteca del monasterio de 
Santes Creus, que no pudo dar cómoda cabida a la numerosa concu
rrencia que l lenó todos los asientos disponibles y se a p r e t u j ó de pie 
por todos los espacios libres para asistir a un acto de tanto relieve, 
que presidió el Prior-Administrador del Real Monasterio de Santa 
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Mar ía de Poblet, dom Robert Saladrigues, el Alcalde de Vendrell, 
juntamente con otras autoridades de dicha población, el Presidente 
y Junta del Archivo y diversas otras representaciones de entidades 
con las que la nuestra mantiene la mejor re lac ión social. 

Inició el acto nuestro ilustre Presidente s e ñ o r Juan Noguera 
Salort, quien pronunc ió u n discurso muy emotivo, en el cual, tras 
dar el consueto resumen de las actividades sociales, de saludar a las 
corporaciones y personalidades asistentes, y de agradecer el home
naje que el Vendrell tributaba a l abad Bassa con la colocación de 
una a r t í s t ica lápida de m á r m o l con aplicaciones de bronce, dedicó 
un sentido recuerdo a los socios difuntos durante el curso, entre los 
que se contaba nuestro malogrado Secretario General don J o s é V i 
ves y Miret, a cuya sentida evocación la Ent idad no podía renunciar 
a dedicar una especial, aunque presurosa referencia encomiást ica. 
Aunque no socio de nuestra Entidad, dedicó gran parte de su dis
curso a la memoria de don Pedro Lloret Ordeix, Presidente que fue 
del Primer Patronato Oficial del Monasterio y Comisario eficiéntísiT 
mo de su res taurac ión . 

F u e el señor Lloret, según la espontánea evocación que fluyó de 
labios del Sr. Noguera, u n enamorado del Monasterio al cual dedicó 
sus afanes totalmente desinteresados. S u gest ión al frente del orga
nismo rector del monasterio de jó una huella de gran consideración, 
principalmente si se tienen en cuenta las dificultades con q u é tro
pezó para obtener medios económicos para acometer su programa de 
mejoras, que pudo desarrollar espectacularmente, gracias a l excelen
te partido que pudo sacar poniendo a contr ibución, con una alteza 
de miras ejemplar, su gest ión al frente de otros cargos que ostentaba 
el señor Lloret-

Finalmente don Juan Noguera p r e s e n t ó a la disertante, la mer i -
tíjsima escritora doña E l i s a Vives de Fàbregas , laureada autora de 
la reciente biograf ía de la celebridad m á x i m a del Vendrell; el músico 
P a u Casals, a la que no hab ía de tardar en ceder la palabra. Antes 
la cedió al mer i t í s imo historiador tarraconense don J o s é M . B Reca 
sens y Comes, colaborador del malogrado señor Vives, para que con 
su cálida palabra, evocara al querido desaparecido. 

E l s eñor Recasens, abreviadamente, y con la facilidad y ameni
dad que le son caracter ís t icas , nos recordó al malogrado Secretario 
General que hacía pocos meses nos había quitado la Parca. Su diser
tación, conmovedora, logró perfilar muy acusadamente los principa
les rasgos humanos y los valores científicos del señor Vives y Miret, 
enamorado de Santes Creus, investigador incansable de su temario y 
provocador acer tadís imo de una prob lemát ica ar t í s t ico-arqueológica 
de enorme alcance. L a bien trabajada diser tación fue premiada con 
el calor sincero del aplauso general y persistente. 

Acto seguido doña E l i s a Vives de F à b r e g a s pronunció su anun
ciada conferencia, que había despertado enorme expectación, ba¡jp 
el enunciado: "Un vendrellenc a l'abadia de Santes Creus i al V i c a -
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riat General de la Congregació". No és posible reflejar la amenidad, 
la graciosa dicción con que doña E l i s a supo presentar al ilustre ven-
drellense, a cuya biograf ía, a pesar de las dificultades que tuvo que 
superar, de algunas de las cuales nos in fo rmó con su peculiar bien 
decir, logró añad i r datos importantes y desconocidos. L a disertación, 
que se publ icará en estas páginas, tuvo pendiente deliciosamente al 
apretujado auditorio durante un buen rato, y fue premiada con una 
verdadera salva de aplausos. 

E l señor alcalde del Vendrell, con palabras precisas y de gran 
calidad patr iót ica , ofreció el homenaje a su paisano ilustre en nom
bre de la población que representaba, y recordó y re forzó los ya an
tiguos lazos que u n í a n a Santes Creus con la ciudad cabeza de su 
partido judicial, E l Rdmo. P. Prior de Poblet bendijo la lápida colo
cada en la Biblioteca del Monasterio, sede social de nuestra Entidad, 
y se dio el acto por terminado. 

Luego en la Fonda Grau se reunieron en el ágape de fraternidad 
social casi un centenar de socios y amigos del Archivo Bibliográfico. 

A l día siguiente, y en la iglesia mayor del Monasterio, se ce lebró 
un oficio funeral en sufragio del alma de los socios difuntos, que 
nuestra Entidad quiso encabezar con el nombre de don Pedro L l o 
ret, a causa de sus incaneelables merecimientos. Presidieron el acto 
los directivos del Archivo, ocuparon lugar distinguido los diversos 
familiares llegados expresamente, y asistiron, además, numerosos so
cios y vecinos de Santes Creus. 

É L V l I I è CONGRÉS D'HISTÒRIA D E L A C O R O N A D'ARAGÓ 
( V A L È N C I A , 1967) 

Del dia 1 al 8 d'octubre de 1967 fou celebrat a Va lènc ia el Con
grés anunciat, en el qual va estar present la nostra Enti tat represen
tada en la persona del Secretari General. E l Congrés es va desenrot
llar dins d'una doble temàtica: a) L a Corona d'Aragó en el segle 
X I V , i b) L a Corona d'Aragó en el segle X V I . 

L e s sessions de treball es van celebrar als salons de la Llot ja 
valenciana. Tanmateix algunes de les solemnitats i sessions espe
cials es veieren emmarcades en els llocs i ambients que direm. 

L a inaugural, al m a t í del dilluns dia 2, s'inicià al Saló de Ses
sions de l'Ajuntament va lent í . L a final, als salons de Corts de la 
Diputació o Generalitat de València, rematada pel banquet que 
aquesta Córporac ió dedicà als congressistes i una inoblidable excur
sió per l'Albufera. Altres actes memorables a la ciutat del T ü r i a fo
ren: la visita detallada de l 'Arxiu i Palau Municipal; la de l'edifici 
de la Diputació; la de la Seu; la de l 'Arxiu del Regne de València ; la 
del Museu de Ceràmica . 

E s van celebrar, t a m b é dues excursions. L a primera a Alacant, 
amb sessió ex t rao rd inà r ia ,en un dels locals del castell de Santa B a r -
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bara, que es va cloure amb un banquet ofert per la Diputació alacan
tina als jardins del parc d'Elx, amb actuació d'una agrupació de, folk
lore del pa í s . L a segona, passant per Castel ló de la Plana, on hi ha 
gué solemne recepció de totes les Autoritats, fins i tot del senyor bis
be de Sogorb, amb sessió de treball a Penísco la i banquet ofert per 
la Diputació castellonenca, i visita al castell del papa Luna, on se 
ce lebrà una sessió solemne, i , ja enfosquit, va actuar una exhibició 
fo lk lòr ica local. 

Ent re els actes del Congrés cal que recollim l'homenatge de la 
ciutat de Va lènc ia al seu fill egregi, l'historiador J e s ú s - E r n e s t Mar
t ínez i Ferrando, que havia actuat tan intensament en els Congres^ 
sos anteriors, i que havia estat un dels pocs membres que indivi
dualment han assolit el t í to l de "Soci de Mèr i t" de Santes Creus. 
Per a ixò escau destacar l'esment que Va lènc ia dediqués un carrer a 
l'historiador tan vinculat a la nostra Entitat, de les primeres Juntes 
de la qual havia format part 

Ultra la presència física de diversos socis de l 'Arxiu B . de S. C. 
volem deixar constància de les participacions científiques següents : 

A N T O N I O M . B A R A G Ó C A B A Ñ A S : " L a escr ibanía de Juan I " . 

E U F E M I A F O R T I C O G U L : "Ingerència reial en el r è g i m mo
nàs t i c en temps de Fe l ip I I d'Espanya". 

J O A N - F . C A B E S T A N Y I F O R T : " E l s fogatges, font per a l'es
tudi de la topografia econòmica i social de la Barcelona del segle X I V " -





BIBLIOGRAFIA SOBRE SANTES GREUS 

JOSEP JOAN PIQUER I JOVER, Mo
nestirs cistercencs femenins de 
la Coronà d'Aragó al segle x ix, 
"Studia monástica", V I I I (1966), 
71-132. 

Completant els estudis que ha 
dedicat darrerament als monestirs 
cistercencs femenins a Catalunya 
dtírant el segle passat, el senyor 
Josep Joan Piquer i Jover s'ocupa 
en aquest llarg i important treball 
de la influència que hi tingueren 
les convulsions de caire polític i 
les ingerències del poder tempo
ral, és a dir, les guerres carlines 
i l'es desamortitzacions. No vol 
"oferir la petita història dels epi
sodis de cada cenobi", sinó més 
aviat "posar alguns exemples con
crets, principalment de Vallbona". 
Com el mateix autor adverteix, 
"la major part dels successos que 
s'examinen afectaren totes les or
des religioses, i és per això que 
el nostre treball pot tenir un abast 
més ampli" (p. 71.).. És en aquest 
sentit, sobretot, que pot ésser útil 
als lectors de Santes Creus, els 
quals hi trobaran també, molt dfe 
tant én tant, alguna al·lusió refe
rent a Santes Creus o a monjos 
santescreuïns. 

JOSEP MASSOT I MUNTANER 

E U F E M I A FORT I CPGUL, La mort 
i l'enterrament de Pere el Gran. 
(Barcelona 1966). "Episodis de 
la Història", 76. 

Fort i Cogul, servint-se princi
palment de les cròniqnes de Des-
clot i de F r a Canals i del Com
pendi de F r a Mallol, historia, en 
aquest "episodi", els darrers dies 
d'e la vida de Pere <el Gran i el 
seu enterrament a Santes Creus. 

Pere I I és el primer rei que 
volgué ésser enterrat a Santes 
Creus. -Morí a Vilafranca el dia 
10 de novembre de 1285, a l'edat 
de quaranta-cinc anys. Tres dies 
després, el 13, era portat a enter
rar en el monestir escollit. 

E l perquè Pere elegí Santes 
Creus i no Poblet, com ho havia 
fet el seu pare Jaume I , és tal ve
gada un dels problemes més in
teressants de la història santes-
creuïna encara no resolt per cap 
dels historiadors que l'han tractat. 
Si no fos per l'anacronia, asse
nyalada per Fort, que hi ha en 
l'explicació de F r a Mallol aquesta 
ens semblaria la més plausible. 
Diu aquest monjo que Santes 
Creus intercedí davant Jaume I 
perquè perdonés el seu primogè
nit i tornés a acçeptar-lo com he
reu dels seus reialmes. Conegut és 
el rebutjament reial de l'infant 
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Pere per haver ordenat la mort 
del seu germanastre bastard Fer
ran Sanç de Castro. Però és irre
futable que Pere elegí, voluntària
ment, el seu enterrament a Santes 
Creus l'any 1258 i el fratricidi es 
va cometre l'any 1275. 

Aquell voler expressat l'any 
1258, fou ratificat pel mateix Pe
re l'any 1283, i confirmat altra ve
gada pocs dies abans de morir, en 
el codicil que féu a Vilafranca el 
3 de novembre de 1285. 

E n altres capítols d'aquesta 
amena monografia l'amic Fort ens 
parla de la construcció del mauso
leu de Pere el Gran fet pel mes
tre lapicida de Tarragona Barto
meu, seguint les ordres de Jaume 
I I . Ens dóna la descripció detalla
da del monument, així com també 
de l'epitafi, del qual posa en relleu 
la seva semblança amb l'elogi del 
mateix rei contingut 'en un ma
nuscrit de Ripoll. I explica, docu
mentalment, el trasllat de les des
pulles del rei al seu mausoleu de-
finitin realitzat el 30 de novembre 
del 13PO. 

Hem de fer-li a Fort, solament, 
un retret: el seu silenci absolut 
davant la teoria del Sr. Vives i 
Miret, seguint la del Prof. Sch-
lunk, sobre la procedència de la 
banyera de pòrfir que serveix de 
sepulcre de Pere el Gran. Ateses 
les raons de Vives i Miret {Els 
sepulcres reials del Monestir de 
Santes Creus, "Stvdia Monàsti
ca", VI ,2(IQ64)359-37O), el sepul
cre de pòrfir roig podria procedir 
del mausuleu de Centcelles. És una 
hipòtesi que cal tenir, ara per ára, 
en compte. 

AMADEU-J. SOBERANAS 

Miscellanea Populetana (Abadia 
de Poblet, 1966) X V I - 6 0 8 pp. 

Aquest dens volum, primer de 
la col·lecció Scriptorium PopHileti, 
com ja indica el seu nom, és una 
miscel·lània que veu la llum amb 
motiu d'el 25è. aniversari del res¬

. tablim'ent monàstic al famós cenc^ 
bi de la conca de Barberà, tantís-
sim relacionat amb Santes Creus. 
L'encapçala una presentació de 
l'abat de Poblet, fra Edmon M. 
Garreta, i es nodreix amb una col-
lecció ben notable de treballs de
guts a qualificats tractadistes al
guns d'ells de prestigi internacio
nal, i, en general,, de nivell cien
tífic més que sostingut. L a seva 
simple enumeració esdevindrà la 
referència més satisfactòria que 
en podem fer en aquestes planes, 
tot remetent a l'es particulars re
censions que són fetes a part d'els 
treballs continguts a la Miscel·là
nia i que presenten interès espe
cial per a Santes Creus. 

Vet-ne ací l'índex, tal com apa
reix al volum: 

M O N R E A L , Luis A., - A L T I -
S E N T , Agustín, E l taller de sí
lex "dels Xaragalls" en las cer
canías de Poblet. 

D I M I E R , Anselme, Quel sens 
faüt-il donner au mot "caliga" 
dans les coutumes de Citeanx? 

D U R A N G U D I O L , Antoni, L'a
bat de Poblet Esteve de Sant 
Martí bisbe d'Osca (1165-1186). 

L L A D O N O S A , Josep, E l mones
tir de monges de Sant Hilari. 

R I U , Manuel, Santa Maria de 
Montbenet. Notes documentals 
d'un actic monestir cistercenc 
de monges radicat a Berga. 

A L T I S E N T , Agustí, Poblet, Ber-
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nat d'Anglesola i dues expedi-
cins militars d'Alfons el Cast 
(Palència i Tolosa). 

M A R T I N E L L , Cèsar, E l s tem-
plets dels claustres de Santes 
Creus i de Poblet. Dues fases 
d'un mateix tipus. 

J A N I N L José - R I C O M A , Ja
vier, Manuscritos latinos exis
tentes en Poblet. 

L E C L E R O Q , Jean, Le formulai-
re de Pontigny. 

M A D U R E L L I M A R I M O N , Jo
sep Maria, E l priorat de Santa 
Maria de Natzaret de Barcelo
na (1311-1660). Notes per a la 
seva historia. 

V I V E S I M I R E T , Josep, L'obra 
a Poblet de Reinard des Fonoll. 

M A R T I N E Z F E R R A N D O , Je
sús Ernest, Quart de Poblet, vo
ra Valencia. 

S O L D E V I L A , Ferran, L a Crò
nica de Jaume I i el manuscrit 
de Poblet. 

C A B E S T A N Y F O R T , Joan-F., 
L a geografia dè les propietats 
de Poblet segons els fogatges 
(s. x iv) . 

V I N C K E , Johannes, Tendencias 
político-eclesiásticas de Juan I 
de Aragón relativas a su Capi
lla Real. 

A L T I S E N T , Agustí , U n segell 
hebraic trobat a l'Espluga de 
Francolí i els jueus i conver
sos de la vora de Poblet. 

M A T E U I B A R S , Mar ía de los 
Dolores, E l abad de Poblet or
dena al mayoral de Quart en
tregar una espada argéntea 
(1396). 

V E N D R E L L de M I L L A S , Fran
cesca. Tres nous documents so
bre les relacions entre e] reí 
Ferran I d'Aragó i el monestir 
de Poblet. 

V I V E S , Josep, L a "Col·lació dels 
dotze ermitans" en català. 

F O N T R I U S , Josep Maria,. Del 
domini pobletà sobre la vila de 
Verdú. Notes per a la història 
del règim senyorial de Poblet. 

C O L O M E R , Mn. Ignasi Maria, 
Poblet en els mapes. 

M A S O L I V E R , Alejandro, Po
blet; vida económica del monas
terio en el siglo x v n . 

F O R T I C O G U L , Eufemia, Viat
ge a Poblet i a Santes Creus de 
l'Abat General del Císter i al
gunes notícies que s'hi relacio
nen. 

S A N A B R E , Josep, prev., Memo
rial del monestir de Poblet al 
primfer ministre de França car
denal Mazarí, 1643. 

B O H I G A S , Pere, Més llibres de 
la biblioteca de don Pedro An
tonio de Aragón. 

C O R R E D E R A GUTIÉRREZ, F . 
M. S., Eduardo, E l abad de Po
blet Baltasar Sayol, visitador de 
Bellpuig de las Avellanas. 

P I Q U E R I J O V E R , Josep Joan, 
E l s monestirs cistercencs de do
nes de la Corona d'Aragó al se
gle x ix . Reformes de signe po
sitiu promogudes pels monjos 
exclaustráis. 

M E R C A D E R , Joan, Darrers llu-
ïsmes atorgats pel monestir dte 
Poblet per raó de senyoria. 

A. SELVAT 
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LLADONOSA, JOSEP: El monestir de 
monges de sani Hilari. "Miscel-
lanea Populetana" (1966), pp-
51-104. 

L'historiador lleidatà Josep Lla
donosa ha publicat un estudi so
bre el monestir de sant Hilari, 
—el qual va existir durant cinc 
segles a la capital del Segrià—•, i 
sovint fa referència als monjos de 
Santes Creus. 

L'autor exposa les troballes do
cumentals des de l'any 1165, amb 
antecedents remots a la fundació 
d'aquell convent de monges a 
Lleida. 

Entre els personatges que inter
venen a l'acte fnndacional, any 
1203, hi ha l'abat de Santes Creus. 

Elvira, comtessa d'Urgell, fun
dadora de sant Hilari, va morir el 
1220 i deixà un llegat de 800 mo-
rabetins al monestir de Santes 
Creus. 

Jaume el Conqueridor visita 
sant Hilari i hi rep l'abat de San
tes Creus, sant Bernat Calvó, 
quan anà al concili de Lleida, ce
lebrat el 29 de març de 1229. 

L'abat Porta de Santes Creus 
el 5 de març de l'any 1381 és en
carregat de presidir l'elecció d'a
badessa a sant Hilari. 

E l 1382 l'abat de Santes Creus, 
comissari del Cister, fa concòrdia 
entre la Paeria de Lleida i el mo
nestir de Sant Hilari. 

Aquest monestir lleidatà va te
nir sempre molt bona germanor 
espiritual amb totes les cases cis-
tercenqnes, però sobretot amb la 
de Santes Creus, car en rebia con
sells i orientacions pel nomena
ment d'abadessa, i per tots els al
tres actes importants. 

Quan al 1459 hi ha la dissolu

ció monàstica de Bonrepòs, per
què va fracassar la unió amb sant 
Hilari de Lleida, el monestir de 
Santes Creus rep els sepulcres, les 
joies i els mobles de les monges 
extingides. Fins i tot sembla que 
el claustre posterior de Santes 
Creus era el que hi havia a Bon
repòs. 

Segons opina l'autor, molts anys 
abans i també amb la intervenció 
de Santes Creus, els ermitans de 
Bonrepòs foren agregats al mo
nestir de Poboleda, fundat el 22 
de maig de 1202, any immediata
ment anterior a la data fundacio
nal de sant Hilari a Lleida. 

IGNASI M." COLOMER 

MARTINELL, CÈSA-R: Els templéis 
dels claustres de Santes Creus i 
de Poblet. Dues fases d'un ma
teix tipus. "Miscellanea Popule
tana" (1966), pp. 187-208. 

És extraordinàriament interes
sant, no sols pels que són afeccio
nats a l'art arquitectònic, sinó so
bretot pels que, a més estimen els 
dos grans monestirs cistercencs de 
la nostra terra, Poblet i Santes 
Crens, l'estudi que Cèsar Marti
nell fa a la "Miscellanea Popule-
tana", d'una petita porció de ca
dascun d'ells: el templet d'el claus
tre. I és que ambdós templets, si 
bé de poca grandària dins el con
junt del respectiu monestir, tenen 
cadascun en' si la importància i el 
valor d'un petit monument. 

Cèsar Martinell, d'acord amb la 
seva suggerència inicial que un 
estudi comparatiu dels nostres mo
nestirs del Cister permetria de 
comprendre bé l'evolució de l'estil 
de l'Orde a Catalunya, es posa a 
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la tasca pel <que fa als dos citats 
templets. 

Inicia el seu treball exposant la 
funció que aquests tipus de cons
truccions acomplien en la vida de 
l'Orde. Cobrir el lavabo on els 
monjos es rentaven les mans en 
diversos moments de la jornada. 
I passa tot seguit a buscar els an
tecedents de dits templets als mo
nestirs francesos, més antics que 
els de la nostra terra. Si bé es re
fereix de pas al templet dte Fonte-
nay, fa sobretot una detallada 
comparació entre el de Thoronet i 
el de Santes Creus: Encara que 
ambdós tinguin forma exagonah 
el de Thoronet és més auster i 
menys treballat que el santescreui, 
però, amb tot i això, el considera 
el sen antecedent, si no immediat, 
probablement a través d'alguna al
tra construcció avui desconeguda. 
I per provar-ho mostra com a 
Thoronet hi ha j a els elements bà
sics que després s'usaran a Santes 
Creus i una mica més tard a Po
blet. 

Mitjançant la comparança en
tre aquests templets, l'autor de
mostra la progressió successiva 
que en tots els seus aspectes hi ha. 
A ix í a Thoronet els elements en 
conjunt són plenament romànics, 
amb murs espessos, petites ober
tures i la nul·la ornamentació prò
pia dels inicis del Cister. 

E n canvi a Santes Creus, si bé 
és bàsicament quasi tan romànic, 
presenta j a influències i solucions 
pertanyents al gòtic. I l'autor fa 
notar com la seva construcció és 
més robusta del que per l'enverga
dura de l'obra caldria, i com en 
conjunt els seus elements són poc 
treballats. Però les solucions de la 
volta pot dir-se que són ja pròpia
ment gòtiques^ tant pel que fa a 

les nerviacions com a les filades 
de pedra que lai cobreixxen. I aca
ba dient que, mentre pels seus vo
lums pertany de ple al romànic, 
la seva volta és ja plenament ogi
val. 

E l templet de Poblet en molts 
aspectes s'assembla al de Santes 
Creus, però com que li és imme
diatament posterior, presenta al
guns detalls més perfeccionats i 
una ornamentació més acurada. 
L'autor fa notar com els volums 
es fan ací molt més lleugers fins 
a quedar reduïts al mínim essen
cial, cosa que permet de limitar a 
una de sola la doble columna, prò
pia del romànic, que a Santes 
Creus s 'emprava per migpartir 
l'arc. E n conseqüència tot el con
junt de l'obra perd pes, guanya 
agilitat i permet major lluminosi
tat. I com que a la vegada l'orna
mentació és més acurada, tot ple
gat proporciona al templet de Po
blet una elegància de línies que li 
dóna un aire de major modernitat 
amb tot i que cronològicament de
gué ésser quasi contemporani al 
dé Santes Creus. 

Dos aspectes tècnics són posats 
especialment de relleu per l'autor. 
U n és l'hàbil mitjà emprat per a 
suprimir l a columna intermèdia de 
l'arc que dóna accés a cada tem-
plett des del claustre respectiu, 
consistent en la manera especial 
de tallar les pedfes corresponents. 
L'altre, és el sistema adoptat per 
a recobrir la volta; a Santes 
Creus, j a de plena factura ogival, 
representa un clar progrés sobre 
el de Thoronet, purament romà
nic; però a Poblet es troba un 
mit jà original per a donar un pas 
més i arribar a una major perfec
ció i esveltesa. 

E n definitiva el citat estudi de 
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Cèsar Martinell és - una aportació 
més de l'autor- a les moltes que ha 
fet per ajudar a conèixer aquests 
importants monuments de les conL 

trades tarragonines. E l fet, però 
de la comparança representa un 
nou estímul que ens mostra els 
progressos que es podrien atènyer 
en pro d'un més aprofundit co
neixement dels dos monestirs si es 
continuava per aquest camí j a ini
ciat. 

JOSEFINA CARDÓ 

JOSEP V I V E S I M I R E T : L'obra a 
Poblet de Reinard des Fonoll. 
"Miscellanea Populetana ( 1966), 
piàg. 285-209 + 4 làm. 

Reinard des Fonoll hauria tre
ballat a Poblet en una primera 
etapa entre el 1327 i el 1332, i en 
uña segona entre el 1337 i el 1348. 
E n la primera és probable que ha
gués intervingut en la construcció 
de les capelles gòtiques, del claus
tre, de la sala del cubar, del ves
tíbul, de la primitiva galilea de 
l'església, de la sala de l'abat Co
pons, de l'actual capella dels Ger
mans, de la cambra de damunt de 
la cuina, de la biblioteca de Pere 
I I I . Després d'una estança a San
tes Creus (1332-1336), Fonoll tor
naria a Poblet per iniciar l'emmu-
rallament del clos conventual, i se
guidament intenvindria en la cons
trucció del cimbori, les cambres 
reials \ els claustres del locutori 
i de Sant Esteve. 

Ultra aquesta obra arquitectò
nica realitzada amb un equip d'o
brers especialitzats,. Fonoll hauria 
actuat d'escultor en els vuit sepul
cres murals de l'ala Oest del 
claustre, en l'urna dels Vall-lle-
brera i en el sepulcre : del "Pro

hom Vinculador". I encara, més 
tard, vers l'any 1361, hauria aju
dat l'imaginaire Cascalls a resol
dre els problemes de la construc
ció de l'arc rebaixat de les tom
bes reials. 

Totes aquestes construccions no 
són documentades, i com sempre 
que trctata d'identificar l'obra de 
Reinard des Fonoll, Vives i Mi
ret intenta de fer parlar les pe
dres. L a seva teoria recolza en la 
tècnica emprada en la construc
ció, en els temes ornamentals, en 
l'heràldica, en el signe de la creu 
pomada que creu propi del mestre 
britànic, en' l'aparició del flamí-
ger i en altres detalls que descriu 
després d'agudes observacions. 

Creiem que ja és hora que els 
especialistes es dediquin a estu
diar seriosament Fonoll, un dels 
grans artistes documentats de 
Santes Creus. Vives i Miret ha 
demostrat la seva existència i la 
importància de la seva obra. Pot
ser el seu apassionament l'ha con
duït a desmesurar les seves inter
vencions; però no hi ha dubte que 
ens trobem davant d'un artista 
amb prou personalitat per merèi
xer l'atenció i l'estudi dels espe
cialistes d'el gòtic català. 

J . M. a RECASENS I COMES 

PIQUER I JOVER, JOSEP JOAN; Els 
monestirs cistercencs de dones 
de la Corona d'Aragó al segle 
xix . Reformes de signe positiu 
promogudes pels motijos ex
claustráis. — "Miscellanea Po
puletana" (1966), 521-589. 

L'autor, bon coneixedor del te
ma, 'en relació al qual té escrits o 
explanáis altres treballs, posseïdor 
a més d'un nodrit arxiu particular 
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contenint documentació d'interès 
respecte a monges de la seva fa
mília radicada a la. zona de la Bai
xa Segarra, ens ha ofert un estu
di ben perfilat sobre la saludable 
influència que exerciren els mon
jos del Cister després de l'exclaus-
tració de Ï 8 3 5 , damunt dels con
vents femenins de la pròpia Orde, 
la disciplina regular dels quals 
s'havia anat relaxant en els dar
rers segles. 

Afirma rotundament Piquer i 
Jover la falsedat de l'espècie 
—-circulada per Toda i altres au
tors més o menys anticlericals^— 
que els monjos cistercencs de Ca
talunya travessessin una fase de
cadent, preludi obligat del que 
passà; ben al contrari, es troba
rien en un moment de revisió dels 
propis usos, d'adaptació als temps 
moderns, de reajustament, en una 
paraula quan d'e sobte els sorpren
gué l'allau que els estemordí pri
mer i els dispersà, però qne no va 
pas aplanar-los. Prova d'això serà 
l'influx reformista que exerciren 
diversos monjos del Cister (de 
Poblet, de Santes Creus, de La-
vaix) damunt dels convents de re
ligioses (de Cadins, de (Vallbona 
de les Monges, Valldonzella, Tu-
lebras i Casbas) que les impulsà 
a restablir la vida comuna que 
s'havia capgirat des del segle xvi , 
a la reimplantació dels hàbits mo
nàstics, a democratitzar les voca
cions, poant sobretot, a la pagesia 
i al poble menut, a la reorganit
zació de l'escolasticat i del novi-
ciat, entre altres coses que l'autor 
estudia i detalla, avalant-les amb 
ferma documentació. Aquest mo
viment reformista, exercit pfels 
monjos en qualitat de confessors 
de les religioses, o bé de Vicaris 
generals de l'Orde cistercenca, 

s'acabà amb la mort de fra Josep 
Riba, ex-monjo pobletà, el 1887, 
qui fou el darrer prior-president 
de la comunitat dispersa d'aquell 
monestir i també amb la retirada 
de F r a Bruno Lafuente, l'últim 
Vicari general de la Congregació. 
A partir de llavors les monges 
perderen el contacte amb l'Orde, 
però la reforma de les regles con
següents j a era un fet. 

F r a Antoni Escofet, ex-monjo 
de Santes Creus, fou nn d'aquests 
confessors reformistes. Ho fou de 
Cadins. Per aquesta tasca ell es 
valgué de dos preciosos auxiliars 
pobletans: de fra Joan Cercós, co-
missari-visitador a Vallbona de les 
Monges el 1850, i fra Josep Mi-
ravall, que donà el 1852 uns, exer
cicis memorables al monestir de 
Valldonzella. I encara podem es
mentar els monjos santescreuïns 
fra Miquel Mestre i Gasset, de 
Puigpelat, qne fou el primer rec
tor de la parròquia de Santes 
Creus, el 1840, i fra Josep Cava-
llé i Carreño, de Riudoms, que 
continuà la labor del primer, dos 
anys després de la seva mort el 
1868. 

JOAN MERCADER 

V I N C K E , JOHANNES : Tendencias 
político-eclesiásticas de Juan I de 

Aragón relativas a su Capilla 
Real. "Miscellanea Populetana" 
(1966), 319-336. 

E l eminente sacerdote e inves
tigador alemán, tan vinculado a 
Cataluña por el temario de sus es
tudios y publicaciones, en el pre
sente trabaja rinde una contribu
ción ihuy apreciable al conoci
miento de una institución tan uni
da al monasterio de Santes Creus 
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como la Capilla Real. Esta vincu
lación queda evidenciada por las 
referencias que en el trabajo que 
nos ocupa hace concretamente su 
autor, amparado en las contenidas 
en el rótulo que publica y concer
nientes al entonces abad de San-
tes Creus, que no era fray Barto
lomé de la Dernosa, como parece 
suponer el autor, sino el reusense 
fray Andrés Porta (i380-1404!). 

Aparte de ello es cosa muy sa
bida que desde el año 1296 el abad 
de Santes Creus era el Capellán 
Mayor Real. Este cargo, común
mente delegado a algunos monjes 
del monasterio, sin embargo fue 
frecuentemente ejercitado perso
nalmente por los propios abades 
de Santes Creus en ocasiones 

abundantemente documentadas y 
casi siempre excepcionales. No 
fue sino ya bien entrado el siglo 
xvi , con la introducción de las 
nuevas dinastías y el alejamiento 
geográfico de la Corte real que el 
cargo de Capellán Mayor -Real se 
fue anqúilosando como un título 
casi meramente honorífico y de 
hecho pretérito. 

E n los años finales del siglo xiv 
a que se ciñe el estudio del pro
fesor Vincke, el cargo estaba ten 
su absoluto apogeo. Por ello, sin 
descuidar el encomio a la sagaci
dad del comentario que le acom
paña, la divulgación del rótulo pu
blicado es del mayor interés para 
el monasterio de Santes Cerus. 

E . FORT COGUL 




