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CICLES BÍBLICS DELS CAPITELLS 
DEL CLAUSTRE DE SANTES CREUS I 
DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE 

MONTBLANC 

Com remarca atinadament Vives i Miret en el seu llibre sobre 
Reinard des Fonoll, el conjunt de capitells o, millor, el fris liistoriat 
que corona la primera pilastra del claustre del Monestir de Santes 
Creus, "respon a un estil diferent de la resta dels capitells del Claus
tre" i . Més encara, afegiríem nosaltres, el contingut i l'esperit de 
llurs escultures formem un contrast ben agut amb el temad i la vo
lada genial i plena de fantasia de tota la decoració del claustre. Evi 
dentment, tal com escriu ell mateix 2, aquest fris-capitell és d'una 
mà diferent de la de Reinard i dels altres col·laboradors de l'obra. 

Per bé que totes les Guies del Monestir fan menció, més o 
menys expressa, d'aquest important conjunt d'escenes bíbliques, gai
rebé cap no en dóna la reproducció 3; la qual tampoc no és divul
gada com mereix per altres medis gràfics. Per això ens ha semblat 

1. V I V E S I M I R E T , JOSEP, Reinard des Fonoll, escultor anglès renovador de 
l'art gòtic a Catalunya {1321-1362). Barcelona 1969, pàg. 90. 

2. Ibidem, pàg. 89. 
3. Vegeu-ne una a M A R T I N E L L , CÉSAR, El Monestir de Santes Creus. Barce

lona 1929, pàg. 226-227, làm. X X I I . 
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interessant d'acompanyar aquestes breus notes de comentari amb 
els gravats adjunts 4 que, de passada, intenten completar la mag
nífica sèrie d'il·lustracions del claustre de Santes Greus que l'esmen
tat llibre de Vives i Miret dedica, exclusivament, a l'obra atribuïda 
a Reinard des Fonoll. 5 

Les escenes dels primers capítols del Gènesi segueixen un or
dre cronològic, corren de dreta a esquerra del fris-capitell de la pri
mera pilastra angular del claustre, enfront del portal d'entrada, i 
van formades per agrupacions de figures i arbres, sense cap altre 
solució de continuïtat. A la primera, Déu s'inclina paternalment i 
amb gest de benedicció damunt la figura d'Adam, assegut a una 
roca, mig recolzat a un arbre i expressant ja la vida que rep del 
buf diví. Segueix la creació d'Eva que Déu fa sorgir del costat de 
l'adormit Adam. Més enllà, Déu empeny suaument els primers pa
res cap al paradís (fig. 1). 

Completant — i depassant-lo,— l'espai d'una columneta lobu
lada, hi ha l'escena del pecat: Adam, amb expressió d'ansietat, es 
posa la mà al coll com si sentís els efectes físics de la culpa; Eva es 
menja la poma' prohibida; l'un i l'altra cobreixen ja llurs nueses amb 
una fulla de figuera, la qual no està pas situada al mig de les dues 
figures, com sol trobar-se, sinó al costat esquerre; l'arbre que se
para els primers pares va carregat de fruita. 

A l'escena següent, Déu crida Adam per reptar-lo. Adam i Eva 
s'amaguen sota uns arbres; les paraules divines van gravades en un 
ròtul desplegat que aguanta la mà de Déu; la inscripció diu, amb 
lletres gòtiques minúsuules: Adam adam ubi es / Respodit adam / 
Dñe audivi vo / cem tua et ti(mui) (fig. 2). 

4. De fotografies de Raympnd. 
5. També podem oferir altres referències del cognom Fonoll a L a Guàrdia 

dels Prats; Vives i Miret en dóna una a la pàg. 43 del seu llibre. 
a) U n Miquel Fonol i la seva esposa Berengaria d'Albaforte reconeixen un 

deute per la venda que els feren Pere Mírales i la seva esposa Berengaria; fragment 
d'un Manual Notarial de L a Guàrdia dels Prats, de l'any 1312, conservat ai l'Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona. 

b) Poncius Fonol signa com a testimoni en el document de venda a què es 
refereix el document anterior; del mateix Manual notarial. 

c) E n l'acta de venda d'un tros de terra, feta per Bernat Real i la seva muller 
a Pere Bora, vé indicat entre els límits: affrontal cum Poncio Fonol; Manual no
tarial de L a Guàrdia dels Prats, de l'any 1318, del mateix Arxiu. (Notes comuni
cades per Mossèn Xavier Ricomà, Arxiver Diocesà de Tarragona). 
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Cobrint part de I'altre capitell, hom veu l'àngel desembeinant 
l'espasa (encara a la figura 2) i Adam i Eva, vestits amb túniques, 
que fan via fora del paradís, vers el qual Adam gira la cara amb 
gest d'enyorament (fig. 3). 

A l capitell que s'escau de cara al jardí del claustre i que és de 
menor altura que els altres, Adam cava la terra i Eva, asseguda, ce-
nyits el cabell i la cintura, treballa amb la filosa. Finalment, el dar
rer capitell presenta Caín, mans plegades i amb l'aixada sota el 
braç, i Abel amb un bastó, pasturant les ovelles (fig. 4). 

* 
* * 

A l'església arxiprestal de Santa Maria, de Montblanc, obra do
cumentada del mestre Reinard 6 , hom hi troba un altre cicle bíblic, 
més extens, als capitells de les columnes angulars que hi ha entre 
finestral i finestral de l'absis i que corresponen als contraforts exte
riors. Les escenes, començant per les columnes de la dreta, són: la 
creació del món representada per un gran colom que vola damunt 
de l'aigua ("L'Esperit de Déu aletejava damunt les aigües" 7 ) ; el pe
cat original; el càstig d'Adam i d'Eva (també amb la inscripció; 
Adam adam ubi es...); l'expulsió del paradís; Abel que ofereix un 
holocauste i el fratricidi de Caín; la darrera, el diluvi amb l'Arca de 
N o è s . 

Llaltura d'aquests capitells i el fet de trobar-,se situats entre els 
finestrals, que donen un fort contrallum, destorben molt de fer-ne 
un estudi detallat i en fan problemàtiques les fotografies. Però, quan 
hom, enfilant-se per l'estructura del gran retaule barroc de l'Assump
ció, destruït l'any 1936, arribava gairebé a abastar-los, els poguérem 
veure d'aprop; la impressió llunyana que en guardem, ajudada ara 
per l'observació amb uns bons prismàtics, fa pensar en el concepte 

6. TODA, EDUARD, Guía de España y Portugal, Barcelona 1892, pàg. 72. Par
lant de Montblanc, diu: "iglesia parroquial, construida en 1352 por Rodaldo Fo-
nyol", sense indicar d'on treu aquesta dada; vegeu-ne la identificació a AGUSTÍ A L -
T I S E N T : El mestre Fonoll i Santa Maria de Montblanch, "Santes Creus", I I I , (1968) 
pàgs. 377-381. 

7. Gènesi, c. 1 , v. 2. 
8. P A L A U I D U L C E T , A N T O N I , Guia de Montblanch. Barcelona 1931, pàg. 86 
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i en les mans del mateix artista que col·laborava amb Reinard des 
Fonoll al claustre de Santes Creus i que hauria seguit treballant 
amb ell a l'obra de Santa Maria de Montblanc. 

P E R E B A T L L E I HUGIÍET, prev. 

R. Societat Arqueològica. Tarragona 







Figura 3 





LA PROPIETAT TERRITORIAL DEL 
MONESTIR DE SANTES CREUS (S. XIV) 

E n aquest treball, no creiem aportar grans novetats en el co
neixement de la propietat territorial i , en molts casos, senyorial, del 
monestir de Santes Creus, la qual ja ha estat inventariada per 
E . Fort i Cogul 1 ; i, a més a més ens n'ha donat interessants notícies 
històriques des dels seus inicis com a possessió santescreuina fins a 
l'any 1835, data de la supressió del monestir. Intentarem, només, 
situar geogràficament les propietats que trobem censades en els 
fogatges del segle xrv, i no prendrem en consideració les propietats 
que coneixem per l'inventari esmentat, tot i que tinguem la certesa 
que eren propietat santescreuina al segle xrv. 

Aquest treball és, en realitat, part d'un de més extens, en el qual 
intentarem de fer un mapa de la propietat territorial dels monestirs 
catalans en el segle xrv utilitzant exclusivament els fogatges cone
guts d'aquest segle 2. E l vam iniciar amb la confecció del mapa de 
la propietat territorial del monestir de Poblet 3. Aquesta recerca ens 
permet un millor coneixement dels fogatges com a font històrica, 

1. Eufemià F O R T I C O G U L : Santes Creus, Notes històriques i descriptives. Bar
celona, 1936, p. 2 4 a 34, 

2 . U n primer intent de l'aprofitament dels fogatges com a font històrica em 
va permetre de presentar una comunicació titulada: Estado de la economia de los 
monasterios catalanes según los "fogatges" del siglo xiv a la V Setmana d'Estudis 
Monàstics (El Paular, 23 -28 setembre 1962) . L'amplitud del tema i les aportacions 
posteriors dels investigadors Iglésies i Pons i Guri ens va aconsellar de fragmentar 
el treball, de donar li una orientació més geogràfica i de no valorar com a tan fide
dignes les dades de poblament i llur1 valoració econòmica de riquesa. 

3. Joan-F. CABESTANY I F O R T : La geografia de les propietais de Poblet segons 
els fogatges (s. xiv), "Miscel.lanea Populetana". Poblet, 1966, p. 3 1 1 a 318, 1 mapa. 
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un estudi més aprofundit de la mecànica de la seva confecció i del 
seu valor estadístic de la demografia del poblament català en aques
ta segona meitat del segle xrv. 

Utilitzarem per a aquest treball, igual que.per al citat anterior
ment sobre el monestir de Poblet, els fogatges del segle xiv, segons 
la cronologia que vam acceptar per a aquell treball. Fins al present 
no hem trobat cap raó que ens aconselli de modificar-la, tot i que 
no podem creure-la definitiva i que en molts casas és discutible. 
Els fogatges són tres: el de Fany 1358 4 , el de l'any 1365 5 , i les tres 
còpies de l'any 1378 6 . Hem pogut constatar que les tres còpies del 
fogatge de l'any 1378 no són idèntiques; hem trobat diferències en
tre els llocs censats a les dues còpies que agrupen les poblaoions se
gons els bisbats a què pertanyen 7, o la còpia que les agrupa per 
vegueries 8. L'estudi de la propietat del monestir de Poblet ens va 
permetre de comprovar que les tres còpies del fogatge de l'any 1378 
han censat els mateixos llocs 9 ; per contra, respecte a les propietats 
de Santes Creus, trobem quatre llocs: el Codony, Santa Margarida, 
les Gunyoles i Vilademàger, els quals figuren en dues còpies i no a 
la tercera 1 0 . A l'anterior estudi de la propietat de Poblet vam po
der constatar que els llocs oensats en els fogatges dels anys 1358 
i 1365 eren els mateixos 1 1; contràriament hem trobat algunes dife-

4. J . M . PONS G U R Í : Un fogatjament desconegut de l'any 1358. "Boletín, de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona" X X X (1963-1964), 323-498. 

5. J . I G L É S I E S ; El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la po
blación de Cataluña en la segunda mitad del siglo xiv. "Memorias de la Real Aca
demia de Ciencias y Artes de Barcelona" X X X I V , (1962), 249-356. 

6. 1 . a còpia: Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona. Fogatges, XIX-4. Fou 
publicat per la Real Academia de la Historia: Cortes de los antiguos reinos de Ara
gón, Valencia y Principado de Cataluña. Cortes de Cataluña, vol. I V , p. 86 a 183. 

2. a còpia: Arxiu de la Corona d'Aragó ( = A . C. A.). Reial Patrimoni, re
gistre 2591. 

3. a còpia: A. C . A . Canoilleria. Reg. 1548. H a estat publicat dues vegades: 
Cortes, vol. I I , p. 55 a 134s i Colección de Documentos inéditos del Archivo de la 
Corona de Aragón. Vol. X l l , 376 pp. 

7. Cortes, vol. I V , p. 86-183, i A. C , A. Reial Patrimoni, reg. 2591. 
8. Cortes, vol. I I , p. 55 a 134. 
9. CABESTANY, O. C, p. 318. 

10. Vegeu l'apèndix d'aquest treball. 
11. CABESTANY, O. C, p. 318. 
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réncies en comparar les propietats de Santes Creus en aquests fo
gatges. 1 2 

Aquest doble estudi també ens permet de fer algunes observa
cions sobre la realitat del poblament a Catalunya, segons les xifres 
de focs que ens donen els diferents fogatges. Hem trobat una pe
tita davallada entre els valors numèrics donats pel fogatge de l'any 
1358 i el de l'any 1365 1 3

a amb tot, també podem constatar en alguns 
casos un petit increment d'un o de dos focs, fenomen que atribuïm 
més a esmenes i correccions que no pas a un augment real de la 
població. 1 4 

Les diferències de les xifres dels focs entre els fogatges dels 
anys 1358 i 1365, i el de l'any 1378 són molt-més importants^i-eoin» 
cideixen en línies generals amb el que ja havíem observat per al 
monestir de Poblet 1 6 ; confirma la realitat d'una pèrdua de pobla
ció a les propietats dels dos monestirs, i no podem creure que fos 
una ocultació massiva per a eludir el pagament de les imposicions, 
perquè en molts casos tant a la propietat de Poblet com a la de 

12. Vegeu l'apèndix: la quadra d'Albareda, Conesa i Sàlardèn, Guils, Monta
gut, Palau, Sta. Fa , que figuren al segon i no al primer fogatge, i les Oluges que 
només figura al primer. 

13. P O B L E T : 
p. 318. 

Vegeu CABESTANY, O. C, l'apèndix del 

Figuerola: 34 i 27. 
Miramar i Prenafeta: 25 i 19. 
Montblanquet: 26 i 25. 
Senan: 26 i 24. 
Fulleda 65 i 64. 
les Basses: 27 i 23. 
ï Sisquella 20 i 17. 
Verdú 201 i 175. 

14. P O B L E T : Vegeu CABESTANY, O. C, 
p. 318. 
Tarrés: 17 i 18. 
els Torms: 16 i 17. 
els Soleràs 17 i 18. 
Granyanella: 14 i 15. 
el Gogul: 28 i 32. 
l'Albagès: 23 i 30. 
Joncosa: 43 i 51. 

15. Vegeu l'apèndix de CABESTANY, O. C, p. 318, per al monestir de Poblet i 
el del present treball per al monestir de Santes Creus. 

SANTES C R E U S : Vegeu 
present treball. 

Figuerola i St. Gallard: 
els Gaians i Ramonet: 
la Guàrdia dels Prats: 
la Pobla de Montornès: 
Pontons: 
Puigtinyós: 
Roqueta: 
la Secuita: 

SANTES C R E U S : Vegeu l'apèndix del pre
sent recull. 

Gramuntell: 
Montoliu: 
el Pont d'Armentera: 
Vilagrasseta: 

14 i 13. 
26 i 21. 
60 i 41. 
46 i 37. 
67 i 55. 
37 i 36. 
16 i 10. 
57 i 44. 

12 i 13. 
31 i 32. 
32 i 34. 
24 i 25. 
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Santes Creus aquesta pèrdua és d'um 50 % . 1 6 Creiem que aquest 
fenomen és una realitat; en cas contrari caldria pensar en una man
ca de policia fiscal o de completa ineficàcia dels censadors, per a 
permetre una ocultació tan important de focs i de llocs. A més, hem 
trobat una correcció en lai xifra dels focs de la vila de Montoliu fe
ta posteriorment i segurament per a posar al dia el fogatge: diu 
que la vila ha passat de 28 focs a 17 1 7 , i en aquest cas oal no dub
tar del despoblament, perquè considerar-lo com una ocultació és una 
hipòtesi molt arriscada. A més, tenim el cas de la Guàrdia dels 
Prats única localitat que recupera entre el 1365 i el 1378, tot passant 
de 41 a 50 focs, després de la pèrdua entre el 1358 al 1365, de 60 
a 41 focs 1 8 . De moment no hem de creure que sigui una equivo
cació considerar els 41 de l'any 1365 com un 61; després¡, conside
rar la davallada com a normal, seria conclusió una mica arriscada 1 9. 

L a comparació entre les propietats dels monestirs de Poblet i 
de Santes Creus és molt difícil; un cop d'ull al mapa de la propietat 
de Poblet 2 0 i al mapa de Santes Creus , 2 1 ens permet de concloure 
que les dues propietats no s'interfereixen, sinó que més aviat són 
tangencials, com es pot comprovar en el mapa que adjuntem; no
més s'encavalca la propietat de Poblet a la de Santes Crus en les 
tres petites propietats de Miramar, Prenafeta i Montblanquet 2 2. 

16. P O B L E T : Vegeu CABESTANY, O. C, 
p. 418. 
Montblanquet: 26, 25 i 13. 
els Omells de na Gaia: 30, 30 i 13. 
Senan: 26, 14 i 12. 
Fulleda: 65, 64 i 31. 
les Basses: 27, 23 i 12. 
la Manresana: 7, 7 i 13. 
la Sisquella 20, 17 i 10. 

17. A. C A. Reial Patrimoni. Reg. 2591, fol. 40 v. 
18. L a Guàrdia dels Prats: 60, 41 i 50. 
19. Davant la raresa hem comprovat el manuscrit (A. C . A. Reial Patrimoni. 

Reg. 2590, fol. 26 v.) però diu clarament X L I , i no podem creure que pogués és
ser L X I , per tal de fer més fàcil!) 60, 61 i 50. 

20. CABESTANY, O. C. Vegeu el mapa. 
21. Vegeu el mapa adjunt on hem marcat les possessions més orientals del 

monestir de Poblet. 
22. Vegeu el mapa. Aquestes tres propietats del monestir de Poblet estan si

tuades més a l'est de la possessió santescreuina de la Guàrdia dels Prats. Les altres 
propietats de Poblet sempre estan situades més a l'oest. 

SANTES C R E U S : Vegeu l'apèndix del 
present treball. 

Alta-riba: 10, 10 i 4. 
Roqueta: 16, 10 i 5. 
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Això ens permet de creure en l'existència d'unes zones d'influència, 
si deixem de banda les propietats pirenenques dels dos monestirs, 
on s'encavalquen les unes sobre les altres 2 3 . 

L a propietat del monestir de Santes Creus és dispersa dintre 
una zona geogràfica molt més extensa que Focupada per la propie
tat del monestir de Poblet; això no és conseqüència de la recerca 
duna varietat a la producció agrària, sinó el resultat d'un procés 
històric. Segurament té l'origen en el llarg camí que va recórrer el 
monestir des de la fundació a Valldaura del Valès fins a arribar a 
les ribes del Gaià 2 1 , la qual cosa fa que tingui propietats a la Cata
lunya dels monestirs dels monjos benets 2 5 . Si comparem les xifres 
numèriques dels focs de les dues propietats resultarà superior el nom
bre de focs del monestir de Poblet sobre el$ del monestir de Santes 
Creus 2 0 . Amb tot, hem de fer les nostres reserves sobre el valor ab
solut d'aquestes xifres i hem dé considerar no solament el nombre 
dels llocs censats, que no hi són tots, tant per al monestir de Poblet 
com per al de Santes Creus, com el valor del nombre de focs dels 
quals trobem xifres tan contradictòries. L a nostra valoració de la su
perioritat numérica de la propietat de Poblet és fonamentada en la 
comparança paral·lela de les propietats d'un i altre monestir tot i es
sent sempre superior la de Poblet. Com a exemple comparem les 
quatre propietats censades més importants de l'un i de l'altre 2 7 , amb 

2 3 . Manuel Riur Formación de las zonas de pastos veraniegos del monasterio 
de Santes Creus en el Pirineo, durante el siglo xiï. "Santes Creus", I I , núm. 1 4 
(1961) , 137-153, 1 mapa. Assenyala zones de pastures cavalcades i. dóna notícia de 
plets entre els dos monestirs per aquesta causa. 

24. Eufemiano F O R T I C O G U L : El primer Abad de Valldaura-Santes Creus y co
mentario a la cronología de los principios del monasterio. "Yermo" (El Paular)* 
I I , núm. 3 (1964) , 225-242 . — Eüfemià F O R T I C O G U L : El pretès monestir d'Ancosa. 
" I Col·loqui d'Història del monaquisme /català". Santes Creus, 1966, I , 111-125. 

2 5 . A N T O N I P L A D E V A L L . Els monestirs catalans. Barcelona, 1968. Vegeu el ma
pa de la plana 94 ; els pïiorats benedictins situats al Penedès no passen a l'oest de la 
oonca del riu Gaià. 

26.. CABESTANY. La geografia, p. .314. L a suma dels focs atribuïts al monestir de 
Poblet segons els tres fogatges són; 824, 7 9 7 i 494 . L a suma dels focs del monestir 
de. Santes Creus: censats en els dos fogatges de l'any 1358 i 1365 i a les tres còpies 
del de l'any 1378 : 4 9 1 , 583 , 4 0 1 , 4 0 1 i 376 ; l'augment entre el primer i el segon 
fogatge és degut a la incorporació de Conesa (125 focs). 

27. P O B L E T : Vegeu CABESTANY, O. C. SANTES C R E U S : Vegeu l'apèndix del pre-
p. 318. sent treball. 

Verdú: 2 0 1 , 175, 128. Conesa: 125. 
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evident superioritat del primer sobre el segon. Tot i que les propie
tats de Santes Creus censados són superiors en nombre a les de Po
blet, són inferiors pel que fa a la xifra dels focs 2 8 . 

Podem agrupar la propietat territorial de Santes Creus en tres 
nuclis: un a la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès un 
altre a les comarques del 'Penedès i de l'Anoia, i un tercer a la Se
garra pels voltants de Cervera. Resten a part les pastures pirenen-
ques a la Cerdanya. 

A la Conca de Barberà el monestir de Sanbes Creus tenia les 
seves possessions més occidentals que eren: Conesa, Figuerola i 
Sant Gallard 2 B , i la Guàrdia dels Prats s a . Conesa era indubtable
ment la més important, sobre la quial tenia completa jurisdicció se-
nyorial 3 1 , cosa que fa que, com moltes altres vegades, no ens po-
guemi explicar que només figuri al fogatge de l'any 1365. (Sobre F i 
guerola 3 2 i Sant Gallard 3 3 tenia també jurisdicció senyoria^, tret del 
mer imperi; no sabem la situació feudal de la Guàrdia dels Prats, 
tot i que Fort diu que fou una de les propietats més ¡ estimades del 
monestir 3 4. Aquestes possessions figuren als tres fogatges, al costat 
de la mjanca de Conesa a dos d^ells 3 B . 

A l'Alt i Camp i pels voltants del monestir trobem cinc propie
tats; Fontscaldes 3 a , el Pont d'Armentera, els masos dels Gaians i el 

Vinaixa: 100, 100, 58. Pontons: 67, 55, 45. 
Vimbodí: 105, 105, 77 la Secuita: 57, 44, 40. 
Fulleda: 65, 64, 31. la Guàrdia dels Prats: 60, 41, 50. 

28. CABESTANY, O. C, p. 318. Les possessions de Poblet censades són trenta. Ve
geu l'apèndix del present treball. Les possessions de Santes Creus són trenta-dues. 

29. Figuerola és un despoblat, i Sant Gallard un agregat de l'ajuntament de les 
Pües. 

30; És un agregat de l'ajuntament de Montblanc. 
31. F O R T , Santes-, Creus, p. 27. " H i tenia omnímoda jurisdicció amb el mer i 

mix imperi. Jaume I I , en 1327, donà tots els drets que li pertanyien i el seu fill 
Alfons els confirmà aquell mateix any". 

32. F O R T , Santes Creus, p. 27. " H i tenia el castell, on Santes Creus tenia om
nímoda jurisdicció excepte el mer imperi". 

33. F O R T , Santes Creus, p. 31. " H i tenia omnímoda jurisdicció, excepte el mer 
imperi. 

34. F O R T , Santes Creus, p. 28. "Fou una de les més estimades possessions". 
35. Conesa 125 

Figuerola: 9 ) 1 7 

Sant Gallard: 5 i 
la Guàrdia dels Prats: 60 41 50 

36. Avui és un agregat de l'ajuntament de Cabra del Camp. 
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castell de Ramonet 3 7 , Montagut 3 8 i Puigtinyós 3 9 . E l lloc de Fonts-
caldes 4 0 és censat juntament amb el lloc del Pont d'Armentera; 
aquesta darrera població va 'prosperar sota la protecció del mones
tir de Santes Creus, i podem dir que la seva existència jurídica és 
deguda al monestir. L'any 1342 fou erigida la parròquia de la qual 
fins aleshores estava rriancat 4 1. L'any 1481, el 'rei Catòlic va com
pletar la jurisdicció senyorial del monestir sobre els masos dels 
Gaíans 4 2 i una cosa semblant esdevingué amb el castell de Ramo
net 4 S . L a propietat de Montagut no fou important 4 4, pero sí 
la de Puigtinyós 4 5 . E l monestir no tingué drets senyorials ni sobre 
un lloc ni sobre l'altre. Les tres primeres propietats figuren en tots 
tres fogatges; però no les i dues darreres 4 6. 

AI Tarragonès tenia tres possessions: la Pobla de Montornès, 
la Secuita i el Codony 4 7 . L a Pobla de Montornès fou també una 
creació del monestir, que rfafavorí el repoblament i sobre la ¡qual 
va exercir totes les jurisdiccions senyorials 4 8. L a Secuita fou també 

37. És el territori que s'estén entre el monestir de Santes Creus i Valldossera. 
38. Avui és un despoblat de l'ajuntament de Querol. 
39. Des de l'any 1917 es titula Montferri. 
40. F O R T , Santes Creus, p. 28. ". . .en 1188... el rei Alfons donà al monestir 

alguns drets sobre aquell poblet. Finalment el rei Ferran, en 1481, concedí a Santes 
Creus el mer imperi sobre Fontscaldetes". 

41. F O R T , Santes Creus, p. 30. " A l'empar de Santes Creus creixé un poble; en 
1342 l'abat demana a l'arquebisbe de Tarragona l'erecció d'una parròquia, puix que 
fins aleshores era feligresía de Querol... i en 1481 el rei Ferran en vengué el mer 
imperi al monestir". 

42. F O R T , Santes Creus, p. 28. " . . . i en 1481 el rei Ferran vengué a Santes 
Creus el mer imperi". 

43. F O R T , Santes Creus, p. 31. "Guerau Alemany de Cervelló, en 1475, vengué 
alguns drets sobre Ramonet i el rei Ferran en 1481 vengué el mer imperi". 

44. F O R T , Santes Creus, p. 29. Només diu: "Guerau de Cervelló hi féu algunes 
donacions en 1184". 

45. F O R T , Santes Creus, p. 31. Només diu: "hi percebia censáis provinents de 
la deixa que féu Guillem de Montcada en 1229". 

46. el Pont d'Armentera i Fontscaldetes: 32 34 27 
els Gaians i Ramonet: 26 21 17 
Montagut: 3 
Puigtinyós: 37 36 

47. Avui és un agregat de l'ajuntament de Perafort. 
48. F O R T , Santes Creus, p. 29 i 30. " . . . e l comprà l'abat de Santes Creus a Pons 

de Rajadell l'any 1173. Santes Creus anà fent-hi adquisicions i aviat creixé allí un 
poble important. E l monestir n'afavorí la repoblació, donant molts avantatges als 
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una possessió de senyoriu on el monestir exercí tots els drets i ju
risdiccions tret del mer imperi 4 9 . E l Codony, més que una posses
sió senyorial fou un conjunt de propietats sobre les quals sembla 
que no va tenir cap dret ni jurisdicció feudal 5 0 . Totes són posses
sions que va comprar o li foren donades molt abans del segle xrv, 
però com moltes altres vegades Uur presència en els fogatges és 
contradictòria; les dues primeres són censades als tres, però el Co
dony només a dues còpies del fogatge de l'any 1378 5 1. 

Al Penedès en tenia nou entre possessions senyorials i petites 
propietats, algunes de les quals només tenien un foc. L a més impor
tant era el castell i la vila de Pontons, la > segona de les propietats 
feudals de Santes Creus pel nombre de focs. Sobre ella exercia 
plena jurisdicció senyoria! inclòs el mixt i el mer imperi 5 2 . Un grup 
de propietats són censades juntes una vegada i d'altres agrupades 
de diversa manera; són la quadra de la Llacuneta 5 3 , el castell de 
Ferran i Sant Pere Molanta 5 4 i les Gunyoles 5 5 . Sobre el castell de 
Ferran 5 6 , exercia plens drets senyorials, però no sobre la i quadra de 
la Llacuneta, que ignorem 5 T. Fort, a la seva llista, no esmenta Sant 
Pere Molanta ni les Gunyoles, que per la proximitat segurament 

pobladors i súbdits seus. Exercia allí omnímoda jurisdicció civil i criminal, amb mixt 
i mer imperi". 1 

49. F O R T , Santes Creus, p. 32. " H i exercia omnímoda jurisdicció excepte el mer 
imperi. Era una de les dominicatures més importants de Santes Creus". 

50. F O R T , Santes Creus, p. 27. "Fou important aquesta pertinença... Santes 
Creus conservà gelosament, fins a la fi dels seus dies, les propietats seves al Codony". 

52. F O R T , Santes Creus, p. 31. " . . . E l castell fou adquirit l'any 1271 i en ert tenia 
Santes Creus omnímoda jurisdicció i mer imperi... fins que en 1365 adquirí, per 
compra al rei, el mixt i mer imperà, no solament sobre el castell, sinó i tot sobre la 
vila de Pontons". 

53. Lloc del terme del castell de Castellet. Avui és un agregat de l'ajuntament 
de l'Arboç del Penedès. 1 

54. S'on dos üocs avui agregats a ('ajuntament d'Olèrdola. 
55. Avui agregat a l'ajuntament d'Avinyonet del Penedès. 
56. F O R T , Santes Creus, p. 27- "Els homes de Ferran eren vassalls del mones

tirs, que hi tenia omnímoda! jurisdicció, exceptuat el mer imperi", 
57. F O R T , Santes Creus, p. 26. "Bertran de CasteEet, l'any 1255, donà a Santes 

Creus la quadra anomenada la Llacuna". 

51. el Pont d'Armentera 
la Pobla de Montornès 
la Secuita 
el Codony 

32 34 27 27 27 
46 37 30 30 30 
57 44 40 40 40 

14 14 
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eren dintre la jurisdicció del castell de Ferran. L a quadra d'Albe
reda, dintre el terme del castell de Foix, que segons Fort, era pro
pietat del monestir, però no n'hem trobat cap referència als fogat
ges 5 8 . Cal suposar que a la quadra d'Albereda exercia els drets se
nyorials propis de les quadres, però, amb tot, no ho sabem exac
tament. Tenia, a més, uns masos a les viles de Pacs 5 9 , de Santa Mar
garida 6 0 i de Santa Fe del Penedès 6 1 . Totes tres són citades per 
Fort en el seu treball, però en cap no cita drets feudals sobre aquests 
masos, per la qual cosa creiem que són propietats no feudals. E n els 
fogatges, la propietat de Santes Creus al Penedès, és censada molt 
irregularment. A més, com hem dit, algunes d'elles són agrupades 
de manera diferent segons els fogatges 6 2 . : 

A la comarca de l'Anoia tenia tres possessions: el castell de la 
Roqueta 6 3 , uns masos al terme del castell d'Orpí,, i el lloc d'Anoosa 
dintre el terme del castell de Vilademàger 6 4 . Sobre el castell de la 
Roqueta tenia complet senyoriu 6 5 , i no sabem el tipus que tenia 
sobre els masos del terme d'Orpí 6 G . L a propietat d'Ancosa va tenir 
uns masos per a aprofitar aquesta possessió destinada a la fundació 

58. F O R T , Santes Creus, p. 33. " E l castell li fou donat en testament per Guillem 
de Tarragona en 1230. D'aquest temps són les adquisicions per Santes Creus de 
les quadres d'Albereda, Dosrius, Dagues i Mussarra..." 

59. F O R T , Santes Creus, p. 30. " H i tenia uns drets sobre les masies de Baiona..." 
60. F O R T , Santes Creus, p. 32. " H i tenia censáis diversos i altres propietats 

en el segle xvin". 
61. F O R T , Santes Creus, p. 32. " E l mas de la Peixera, donació de Guillem de 

Malgrat en 1235". 

62. 67 

42 

63. 
64, 
65. 
66. 

Pontons 
Ferran 
Llacuneta 
Sant Pere Molanta 
les Gunyoles 
Albereda 
Pacs 
Santa Margarida 
Santa Fe 

Avui agregat de l'ajuntament de Sant Martí de Tous. 
Avui un despoblat del terme de la, Llacuna. 

F O R T , Santes Creus, pV 31. "Els homes de Roqueta eren vassalls del monestir". 
F O R T , Santes Creus, p. 30. " A l terme del castell d'Orpí hi tenia dos masos; el 

55 45 45 45 
18 15 15 15 

10 12 13 12 

1 1 
9 8 8 8 

3 3 3 
7 7 

mas: Capell i les Corts.. ." 
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del monestir 6 7. Als fogatges, aquestes propietats són censades de
ficientment 6 8 . 

A la Segarra tenia cinc possessions: el lloc d'Alta-ríba 6 9 , el lloc 
de Gramuntell 7 0 , el castell de Montoliu, el lloc de Vilagrasseta 7 1, 
i part del lloc de les Oluges. De la propietat d'Alta-riba no conei
xem les relacions senyorials amb el monestir 7 2 com tampoc les del 
lloc de Vilagrasseta 7 3. A l castell i lloc de Gramuntell tenia el mixt 
imperi 7 4 i sobre Montoliu uns drets senyorials 7 5 . L a propietat de 
les Oluges no és citada a l'obra de Fort. No hem identificat el Moc 
del Sepulcre. L a majoria, si exceptuem Vilagrasseta, són censades 
als tres fogatges 7 6 . 

Finalment tenim les dues viles de la Cerdanya: Guils i Pa lau 7 7 , 
cap de les dues no citades a la relació de propietats de Fort, però 
que eren situades dintre les propietats de les pastures pirenen-
ques 7 8 , i censades als dos fogatges del 1365 i del 1378 7 9 . 

JOAN-F. CABESTANY I F O R T 
Universitat de Barcelona. 

67. F O R T , Santes Creus, p. 25 . "Ja hem dit com Benenguer I V la donà als mon
jos de Valldaura l'any 1153 . . . E l senyoriu d'Ancosa, subjecte a vicissituds i pledeja-
ments en els segles successius, arribà fins a l'any 1835, quan el monestir encara hi con
servava seixanta-vuit jornals de conreu i prop de tres milers de muntanya". 

68. 1 6 1 0 5 5 5 
6 6 6 
3 3 

Avui un agregat de l'ajuntament d'Estaràs. 
Avui un agregat de l'ajuntament de Sant Pere dels Arquells. 
Avui un agregat de l'ajuntament de Montoliu de Segarra. 
F O R T , Santes Creus, p. 25 . " H i tenia el castell". 
F O R T , Santes Creus, p. 34. " E l castell de Vilagrasseta li fou donat per Ramon 

la Roqueta 
Orpí 
Ancosa 

6 9 , 
70. 
7 1 . 
72 . 
73 . 

de Cervera l'any 1 2 2 7 . . . " 
74. F O R T , Santes Creus, p. 
751. F O R T , Santes Creus, p. 29 . 

rers temps". 
76. Alta-riba 

Gramuntell 
Montoliu 
les Oluges 
Vilagrasseta 

28. " H i tenia el mixt imperi". 
"D'allí, el monestir percebé senyoriu fins als dar-

1 0 
1 2 
3 1 
1 7 
2 4 

4 
1 2 
2 8 

3 
1 8 1 7 1 8 

77. Municipi de l'Alta Cerdanya. 
78. M A N U E L R I U . Formación de las zonas de pastos veraniegos... "Santes Creus", 

vol. I I (1961) , p. 140. Vegeu el mapa de la zona de pastures dintre les quals estan si
tuades aquestes dues poblacions. 

79. Guils : 3 1 2 9 Palau : 1 5 1 0 
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137B 
13581 1340-5' b4 t5 

Albareda 9 8 8 8 
Alta-riba 10 10 4 4 4 
el Codony 14 14 
Conesa 125 
Figuerola 
Sant Gallard 

9 i 
5 S 

13 12 12 12 
els Gaians i Ramonet 26 21 17 17 17 
Gramuntell 12 13 12 12 121 
Guàrdia dels Prats 60 41 50 50 50 
Guils de Cerdanya 31 29 29 29 
les Gunyoles 1 1 
la Llacuneta I 18 15 15 15 
Ferran \ 42 1 
Sant Pere Molanta 

\ 42 

i 1 0 12 13 12 
Montagut 3 
Montoliu de- Segarra 31 32 28 28 28 
les Oluges 17 3 3 3 
Orpí 6 6 6 
Pacs 3 3 3 
Palau 15 10 10 10 
la Pobla de-Montornès 46 37 30 30 30 
el Pont d'Armentera / 32 34 27 27 27 Fontscaldetes \ 32 34 27 27 27 
Pontons 67 55 45 45 45 
Puigtinyós 37 36 
la Roqueta 16 10 5 5 5 
Sta. Fe del Penedès 1 
Santa Margarida 7 7 
la Secuita 57 44 40 40 40 
Sepulcre 2 2 2 
Vilademàger 3 3 
Vilagrasseta 24 25 18 17 18 

1 . J . M . PONS G U R Í , p. 4 0 1 . 
2 . iGLÉsiES: pp. 76 , 7 8 , 79 , 8 0 , 8 2 , 8 3 , 8 5 i 103 . 
3 . C O R T E S : I V , pp. 88, 9 9 ; 110, 1 1 1 , 1 4 2 , 143 , 160, 1 6 1 , 162 , 163 i 164. 
4 . A C A , R P , Reg. 2 5 9 1 , f£ 2 , % v, 3 , 5 v, 6 , 4 0 v, 4 2 , 9 8 v, 9 9 v, 1 0 1 y, 102 , 

1 3 2 v, 133 , 134 , 135 , 1 3 5 v, 136 , 136 v, i 137 v. 
5 . C O R T E S : I I , pp. 6 9 , 70 , 7 1 , 7 2 , 74 , 7 6 , 8 3 , 8 4 , 1 0 6 i 107. 





ESBÓS DE GENEALOGIA DELS ODENA 

Com a antecedent d'un estudi més minuciós i concret sobre 
dos personatges d'aquesta família traspassats en el segle xm, que 
en curs de redacció, 1 ens ha semblat interessant de dreçar, en la me
sura del que ens és possible, un esquema genealògic d'aquest que 
Desclot va anomenar "gran llinyatge de Catalunya" 2 , amb la inten
ció d'assenyalar-hi de passada, baldament fos d'una manera sumària, 
les seves relacions amb Santes Creus des del moment que les trobem 
testimoniades, puix que aquest treball ha d'ésser integrat en uns vo
lums de merescut homenatge a la memòria del que fou gran amic i 
assidu estudiós del monestir del Gaià, Josep Vives i Miret. 

L a tasca que ens hem assignat es justifica sobretot per la ne
cessitat de fer distinció entre personatges de nom igual o semblant 
que sovint no han estat ben identificats pels historiadors o els han 
deixat dubitatius. I afegim, encara, que algun d'aquells ha aparegut 
en algun text antic, i també en més d'un de modern, sota formes 
alterades, i no serà balder d'assenyalar-hi la indispensable correcció. 

Partirem d'un Guillem Bernat d'Odena que és el primer d'aquest 
llinatge que hem pogut trobar en la documentació. Ens apareix, ja 
adult i casat, el l . e r d'agost del 1054 3 . L a seva muller és Ermengard. 
E l text que ens el presenta és una venda que els fa Bernat Amat (sens 
dubte de Claramunt) del castell d'Arraona. E l nom de Guillem Ber
nat, i el fet de trobar-nos a mitjan segle xi, ens fan creure que el seu 

1 . Estarà dedicat als que ací denominem Guillem I i Ramon Guillem Il t 
2 . Crònica (ed. M . C O L L I A L E N T O R N ) , I I I , ENC, núm. 64 (Barcelona 1949) , 20 . 

3. Liber Feudorum Maior (ed. F . M I Q U E L I R O S S E L L ) , I (Barcelona 1945) , 497 , 
doc. 4 6 8 



18 

pare es deia Bernat, però no hem pogut trobar-ne el rastre 4 . Ens hau
rem d'acontentar amb partir, doncs, de Guillem Bernat. 

E l trobem testimoniat també el 4 d'abril del 1057, el 22 de març 
del 1063, el 25 de juliol del mateix any, el 12 de febrer del 1064, el 
15 d'abril del 1067, el 27 (en dos documents) i el 29 de juliol se
güent, el 19 de maig del 1085 i el 7 d'abril de l'any següent 5. A 
través d'aquesta documentació se'ns apareix com un magnat dis
tingit de la cort de Ramon Berenguer I i dels seus immediats 
successors. E l testimoni del mes d'abril del 1067 'ens el pre
senta rebent en comanda, junt amb la seva muller Ermengard, 
de mans d'aquell comte i de la comtesa Almadis, el castell 
de Pontons que aquests acabaven d'adquirir i que des d'aquest mo
ment formarà part del patrimoni dels Odena i arribarà a donar nom 
a una branca de la família. E n els textos del 1067 Guillem Bernat 
apareix en companyia del seu fill Ramon Guillem. E l del 1085, que 
és una presa de posició de diversos magnats contra Berenguer Ra
mon I I el Fratricida, ens presenta entre ells Guillem Bernat d'Òdena 
acompanyat dels "seus fills" com a cas únic entre aquelles persona
litats. Això ens fa creure que en aquell moment el nostre home té ja 
una edat avançada, cosa que sembla desprendre's també, tant del 
fet que el seu fill ja faci quasi una vintena d'anys que surt a la docu
mentació, com del llarg eclipsi que Guillem Bernat sofreix durant el 
mateix període 6 . 

Veureml més endavant que els Odena de la fi del segle xn i de la 
centúria següent van ésser homes difícils que viuen sovint al marge de 
la llei i que van distingir-se sobretot per llurs depredacions contra els 

4 . Ja suggerim més avall que potser pertanyia a un altre llinatge i va ésser 
l'origen dels Odena per haver imposat aquest cognom en transmetre a algun o al
guns dels seus hereus l'honor d'Odena. Potser era el mateix Bernat de Claramunt, 
i la venda del 1054 seria una operació entre pare i fill, complementària de l'heretatge. 

5. LFM, I , 223 , doc. 214 ; 498 s, doc. 469 ; 150, doc. 149; 4 9 9 - 5 0 1 , doc. 4 7 1 ; 
2 4 4 s, doc. 2 3 5 ; 153, doc. 152 ; 154, doc. 1 5 3 ; 152 , doc* 1 5 1 ; Pròsper D E B O F A R U L L , 
Los condes de Barcelona vindicados, I I (Barcelona 1856), 132; Jeroni PUJADES, Cró
nica universal del Principado de Cataluña, V I I I (Barcelona 1832) , 53 ; i Antoni 
P L A D E V A I A , El priorat de Sant Pere dels Arquells a la Segarra, Miscel·lània Història 
Catalana, Scriptorium Populeti, 3 (Poblet 1970) , 59. 

6. De quasi divuit anys, amb aparicions esporàdiques el 1076, com a marmessor 
de Ramon Berenguer I (LFM, I , 524, doc. 492) , i en la consagració de Sant Salvador 
d'Arraona (PLADEVALL, op. cit., 62 ) , i el 1082 en una donació a la canonja de Barce
lona al costat de la seva muller Ermengard (Ibid.), 



19 

béns eclesiàstics. Guillem Bernat no sembla haver arribat als extrems 
dels seus néts i besnéts, però no va deixar de cometre alguna mali
feta, com ho testimonia un document del 26 d'octubre del 1062 pel 
qual Seniofré, anomenat Rull, es lliura amb els seus béns al monestir 
de Sant Cugat en esmena d'haver fet que Guillem Bernat d'Òdena 
tallés un peu a Ramon, vassall del dit monestir 7 . 

Hem vist que el 1085 vivien diversos fills d'aquest primer dels 
Òdena, però els textos només ens donen el nom de dos d'ells, 
el ja esmentat Ramon Guillem, que apareix, ja adult, el 1067, 
i un Pere Guillem, documentat el 7 d'abril del 1086 al costat 
del germà i els pares, i el 1101 8 . Trobem també Ramon Gui
llem el 20 de juliol del 1069, el 13 i el 19 de novembre del 1089, 
el 12 de/març del 1090 i en igual data de l'any següent 9 . Els docu
ments d'aquests dos anys darrers ens diuen que està a punt de rebre 
en comanda el castell de Cardona en nom, de Guillem comte de Cer
danya, el qual l'ha rebut al seu torn de Folc bisbe d'Urgell i senyor 
del castell esmentat. Pel text del jurament com a castellà de Car
dona, que no duu data, com s'esdevé amb molts documents d'aquesta 
mena, però que ha d'ésser del 1091, sabem que Ermengard, mare de 
Ramon Guillem, ja era morta. Després trobem encara Ramon Gui
llem d'Òdena el 10 de gener del 1097 i finalment ens apareix encara 
vivent el 4 d'octubre del 1131 1 0 . E n aquesta darrera data el sabem 
casat amb Ermessèn en l'avinentesa que marit i muller s'avenen amb 
el monestir de Sant Cugat sobre abusos comesos pel d'Òdena en 
alous del cenobi. Entre els signants hi ha un Guillem Jofré d'Òdena 
que sembla haver estat un dels homes bons que havia gestionat l'a-
vinença. No hem trobat elements de judici per a determinar el grau 
de parentiu que sens dubte hi havia entre Ramon Guillem i Guillem 
Jofré. Com pot veure's també aquest Ramon Guillem va participar 
de la tendència del seu llinatge a beneficiar-se indegudament dels 
béns eclesiàstics. E h relació amb aquest Guillem Jofré cal posar 

7. Cartulario de "Sant Cugat" del Vallès (ed. J . Rius i S E R R A ) , I I (Barcelona 
1946), 292, doc. 627. 

8. LFM, I , docs. 152, 153 i 151 ja esmentats; P L A D E V A I A , op. cit., 59 i 61. 
9. Ibidem, 185, doc. 174; 328, doc. 302; 403, doc. 385," 227, doc. 2 1 8 ; 2 2 9 , 

doc. 219; 231, doc. 221. 
10. Sant Cugat, I I , 424, doc. 765; Ibid., I I I (Barcelona 1947), 101 s, doc. 913. 
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sens dubte el Ramon Jofré d'Òdena que surt com a testimoni en un 
document del 13 de juliol del 1187, relacionat amb Santes Creus 1 1 , 
Guillem Jofré hauria estat probablement nét de l'hipotètic Bernat 
d'Òdena i fill dun també hipotètic Jofré Bernat. Guillem Jofré i Ra
mon Jofiré, vistos els cinquanta-sis anys que separen l'aparició de 
l'un de la de l'altre, més que germans han d'ésser pare i fill; tinguem 
present que ambdós són testimoniats dins el segle xa quan l'ús del nom 
del pare com a segon nom del fill ja no és una regla segura i cons
tant i hom té tendència a continuar usant el segon nom del pare com 
a segon nom del fill, en certa manera com a cognom, com s'esdevé 
amb els tres darrers Ramons Berenguers, comtes de Barcelona. 

Sembla pertànyer a aquesta mateixa generació un Bernat d'Òde
na que apareix en un document de Santes Creus del dia 13 d'agost del 
1173, i que és el primer que coneixem que relacioni un personatge 
d'aquesta família amb el cenobi del Gaià 1 3 . Probablement aquest 
Bernat seria nét del Guillem Bernat del segle xi i fill d'un dels fills 
d'aquest d'existència segura, però de nom inconegut. 

Coneixem diversos fills del Ramon Guillem abans anomenat, en
cara que n'ignorem l'ordre de naixença. D'acord amb les dates d'a
parició en els documents i les de la mort hauríem de creure que el 
més gran fou una noia, Elicsèn, que després vindria Ramon, i final
ment una altra filla, anomenada Ermessèn com la seva mare. 

Ignorem la data de la mort de Ramon Guillem, que devia tras
passar a una edat molt avançada, vers la meitat del segle xn. 

Elicsèn d'Òdena va casar-se amb Arnau de Calluç. L a trobem 
testimoniada, ja vídua, segons un document del 24 d'agost del 1181 
relacionat amb Santes Creus 1 3 . E l seu germà Ramon en parla en 
el seu testament del 5 d'octubre del 1196 1 4 de manera que sembla 
vivent. E l seu marit Arnau és testimoniat el 16 de novembre del 
1178 1 5 . Van tenir diversos fills dels quals parlarem després. 

1 1 . Eufemià F O R T I C O G U L , Eh llibre de Valldossera, IEC. Memòries de la Sec
ció Històrico-Arqueològioa, X X V I (Barcelona 1968) , 95 . 

12. El "Llibre Blanch" de Santes Creus (ed. F . UDINA I M A R T O R E L L ) (Barcelo
na 1947) , 170, doc. 167. 

13. Loc cit., 2 4 1 , doc. 2 4 3 . 

14. Sant Cugat, I I I , 346, doc. 1215. 
15. Ibid., 272 , doc. 1119. 
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Ramon d'Òdena apareix en la documentació per nosaltres co
neguda el 25 de febrer del 1186; el trobem també el 18 de març 
del mateix any, el 2 de desembre del 1187, el 30 de gener següent, 
el 16 de novembre del 1189, el 16 d'agost del 1190, el 20 de novem
bre del 1195 1 6 i finalment el 5 d'octubre de l'any següent, data, 
com hem dit, del seu testament que degué precedir de poc el seu 
traspàs. Per aquest document i els del 1188 sabem que estava ca
sat amb Berenguera, de la qual ignorem el llinatge, per bé que po
dria ésser una Sa-Guàrdia perquè .el seu fill Guillem anomena 
"avoncle" a Guillem Sa-Guàrdia en el seu testament del 1226 1 7. 
Berenguera hauria estat, doncs, germana de Guillem Sa-Guàrdia, 
el qual, per altra part, apareix com un dels marmessors de Ramon 
d'Òdena. Sabem d'àquest que era devot de Santes Creus puix que 
li fa una deixa testamentària de cinquanta sous. Les seves preferèn
cies, amb tot, com sembla que es va esdevenir també amb els seus 
antecessors, són per a Sant Cugat, on vol ésser enterrat, i per a 
Montserrat, tan proper al castell pairal d'Òdena. 

Quant a Ermessèn, que no coneixem més que pel que en diu 
el seu germà en el seu testament, potser va casar-se amb un Paga-
nell, pare d'una Berenguera de Paganell probablement miuller el 
1205 de Guillem de Montoliu. Ho conjecturem pel fet que una filla 
de Ramon en aquesta data parli de la dita Berenguera com a cosina 
seva i li faci una deixa conjuntament amb l'esmentat Gui l lem 1 8 . 

I passem ara a la generació següent. Com a immediats descen
dents del matrimoni Calluç-Òdena hi ha els germans Arnau, Bernat, 
Berenguer, Berenguera i Arnalda, esmentats per aquest mateix or
dre en el document del 24 d'agost del 1181, ja esmentat. Arnau 
devia ésser el primogènit entre els barons, però devia morir aviat 

16. Ibid., 304 s. doc. 1162, on signa com a testimoni la seva germana Elicsèn; 
306, doc. 1164; Llibre Blanch, 293, doc. 296; 296 ss, docs. 299-302;, 331, doc. 330; 
LFM, I 293, doc. 267; Sant Cugat, I I I , 399, doc. 1208. 

17. A H N M . Perg. SC, núm. 495. Agraïm al nostre estimat, amic Fort i Cogul 
que ens hagi donat a conèixer aquest document i ens n'hagi facilitat el text en foto-
aòpia i en transcripció. E n la frase que ací ens interessa diu: "ítem deprecor Guilel-
mum de Guardia, avunculum meum..." 

18. Testament d'Elicsèn d'Alcarraç (Sant Cugat, I I I , 373 ss, doc. 1254): "Düni-
sit Berengarie de Paganello, consanguinee sue, et Guilelmo de Monteolivo, ómnem 
suum mobile..." 
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i ésser substituït per Bernat, que trobem ja testimoniat el 29 d'a
gost del 1179 1 9 i que governava el castell de Calluç pel seu oncle 
Ramon el 1196 i havia de governar-lo, a la mort d'aquest, pel seu 
cosí germà Ramon I I . Probablement era filla d'aquest Bernat una 
Ermessèn de Calluç que sembla monja a Vallbona pel març del 
1205 2 0 . Trobem també Bernat en un document del 25 de febrer 
del 1186 2 1 . 

Quant als fills de Ramon, ens plantegen un problema previ, 
perquè al costat dels que apareixen en el seu testament (1196): 
Guillem, Ramon i dues noies innominades, una de les quals ha d'és
ser monja, sabem que n'hi va haver almenys un altre que fou monjo 
de Sant Cugat i que duia el nom de Ramon de Pontons. Com que 
coetàniament, i en relació estreta amb els Òdena, trobem també un 
Guillem de Pontons i un Roderic potser també de Pontons, possible-
blement cal pensar en una unió extramatrimonial de Ramon I d'Òde
na, que probablement fou prematrimonial perquè aquests Pontons 
semblen de major edat que els quatre fills que duran el cognom 
d'Òdena. 

D'acord amb aquesta hipòtesi, els fills nascuts abans del matri
moni de Ramon i Berenguera, que apareixen ja casats, com hem 
vist, el 1188, serien Guillem de Pontons, testimoniat el 12 d'abril 
del 1182 en una donació a Sant Cugat i en diversos documents del 
30 de gener del 1188 relacionats amb Santes Creus 2 2 , i qui al seu 
torn seria pare d'un Arbert i potser d'un Bernat de Pontons que signen 
com a testimonis alguns d'aquests documents 2 S . Un altre dels fills de 
Ramon I d'Òdena d'aquesta branca és l'esmentat Ramon de Pontons, 
dut per a monjo pel seu pare a Sant Cugat abans del 25 de febrer 

19. Llibre Blanch, 224, doc. 226. 
20. Veg. testament de Ramon I d'Odena, referenciat a la nostra n. 14: "ítem 

dimito Raimundo, filio meo, ipsum castrum de Castluz, tali modo ut Bernardus de 
Castluz, nepos meos, abeat per Raimundum, filium meum, cum medietate omnium 
eximentorum ipsius castri." 

21. Sant Cugat, I I I , 305, doc. 1162. 
22. Ibid., 289, doc. 1141; Llibre Blanch, 296 ss, docs. 299-302, en dos dels quals 

Guillem actua sol entre els del seu cognom, en un altre, al costat de Bernat de Pon
tons però precedint-lo, i en l'altre, en nom propi i dels seus, coses totes que fan 
creure que Guillem és el major entre els seus germans. 

23. Ibid., 298 s, docs. 299 i 300. 
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del 1186 2 4 i potser també abans del 27 de febrer del 1181 que és 
la primera data en què el trobem testimoniat 2 5; sembla aparèixer 
també l ' l l de maig del 1196 i sens dubte l l i d'octubre del 1204 
en què el veiem exercint el càrrec de cambrer del dit monestir; i 
era ja mort el 23 de març del 1205 2 6 . E n fi, hi ha un Roderic que, 
per la forma d'ésser al·ludits al costat de Ramon de Pontons en el 
document del 1181, sembla que duia el mateix cognom i llavors 
seria quasi segur que era germà seu 2 7 . 

Per acabar amb la branca de1 Pontons diguem que potser van 
ésser fills de Bernat (i possiblement per tant néts de Guillem) un 
Folc de Pontons, marit de Bronda (segurament del llinatge de Cer
vera), hereus tots dos de Guillem de Cervera i pares de Ramon de 
Cervera, que apareix en documents del 21 de juliol i del 13 d'agost 
del 1225 relacionats amb el setge de Peníscola al qual concorre-
g u é 2 8 ; un fra Arbert de Pontons, monjo de Santes Creus testimo
niat almenys des del 26 de juliol i el 17 d'agost del 1226 2 9 : un Ber
nat de Pontons al qual Jaume I concedeix guiatge el 17 de gener 
del 1260 durant la guerra contra el comte d'Urgell i el vescomte 
de Cardona 3 0 ) un Guillem de Pontons, mestre del Temple el 1262 3 1 ; 

24. Sant Cugat, I I I , 304 s, doc. 1162, en el qual Ramon I I d'Odena diu que el 
seu pare va fer una donació al cenobi vallesà "propter hereditatem filli sui Raimundi de 
Pontons, quem ibj in monachum obtulit". 

25. Ibid., 284 s, doc. 1134, on és, esmentat Ramon de Pontons com a conseller 
i home bo, junt amb altres sis, en una disputa que l'abat Guillem de Sant Cugat 
tenia amb Pere i Guillem d'Estelella. 

26. Ibid., 342, doc. 1212; 370, doc. 1250; 373 ss, doc. 1254, el ja esmentat tes
tament d'Elicsèn d'Alcarraç on aquesta disposa: "faceret semper diem obitus sui, 
et diem obitus filie sue Geralde, et diem obitus fraíris sui Raimundi de Pontons..." 

27. Ibid., 284, doc. 1134: "nec non et Ruderici atque Raimundi de Pontons". 
28. J . M I R E T I SANS, Itinerari de Jaume I el Conquistador (Barcelona 1918). 

56 i 547, n. 1 que ve de la pàg. anterior. E n el primer dels dos casos M I R E T transcriu 
"Pontives" sens dubte per error. Veg. també F . C A R R E R A S I C A N D I , Rebel·lió de la no
blesa catalana contra Jaume I en 1259, BRABL1B, X I I (1912), 503, n. 5. 

29. F O R T , Regesta documental de sant Bernat Calvó com a abat de Santes Creus. 
Studia Monàstica, 11 (1969), 346, docs. 1 i 2; veg. el testament al·ludit de Guillem 
I d'Odena el qual ordena que els seus marmessors actuïn "cum consilio tamen venera-
bilis abbatis Sanctarum Crucum [sant Bernat Calvó] et fratris Arberti de Pontonis" 
i "tamen totum hoc fiat cum consilio dompni abbatis de Sanctis Crucibus et fratris 
Arberti de Pontonis vel cuiuslibet discreti monachi eiusdem monasterii quem dictus 
abbas ad hoc constituere voluerit". 

30- C A R R E R A S I CANDI, op. cit., 257 s, doc. X X X I I . 

31. Ferran SOLDEVILA, Pere el Gran, Priméra part: L'Infant, I , IEC. Memòries 
de la Secció Històrico-Arqueològica, X I (Barcelona 1950), 99. 
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un Ponç de Pontons que és comanador del Temple a Granyena el 
1272; i un Ramon de Pontons que apareix el 31 de març del 1274 
com havent estat empresonat per Guillem Galceran de Cartellà 3 2 . 
Fills d'aquest Ramon, o de Bernat, van ésser potser una monja de 
Bonrepòs que trobem designada simplement pel cognom de Pon
tons el 1313 3 3 , i un Dalmau de Pontons, doctor en lleis i vice-can-
celler de Jaume I I , segons un document del 27 de setembre del 
1316 3 4 . 

Quant a l'altre grup de fills de Ramon I d'Òdena, probable
ment el nascut primer fou una noia, de nom Elicsèn, que surt com 
a muller de Guillem de Claramunt d'una manera expressa el 29 
de desembre del 1187 3 5 , però d'un document del 25 de febrer de 
l'any anterior sembla desprendre's que ja aleshores era casada amb 
el dit noble 3 6 . Els trobem junts encara el 4 de gener del 1188 i el 
27 d'abril del 1190, data del testament de Guillem, que devia mo
rir poc després 3 7 . E l 15 de març del 1205 Elicsèn es troba casada 
en segones núpcies amb Guillem d'Alcarraç 3 3 , testimoniat des del 
juny del 1170 3 9. Aquest segon marit no va viure gak'«s dies després 
d'aquesta data perquè Elicsèn en el seu testament dt.1 23 del ma
teix mes ja parla d'ell com a difunt. Ella mateixa va morir el 8 de 
maig del dit any i 0 . Del primer matrimoni havia tingut una filla, 
de nom Geralda, que va ésser presa per muller per Guillem ves-

32. M I R E T , Les cases de templers y hospitalers en Catalunya (Barcelona 1910) , 
517, i Itinerari, 498. 

33. E . F O R T I C O G U L , El monestir de Santa Maria de Bonrepòs del Montsant (en 
premsa). Agraïm al Sr. Fort que ens hagi permès d'utilitzar aquest estudi seu encara 
inèdit. 

34. Ibid., doc. 4 3 . 
35 . Sant Cugat, I I I , 313 , doc. 1173. 
36. Ibid., 305 , doc. 1162 , en el qual la signatura d'Elicsèn com a testimoni d'una 

confirmació del seu germà Ramon, precedeix immediatament la de Guillem de Cla
ramunt. 

37. Ibid., 3 1 3 s, doc. 1174, i 3 1 4 s, doc. 1175; 319 , doc. 1182. 
38. Ibid., 370 s, doc. 1 2 5 1 , en el qual, amb tot, Guillem d'Alcaraç podria ésser 

un nebot homònim. 
39. F O R T , 'El Llibre, 93 , transcriu un document inclòs dins. el Llibre de Valldos-

sera de data 2 8 de juny del 1170, on Guillem d'Alcarraç surt com a fill de Guerau de 
Jorba i de Saurina, muller d'aquest. 

40. Ja n'hem referenciat el testament en les nostres notes 1 8 i 27 . 
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cómte cíe Cardona 4 1 . Els trobem casats el 15 de març del 1185 i 
segueixen junts el 29 de març del 1187, però Geralda ja era morta 
él 15 de març del 1205 4 2 . Ramon Folc I I I de Cardona va ésser fill 
d aquest matrimoni i probablement també dues filles, de nom Si-
bília i Geralda, que Elicsèn anomena "nétes" en el seu testament4 S. 
Uh altre fill del primer matrimoni d'EIicsèn degué ésser el Guillem 
de Claramunt què trobem testimoniat des del 19 de juny del 1217 
fins èl '8 d'ágost del 1229 4 4 , i que sabem que va morir a Mallorca 
de la pesta vers la fi dé generi o començament de febrer del 1230 4 S . 
Aquesta dama sembla haver estat una dona prudent í equilibrada, 
a dissemblança de molts del seu llinatge que ens apareixen tan so
vint violents i arrauxats. V a sentir gran amistat i veneració per la 
dissortada reina Maria de Montpeller, dé la qual fa grans elogis 
en el seu repetit testament i entre altres coses hi diu refbrint-s'hi: 
sicut in ipsa post Deum habebat fiduciam. Disposava d'una fortuna 
important si hem de judicar pel contingut d'aquell testament en el 
qual, entre moltes d'altres, va consignar una deixa de cinquanta 
sous per a Santes Creus.. Les seves preferències són, però, per a 
Sant Cugat, on disposa que sigui enterrat el seu cos. 

Quant a laltra filla de Ramon I , la destinada al claustre segons 
el testament patern del 1196, podem conjecturar raonablement que 
és una Berenguera d'Òdena que trobem monja a Vallbona el 12 

4 1 . Josep BALLARÓ I CASAS i Joan S E R R A I V I L A R Ó , Historia de Cardona (Barce
lona 1906) , 55 , i Bernat Josep L L O B E T , Declaración del árbol de la. genealogía y des
cendencia de ios vizcondes, condes y duques de Cardona (Barcelona 1665) , f. 3 3 r°, 
l'anomenen Geralda de Jorba, però és segur que era filla d'EIicsèn d'Odena, la qual 
en el seu testament diu, entre-altres coses: "Dimisit domno suo GuiUelmo* de Cardona 
.M. solidos quos ei debebát pro-filia suá Geralda de Cardona, et ipsa; dimisit ei in 
suo testamento". . " * 

42. BALLÁRÓ, loe. cit.; Sant Cugat, I I I , 3 1 1 , doc. 1 1 7 1 ; 3 7 4 s, doc. 1254. 
43 . Ja referenciat en les nostres notes 18, 27 , 4 0 , 4 1 i 4 2 . H i assenyala com a 

hereva d'uná part dels seus béns, en deficiència de Ramon Folc, "Sebilia nèpta sua" 
i,-a falta d'aquesta,. "Geralde, nepte sue". 
. 44 . Itinerari, 2.1 i 80. Pot haver estat fill d'un anterior matrimoni del. Guillem de 

Glaràmuntsprimer jnàrit d'EIicsèn,d'Odena, i és probable que fos així. . . 
• : 45 . "Libre- dels feytsi o crònica de Jaume I , cap. 9 2 , el dóna com a mort tres ò 
quatre setmanes abans que el comte d'Émpúriès de qui sabem que 'và morir el 2 3 de 
febrer. ' > • 
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d'octubre del 1215 4 6. Fixem-nos que duu el mateix nom de la que 
suposem ésser la seva mare. 

Segons l'al·ludit testament de Ramon I l'hereu principal és el 
seu fill Guillem. Diguem-ne ara només que després apareix a partir 
del 1210, i que fou de tots els membres del seu llinatge el que més 
afecció va mostrar vers el monestir de Santes Creus, l'abat del qual, 
Bernat Calvó, designa com a conseller dels seus marmessors 4 T . Dins 
l'estudi a què ens hem referit al començament donarem tota la in
formació que b)em pogut recollir en relació amb ell. Ja era mort des 
de feia algun temps el 3 de setembre del 1232. 

Ramon I I d'Òdena, que apareix també, com ja hem dit, en el 
testament del seu pare del 1196, i potser ja el 25 de febrer del 1186 
(si el document dfaquesta data, ja referenciat, ha d'ésser atribuït a 
ell i no al seu pare), sembla ésser després veguer reial a Manresa. 
Va tenir disputes amb l'abat de, Sant Benet de Bages i el 21 de maig 
del 1223 l'invita a una entrevista a Calluç o a Súria sota amenaces 
poc dissimulades 4 8 . 

Per la tardor del 1232 el prior de Bages, Ramon, i la seva co
munitat es queixen a l'arquebisbe de Tarragona, Espàreg, de les 
malifetes de Ramon dfòdena. Espàreg dóna ordre d'actuar en 
l'afer, però a la seva mort, al començament de l'any següent, la 
qüestió segueix en peu; per fi, el 18 de juliol del 1235 Ramon d'Òde
na i la seva muller Blanca, com a veguers, s'avenen amb labat de 
Bages i li donen la pertinent satisfacció 4 9 . 

E n relació amb la generació que segueix hem d'afegir ara que 
l'únic fill de Guillem d'Òdena que aquest esmenta en el seu testa
ment del 17 d'agost del 1226 és Ramon Guillem I I , relacionat també 

46. Sant Cugat I I I , 346, doc. 1215 , que és el testament de Ramon I , on aquest 
diu: "Et dimito unam ex filiabus meis religioni..."; F O R T , El monestir, doc. 18. 

4 7 . Joaquim M I R E T I SANS, Itinerario de Pedro I de Cataluña, II en Aragón, 
BRABLB, I I I (1905-1906) , 515 , i la nostra nota 29 . 

48 . Devem el coneixement d'aquest document (Arxiu de Montserrat, perg. Ba
ges) al nostre estimat amic Anscari Manuel Mundó. Ramon I I hi diu, adreçant-se a 
l'abat: "Et, modo iterum rogo vobis et amoneo ut faciatis mim' directum de vos et de 
hominibus vestris; et in posse de vobis medipso accipiam. Et si hoc faceré vultis, 
flatis ad me ad Castroluci vel ad Sorisa die lunis vel martis primo veniens. E t facite 
mini scire in qualem locum amplius volueritis, et ego ero ibi. Si autem non feceritis, 
non ero vestrum tengud de malum quod vobis faciam." 

49 . A. R. B., perg. Bages 6 7 3 , indicat també pel Sr. Mundó. 
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d'alguna manera amb Santes Creus. Ens hi referirem minuciosa
ment en l'estudi que hem anunciat. Un document del 24 d'octubre 
del 1257 ens parla d'una filla de Guillem d'Òdena, llavors difunt, 
segons diu, sense expressar-ne el nom; en parlarem més a v a l l 5 0 . 

Quant als fills de Ramon I I , creiem que foren dos, Guillem i 
Ramon, i sabem que va tenir també dues filles. E l primer signa com 
a testimoni una donació a Santes Creus del 26 de maig del 1229, i de
fineix al rei, el 28 de desembre del 1241 tot el dret i domini que li cor
respon a la vila d'Igualada. E l 10 d'abril del 1260 Jaume I fa una re
clamació contra ell per haver-li fet actes de guerra abans que es 
deseixís d'ell. E l 6 de febrer del 1263 el dit rei perdona, a ell, 
al seu germà Ramon i a d'altres, els danys que li havien inferit en 
aquella guerra en què l'havien acuindat o desafiat pel noble Ramon 
de Cardona. E n fi, per l'octubre del 1278 intentava de reivindicar el 
castell d'Òdena 5 1 . És aquella, sense dubte, la revolta de gran part 
de la noblesa contra Jaume I de la darreria del 1259 i els primers 
mesos de l'any següent. Ramon I I I d'Òdena ens apareix per primer 
cop testimoniant una donació del seu cosí Ramon Guillem I I a Mont
serrat el 22 des març del 1239 5 2 . 

Coneixem l'existència de les dues noies, filles de Ramon I I , pel 
testament de la seva tia Elicsèn del 1205. Potseï una d'elles es deia 
també Elicsèn i aquella n'hauria estat padrina, perquè en el dit tes
tament parla d'una neboda d'aquest nom i l'afavoreix oondicional-
ment d'una manera especial; altrament, no sembla que puguem col·lo
car aquesta neboda en un altre lloa més plausible dins el frondós ar
bre genealògic dels Òdena. L'altra potser és l'Ermessèn d'Òdena que 
trobem monja hospitalera a Cervera el 1245 5 8 . 

Per acabar ens aturarem una mica a examinar el cas de la filla 
de Guillem d'Òdena a què abans ens hem referit. Comencem per dir 

50. Itinerari de Jaume I, 263. 
51. F O R T , Regesta, 47, doc. 58; Itinerari, 147 (encara que M I R E T , creiem que 

erradament, ho atribueix al 1240 en comptes del 1241); C A R R E R A S I CANDI, op. cit., 
511 i 534, docs. L i L I ; Itinerari de Jaume I, 333; A. R. B., reg. 41, f. 8v. 

52. Benet R I B A S , Anales de Montserrat, manuscrit, conservat al monestir, q. 14, 
i. 5 V , indicat pel Sr. Mundó. 

53. E n el dit testament, ja referenciat repetidament en el curs d'aquest estudi, és 
disposat; "Dimisit ad filias de Raimundo de Otena, nepotas suas, . M . sólidos ínter 
ambas", i "si Raimundus [Folc de Cafldona] nollet habere, haberet Elicsendis, nepota 
sua. . ." M I R E T , Les cases, 213 ss. 
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que el testament d'aquest del 17 d'agost del 1226 no. hi fa la més 
petita al·lusió. Com que aquest testament va precedir de poc la seva 
sortida del país i la seva mort sense haver-hi retornat, sembla que 
hem de pensar en una filla pòstuma o nascuda fora de matrimoni. 
Si. fou pòstuma, però legítima, cal creure que, en dictar el seu tes
tament; Guillem desconeixia l'embaràs de la seva muller, perquè 
hom acostumava a fer referència en els testaments al fill que hom 
esperava 5 4. No havent-ho fet, hauríem de suposar que llavors la 
gestació estava en els seus inicis i que la naixença de la pòstuma no 
va produir-sé per tant fins el 1227. Cal dir que el document del 24 
d'octubre del 1257, o sigui de trenta anys més tard, fa referència a 
un rapte d'aquesta filla de Guillem d'Òdena i al perdó que el rei 
concedeix a Berenguer de Manresa, habitant de Cervera, de tota 
pena per raó del dit rapte que hauria perpetrat en profit de Guillem 
d'Aguiló, a qui havia lliurat la raptada. Un rapte d'una dona que, 
com a mínim havia de tenir trenta anys, resulta estrany, àdhuc dins 
els mals costums del temps, si era dut a terme pels motius que 
acostumaven a donar lloc als raptes; si era per raons d'interessos, 
en canvi, el rapte podia produir-se evidentment a qualsevol edat. 
L a cosa resulta més greu i sorprenent perquè Guillem d'Aguiló 
havia estat designat marmessor pel pare de la raptada en el seu 
repetit testament. Cal pensar que la liquidació de responsabilitats 
de Berenguer de Manresa per la malifeta va produir-se bastant des
prés de perpetrada aquesta, Vistos els temps i llocs, en què apareix 
testimoniat Guillem d'Aguiló, caldrà pensar que el rapte va esdeve-
nir-se vers la meitat del 1253 perquè després del 18 d'agost d'aquest 
any Guillem d'Aguiló desapareix per sempre del seguici reial, tot i 
continuar vivint encara durant molts anys. Anteriorment, sembla 
haver residit al regne de. València des dels temps de la conquesta 
(juliol del 1237) fins a l'abril del 1252, amb una sola interrupció tes
timoniada de març a setembre del 1251 5 B.. E n el moment del rapte 
l'antic heroi de la batalla del Puig devia tenir cinquanta anys ben 
complerts, i la raptada un mínim de vint-i-sis anys. 

54. Així ho fan, per exemple, Guillem de Montcada vescomte de Beàrn, Ramon 
Alamany i , còndicionalmènt, Güeràu de Cervelló, en fer testament quan estan a punt 
de sortir vers la conquesta de Mallorca pel juny i agost del 1229. 

55. Itinerari de Jaume 1, 128 a 199; després el sabem a Barcelona^ i à Lleida 



Bernal d'Odena (fi s. X-començament S. XI) 

Guillem Bernat (1054-1086) 
c. amb Ermengard (1054-tja el 1091) 

Ramon Guillem 1 (1067-1131) 
c. amb Ermengard (1100-1102) 

c. amb Ermessèn (1131) 

Pere Guillem (1086-1 101) 

Jofre Bernal (mitjan s. 

Guillem Jofré (1131) 

Ramon I (1186-1196) 
c. amb Berenguera Sa-Guàrdia (1188-1196) 

Elicsèn (1181-1196) 
c. amb Arnau de Calluç (1178-tja el 1181) 

Ermessèn (1196) Bernat (1173) 
c. amb N. de Paganell 

Ramon Jofré (1187) 

Guillem (1182-1188) 
de Pontons 

Ramon (1181-1204) 
de Pontons 

Roderic (1181) 
de Fon/ous 

Arbori (1188) Bernat (1188) 

Elicsèn (1186-1205) ('•<) 
c. amb Guillem de Claramunt (1160-1190) 

Geralda (1185-fja el 1205) 
c. amb Guillem de Cardona 

Guillem 1 (1196-1 ja ab. 1232) 
c. amb Elicsèn (1226) 

Ramon Guillem II (1226-1261) filla (1257) 
c. amb Sança (tja al 1261) 

c. amb Elicsèn (1261) 

Folc (1225) Arbert (1226) Bernat (1260) Guillem (1262) l'onç (1272) Ramon (1274) Ramon Folc 
c. amb Bronda de Cervera . (1205) 

Sibília (1205) Geralda (1205) 

Ramon de Cervera 
e. amb Berenguera de Pinós 

Pontons (1313) Dalmau (1316) 
monja a Bonrepòs 

Ramon II (1186-1235) 
c. amb Blanca (1235) 

filla Berenguera (1196) 
monja a Vallbona (1215) 

Guillem 1) (1229-1278) Ramon III (1239-1263) Elicsèn (1205) filla Ermessèn (1205) 

Arnau (1181) Bernat (1179-1196) Berenguer (1181) Berenguera (118) Arnalda (¡181) Berenguera (1205) 
c. amb Guillem de Montoliu 

Ennessèn mon¡a 
de Vallbona (1205) 

(*) Casada en segones núpcies (1205) amb Guillem d'Alcarraç (1174-1205) 
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Per a la interpretació de l'arbre genealògic adjunt cal tenir en 
compte els aclariments següents: 

l ^ r . Els mots en lletra cursiva es refereixen a personatges, cir
cumstàncies o reilacions de caràcter hipotètic. 

2 0 n . Les dates indicades al costat del nom dels personatges són 
les extremes en què els hem trobat documentats.. 

3 e r . Les ratlles de punts són indicatives de filiacions proba
bles, però no segures. 

4 r t . L'hipotètic Bernat d'Òdena de la fi del segle x i comen
çament de l'xi podria haver pertangut a un altre llinatge (possible
ment al de Claramunt) i haver estat, en adoptar el cognom d'Òdena 
(o en fer-lo adoptar a alguns dels seus descendents), el veritable 
fundador de la nova casa. 

5. è No sabem on col·locar un Guillem Ramon d'Òdena casat amb 
Ermengard els quals,, segons Pujades, van fer una donació al 1102 5 8 

Sembla que hi ha d'haver error en aquesta informació perquè no 
hem trobat altre rastre d'aquest Guillem Ramon. Probablement es 
tracta de Guillem Ramon casat, com sabem, amb una Ermengard, 
però aquesta era ja morta el 1091. Si es traotés del seu fill Ramon 
Guillem I , hi ha la dificultat que la seva muller es deia Ermessèn. 
Malgrat tot, podria haver tingut uria primera muller de nom Er
mengard abans d'Ermessèn. Això lligaria amb ún esment del 1100 
que ens presenta un Ramon Guillem d'Òdena casat amb una Er
mengard 5 7 . 

6, è Un Ramon Guillem d'Òdena apareix el 1138 casat amb 
una Sança 5 8 . Sembla difícil que pugui tractar-se de Ramon Gui
llem I ni do Ramon L H i hauria hagut un altre Ramon Guillem entre 
ambdós? O Ramon I , que sabem que algun cop era anomenat Ra
mon Guillem, hauria estat casat primer amb Sança i després amb Be? 

(íbid., 2 1 2 a 2.17), un altre , cop a València (Ibid., 219 a 2 2 1 ) i novament a Barcelona 
i a Lleida (Ibid. 223 , 2 2 5 i 2 3 1 ) . 

56. Op. cit., V I , 413 . * " " ' -

5 7 . P L A D E V A I X , op. cit., 59. 

58. Ibid., 63. ., ^ 
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renguera? Seria Sança la mare dels Pontons i Berenguera la dels 
Òdena? 

7. è E n el cas d'EIicsèn, filla de Ramon I , hem cregut que el 
seu primer matrimoni fou amb Guillem de Claramunt i el segon 
amb Guillem d'Alcarraç, no solament perquè aquell desapareix de 
la documentació bastant abans que aquest, sinó perquè Elicsèn se'ns 
presenta autoanomenant-se "d'Alcarraç" en el darrer dels documents 
que ens la mostren vivent el 15 de març del 1205, i anomenada tam
bé amb el mateix cognom en la publicació sagramental del seu tes
tament datada l ' l i de juny del mateix any; i sembla més lògic que 
conservés el cognom del segon marit que no pas el del primer després 
d'haver contret noves núpcies. Els fills, si les coses són com hem 
suposat, ho haurien estat del matrimoni amb Guillem de Claramunt 
i no del contret amb Guillem d'Alcarraç, contra el que semblen 
implicar els genealogistes de la casa de Cardona. Guillem de Cla
ramunt, abans del seu matrimoni amb Elicsèn d'Odena, hauria es
ta casat amb una altra dama i n'hauria tingut almenys tres filles: 
Saurina, casada amb Ramon Sa-Guàrdia, Ermessèn i Alda 5 9 . 

8. * Sembla que en algunes avinenteses Ramon I és anomenat 
també Ramon Guillem. Concretament ho és pels seus fills Ramon I I , 
en el document del 25 de febrer del 1186, i Elicsèn, en el seu testa
ment del 1205. E n ambdós casos, ja referenciats, la denominació de 
Ramon Guillem es produeix en fer al·lusió al seu fill Ramon de Pon
tons, monjo de Sant Cugat. Això podria fer creure que aquest mon
jo i els seus suposats germans amb cognom de Pontons serien fills 
de Ramon Guillem I i no de Ramon I , però aquesta hipòtesi (que 
hem considerat detingudament) ens obligava a suposar que aquell 
hauria tingut dues filles amb el mateix nom: Elicsèn, casada amb 
Arnau de Calluç, i Elicsèn, casada succesivament amb Guillem de 
Claramunt i amb Guillem d'Alcarraç, o bé que les dues Elicsens 
serien una sola persona que hauria contret tres matrimonis succes
sius, cosa ja poc corrent, i que en el seu testament, molt minuciós 
i meditat, no hauria reoordat més que els dos darrers, cosa que no 
sembla admissible. Per altre cantó resulta quasi impossible que Ra
mon Guillem I , que ja apareix adult el 1067 i que no trobem vivent 

59. Sant Cugat, I I I , 376 ss, doc. 1255. 
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després del 1131, tingués una filla que no morís fins el 1205 en un 
temps que el promedi de vida era molt més curt que entre nosal
tres i especialment quan es tractava de dones maridades i mares 
de familia. 

Davant tais dificultats, ens ha semblat que la menor distorsió 
era de considerar simplement que Ramon I era anomenat també 
algun cop, i especialment en el pla familiar, Ramon Guillem, se
guint la tendencia que apareix vers la fi de segle xi de continuar 
usant el segon nom del pare com a segon nom del fill, tal com hem 
dit més amunt en parlar de Guillem Jofré i Ramon Jofré d'Òdena. 
Fet això, tota la resta sembla encaixar, a reserva que noves aporta
cions documentals obhguin a rectificar el nostre arbre genealògic. 

9.è L a documentació ens presenta altres persones que duen 
el cognom d'Òdena i que no hem esmentat en el nostre estudi, tant 
perquè no hi hem trobat cap indici que ens permeti de relacionar-
los amb els Òdena que hem tingut en compte, com perquè pot trac
tar-se perfectament (i àdhuc probablement) de gent anomenada 
d'Òdena només perquè, eren originaris del poble d'aquest nom. E n 
tre aquests hem d'esmentar els que segueixen: ~~- ~ 

Un Bernat d'Òdena que apareix en un testament del 27 d'a
gost del 1192 (i que per tant podria ésser el mateix Bernat d'Òdena 
del 1173 de qui ja hem parlat) í hi és anomenat germà per Arsèn 
vídua de Ponç panisser. Arsèn seria també d'Òdena? Potser ho 
creuríem si no fos que en el mateix document Arsèn, que és la tes
tadora, anomena també germans Bernat Sa-Grassa, Bernat de Moo-
la, Bernat d'Alcantornt (d'Alentorn?), Bernat de Vemet i Bernat de 
Narbona. tots de llinatge diferent i tots duent el mateix nom de fonts, 
la qual cosa ens indueix a pensar més aviat en una fraternitat espi
ritual, potser d'inspiració cistercenca 6 0 . 

Un altre Bernat d'Òdena, ciutadà de Barcelona que vivia prop 
de la capella de Marcuç, al qual Jaume I es refereix en sengles do
cuments del 15 de setembre i del 27 de desembre del 1257 relatius 
a una autorització donada al dit Bernat i a altres tres ciutadans per 
a construir voltes entre llurs cases i unes de veïnes 6 1 . 

" 60. Llibre Blanch, 360 s, doc. 361. 
61. Itinerari de Jaume 1, 262 i 267. 
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E n fi, una Anglesa d'Òdena, mare d'uns fills àdulterins dé nom 
Éixemèn i Nicolaua, que són autoritzats a heretar els béns paterns 
i materns, malgrat el que disposa el fur dé València, segons llicèn
cia reial del 28 de desembre del 1260 6 2 . Es tractaria de la filla de 
Guillem I d'Òdena raptada per ordre de Guillem d'Aguiló en temps 
anteriors a octubre del 1257? 

M I Q U E L C O I X I ALKNTORN 

Institut dEstudü Catalans. Barcelona. 

62. Ibid., 309 



L'AFER DELS ESCAPULARIS 

L E S NOTÍCIES FINESTRES IANES 

Els monjos cistercencs de Santes Creus havien portat, des del 
seu establiment a la nostra terra, els hàbits regulars blancs amb l'es
capulari del mateix color. Aquesta pràctica no era exclusiva del 
nostre monestir, ans la creiem general de tots els monestirs de l'or
de establerts als reialmes de la Corona d'Aragó; concretament 
aquesta pràctica consta dels monestirs de Santes Creus i de Poblet, 
a Catalunya; dels de Valldigna i de Benifassà, al reialme de Valèn
cia; i dels de santa F e i de Piedra, al d'Aragó. Mentrestant l'uni
versal orde cistercenc havia anat generalitzant l'ús d'escapulari ne
gre al damunt de l'hàbit blanc, de tal manera que a la primera mei
tat del segle xv l'ús que als estats de la confederació catalano-ara-
gonesa es feia de l'escapulari blanc constituïa una veritable excep
ció que va arribar a no ésser ben vista i que va motivar diverses 
incidències originades pel seu intent d'unificar l'hàbit i el color ne
gre de l'escapulari, i la resistència dels nostres monestirs a modificar 
la pràctica de l'escapulari blanc, consueta de sempre. L'adopció de 
l'escapulari negre els devia semblar una renúncia molt penosa pot
ser la pèrdua d'un privilegi, d'una distinció que precisament els 
nostres monestirs van demostrar que tenien en molta estima. 

L'afer fou sorollós. Pel que va afectar el monestir català de Po
blet, ja en va deixar una notícia bastant detallada lTiistoriador F i 
nestres 1 . Cal que ací, tan abreujadament com escaigui, aportem 
les notícies finestresianes a l'afer del color dels escapularis; si més 

1 . Jaime F I N E S T R E S Y DE M O N S A L V O : Historia de Poblet. 111 (Barcelona, 1948) 
pp. 277-278. 
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no per tal d'engalzar-les amb les altres notícies que ací divulguem, 
alguna d'elles ja coneguda; però d'altres absolutament inèdites. 

E l Capítol General de l'orde del Císter celebrat l'any 1434 —diu 
Finestres— havia manat als abats dels monestirs de la Gran Selva 
del Llenguadoc i de Fontfroide, que eren les cases mares dels nos
tres monestirs de Santes Creus i de Poblet que, en virtut d'aquesta 
filiació que els donava una certa autoritat, constrenyessin les cases 
filials que deixessin els escapularis blancs que usaven des dels temps 
de la fundació de les llurs abadies, i que els substituïssin pels esca
pularis de color negre per tal de conformar-se així amb els altres 
monestirs de l'orde cistercenc que ja els hi duien comunament. E l 
voler del Capítol General, però, no es concretava a la modificació de 
l'escapulari als sols monestirs de Santes Creus i de Poblet, sinó que 
sfestenia a tots els altres de la confederació. Però d'aquest acord del 
Capítol General no se'n va parlar més. L'abat de Poblet, pel que 
sembla a Finestres, no va rebre del de Fontfroide, del qual era filial, 
cap mena d'indicació en aquest sentit. L'acord del Capítol General 
de l'any 1434, doncs, de fet no va arribar a Poblet, com no devia arri
bar tampoc a Santes Creus ni a cap d'altre monestir de la confederació. 

E l Capítol General de l'orde cistercenc de nou anys més tard, és 
a dir, de l'any 1443, es va tornar a ocupar de la qüestió dels escapu
laris, i fou informat com els monestirs de la Corona d'Aragó continua
ven portant-los de color blanc. I , —diu Finestres— que va diputar els 
mateixos abats de la Gran Selva i de Fontfroide que, amb la plenària 
autoritat de tot l'orde constrenyessin que els nostres monestirs els can
viessin per escapularis de color negre. Però —diu Finestres— no sem
bla que l'abat de Poblet fos intimat al canvi, perquè els monjos d'a
quell monestir van continuar usant els escapularis blancs. Tres anys 
més tard —1446— segueix dient Finestres—, va venir a Poblet l'abat 
Joan de Císter, que així mateix era l'abat General de tot l'orde, del 
qual havia estat nomenat reformador tant pel Capítol General, com 
pel mateix Papa Eugeni I V ; i trobant-se al monestir va dictar diverses 
reformes que no fan al nostre cas, i, entre elles, va obligar l'abat i la 
comunitat pobletana que es despullessin dels escapularis blancs i els 
substituïssin pels de oolor negre. Però els monjos de Poblet van esti
mar que aquesta novetat de canvi d'escapulari, més que reforma sig
nificava relaxació, i van acudir a la reina Maria per tal que els empa
rés contra! aquella imposició de l'abat General. 
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Els reis n'informaren el Papá, i aquest amb data de 6 d'agost d'a
quell mateix any 1446 va contestar als reis de Catalunya acompanyant 
la seva contesta amb una còpia del Breu que sobre èl cas enviava,, a 
l'abat General de l'orde cistercenc, i que substancialment li manava 
que revoqués les censures fulminades contra l'abat de Poblet i l'en ab
solgués^ i que autoritzés que la comunitat seguís an l'ús de l'escapulari 
blanc. Una altra còpia del mateix breu papal fou enviada directa
ment des de la cúria romana a Tabat de Poblet, amb la qual el papa 
deia a aquest abat com confiava que l'abat General del Cáster obeiria 
el breu; però per si per algun motiu es retrassava l'absolució del su
perior regular, mentrestant el papa ja l'absolia ad cautefom-

E L S ACOBDS DELS CAPÍTOLS GENERALS D E L 'ORDE 

Tal com ja insinua Finestres el Capítol General de l'orde cister
cenc es va ocupar, que sapiguem, almenys dues vegades de l'afer 
dels escapularis. Canivez 2 ens informa circumstancialment com, re
unit al Císter el dia 27 de maig de 1443, el Capítol va dictar una 
disposició basada en el fet que havia obtingut amplíssima informa
ció de com els monestirs de Santes Creus, de Poblet, de Valldigna, 
de santa Fe, de Piedra, i d'altres diversos dels estats del rei d'Ara
gó, tant els abats com els monjos i conversos, contradint els estatuts 
i el costum de l'orde cistercenc, usaven els escapularis de color 
blanc. I el Capítol General va resoldre de preceptuar i manar als 
abats, als monjos i als conversos dels esmentats monestirs, sota la 
pena d'exoomunió late sentencie que per tot el dia dé la festa de 
Totssants prop vinent, llevats tots els escapularis blancs, havien 
d'ésser substituïts per altres de color negre. E n virtut d'aquest acord 
capitular es decretava ara ja per llavors que s'havia de considerar 
excomunicada tota persona i cadascuna d'elles pertanyent a l'orde 
que sobre aquella disposició d'alguna manera, o personalment o 
per mitjà d'una tercera persona directament o indirecta hi fessin 
oposició i n'impedissin el compliment. Igualment el Capítol Gene
ral manava als abats dels monestirs de la Gran Selva, casa mare 

2. Josephus Maria C A N I V E Z : Statuta Capitúlorum generalium ordinis Cister-
ciensis ah armo 1116 ad annum 1786 (Lovaina, 1933-1941), I V , pp. 544 i 545. 
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del monestir de Sanes Creus, i de Fontfroide, casa mare del de Po
blet, a cadascú d'ells solidàriament que comuniquessin la present 
definició o acord del Capítol General als abats esmentats, que els 
n'expliquessin l'abast i que els contrenyessin fortament amb la ple
nària potestat de tot l'orde a la seva observància. 

E l mateix Capítol General, per resolució presa aquell maeix dia 
27 de maig de 1443, va disposar que per l'abat del monestir de 
Fontfroide fossin citats a comparèixer al primer Capítol General els 
dits abats dels monestirs de Poblet i de Santes Creus, i també el de 
Valldigna, per tal que responguessin a totes i a cadascuna de les 
objeccions que ells formulaven per boca del promotor de les causes 
de l'esmentat Capítol General 3 . 

A part de la gestió encomanada als repetits abats de la Gran 
Selva i de Fontfroide, que probablement tampoc aquesta vegada 
no van complimentar, com no havien complimentat la disposició ca
pitular de l'any 1434 retreta per Finestres, les superiors autoritats 
de l'orde van enviar als estats de la Corona d'Aragó i als dels reg
nes de Castella, als de Portugal, i als de Navarra, un especial Visi
tador i Reformador en la persona de fra Joan de Blasay, abat de 
Morimond. No hem trobat notícies de la visita que aquest perso
natge indubtablement devia verificar tant a Poblet com a Santas 
Creus, com a d'altres monestirs de l'orde, almenys els principals, 
tota vegada que tenia poder i mandat exprés per a tots els de l'or
de, i d'ambdós sexes, és a dir, els monestirs masculins, i també els 
femenins. Però tenim diverses referències de la visita practicada a 
l'orde de Montesa, depenent de Santes Creus, i que llavors encara 
mantenia en tota la indiscutible vigència el priorat que hi exercia 
un monjo daquell monestir. Precisament per tal de practicar aque
lla visita a Montesa d'acord amb les disposicions canòniques que la 
regulaven, calia la presència de l'abat de Santes Creus, el qual con
vocat a ella, no hi va poder acudir i en lloo d'ell ho va fer el del 
monestir de Valldigna, tal com subsidiàriament estava disposat. L a 
visita de l'abat de Morimond a Montesa es va iniciar el dia 17 d'a
bril de 1444 *. 

3. C A N I V E Z , I V , p. 537. 

4 . Hipólito de SAMPER: Montesa ilustrada (Valencia, 1699) I , pp. 3 5 0 i ,18. 
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A mitjans del següent mes de maig d'aquell mateix any 1444 
l'abat Visitador i Reformador ja havia tornat al monesir de Císter, 
on va informar àmpliament el Capítol General reunit allí dels re
sultats de la visita diputada i efectuada. Pel que concerneix la qües
tió del color dels escapularis l'informe no podia desplaure més del 
que en realitat va desagradar als abats capitulars. L'abat de Mo
rimond es va queixar adoloridament de les diverses i múltiples des
obediències, rebel·lions i traves que es va trobar en l'exercici de la 
seva visita, i el Capítol General declara i denuncia excomunicat 
l'abat de Santes Creus norninalment, i diversos altres abats que no 
detalla, però pertanyents a l'orde, per haver desatès les coses ma
nades. E n virtut d'aquesta excomunió capitular, doncs, calia que 
els abats afectats fossin considerats realment i de fet excomunicats, 
i inhabilitats a qualsevol graus de l'orde, als càrrecs i a les honors, 
així com a tota mena de promocions i beneficis, i contra els quals 
fins i tot era possible d'arribar a la sentència de deposició de l'a
badia 5 . - — . 

Probablement que ni a Poblet, ni a Santes Creus, ni als altres 
monestirs afectats, no es devia fer gaire cas de les censures i penes 
del Capítol General. I , tal com diu Finestres, l'abat General va ve
nir a practicar una visita als monestirs catalans i a constrènyer llurs 
abats que canviessin els escapularis de l'hàbit que portaven els mon
jos i els conversos de color blanc pels de color negre, tal com havia 
disposat èl Capítol General i s'intentava vànament de fer complir. 

L A INTERVENCIÓ REIAL 

E l viatge de l'abat General a Catalunya es devia realitzar als 
primers mesos de l'any 1446. Malgrat ell els abats dels monestirs 
efectats pel canvi de color de l'escapulari en la visita practicada 
no es van conformar a acceptar la imposició de la màxima auto
ritat de l'orde, i van resoldre de portar la qüestió a la consideració 
de la cúria papal de Roma. I es van valer de la inflència de la casa 
reial d'Aragó per a decantar el parer del Papa. 

5 . C A N I V E Z : I V , pp. 553 i 554. 
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Els abats catalano-aragonesos van resoldre d'enviar un propi 
a Roma a presentar al papa les raons de la seva resistència al canvi 
de color de l'escapulari i la petició que fos revocada per la suprema 
autoritat de l'Església l'ordenació capitular cistercenca que els hi 
volia obligar. Aquest emissari se'n va anar devers Roma molt ben 
recomanat. Ho sabem per quatre curiosos documents que transcri
vim a l'apèndix, tots quatre datats a València el dia 13 d'abril de 1446. 

E l primer d'aquests documents fou el que la reina Maria, es
posa i lloctinent del rei Alfons el Magnànim va adreçar directament 
al papa. E n aquest document reial es feia memòria de com aquells 
monestirs a favor dels quals s'intercedia havien estat fundats pels 
reis predecessors seus. Per això els problemes que els afectaven no 
podien ésser-li indiferents, i calia que intercedís a llur favor. F a un 
elogi prou encomiàstic de la vida regular dels abats i dels monjos 
d'aquells monestirs, entre els quals esmenta nominalment els de 
Santes Creus, de Poblet, de Piedra, de Benifassà i de santa Fe. I es
tén rèncòml ál'esplendor del culte que s'hi practica, de rerudició 
dels seus monjos i de l'exemplar devoció que respiren. Per això els 
abats desitgen obtenir alguna gràcia de la santedat papal, signifi-
cadament la conservació de l'hàbit acostumat portat pels monjos 
des de la fundació dels esmentats monestirs i d'altres que el porta
dor del document informarà degudament. L a reina suplica al papa 
amb la major afecció que pot que vulgui escoltar els precs dels 
abats i monjos dels esmentats monestirs i atendre'ls favorablement, 
donant tota la fe que calgui a totes les coses que el portador de la 
present faci avinent a la seva santedat. De la qual mercè la reina 
en fa gràcies per l'endavant al papa com l'assenyalat favor que, 
fet als abats i monjos recurrents, serà estimat com atorgat a la prò
pia reial persona (Apèndix, núm. 1). 

E l segon document és escrit igualment per la reina Maria i 
adreçat al seu espòs, el rei Magnànim, resident llavors al regne de 
Nàpols. E n ell li comunica com els abats dels monestirs de Santes 
Creus, de Poblet, de Piedra, de Benifassà i de santa Fe trameten 
a Roma el portador de la present carta, perquè l'abat General de 
l'orde cistercenc, que els ha passat la visita regular, pretén d'inno
var i mudar els hàbits que en aquells monestirs s'és acostumat de 
porta» des que estan fundats. L'objecte primordial de l'ambaixador 
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dels abats a la santa Seu és la confirmació de l'hàbit cònsuet. Per 
això ans d'acudir a la cúria pontifical l'esmentat ambaixador anirà 
a informar-ne el rei, i demanar-li lletres de recomanació favorables 
al propòsit esmentat. L a reina recorda al seu espòs com hi està .obli
gat per causa que aquells monestirs són fundació dels seus predeces
sors al tron, que aiximateix els van dotar. I per la lloable vida que 
s'hi practica li demana que vulgui escriure al sant Pare a favor de 
la causa referida, tota vegada que la reina està convençuda que el 
canvi de l'hàbit havia portat una greu perplexitat als monjos per 
moltes raons, que el portador exposarà a la reial majestat. Per tant 
Li prega que vulgui tenir aquells abats i monestirs per favorablement 
recomanats i que vulgui manar despatxar a favor de l'ambaixador 
totes les lletres favorables que li calguin per a obtenir del papa la 
gràcia desitjada (Apèndix, núm. 2), 

L a tercera escriptura de la qual era portador l'ambaixador aba
cial era una carta, de l'infant Joan, rei de Navarra, germà del rei Al
fons el Magnànim al qual amb el temps va succeir i que llavors fun
gia el Govern General; dels regnes de lajÇotonajd'Aragó i de Sicília. 
E n aquest document el príncep Joan fa avinent al Papa com el rei 
d'Aragó té als seus dominis molts monestirs i alguns d'ells molt no
tables pertanyents a l'orde cistercenc, la majoria dels quals foren 
magníficament fundats i dotats pels reis de la confederació catalano-
aragonesa. Majorment els cinc monestirs de Poblet, de Santes Creus, 
de Piedra, de santa Fe i de Benifassà, on es practica santament la 
vida religiosa; i que el rei Ferran, pare del signant, i d'altr¡es d'ante
cessors volgueren ésser enterrats en alguns d'aquells monestirs. De 
sempre les persones reials els han afavorit amjb llurs almoines i els 
han enriquit amb els seus donatius. Però vet ací que la vida regu
lar d'aquests monestirs;, que més sembla practicada per àngels que 
per homes, es veu fortament sacsejada i conturbada pels superiors 
majors i d'altres que amb el títol de Visitadors de l'orde cistercenc 
amb diversos pretensions i execucions pecuniàries i d'altres menes 
els venen onerant. Darrerament cal referir la visita de l'abat del 
Císter, el qual, entre altres coses, els volgué obligar sota diverses 
penes; a canviar l'escapulari blanc que sempre han dut des de la 
fundació de llurs monestirs, és a dir, des de dos-cents o més anys 
ençà. E ls abats i monjos s'han escandalitzat de la vexació que aque-



40 

lla pretensió i la manera com era executada comportava i per això 
havien resolt de recórrer a la santedat del papa. Al qual l'infant de
mana tan calorosament com pot que vulgui eximir els monestirs de 
la Corona d'Aragó de la visita i de la jurisdicció de l'esmentat abat 
del Císter nomenant-los altres visitadors, principalment d'algun dels 
monesirs esmentats, a fi que tots puguin disfrutar de la quietud 
que els cal i obtinguin el consol que necessiten per a llur regular i 
santa observancia. L a qual mercè regracia a la bestreta com a molt 
considerable atorgada a la reial majestat (Apèndix, núm. 3). 

Cal que remarquem la gravetat de les proposicions contingudes 
en aquest document del príncep Joan, que planteja al papa un con
flicte que depassa moltíssim una simple qüestió d'indumentària, i que 
arriba a proposar com a resolució una veritable escisió dels mones
tirs catalano-aragonesos de la disciplina jeràrquica de l'orde cister
cenc. Si més nq, aquest document ens proporciona una visió molt 
notable de la virulència aconseguida per una qüestió tan banal com 
era el color de l'escapulari. Igualment considerem gravíssims els 
càrrecs que el mateix infant formula en l'escrit que esmentem segui
dament. 

E l quart document és igualment lliurat pel rei Joan de Navarra, 
i adreçat al seu germà el rei Alfons el Magnànim, que, com ja hem 
dit, llavors residia a terres italianes. E h ell li comunica com l'abat 
General de l'orde del Císter havia vingut als seus regnes amb co
missió del Capítol General de tot l'orde i de l'abat de Morimond 
per a visitar els monestirs cistercencs existents als seus regnes. L'in
fant Joan és una mica sever en l'apreciació dels procediments de 
l'abat General i visitador, i no s'està de dir al rei son germà que 
mentre havia deixat estar els monjos que vivien fora de 1 observancia 
monàstica amb els seus abusos sense esmenar-los de cap manera, 
ha volgut constrènyer els abats i monjos de Poblet, de Santes Creus, 
de Piedra, de santa Fe i de Benifassà —la santa i lloable vida i ob-
servància regular dels quals la vostra altesa no ignora, diu textual
ment— a deixar els escapularis blancs que de sempre han usat des 
de la fundació de llurs monestirs i canviar-los pels de color negre. 
E l rei de Navarra s'admira i nq s'està de comunicar al seu germà 
com l'abat General, per contra, no ha aprovat l'abstinència de men
jar cam que els monestirs esmentats observen perquè deia que no 
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hi estaven obligats, ni la taL abstinència no servia de rés a la religió. 
Encara acusa d'altres actituds poc edificants l'abat General. Asse-1 

nyaladament, sobre el canvi del color dels escapularis l'infant Joan 
diu al seu germà com ell, a instància dels abats interessats havia par
lat personalment amb l'abat General visitador, i que l ihavia encarr 
regat que deixés que els monestirs, portessin l'escapulari del color 
acostumat; però que. no hi va voler accedir i llavors li va pregar que 
almenys sobresseís la qüestió fins a saber el parer del rei, sense la 
llicència del qual —diu textualment el seu germà, l'infant-^- que no 
permetria que res no s'innovés en aquelles coses que el. rei estimava 
per tan peculiars. Segueix informant l'infant al rei son germà que, 
segons li havia dit, l'abat General s'havia repensat, i que ; hom temia 
que vexaria els monestirs; per això semblava que seria d'un,gran 
bé si la seva majestat demanava; al papa per a tots els monestirs dels 
seus regnes, l'excepció i l'exempció de subjecció a l'autoritat dels 
esmentats abats del Císter i de Morimond, i que els visitadors fos
sin monjos designats d'alguna de les cases esmentades dels seus 
regnes. Amb això s'obtindria no solament la pau i la quietud d'a
quells monestirs, ans hom creia que totes les altres dels dominis de 
la reial majestat, essent visitades per monjos d'aquelles, es reduirien 
fàcilment a 1'observancia, amb assenyalat servei de Déu i honor del 
rei. D'altra manera es bandejarien les exaccions amb què els visita
dors graven l'economia, dels monestirs visitats (Apèndix, núm. 4). 

Ja hem vist com Finestres ens parla d'una carta dels reis al pa
pa. Cal no dubtar que, ultra les dues que directament van arribar 
a la santedat papal signades per la reina Maria i l'infant Joan rei 
de Navarra, no hi va mancar la del propi rei Alfons el Magnànim, 
al qual amb tanta insistència li ho demanaven la seva esposa i el 
seu germà. Finestres ens parla d'una resposta del papa, certament 
obtinguda ben aviat, 6 d'agost del mateix any 1446, consentint al 
voler dels abats dels nostres monestirs tan abundosament recoma
nat a la cúria romana. 

L A RESOLUCIÓ F I N AI . 

Segons la relació fínestresiana sembla que l'afer del color dels 
escapularis i d'acord amb la decisió pontifícia del 6 d'agost de 1446 
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va restar en el seu primitiu estat. És a dir, que els nostres monestirs 
van oontinuar vestint els escapularis de color blanc. 

Però aquest estat de coses va durar poc. Les supremes autori
tats de l'orde cistercenc no s'hi devien avenir i devien remoure totes 
les influències i possibilitats per tal d'obligar l'escapulari negre. Ens 
ho fan palès dues notes que hem trobat, totes dues de l'any 1448 i 
que sembla que esdevenen definitivament resolutòries de l'afer. 

L a primera és datada del 30 de març de l'esmentat any 1448. 
E s refereix a la revocació de les lletres apostòliques que havien es
tat concedides al monestir de Poblet i a d'altres monestirs amb mo
tiu del color negre dels escapularis. Aquesta revocació s'havia dic
tat a instància de l'abat de Císter, General de tot l'orde, i dels qua
tre abats de les abadies anomenades primàries, un dels quals era 
el del monestir esmentat de Morimond. Aquesta revocació fou dic
tada pel papa Nicolau V la data que hem dit. Quedà, doncs, esta
blert que els escapularis tant a Poblet i a Santes Creus, com als al
tres monestirs s'havien de portar de color negre. (Apèndix, núm. 5). 

L'altra nota fa referència a una procura dictada i firmada pel 
Rdm. abat General de l'orde el dia 8 de juny del mateix 1448, esta
blerta a favor de tres monjos de Santes Creus: el prior fra Esteve 
de Viladeures; el cellerer, fra Bernat Abellar; i el basser, fra Jaume 
Roig i a d'altres. Que els abats i monjos de Poblet, de Piedra, de 
santa Fe, i de Benifassà compareguin a Císter a ésser coneixedors 
de la revocació sobre el procés dels escapularis blancs, i que des
prés sigui determinat allò que; fosl.de justícia i de raó (Apèndix, n.° 6). 

Res més ja no sabem sobre aquesta qüestió, veritablement de 
tan poca entitat, però que va arribar a moure un tan sorollós enrenou. 

A R T E M I F O L C H 

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 

http://fosl.de
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A P È N D I X 

i . 
1446, abril, 13, València. 
Carta, de la reina Maria al Papa. 

Sanctissime ac Beatissime Pater. Quia monasteriorum subscrip-
torum reges Aragonum memorie reeolende fuere fundatores ülorum 
cura principalis ad serenissimum dominum regem virum et domi-
num nostrum carissimum et nos spectat, nos tam hoc apud S.V. pro 
illorum. favore preces porrige affectuosas inducit quam vita lauda-
bilis ¡et honesta abbatum et aliorum religiosòrum qui monasteria ha
bitant Sanctarum Chniourni, Populeti, de Petra, de Benifeça et de 
Sancta Fide! Si enim religiosi divino cultui et servicio continué va
cantes erudicionem prebent gentibus et devocionis exemplar. Cum 
itaque abbates dictorum monasteriorum obtinere cupiant a V.S. gra
cias aliquas confirmacionis videlioet eorum abitus a fundacione ci-
tra dictorum monasteriorum assueta et alias de quibus et nostra in
tencione presencium exhibiton informatus est, S.V. humiliter et de-
vote maiorum qua possumus afeccione supplicamus ut abbates et 
religiosos dictorum monasteriorum ob eorum merita laude digna 
nostrorum quod huiusmodi supplicacionum intuitu dignetur in illo
rum peticionibus exaudiré suscápereque favorabiliter et misericor-
diter recomissos eorum nuncio seu procuratori harum exhibitori sú
per bis fldem indubiam adhibendo. Hoc quippe Pater beatissime, ad 
donum regraciabimus gracie singularis nobisqúe premissis respec-
tibus ascribemus quicquid favoris et gracie dictis abbatibus et reli-
giosis impenderit S.V. quam altissimus conservare dignetun feliciter 
per témpora dilatata. 

Dat. Valencie die X I I I aprilis anno Domini M0.CC<X.X2QÍXVI<>. 
Arxiu de Poblet, armari 1̂  calaix 29, Comunitat, f. 15v. doc. 11. 

2. 
1446, abril 13, València. 
Carta de la reina Maria al rei i espòs seu. Alfons el Magnànim. 

Molt alt e molt excellent príncep e senyor. 
Los abbats dels monestirs de Sanctes Creus, de Poblet, de Pedra, 

de Benifaçà e de Santa Fe, sentints que lo abbat de Cistell qui és en 
aquestes parts per visitar entén fer novitat e mutació en los labits 
que tostemps han acostumat portar, trameten lo exhibidor de la pre
sent a nostre sant Pare per haver confremació del dit àbit e altres 
gràcies e per consultar de tot vostra senyoria e haver de aquella le-
tres de recomanació favorable e affectuoses perquè obtinguen lo 
que volen. EJ per quant que la cura deia dits monestirs specialment 
perEany a vostra senyoria, los predecessors de la qual han fundat e 
dotat los dits monestirs, e per la honesta vida e loable dels dits 
abbats $ monges de aquells, scrits a nostre sanct Pare en favor d.ells 
los quals me par serien mesos en gran perpleS: si novitat o mutació 
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feta del dit àbit per moltes rahons, les quals lo dit exhibidor expli
carà a V. S. 

Supplich vos per tant senyor molt excel·lent, sia de vostra mercè 
los dits abbats e religiosos haver favorablement per recomanats, ma
nant fer e spatxar al que trametem per aquests affers totes les le-
tres favorables que mester haurà per obtenir de nostre sanet Pare 
la dita confromació de àbit e altres gr/àcies a utilitat dels dits mo
nestirs. E açò per loa sguarts dessús dits reputaré a singular gràcia 
e mercè , a Y. S. la qual nostre Senyor Déu faça viure guart e pròs
per al compliment de sos désigs. 

Scrita a Velència a X I I I dies de Abril any mil COCC.XXXXVI. 
AP, arm. I , cal. 29, Com. f. 15, doc. 10. 

3. 
1446, abril 13, Valencià. 
Carta de l'infant Joan al Papa. 
Sanctissime et beatissime Pater. 
Post filialem recomendacionem et pedum oscula beatorum. 
Sunt in his regnis que regia maiestas Aragonum et utriusque Sicüie 
fratris ¡et domini mei honorandissimi habet in partibus Yspanie satis 
multa monasteria et valde ñotabilia quipe oisterciensis ordinis, quo
rum maior pars a bone memorie Aragonum regibus magnifice funda-
ta et dotata fuerunt. E t inter omnia bona sunt verumtamen in quin
qué ex ipsis videlicet, Populeti, Sanctis Crucibus, Petra„ sancta Fide 
et Benifaçano adeo sánete et religiose ac pro ferré vivitur ut reges 
Aragonum usque ad bone memorie Ferdinandum patr,em et domi
num meum in aliquibus ,ex sibi sepulturas elegerunt habentque in 
eorum domibus ex stillo et ordenacíone regie domus semper elemo-
sinarunt et epularunt maiorem ex monasteriis supradictis. Set ne 
pluribus vicibus et prosequamur et conñrmamus B. V. quemquam-
que alia multa notabilia honesta et bona diversarum condicionum 
vidimus hec adeo cetera in sanctimonia vite excellunt ut pocius an-
gelorum quam hominum citus videamur. Sane, beatissime Pater, 
discurrunt per has horas omnis fors singulis nonnulli fratres ordi
nis cisterciensis missi eb eorum maioribus seu • capitulis sub titulo 
visitacionem, qui omnem istarum beatam vitam turbare conantur 
çiim execucionibus peceuniarum cum aliis licenciis et exemplis que 
in prelatos cerneré periculosum est. Novissime accèssit autem abbas 
ipse Cistercii qui propter horbe scapullaria que a ducentis annis et 
ultra quibus ipsa monasteria fundata fuere semper alba detulerunt 
ut illis dimissis nigra noviter varias eis attulit vexaciones. Cumque 
ipsi soliti sunt semper ab omni ... usu abstinere eciam de hoc eis re-
prehensionem inferendo innuere non cessabat non eis tenere ad 
tantam prius discipline et religionis aspritatem, de quibus et aliis 
abbates et monachi predictarum domorum ... scandatlitzati atque ve-
xati, recurrunt ad B. V. cui quantum possumus supplicamus quod 
premissis attentis dignetur monasteria omnia ordinis predicti in dic
tis regnis constituta eximere a visitacione et iurisdiccione abbatis 
Cistercii predicti dareque eis ex se ipsis aliquem seu aliquos qui eos 
visitent et premaxime ex superius nominatis domibus. Unde monas-
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teriis supradictis. magna preserto quies et consolacio redundabit. 
Spectamusque ut in brevi alie omnes domus ordinis predicti qui 
sunt in regnis predictis ad regularem et sanctam observanciam re-
ducentur. In quo servicium per magnum domino Deo ipslque sere-
nissimo domino regi et nobis graciam immensam exhibebit S. V. 
quem altissimus confirmare dignetur ad bonum régimen Ecclesie súe 
sánete. • 

Dat. Valencie X I I I a die aprilis anno a nativitate Domini Mille-
simo CCCC.XLVP. 

V. S. humilis filius fit devotus J , rex Navarre infans et Guber-
nator generalis Aragonum et Cicilie. 
PA, arm. I , cal. 261 Oom., f. 13, doc. 9. 

4 . 

1446, abril 13, València. 
Carta de l'infant Joan al rei i germà seu, Alfons .el Magnànim. (L'o
riginal presenta alguna falla inverificable,, que va indicada entre 
claudàtors [ ]) . 
Muy alto e muy excel·lent príncep muy honrado senyor hermano. 
E l abbat de Cistel es venido en estos vuestros regnos con comissión 
de Capítol General dei su orden e del abbad de Morimon, por virtud 
de la qual ha querido visitar los monasterios de la dicha orden que 
son en los dichos regnos e dexando en sus abusos a los que viven 
fuera de observança sin emendarlos en cosa alguna, ha querido com
peler a los abbades e monges de Poblet, Santes Creus, Piedra, Santa 
Fe e Benifajçà la> sancta e loable vida e observancia regular^deLlos-
quales vuestra alteza no ignora, a dexar los srapularios-blancos que 
después de sus fundaciones han siempre usado a tomar los negros. 
E assí mesmo ha mostrado no aprovar la abstinencia de comer car
ne que los dichos monasterios observan afirmando ellos no se ven 
aquellos obligados ni haverlo por cosa útil a la religión e otras co
sas qua mayorment emprelado no hedifican bien alguno sobre lo 
qual e senyaladament sobre la mutación de los scapularios a ins
tancia de los abbades de los dichos monasterios yo fablé cont dicho 
abbat de Cistel, encargando lo que los dexasse en la manera acos
tumbrada mayorment pues que los visten bien; E porque no lo qui
so fazer le rogué que alómenos sobreseyesse fins a auscultar a vues
tra senyoria, sin licencia de la qual le dixe que no permeteria seyer 
fecha novitat en aquellas cosas que vuestra alteza tiene por muy 
pecculiares.. Agora, segund mes dicho, el dicho abbad ha discurrido 
por las dichas cosas e rezelan que querrá procurar algunos exáme
nes a aquellas por lo qual partería que seria un gran bien si plazera 
a vuestra senyoria impetrar del Papa a todos los monasterios de 
vuestros regnos exemeión de los dichos abbades de Cistel e Mori
mon e que los de visitadores d.ellos mismos e senyaladament de las 
casas desuso nombradas. E n lo qual no solament se ganaría la quie>-
tud e reposo de las dichas casas, mas encara se cree firmement que 
todas las otras de vuestro regno seyendo visitadas por éstas se re
duzcan fàcilment a observancia, lo qual quanto servicio seria de 
Dios e honesto e meritorio a vuestra alteza de procurar. L a vuestra 
senyoria no lo ignora e no resínenos se [3 lletres] sarian las, exac-
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dones que damunt mes dicho estos visitadores fazen cada [8 o 10 
mots] graves a los monasterios de comportar. Vea en todo ello vues¬
tra senyoria lo que plazieht le sea. 

Scripta en Valencia a X I I I dias de abril del anyo de mi CCCC. 
33L,VI. 
PA, arm. I , cal. 26, Com„ f. 13, doc. 8. 

5. 
1448, març 30, Roma. 
Revocació de la concessi» papal. 
Revocació litterarum apostolicarum concessarum monasterio Popu-
leti et aliis super gestaciones scapularis nigris ad instanciam Rdmi. 
Dni. Ostereiensis abbatis et quatuor primorum abbatum. Facta fuit 
per Smmüm. Dominum Nicholaum papam quintum anno incarnacio-
nis Dni. M°. OOCC. X X X X V I I I 0 . XXX. die mensis marcii et quod 
defferantur nigri. 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Còdex 437, f. 190. 

6. 
1448, juny 8. Císter. 
Sobre la revocació concernent els escapularis. 
^Erocuracio facta et firmata per Rdm. Dnum. Cisterciensem abbatem 
venerabilibus. fratribus Stephano Viladeris prior, Bernardo Abella et 
cellerario, et Jacobo Roig burcario, monachis monasterii Sanctarum 
Crucum et aliis ut intus lacius est videre quod abbates et monachi 
de Populeto, de Petra, et de Sancta Fide et de Beniffaçano ut com-
pareant a¡pud Cistercensem audituri revocacionem super gestacione 
scapulariuni alborum et pestea determinetur quod iusti fuerit et ra
cionis. Anno Dni. M°. CCCC 0 . XXXXVIII»., die V I I I o . mensis junii. 
AHNM, cod. 437, f. 190. 



DISTINCIÓ A JOSEP VIVES I MIRET 

E I Patronat de Santes Creus, en reunió plenària del dia 10 de 
desembre de 1966, acordà unànimement nomenar membre seu el 
senyor Josep Vives i Miret, que ja ho era de l'Andu Bibliogràfic 
atès que es tractava d'una persona d'alt relleu per la seva capaci
tat i amor al monestir, al qual havia dedicat diversos treballs d'in
vestigació. 

Malauradament aquest nomenament no pogué arribar a ésser 
comunicat oficialmente, a l'interessat, ja que pocs dies després ens 
assabentàvem de la seva defunció ocorreguda a Barcelona, on or
dinàriament residia i on estava domiciliat- E l seu traspàs ens omplí 
de consternació, perquè a la pèrdua d'un amic de veritat i d'un 
perfecte cavaller s'unia la impossibüitat de fer-li arribar la grata 
noticia d'aquell nomenament que tant mereixia. 

Vives Miret fou un de tants casos, oom ben sovint anem des
cobrint al llarg deia història, d'aquells homes que, anem a saber 
per quins fats o per quines misterioses circumstàncies, troben la ru
ta de la seva vocació autèntica quan ja han fet bastants de jorna
des en el camí de la vida. Aquesta vocació la major part de les ve
gades, per no dir sempre, és ben bé altra que la pròpia ocupació 
ordinària, o almenys es produeix d'una manera autònoma. E s ales
hores quan l'ànim, íntimament deslligat de les ocupacions que ens 
subjecten als afanys diaris, descansa en una plenitud independent 
que cap altra dedicació no podria substituir. I una entera consa
gració personal i un deler de treball poden portar compliment àr
dues empreses. 

L a bibliografia de Vives i Miret és prou eloqüent per ella sola. 
L a història i l'arqueologia, paricularment les de Santes Creus, s'en-
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dugueren les seves preferències. I el seu amor a Traragona era sin
cer i lleial. Altres plomes competents li han dedicat adients comen
taris crítics i encomiàstics- Aquí no ens escau res més que destacar 
aquesta ferma voluntat de l'home que trobà en l'estudi pacient i 
laboriós del nostre passat un camp apropiat a les seves inclinacions 
de perfece coneixedor de l'obra que ens han llegat les generacions 
anteriors. I no pel sol fet de conèixer per a satisfer una curiositat 
únicament seva, sinó també, en noble desig d'autèntic humanista, 
per a comprendre el present i preparar-nos convenientment per a 
un futur encara ignot. 

Llargues hores de recerca i d'estudi pogué dedicar Vives Miret 
als seus temes preferits per a poder-nos llegar els substanciosos tre
balls i suggerènoies que molts especialistes podran utilitzar fructuó-
sament. Vives Miret tingué l'encert d'obrir noves perspectives i 
fressar noves orientacions, i ho portà a terme per haver-se sadollat 
en l'estranya vida del nostre passat, ja que, a la curta o a la llarga, 
tot acaba essent l'expressió de lUiome damunt la terra, la nació o 
la comarca. 

Ens plauria de fer notar que a través de l'extrema i promete
dora — i malauradament miterrompuda— obra de Vives Miret, hom 
sent contínuament l'escalf del seu abrandat afecte per les coses dels 
nostres encontorns. Moltes més sorpreses agradables ens hauria der 
parat l'amic, si la mort, massa prematura, no ens l'hagués pres per 
sempre. Però el seu record perdurarà entre nosaltres amb el major 
dels agraïments. Voldríem que aquella vida plena que encertà a 
aoonseguir el seu pas entre nosaltres, no quedi gens minvada a l'al-
tra banda de la frontera que ens separa del més enllà. 

JOAQUIM I C A K Ï 



EL CORREGIMENT DE TARRAGONA I LA 
SUBDELEGACIÓ DE MONTBLANC L'ANY 1763 

Ens té molt d'interès el moviment de població de Catalunya a 
la meitat del segle xvin perquè el salt efectuat entre els 406.280 
habitants que es classifiquen l'any 1719 i els 875.400 que se n'hi 
atribueixen el 1787 és molt considerable i cal justificar-lo. Entre les 
dues dates, l'any 1768 hom féu un altre recompte de població que, 
en acusar un ascens de més del cent per cent sobre la xifra obtinguda 
el 1719, permet de duir que la gran puixança demogràfica ja era 
realitzada en aquella data. Però del cens del 1768 només en tenim 
les xifres de conjunt dels bisbats i, com que les diòcesis de Tortosa i 
de Lleida ultrapassaven aleshores, amb molt d'escreix, els cxmfins ad
ministratius de Catalunya, l'aprofitament dels seus resultats presenta 
problemes per tal com manquen els detalls de les poblacions- L a ca
rència d'aquests detalls també lleva profit a les xifres dels altres 
bisbats. 

De cinc anys abans de la data indicada, és a dir, del 1763 tenim 
a les nostres mans dues relacions coincidents de les xifres de veïns de 
cadascun dels llocs habitats del corregiment de Tarragona i de la sub
delegació de Montblanc. E s tracta de còpies coetànies, d'autenticitat 
reconeguda, amb dates coincidents, en una de les quals s'especifica; 
" E l vecindario de los Pueblos del Corregimiento de Tarragona esta 
dentro de la Consulta de 18 de marzo de 1763"; i en una altra nota; 
"Los demás pueblos del Corregimiento de Tarragona, en que no se 
ha señalado el vecindario, no se hallan continuados en el estado de 
Paredes". 

E l fet que aquestes relacions ens donin les xifres dè veïns i 
menystinguin les d'habitants, representa un entorpiment per a les nos-
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tres possibles deduccions, per tal com les dades en veïns són molt 
menys representatives que les dels habitants, i llur multiplicació per 
un índex convencional a fi de deduir aquestes darreres es presta a 
errades greus en l'ordre demogràfic. Però com que el cens del 1719 
ens proporciona ambdues estimacions, podem comparar poble per 
poble el moviment experimentat quant a caps de casa en el curs dels 
44 anys que s'escolen entre ambdues dates. No podem anar més enllà 
del 1763, perquè el cens immediatament posterior del 1787 només 
subministra les xifres dels habitants i omet les dels veïns. 

Transcrivim a continuació la relació més completa de les dues 
que posseïm. L'anotació, que fa de les jurisdiccions de cada locali
tat, per ella mateixa ja la faria digna d'ésser donada a conèixer. L a 
sola diferència que advertim entre les dades numèriques d'amb
dues la proporciona Falset, que en una és indicat amb 278 veïns i 
en l'altra amb 178. Nosaltres hem acceptat la primera xifra, induïts 
pel fet que l'any 1819 ja comptava amb 201 veïns i 837 habitants, 
i l'any 1787 aconseguia 2437 habitants. A part, la primera relació fa 
constar que "se han puesto el de L a Nou y Salmella, que en el es
tado de Baredas de Villafranca se hallan continuados como de 
aquel Corregimiento y lo mismo Virgili con 20 vecinos, hiendo co
mo va en Tarragona unido con L a Riera". 

Considerada la castellanització característica de l'època, hem 
modificat les grafies incorrectes dels noms i, sobre elles, hem refet 
l'ordenació alfabètica. 

CORKEGTMENT DE TARRAGONA 

Partit de Tarragona 

Pobles Jurisdicció Veïns 

l'Albiol arquebishe de Tarragona 45 
Alcover arquebisbe de Tarragona 265 
Alforja arquebisbe de Tarragona 240 
Alió infermer de l'església de T. 53 
Almoster (el Muster) arquebisbe de Tarragona 75 
Altafulla marquesa de Tamarit 166 
l'Arbocet arquebisbe de Tarragona 11 
l'Argentera arquebisbe de Tarragona 20 
Bellavista comte de Peralada 5 



Pobles Jurisdicció Veïns 

castell de la Boella Ramon de Sisear 1 
les Borges del Camp arquebisbe de Tarragona. 120 
Botarell marquesa de Tamarit 4 
Bràfim comte de Peralada 121 
el Burgar arquebisbe de Tarragona 7 
Burguet arquebisbe de Tarragona 1 
Calafell reial 56 
quadra de la Cambreria capítol de Tarragona 1 
Cambrils de Mar reial 240 
la Canonja capítol de Tarragona 51 
Casafort comte de Peralada 7 
Castellvell del Camp arquebisbe de Tarragona 76 
el Catllar comtessa de Santa Coloma 150 
Centcelles reial .—, 
Clarà abat de Santes Creus 20 
Cocons comanador de Renau 2 
el Codony capítol de Tarragona 6 
Colldejou arquebisbe de Tarragona 16 
les Comes d'Ulldemolins arquebisbe de Tarragona 2 
Constantí arquebisbe de Tarragona 272 
Creixell de Mar reial 86 
Cubelles reial 98 
quadra de Cunit reial 23 
Duesaigües arquebisbe de Tarragona 44 
baronia d'Escornalbou arquebisbe de Tarragona — 
Ferran marquesa de Tamarit 7 
la Font de l'Astor capítol de Tarragona — 
les Franqueses del Codony arquebisbe de arragona — 
les Franqueses d'Ulldemolins capítol de Tarragona 4 
els Garidells abat de Santes Creus 13 
la Granja dels Frares abat de Santes Creus 10 
quadra dels Hospitals comanador de Selma 1 
quadra de les Iries capítol de Tarragona 33 
Mascalbó ajuntament de Reus 4 
Mas de l'Abat Alexandre Grimau 1 
Mas del Bisbe capítol de Tarragona — 
Mas de l'Obra, i Pineda ardiaca de St. Llorenç de Tarragona 1 
Mas d'en Nots comanador de Selma — 
Masmolets ardiaca major de Tarragona — 
Masmunter arquebisbe de Tarragona 1 
la Masó degà i capítol de Tarragona 27 
Masricard comtessa de Llar, baronesa de 

Granera 30 
el Milà arquebisbe de Tarragona 13 
Monnars marquesa de Tamarit 4 
Montbrió del Camp reial, batllia vella 147 
Montbui comte de Santa Coloma 5 
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Pobles Jurisdicció Veïns 

la Montoliva Josep Magrinyà 1 
Mont-roig del Camp arquebisbe de Tarragona 231 
el Morell Josepa Montoliu i Bru 63 
la Nou de Gaià marquesa de Tamarit 21 
Nulles comte de Peralada 27 
els Pallaresos capítol de Tarragona 16 
el Pedrós comanador de Renau — 
Perafort capítol de Tarragona 14 
Peralta abat de Santes Creus 6 
la Pineda capítol de Tarragona 16 
el Pla de Cabra arquebisbe de Tarragona 196 
la Pobla de Mafumet capítol de Tarragona 34 
la Pobla d'en Taudell arquebisbe de Tarragona — 
Prenafeta, i Miramar abat de Poblet 28 
Puigdelfí capítol de Tarragona 14 
Puigpelat comanador de Selma 40 
Renau comanador de Renau 19 
Reus arquebisbe de Tarragona 1168 
Riba-roja capítol de Tarragona 3 
la Riera de Gaià, i Virgili arq. de T. i marquesa de Tamarit 

(també reial i batllia nova) 103 
Riudecanyes arquebisbe de Tarragona 170 
Riudecols capítol de Tarragona 100 
Riudoms arquebisbe de Tarragona 275 
quadra de Rocacrespa, i Ga- reial 19 

[llifa 
el Rourell Felip de Baldrich i de Vallgornera 25 
la Secuita abat de Santes Creus 58 
la Selva del Camp arquebisbe de Tarragona 454 
la Serra reial 23 
quadra de les Sorts arquebisbe de Tarragona 1 
T|amarit de Mar arq. de T. i marquesa de Tamarit 22 
Tarragona reial 900 
quadra de Tascáis arquebisbe de Tarragona 4 
el Territori de Tarragona arquebisbe de Tarragona 1 
Tomanills capítol de Tarragona 1 
Torell capítol de Tarragona 1 
la Torre de Fontaubella arquebisbe de Tarragona 10 
Torredembarra comte de Santa Coloma 273 
la Trilla arquebisbe de Tarragona 1 
Vallmoll comte de Peralada 110 
Valls arquebisbe de Tarragona 715 
Vilabella arquebisbe de Tarragona 118 
Vilafortuny Francesa de March — 
Vilagrassa prior i monestir de Scala D'ei — 
Vilallonga del Camp capítol de Tarragona 90 
quadra i terme de Vilallonga capítol de Tarragona — 
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Pobles Jurisdicció Veïns 

Vilanova d'Escornalbou arquebisbe de Tarragona 67 
Vilanova i la Geltrú reial i batllia vella 736 
Vila-seca de Solzina arquebisbe de Tarragona 300 
Vinyols arquebisbe de Tarragona 92 
les Voltes arquebisbe de Tarragona 16 

Sarna 9.224 

Partit de Montblanc 

Albarca duc de Medinaceli 30 
í'Albi baró de l'Albi 80 
l'Aleixar duc de Medinaceli 180 
Arbolí duc de Medinaceli 44 
Barberà de la Conca prior de Catalunya 58 
Belianes comanador de Barbens 49 
Bellprat comtessa de Santa Coloma 25 
Belltall comanador de l'Espluga de Franc, 18 
la Bisbal de Falset bisbe de Tortosa 25 
Biure prior de Catalunya 15 
Blancafort reial, batllia nova 62 
Cabassers bisbe de Tortosa 80 
Cabra del Camp marqués de Mortara 67 
Cabrera duc de Sogorb — 
Capafonts duc de Medinaceli 25 
Cervià de les Garrigues baró de l'Albi 15 
la Cirera marquès de la Manresana i baró 

de l'Albi 7 
Ciutadilla marquès de Ciutadilla 61 
quadra de Cogul prior de Catalunya 1 
Conesa abat de Santes Creus (també reial 

i batllia vella) 40 
Cornudella de Montsant duc de Medinaceli 214 
l'Espluga Calba comanador de l'Espluga Calba 74 
l'Espluga de Francolí comanador de l'Espluga de Franc. 192 
Falset duc de Medinaceli 278 
Farena duc de Medinaceli 14 
la Febró duc de Medinaceli 18 
la Figuera de Falset bisbe de Tortosa 56 
Figuerola del Camp abat de Poblet 48 
el Fonoll abat de Santes Creus 1 
Fontscaldes abat de Santes Creus 5 
Forès abat de Santes Creus 32 
Garcia duc de Sogorb 160 
Glorieta comanador de l'Espluga de Franc. 6 
Gratallops prior de Scala Dei 92 
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Pobles Jurisdicció Veïns 

la Guàrdia dels Prats abat de Santes Creus 49 
els Guiamets duc de Sogorb 50 
Guimons (Guialmons) duc de Peralada 8 
l'Illa reial, batllia nova 34 
Llorac Josep Jover i Tarés 7 
Llorenç de Vallbona mon. de Vallbona de les Monges 16 
Maldà, i Maldanell baró de Maldà 52 
Marçà comte de Castellar 45 
Margalef de Montsant bisbe de Tortosa 16 
Maspujols duc de Sogorb 78 
el Masroig duc de Sogorb — 
Miralles Antoni Magarola 20 
Montblanc reial 300 
castlania de Montblanc Maria Minguella de Vilallonga i 

Guzmán 
Montbrió de la Marca prior de Catalunya 13 
Mont-ral, i Cabrera duc de Sogorb 31 
la Morera de Montsant prior de Scala Dei 34 
la Mussara duo de Sogorb 15 
Nalec bisbe de Vic 28 
Ollers prior de Catalunya 6 
els Omellons abadessa de Vallbona de les ' M. 30 
Passanant comanador de Barcelona 22 
les Piles comte de Peralada 20 
el Pinetell prior de Catalunya — 
Pira prior de Catalunya 33 
terme rodó del monestir de abat de Poblet , , 

[Poblet 
Poboleda prior de Scala Dei 110 
el Pont d'Armentera abat de Santes Creus — 
Pontils marquès d'Aitona 18 
Porrera prior de Scala Dei 112 
Pradell de la Teixeta arquebisbe de Tarragona 28 
Prades duc de Sogorb 128 
comtat de Prades duc de Sogorb — 
Pratdip duc de Sogorb 50 
Rauric comte de Santa Coloma 7 
la Riba duc de Sogorb 31 
quadra de la Riba abat de Santes Creus — 
Rocafort de Queralt baró de Rocafort 50 
Rocafort de Vallbona abadessa de Vallbona de les M. 25 
Rocallaura abadessa de Vallbona de les M. 17 
Rojals reial, batllia nova 37 
Sabella abat de Santes Creus 1 
la Sala [de Comalats] abat de Santes Creus 5 
Samuntà, i la Plana duc de Sogorb 15 
Santa Perpètua de Gaià marquès d'Aitona 25 
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Fòbies Jurisdicció Veïns 

Sarral marquès de Mortara 280 
Savallà del Comtat comte de Peralada 20 
Seguer Joan de Marenosa S 
Segura capítol de Tortosa 9 
Selmella baró de Rocafort 9 
Siurana de Prades duc de Medinaceli 2 1 
Solivella Galceran de Villaiba 62 
Tivissa duc de Sogorb 180 
la Torre de l'Espanyol comanador d'Ascó 45 
T|orroja del Priorat prior de Scala Dei 45 
Turlanda abat de Santes Creus 2 
Ulldemolins dub de Sogorb 95 
Vallbona de les Monges monestir de Vallbona de les M. 44 
quadra de Valldossera ajuntament de Sarral — 
Vallespinosa Domènec de Biure 1 6 

Vallfogona de Riucorb comanador de Vallfogona de R. 32 
Vallverd Domènec de Biure i prior de Ca

talunya 1 2 
Vilanova de Prades duc de Sogorb 25 
Vilaplana del Camp dur de Sogorb 65 
Vilaverd arquebisbe de Tarragona 100 
la Vilella Alta prior de Scala Dei 28 
la Vilella Baixa bisbe de Tortosa 34 
el Vilet (Vilamanyanó) monestir de Vallbona 6 
quadra de Villàret abat de Santes Creus — 
Vinebre comanador d'Ascó . 5 1 

Suma 4.827 

E n comparar els resultats anteriors amb els del cens del 1719, 
podem establir el següent resum: 

1719 176S 
veïns veïns diferència % 

7.703 9.224 1.521 19,74 
4.398 4.827 429 9,75 

12,101 14.051 Ï 9 5 0 16,11 

E l conjunt dels dos departaments entre el 17191 el 1763 expe
rimenta un augment d'un 16,11 %, que no s'ajusta, ni de bon tros, 
al que hom assenyala per al conjunt de Catalunya a base de les 
xifres dels habitants entre el 1719 i el 1768. És possible que se'ns 
escapi o ens falli alguna cosa en la relació que presentem; altra-
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ment, el 181,35 per cent d'augment de la poblado experimentat pel 
conjunt dels dos departaments, calculat a base de les xifres dels 
habitants entre el 1719 i el 1787, s'hauria hagut d'esdevenir prü> 
cipalment a partir del 1763, és a dir, en el curs dels 24 anys passats 
entre aquesta darrera data i l'any 1787. 

L'increment que delata la relació transcrita és de més del do
ble al departament de Tarragona que al de Montblanc; al primer 
representa un 19,74 % i el segon es redueix a un 9,75 %. E l ca
ràcter planer de la majoria dels termes municipals que formen el 
corregiment pròpiament anomenat de Tarragona, el fet de formar 
part alguns d'ells del litoral, i de contenir els nuclis- urbans de 
més consideració poden justificar la major prosperitat demogràfica 
respecte a la subdelegació montblanquina que té caràcter munta
nyenc i, si més no, és ubicat en superfícies interiors. 

Constatem que la localitat, que l'any 1763 presenta una xifra 
més alta de veïns dintre el conjunt dels dos departaments, és Reus, 
amb 1.168, tot ultrapassant la capital tarragonina, que resta amb 
900 veïns. A la capital corregimental segueix Vilanova i la Geltrú 
amb 736 i tot seguit Valls amb 715, la Selva del Camp amb 454, 
Montblanc i Vila-seca de Solzina igualades a 300, Sarral amb 280, 
Falset amb 278, Riudoms amb 275, Torredembarra amb 273, Cons
tantí amb 272, etcètera. Cal advertir que l'any 1719, Reus, amb 
740 veïns, era peí sota de Tarragona que aleshores en sumava 808, 
i Vilanova i la Geltrú, amb 531 vdïns, era per sota, així mateix, de 
Valls, que en registrava 666. 

Tot seguit fem una distribució per comarques, per tal com els 
dos departaments oorregimentals, tal com. foren establerts, conte
nen zones geogràfiques molt diversificades. Ens trobem, però, que 
el Tarragonès i l'Alt Camp resten incomplets, perquè una part de 
les localitats de la vora esquerra del riu Gaià pertanyien al corregi
ment de Vilafranca del Penedès, També és incompleta la Conca de 
Barberà, que tenia poblacions dins els corregiments de Cervera i 
de Lleida. Només podem presentar completes les comarques del 
Baix Camp i del Priorat; resten a part unes quantes localitats del 
litoral del Penedès, perquè el corregiment tarragoní comprenia tota 
la costa llevantina fins a Vilanova i la Geltrú, i també resten al 
marge uns altres grups de localitats de la Ribera d'Ebre, de les 
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Garrigues, de l'Urgell, de la Segarra i de l'Anoia, que figuraven a 
la tinença de Montblanc. 

A L T CAMP 

Municipis 
1719 
veïns 

1763 
veïns 

diferencia % 

Aiguamúrcia (1) - , 
Alcover 309 265 —44 —14,23 

Bürguet 2 1 —1 —50,00 
la Plana, i Samuntà 16 15 —1 — 6,25 

Alió - 37 53 +16 +43,24 
Bràfim 90 121 +31 +34,44 
Cabra del Camp 70' 67 — 3 —4,28 

Fontscaldetes — — — — 
Figuerola del Camp — 48 +48 — 

Miramar — — — — 
Masllorenç (1) — — : — 
la Masó 25 27 + 2 +8,00 
el Milà 17 13 — 4 —23,52 

Riba-roja 5 3 — 2 —40,00 
Montferri (Puigtinyós) — — — — 
Mont-ral 41. 31 —10 —24,39 

l'Aixàviga — — — — 
Cabrera — — — — 
Farena 13 14 + 1 +7,69 

Nulles 26 27 + 1 +3,84 
Bellavista 6 5 — 1 —16,66 
Casafort 9 7 — 2 22,22 

el Pla de Cabra 135 196 +61 +45,18 
el Pont d'Armentera (1) — — — —• 

Selmella — 9 + 9 +900,00 
Puigpelat 14 40 +26 +185,71 

Torrelles 2 0 — 2 -̂ 100,00 
Querol (1) — — — — 
la Riba 20 31 +11 +55,00 
Rodonyà (1) — — — • — 
el Rourell 42 25 —17 —40,47 
Vallmoll 104 110 + 6 +5,76 
Valls 666 715 +49 +7,35 

Fontscaldes 5 5 — — 
Vilabella 110 118 + 8 +7,27 
Vila-rodona — — —-

la Serra 7 23 +16 +228,57 

1.771 1.969 +198 +11,18 

(1) Corregiment de Vilafranca del Penedès. 
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L'any 1763 aquesta comarca presenta sis localitats de més de 
cent veïns con.ra cinc que en tenia el 1719. E l volum de pobla
ció, després de Valls (715 veïns) —que entre el 1719 i el 1763 no
més experimenta un increment, quant a nombre de veïns, del 
7,27 % — ve Alcover (265 veïns), que s'ha incrementat, durant el 
mateix període, en un 14,23 %. E l Pla de Cabra figura en tercer 
lloo i , en passar de 135 veïns a 196, augmenta de 45 % . No pas to
tes les localitats prosperen quant al nombre de veïns. N'hi ha onze 
que desmereixen en aquest aspecte contra 13 que presenten aug
ment. Les que disminueixen són totes de caràcter rural accentuat. 

E l conjunt de localitats de més de cent caps de casa —inclosa 
Bràfim— el 1719 sumava 1.411 veïns, i 1-525 el 1763. H i ha un aug
ment de 114 veïns, que representa un 8,07 % . Les localitats de 
menys de cent caps de casa sumaven 360 veïns el 1719, i 144 el 
1763, de manera que havien perdut 216 veïns, és a dir, un 60 % del 
nombre de caps de casa. 

BAJ¡X CAMP 

Municipis 
1719 
veïns 

1763 
veïns 

diferència % 

l'Albiol 37 45 + 8 +21,62 
L'Aleixar 150 180 +30 +20,00 
Alforja 170 240 +70 +41,17 

Cortiella — — — — 
Almoster 68 75 + 7 +10,29 
l'Argentera 16 20 + 4 +25,00 

la Trilla 1 1 — — 
les Borges del Camp 106 120 + 14 +13,20 
Botarell 60 61 + 1 +1,66 

la Quadra de Tascáis 5 4 — 1 —20,00 
Cambrils de Mar 240 240 —. — 

Vilafortuny 10 — —10 —100,00 
les Comes de Vilafortuny 2 2 —• — 

les Franqueses de Vila-
[fortuny 1 — — 1 —100,0 

les Franqueses d'Ullde-
[molins — 4 + 4 +100,00 

Mas del Bisbe 3 — — 3 —100,00 
Vilagrassa 1 — — 1 —100,00 

Capafonts 24 25 + 1 +4,16 
Castellvell del Camp 61 76 +15 +24,59 
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Municipis 1719 
veÏDÉi 

1763 
veïns 

diferència % 

Colldejou 20 16 — 4 —20,00 
Duesaigües 51 44 +13 +41,93 
la Febró 16 18 + 2 +12,50 
les Iries — 33 +33 +100,00 
Maspujols 60 78 +18 +30,00 
Montbrió del Camp 140 147 + 7 + 5,00 
Mont-roig del Camp 200 231 +31 +15,50 
la Mussara 12 15 + 3 +25,00 
Prades 133 128 — 5 —<3,76 
Pratdip 43 50 + 7 +16,27 
Reus 740 1.168 +428 +57,83 

el Territori de Tarragona 18 1 —17 —94,44 
el Burgar 6 7 + 1 +16,66 
Mascalbó 1 4 + 3 +300,00 

Riudecanyes 140 170 +30 +21,42 
Riudecols 98 100 + 2 +2,04 

les Irles, i les Voltes 15 16 + 1 +6,66 
Riudoms 280 275 — 5 —1,78 
la Selva del Camp 343 454 +111 +32,36 

la Font de l'Astor 3 — — 3 —100,00 
Vandellòs (1) — — — — 
Vilanova d'Escornalbou 55 67 +12 +2131 

l'Arbocet 11 11 — > 
Masmunter 2 1 — 1 —50,00 

Vilaplana del Camp 60 65 + 5 +8,33 
Vinyols i Sant Joan dels Arcs 96 92 — 4 —4,16 

3.478 4.284 +806 +23,17 

E l conjunt del Baix Camp experimenta un increment del 23,17 
per cent pel que fa a la xifra dels veïns, la meitat de la qual l'ab
sorbeix, només, la localitat de Reus que entre les dues dates de l'es
tudi passa de 740 veïns a 1.168, amb un increment que representa 
el 57,83 %. L a Selva del Camp, en passar de 343 a 454 veïns, aug
menta en 111, amb un coeficient del 32,36 %. H i ha 27 localitats 
que guanyen veïnat, i 12 que en perden. Aquestes darreres són, pe
rò, les de població més reduïda, a part de Riudoms. Cal advertir 
que Cambrils presenta la mateixa xifra a les dues dades conside
rades. 

Les localitats de més de cent caps de casa —inclosa Riude-

(1) Amb Tivissa. 
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cols— l'any 1719l· sumaven 2.740 veïns i 3.473 el 1763. H i ha un 
augment de 713 veïns en 44 anys, que representa un 26 %. Les lo
calitats de menys de cent caps de casa sumaven 738 veïns el 1719 
i 831 el 1763. L a diferència és de 93, és a dir, d'un 12,60 per cent. 

TARRAGONÈS 

Municipis 1719 1763 diferència % 

Altafulla 192 166 —26 —13,54 
Bonastre (1) — — — . — 
la Canonja 31 51 +20 +64,51 

Masricard 16 30 +14 +87,50 
la Boella 3 1 — 2 —66,66 

el Catllar 138 150 +12 +8,69 
Cocons 5 2 — 3 —60,00 

Constantí 150 272 +122 +81,33 
Centcelles 6 — — 6 —100,00 
Requesens 6 — — 6 —100,00 
les Franqueses 10 — - 1 0 —100,00 

Creixell de Mar 71 86 +15 +21,12 
els Garidells 17 13 — 4 —23,52 
el Morell 40 63 +23 +23,52 

la Granja dels Frares 10 10 — — Tpmanills,i els Hospitals 2 2 — — 
la Nou de Gaià — 21 +21 +100,00 
els Pallaresos 14 16 + 2 + 14,28 
Perafort •13 14 + 1 +7,69 

Puigdelfí 13 14 + 1 +7,69 
el Codony 4 6 + 2 +50,00 
les Sorts 1 1 — — 

la Pobla de Mafumet 24 34 +10 +41,66 
quadra de la Cambreria — 1 + 1 +100,00 

la Pobla de Montornès (1) — — — — Renau 20 19 — 1 —5,00 
Peralta 9 6 — 3 —33,33 

la Riera de Gaià 100 103 + 3 +3,00 
Ardenya (1) — — — — 
Montoliu (1) — — — —1 

Virgili (1) — — — — 
quadra de la Riera — — — — 

Roda de Berà (1) —• — — — Salomó (1) — — — — la Secuita 60 58 — 2 —3,33 
l'Argilaga 4 — — 4 —100,00 

(1) Corregiment de Vilafranca del Penedès. 
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Municipis 1719, 1763 diferència 

. les Gunyoles,., _ —, — 
Tamarit de Mar 60 22 —38 -^3,33 

Ferran 8 7 — 1 —12,50 
Monnars =• 9 4 — 5 —55,55 

Tarragona 808 900 +92 +11,38 
Torrell — 1 + 1 +100,00 

Torredembarra 196 273 +77 +39,28 
Clarà 11 20 .+ 9 +81,81 

Vespella de Gaià (1) — — — -— 
Vilallonga del Camp 73 90 +17 +23,28 

Mas de l'Obra 2 1 — 1 -̂50,00 
la Montoliva 1 1 —c _. 

Vilà-seca de Solzina 220 300 +80 +36,36 
la Pineda 12 16 + 4 +33,33 
Mas de l'Abat 2 1 — 1 —50,00 

2.361 2.775 +413 +17,48 

E l conjunt del Tarragonès, entre el 1719 i el 1763 augmenta 
en 413 veïns, lá qual cosa representa un 17,48 % . A l'estimació 
manquen, però, les localitats de Bonastre, de la Pobla de Montor
nès, Ardenya, Montoliu, Virgüi, Roda de Berà, Salomó i Vespella, 
que pertanyien al corregiment de Vilafranca del Penedès. E n xifres 
absolutes, l'augment local més important és experimentat per Cons
tantí, en passar de 150 veïns a 272, amb un augment de 122 veïns 
que representa el 81,33 %. Tarragona, a desgrat que parteix d'una 
xifra més important, només havia augmentat en 92 veïns, que re
presenten un 11,38 %. Un altre augment remarcable és el de Vila
seca de Solzina, que passa de 220 veïns a 300, amb un increment 
de 80, és a dir, del 36,36 %. 

H i ha 19 localitats que experimenten un increment en la xifra 
de caps de casa, i 16 que pateixen pèrdues. Les reduccions són 
molt petites o bé reduïdes a localitats rurals de demografia escas
sa. Les poblacions de més de cent veïns sumen en conjunt 1.804 
caps de casa el 1719, i 2.164 el 1763. L a diferència és de 360 veSüns 
de guany, és a dir, un 19,95 %. Les de menys de cent veïns sumen 
556 caps de casa a la primera data i 611 a la segona, amb un in
crement de 55, que representa un 9,89 % . 
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PKKHUT 

Municipis 
1719 
veïns 

1768 
veïna 

diferència % 

l'Arbolí 30 44 +14 +46,66 
la Bisbal de Falset 11 25 +14 +127,27 
Cabassers 127 80 —47 —57,00 
Capçanes (1) .— — — __ 
Cornudella de Montsant 119 2Í4 +95 +79,83 

Albarca 24 30 + 6 +25,00 
Falset 201 278 +77 +38,30 
la Figuera de Falset 31 56 +25 +80,64 
Gratallops 63 92 +29 46,03 
els Guiamets (D 50 50 +100,00 
Marçà 39 45 + 6 +15,38 
Margalef de Montsant * 16 + 8 +100,00 
el Masroig — — — 
la Morera de Montsant 33 34 + 1 +30,30 
Poboleda 60 110 +50 +83,33 
Porrera 95 112 +17 +17,89 
Pradell de la Teixeta 25 28 + 3 +12,00 
Siurana de Prades 32 21 —11 —34,37 
la Torre de Fontaubella 9 10 + 1 +11,11 
Torroja del Priorat 38 45 + 7 +18,42 
Ulldemolins 73 95 +22 +30,13 
la Vilella Alta 23 28 + 5 +21,73 
la Vilella Baixa 22 34 +12 +54,54 

1.063 1.447 +384 +36,12 

E l conjunt del Priorat és el que presenta un coeficient més alt 
d'increment pel que fa a la xifra dels veïns sobre totes les que in
clou el corregiment de Tarragona, la subdelegació montblanquina 
compresa. Augmenta en 384 veïns, la qual dada permet de deduir 
un coeficient del 36,12 % . Totes les localitats que formen part de 
la comarca guanyen veïnat, tret de Cabassers i de Siurana de Pra
des. L a primera perd un 37 % de veïns, i la segona un 34 % . E n xi
fres absolutes, Cornudella de Montsant, amb un guany de 95 veïns, 
>bté un coeficient del 80 %, mentre Falset, amb 77 veïns d'incre-
Bient, s'assigna un 38,30 % . Poboleda guanya 50 veïns, que repre» 
.entén un 83,33 per cent més dels que tenia el 1719. Els Guiamets, 
nclòs abans al recompte de Tivissa, no té estima en aquesta darre-

(1) Amb Tivissa. 
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ra data, de manera que el guany suposat de 50 veïns, que hom pot 
deduir de la taula, esdevé fictici. 

Les localitats de més de cent caps de casa sumen 447 veïns 
l'any 1719, i 572 el 1763, amb un augment de 122, és a dir, d'un 
27,29 % . Les inferiors a la quantia indicada sumaven 616 veïns el 
1719, i 875 el 1763, amb un increment de 259, és a dir, del 42,04.%. 
Hom pot veure, doncs, com el coeficient d'augment en aquesta co
marca és superior a les localitats rurals, per sobre d'aquelles a les 
quals és possible d'atribüix una incipient consideració urbana. 

CONGA D E BARBERÀ 

Municipis 
1719 

veïns 
1763 
veïns 

diferència 

Barberà de la Conca 83 58 —25 —30,12 
Ollers 10 6 — 4 —40,00 

Blancafort 100 62 —38 —38,00 
Conesa 36 40 + 4 + 1,11 

TJurlanda 3 2 — 1 —33,33 
Cogullons 2 — — 2 —100,00 

l'Espluga de Francolí 150 192 +42 +28,00 
Forès 24 32 + 8 +33,33 

Sabella — 1 + 1 +100,00 
Llorac 9 7 — 2 22,22 

Rauric 7 7 — — 
la Cirera 7 7 — "' — 

Montblanc 250 300 +50 +20,00 
la Guàrdia dels Prats 32 49 +17 +53,12 
Miramar, i Prenafeta — 28 +28 +100,00 
l'Illa 34 34 — — 

Montbrió de la Marca 16 13 — 3 —18,75 
Vallverd 16 12 4 —25,00 

Passanant 31 22 — 9 —29,03 
BelltaU 21 18 — 3 —14,28 
.el Fonoll 2 1 — 1 —50,00 
Glorieta 4 6 + 2 +50,00 
la Pobla de Ferran 4 — — 4 —100,00 
la Sala [de Comalats] 6 5 — 1 —16,66 

les Piles 18 20 "" + 2 +11,11 
Biure de Gaià 22 15 — 7 —31,81 
Guimons 11 8 — 3 —27,27 
Sant Gallard — — — — 
Figuerola — — — —• 

Pira 16 33 +17 +106,25 
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Municipis 
1719 
veïns 

1763 
veïns 

diferència % 

Rocafort de Queralt 62 50 —12 —19,35 
Cogul — 1 + 1 — 

Rojals 35 37 + 2 +5,71 
Santa Coloma de Queralt (1) — — — — 

Aguilpi (1) — — — . — 
Santa Perpètua de Gaià 24 25 + 1 +4,16 

Pontils 19 18 — 1 
Vallespinosa 20 16 — 4 —20,00 
Sant Magí de Rocamora 8 — — 8 —100,00 
Seguer 8 — — 8 —100,00 

Sarral 230 280 +50 +21,73 
Savallà del Comtat 20 20 — — 

castell de Savallà 2 — — 2 —100,00 
Segura 14 9 — 5 —35,71 

Senan (2) — — — — 
Solivella 45 62 +17 +37,77 
Vilanova de Prades 32 25 — 7 —21,87 
Vallclara (2) —. — — — 
Vilaverd 71 100 +29 +40,84 
Vimbodí (29) —1 — —• — 

1.504 1.621 + 117 + 7,77 

E l conjunt de la demarcació, entre les dades objecte d'estudi, 
augmenta en 83 veïns, és a dir, un 5,52 %, sense comptar-hi Santa 
Coloma de Queralt, que formava part del corregiment de Cervera, 
ni Senan, Vallclara i Vimbodí, que pertanyien al corregiment de 
Lleida. 

Sarral i Montblanc s'incrementen amb 50 veïns cadascuna, la 
qual cosa representa un 21,73 % per a la primera i un 20 % per a 
la segona. Advertim l'escassa diferència entre el nombre de veïns 
d'ambues localitats. Quant al nombre d'habitants , les diversitats 
devien ésser més acussades, perquè el 1719 Sarral tenia 929 habi
tants i passava a 2.383 en arribar el 1787, mentre Montblanc, que 
a la primera data obtenia 1.115 habitants, n'aconseguia 3.101 a la 
darrera, sense comptar-hi les localitats agregades. L'Espluga de 
Francolí ofereix un coeficient més gran d'increment entre el 1719 

( 1 ) Corregiment de Cervera 
(2) Corregiment de Lleida. 
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i el 1763, en obtenir un 28 % amb un.guany de 42 veïns. Vilaverd 
supera, al seu torn, l'Espluga de Francolí en obtenir un 40,84,% 
d'augment pel guany de 29 veïns sobre els 71 que tenia l'any 1719. 

H i ha 12 localitats que experimenten guany i 26 que experimen
ten pèrdua de població. Les de més de cent veïns el ,1719 en su
maven 801, i 934 el 1763, amb un augment del 16,60!%. Les de 
menys de ceiit veïns en sumaven 703 el 1719 i 651 el 1763, amb 
una pèrdua de 52, és a dir, del 7,39 % de menys. Aquest fet pale
sà un cert agermanament econòmic entre l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà durant el període, atès que semblen iniciar un moviment 
paral·lel en l'aspecte que ens ocupa. 

L A COSTA D E L PENEDÈS 

171» 1763 diferència 
. Municipis veïns veïns 

Calafell 38 56 +18 +47,36 
Segur de Calafell — 8 + 8 +100,00 

Cubelles 120 98 —22 —18,33 
Rocacrespa, i Gallifa 17 19 + 2 +10,50 

Cunit 41 23 —18 —43,90 
Vilanova i la Geltrú 531 736 +205 +38,60 

747 940 +193 +25,83 

L'extensió donada al corregiment de Tarragona per la costa 
de llevant fins a incloure Vilanova i la Geltrú, li assigna les locali
tats que figuren a la taula anterior, amb un conjunt de 747 veïns. 
Aquesta xifra ascendeix a 940 en arribar l'any 1763, amb un guany 
de 193, absorbit en la major part per la puixança de Vilanova i la 
Geltrú, que es beneficia d'un 38,60 % d'augment en obtenir 205 
veïns de guany sobre els 531 que tenia ©1 1719. Contradiuen l'incre
ment de Vilanova i la Geltrú i de Calafell les pèrdues que declaren 
experimentar Cubelles i Cunit. 
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RIBERA D ' E B R E 

1719 1763 diferència % 
Municipis veïns veïns 

Garcia 168 160 — 8 —4,76 
els Masos de Móra (agregat) 30 —30 

—4,76 

Tivissa 334 180 —154 —46,10 
la Torre de l'Espanyol 50 45 — 5 —10,00 
Vinebre 47 51 + 4 +8,51 

629 436 —193 —30,68 

Cal advertir que el terme de Tivissa, durant aquell període, 
comprenia els actuals de Vandellòs (Baix Camp), Capçanes i els 
Guiamets ¡(Priorat). Ja hem vist com aquest darrer, el 1763, tenia 
una estima particular de 50 veïns, que caldria afegir als 180 que, 
per a la mateixa data, hom assigna a Tivissa. De manera que la 
pèrdua consignada per a aquesta localitat resta reduïda a 104 veïns, 
amlb un coeficient del 31,33 % en menys, en lloc del que figura a 
la taula. L a manca d'estima dels Masos de Móra l'any 1763 cal su
posar que és deguda al fet que els seus veïns figuraven a Móra d'E
bre que pertanyia al oorregiment de Tortosa. Formaven part, tam
bé, del corregiment tortosí' la majoria de les altres localitats de la 
Ribera d'Ebre, tret de la Palma d'Ebre, que era assignada al de
partament de Lleida. 

Les localitats de la Ribera d'Ebre que figuren al corregiment 
de Montblanc, arrossegades per les minves que s'assignen a Tivissa 
i a la Torre de l'Espanyol, redueixen llur nombre de veïns en 193, 
és a dir, en un coeficient negatiu del 30,68 %. 

U R G E L L 

1719 1763 diferència % 
Municipis veïns veïns 

Belianes 46 49 + 3 +6,30 
Torre de Mossa 1 — — 1 — Ciutadilla 84 61 —23 —27,38 

Maldà 50 52 + 2 +4,00 
Nalec 16 28 + 12 +75,00 
els Omells de na Gaia 24 30 + 6 +25,00 
Rocafort de Vallbona 19 25 + 6 +31,57 
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Llorenç de Vallbona 13 16 + 3 +23,07 
el Vilet <Vilamanyanó) 6 6 -— — Rocallaura 15 17 + 2 +13,33 

Vallbona de les Monges 40 44 + 4 +10,00 

314 328 + 14 + 4,45 

Dels 32 ajuntaments que consitueixen la comarca de lUgell 
n'hi ha 8 que figuraven al subcorregiment de Montblanc, que són 
els únics que considerem, segons la taula establerta. E n el conjunt 
d'aquests 8 ajuntaments, entre el 1719 i el 1763 hi hagué un guany 
modest, de 14 veïns sobre els 314 que sumaven a la primera data. 
Cap de les localitats considerades no arribava al centanar de veïns. 
Ciutadilla, que era la més important, només n'aconseguia 84, i es 
mostrava en decadència durant aquell període, per tal com experi
menta una pèrdua de 23 veïns, amb un coeficient del 27 %. L a lo
calitat que presenta un increment més notable és Nalec, que sobre 
16 veïns en guanya 12 amb un coeficient del 75 per cent. 

Municipis 

GARRIGUES 

1719 
veïns 

1763 
veïns 

diferència % 

l'Albi 60 80 + 20 +33,33 
Cervià de les Garrigues 17 15 — 2 —1,17 
l'Espluga Calba 66 74 + 8 +12,12 

143 160 +26 +18,18 

Tres localitats de la comarca de les Garrigues pertanyien a la 
subdelegació con-egknental de Montblanc. Dues d'elles experimen
ten un increment quant a la xifra de veïns, i l'altra pateix una pèr
dua lleu. LfAlbi, amb un guany de 20 veïns sobre els 60 que tenia 
l'any 1719, es beneficia d'un 33 % d'augment, mentre l'Espluga 
Calba només en té un 12%. Cap de les esmentades localitats no 
assoleix el centenar de veïns. 

SEGARRA 

1719 1763 diferència % 
Municipis veins veïns 

Vallfogona de Riucorb 40 32 —8 —£0,00 
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Una sola localitat de la Segarra figura a- la subdelegació de 
Montblanc. Es tracta de Vallfogona de Riucorb. L'any 1763 havia 
perdut un 20 % dels seus caps de casa, sobre els 40 que tenia cl 
1719. Si aquestes xifres són certes, Vallfogona de Riucorb havia 
de recuperar-se ben aviat, perquè, pel que fa al nombre d'habitants, 
s'incrementava en un 55.% en arribar fany .1787, sobre la.xifra de 
109. ànimes que l i eren consignades l'any 1719. 

Municipis 

ANOIA 

1719 
veïns 

1763 
veïns 

diferència . . % 

Ballprat . 23 25 . - +2 + 8,69 
Santa Margarida de Montbui 5 + 5 • — Santa Maria de Miralles 28 20 —8 —28,57 

51 45 ^6 —11,76 

Tres termes de la comarca de l'Anoia apareixen incloses a la 
subdelegació corregimental de Montblanc. Llur conjunt guanya sis 
veïns en el període que és objecte de la present informació, sobre 
els 51 veïns que registrava l'any 1719. Santa Maria de Miralles re
dueix la seva . xifra de veïns, mentre les altres dues localitats 1 aug
menten modestament. 

Com és possible de veure, els resultats obtinguts de la compa
ració de les xifres de veïns de les comarques i localitats, conside
rats entrie els anys 1719 i 1763, són magres, i no sembla que es re
lacionin gaire amb els que podem establir comparant les xifres dels 
habitants entre el 1719 i el 1787. Només cal repetir què, entre 
aquestes dues darreres dates, el conjunt dels dos departaments cor-
regimentals de Tarragona i dé Montblanc augmenten èn un 181;35 
per cent pel que fa a les xifres dels habitants; i és precisament la 
subdelegació de Montblanc, amb el 186,44 % d'increment, que su
pera la de Tarragona, que resta amb un 178,16 %. S'inverteixen 
els termès pel que fa al que hem deduït de les xifres dels veïns du
rant els 44 anys primers del període,, ja que hem vist que l'incre
ment era superior per al departament tarragoní; 
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Referent a les comarques, mentre l'Alt Camp entre el 1719 i 
el 1763 només es beneficia d'un 11,80<% pel que fa al nombre de 
veïns, en considerar els habitants entre el 1719 i el 1787 l'augment 
esdevé d'iun 162,22 per cent. E l Tarragonès, que en els càlculs pre
sentats en aquest treball només obté un guany —quant als veïns en 
els 44 anys inicials del període— d'un 17,48 %, en considerar les 
xifres d'habitants entre el 1719 i el 1787 resulta que s'incrementa 
en un 133,18 %. Al seu torn, el Baix Camp es remunta a un aug
ment d'un 212,06 % en considerar-ne les xifres d'habitants entre 
els 68 anys transcorreguts entre el 1719 i el 1787, mentre que hem 
vist que només ho feia en un 23,17 % en la consideració dels veïns, se
gons el moviment registrat entre el 1719 i el 1763. E l Priorat acon
segueix, així mateix, un 25,23 % d'increment quant als habitants 
entre els esmentats anys 1719 i 1787, i es redueix, només a un 36,12 
per cent pel que fa als veïns entre el 1719 i el 1763. L a Conca de 
Barberà guanya un 155,10 % en el primer cas i només un 5,52 % 
en el segon. 

Pel que fa referència al corregiment de Tarragona i a la tinen
ça de Montblanc cal deduir que, o el gran augment demogràfic 
consignat al segle xvm s'hi esdevingué passat l'any 1763, o bé que 
les xifres que hom consigna sobre veïns —segons ens són donades 
a les relacions i damunt les quals hem especulat en el present tre
ball— no reflecteixen la quantia veritable de la població. Potser 
la categoria de veí era subjectada a una restricció o a una discri
minació de la qual íes lliurava la condició natural d'habitant. Aquest 
és un supòsit que, de moment, ens cal deixar al marge. 

Josep Iglésies 

Acadèmia de Ciències, Barcelona. 





EL CASTELL DE TURALADA, 
FEU DE SANTES CREUS 

Del darrer quart del segle xn, concretament del dia 13 d'octu
bre de l'any 1178, tenim la primera notícia documentada del castell 
de Turlanda, antigament anomenat de Segura, del qual Alfons el 
Cast i la seva muller Sança feren donació als cònjuges Bernat de Pi
les i Saurina, i a Berenguer Company. 

E n la donació d'aquella força quedaven compresos els seus cor
responents termeSi- amb les confrontacions que en delimitaven el 
territori, i la descripció de les pertinences del mateix castell, el qual 
estava situat al comtat de Barcelona, dins el terme del castell de 
Montclar. 

L esmentada concessió de la reialesa era condicionada per tal 
que fos per al servei i en feu del rei, de la reina i dels seus, amb 
determinats pactés ï condicions que ometem de descriure perquè 
són molt llargs d'enumerar *. 

1 . M I Q U E L R O S S E L L , FRANCISCO. Líber Feudorum Maior. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Sección de Estudios Medievales. I . Barcelona, 1945, pá
gina 286 . E l tonònim de Segura, el trobem citat l'onze de gener de l'any 1038, en 
l'escriptura de cessió de terres al comtat de Barcelona, feta pel comte Ramon Be
renguer ei Vell i la seva esposa Almodis, a Miró Foguet i a Bernat Llop. 

Ibidem, p. 278 , doc. 257. 
U D I N A M A R T O R E L L , F E D E R I C O . El "Llibre Blanch" de Santes Creus (Cartulario 

del siglo xn). Consejo Superior de Investigaciones Científices. Escuela de Estudios 
Medievales, Sección de Barcelona. Barcelona, 1947, p. 14, doc. 10. 

E l terme de Segura també el trobem citat en una escriptura del 1 0 d'abril del 
1066, amb el topònim de "Segur" "...de parte orientis in rivo de Viciana, de circi 
in termini de Segur". 

M I Q U E L R O S S E L L . Liber Feudorum Maior, pp. 306-307, d. 280 . 
Del 1 2 de novembre del 1076 trobem citats els castells de Camarasa i de "Se

cura", en l'acta del judici del testament de Ramon Berenguer el Vell. M I Q U E L R O S 
S E L L . Liber Feudorum Maior, p. 525. 
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Dos dies després, Bernat Piles i la seva muller Saurina, junt 
amb l'altre beneficiari Berenguer Company, signaren un conveni 
amb els esmentats monarques per raó de la tinença del dit castell 
de Turlanda, amb determinades i esteses condicions 2 . 

Simultàniament els esmentats cònjuges Piles, i àdhuc Berenguer 
Company, prestaren el protocolan jurament de fidelitat a Alfons el 
Cast i a la seva esposa la reinà Sança, per la qual cosa aquestes au
gustes persones convingueren de concedir-los la potestat del castell 
de Turlanda i de totes les fortaleses radicades en aquell territori 8. 

Vers la segona meitat de la següent centúria, Jaume I , de Llei
da estant, el 29 de maig del 1263, feia una especial declaració rela
cionada amb el castell de Turlanda. Així sabem que el rei Conque 
ridor, atenent que Alfons el Cast i la seva muller Sança anterior
ment havien fet donació als dits cònjuges Piles i a Berenguer Com
pany, "Consanguíneo suo" del castell de Turlanda amb les seves 
pertinences i que a l'escriptura de la dita céssió es declarava que ells 
tindrien les dues parts de la recapta dels impostos provinents d'a
quell feu, mentre que les reials persones es reservaven la restant 
tercera part d'aquella contribució. Així doncs el rei Jaume I decla
rava que calia entendre que hi restaven compresos els drets de la 
col·lecta de la quèstia, és a dir, un tribut feudal a satisfer en diners 
i en fruits i altres drets, per tal que li fos reservada la tercera part 4 . 

A principis del segle xrv la possessió del castell de Turlanda 
passà a Sibil·la, muller de Bernat de Sanou, la'qual, el 25 de desem
bre del 1301 per raó d'aquest títol atorgava poder especial al seu 
marit, per tal que en nom seu i en representació seva prestés sagra
ment i homenatge de fidelitat al rei Jaume I I , per raó de la tinença 
d'aquella força 5 . 

VinH-set anys després, és a dir, l ' l i de gener del 1328, fou tra
mesa la mateixa possessió a Pere Aguiló, mitjançant la prestaciói d'un 
homenatge semblant al rei Alfons el Benigne 6. 

Amb data del 23 d'agost del 1329, Marc de Pontons ho feia 

2. M I Q U E L R O S S E L L , F . Liber Feudorum Maior, I , p. 287. 
3.. Ibidem, I , p. 289, doc. 264. 
4. A C A (=Arxxiu de la Corona d'Aragó), reg. 12, f. 84. 
5. A C A . Libro de Enajenaciones del Real Patrimonio en Cataluña, Rosellón 

y Cerdeña. V I , f. 1413, n. 8. 
6. Ibidem, f. 1413, n. 9L 



73 

també al mateix monarca, aleshores trobat al palau reial de Valèn
cia, per raó de la castlania del castell de Turlanda, la qual per títol 
de venda tenia i posseïa en feu del rei, que li donà la investidura, 
salvat el dret reial i el d altre qualsevol que es pogués esdevenir. 

Després de les prestacions d'homenatge que acabem d'assenya
lar en el transcurs de l'any 1372, el 9 d'agost, sabem, com l'abat de 
Santes. Creus ostentava determinats títols per raó dels quals prete

nia el feu de Turlanda, que abans fou de Marc de Pontons, i 
que es tenia pel dit monestir. Amb aquest motiu el batlle general 
de Catalunya, que era a Barcelona, disposava la presentació d'un 
manament al possessor d'aquell feu per tal que dintre de deu dies 
presentés les cartes i títols acreditatius de la seva possessió, a fi que 
el reconegués a favor del rei 8 -

Gairebé a l'any següent, en un document datat a Barcelona el 
25 de juny del 1373, consta que el batlle general de Catalunya, sa
bedor que Berenguer de Monpeó, per mitjà de compra havia ad
quirit el feu de Turlanda, declarava que en virtut de la declaració 
del rei Jaume I I aquella possessió feudal pertanyia a l'abat i mo
nestir de Santes Creus, així com la firma de domini i el dret de fo-
riscapi, i, àdhuc, la prestació del servei i homenatge, que l i era 
concedit per ésser vassall propi del rei¬

Al mateix temps el batlle general manava a Berenguer de Mont-
peó que s'avingués amb l'esmentat abat a la pràctica efectiva del 
cerimonial de la investidura i homenatge al rei, declarant, a més, 
que el dret del laudemi corresponia a la dignitat abacial santes
creuina 9 . 

E n una provisió disposada pel batlle general de Catalunya, ex
pedida el 15 de desembre del 1375, adreçada a Berenguer de Mont-
peó, se li ordenava que després d'haver satisfet el laudemi a l'abat 
de Santes Creus, havia de comparèixer davant aquest a fi de prestar 
el protocolari sagrament i homenatge, i alhora rebre i acceptar la 
investidura del feu de Turlanda 1 0 . 

E l mateix Berenguer de Montpeó, el 28 de setembre de l'any 

7. A C A . R. P. Classe la D . S. f. 19. 
8. A C A . R. P. Classe 1.» D . 8. f. 19. 
9. A C A i R. P. Classe 1 . * D 4. f. 23. 

10. A C A R. P. Classe 1.» D. 8, f. 27. 
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1383, com a castlà dtl castell de Turlanda, segons es declara en el 
territori de la batllia de Real, formalitzà la prestació d'idèntics sagra 
ment i homenatge en poder i mans de l'abat de Santes Creus u . 

Seguint l'historial d'aquesta força, objecte de les presents no
tes, registrem com anteriorment, és a dir el 12 d'agost del mateix 
any, l'infant Joan, duc de Girona, durant la seva estada al monestír 
de Santes Creus, confirmava a l'abat i comunitat del cenobi la per
muta anteriorment feta dels castells de Forés "Vetuia", Feniculo i de 
Turlanda amb els llocs de Conesa i Saladern "Aladern" ja venuts 
amb carta de gràcia que dit príncep ja havia revocat en l'ocasió del 
dit canvi, mitjançant la compensació feta per part d'aquella dignitat 
abacial de tres mil florins. 

E n aquella permuta quedava compresa la percepció de tots els 
emoluments derivats de la dita jurisdicció, i, àdhuc, els drets del 
tribut de la quèstia d'aquells feus, castlanies, castells, escrivanies, 
delmes, lluïsmes, censos, etc. 1 2 . 

Per altra part, el rei Joan durant la seva eventual estada al mo
nestir de Valldonzella, del territori de Barcelona, el 18 d'abril del 
1388, acollint-se a la privilegiada concessió de vot, protecció i co

manda, disposada pel seu pare Pere el Cerimoniós, confessava l'e-
fectiva incorporació dels castells de Conesa, Forés, de Sa Sala, Tur
landa, Savellà ("Çavellà"), Fonoll i Saladern, situats en el territori 
i jurisdicció de la Baronia de Montblanc, que eren alous propis , i 
lliures de l'esmentat monestir de Santes Creus, amb l'exercici de tota 
judisdicció civil i criminal, que el primogènit de Pere I I I , posava 
sota la seva custòdia, salvaguarda i protecció 1 S . 

Posteriorment Ferran el Catòlic, que era a Barcelona el 2 de 
desembre de 1480, confirmava els privilegis fins aleshores concedits 
pels seus antecessors en el tron al monestir de Santes Creus en els 
quals restava compresa la possessió del castell de Turlanda 1 4 . 

Vuit anys després, al refetor de la casa abacial de Santes Creus, 
el dia 13 de juny del 1488 Cristòfol Comí, mercader de Santa Co
loma de Queralt, compareixia davant l'abat dtl dit monestir Pere 
de Mendoza i del prior d'aquell mateix cenobi Joan Salvador. 

11. Ibidem, t 34. 
12. A C A , reg. 1703, f. 180v<>. 
13. A C A . reg. 1895, f. 35. 
14. A C A reg. 3547, f. 25. 
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L a finalidad de la compareixença de Cristòfol Comi, fou de de
clarar que ell posseïa el feu del lloc o terme de Turlanda, de la ve
gueria de Montblanc, que abans fou d'un tal Montpeó, indubtable
ment Bernat Montpeó, personatge que ja ens és conegut, i que ales
hores aquella possessió recentment havia passat a ésser dels Argenso-
la, com a conseqüència de l'execució feta per ell del dit feu, a la 
cúria del veguer de Montblanc, per certs drets que li corresponien, 
pel pagament de l'import de pensions vençudes d'un censal de deu 
lliures de prestació anual, les quals per raó del domini feudal de 
Turlanda eren obligades a satisfer. 

Complement del que Cristòfol Comi acabava d'exposar, consta 
a més com declarava que tenia aquell feu del castell de Turlanda 
sota el domini i alou de l'abat i el seu monestir de Santes Creus amb 
la promesa formal d'estar de dret en poder de l'abat, com a senyor 
alodial, oferint-se a prestar jurament i homenatge de fidelitat, i de 
tenir el feu per deu sous amb augment, prometent estar de dret, i 
de prestar jurament i homenatge amb la mateixa conformitat com 
ho feren els seus predecessors, segons la condició i qualitat que el 
dit feu requeria. 

E n la seva declaració verbal Cristüfol Comí, afegia una súplica 
per tal que fos admès i investit en la possessió de l'esmentat castell 
de Turlanda, segons requeria l'embargament fet de la quantitat de
guda de la dita pensió de censal. 

L'abat de Santes Creus després de prendre consell del prior 
del mateix monestir, digué que l'admetia i el facultava per fer la 
firma. S'oferí a investir-lo en el feu, ja que de dret li pertocava, 
però amb la reserva que la investidura no fos feta sense perjudici 
de l'esmentat cenobi. 

Tot seguit Cristòfol Comí abans de la pràctica de la pretesa 
investidura del feu de Turlanda, s'agenollà per tal de prestar el re
glamentari, previ i indispensable jurament i homenatge de paraula 
i mans en poder de l'abat, d'acord amb el que havia estat establert 
als Usatges de Catalunya i els Costums de Barcelona. 

Després, Cristòfol Comí s'pferia a fer complir i tenir l'exercici 
del dret, segons la condició i la qualitat del feu amb la mateixa 
conformitat que els seus predecessors en la possessió havien acos
tumat de tenir-

Acabada aquesta protocolària cerimònia, l'abat de Santes Creus 
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digué a Cristòfol Comí, que atenent el feu de Turlanda, només el 
podien posseir les persones nobles o bé les del seu llinatge, i que 
per tant, per aquesta especial circumstància, Cristòfol Comí no es
tava capacitat per obtenir l'esmentat feu per via de dret, per la 
qual cosa estaria obligat a alienar-lo o transferir-lo dins el termini 
d'un any. 

No obstant això, l'abat Pere de Mendoza, per gràcia especial i 
sense perjudici del seu dret alodial, per tal de complaure el noble 
Dalmau de Queralt, oferia a Cristòfol Comí que dintre el termini 
de tres anys comptadors d'aquell dia en endavant, pogués cedir 
aquell feu a persona idònia i capacitada. 

Transcorregut el termini dels tres anys, Cristòfol Comí podria 
continuar o no la dita possessió sempre a voluntat i beneplàcit de 
l'abat, fins que el traspàs de l'esmentat feu fos fet a persona digna 
d'obtenir aquell dret. 

Així mateix, amb pacte establert entre ambdues parts, per si 
convenia de pagar algun terç o laudemi per a l'adquisició o adjudi
cació del feu de Turlanda feta per Cristòfol Comí, en aquest cas 
ell només es podia obligar fins a la quantitat de deu lliures. 

I amb els esmentats pactes i condicions, l'abat Pere de Mendo
za procedí al protocolari cerimonial de la investidura del dit feu 
de Turlanda, amb tots els drets corresponents a Cristòfol Comí, que 
tot seguit prestà jurament i homenatge de fidelitat a l'abat de San
tes Creus. Aquest, poc després, li féu lliurament d'una espasa en 
senyal d'investidura, que Cristòfol Comí acceptà en senyal de ve
ritable, real i actual possessió, i acabà amb l'acostumat besament 
de la mà de l'abat, però amb la formal promesa de tenir, atendre 
i complir, segons la condició i naturalesa del feu com els seus ante 
riors possessors fins aleshores l'havien posseït. 

Signaren com a testimonis instrumentals de lacta notarial que 
acabem de comentar, l'insigne baró Dalmau de Queralt, senyor de 
la vila de Querált; Joan Gaver i Antoni de Huerta, habitant a la 
vila senyorial 1 5. 

JOSEP MARIA M A D U R E U , I MARIMON 

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

15. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Raimond Berenguer Dez-Clergue, 
lligall 1 , man. anys 1487-1490. 



PEDRO DE PENYAFRETA, ESCULTOR DE 
JAUME II, DE ARAGÓN 

Los sepulcros reales de Santes Creus han sido objeto de la aten-
ci3n de diversos investigadores: H . Finke, Rubió y Lluch, Carde-
rera, del Arco, Martínez Ferrando y finalmente Vives y Miret, a 
cuya memoria van dedicadas estas páginas, publicaron en extracto 
diferentes documentos o dieron noticias de ellos con referencias a 
los mencionados sepulcros 1 

Dos maestros lapicidas intervinieron, entre otros, en estas obras, 
Ramon de Penyafreta y. su hijo Pedro de Penyafreta, al cual hacen 

1 . A R C O y G A R A Y , .Ricardo del: Sepulcros de- la Casa Real de Aragón (Ma¬
. drid, 1945) , págs. 188, 2 1 1 , 2 4 9 y 2 5 2 . 

C A L D E R E R A , Valentín: Iconografía Española, t. I , núm. X V . 
C R E U S Y COROHINAS, Teodoro: Santes Creus. Academia de la Historia. 
Papeles históricos inéditos del Archivo de la Secretaría. (Madrid, 1920, pá

ginas 529-540. 

F I N K E , Heinrich. Acta Aragonensia, t. I I (Berlín y Leipzig, 1908) , páginas 
906-907. 

G I M É N E Z S O L E R , Andrés: Los panteones reales de Santes Creus, "Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras". Barcelona (1903) , t. I I , pá
ginas 189-192. 

M A R T I N E L L , César: El Monestir de Santes Creus, Barcelona (Ed. Barcino), 
1920, vol. X X - X X I , pág. 1 8 1 . 

M A R T Í N E Z FERRANDO, Jesús-Ernesto: Jaime II de Aragón. Su vida familiar 
(Barcelona, 1948), L ; pág. 18 . 

R U B I Ó I L L U C H , A . : Documents per la historia de la cultura catalana mig-
eval (Barcelona, I . E . CX), I I , pág. 2 3 . 

V I V E S I M I R E T , Josep: Els sepulcres reials del Monestir de Santes Creus, 
"Stiïdia Monàstica" (Montserrat), 6,2 (1964) , pág. 370-371 . 

Véase también la reciente bibliografía reunida por Amadeo Soberanas, en 
" I Col·loqui d'Història del Monaquisme Català". (Santes Creus, 1969) , 

vol I I , págs. 1 6 5 - 2 0 6 . 



78 

relación los que insertan aquí. Por éstos se advierte la interven
ción de Pedro de Penyafreta en las obras del castillo real de Lé
rida; a Pedro concedió el rey, en 21 de mayo de 1297, en atención 
a los servicios prestados por su padre, los derechos de alojamiento 
—statica— del castillo de Lérida y al propio tiempo un beneficio 
personal de 300 sueldos jaqueses anuales sobre las rentas de la al-
hóndiga de la bfoderia de la misma ciudad, que antes tenía Pedro 
de Puigverd, de por vida, cuando falleciese Ramón de Penyafreta, 
por razón de las obras que Pedro llevaba a rabo en el mencionado 
castillo,- objeto de especial interés del monarca. 

Añosi después, en 1 de septiembre de 1312, Jaime I I , desde Ge
rona, ordenó a Pedro de Penyafreta que se entrevistase en Santes 
Creus con Bertran de Riquer, maestro de obras del Palacio Real de 
Barcelona, con el fin de darle las medidas y formas de los sepulcros 
que se hacían en la iglesia de aquel monasterio. E l aspecto estilís
tico de éstos, fiel a la tradición italiana, lo confirman los estudios 
de F . Durán y Cañameras 2 y de Vives y Miret. 

Los documentos que se transcriben a continuación, el primero 
de ellos desconocido, se refiere a las intervenciones de los mencio
nados maestros lapicidas; permiten perfilar la personalidad de este 
artífice Pedro de Penyafreta, a quien se atribuye la obra del men
cionado túmulo de Jaime I I y Blanca de Anjou, y los restos que se 
conservan en el claustro de la Catedral de Lérida 3 . 

MARÍA DOLORES M A T E U IBARS 

Archivo dé la Corona de Aragón de Barcelona. 

2 D U R A N Y CAÑAMERAS,. Félix: La influencia italiana en los sepulcros reales 
de Santes Creus. "Sanies Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico", núm. 15, vol. I I 
(1962) , pág. . 187-190. 

3. T O R R E S BALBAS, Leopoldo: Ars Hispània (Madrid, 1952), I I I , p. 48. 
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A P É N D I C E 

i 

1297, mayo 21. Lérida: 
Jaime I I concede a Pedro de Penyafreta, hijo de Ramón de Penya

freta, los "státiea" del castillo de Lérida y 300 sueldos jaque¬
' ses en los réditos de los obradores de la albóndiga de Lérida, 

mientras trabajase en las obras del castillo de esta ciudad y aun 
después del fallecimiento de su padre. . 
Noverint universi quod Nos Jacobus Dei gratia etc. Attendentes 

grata et accepta servicia per Raimundum de Pennafracta predece-
ssoribus nostris et nobis exibiía, idcirco damus et concedimus tibi 
Petro de Pennafracta filio dicti Raimundi, quod post mortem dicti 
patris tui, habeas et teneas dum vixeris et bene et legaliter te ha-
bueris, staticam castri nostri civitatis Ilerde, ita quod tu tenearis 
operari et diccare omnia opera lapidea que faceré vel construere vo-
luerimus, tam in dicta civitate Ilerde quam in aliis quibuslibet 
locis terre et dorrünacionis nostre, fideliter iuxta tue sciencie facul-
tatem. 

Tu vero habeas et percipias in beneficium personalem CCC 
solidos jaccenses annuatim in redditibus illorum ium operatorio-
rum nostrorum bladerie Ilerde, que consuevit tenere Petrus de Po-
dioviridi et que afrontant ex una parte in operatoriis qui fuerunt Petri 
Balb et ex alia in aliis operatoriis nostris, quos CCC solidos perci
pias annuatim in illis terminis in quibus dicti redditus solvi consue-
verunt toto tempore, ut predicitur, vite tue, prout ipsos hodie recipit 
pater tuus predictus. 

Damus etiam et concedimus tibi dum vixeris, post mortem tamen 
dicti (patris tui, portionem in curia nostra ad immam equitaturam 
quam percipias diebus singulis ubicumque in nostra curia fueris per-
sonaliter constitutos et ubicumque extra civitatem Ilerde fueris per 
nostris operibus faciendis, te tamen operante et dictante omnia opera 
lapidea supra dicta ut superius est expresum. Ita quod racione laboris 
vel magisterii tui nichil aliud tibi nisi dictos CCC solidos et portio^ 
nem predictam daré aliquatenus teneamur. Datum Ilerde X I I Kalen-
das junii armo predicto. 
A. C. A. Canc. Reg. 195, fol. 12v. y 13 r. 

' " I I 

1312, septiembre, 1 Gerona: 
Jaime. I I ordena a Bertrán det.Riquer, maestro de obras del Palacio 

Real de Barcelona, qne se entrevisUe con Pedro de Pemyafreta 
que tenía el castillo de Lérida, el día 15 de septiembre, de 1302, 
en Santes Creus, para recibir las medidas y; formas del sepulcro 
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que hacia construir allí y presentarse al Tesorero que le daría 
lo necesario para la obra. 
Jacobus etc. Fideli suo Bertrando Riquerii civi Barchinone et 

magistro operis palacii nostri civitatis Barchinone eiusdem eto-
[rotura]... ordinasse quod in Monasterio Sanctarum Crueum 
fiat et construatur quoddam sepulcrum seu tumba similem illi in 
quo sepultum est corpus illustrisimi domini regis Petri clare mema 
rie patris nostri et providimus quod vos, una cum Petro de Penna
fracta, terientem Castrum nostrum civitatis. Ilerde, intersitis perso-
naliter in monasterio supradicto, X V die presentis mensis septem
bris ut ambo insimul, inspecto dicto sepulcro, recipiatis mensuras et 
formas eiusdem quare vobis dícimüs et mandamus expresse, quate-
nus in dicto monasterio die prefixa infalibüiter intersitis, et dum 
ibi fueritis, vos... [rotura] una cum dicto Petro, cui sieut hoc scri-
bimus, recipiatis mensuras et formas predictás, quibus receptis, di-
misso predicto Petro, qui ad dictam civitátem Ilerde continuo redi-
bit, vos accedátis cum dictis niensuris et formis, ad fidelem thesau-
rarium nostrum Petrum Marti qui vobis tradeat pecuniam pro... 
[rotura] lapidibus apud Gerundam et aliis necessariis operi supra
dicto, que pecunia recepta ext... [rotura] in dicto opere procedeatis 
et hoc aliquatenus non mutetis. Datum Gerunde kalendas septembris 
anno domini millesimo CCC X I I . 

A. C. A. Canc. Reg. 240. fol. 64. 

I I I 

1312, septiembre, 1. Gerona 
Jaime I I ordena a Pedro de Penyafreta que se entreviste en SanteB 

Creus! el 15 de septiembre con Bertrán de Riqner, maestro de las 
obras del Palacio Real de Barcelona, para recibir las formas y me
didas del; sepulcro que se construía en la iglesia de aqniel monas
terio. 

...Petro de Pennafracta tenenti castrum nostrum civitatis Ilerde 
etc. Significamus vobis nos quod in monasterio [rotura]... Sanctarum 
Crucum... [rotura]... similis illi in quo sepultum est corpus Illustris-
simi domini Regis Petri clare memorie patris nostri, quar,e providimus 
quod vos una cum Bertrando Riquerii magistro operis Palacii nostri ei-
vittatis Barchinone, intersitis personaliter in Monasterio supradicto XV 
die presentís mensis septembris, ut ambo insimul in supradicto se
pulcro, recipiatis mensuras et formas eiusdem quare vobis, dicimus 
et mandamus exprese quatenus in dicto monasterio die prefixa infa
libüiter intersitis et cum ibi fueritis vos, una cum dicto Bertrando cui 
super hoc seribimus recipiatis mensuras et formas predictás quibus 
r,eceptis ad proprium hospicium redeatis dictus enim Bertrandus nece
saria predicto operi procurabit Datum Gerunde kalendas septembris 
anno predicto. 

A. C. A. Canc. Reg. 241. fol 64 y 64 v. 



VIVES I MIRET A MORELLA 

L'amable invitació d'Eufemià Fort i Cogul a prendre part en 
aquest homenatge al plorat amic Josep Vives i Miret em fa reviure, 
a la memòria, un plegat de records de la més íntima dilecció. 

F a quaranta anys que, amb l'amic Fort i Cogul, arribava a 
Santes Creus én un viatge des de Tarragona, on tenia llavors al meu 
càrrec la Biblioteca "Provincial" i el Museu Arqueològic. Les im
pressions rebudes a Santes Creus, les noves impressions, puix que 
no era la primera vegada que m'hi meravellava davant d'aquell in
signe monument, eren inesborrables i com a tais varen restar a l'ar-
xiu dels records personals. 

Ja lluny de la Tarragona del 1931, tot vivint a Madrid i treba
llant al Museu Arqueològic Nacional, l'any 1934 escrivia un llibre, 
amb la màxima il·lusió: Les relacions del Principat de Catalunya i 
els Regnes de València i Mallorca amb Anglaterra i el paral·lelisme 
monetari d'aquests països durant els segles xm, xiv i xv (Notes per 
a un assaig) que va editar la Societat Castellonenca de Cultura, amb 
el número V I I de les seves Obres d'investigació històrica, amb 125 
pàgines i sis planxes. 

No havia estat encara a aquell país, però m'atreien les seves 
relacions amb aquests de l'antiga Corona d'Aragó; el títol donat era 
una mica llarg, però vaig triar-lo per la seva clara expressió. Crec 
que encara es manté ferm en les seves conclusions i resultats, com 
a obra de síntesi, documentada a bastament. E n arribar al regnat 
de Jaume I I i d'Alfons el Benigne, a les pàgines 62-63, escrivia: " E n 
altres aspectes de les relacions internacionals recordarem que un 
mestre anglès, Reinard Fonoyll, contractà l'obra del claustre de 
Santes Creus, on el trobem en 1331 i 1340, com va estudiar, segons 
uns documents tarragonins trobats pel plorat Mn. Sanç Capdevila, 
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Puig i Cadafalch. Aquests documents fan referencia a Raynarchts 
dez Fonoyll anglicus lapicida. Tot i no semblar anglès el susdit cog
nom —car l'hauria de reduir a Fovoyll, Fauvel o Funnel i encara 
més possible que el cognom el prengués el mestre pel seu casament 
amb una noia catalana— hom no pot dubtar de la nacionalitat d'a¬
quelL L a seva presència a Santes Creus ha motivat l'interessant es
tudi de Puig i Cadafalch, del qual ens caldrà traslladar algun parà
graf com aquest: " L a data de 1332 del document, correspon a l'An
glaterra a un període històric; temps de riquesa i d'activitat arqui
tectònica sota els del regnat, ple de prosperitat i de grandesa,, d'E
duard I I I , que és el moment de revolució de l'art gòtic janglès cap 
a l'estil gòtic flamejant o flamíger. Al contrari, era aquesta una època 
de penalitat i de misèria a França, la qual ha estat quasi sempre per 
a nosaltres la transmissora dels nous corrents de Fart. Assolada i 
destruïda per la guerra dels cent anys, havia parat la seva activitat 
arquitectònica i quasi cap església en aquest temps no hi fou com
pletament aixecada. M. Enlart creu demostrar —dfu E n Puig— 
que el gòtic flamíger d'origen anglès dóna les formes que á'intro-
dueixen en els països del Continent. A França fixa com a data d'a
parició de l'estil l'any 1370, a la catedral de Roan, i a Castella, diu 
Enlart, fa sa aparició en temps de Enric I I I (1379-1406), al claustre 
de Santa María de Nieva, fundat per la reina Catalina de Lancàs-
ter. Probablement mestre Fonoyll fou també l'importador d'aquella 
forma a Catalunya". 

Fins ací allò escrit al 1934 amb els préstecs, també, de Puig 
i Cadafalch i, en aquest, d'Enlart. I així va quedar tot, per part 
meva, del que sabia i podia dir de Raynardus dez Fonoyll. 

Però aquesta figura havia de trobar el seu investigador entu
siasta, monografísta, plenament dedicat i amb l'esperó d'una intensa 
amor a la seva comarca santescreuina, al Monestir, a la seva his
tòria: seria Josep Vives i Miret/l'obra del qual ben clarament i pa
lesa resta a les pàgines del "Boletín del Archivo Bibliográfico de 
Santes Creus" i en altres revistes i monografies- Un bon dia vaig 
estrènyer per aquests motius les relacions amb Josep Vives i Miret per 
mitjà de l'amic Fort i Cogul i així varen anar passant anys/sempre 
fent-me, per part seva, coneixedor de les seves descobertes sobre 
Fonoyll. Naturalment, Vives i Miret recordava aquelles pàgines me-
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ves del 1934, les coneixia i les millorava; njngú no sabia tant de 
mestre Fonoyll com ell. I fins i tot amb Famic Fort em va mostrar 
una vegada més Santes Creus i em va fer col·laborar, per part meva 
amb el més mtim plaer, a una de les sessions anuals: Aspectos de^ la 
Historia de Santes Creus e\rt el siglo xn va ésser el tema de la confe
rència o disertació, que va veure la llum al dit butlletí de l'any 
1958, número 6. 

Mai Vives i Miret no va deixar de comunicar-me els seus des
cobriments: El proyectado claustro cwtercíense de Santes Creus 
(1959); El Maestro Reinard des Fonoll lapicida inglés en Cataluña 
(ï.1320-1360) (1961); Itinerari histàrico-arqueològic de Santes Creus 
(1967) publicació pòstuma; moltes d'altres m'eren molt conegudes 
per la seva bibliografia: així els seus estudis sobre l'altar d'Angle
sola, el Monestir de Pedralbes, els sepulcres reials de Santes Creus, 
de des Fonoll veí de Montblanc, el retaule major de Santes Creus, 
l'obra a Poblet de des Fonoll, l'arquitectura catalana a la segona 
meitat del segle xn i altres encara que varen anar sortint als anys 
1960-1966 en diferents publicacions. 

Però mancava encara un altre aspecte a estudiar des del ter
reny del mestre Fonoll, i era Morella. Amb l'esperança que el lapi
cida anglès ens hauria de donar tota la seva obra, Vives i Miret va 
anar a Morella. E l dia 1 de maig, tot justament des de l'Hostal del 
Cardenal Ram, m'escriví: "Dr. Felip Mateu i Llopis. Barcelona. Dis
tingit senyor i amic: Referències que havia tinigut de l'escultura dels 
portals de Tesglésia arxiprestal de Morella, em feien sospitar la in
tervenció en aquella obra de l'artífex anglès Reinard des Fonoll, de 
l'obra del qual vinc seguint-ne les traces des de fa alguns anys. Per 
tal de comprovar-ho he vingut a conèixer-la personalment i he po
gut veure corifirmada la meva sospita, veient a més, que també era 
obra de l'anglès el famós cor de l'arxiprestal en els seus inicis i al
gun portal de la muralla de la ciutat en la seva perllongació. Aques
ta circumstància fa variar la hipòtesi que jo havia apuntat de la vin
guda de Fonoll a Catalunya per l'obra de la Seu de Tarragona, con
seqüència de les relacions de Jaume I I amb Eduard I I d'Anglaterra, 
vers l'any 1320. Ara resulta que l'obra de Morella fou consagrada 
amb assistència del rei eri 1318 i, per tant, cal suposar l'arribada de 
Fonoll a Morella vers 1315. 
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E l reverend arxiprest Francesc Macià em comunica que vostè 
freqüentà aquest arxiu i em permeto molestar-lo per si podria vostè 
donar-me alguna llum que em permetés establir alguna suposició 
sobre com podia haveï-se dut a terme la vinguda del mestre anglès 
per l'obra de Morella. Per tot allò que pugui aclarir-me, moltes grà
cies. Demà torno a Barcelona i des de casa li enviaré les fotogra
fies obtingudes referents a l'obra en qüestió, L i prego que vulgui 
excusar-me la llibertat i reiterant-li la meva gratitud el saluda cor
dialment el seu admirat i afectíssim amic, J. Vives i Miret". 

Qui mereixia acundració veritablement era ell. L a meva contesta 
seria, després, telefònica, verbal, així que vaig tenir avinentesa de 
fer-la. Vaig dir-li, com calia, que l'historiador de Morella era, i és, 
Mni Manuel Milian i Boix i que fóra convenient que ambdós; es po
sessin en contacte. E l dia 3 del mateix mes m'escrivia l'amic Vives 
i Miret: "Distingit amic: Avui envio a Don Manuel aquest opuscle 
junt amb altres treballs meus sobre Fonoll. Per poc que pugui aquest 
estiu penso tornar á Morella a continuar les investigacions sobre la 
possible investigació de l'autor dels portals i el cor de Santa Maria 
la Major. E m faria molta il·lusió poder-ho posar en clar. Cordials 
salutacions. J. Vives y Miret. 3-V-65". 

E l dia 8 del mateix mes i any, em va tornar a escriure. "Dr. Fe
lip Mateu i Llopis. Barcelona. Distingit senyor i amic: Suposo que 
deuria rebre la meva lletra des de Morella i tal com li anunciava 
em plau enviar-li adjunt algunes fotografies d'aquella arxiprestal tre
tes la setmana passada, les quals demostren amb tota evidència la 
intervenció de l'artífex anglès Reinard des Fonoll en aquella obra. 
Fins ho acaben de confirmar els senyals lapidaris de la creu pomada 
pròpies' del mestre. A més de l'obra dels portals, és així mateix de 
Fonoll el famós cor elevat muntat sobre arcs rebaixats, a més d'al
gun portal de la muralla on el seu signe apareix igualment. Ara 
més que mai el dubte mfagullona: ¿Quins foren els motius que du
gueren el mestre anglès —que vers 1315 deuria tenir 25 anys— a 
Morella, per a aquella obra? Es comprèn que quan la consagració 
de 1318, Jaume I I degué conèixer-lo i se l'endugué a Tarragona per 
a l'obra d'aquella catedral. Però, per a l'anada a Morella, quins mo
tius existiren? Mil gràcies per tot quant pugui aclarir-me, estimat 



85 

Dr. Mateu, i, sincerament, perdoni la llibertat d'aquesta consulta. 
Cordialment el saluda s. s. i amic, J. Vives i Miret". 

Les meves recerques a l'Arxiu arxiprestal no anaven encamina
des per aquest costat, sinó més aviat cap a l'ordenació, desinteres
sada, de documents i còdexs, amb motiu d'uns cursets d'estiu, in
vitat als quals per Mn. Manuel Milian, el millor coneixedor de la 
història de Morella, amb qui vaig posar en relació el Sr. Vives i Mi-
reL Per altra banda cal dir que l'Arxiu arxiprestal, que ja a les guer
res carlines havia sofert immenses pèrdues, ara als vandàlics esde
veniments i robatoris del 1936, n'havia experimentats de nou. Com 
hauria estat de content si hagués pogut oferir a l'amic Vives i Miret 
el sospitat document inèdit! Lluny de trobar-lo ens hem quedat, 
però, amb el seu sorollós dictamen, perquè com a tal pot comparar-
se el text d'aquestes lletres particulars, amb què em va honorar 
l'any 1965. 

Ara, Manuel Milian Mestre, el seu llibre, Morella y sus puertos 
(Barcelona, 1966) ha escrit quant a l'arxiprestal: "Se ignora el autor 
del proyecto, aunque en estos momentos las investigaciones de don 
Manuel Milian Boix parelcen estar a punto de alumbrarlo. Con to
do, denota un evidente parentesco con la obra de la catedral de Ta
rragona, que se construía por aquel tiempo, resultando la puerta 
dels Apòstols muy superior artísticamente a la de Tarragona. E l 
historiador Vives i Miret, de Barcelona, formuló una hipótesis, se
gún la cual la puerta fue esculpida por el mestre Fonoyll o Fonoll, 
iniglés de origen,, que intervino en las obras de Poblet, Tarragona y 
Santes Creus". Així a les pàgines 152 i 153. 

L a visita a Morella era un deute més de gratitud que l'antic 
Regne de València tenia amb Vives i Miret bon coneixedor del país. 
Deu anys abans havia publicat aquell sentidíssim llibre Or i flama. 
Poemes de València (Barcelona, 1955, imprès a Tarragona, Torres 
& Virgili, 116 p.), pel qual ja n'era mereixedor d'un homenatge. 

L a pèrdua d© l'amic Vives i Miret ens ha privat de conèixer les 
seves darreres investigacions sobre Fonoll. Quan l'any 1961 l'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus l i va editar El maestro Reinard des 
Fonoll, lapicida inglés en Cataluña, hom deia al pròleg que l'autor, 
"por deducciones puramente especulativas, llega a satisfacer razo
nes históricas hasta el presente incógnitas'. Així era, veritablement, 
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el seu modus operandij sense una prèvia base documental arribava 
a resultats que després les recerques d'arxiu han confirmat. 

Per a Morella el viatge de Vives i Miret serà sempre molt d'a
grair, i , si les proves documentals, que tant esperem dels seus his
toriadors, confirmen les conclusions del plorat amic, seran, una ve
gada més, prova del seu encertat criteri arqueològic. 

Per la nostra part tornem a Eduard I I d'Anglaterra, com en 
1934; recordem les relacions de Jaume I I amb l'ariglès; la mort d'Al
fons el Liberal, germà del rei, l'any 1291, quan anava a contreure 
matrimoni amb Elionor, filla del rei d'Anglaterra, com recorda un 
altre! amic desaparegut i que ho era, entranyablement, de Vives i Mi
ret, Jesús-Ernest Martínez i Ferrando, tan coneixedor de la vida de 
Jaume I I ; fem-nos una cronologia, com a resultat de les recerques 
de Vives i Miret, per a emmarcar la figura de Reinard des Fonoll a 
Santes Creus, a Morella, a Montblanc, a Tarragona, el lapicida an-
glicus nat el 1290; el 1291 començava el regnat de Jaume I I ; el 131Ò 
sobria el finestral de Santes Creus; dl 1311 era beneïda una part de 
ï'arxiprestal de Morella; el 1314 oomençaven les obres del clausre 
primer de Santes Creus; a l'any següetít hom acabava el cimborii; el 
1317 es trobava quasi acabada Ï'arxiprestal morellana. L'any 1318 
fou una fita gloriosa: era creat l'Orde de Montesa, el Maestrat de la 
qual era a Sant Mateu; i fou consagrada Ï'arxiprestal de Morella. 
L'any 1321 Fonoll es trobava a Tarragona; segons les conclusions 
dé Vives i Miret, hauria estat abans a Morella; el 1326, Pedralbes; 
el 1331, la consagració de la catedral de Tarragona; el 1332 a San
tes Creus; el 1336 Pere el Cerimoníiós sospenia les obres del palau 
reial del monestir; llavors hom treballava a la Seu de Lleida, la qual 
anava aixecant-se com Poblet, Anglesola i Tarragona. E l 30 de juny 
de 1356, Pere Cerimoniós es trobava a Morella. De l'estada de Fo
noll en aquesta vila, vila reial, no del Maestrat, en tenia Vives i Mi
ret forts arguments, com ho palesen aquestes dues lletres, que guar
dem amb l'afecte del més sentit record per a un amic de venerable 
memòria. 

F . M A T E U I L L O P I S 

Biblioteca de Catalunya. 



LA ORDEN DE SAN JAIME DE ALTOPASCIO, 
DE LUGA, EN EL HOSPITAL DE 

"LA FONT DEL PERELLÓ" 
(1316-1422) 

No existiendo al presente una monografía que abarque la his
toria completa del Hospital de la Font del Perelló y, sobre todo, 
tras el equívoco en que han incurrido los historiadores, confundien
do e identificando este hospital con el fundado por el infante don 
Pedro, conde de Prades, en 1344 x , entendemos positivo ofrecer a los 
estudiosos aportaciones documentadas sobre puntos concretos y par
ticulares, para que disipen tinieblas y se haga luz clara sobre esta 
institución, para que la síntesis pueda poseer todos los cabos suel
tos con los que borde la auténtica historia de uno y otro hospital. 

Nuestro propósito es inicialmente modesto. No pretendemos ni 
siquiera agotar la materia sobre el tema enunciado; pero sí recoger 
unos granitos de arena, que poseemos, con los que queremos contri
buir a la edificación de la documentada Historia del Hospital de la 
Font del Perelló 2 . 

O R I G E N D E L H O S P I T A L D E L A F O N T D E L PERELLÓ 

L a protección de los viandantes por los caminos difíciles y, 
aun, por los frecuentados medievales —recordemos las rutas jaco-

1. Ferran V A L L S I T A B E R N E R : Vhospital del Coll de Balaguer fundat per l'In
fant fra Pere d'Aragó, en "Estudis Franciscans", X X X I X (Barcelona, 1927), p., 278. 

2. Véase: Eufémià F O R T I C O G U L : Els hospitals del Coll de Balaguer. "Estudis 
d'Història Medieval", I I I , (Barcelona, 1970) pp. 13-38. 
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beas compostelanas y el puerto de Somport (Aspensi Purtu)— fue 
una obra acometida por los municipios, por los monarcas y por la 
Iglesia que, en el postulado de la caridad y beneficencia, impulsa
ron la hospitalidad, la consolidaron con rentas y la estimularon con 
indulgencias, cada promotor en lo propio de su campo. Constituía, 
en la Baja Edad Media, una necesidad social la protección de los 
peregrinos, viajeros, trajinantes y los pobres andariegos o trotamun
dos qué frecuentaban los caminos por parajes fragosos, desérticos 
despoblados y que, por eso, fácilmente eran víctimas de las incle
mencias naturales y de los hombres perversos facinerosos, ladrones, 
maleantes y salteadores codiciosos. 

Por la ruta Tortosa-Tarragona existía el difícil despoblado y 
empinado Coll de Balaguer. Pegado este camino al descender de 
Fullola —poblado desaparecido, al límite de Tortosa y Perelló, del 
que sólo subsisten las ruinas de la Torre Romana, en su emplaza
miento y de su iglesia románica— siguiendo la calzada romana Der-
tosa-Tarraco y, siempre, ladeando la costa mediterránea, era un iti
nerario real atravesando un prolongado campo desértico, e inhóspi
to, plagado de salteadores y piratas. Para la protección de los cami
nantes en esta zona se erigieron los dos hospitales; uno, el de la Font 
del Perelló, antes de llegar al'Coll de Balaguer, y otro, traspasado 
éste, que fue creado por el infante don Pedro, conde de las Mónita-
ñas de Prades, conocido por el Hospital del Coll de Baléguer y si
tuad en la vertiente opuesta, y a cuya sombra, pegado al mismo, na
ció el pueblo de Hospitalet de l'Infant. Otra institución protectora 
y defensiva contra las incursiones moras y de la piratería, situada 
en el Castillo de Sant Jordi d'Aljama, frente al golfo de este nom
bre y en el punto umbilical de esta zona desértica, creada por el 
rey Pedro I I de Aragón (24 septiembre 1201) 3 e intitulada Orden 
Militar de San Jorge de Alfama—> constituían estas tres instituciones 
el sistema protector y de seguridad de esta zona. L a Orden de San 
Jorge de Alfama desapareció al ser incorporada en la de Montesa, 
con la aprobación de Benedicto X I I I otorgada en Aviñón, el 24 de 

3. M I R E T I SANS: Cases de Templers y Hospitalers a Catalunya, Barcelona, 
1910, p. 403. 
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enero de 1400 4. Los predichos hospitales prosiguieron su marcha 
con sensibles altibajos. 

E l Hospital de la Font del Perelló estaba situado en la pobla
ción, detrás del actual edificio nuevo del Ayuntamiento, de cuya 
estructura primitiva no queda nada y sobre su solar se edificaron 
casas. Sólo resta su memoria, en el ambiente popular, por el nom
bre Hospital que le dan los ciudadanos a la calle donde estuvo es
tablecido. Fue creado por voluntad de la reina doña Blanca de An-
jou, fallecida el 13 de octubre de 1310, quien en su testamento otor
gado en Valencia, el 18 de agosto de 1308 5, aseguró la fundación 
por el legado de 2.500 libras barcelonesas ad construendum e$ edi-
ficandum hospitale in populatione Fontis del Paraylon. L a tradición 
dice que el hospital había sido comenzado en vida y por la misma 
reina; pero su regio esposo Jaime I I y la completa colaboración de 
los otros albaceas de doña Blanca dieron cima a esta fundación. 
Las obras continuaron hasta 1314, opinamos, por cuanto, mientras 
no estuvo el hospital en condiciones mínimas de habitabilidad, don 
Jaime I I no estableció la primera y conocida renta para su mante
nimiento, según documento otorgado en Valencia, el 15 de abril 
de 1313, consistente en la imposición de 800 sueldos anuales sobre 
las rentas reales de Tortosa, mientras él o sus sucesores no paguen 
los 14.000 sueldos legados por la reina doña Blanca 6 . 

Es de destacar la característica finalidad para que la reina qui
so crear este hospital: para que se albergara, atendiera y socorriera 
a los pobres, como lo patentiza la cláusula testamentaria rea l 7 . E n 
esta, misma línea se produce Jaime I I en todos los documentos re
ferentes a esta fundación. Mas, diría, acentúa y resalta esta carac
terística subrayando nisi tantum pantpeves lesu Cristi8. 

Para la buena marcha del hospital, Jaime I I , en Poblet, 28 de 

4. Vicente F E R R A N : El Castillo de Montesa. Valencia, 1926, p. 41, nota 2 y 
p. 172, Doc. 13. 

5. J . Ernesto MARTÍNEZ F E R R A N D O : Jaime 11 de Aragón. Su vida Familiar. I I 
(Barcelona, 1948) p. 37, Doc. 57. 

6. A H N (Archivo Histórico Nacional), Cód. 459 f. 106 v. 
7. ¡Documento 1 . 
8. Documento 4. 



90 

junio de 1313, confió la protección real del mismo y su comanda a 
un religioso del Monasterio de Santes Creus 9 que, por causas des
conocidas, no resultó efectiva. Muchas pudieron influir, entre las 
cuales no descartamos, tales como el paraje inhóspito, falta de se
guridad personal contra posibles salteadores, facinerosos y piratas, 
y la inoongruidad de las rentas o ingresos para el mantenimiento 
de la institución. Cabría, también, cierta displicencia por parte del 
rey; pero tal como se desenvuelve la génesis, opinamos que Jaime I I 
está empeñado en la perpetuidad del mandato de su difunta con
sorte y, conociendo una Orden dedicada a esta específica, caritativa 
y asistencial institución, confía este Hospital de la Font del Perelló a 
la Orden de Altopascio. 

L A O R D E N D E SAN J A I M E D E A L T O P A S C I O E N PERELLÓ 1 0 

Esta orden cabaHeresca-religioso-mihtar, nacida en la Toscana 
(Italia), lugar de Altopasso o Altopascio, municipio actual de Valdi-
nievole y provincia de Lucca, se remonta su origen por la mitad 
del siglo X I n , siendo conocida bajo el título da Ordiws eqüestre di 
San Iacopo d'Alto Passo di Lucca y, también, por CanOnici Ospeda-
lieri di San Giacomo di Altopascio da Lucca. Los orígenes son un 
poco confusos y la tradición popular refiere su creación a doce ciu
dadanos luqueses, dedicados a facilitar el paso del río inmediato a 
Altopascio y que incorporaron seguidamente el socorrer, alojar y 
hospitalizar a los viajeros y peregrinos contra los riesgos por causa 
de malhechores, enfermedad y desfallecimiento, fácil de contraer 

9. A H N , Cód. 459 f. 59 v. 
10. Bibliografía utilizada: 

BRAUDILLARD - R I C H A R D - R O U Z I E R S - V O G T : Dictionalre -d'Histoire et de 
Geographie Ecclésiastiques, I I (Paris, 1914) coi. 831-836. 
Enciclopedia Italiana I t (1929) p. 720-721. 
Gaetano H O N O R I ROMANO: Dizionario di erudizione Storico Ecolesiastica, 1 
(Venezia, 1840) p. 290-291. 

R . P. H É L Y O T : Dictionnaire des ordres monàstiques, I I (Paris) p. 503 506. 
F . M U C I A C C I A : 7 Cavalieri delíAltopascio, en "Studi Storici" V I (1897) 
p. 39-92; V I I (1899) p. 215-232; V m (1899) p. 347-397. 

1 . BRAUDILLARD; Dictionaire, t. I I col. '852. E n esta época Altopascio pertenecía 
al municipio o común de Montecarlo, del que fue segregado en el siglo xix y crea
do el "comune" actual de Valdenievole (Enciclopedia Italiana, t. I I p. 721). 
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en esta zona desértica y palúdica. L a Orden integrada por seglares 
y eclesiásticos, estos fueron considerados canónigos regulares hospi
talarios 3 2 . Todavía se conserva el hospital, transformada su arqui
tectura primitiva; la iglesia, de 1065, y la torre-campanario, de es
tilo románico, dedicado a San Jacopo Maggiore, levantado en 1328 1 3 . 

Gregorio I X les dio la Regla de los Caballeros Jerosolimitanos, 
en 1239 1 4 . Pío I I , el 18 de enero de 1459, suspendió la Orden en 
todas sus fundaciones de Italia, España y Francia por donde ha
bíase extendido, reduciéndola solamente a la Casa de Altopascio, y 
la incorporó a la creada por el mismo papa bajo el título de Ordüne 
di Santa Maria di Betlemme15, lo que constituyó el principio del 
fin. L a Orden de Altopascio, reducida a esta única casa, dejó de 
existir totalmente en 1588, en virtud de la bula de Sixto V, erigien
do el Hospital de Altopascio en encomienda de la Orden de Saint-

12. M O R O N I : Dizionario, t. I p, 291. 
13. Enciclopedia Italiana, t. I I p. 710-721. 
14. M O R O N I . Dizionario, t. X X X I I p. 762. 
15. Ibid., t. V! p. 195. Es abundante la biografía afecta a la Otden de San Jai

me de Altopascio, de Lucca (Cfr: Enciclopedia Italiana, t. I I p. 721 y BRAUDILLARD 
t. H , coli 836) y muy estimable la documentación del Archivo Vaticano, del que 
entresacamos una pequeña muestra: 

Honorio I I I , en Anagni, el 10 de marzo de 1222, concede indulgencias a quie
nes contribuyan con limosnas para el hospital de transeúntes. — P E T R U S P R E S S U T I : 
Regesta Honorii pape I I I (Roma-Vaticano, 1895) núm. 3.836. 

Alejandro I V , en Nápoles, el 15 de marzo de 1255, confirma a ,1a Orden las in
munidades y libertades concedidas por Inocencio I V y otros pontífices. (A V . Reg. 
Vat., 24 f. 28 v, carta 213); el 17 del i mismo mes y año, les exime, a los miembros 
de la Orden de Altopascio, del subsidio para Tierra Santa llamado la "vicésima" 
(A V , Reg. Vat., 24 carta 207), y en Roma-Letrán,iel 11 de mayo de 1256, como la 
Institución "ad Romanam Eeclesiam millo medio pertinentes" es decir, es una or
ganización laical, les concede al Maestre y hermanos de Altopascio que su capellán 
pueda excomulgar a los miembros rebeldes y desobedientes (A V , Reg. Vat., 24 
f. 168). 

Nicolás I V , en Santa María la Mayor, el 23 de diciembre de 1288 les impone 
la regla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, la misma que les dio 
Gregorio I V , en el año 837 (A V , Reg. Vat, 44 f. 70 carta 308), y, hallándose en 
Orvieto Nicolás I V , el 3 de agosto de 1290, les autoriza para recoger limosnas para 
los pobres hospitalizados por la Orden (A V , Reg. Vat., 45 f. 4 v carta) 21). 

Clemente V , en Letrán, el 1 de marzo de 1314, les exime de pagar colectas, 
peage y otros impuestos (MONACORUM O R D I N I S S. B E N E D I C T Í : ' Regestum Clementis 
pape V, (Roma-Vaticano, 1888) núm. 10.301). 

Juan X X I I I , en Aviñón, 1 de octubre de 1319, manda a los arzobispos, y obis-
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Étienne 1 6- E n sus cinco largos siglos de existencia había conseguido 
la Orden de Altopascio una honrosísima distinción: la de haber da
do supremacía al ejercicio de la caridad, misericordia y asistencia 
por encima y posponiendo el pomposo dictado ecuestre y militar de 
la misma. 

Con esta previa noticia podemos entender mejor parte de los 
complejos motivos y el porqué de la presencia de la Orden de Al
topascio en el Hospital de Perelló- L a edificación de este hospital 
debió concluir hacia 1316 y, con la experiencia de 'los primeros años, 
regentado por Santes Creus, Jaime I I , en Tarragona, 5 de marzo 
de este año, dio provisión real a Fray Martín de Lucca para que 
se posesionara del Hospital de la Font del Perelló, lo rigiera, admi
nistrara y gobernara perpetuamente bajo el mandato del Maestre, 
rector general, y sus sucesores en' el cargo y Ordn de San Jaime de 
Altopascio, de la diócesis de Lucca, bajo ciertas condiciones sub cer-
tis conditíonibus11. 

Es comprensible, así lo entendemos, que Jaime I I , conocedor 
de los objetivos y misión peculiar de esta Orden de Altopascio, co
incidentes con la finalidad objetiva del Hospital de la Font del Pe
relló y habiendo experimentado serias dificultades en el eficiente y 
buen funcionamiento de este hospital; asimismo, que nosotros conoz
camos, permaneciendo no completada la dotación del mismo, de 
acuerdo con la disposición testamentaria de su regia esposa doña 
Blanca de Anjou, cabría pensara el rey, insinuamos, que la Orden 
extranjera al establecerse por primera vez en España podría sentirse 
halagada y propicia para no sólo su prestación personal cuanto ver
ter la ayuda complementaria económica, por todo lo cual se deci
diera llamar a la Orden de Altopascio y darle a perpetuidad el di
cho Hospital del Perelló. Pero esta donación hecha "bajo ciertas 

pos que nadie moleste a los hospitalarios de Altopascio que les devuelvan los bie
nes que les eran retenidos y que apoyen| las limosnas en favor de éstos (A V , Reg. 
Aven,, 1 3 f. 57-59) . 

Gregorio X I , en Villeneuve-lès-Avignon, el 3 0 de marzo de 1375 , manda a los 
obispos de Pisa, Lucca y Volterra que hagan observar las constitucionesi hechas por 
Lucio de Cagli, difunto obispo de Volterra, para la reforma del Hospital de Alto
pascio (A V , Reg. Vat., 2 6 7 f. 22 ) . 

16. BRAUDILLARD: Ditionaire, t. I I col. 834. . „ 
17. F O R T , p. 18. 



condiciones", que desconocemos," impuestas por Jaime I I , de buen 
acuerdo con los demás albaceas de la reina fundadora doña Blanca, 
no debieron facilitar la toma de posesión del hospital, aunque fuera 
aceptada en principio la donación por la Orden de Altopascio. Tan
to fue así que, estando el rey en Tortosa, el 19 de mayo de 1318, con 
motivo de que el Comendador de este hospital —¿sería Frey Mar
tín?— resignó y devolvió la comanda del mismo al rey. Por tal in
cidente Jaime I I la dio y concedió vitaliciamente a Pedro del Puig, 
en recompensa a sus servicios que le había prestado; haciendo cons
tar que estas casas u hospital, fundado por doña Blanca, lo había 
dado y concedido con anterioridad a la Orden de Altopascio para 
uso y servicio de la misma. Otra particularidad de esta comanda 
en favor de Pedro del Puig consiste en que se la confía para que 
custodie y administre en nombre del rey. Asimismo manda, al mis
mo tiempo, a todos y cada uno de los oficiales reales y a sus isúbdi-
tos la tengan por firme y que por ningún motivo o razón procedan 
oen entra 1 8 . E l contenido de estos documentos parece indicar que 
la tal donación real a la Orden de Altopascio, sujeta a "ciertas con
diciones", afectaba al mero uso, usufructo,' utilidad, servicio, admi
nistración y gobierno del hospital, pero reservándose el rey la nuda 
propiedad 1 9. 

Tres semanas después Jaime I I evidencia su interés por el ul
terior progreso de este hospital, por su protección en su espacio ur
bano para evitar edificaciones inconvenientes o extrañas al mismo 
y facilitarle espacio expansivo, pues hallándose el rey en la villa de 
Valls, el día 8 de junio, hace donación perpetua al Hospital del Pe
relló de San Jaime de Altopascio, de un trozo de tierra comprendi
do desde la esquina del Hospital hasta la esquina de las tapias o 
cerca de la viña de Ramón Ricart, situadas delante del mismo, en 
línea recta, hasta el torrente del dicho hospital 1 2 0, creemos se refie
re al torrente que media entre Les Torretes y la población. Esta do
nación clarividencia dos extremos: primero, se omite el primer y 
conocido nombre de Hospital de la Font del Perelló, y se adopta 

18. Documento 2. 
19 . Ibid. 
20. Documento 3. 
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el definitivo: Hospital de San Jaime de Altopascio, aunque popular
mente, en la localidad se le conocía por Hospital dé doña Blanca, 
y, en segundo lugar, se da como un hecho la presencia y actuación 
de, la Orden Hospitalaria de Altopascio en Perelló-

E n las primicias del funcionamiento de esite hospital debieron 
ocurrir situaciones delicadas pol causa de la acogida de transeúntes 
sin ser pobres de Jesucristo, tal vez en perjuicio de estos sus legíti
mos e institucionales usuarios; por otra parte, los hospitalarios pu
dieron verse coartados en el ejercicio específico de los postulados de 
su Orden. E n evitación de lo cual, y para armonizar los fines de 
ambas instituciones, entendemos y nos explicamos, como Jaime I I , 
el mismo día 8 de junio de 1318, y en la misma población de Valls, 
otorgara otro documento, en el que autoriza a perpetuidad al reli
gioso Frey Martín, hospitalario, del Hospital de la Font del Perelló, 
de la Orden de Altopascio, y a sus sucesores en el dicho hospital, 
para que, manteniendo preferentemente el objetivo fundacional de 
este hospital, creado por albergar y acoger a los pobres de Jesu
cristo, no admitan a nadie de cualquier estado y condición que 
sean, exceptuando a su juicio y el de los demás hospitalarios admi
tir aquellos que, no siendo pobres, lo consideraren oportuno. Para 
la observancia de esta disposición real les concede la protección 
real, mandando al Vicario civil de la ciudad de Tortosa y a todos 
los oficiales reales que, sobre esta concesión a Frey Martín y a los 
demás hospitalarios presentes y futuros, los sostengan, apoyen, pro
tejan y defiendan cuando y cuantas veces fuere reclamada, por és
tos, su intervención 2 1. 

E n la documentación de estos primeros años del naciente Hos
pital del Perelló figura en todo este preceso histórico el religioso 
hospitalario de Altopascio, Frey Martín. Según Francisco Cameras 
C a n d i 2 2 , se apellida de Lucca,' entendemos que en este caso no es 
ápellido, sino que indica su país originario: de la diócesis de Lucca. 
Quisiéramos ilustrar un poco este personaje, que tuvo parte tan im
portante y eficiente en el establecimiento de su orden hospitalaria 
en Perelló. Durante este período (1316-1340) llevan las riendas de 

21. Documento 4. 
22. La navegación en el bajo Ebw. Notas históricas. Barcelona, 1940, p. 92. 
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la Orden de San Jaime de Altopascio: el maestro Frey Bentivegna, 
bajo cuyo mandato se incorporó el Hospital del Perelló. Por causas 
que desconocemos —presumible la de incapacidad, por cualquier 
causa legal o senectud decrépita, ya que tal cargo en este género 
de órdenes caballerescas era vitalicio— fue relevado por mandato 
de Juan X X I I , dado en Aviñón, 11 de mayo de 1325, quien nombró 
para sustituirle a Frey Martín Lupo de Castiglion Fiorentíno,, her
mano del Hospital de San Jaime de Altopascio; nombramiento que 
hizo el papa en virtud de especial reserva pontificia 2 3. Este nuevo 
maestre de la Orden lo identificamos por el Frey Martín, originario 
de la diócesis de Lucca que se cita en los documentos de Jaime I I 
y fundación del Hospital del Perelló. Frey Martín Lupo, de Casti
glion Fiorentíno, vivió en Altopascio hasta 1328, donde murió en 
el mes de diciembre y, por esta causa, Juan X X I I , en Aviñón, 8 de 
enero de 1328, nombró maestre de la Orden a Frey Amato,, hermano 
camerio del Hospital de Altopascio2*, quien, a su faHécimiento, es 
sucedido por Frey Bonoventura Casini, en 1351, también, por nom
bramiento pontificio del mismo papa, según bula datada en Aviñón, 
el 5 de julio 2 5 . E n lo sucesivo no hallamos otro maestre por nom
bramiento papal, lo cual evidencia el cese de la especial reserva 
pontificia. 

INCORPORACIÓN D E L A PARROQUIA D E L PERELLÓ 
A S U H O S P I T A L 

Una vez posesionada la Orden de Altopascio del Hospital de la 
Font del Perelló funcionó con altibajos sensibles, debido a la incon-
gruidad de sus rentas y otros medios de mantenimiento, asistencia 
espiritual conveniente y al deseo de una equilibrada administración, 
llevada no por mercenarios, sino por sujetos responsables especial
mente dedicados a este ministerio de caridad, lo cual motivó la unión 
e incorpaáón a este Hospital de la iglesia parroquial del Perelló y la 

23. A V (Archivó Vaticano), Reg. Aven., 23 f. 59 r. ^- Reg. G . M O I A A T : lean 
(1316-1334). Paris, 1907, núm. 22.313. 

24. A V , Reg. Aven., 29 f. 489 T. — Reg. G . M O I A A T , núm. ,30.969. 

25. A V , Reg. Aven.,-1% f. 435 r. — Reg. G . M O L I A T , núm. 54.150. 
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institución de la Vicaría Perpetua hospitalaria en funciones de rec
toría parroquial, que, el papa Juan X X I I autorizó y estableció me
diante bula otorgada en Aviñón, el 12 de septiembre de 1327 2 6, aun
que la ejecución no se efectuara hasta 1335 2 7 . 

E n esta concesión se vislumbra la intervención diplomática del 
anterior hospitalario del Perelló Frey Martín Lupo que, conocedor y 
testigo de las estrecheces económicas del Hospital del Perelló y la 
escasa nueva población del lugar módica et nova populatione —Jai
me I I le había otorgado carta de población, en Tortosa, el 19 de di
ciembre de 1294 2 8 — y, contando con la buena disposición del reyj le 
urgió a Jaime I I solicitara del papa Juan X X I I la unión e incorpora
ción de la iglesia parroquial a pesar de que sus réditos eran débiles 
y exiguos lióet eius redditus tenues et exiles existent; pero considerada 
muy conveniente la concesión de esta incorporación para la asis
tencia espiritual de los hospitalarios y hospitalizados- continué] et pia 
hospitalitas observetur. Por lo cual accedió el papa con estas meti
culosas disposiciones. 

1. Que el obispo de Tortosa, Berenguer de Prats, no verificara 
la incorporación y unión mientras no vacare la parroquia. Esto ex
plica por que no surtiera efecto hasta el 16 de jcnio de 1335, como 
nos lo refiere el escritor E . Fort 2 9 . 

2. Para facilitar la anterior disposición y la corporal posesión 
de la iglesia con sus derechos y pertenencias inherentes, hubo que 
sanear primero las cargas de la parroquia y del hospital, eliminando 
obstáculos amoto áb ea quolibet detentóte. Por eso, con anterioridad 
a esta fecha, el papa, en Aviñón, el 17 de febrero de 1332, dio a 
Jaime Romeu una canonjía o prebenda expectativa en la catedral 
de Valencia, no obstando de momento la posesión del beneficio o ca
pellanía de Altopascio, de la diócesis de Tortosa 3 0 . L a existencia de 
una capellanía en una población naciente, teniendo su párroco, no 

26. Documento 5 
27. F O R T , p. 19. 

28. lbid. p. 15. 
29. lbid., p. 20. 
30. E l amanuense equivocó la diócesis, escribiendo "Válentinensis" en lugar de 

DertusensU. Errata que alguna vez se advierte en los Registros. A V , Reg. Aven., 
41 f. 183 v. 
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parece lógico, aunque posible, por eso entendemos que la misión de 
Jaime Romeu en su beneficio o capellanía respondía a la asistencia 
del hospital local.4 E l interés por facilitar el acceso a la canonjía y 
dejar Ubre esta capellanía del Perellá nos lo revela el que para eje
cutores fueron nombrados el Prior y el Deán de Tortosa y el canó
nigo mallorquino Arnal Squerda 3 1 . 

3. Institución por el Obispo de Tortosa de un Vicario Perpe
tuo, en funciones de rector y párroco, consignáondole congrua por
ción para su digna sustentación, y 

4. Obligación al Comendador y hermanos hospitalarios de pa
gar los derechos episcopales y demás cargas correspondientes a la 
iglesia parroquial y hacer propios los frutos, réditos, aprovechamien
tos, ingresos y obligaciones. 

Algunos años después, en tiempos del Maestre de Altopascio 
Frey Bonaventura Casini, habiéndose fortuitamente extraviado la 
aludida y comentada anterior concesión de Juan X X I I , obtuvo de 
Clemente V I , Aviñón, 29 de enero de 1342, no sólo la transcripción 
autenticada de la incorporoción sobredicha, sino la confirmación im
plícita, pero sin conceder ningún nuevo derecho a nadie de las dos 
partes 3 2 . 

Desconocemos las causas del declive de este hospital. Si nos 
consta la continuidad de los hospitalarios de Altopascio en los años 
1382-1392, porque en este período se les exime, a varias localidades 
e instituciones de España, pagar la décima compensándolo o permu
tándolo por una cuota fija que deben ingresar, anualmente, en la 
Cámara Apostólica, en cuya nómina figura [el Hospital de] Alto Passu 
con la tasa de 12 florines 3 3 . Pero es lo cierto que, un centenar de 
años después de su fundación, en 1422, ejercía la dirección y admi
nistración el seglar Ramón Trilla, y, en 1443, la reina doña María, 

3 1 . lbid. 
32. Documento 5 . 
33. A V , Instr. Mise, núm. 5.978 f. 3. — Cf. : M A N U E L M I L I A N B O I X , El fondo 

"Instrumenta Miscellanea" del Archivo Vaticano. Documentos referentes a España 
(853-1782), en "Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica" (Roma, 
1969) [Subsidia Núm. 10] p. 200 , doc. 4 3 1 , 
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esposa de Alfonso el Magnánimo, confiaba el Hospital del Perelló 
al Monasterio de Santes C r e u s 3 4 . 

L a orden de San Jaime de Altopascio, de Lucca, mucho antes 
que fuera suprimida por Pió I I , ya había abandonado Perelló- Tal 
vezí la única casa que existió en la Comarca de Aragón y otros reinos 
de la España peninsular. 

MANUEL MrjLiÁN Boix 

ACADÉMICO C. DE LA R E A L D E L A HISTORIA 

Romo, Iglesia Nacinal Española de Santiago y Montserrat. 

34. F O R T , pp. 20-21. 
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DOCUMENTOS 

1 1308, agosot 18 Tortosa 

Testamento de la reina D . a Blanca de Anjou. Cláusulas ¡que afectan 
a la fundación del Hospital de la Font del Perelló 

...Nos, domina Blancha, Dei gratia regina Aragonum, iuxta nostrum 
pueperium existens, partusque nostri periculum obstupentes...; 
cupientes itaque saluti nostre anime celeri remedio providere... 
ordinamus et concedimus testamentum... constituimus et ordinamus 
manumissores et executores huius nostri ultimi testamenti serenis-
simum dominum Iacobum, Dei gracia regem Aragonum, karissimum 
virum nostrum, et venerabilem Raimundum, Dei gracia episcopum 
valentinum, et Gondisalvum Garcie, maiorem portarium domus nos
tre, et Raimundum de Montayana, cancellarium nostrum, et Vitalem 
de Villanovaj maiorem domus nostre, seu alios qui sucesserint in eis-
dem officiis loco eorum et fratrem Guillelmum Arenyon, ordinis fra-
trum Psedicatorum, confessorem dicti domini Regis seu quemlibet 
alium confessorem eiusdem domini Regis qui successerit loco eius... 

Item dimissimus et legamus duo milia et quingentas libras mo-
netes Barchinone predicte ad construendum et edificandum hospi-
tale in populacione Fontis del Paraylon, et pro emendis reddiübus 
ad sustentacionem pauperum declinancium et hospitancium in hos-
pitali predicto, et sustentacionem eiusdem hospitalis ad arbitrium 
manumissorum nostrorum predictorum... 

A C A , Cancillería Real, c) Casa Real. núm. 21 (13). 
E d . : J . E R N E S T O MARTÍNEZ FERRANDO, Jaime II de Aragón. Su vida y familia. 

I I (Barcelona 1948) p. 34-39, Doc. 57. 

2 1318, mayo 19. Tortosa 

Jaime I I el Justo nombra comendador vitalicio del "Hospital de la 
Pont del Perelló" a Pedro del Puig. 

[Hospitalis Fontis Perüionis] 
Nos iacobus etc. Attendentes quod comendator hospitalis, quon-

dam ilustri domina Blancha memorie recolende Regina Aragonie, 
consors nostra, instituit in populatione Fontis de Perelione, resigna-
vit seu reddidit nobis domos sive hospitium quod habenus in ipsam 
populationem, ideoque Ordinis de Altopasu dederamus et concessera-
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mus ad usus et servicium dicti ordinis; idcirco, considerantes quibus-
dam servitiis per te Petrum de Podio nobis exhibitis, in remunera-
tionem ipsorum, tradimus et concedimus sive hospitium supradic-
tum; ita quod cum ipsas domos seu hospitium pro nobis teneatis et 
custodiatis dum vita finiré tibi curies- Mandantes per presentes uni-
verssi et singulis offlcialibus et subditis nostri, per hanc traditio-
nem et comandam nostram, flrmam habeant et contra eam non ve-
nlant aliqua ratione. In cuius testimonium presentem cartam tibi fie-
ri et nostro sigillo pendenti iussimus conmuniri. 

Data Dertuse X I I I I kalendis junil anno Domini M CCC X V I I I . 
ACA, Reg. 216 f. 12. 

3. 1318, junio 8. Valls 

Jaime I I concede a perpetuidad al Hospital del Perelló, [de la Or
den] de San Jaime de Altopascio, un trozo de tierra contigua al 
hospital, debidamente delimitado. 

Nos Iacobus etc. Per nos et nostros concedimus Domino Deo et 
Hospitali de Perilione Sancti Iacobi de Alto Passu perpetuo spacium 
terre, videlicet de illo cantone domus dicto hispitale usque ad cani-
tonem tapiarum vinee Raimundi Ricardi, site coram hospitali pre
dicto recto tramite; ita quod, hospitalarii ipsius hospitalis, semper 
et in perpetuum habeant, sine aliquo coritradictu, spacium terre pre-
dicte usque ad torrentem dicti hospitalis. Mandantes, per presentem 
cartam nostram, universis et singulis offlcialibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, quod presentem concessionem nostram flr
mam habeant et observent et non contraveniant aliqua ratione. 

Data in Vayls, V I idus junii anno Domini M CCC X V I I I . 
ACA, Cancillería Real, Reg. núm. 216 f. 33 r. 

4. 1318, junio 8. Valls. 

Jaime I I al hospitalario Frey Martín [de Lucca] del Hoo|pital de la 
Fu»nte del Perelló, de la Orden de San Jaime de Altopascio y a 
sus sucesores, les concede a perpetuidad el derecho de admisión 
para ser hospitalizados, sin 'ser pobres de Jesucristo, lo orean 
oportuno; mandando, asimismo, al Vicario de la ciudad de Tor
tosa y a todos los oficiales reales ejerzan la protección al real 
mandato cuando y cuantas veces fueren requeridos por los mis¬
mos .hospitalarios. 
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Nos Iacobus etc. per nos et nostros, cum presente carta nostra, con
cedimus, in perpetuum, vobis religioso fratri Martino hospitalario 
Hospitalis Fontis de Perilione ordinis Sancti Iacobi de Alto Passu, 
et aliis hospitalariis qui pro tempore fuerint in dicto Hospitali, qüod 
non teneamini in ipso Hospitali recolligere ad hospitandum aliquem 
vel aliquos cuiuscumque status vel condicionis existant, nisi tantum 
pauperes Iesu Christi, nisi de vestra et aliorum hospitalariorum qui 
pro tempore fuerint, processerat volúntate. Mandantes, per presen
tem cartam nostram, universis et singulis fidelibus et subditis nos-
tris, quod presentem concessionem nostram firman habeant et ob-
servent et non contraveniant aliqua ratione. Mandantes, innsuper, 
vicarium Dertuse et aliis officialibus nostris quod, super predictis, 
vos dictum fratres et alios hospitalarios manuteneant, protegant et 
defendant, quandocumque et quotiescumque a vobis inde fuerint ref-
quisiti. I n cuius rei testimonium persentem cartam vobis fieri et nos
tri sigilli comunis appenditio iussimus comuniri. 

Data n Vayls, V I idus iunii anno Domini M CCC X V I I I . 
ACA, Cancillería. Reg. 216 f. 33 r. 

5. 1342, enero 29. Aviñón 

Clemente V I , a petición, del Maestre y hermanos del Hospital (de San 
Jaime de Altopascio, de la Orden de ¡San Agustín de Lucca, oon-
ftrma la unión e incorporación de la parroquia del Perelló, de 
la diócesis 'de Tortosa, al Hospital de la misma localidad, de 
acuerdo con la bula de Juain X X I I . 

Ad perpetuam rei memoriam. Tenorem quarundam litterarum, 
felicis recordationis Iohannis pape X X I I predecessoris nostri, in Re-
gestro ipsius predecessoris repertum, ac dilectorum filiorum Magis-
tri et fratrum Hospitalis Sancti Iacobi de Altopassu, ed Romanam 
Ecclesiam nullo modo pertinentis, Ordinis Sancti Augustini Luca-
neñsis, asseréncium easdem litteras casu fortuito amissas, supplica 
cionis instanciarum de Regestro ipso de verbo ad verbüm transcribi 
et presentibus annotari fiecimus, qui talis est: 

"Iohannes episcopusj servus servorurh. Dei, venerabili fratri 
Episcopo Dértusensis, salutem et apostolicam benediccionem. Signi-
ficavit nobis carissimus in Xpo. filius nostre Iacobus, rex Aragonum 
illustris quod clare memorie Blanca, regina Aragonum, consors eius, 
cupiens dum viveret terrena in celestia et transitoria in eterna feli-
ci commercio commutaré, Hospitale Fontis de Perelione, Dertusent-
sis diócesis in quo ad penes dilecti fiili Commendator et fratres ordi
nis hospitalis Sancti Iacobi de Altopassu existunt, ad laudem et ho-
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norem Divini nomlnis fundavit, pariter et dotavit quodcumque pre-
fata Regina sicut Domino placuerit premature de hac luce subtracta 
quale decuisset, dicto hospitali prestare non potuit fundamentan. 
Qua re, dictus Rex nobis humiliter supplicavit, ut cum in dicto hos
pitali per Commendatorem et fratres predictos continua et pia hos-
pitalitas observetur, ac indicto loco Fontis de Perilione, ubi mòdica 
et nova populatione esse dinoscitur, quedam sit parochiale ecclesia 
que licet eius redditus tenues et exiles existant, dicto tamen hospi
tali plurimum conveniret eidem hospitali uniré, auctoritate apostò
lica dignaremur Nos igitur ipsius Regis supplicationibus inclinati, 
sincertati tue per apostolicam scripta committimus et mandamus: 
quatenus predictam parochialem ecclesiam, cum eam vacare conti-
gerit, eidem hospitali cum ómnibus iuribus et pertinentiis suis, in 
perpetuum auctoritate apostólica incorporare et uniré procures, in-
ducentes eosdem Commendatorem et fratres post unionem histius 
in corporalem posessionem ecclesie ac iurium et pertinentiarum pre-
dictorum et defendens inducios amoto ab ea quolibet detentare, re-
servata tamen de ipsius ecclesie redditibus perpetuo vicario per te 
ibidem instituendo congrua portione ex qua valeat congrue susten
tar!, episcopalia iura solvere et alia sibi incumbencia onera suppor-
tare; faciensque eisdem Commendatori et fratribus iuxta huius incor-
poratipnis et unionis tenorem de ipsius ecclesie fructibus, redditi
bus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre respon
den. Contradictores per. censuram ecclesiasticarn appellatione post-
posita compescendo- Non obstantibus si aliqui super provisionibus 
sibi faciendis de huius eoelesiasticis vel aliis beneficiis ecclesiasticis 
in illis partibus speciales vel generales nostras vel predecessorum 
nostrorum Romanum Pontificum aut legatorum sedis apostolice lit
teras impetrarint etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et 
decretum veí alium quolibet fit processum, quas litteras et processus 
hábitos per easdem ad dictam parochialem ecclesiam voiumus non 
extendí / Sed nullum per hoc eis quo ad assecutioném ecclesiarum 
et beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet previ-
legiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus 
quorumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa 
vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quolibet vel 
differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nos*-
tris litteris mentio specialis. Nos etiam ex nunc irritum decemimus 
et inane. Si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attemptari. — Datan Avinione, I I idus 
septembris pontiflcatus nostri anno duodécimo." 

Ceterum ut earundem litterarum, tenor predictus sic insertus, 
omnimodam rei seu facti certitudinem faciat apostólica auctoritate 
decernimus, ut illud ídem robur, eamque vim, eundemque vigor.em 
dictusque tenor per omnia habeat quem haberent originales lettere 
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supradicte, et eadem prorsus eidem tenore fides adhibeatur quando-
qumque et ubicumque sive in iuditio vel alibi ubi fuerit exhibitus 
vel ostensus et eidem stetur firmiter in ómnibus sicut eisdem origi-
nalibus litteris staretur si forent exhibite vel obstense. Per hoc au-
tem nullum ius de novo alicui acquiri volumus. — Datum Avinione, 
V I kalendis februarii armo [pontiflcatus nostri] quarto. 

A V , Reg. Vat., 168, f. 329, carta 316. y Reg. Vat., 86, f. 68 r. carta 1.181, 






