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EL DR. VICENÇ GARCIA I FRA JOSEP BARBERÀ 
NOVES NOTÍCIES S O B R E E L S ORÍGENS DE LA S E V A AMISTAT 

Amb aquests breus apunts intentarem demostrar que el famós 
Rector de Vallfogona, Dr. Francesc Vicenç Garcia i Torres (1582 
t 1623), i fra Josep Barberà, futur abat quadriennal (1619 f 1624) 
de Santes Creus, es conegueren probablement al monestir de Vall
bona. 

a) Estada de fra Josep Barberà a Vallbona 

Tal com veurem després, el 15 d'abril de 1605, fra Josep Bar
berà, mongo de Santes Creus, es troba a Vallbona, on treu un tras
llat del Memorial de les relíquies que l'any 1583 havien fet dona 
Isabel de Sunyer, monja sagristana, i mossèn Lluís Marquès, cape
llà secular de l'església i notari del monestir. 

Pel tipus de document que ressenyem a l'apèndix i pel paper 
que fra Josep Barberà aoompleix en aquest acte, hem de descartar 
que es tracti d'una comesa feta mentre ell es trobava d(e pas; més 
aviat tot ens fa creure que el monjo santescreuí estava a Vallbona 
exercint el càrrec de confessor o de director espiritual de la reve
renda comunitat, com era costum aquella època. Encara qué som 
bastant lluny del "plet de la paternitat" (1690-1694), que representà 
un trencament temporal amb Poblet, ja feia anys que l'abat d'a
quest cenobi pretenia d'intervenir en els afers de Vallbona, atri-
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buint-se el títol de "pare immediat", fiscalitzant les eleccions de pre-
lades i exercint el dret de visita. Per tots aquests motius, les monges 
preferien tenir confessors de Santes Creus. 

Per altra banda, és evident que les religioses no haurien con
fiat la comesa de fer l'inventari de les relíquies a un monjo estrany, 
si tenim en compte l'altíssima estima en què aquestes eren tingu
des al segle X V I I i la competència que s'establia entre els monestirs 
per tal de tenir-ne uns més que els altres. Durant certes èpoques, 
les relíquies dels sants i benaurats formen part del tresor espiritual 
d'una església i, moltes vegades, la importància dels cenobis es me
sura pel nombre i qualitat de relíquies insignes que posseeixen. 

No sabem els anys que fra Josep Barberà exercí a Vallbona, ni 
tampoc la data en què començà a relacionar-se amb el famós Vicenç 
Garcia. Alguns autors parien com si, des de l'inici d'aquesta amis
tat, eï monjo santescreuí ja ostentés la dignitat abacial i els més 
documentats afirmen, d'una manera taxativa, que quan oficià en la 
benedicció de la nova capella de santa Bàrbara, el 16 de maig de 
1617, ho féu com abat 1 ; i això no és cert. 

Segons Eufemià Fort, que es basa en unes quintetes del Rector 

1 . J . R U B I Ó I O R S , El Dr. D. Francisco Vicente García, rector de Vallfogo
na: Su vida y sus obras poéticas, Barcelona, Suc. N . Ramírez, 1883 , p. 13. — 
R. C O R B E L L A , L O nostre poble: Aplech de notícies fahents pera l'història de Vall
fogona, Vic , tip. Sant Josep, 1898, p. 1 6 1 . — ID. , Història de Vallfogona, Vic, 
imp. Ausetana, 1913, p. 124. E n ambdues obres assegura mossèn Ramon Corbella 
que "lo primer dia oficià l'iLlustre Abat de Santes Creus, fr. Joseph de Barberà..."; 
en canvi, en les antologies que publicà després l i diu "l'litre, ex-abat de Santes 
Creus..." (ID., Mostra dels escrits del Rector de Vallfogona, Vic, tip. Sant Josep, 
1902, p. 18, i Lo Rector de Vallfogona i los seus escrits, Barcelona, imp. " L a Hor
miga de Oro", 1 9 2 1 , p. 29) . Ni l'una cosa ni l'altra no són veritat. És incompren
sible com un home tan erudit com mossèn Corbella, incorregués d'una manera rei
terada en semblants errors i contradiccions, i molt més si tenim en compte que en 
cada una de les quatre obres que acabem d'esmentar té cura de transcriure la là
pida redactada pel mateix Dr. Vicenç Garcia, la qual entre altres coses diu: "...erec
tas aras sacravit anno 1 6 1 7 X V I I kalendas junii, quo die Rdus. P. Fr. Josephus 
Barberanus, monachus Sanctarum Crucum (postmodum Abbas), macte religione ac 
doctrina vir . . . " ( ID. , p. 30) 

A D D E N D A A L A N O T A 1 . — Després d'escriure el present assaig, hem po
gut consultar el llibre d'Eufemià F O R T , El Rector de Vallfogona i Santes Creus (San
tes Creus, Arxiu Bibliogràfic, 1950), i ens plau consignar la nostra mutua coincidèn
cia en aquest punt de vista (id., pp. 29-30) i en molts altres. E l mateix autor, basat 
en el fullet Verdad por sí misma, imprès durant el "plet de la paternitat", afirma 
que fra Josep Barberà fou nomenat confessor de les monges de Vallbona, pel Ge
neral de l'orde, l'any 1604 (id., p. 47 ) . 
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de Vallfogona, escrites a manera de carta, i daten del 15 de juny 
de 1608 2. en aquesta època l'amistat entre els dos personatges "ja 
era latent" 3 . Tant aquests versos, com la "Resposta del autor a la 
citada carta" 4 , que s'insiereix tot seguit, demostren amb evidència 
que, en efecte, llavors existia entre ells un tracte familiar. Aquestes 
dues composicions —com la major part de la producció literària de 
Vicenç Garcia, que es deixa endur per un excés de culteranisme— 
són difícils de desxifrar, per causa del llenguatge rebuscat i pedant 
i la munió de noms convencionals que utilitza. No obstant, al nos
tre entendre, una de les quintetos esmentades ens descobreix dos 
punts importants: el primer és que fra Josep Barberà ha deixat la 
seva residència habitual per tal de traslladar-se a Santes Creus i 
assistir a una (elecció abacial; i el segon, que la data coincideix amb 
l'eleicció del darrer abat perpetu, fra Jaume Carnicer (1608 f 1619). 
L a quintera de referència diu així: 

"Lo Pare Fra Barberà 
també esperant; vos està; 
y, si bé ha poch quse és anat, 
per elegir nou abat, 
vuy o demà tornarà" 5 . 

¿Quin era, en aquella època, el lloc de residència habitual de 
fra Josep Barberà? Primerament, cal descartar que fos Santes Creus. 
Després, tractant-se d'un monjo virtuós i observant, no podem su
posar tampoc que sigui Vallfogona, ja que amb aquesta actitud hau
ria faltat a la regla. Amb totes les probabilitats es tracta de Vallbona 
on, com hem vist, exerceix el ministeri espiriual, almenys des de l'a
bril de 1605. E l que devia succeir era que, en els seus desplaçaments 
de Vallbona a Santes Creus i viceversa, fra Josep Barberà, em lloc de 

2. Les quintetes de referència porten el títol de "Carta de un rector amic del 
autor, a qui est anomenaba Ocari, escrita en Santa Coloma de Queralt als 15 de 
juny de 1608". Malgrat els seus defectes, citem sempre l'edició fixada per Joaquim 
Rubió i Ors, o sigui: Poesías jocosas y serias del célebre Dr.. Vicens García, Rector 
de Vallfogona, Barcelona, imp. J . Torner, 1840, p. 63. 

3. B. F O R T , El Rector de Vallfogona, Barcelona, R. Dalmau, 1964, p. 25. 
(Col. "Episodis de la història", n.° 50.) / 

4. Id. nota 2, pp. 63-66. 
5. Id., p. 64. 
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dirigir-se via recta pel camí de Montblanc i el Pont d'Armentera, fent 
ús moderat de la interpretació benigna de la llei, tal com permet l'e-
piqueia, tombava per Vallfogona de Riucorb, Rocafort de Queralt i 
el Pont d'Armentera, i així, de tant en tant, podria parar-se unes ho
res o uns dies a casa del seu amic, humanista i poeta, quan feia temps 
que aquest no es desplaçava a Vallbona, com veuremi després. 

No posseïm gaires notícies del nostre gran monjo i prelat. Sabem 
que fou el primer abat quadrierrnal, amb el qual comença la dava
llada de Santes Creus, que la seva elecció tingué lloc [d novembre 
de 1619 i que va prendre part a les lluites per implantar la Congrega
ció cistercenca d'Aragó i Navarra. Aquesta nova'estructura de l'orde 
fou impulsada per Felip I I I , amb el suport del nunci i dels monestirs 
castellans, contra l'autoritat del Capítol General, que ho mirava amb 
mals ulls 6 , i contra el parer de la majoria de cenobis de la nostra 
terra 7 . L'abat Barberà fou elegit tercer Vicari General de la Con
gregació, al capítol de Benifassà, el 4 d'octubre de 1620, i ostentà el 
càrrec fins que ocorregué la seva mort, el 8 d'abril de 1624 8. 

Respecte als altres personatges esmentats en el document de 
l'apèndix direm que, segons les nostres notes, dona Isabel de Su
nyer figura per primer cop i entre les recents professes de la comu
nitat de Vallbona, en una llista del 20 de maig de 1531, essent aba
dessa dona Beatriu de Copons 9 . L ' I de genier de 1575 consta ins-

6. Amb l'excusa d'implantar les reformes promulgades pel concili de Trento, 
el naixement de les congregacions representa una disgregació de l'ordè. E l Capítol 
General s'ho prengué com una rebel·lió contra l'esperit de la Carta de Caritat. De 
fet, veiem que desapareix el poder col·legiat del Capítol General, que a partir d'a
quests fets a penes es reuneix, i va adquirint preponderància el poder personal de 
l'abat de Cïteaux, amb categoria d'Abat General; que sorgeixen els nacionalismes 
mesquins contra l'internacionalisme de l'orde i que els abats són quadriennals i de 
"real patronato", amb les quals mesures d'intromissió política els cistercens perden 
TíJutonomia espiritual. 

7. J . F I N E S T R E S , Historia de el Real Monasterio de Poblet, Cervera, imp. M . 
Ibarra, 1756, t. I V , pp. 240-257, 297-310; t. V (citem aquest volum de l'edició Or-
bis, 1949), pp. 29-38, 55-56: Aquest gran historiador explica com l'abat Barberà 
implantà la Congregació a Poblet, l'endemà de 1. mort de l'abat Trilla (t. V , p. 29), 
i amb quina prudència preparà la terna de la qual sortí elegit l'abat. Merola (id-, 
P. 31). 

8. I d . ( t. V , loe. cit. — J . M . a L Ó P E Z LANDA, El monasterio de Nuestra Señora 
de Rueda, Calatayud, imp. Ruiz, 1922, p. 165. 

9t F . BERGADÁ, Datos referents al monestir de Vallbona de les Monjes, extrets 
dels documents inèdits que obren en son riquíssim arxiú. Llibreta de 102 pp., es
crita cap a l'any 1923, p. 96. 
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crita a la Confraria dels Juraments i ocupa el desè lloc entre trenta-
cinc professes 1 0. E l 24 d'agost del mateix any, ostenta el carree 
d'hospitalera, sota la prelatura de dona Estefania de Piquer Pocs 
anys després, trobem que té una criada que es diu Caterina Sanfe-
l i u 1 2 . L'any 1583 —porta, almenys, cinquanta-dos anys de monja—, 
hem vist que acompleix el càrrec important de sagristana 1 3. 

Referent a mossèn Lluís Marquès, comprovem que en consti
tuir-se al cenobi de Vallbona la Confraria dels Juraments l ' I de ge
ner de 1575, hi consta en qualitat de "prevere" 1 4 . També es va ins
criure a la Confraria del Roser, fundada l'any 1587, amb el títol de 
"vicari", juntament amb un ecònom i dos vicaris m é s 1 5 . Al Memo
rial de les relíquies, dé 1605, consta amb la notòria categoria de "ca
pellà de l'església del sobredit monestir i notari" 1 6 . A Vallbona hi 
hagué sempre diferents sacerdots seculars, que disfrutaven dels be
neficis eclesiàstics del monestir i de la rectoria de la parròquia de 
Santa Maria "la Vella", a més dels frares oistercencs que eren els 
directors espirituals de les monges. Igualment solia nesidir a Vall
bona el vicari de la parròquia sufragània de Llorenç (poblat que 
avui coneixem sota el nom de! Llorenç de Vallbona). De manera 
que, quan el Rector de Vallfogona al·ludeix en els seus versos el "vi
cari de Vallbona" 1 7 , és difícil saber de qui es tracta. 

Per últim, hem de situar la figura del Dr. Vicenç Garcia en con
nexió amb Vallfogona i la Segarra, i fent referència al monestir de 
Vallbona i al monjo fra Josep Barberà. 

10. Llibre de la Confraria dels Juraments, dita també del Nom de Jesús. Ms. 
s. f. (A. P.). 

11. J . LLADONOSA, El real monasterio de Santa Maria de Vallbona, Lérida. 
1957, pp. 81-82. 

12. E l text diu: "Caterina Senfaliua, criada de la senyora Sunyera"; així cons
ta en la inscripció feta a la Confraria dels Juraments, poc després de 1576 (op. cit. 
nota 10). 

13. Document que insertem a l'apèndix. 
14. Id. nota 10. 
15. Llibre de la Confraria del Roser. Ms. s. f. (A. P.). 
16. Vegeu l'apèndix. Fou creat notari apostòlic per la Santa Seu el dia 13 d'a

bril de 1572, e;sent abadessa dona Estefania de Piquer (op. cit. nota 11, p. 80). E l 
dia 7 de novembre de 1576 certifica la mort d'aquesta prelada (op. cit. nota 9, p. 64). 
Degut al seu oànrec de notari, ocupa sempre el primer lloc entre els preveres. 

17. Suplement a las poesías jocosas y serias del cèlebre Dr. Vicens García, rector 
de Vallfogona, op. cit. nota 2, p. 8. 
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b) Primers sojorns de Vicenç Garcia a Vallfogona 

Hom ignora quin fou el primer apropament del poeta al pai
satge adust de la Baixa Segarra i a la petita, i en algun punt rialle
ra, conca del riu Corb. Per altra banda, sabem que dos anys abans 
d'ésser ordenat sacerdot era familiar del bisbe dei Vic, l'igualadí 
Francesc Robuster, i oficial de la cúria. L a impressió que Garcia 
pogués tenir de la Segarra, a través de la secretaria de cambra de 
Vic, és possible que no fos gaire falaguera. Des del punt de vista eco
nòmic, els deganats ts de la Segarra han estat sempre tinguts pels més 
pobres de la diòcesi i era costum d'enviar-hi els sacerdots poster-
gats. Entre els eclesiàstics de Vic, encara avui és1 sovint esmentat un 
refrany que pretén definir injustament la nostra comarca sota els 
aspectes més denigrants; diu així: "Terra de rocs, terra dé rucs i 
terra de sufragànies". 

Vicenç Garcia fou ordenat sacerdot a Vic el 24 de setembre de 
1605. De moment continuà a la cúria, sense col·locació canònica, 
fins que el 6 de desembre de 1606 morí el seu antecessor en la rec
toria de Vallfogona, mossèn Pere Anton Moragues, i la vacant es 
posà a concurs el 16 del mateix mes. E s van presentar quatre oposi
tors. Els exercicis se celebraren el 28 de desembre,, davant d'un tri
bunal presidit pel bisbe que, él mateix dia, després d'una votació 
unànime, elegí rector el nostre poeta. Aquest es possessionà de la 
rectoria el 9 de gener de 1607 i així passà a ésser rector "de dret": 
no obstant, deixà un vicari a Vallfogona i se'n tornà a la cúria de 
Vic, car es veu que no se sentia cridat per a la vida parroquial. E l 
nou rector acabava de complir vint-i-cinc anys i les aptituds literà
ries que posseïa l'esperançaven d'obtenir un càrrec important. Ma
lauradament per a les seves pretensions, el 27 d'abril morí el bisbe 
Robuster, i Garcia es quedà sense prebenda; aquesta fou la causa 
que l'obligà a "agafar-se", no sense un desengany pregon» a la ,seva 
rectoria de Vallfogona de Riucorb. 

E n tots aquests punts seguim gairebé al peu de la lletra l'histo
riador mossèn Corbella 1 9 , el qual no ens pot documentar l'estada 

18. L a diòcesi de Vic estigué dividida en set deganats: Ausona, Lluçanès, Ri 
poll, Moià, Bages, Segarra, Selves i Urgell (R. C O R B E L L A , LO nostre poble..., op. 
cit. nota 1, p. 134). 

19. Lo Rector de Vallfogona..., op, cit. nota 1, pp. 13-22. A la nota 13 (p. 207) 
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de Vicenç Garcia a Vallfogona fins que aquest rep una carta de l'ex-
secretari de cambra Dr. Antic Mas i Darder, datada a Sant Julià de 
Vilatorta, 1*11 de maig de 1609, referent a la tramesa d'un quarter 
de cansalada, o bé fins que és visitat pel famós bandit Perot Roca-
guinarda, a primers de setembre de 1609. Això no obstant, nosal
tres creiem que Garcia es troba a Vallfogona des d'abans d'escriure 
les famoses quínteles a les quals ens hem referit fa poc 2 0 i que la 
data que aquestes porten, del 15 de juny de 1608 —l'única composi
ció datada de tota l'obra poètica—, podria molt ben ser la del pri
mer sojorn com a rector "de fet" del petit municipi de la Segarra, 
és a dir, el senyal de la gran efemèrides que resulta de l'acceptació 
de Vallfogona com a parròquia on exercirà el ministeri i com oasi 
de pau on podrà desplegar la vena poètica. És estrany que mossèn 
Corbella no es fixés en el valor que pot tenir aquesta data i , encara 
més, en els elements descriptius que, a través dels versos de nefe^ 
rència,, ens dóna de Vallfogona i la seva rodalia. 

Deixant de banda els problemes que comporta la identificació 
d'Ocari, que figura ser el rector de Santa Coloma de Queralt, enca
ra que en realitat és1 el propi poeta, dinem que la "Carta de un rec
tor amich del autor..." 2 1 està adreçada a Vicenç Garcia i que entre 
aquest i Ocari regna una extraordinària familiaritat. Es desprèn que 
Ocari fa poc quei ha estat destinat a Santa Coloma, des d'un lloc 
llunyà, i celebra que ara estigui a prop. (Dues hores i mitja a pas 
de mula). Ocari diu que es mor de ganes de velure Garcia i que hi 
anirà "ans de Tots Sants". A més, suposa que Garcia i fra Josep 
Barberà es visiten sovint; per això li encarrega que li doni "los be-
samans". D'aquí es dedueix que Ocari es troba en una situació d'in-

d'aquest valuós estudi, mossèn Corbella comet l'error de suposar que les majordo-
nes que tingué Vicenç Garcia foren dues ties carnals. E l sentit que la paraula "tia" 
té en la literatura de l'època, és el de "dona soltera de molta edat". Així l'usa el 
propi Garcia en el sonet n.° V , que consagra "a la majordona del autor" op. cit. 
nota 2, p. 3), a la qual qualifica d' "arrugada tia" i de "vella" desdentada, i en les 
quartetes rt" V , dedicades, sigui dit amb perdó, "a una latrina! que féu. lo autor en 
lo hort de la sua rectoria" (id. pp. 53-54), de tema fastigós coprològic. Per cert 
qu<- aquestes cites desmenteixen la maliciosa contalla popular, que recull Joan Ama
des, segons la quE.1 el Rector de Vallfogona sempre llogava majordones joves (El 
Rector de Vallfogona, Barcelona, Gràf. Calmell, 1938, pp. 22-23; Col. "Narracions 
populars", vol. I I I ) . 

20. . Vegeu les notes 2 i 4. 
21. Id. nota 2. 
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ferioritat respecte de fra Barberà. E l mateix hem de dir del Rector 
de Vallfogona, qui malgrat considerar el nostre monjo com "íntim 
y caríssim amich" 2 2 , el tracta sempre amb gran mirament i ve
neració. Això té més valor si considerem que Vicenç Garcia 
no respectava res ' ni a ningú i que fins i tot es va permetre 
ironitzar amb el terrible Rocaguinarda, a qui moteja en un sonet de 
"lo millor pillart del cristianisme" 2 3. Per últim, cal subratllar la 
nota que ens dóna sobre el fred proverbial de la Segarra, que el 
destrempa per escriure: 

" L a musa se és rovellada 
en esta terra tan freda; 
y està ja tan desmayada 
que la vena se li enreda, 
cuan pensa estar ben trempada" 2 i . 

c) Visió que el poeta té de la Segarra 

E n la humorística "Resposta del autor a la citada carta" 2 5 , Vi
cenç Garcia —aquí parla en primera persona, no d'una manera fi
gurada com en la missiva precedent— ens dóna els trets caracterís
tics de la seva visió del paisatge físic i humà que l'envolta. Primera
ment es complau de sabdr que la rectoria d'Ocari està a prop i ma
nifesta l'ànsia que sent de no poder-lo veure. L i diu, amb frase de 
gran respecte, que també "lo Pare Fra Barberà" l'eStà esperant 2 6. 
F a referència al mitjà normal de transport, valent-se de cavalcadu-
res, i acaba aquesta part dient a Ocari que: 

22. Text del testament de Vicenç Garcia, de data 31 d'agost de 1623 (op. cit. 
nota 19, p. 52). Quan en les quintetes anomena fra Barberà li anteposa els tracta
ments de "Pare" i de "Fra" . Això vol dir que li devia fer gran respecte i que el 
monjo tenia una personalitat molt forta. 

23. Op. cit. nota 17, p. 10. 
24. Id. nota 2, penúltima quinteta. Tingueu en compte que això del fred ho 

escriu el 15 de juny. 
25. Id. nota 4, p. 63. 
26. Idj, nota 4, quinteta 10, p. 64. Ja hem comentat abans el sentit d'aquests 

versos. 
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"Tot sia que vos vingau -. 
y a burla no os lio tingau; 
que quand al país veureu, 
tal vegada '1 trobareu 
molt millor que no us pensau" 2 1 . 

Seguidament, d'una manera burlesca esmenta els rius més grans 
del món, per acabar dient, referint-se al Corb i als bells cultius de 
la contrada, que: 

"Una petita riera 
banya esta nostra ribera, 
que tota 's conresa y l laura" 2 8 . 

E l mateix fa amb les altures famoses de la terra i fins de la llu
na, per tal de contrastar que allí solament compta amb la muntanya 
d'Albió 2 9 . Després, passa revista dels paquiderms i grans animals 
salvatges, per tal de poder dir, referint-se a la Segarra: 

"Però basta, que hi fa niu 
la temerosa perdiu 
en lo terme a cada pasa, 
y apenas la Hebra pasa 
cuand lo cunill descubriu" 3 0 . 

Assegura que mai no s'han vist per Vallfogona de Riucorb ca
valcades "de gent rica y principal", ni tampoc "pisada dé mula de 
cárdenal"; però hi va un esmolet, fent una "rumor" estranya. A 
més, diu que integren el contorn espiritual del lloc, el "carretó" 
que la gent mira embadocada, el "canter esportellat" d'on raja aigua 
com en la millor font de Roma, la historia que conta el sabater, el 

27. Id., quinteta 19. 
28. Id., quinteta 21. E n lloc de "conresa", ara diem "conreua". 
29.. Id., quinteta 23, p. 65. Poblet que està a l'est de Vallfogona de Riucorb 

i al noroest de Llorac, que és el cap del seu municipi. És situat dalt d'un turó que 
arriba a 723 m. sobre el nivell del mar, mentre que Vallfogona no passa de 573 m, 

30¡. Id. nota 4, quinteta 25, p. 65. Aquests animals de caça encara avui són 
abundants a la comarca i , pel que toca als conills, s'han convertit en una veritable 
plaga. 
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cant del moliner i la comedia Victoria Christi que han representat 
els de Cervera. Encara fa una al·lusió als sorollosos cascaveHs de les 
cavalcadures dels marxants. Parla també de les teles que usen les 
dones; diu que la que més abunda és la "mitja llana", però que 
amb el desig d'imitar les senyores de ciutat, també hi ha dona pa
gesa "que ja s'arrisca a mànega de satí... ab lo vellut carmesí sobre 
la grana morisca". I clou el tema amb la següent sentència, que en
cara avui no ha estat desmentida: 

"Bé que en las festas movibles 
ja 's veuen cosas terribles 
que la ciutat no las iguala; 
que l'agricultura y gala 
no són tan incompatibles" 3 1 . 

Acaba fent menció de l'endèmic problema segarrenc de les se
cades, al mateix temps que toma a instar a Ocari que el visiti; puix 
que, de nó trobar-se ell ocupat, l'aniria a veure a la nova parròquia, 
que designa de la forma següent: 

"A eix castell que 'm té robat 
lo meu contento ordinari. . ." 3 2 , 

expressió amb la qual descobreix l'alegria i el benestar d'uns mo
ments de felicitat casolana. 

Segons el nostre senzill entendre, els versos que acabem de co
mentar són una mostra palesa que el 15 de juny de 1608, Vicenç 
Garcia no solament es trobava a Vallfogona de Riucorb, sinó que ja 
havia copsat la psicologia de la gent. 

d) Ambient religiós i cultural del monestir de Vallbona 

Al segle xvn Vallbona es trobava més a prop de Vallfogona que 
ara. Actualment, passant per la carretera de Ciutadilla i Maldà, hi ha 
25 quilòmetres i, si es fa la volta per Bell'tall i Rocallaura, n'hi ha 
32. A l'època de Vicenç Garcia, ambdues poblacions es comunica-

31. I d , quinteta 41, p. 66. 
32. Id., quinteta 48. 
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ven per mitjà d'un camí de ferradura molt dret, ara mig desapare
gut, que sortia al Tossal dels Plans (terme de Ciutadilla) i vorejava 
els límits occidentals del Bosc de la Vila, de Nalec, fins a topar amb 
la cruïlla de camins del Coll de l'Olla. Per aquesta drecera hi ha 
escassament uns 15 km., o sigui, tres hores curtes a pas de mula o 
tres hores llargues a l'esquena d'una somera. 

E l cenobi de Vallbona havia d'exercir una suggestió molt fjorta 
sobre Vicenç Garcia, si tenim en compte l'escassa vocació que sen
tia per la vida parroquial i la seva sensibilitat de poeta. A més del 
que hem relatat i de les sortides llargues i constants de la parrò
quia amb la finalitat d'assistir a diversos certàmens poètics 3 3 o per 
fer de bufó —o de ximple, com deia e l l— als palaus dels aristòcra
tes 3 4 , intenta novament alliberar-se de la vida parroquial, i 'passa a 
Girona el 12 de març de 1621, per tal d'exercir com a secretari del 
prelat Pere de Montcada, nebot de l'arquebisbe de Tarragona. E l 
29 de desembre, però, mor el bisbe: Garcia, doncs, es troba de bell 

33.. Torneig literari de Girona, per a commemorar la beatificació d'Ignasi de 
Loiola, que tingué lloc el 2 d'agost de 1610, i motivà l'absència d'un mes ( ¿ o Rector 
de Vallfogona..., op. cit. nota 1 , pp. 22-24); concurs de Barcelona, per a celebrar 
la beatificació de Teresa de Jesús, que se celebrà el dia 18 d'octubre de 1614, i 
s'ignora el temps que estigué absent de la parròquia (id., p. 26), etc. 

34. Viatge per a acompanyar LX Joan de Montcada, en el seu ingrés a la. seu 
metropolitana de Tarragona, i també el seu germà D . Francisco Hurtado de Men
doza, marquès d'Almazán i virrei de Catalunya (1611-1615), que anava amb la seva 
família i nombrós seguici d'invitats, el qual tingué lloc per mar, el 23 de setembre 
de 1613, festivitat de santa Tecla, i que motivà l'absèncíà del Rector de Vallfogona 
durant els mesos d'agost a novembre (Poesías jocosas.... op. cit. nota 2, pp. 38¡44 
i 72-75. <— Lo Rector de Vallfogona, op. cit. nota 1, pp. 24-25. — E¡. M O R E R A , 
Tarragona cristiana, Tarragona, Diputació Provincial, 1955, t. I V , pp. 213-220>. 

A l final del romanç n.° 11, que es titula "Desenganyat de las vanitats munda
nas, lo autor se retira a la soledat" (op. cit. nota 2, pp. 145-147), trobem la coner 
guda quarteta en la qual Garcia ens diu que ja està cansat de "fer lo simple": 

"Ja acabí mon personatge; 
y puix despullat me trob, 
isca a fer lo simple un altre, 
que a fe que jo l'he fet prou". 

Sobre les absències freqüents de Vicenç Garcia, caj fer constar que aquella època 
eren molts els rectors que no residien en llurs parròquies, segons deduïm del "De-
cretum de residentia episcoporum et aliorum inferiorum", promulgat en la sessió V I 
del concili de Trento, celebrada el 13 de gener de 1547 (Conciliorum Oecumenicorum 
Decreta, Barcelona, Herder, 1962, pp. 657-659). Així mateix, del "Decretum de re-
formatione", promulgat en la sessió X X I , tinguda el 16 de juny.de 1562, s'infereix 
que hi havia clergues de costums escandaloses (id. ppí. 706-707, cànon 6). 

http://juny.de
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nou sense col·locació 3 5 i ha de tornar a raure amb els rústecs page
sos de la Segarra. Per això no és estrany que Vallbona constituís 
per ell, fins a cert punt, una mena de refugi literari i cultural d'a
quell món de grandeses que tant havia somniat. 

És cert que, mentre ha de romandre a Vallfogona es preocupa 
del bé espiritual dels feligresos, als quals estima sincerament, i porta 
l'escrivania amb el rigor d'un notari, però són molts els testimonis 
que ens diuen que hi estava per força. L a "soledat apacible" i el 
"sosegat silenci" 3 6 , ,són bons per a ser' cantats en un moment de des
engany o de simple esbargiment poètic, però ell no accepta de viu
re'ls. E h el fons se'n riu, perquè sè sent cortesà. Per això s'havia de 
trobar bé al monestir de Vallbona, que en aquella època era com 
una mena de petita cort matriarcal, integrada per senyores nobles 
i belles donzelles de cases principals que hi rebien educació, 

No podem oblidar que Vicenç Garcia és un sacerdot molt se-
oulmitzat, com ho són la majoria dels religiosos intel·lectuals d'aquell 
segle, a l'estil de Calderón, Góngora i Tirso de Molina, encara que 
de talla inferior, els quals es permeten d'introduir-se en els camps 
de l'amor profà, de la picaresca, de l'obscenitat i, fins i tot, de la 
repugnant coprologia, amb un desvergonyiment que, donada la con
dició dels autors, de ser persones sagrades, avui no acabem de com
prendre 8 7 . Això ens explica el fet que tota la temàtica qüe el Rec-

35. Fruit d'aquesta estada fou el sermó necrològic predicat a la catedral, el 12 
de maig de 1621, en motiu de la mort de Felip I I I , que és l'única obra en prosa 
que es conserva del florejat poeta (E. C . G I R B A L , Una obra en prosa del popular 
poeta Dr. Francesc Vicens Garcia, rector de Vallfogona, Girona, imp. Llach, 1882.— 
Lo Rector de Vallfogona..., op. cit. nota 1, pp. 35-41). E l seu gran biògraf, mossèn 
Corbella, diu que Garcia tornà a Vallfogona a mitjan gener de 1622, "retut per la 
desgiràcia, empès per vents contraris, mut i arrupit com un canari quan muda" (id., 
p. 41), però en arribar a mig abril tornà a desaparèixer. Aquí és on se solen col·lo
car el viatge per a doctorar-se en teologia (no se sap on) i l'estada a Madrid, la 
qual tampoc no s'ha pogut documentar històricament. 

36. Poesías jocosas , op. cit. nota 2, pp. 145-146. 
37. Malauradament no posseïm cap edició crítica de les obres de Vicenç Gar

cia. Sembla que l'edició prínceps és una que es titula La Armonía del Parnàs, més 
numerosa en las poesías vàrias del atlant del cel poètich, lo Dr. Vicent Garcia,.. 
(Barcelona, imp. Rafel Figueró, 1703, 34 fols. s.n. + 314 pp. + 4 fols. s.n). Ser
veix per a identificar aquesta edició la nota següent: "Se ven en casa Joan Veguer, 
Uibrater, a la Plaça Nova". Cal advertir que, entre altres, es citen unes edicions 
apòcrifes de 1700 i 1701. L a primera estampació fou a cura dels suposats rectors 
de Bellesguard (Joan B. Gualbes), dels Banys (Joaquim Vives i Ximenes) i de Pi-
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tor de Vallfogona desplega, relativa a Vallbona, versi sobre supo
sats amors que ara hauríem de qualificar de sacrílegs. 

Quan Vicenç Garcia passa a residir a Vallfogona, l'estiu de 
1608, el cenobi de Vallbona fa quatre anys que ha implantat la clau
sura tridentina rigorosa i que és regit per rextraordinària abadessa 
dona Dorotea de Ferrer i Lliure, nascuda a Nàpols de pares cata
lans. Durant la seva prelacia (1604 f 1626) vestí l'hàbit a vint-i-dues 
monges i emprengué obres importants: féu el retaule major (que 
s'havia cremat), el mirador del dormitori comú, el parlador nou, la 
custòdia gran i altres utensilis litúrgics de plata. Una cronista vall-
bonina coetània escriu a Pabadiologi: "Regí i governà l'abbadia 
22 anys ab gran prudència i satisfacció de totes les religioses, a les 
quals mostrà sempre entranyes de mare" 3 8 . 

Entre les monges il·lustres d'aquella època, veiem al nostre claus
tre la priora Llúcia de Vallbona, amb les seves germanes Caterina 
i Victòria, cunyades del cronista tarragoní Lluís Pons d'Icart; Guio-
mar i Lucrecia de Pons; Leocadia i Isabel d'Icart; Eugènia, Anna 
Maria i Mariàngela de Sullà; Verònica de Cortit, Brianda de Ver-

talluga (fra Manuel de Vega, monjo de Ripoll), els quals pertanyien a l'Acadèmia 
dels Desconfiats, precursora de la de Bones Lletres,. i es publicà vuitanta anys des
prés de la mort del poeta. E l criteri, seguit pels esmentats recopiladors fou bastant 
deficient, segons ells expliquen, puix que, sota el signe de la Inquisició, suprimiren 
molts versos i composicions senceres, per considerar-Ies "indignas de tenir.se" i 
"molt fora de la devoció christiana lo llegir.las" (id., fol. 27v s.n.), i substituïren 
algunes expressions i versos per medi de puntets (id., fol. 28v s.n.); en canvi, varen 
incloure dins de la col·lecció les composicions vergonyoses de tema coprològic, cir
cumstància que diu ben poc a favor de la censura de la Inquisició. Tampoc no fou 
gaire afortunada l'edició de 1840, que preparà el llavors jove estudiant Joaquim 
Rubió i Ors, el qual reconstruí arbitràriament els textos mutilats per la Inquisició i 
addicionà a l'obra no poques composicions que els' primers editors deixaren per ver
des, la paternitat vallfogonista de les quals no era fàcil de provar. Amb tot, tampoc 
no hem de creure, amb mossèn Corbella, que tots eh versos indecents, bruts i de 
doble sentit que llegim en l'edició de 1840 i en les altres que se succeïren, són obra 
exclusiva dels interpoladors i que la producció autèntica de Vicenç Garcia és total
ment acceptable; per dissort, aquesta posició està força allunyada del món poètic, 
vulgar i cru, en que es mou l'autèntic vallfogonisme. 

Als qui vulguin analitzar l'obra de Vicenç Garcia, recomanem l'erudit estudi de 
conjunt de Jordi R U B I Ó I BALAGUER, Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona, en "His
toria General de las Literaturas Hispánicas", Barcelona, Barna, 1956, t. I V , 1 . a part, 
pp. 557-566, i les pàgines que hi dedica Joan Ruiz i CALONJA, Història de la Lite
ratura Catalana, Barcelona, Teide, 1954, pp. 383-386. 

38. Llibre de notas y resulacions del real monastir [de Vallbona], que comen
tan en lo any 1173. Ms. del s. xvn, ff. 11-llv. 

http://tenir.se
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gós, Lucrecia d'Avinyó, Jerònima de Tamarit, Cecília de Montser
rat i Maria Anna de Guimerà. L'any 1604 el nunci apostòlic conce
deix llicència a Dorotea i Jerònima de Ferrer —segons sembla, ne
bodes de l'abadessa—,per ingressar en qualitat de'"encomanades", 
amb la condició que no vesteixin de seda i que només hi estiguin 
fins a complir vint-i-cinc anys 3 9 ; podríem citar altres casos sem
blants. H i ha també tot un estol de "scholanes", que es diuen Elena, 
Victòria i Isabel de Duran; Guiomar, Maria i Francisca de Ferrer; 
Maria i Mariàngela de Cortit; Oròsia, Clemència i Concòrdia de 
Sullà; Cecília d'Hospital, etc., la major part de les quals viuen dins 
deï convent amb les ties monges. També hi ha una escolana que 
figura amb el nom de "dona Contesina" de Queralt. I no esmentem 
les novícies, donades i beates que igualment integren la comunitat 4 0. 

E n un altre estudi hem explicat el règim que segueixen les es-
colanes i les encomanades. L a majoria ingressen a la clausura entre 
els quatre i els sis anys. Moltes es fan monges, però algunes surten 
del cenobi promeses o casades. Malgrat que no se'ls permet de fes
tejar als locutoris, i menys encara a través de les reixes i finestrals, 
és inevitable que els nois que les volen conèixer i les pretenen- orga
nitzin albades i altres festes amb instruments de música i balls 4 1 . 
Per altra banda, a Vallbona es viu un ambient literari i estètic molt 
refinat; així ho podem veure per les cròniques i pels diaris espiri
tuals'que redacten les monges i a través del cultiu de les belles arts; 
de la poesia, de ia música i de la pintura, i de les arts aplicades) com 
la confecció de puntes i brodats. Posseïm algunes estampes de per
gamí bellament decorades i a Vallbona es conserven bastants qua
dres pintats per religioses. Aquesta època les monges i esoolanes 
estudien arpa i clavecí. També es cultiva l'orgue, que cap a l'any 
1620 pren gran volada amb l'organista i mestra de música Isabel 
Anna de Pradell' 4 2. Darrera una minuta d'Antoni Porta, notari reial 
de l'abadessa Joana de Vilafranca, del 26 de març de 1548, relativa 
al compliment d'una sentència dictada per motiu de pasturatge il·le-

39. Index vell del arxiu, Ms. de Vallbona, any 1713, f. 9. 
40. Hem tret aquests noms de les llistes de les confraries dels Juraments i del 

Roser (ops. cits. notes 10 i 15). 
41. Ji. J . P I Q U E R I JOVER, Eh monestirs cistercencs de dones de la Corona d'A

ragó al segle xrx (Reformes de signe positiu promogudes pels monjos de l'orde ex
claustráis), en "Miscellanea Populetana", Poblet, 1966, pp. 559-570. 

42. Id. nota 10. 
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gal per part d'uns veïns de Sant Martí de Maldà, hi hem trobat una 
nova versió coetània de la coneguda poesia que comença així: 

Bella, de vos son amor 
ya fosseu mia, 
la nit e lo jorn com pens en vos 
moti cor sospirais. 

Recordem encara les festes de les vesticions i professions que 
amb les "letrilles" i "villancicos" polifònics1 que es canten (i que 
constitueixen veritables mostres de mundanitat); i amb el sermó "de 
campanillas" que s'ha de declamar, semblen concursos literaris pro
fans 4 4 , tal com veiem a través de la col·Iécció de fullets que nosal
tres posseïm. E l mateix direm de les devocions i festes què es prac
tiquen davant dels altareis del claustre que les monges tenen indi
vidualment assignats, —cosa que recollim de la tradició que ha per-
viscut fins ara, i es demostra pel Llibre de Goygs ',s—, i de les xo
colatades que, per diversos motius, organitzen les mestres d'esco-
lanes amb llurs alumnes a l'ermita de l'hort, etc. 

Tot això, que és una mostra de la cultura femenina pròpia del 
temps (al costat de casos excepeionak com el de l'abadessa i escrip
tora Maria Roger de Llúria i de Magarola, o com el de les innom
brables flors de penitència i de virtut que, per l'estil de la passio-
nària Jerònima de Castellví, no han deixat mai de criar-se al claus
tre de Vallbona), havia d'impressionar fortament Vicenç Garcia. E l 
cenobi de Vallbona era, i.encara avui és, un oasi de distinció i d'es
piritualitat enmig de l'aridesa de la Segarra. Nosaltres pensem que, 

43. Fitxer de l'abadiologi, ordenat segons dates (A. P.). 
44. Entre les peces oratòries vallbonines, carregades de barroquisme, de les 

quals tenim notícia, hem d'esmentar el sermó de á&nt Robert abat, que predicà al 
nostre cenobi un rector de Nalec "jaio de 80 anys" i que comença així: "Para pre
dicar de un ángel por ángeles, y entre ángeles, no un hombre y un hombre como 
yo abía de ser el predicador, sino un ángel, y un ángel de superiores gerarquías a 
quien toca comunicar las noticias a los ángeles inferiores.. Angel fue nuestro san 
Roberto abad, fundador de la esclarecida orden cisterciense, y ángeles considero 
son las señoras deodatas, a Dios dadas, que hoy consagran estos cultos a Nuestro 
Señor..." (J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae Monumento, Ms. Biblioteca de Catalunya, 
t. V I , p. 529). 

45. Ms. del S. xvu, procedent de Vallbona (ara a l'Arxiu Històric Municipal 
de Barcelona). Els altars de referència varen existir fins l'any 1936. 
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fins i tot ei contacte amb Vallbona havia de lliurar-lo de la grolleria 
i de la vulgaritat; però nò fou pas així. 

e) Producció poètica de, Vicenç Garcia relativa a Vallbona 

Les composicions que en el Suplement a les poesies jocosas y 
sèrias, el Rector de Vallfogona dedica d'una manera indubitable a 
Vallbona són tres. E l sonet n.° XIV, en el qual glossa l'admiració 
que causà al vicari de Vallboná la formosor d'una monja "que vegé 
pregant un cert matí en lo cor de la. . . iglesia" 4 6 ; les quartetes nú
mero X I I , dedicades "al rector de Vallbona, que anàba anemorat 
de una monja" 4 T , i el romanç n.° 1, posat en forma de "carta que 
escrigué lo rector de Vallbona al de Vallfogona..." 4 S , que abando
nava massa sovint la parròquia. E l sonet és una de les millors com
posicions líriques del poeta; malgrat l'atreviment del tema, mostra 
una finor excepcional de conceptes, guarda fins a cert punt les for
mes i apenes s'excedeix en cap sentit. No podem dir el mateix dels 
versos restants. Les quartetes són escrites fent cas omís dels prin
cipis morals i amb un to burlesc i vulgar que voreja la indecència. 
Per últim, el romanç conté una colla de consells, en els quals l'au
tor figurat fustiga els vicis de Garcia, dient que no vàgi a Vallbona 
a "fer el llop", que no passegi tant pels carrers de Barcelona i que 
es cuidi millor de les "cabras, dels anyells y dels moltons", que són 
els feligresos. E n realitat, a través del romanç, el poeta fa examen 
de consciència i mostra públicament els seus torts, per demanar 
perdó a Déu, i a més ens confirma dos punts importants: que Vi
cenç Garcia anava sovint a Vallbona i a Barcelona, i que les seves 
sortides solien ser bastant llargues, ja que acostumava a deixar un 
vicari. L a Inquisició impedí durant molts anys que les composicions 
dedicades a les monges de Vallbona es publiquessin i, per aquest 
motiu, no figuren en les primeres edicions, sinó fan sols en el Su
plement. 

Les dues poesies de les quals és protagonista el rector de Vall
bona ens inviten a dir quelcom sobre qui podria ser aquest sacer-

46. Op. cit. nota 17, p. 8. 
47,. IcL, p. 29. 
48. Id., p. 30. 
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dot. No tenim encara format el rectorologi de la parròquia de Santa 
Maria de Vallbona de les Monges, municipi sorgit entorn del mo
nestir. Amb tot, podem manifestar que, aproximadament entre els 
anys 1575 i 1602 hi ha mossèn Joan Fortuny, el qual adés figura 
com a rector, adés com a ecònom. A partir de 1602, trobem mossèn 
Macià Bover, que havia estat beneficiat de la capella de la Mare 
de Déu del Claustre. I l'any 1630, hi ha mossèn Jaume Rovira. És 
possible que dintre de poc temps puguem donar més detalls sobre 
aquest punt. 

A part de les tres composicions comentades, n'hi ha d'altres re
latives a Vallbona. Ens referim, per exemple, al sonet n.° X X V I I , 
que es titula "Queixas de un galán a una reixa, perquè li impedia 
lo veurer a una hermosa Encomanada" 4 9 ; el sonet m.° I I I del su
plement, dedicat "a una monja novicia, desdenyosa, que estava re
sant lo ofici de difunts per una tia sua" 5 0 ; les dècimes n.° V I I I , "a 
una senyora monja" 6 1 , n.° X, "a unas senyoras monjas" 5 2 , i n.'° X I , 
"a unas sabatas y tapins que donaren a una monja . . . " 5 3 . Totes 
aquestes composicions presenten clars indicis de probabilitat que 
es refereixen al monestir de la Segarra, perquè donen detalls con
crets de llocs i ambient i, a més, perquè no sabem que el Rector 
de Vallfogona dediqués versos a altres monges que les de Vallbona. 

També podria ésser suggerit per una religiosa del nostre cenobi 
el romanç n.° IV, que dedica "a una senyora molt hermosa que, 
galantejant-la un eaballer, se féu religiosa"; és aquella que comença 
amb els versos tan coneguts que diuen: 

49. Op. cit. nota 2, p. 14. Com hem dit, aquells anys a Vallbona hi havia no 
poques noies "encomanades". També trobem una al·lusió a una "monja escolana" en 
la lletra lírica titulada "Que las cosas de aquest món verdas y maduras son" (id., 
p. 70). 

5Q. Op. cit. nota 17, p. 2. Per medi de llibretes, les monges portaven el compte 
puntual de les obligacions particulars que tenien vers les religioses difuntes (i més 
encara si eren llurs ties), per les quals, segons l'època, havien d'aplicar el rés de de
terminat nombre de saltiris i de l'ofici parvo de difunts. Això, naturalment, a més 
dels sufragis de l'orde. 

51. I d nota 17, p. 16. L'al.lusió a la "muralla", que contraposa amb el "parla
dor", sembla referir-se a Vallbona, on els murs eren especialment alts i forts davant 
de la porteria del cenobi, que dóna entrada als locutoris. 

52. Id. p. 17. 
53. Id. pp. 18-19.. Per les cartes de visita de l'època, sabem que les nostres mon

ges usaven sabates i tapins de damasc brodat, amb sivelles de plata i llaços de galó, 
tal com descriuen aquests versos. 
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"A vos, la lletra ferida, 
jo lo ferit de aquell arch 
a qui de fletxas mantenen 
aqueixos ulls soberans" 5 4 . 

E l mateix direm de les dècimes n.° V I , que consagra "a una 
despedida de una devoció mongil" 5 5 , i de l'humorístic sonet n." X, 
que dedica a D . Cristòfor d'Icart 5 e , membre d'una família noble de 
Tarragona, estretament vinculada amb Vallbona. 

Ens manca espai i temps per fer una exegesi literària de les 
composicions. Com a impressió de conjunt, direm que l'única cosa 
de Vallbona que crida l'atenció de Vicenç Garcia és la bellesa cor
poral de les monges, a les quals atribueix els mateixos sentiments 
i passions que a les senyores que viuen al món. Segons ell, les ca
racterístiques amoroses de les dones són la versalitat, la traïdoria 
i la inconstancia. 

És curiós que ¡ni l'art ni la virtut no li diuen gran cosa. No men
ciona per a res les sumptuoses funcions litúrgiques vallbonines i 
tampoc no fa cap al·lusió al monument; de la mateixa manera que de 
la visita a Santes Creus tan sols esmenta les tombes reials i el sa
grari de les relíquies 5 7 (i ens en dóna una visió pintoresca). 

Si tenim en compte que la major part de composicions del poeta 
són dedicades a dames joves i belles de ciutat, no és estrany que 
Vallbona li inspirés tants versos, donat que aquell temps estava ple 
de monges, escolanes i encomanades filles de la noblesa. A Garcia 
li agradà més de glossar les senyores fines i riques, què ocupar-se 
dels tipus humils de la classe baixa del poble d'on ell provenia, com 
de la "mossa grabada de verola" 5 8 , la "donsella que una matinada 
de ivern rentaba bugada a la bora de un riu" 5 9 , la "hermosa amada 

54. Op. cit. nota 2, pp. 78-79. Donat l'ambient intel·lectual que hem referit, tro
bem a Vallbona no poques monges "lletraferides", és a dir, cultes i afeccionades a 
llegir i a escriure. A més, a la quarteta setena d'aquesta composició hi ha una al·lusió 
a l'obra De contemptu mundi, de sant Llorenç Justiniani (1380 f 1455), obra caracte
rística de l'espiritualitat benedictina, que fou molt estimada de les nostres monges. 

55. Id. , p. 14. 
56. Op. cit. nota 17, p. 6. 
57. Op. cit. nota 2, pp. 72-75. 
58. Id. , p. ». 
59. Id. , p. 16. 
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del pastor" 6 0 , la "jove hortelana" 6 1 , la noia "que estaba omplint 
un canter a la font" 6 - i altres figures típiques de Vallfogona i la 
contrada, a les quals també dedica un sentit record. Perquè li convé 
fer-se amb gent poderosa i principal per a poder prosperar. 

L a persona que tingui la curiositat i la paciència d'agafar el 
volum de les obres de Vicenç Garcia i llegir l'aplec de composicions 
amatòries que dedica a les monges i escolanes de Vallbona, veurà 
tot seguit que ni una sola d'elles correspon a la suposada passió del 
poeta. Per això les moteja de cruels i d'ingrates. 

Ara bé, davant de tota la poesia amorosa i eròtica del Rector de 
Vallfogona, hom es planteja el problema de voler esclarir si Taféete 
que el poeta sentia per les seves muses era un amor passional o pla
tònic, o si es tractava de meres elucubracions cerebrals. D'una part, 
trobem proves en els propis versos d'haver viscut Garcia una verita
ble experiència amorosa, no sabem si abans o després d'ésser orde
nat sacerdot; d'altra, ens fa l'efecte que es tracta d'una mena de 
Don Jtutn, insatisfet o impotent, que s'enamora amb una extrema 
facilitat de les dones, sabent per endavant que el seu amor és im
possible, i ací radica la humana tragèdia del poeta. 

A les dècimes n.° IX, que titula "Desengany del món" 6 S , llegim 
uns versos que ens donen peu a una interpretació benigna, en el 
sentit que les passions i sentiments feflexats en els poelmes amatoris 
del Rector de Vallfogona no passen d'ésser meres figuracions imagi
natives, que no transcendeixen a la vida privada del poeta i que 
tampoc no arriben al coneixement de les muses que ell adora i fus
tiga. Diuen així: 

"...entre cel y terra hi ha 
una mossa que me agrada, 
mes sols pera ser mirada 
y beneir qui la crià. 

Vull.la ab amor clerical 
que mai me destorba'l son, 

60. Id., p. 55. 
61. Id., p. 66. 
62. Id-, p. 110. 
63. Id., pp. 28-36. 
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y ella tanbé'm correspon 
ab un amor virginal" m . 

És a dir, que les beutats femenines que se li fan ostensibles, 
només li agraden per a ésser mirades i mai no li fan perdre el son. 

Pensem que si Vicenç Garcia hagués estat un seductor i un lli
bertí com sembla deduir-se de molts dels seus versos, no s'hauria 
pogut aguantar tants anys a la parròquia de Vallfogona, ni tampoc 
sé l'hauria admès al cenobi recent reformat de Vallbona, ni a les 
cúries de Vic i Girona, i és segur que el bon monjo de Santes Creus 
fra Josep Barberà li hauria retirat l'amistat. L a tradició viva de la 
Segarra, que tantes pistes ens dóna quan ens trobem amb un pro
blema obscur, ens pinta Garcia com un home bromista i despreocu
pat, com un fresc, però mai com un sacerdot que viu en la disbauxa. 

Les deduccions evidents que s'imposein aquí són que tot és con
vencional —pur gongorisme—>, que el poeta es resistia a publicar la 
producció amatoria, que aquesta només era coneguda de cercles 
reduïts i que mai no transcendí al gran públic. 

Al·lusions literàries a Santes Creus 

Ja n'hem esmentat algunes de ben significatives a les pàgines 
precedents. 

L a primera referència al monestir de Santes Creus la trobem a 
les dècimes n." V I I I , que porten per títol "Al desengany del món" 6 3 . 
Es tracta duna composició que Vicenç Garcia dedica a la seva 

musa. De fet és un cant a l'amor inspirador dels seus versos, com 
declara a la tercera estrofa: 

"Diuen que de la poesia 
lo amor ne és pare y autor; 
per cert, ja no tinc de amor 
cosa que de contar sia. . ." 6 6 . 

64. Id., p. p. 31. 
65. Op. cit. notà 2, pp. 26-28. 
66. Id. , dècima 3.<i, p. 27. Aquests versos són una autoconfessió important 

per a comprendre l'arriscada temàtica que el poeta cultiva, puix que en èl camp ama-
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Aquest poema ens fa penetrar dins la intimitat de l'ànima de 
Garcia, que es caracteritza per unes alternances de goig i de pena, 
segons se senti correspost o rebutjat, innocent o culpable, com veiem 
per l'estrofa següent: 

"Y si per algun pecat 
torna ma melancolía, 
Tirsis de la ànima mia, 
me posaré a dromedari 6 7 

de Santes Creus o a vicari 
de la vostra rectoria" 6 8 . 

L a dècima que acabem de transcriure parcialment, amb què 
lou la composició que comentem, es presta a ésser explicada de la 

forma següent: emportat per la tristesa, el poeta se situa en l'alter-
nativa final de fer-se monjo de Santes Creus ("me posaré a drome
dari de Santes Creus") o d'acceptar una vicaria prop de Tirsis ("o a 
vicari de la vostra rectoria") e o . 

L a present composició ha donat peu a moltes interpretacions; 

tori s'atreveix a totes les llicències. No obstant, impulsat ara pels nous pensaments as
cètics que li brollen del cor, diu que no té res a contar d'amor, perquè, tal com s'ex
pressa en la continuació de la mateixa dècima: 

"Cremí la memòria mia 
en acte de inquisició, 
perquè en la lley de rahó 
fonch heretge declarada: 
y una memòria cremada 
¿qué podrà escriure ab carbó?". 

O sigui, que Garcia ha volgut esborrar —"cremar"— de la memòria tots els re
cords d'un passat amorós que el turmenta. 

67. L a paraula "dromedari", com a sinònim de "monjo", és una de tantes 
extravagàncies del Rector de Vallfogona, que tant pot haver estat posada per les 
exigències de la rima, com suggerida per la semblança que pot tenir la silueta d'un 
frare encaputxat amb el gep d'aquell animal del desert. 

E l doctor Jordi R U B I Ó I BALAGUER ens ha suggerit que es podria tractar d'una 
lectura errònia, que s'ha perpetuat a través de les diverses edicions, i que possible
ment l'original diria "me posaré a hebdomadari de Santes Creus...". E n els'mones-
nirs i catedrals, amb el nom d'hebdomadari o setmaner, és designada la persona que 
durant una setmana ha d'oficiar a l'altar o al cor. 

68. Op. cit. nota 2 , dècima última, p. 28 . 
69. Qui és Tirsis? Sembla que amb aquest nom pastoril Garcia designa un 

poeta i rector, que no descartem que sigui ell mateix. E n el poema següent (pp. 28¬
36) surt un altre poeta que es diu Filisart, el qual moteja al primer de "Tirsi in
flat" (p. 31). Vegeu J . R U B I Ó I BALAGUER, op. cit. nota 37, p. 539. 
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però, sigui com sigui, queda ben clar que expressa d'una manera 
sensible l'agredolç de la vida del nostre poeta, el qual, endut per 
un sentiment de pena i de cidpabilitat, es planteja l*opció de fer-se 
monjo de Santes Creus. 

A les quintetos que es titulen "Carta de un rector amich del 
autor.. ." 7 0 , el pastor Ocari li diu; 

" . . . Y dareu los besamans 
a fra Joseph Barberà" 7 1 . 

I en les quintetes següents, que vénen designades amb el títol 
de "Resposta del autor a la citada carta" 7 2 , Garcia diu a Ocari els 
versos que hem transcrit en un capítol anterior: 

"Lo Pare Fra Barberà 
també esperant-vos està; 
y, si bé ha poch que és anat, 
per elegir nou abat, 
vuy o demà tornarà' 7 3 . 

E n les pàgines precedents hem explicat el sentit i l'abast de les 
estrofes al·lusives a fra Barberà. Sobre aquest punt, no ens cal afe
gir res més. 

Per últim, en el romanç n.° I , dedicat "Al hospedatge que do
nà lo Il·lustríssim Sr. Arquebisbe de Tarragona.. ." 7 4 , el poeta ex
plica amb cert detall les visites que féu a Santes Creus, Poblet i Scala 
Dei, i cita en primer lloc la nostra abadia. Aquesta excursió, que 
havia de realitzar-se acompanyat del Marquès d'Almazan i de la 
seva família, però que a l'últim efectuà Garcia sol, tingué lloc a la 
tardor de 1613,, o sigui en temps del darrer abat perpetu Jaume Car-
nicer. 

Després d'explicar l'opípera manera com foren obsequiáis els 
visitants per l'arquebisbe de Tarragona, diu que l'abat de Santes 
Creus es personà al palau per a suplicar als marquesos que visites-

70. Id. nota 2. 
71. Id. , quinteta 5, p. 63. 
72. Id. nota 4. 
73. Id. , quinteta 10, p. 64. 
74. Op. cit. nota 2, pp. 72-75. 
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sin el monestir; no obstant, les dificultats amb què topà D . Joan de 
Montcada per fer l'entrada oficial a la ciutat 7 5 , junt amb el mareig 
que tingueren les dames durant el viatge per mar, de Barcelona a 
Salou 7 8 feren que ho deixessin córrer. E l poeta conta la tristesa del 
monje bosser, que ja havia fet alguns dispendis, i després de fer 
constar que els invitats encara perderen més per no veuré el cenobi, 
comença a descriure allò que li ha cridat l'atenció. 

E n primer lloc, cita les tombes reials de Pere I I el Gran i de 
Jaume I I i Blanca d'Anjou, i la dels nobles Montcades. I després, 
descriu per alt el contingut del sagrari de les relíquies. No trans
crivint aquests versos degut a textensió i a que ja foren publicats, 
entre altres, per Euf emià Fort, en el llibre que hem al·ludit abans 7 7 , 
dedicat totalment a aquest tema. 

" Dintre del tema cistercenc, a més de l'excursió a Poblet 7 8 i de 
tot el que hem relatat de Vallbona, en descriure la muntanya de 
Montjuïc, trobem la simple cita del lloc de Valldonzella 7 9 i dues 
perites composicions, irreverents i humorístiques, posades al Suple
ment: la dècima n.° I I , que conté l'epitafi de la sepultura d'un "fra
re poeta, que morí d'infitadura" i que qualifica de "frare blanch" 8 0 , 
i la dècima n.° I I I , dedicada a "un cavaller de Alcántara que, per 
escusar-se lo treball de saludar, portaba sempre lo sombrero en la 
mà" 8 1 . 

De moment nó recordem cap altre testimoni literari relatiu a 
Santes Creus o a altres monestirs cistercencs. No obstant, per tal 
d'arrodonir l'esquema de les relacions entre Santes Creus i el Rector 
de Vallfogona, hi afegirem algunes dades de caràcter històric. 

E l 16 de maig de 1617, festa de la inauguració de la capella de 

75 . Op. cit. nota 34. 
76, Op. cit. nota 2 , pp. 38-44. 
7^, E . F O R T , El Rector de Vallfogona i Santes Creus, op. cit. nota 1 , p. 4 2 . 

Sobre el tema de les cites santescreuines de Vicenç Garcia, vegeu també l'obra de 
J . SERRA V I L A R Ó , El Rector de Vallfogona Dr. Vicente García, autor dei Quijote 
de Avellaneda (Barcelona, 1940, p. 71) , el qual creu què la composició Desengany 
del món (op. cit., nota 2 , pp. 26-28) fou adreçada a fra Barberà. 

7 8 . Op. cit. nota 2, p. 74. 
79. Idi., p. 90 . 
80. Op. cit. nota 17, p. 12. 
8 1 . Id., p. 1 3 , Orde militar fundada l'any 1156 i adscrita a la disciplina regular 

del Císter. 
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Santa Bàrbara, fra Josep Barberà oficia la missa i presideix la re
presentació de la "Comèdia" dedicada a la santa, original del nostre 
poeta 8 2 L'estiu de l'any 1623, trobant-se ja afectat del mal que el 
portarà a la tomba, Vicenç Garcia rep la relíquia de santa Bàrbara, 
de la qual són portadors fra Josep Barberà, abat de Santes Creus, 
fra Joan Carreras, prior del mateix cenobi 8 3 i fra Hilari Gil, monjo 
també de Santes Creus i prior de l'Eula (monestir del Rosselló) 8 4 . 
L a importància dels tres personatges que acompliren un darrer gest 
de delicadesa envers el famós rector, ferit de mort, ens subratlla la 
gran estima en què era tingut a Santes Creus. 

E l 31 d'agost del mateix any 1623, Garcia atorga testament 8 5 i 
nomena prior marmessor fra Barberà, a qui fa els dos llegats 
següents: 

"ítem. Deixo al Sr. Abat de Santes Creus, D . Fra Jo-
seph de Barberà, íntim y caríssim amich meu, en senyal 
del amor que li tinch, un quadro y pintura, que's quan 
deslligaren a Christo de la columna. 

"ítem. Vull que de mos béns sien donades al Sr. Abat 
de Santes Creus, D . Fra. Joseph de Barberà, per lo que 
ell sab que li tinch encomanat, cinquanta lliures moneda 
barcelonesa" 8 e . 

A més, funda un aniversari,, amb missa de "tres capellans", que 
es dirà l'endemà de la festa de santa Bàrbara, i deixa per adminis
tradors fra Barberà mentre visqui i, després, el rector de la parrò
quia. Aquest testament també constitueix una prova de l'amor deli
cat i profund que Vicenç Garcia sentí per l'abat de Santes Creus. 

h) Cloenda 

Acabarem dient, en resum, que Vicenç Garcia freqüenta Vall-

82. Op. cit. nota 2 , pp. 159-207. — R. C O R B E L L A , L O Rector de Vallfogona..., 
op. cit nota 1 , pp. 29-30. 

83. Duïant el quadrienni de 1628-1632. 
84. Fra Hilari obtingué la relíquia de Roma el 1 9 d'abril de 1623, segons cons

ta en el pergamí de l'autèntica (R. C O R B E L L A , id. nota 8 1 , pp. 48-49) . Fou també 
abat de Santes Creus a partir de 1640, i hagué d'abandonar l'abadia per causa de 
la seva patriòtica conducta a favor de la nostra terra. Havia ostentat els càrrecs de 
procurador i secretari de la Congregació, prior de Muntesa i catedràtic de Perpinyà. 

89. Id. , pp. 51-53. 
86. Id. , p. 52. 
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bona des de l'estiu de 1608, en què es fa carree de la parroquia de 
Vallfogona de Riucorb, fins que el 1623 expira allí, segons sembla, 
en braços de la seva mare. De l'esmentat monestir l'atreuen dos ob
jectius: la virtuosa comunitat de senyores nobles i un monjo cister-
cenc de gran vàlua, que amb el temps serà abat de Santes Creus. 
Es tracta de fra Josep Barberà, que resideix al cenobi vallboní, pel 
cap baix, des del 15 d'abril de 1605 al 15 de juny de 1608, i que, 
probablement, era confessor o director espiritual de les monges. Els 
nomenaments per a aquests càrrecs solien durar quatre o més anys, 
durant els quals, segons totes les versemblances, el rector i el monjo 
es conegueren i posaren els fonaments d'una sòlida i lleial amistat. 

JOSEP JOAN PIQUEB I JOVER 
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APÈNDIX 1 

E L MEMORIAL D E L E S RELÍQUIES 

Publiquem a continuació el Memorial de les Relíqmies, autògraf 
de fra Josep Barbera, monjo de Santes Creus, que nosaltres posseïm 
en el nostre arxiu i que ha donat peu al present estudi. Aquest cu
riós document consta de dos fulls de paper, de tamany foli. E l set 
gon full resta en blanc; més ben dit, només hi consta el títol següent: 
Memorial de las Reliquias, posat per una altra mà. 

L'autògraf de fra Barberà està contingut al primer full, que és 
escrit a dues cares i a dues columnes. L a conservació és deficient, 
per causa de la humitat, la qual dificulta la lectura de moltes ratlles. 
La cal·ligrafia del nostre monjo, pròpia de Fèpoca, és harmònica i clara. 

Conté un inventari de les relíquies existents al monestir de Vall
bona. Per ell sabem que algunes formaven part de les joies i orna
ments de les imatges de santa Petronella, santa Orpina i santa Cecí
lia; que altres estaven en el reliquiari de la Santa Espina, el qual 
tenia dedicat un altar a l'angle sud-oest del claustre, que encara nos
altres hem aconseguit tocant a l'actual rebost (antiga cuina); que hi 
havia dues capses per a guardar relíquies: la "capseta vermella" i la 
"capseta de plata", dita també de la Llet de Nostra Senyora, i , per últim 
un reliquiari conegut sota el nom de "Testa del pare sant Bernat" 
que, a més de les relíquies del sant, contenia totes les que no posseïen 
"autèntiques". A la llista de relíquies, fra Josep Barberà hi afegeix 
el Iignum crucis que el General de l'orde fra Edmond de la Croix donà 
a les monges "en lo any proppassat de 1604, en lo mes de juny" 

Algunes relíquies són ben pintoresques, però no difereixen de 

87. Avui sabem que el General de l'orde arribà a Vallbona a les dotze de la 
nit de. la vigília de Corpus, o sigui, el dia 15 de juny de 1604, per tal de presidir 
l'elecció d'abadessa i implantar la clausura tridentina. Romangué al cenobi, al
menys, fins el 27, en què va tenir lloc la benedicció de la nova prelada Dorotea de 
Ferrer (id. nota 38). Quan es trobava al priorat de Natzaret, de Barcelona, morí de 
malaltia el 21 d'agost del mateix any i rebé sepultura sota les grades del presbiteri 
de Poblet (op. cit. nota 7, t. I , p. 329, i t. I V , p. 234. — E . F O R T , El sublime y es
téril sacrificio de un Abad General del Cister, a "Cistercium", X X I (1969), n.» 113, 
pp. 70-74). 
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les que guarden altres esglésies i monestirs de l'època s s . Respecte 
de la que es titula "Llet de Nostra Senyora", que és la que crida més 
l'atenció, ens permetem recordar l'aclariment del P. Jaume Villanue
va, el qual, referint-se a un cas semblant, diu: "De lacte imaginis 
Beatae Mariae quae est in partibus Ultramarinis" 8». 

Per tal de situar en el seu ambient el nostre Memorial de les Re¬
líquies, hem d'afegir que els objectes venerats són molt antics i que, 
durant l'Edat Mitjana, la paraula "relíquies" tenia un sentit molt 
ampli, ja que es donava no solament a les cendres, als ossos i altres 
romanalles dels sants (reiiqniae), sinó també als objectes que han 
estat en contacte amb ells (brandea) i, fins i tot, als records que els 
peregrins portaven de Palestina. Se sap també que alguns monjos 
poc escrupolosos i altra gent desaprensiva, muntaren a Terra Santa 
i, sobretot, a Roma, un tràfec de relíquies, fent passar per autènti
ques relíquies d'un màrtir o d'un confessor qualssevol restes hu
manes descobertes accidentalment prop d'alguna església o dins de 
les catacumbes. Moltes vegades no es tractava de fraus deliberats, 
sinó de casos d'excessiva bona fe. 

Del present inventari no es desprèn si a l'època en què fou con
feccionat encara s'utilitzava a Vallbona el sagrari de les relíquies, 
que veiem quelcom mutilat a la dreta del cor. 

MEMORIAL D E L E S RELÍQUIES D E L P R E S E N T MONESTIR 
D E VALLBONA 

Primo de sant Desyderi. 
De la pedra de sant Joan Baptista. 
Del vel de santa Elizabet. 
Os de santa Llúcia, 
De sant Jaume y de sant Audali, 
Y de sant Damià y de sant Potencià, 
Y de santa Susanna y de sant Víctor, 
Y de sant Jordi. 

Pedra del monte Sinay. 
De la túnica y cabells de. sant Pere. 

88). Referent a Poblet, vegeu les llistes que publiquen Finestres (op. cit, nota 
7, t. V . pp. 231-236) i Guitert {Col·lecció de manuscrits... de Poblet: ms. n.° 5 del 
P . Joan de Vallespiriosa; tot el llibre està dedicat al tema, però vegeu principalment 
l'índex alfabètic de les pp. 58-79). Pel que respecta a Santes Creus, recordem les 
al·lusions del malaguanyat historiador Tomàs Capdevila (El monestir de Santes Creus, 
Tarragona, imp. Suc. Torres & Virgili, 1935, pp. 48-49) i dèl mateix Vicenç Garcia, 
en la descripció que fa del nostre cenobi (op. cit. nota 2, p. 74). 

89,. Es refereix a una "redomita pequeña" que es conservava a la catedral de 
Vic ( J . V I L L A N U E V A , Viage literario a las iglesias de España, Valencia, imp. Oliveres, 
1821, t. V I , p. 107). 
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De la. túnica de sant Bernat. 
Y os de sant Ghristòfol, 
De sant Simón, 
De sant Valentí. 

Dels pèsols que's tornaren pedres. 
De sant Theodoro bisbe. 
De sant Nazari y Çelso. 
De sant Simonis. 
De la ossa de sant Bernat. 
Dels onze milia màrtyrs. 

De la pedra del sepulcre del Senyor. 
Del drap prim o sudari de Christo. 
De sant Cerario. 
De las pedras de sant Esteve. 
Del monte Calvari. 

Os de sant Sebastià, 
De sant Maximí, 
De sant Joan Batiste. 
De la costella de sant Colomari. 

Os del dit de sant Lluch. 
Dels cabells de santa Margarida. 
De la sepultura de Nostra Senyora. 
Del vel de santa Agueda. 
Dels cabells de santa Clara. 

Porta santa Petronilla en les arracades 
relíquia del queixal de sant Pere, de [la] 
creu de sant Andreu y de la costella de sant Pau. 

Porta santa Orpina al coll una medalla 
de plata daurada, y dintre la medalla, dels 
cabells de santa Magdalena. 

Porta també la testa de santa Petronilla, 
al coll, de la pell del camell de sant Joan 
Baptista y del dit del mateix sant 

Lo vel de santa Clara està en los pits 
de santa Cecília. 

L a llet de Nostra Senyora y de la sepultura 
de Nostra Senyora estan en lo reliquiari de la 
espina. 
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De sant Blay y de sant Sebastià estan en 
una capseta vermella. 

Lo queyxal de santa Apolònia y totes les relíquies 
sense títols estan en la testa de sant Bernat. 

Dins de la mateixa testa del pare sant Bernat 
estan les sues mateixes relíquies. 

L a senyora Ysabel Sunyera, qnondam religiosa y segristana del 
present monestir de Vallbona, y mossèn Lloís Marquès, capellà de la 
església del sobredit monestir y notari, compongueren [est] memo
rial de les sobre dites relíquies que trobaren perseverar encara ab 
títols en lo any 1583, del qual memorial he tret yo fra Joseph Bar
berà lo present trellat a 15 de abril de 1605. 

Y en lo any proppassat de 1604, en lo mes de juny, trobant • se 
en lo present monestir de Vallbona la Rsim. don fra Edmundo de la 
Cruz, general del nostre sagrat orde Cisterciense, concedí a les se
nyores religioses y convent de dit monestir relíquia de ligniun cna-
«is de Christo nostre redemptor, part de la ab si portava dit Rsim.., la 
qual depositaren dites senyores en la capseta de plata, dita de la llet 
de Nostra Senyora, la qual està dintre lo reliquiari de la espina. 

[Rubricat] 



NOTÍCIA DE LA DEDICACIÓ DE SANT JOAN 
DE LA MUNTANYA, A PONTONS 

L a petita vila de Pontons, de l'Alt Penedès, centra avui dia 
la vida duna amplia demarcació que segíes enrera va senyorejar el 
monestir de Santes Creus. Pontons va entrar en l'òrbita de Santes 
Creus l'any 1161 per acabar essent totalment del monestir des de 
l'any 1271 fins als darrers temps del cenobi. Modernament, ara fa 
una quinzena d'anys, una modesta carretera ha enllaçat Santes Creus 
i Pontons, a través de les Pobles i Valldossera. Per aquesta íntima 
unió històrica i geogràfica d'ambdues localitats creiem justificada 
aquesta intromissió en la història de Pontons, encaminada a datar 
el seu monument més vell: la capella de Sant Joan de la Muntanya, 
primitiva parroquial del lloc. 

E L MOTIU 

A principis del mes de juliol de l'any 1968 el Sr. August Fer
rer i Dalmau, propietari local, d'acord amb Mn. Jaume Torrés i Bat
lle, ecònom de Pontons, van emprendre la restauració de la capella 
de Sant Joan de la Muntanya. 

Amb motiu de desfer la taula pètria de l'altar per a fer una 
neteja interior de l'absis va aparèixer una cavitat dintre la base de 
l'altar que contenia una petita capseta de fusta de tapa corredora. 
Aquesta capseta o lipsanoteca contenia relíquies, embolicades amb 
un drapet verd, i un petit pergamí quadrat escrit amb lletra carac
terística del segle xi. 

Tot seguit el Sr. Ferrer i Dalmau es va posar en contacte amb 
el Servei de Conservació de Monuments de la Diputació Provincial 
de Barcelona que va desplaçar sobre el lloc alguns membres del 
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dit Servei i del Catàleg Monumental de la Província, encapçalats 
pel Sr. Camil Pallàs, l'arquitecte titular del Servei. 

Fou aquesta circumstància la que ens va permetre de poder 
transcriure i estudiar l'esmentat pergaminet. 

NOTÍCIES D'AMBIENTACIÓ HISTÒRICA 

Per a valorar degudament el fet històric que pressuposava la 
troballa i per a emmarcar la importància de la capella en el seu 
passat calgué fer una petita enquesta sobre Pontons i la seva his
tòria religiosa de la qual s'exposen aquí els trets essencials. 

E l terme de Pontons va reorganitzar-se com tots els seus veïns 
vers l'any 975. Ho testifica una notícia de l'àny 996 quan, amb mo
tiu de vendre Sendred, fill de Ballerone, els castells de Montagut, 
Querol i Pinyana à Hug de Cervelló, es diu que aquests termene-
javen amb els termes de Santa Perpètua i Miralles i amb els cas
tells de Vilademàger i Pontons ; 1. Torna a fer-se esment de Pontons 
i de Vilademàger l'any 1056 en vendre Bonfill Fiter i la seva es
posa Ermengarda a Ot Guifré i a la seva esposa Ermessenda, per 
20 mancusos d'or, un alou situat en els termes d'ambdós castells. E n 
donar-se les delimitacions es diu que l'alou venut terminava amb la 
serra on hi ha la torre de Bernat Gerald, amb el cim del mont Anso-
val, amb el coll de Galí i amb el camí que anava de Pontons a Vila
demàger 2 . 

Els primers senyors coneguts del castell de Pontons són Gui-
tard Guillem i família, que el 23 de juliol de 1066 van vendre als 
comtes Ramon i Adalmodis el castell i el terme per 300 mancusos, 
l'any següent, el 16 d'abril de 1067, els mateixos comtes van enco-

1 . I G L É S I E S , J O S E P : La reconquesta a les Valls d'Anoia i del Gaià. Episodis 
de la història, 40. Barcelona 1963, pp. 18-19.. Entre la redacció i la publicació d'a
quest article han transcorregut un parell d'anys; en aquest temps han aparegut dos 
treballs que complementen i estalvien aquestes notícies històriques ambientals. Ens 
referim a l'article Castells —vell i nou—• de Pontons, signat per P. C . i M. B., apa
regut a l'obra Els Castells Catalans. Vol. I I I (Barcelona 1971)," pp. 685 a 691, i l'obre-
ta.del Sr. August F E R R E R - D A L M A U , Reculls històrics de l'Edat Mitjana, de Pontons, el 
seu castell i la seva ermitat de Sant Joan de la Muntanya (Pontons 1971) 23 pp. 

2, M I R E T I SANS, J . Les cases de Templers i Hospitalers en Catalunya. Barce
lona 1910, p. 266. 
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manar el castell de Pontons a Guillem Bernat d'Òdena i a la seva 
esposa Ermengarda 3. 

Els Òdena són molt coneguts en la història catalana dels segles 
xi i xii per la seva destacada actuació i pels seus quantiosos béns 
radicats sobretot a la conca d'Òdena, prop d'Igualada, al castell 
de Raona o Sabadell i a Rubinat, Montlleó i al seu veïnatge. E l 
seu domini sobre Pontons es pot seguir per nombrosos documents: 
testaments, vendes, donacions i establiments, fins pels volst de l'any 
1270. Fou segurament el seu darrer senyor, Guillem d'Òdena, el 
que va vendre el castell de Pontons a Santes Creus l'any 1271 4 . 

L a història del castell i terme de Pontons no fou pas ben pa
cífica entre la seva restauració i mitjans del segle xn. E l veïnatge 
de les terres àrabs ocasionà més d'un ensurt als seus habitants amb 
motiu de les expedicions guerreres dels àrabs o de llurs ràtzies, com 
la que entre els anys 1000 i 1002 va trepitjar aquestes terres arribant 
fins a Manresa o la que vers l'any 1050 va atènyer i destruir l'orgà-
nització de la veïna Llacuna o Vilademàger. Però, sens dubte, la 
que va donar la més forta sotragada a la repoblació de la contrada 
f ou la invasió dels almoràvits de Tany 1115, quan van assolar la con
trada del Penedès i van arribar a les mateixes portes de Barcelona, 
a la qual van posan setge. 

Aquesta maltempsada, acompanyada de l'emigració de gent 
vers les planes del Penedès i les noves terres que es reconqueriren 
a Tortosa i Lleida, foren causa d'un profund despoblament de tota 
aquesta part muntanyosa. 

E l ressò d'aquest despoblament a Pontons i a tot el seu veïnat
ge es troba encara els anys 1138 i 1148. 

L'any 1138 en Ramon Guillem d'Òdena i la seva muller Sança 
donaren a l'orde de l'Hospital l'església de Sant Joan, del castell nou 
de Pontons, amb els delrhes, les primícies, les ofrenes i tots els drets 
que tenia dita església abans de despoblar-se el territori, junt amb 
les sufragànies de Santa Maria i de Santa Fe, a més d'una terra 

3. Aquestes i altres notícies històriques de Pontons les devem al fitxer de 
Mn. Josep Mas, de l'Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, E l segon document 
Thavem també trobat a l 'A. C . A. pergamí 376 del comte Rstnon Berenguer I . 

4. F O R T I C O G U L , E U F E M I Á , Santes Creus. Notes històriques i descriptives. Bar
celona 1936, U . 31. 
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dita del Prat, de les cases del difunt Ramon, la meitat d'un molí i 
la tercera part d'un altre. Tot això era al terme de Pontons. Els 
Odena ho cedeixen als cavallers-religiosos volentes redirigere et aplo-
pare castrum de Pontons, quod diu stetit infestatione paganorum ere-
mum et depopulatum °\ 

E l text és de si prou eloqüent i estalvia tot comentari. Només 
ens cal remarcar que anteriorment hauria estat força poblat, com ho 
indica el fet de tenir dues sufragànies. Tot fa suposar que la, donació 
als hospitalers va quedar inoperant, segurament per la impossibilitat 
dels cavallers de dur a terme la repoblació. Cap altre document no 
parla de llur domini sobre l'església de Pontons; al contrari hi ha tes
timonis que els Òdena van cedir més tard la mateixa església de Sant 
Joan al priorat o Pavordía de Sant Pere dels Arquells, de la Segarra, 
—filial de l'Estany— fundat pels mateixos Òdena l'any 1100. L'es
glésia de Pontons estava encara sotmesa al priorat dels Arquells a mig 
segle xrv i les seves rendes foren assignades com a dotació de l'ofici 
de la Cambreria d'aquell priorat 6. 

L a despoblació de Pontons i de la seva comarca continuava en
cara onze anys després de l'anterior document. E l 12 de setembre de 
1149 en Ramon Guillem d'Òdena, la seva muller Berenguera i el seu 
fill Guillem van donar a la vídua Ricsendis i als seus fills la part 
d'un alou, erm, de llur castell i terme de Pontons, situat al lloc dit 
Solanes, entre el coll de Galí —citat l'any 1056—', la Guàrdia de Vul-
tor i l'aiguavessant fins a la vall Oriola. També els dóna un lloc prop 
la riera de Pontons per tal que hi puguin edificar un molí. De mo
ment només els imposen el deime i la primícia més tard, quan la 
comarca tornarà a estar poblada, canviaran els tractes. Diu textual
ment el document: 

Hoc autem vobis damus in tali pacto ut teneatis et 
habeatis et bene edificetis et laboretis et sitis ibi assidui 
habitatores et quantum vobis Deus dederit illic defera-
tis, et quando ipsa castellà, que sunt erema, videlicet 
ipsum castrum de Monte Acuto et de Celma atque de 

5. M I R E T I SANS, J . Les cases..., pp. 33-34. 
6. Sobre aquest priorat i la seva relació amb Pontons tenim en curs de pu

blicació un (treball titulat: El priorat de Sant Pere del Arquells, a la Segarra, que 
apareixerà tot seguit a "Miscel·lània Històrica Catalana", del Scriptorium Populeti, 3. 
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Cherol sive de (Pinana?) erunt bene aprisiata ac popu-
lata, quales usaticos homines ipsorum castrorum facient, 
tales vobis faciatis 7 . 

L a repoblació del terme de Pontons comença a ésser un fet pal
pable des de mig segle xn. Es aleshores quan comença a aparèixer 
un nucli de població en el junyent deis rierais que formen la cap
çalera del riu Foix, al lloc de l'actual població, i que va tenir als 
segles finals de l'edat mitjana la consideració de vila fortificada 
també és l'època en què la parroquiaiitat es traslladarà de fet i 
prompte de dret, a l'església de Santa Maria Magdalena, una antiga 
filial de Sant Joan, situada al vessant oposat de la població. Els mo
lins de la riera de Pontons, que hem vist citats des del segle xn, fo
ren sempre un dels atributs dels senyors del lloc; fa pocs anys que 
encara en funcionaven dos 8 . 

Santes Creus va començar a tenir propietats a Pontons l'any 1161, 
gràcies a una donació del bisbe de Barcelona. L'any 1187 va rebre 
l'esmentat mas de Solanes, i en anys successius altres masos i ter
res a l'Olmet, Cortadelles, Julià, Campdasens, a Subirats prop la 
Riambalda, Farreres i Peralta. L'any 1271 el monestir va comprar 
el castell i la jurisdicció i mer imperi del terme del castell, i arro
doní; el seu domini l'any 1365 amb la compra que féu al rei del mixt 
i mer imperi no solament del terme sinó també de la vila. A partir 
d'aquest moment Pontons -quedà del tot sotmès a Santes Creus, ha-
vent-se'n lliurat només la petita Quadra de Mas Pontons 9 . 

L a Quadra de Mas Pontons es troba entorn de Mas Pontons, en
cara existent. És probable que fos el solar dels antics cavallers i 
castlans del terme cognominats Pontons, coneguts des del segle xn 

7. U D I N A M A R T O R E L L , F . : El "Llibre Blanch" de Santes Creus. - Cartulario 
del siglo xn. C . S. I . C . Barcelona 1947, doc. 43, pp. 51. 

8. Les estadístiques generals més velles que hem trobat sobre Pontons les do
nen els fogatges dels anys 1358 i el dels volts de 1380. E l primer d'ells dóna 67 fa
mílies per a tot el terme especificant els noms dels caps de casa, i el segon, quan 
era més intensiva la despoblació, dóna 45 focs pel. terme del castell i 4 a la Quadra 
de Mas Pontons. E s troben a J . M.» PONS I G U R Í : Un fogatjament desconegut de 
l'any 1358, en Bol. Real Ac. B. Lletres, X X X , 1963-1964, pp. 401 i 406, i el segon 
és el publicat per Bofarull a la Colección de Documentos inéditos del A. C. Al, 
tomo X I I , Barcelona 1856, pp. 29 i 32. 

9. F O R T I C O G U L , E . : Santes Creus. Notes històriques i descriptives, p. 31, i 
El Llibre de Valldossera. Barcelona 1868, pp. 48 i 105-108. 
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pels documents del Llibre Blanc de Santes Creus. L'any 1380 era 
propietat de Jaume d'Avinyó i tenia només 4 masos. Junt al Mas 
Pontons el castlà Lluís de Boixadors hi va erigir una capella dedi
cada a Sant Miquel l'any 1603 1 0 . 

L A CAPELLA DE SANT JOAN 

L'església o capella de Sant Joan de la Muntanya es troba a 
mitja hora de la parroquial de Santa Magdalena, a la banda dreta 
del congost de la riera de Pontons o riu Foix que comunica l'aixam-
plament on es troba la vila amb la resta del Penedès. Situada en un 
esperó rocós de la muntanya sobre la qual hi romanen abundants 
restes del castell de Pontons, és vorejada per l'espadat en els costalts 
de llevant i de migdia, on hi ha un costerut conïol d'accés, mentre 
que,per la banda de ponent és unida a la roca que forma la peanya 
del castell. Enfront d'ella, a llevant i a l'altra banda del congost, 
s'hi veuen les restes d'una altra interessant edificació religiosa, for
ça conservada, que fou abans la capella de Sant Salvador. 

Un petit examen fet entorn a la capella posa en evidència fo
naments de parets i encaixaments a la roca que indiquen que aques
ta església estigué abans unida a la fortificació del castell. S'arriba 
a la capella per la banda de migdia, on hi ha el portal principal i 
una petita balconada amb barana al capdamunt del costerut caminoi; 
també té una altra porta a la banda de tramuntana, on hi ha una 
petita esplanada, on hi hauria hagut l'antic cementiri, i on arriba 
el camí que ve de la banda de la població de Pontons. 

Es coneixen poques dades de la història de la capella. No hi 
ha dubte que el seu primitiu titular és Sant Joan, encara que altres 
vegades aparegui unit al de Santa Maria. L a frustrada donació als 
Hospitalers de l'any 1138 diu clarament que l'església de Sant Joan 
est sita in ipso castello novo de Pontons, i que té com a sufragànies 
les esglésies de Santa Maria —tal volta una antecessora de l'actual 
Santa Maria Magdalena—• i una església d'ubicació desconeguda 
dedicada a Santa Fe. 

10. Vegeu el fogatge d'en Bofarull, abans citat, i les notícies del fitxer històric 
de parròquies de Barcelona de Mn. J . Mas, també citat. 
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L a menció d'un "castell nou" fa pensar en un castell vell de 
Pontons, però tant pot tractar-se duna recent construcció del castell 
quan els Òdena maldaven per a repoblar el terme, com de l'erecció 
d'un castell nou en un altre indret que el castell vell, que podria 
estar situat vers el Mas Pontons. Les restes actuals de murs i base 
de la torre del castell poden correspondre molt bé a principis del 
segle xn. 

L'any 1196, en el testament de Ramon d'Òdena només hi tro
bem mencionada una església dedicada a Santa Maria de Pontons, 
però ben aviat torna a esmentar-se la de Sant Joan; més tard, a par
tir del 1282 i a principis del segle xiv, abunden entre els documents 
de l'Estany i les primeres visites pastorals barcelonines les mencions 
a una església amb el doble titular de Sant Joan i de Santa Maria 1 1 . 
Això porta a creure en l'aparició d'un segon altar amb la titular de 
Santa Maria, puix que és improbable que es tractés ja aleshores de 
l'actual parroquial de Santa Magdalena. 

L'església de Santa Magdalena, —que com resta insinuat po
dria ésser una successora de la sufragània de Santa Maria existent 
l'any 1138—devia aixecar-se dintre el segle xni, segons els testi
monis més vells de la seva arqueologia. Amb la naixença de la vila 
fortificada als seus peus devia anar prenent increment fins arribar a 
traslladar-s'hi el rector, dintre el segle xiv. L a parròquia, però, va 
continuar intitulant-se de Sant Joan i de Santa Magdalena durant 
el segle xv i el següent. Encara l'any 1590 Mn. Jaume Calendraix 
es titulava rector de Sant Joan i de Santa Magdalena de Pontons l s . 

Les mateixes visites pastorals, que titulen la parròquia de Sant 
Joan i de Santa Magdalena, fan esment sovint de la capella de Sant 
Joan, com duna simple ermita, encara que demostren que era viu 
el record del seu antic prestigi: així l'any 1511 es diu que abans 
fou matriu i parroquial i l'any 1777 es tornava a recordar que an
tigament era l'església parroquial del lloc. 

11. Rius, J . : Cartulario de Sant Cugat del Vallés, I I I , Barcelona 1947, doc. 
1215, p. 345; i Arx. Cap. Vic, Cartulari de, l'Estany, doc. 136, 137 i 141. 

12. E l 18 de maig da 1590 va rebre facultat del Vicari general del bisbat de 
B rcelona per a beneir la capella del Roser, edificada a la parroquial de Santa 
Magdalena de Pontons. Nota de Mn. J. Mas. 
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Amb aquest record i amb moltes mutilacions artístiques i po
bresa ha arribat fins els nostres dies. 

L'edificació material de la capella de Sant Joan mostra diverses 
etapes, algunes d'elles ben definides, altres no tant. Tal com es pre
senta avui dia la part més vella correspon a l'absis i principis de la 
nau que tot seguit fixarem com a aixecats entorn de l'any 1070. És 
un magnífic absis amb ascuacions cegues i faixes lombardes que té 
una finestra al mig, pariona de les altres dues dels inicis de la nau. 
És un absis i principi de nau de bona època i construcció romànica. 

Aquest encapçalament d'edifici es devia fer per tal d'acoblar-lo 
a una església més primitiva, coberta de fusta, de la qual es va 
aprofitar la nau. Avui dia és difícil de trobar elements d'aquesta 
primera nau. 

A mitjan segle xu, a l'època de la represa de la població, devia 
reforçar-se la nau per a cobrir-la amb volta romànica o de mig canó, 
la qual cosa va obligar a reforçar interiorment els murs per a fer-los 
capaços de suportar el pes de l'obra. D'aquesta etapa de construc
ció són uns arcs interiors, amb intenció evident de reforçar el mur, 
adossats a la paret de tramuntana, i una corniseta encara visible a 
l'exterior del mur que assenyala l'inici de la volta. També a l'inte
rior s'endevina l'árrencada de la volta, avui inexistent. 

Altres obres posteriors, del segle xvi i més tardanes, feren trans
formar la coberta de la capella, substituint-la per un simple embi-
gat a un sol vessant. És molt probable que va forçar a fer aquesta 
darrera transformació el fet d'haver fallat el mur de migjorn que 
es veu del tot renovat. 

L A CONSAGRACIÓ DE LA CAPELLA 

L'estudi de les etapes de construcció i de les renovacions so
fertes per la capella és possible gràcies a les esmentades obres de 
restauració empreses l'any passat. Ara hi ha l'intent de deixar ben 
visible l'obra romànica, desarrebossant-la i refent tant com es pugui 
l'antiga estructura. 

Fou al moment de treure la llosa o pedra que feia de taula 
d'altar, per a enretirar-la un xic, quan va aparèixer al centre de la 
base, obrada en pedra i calç, la capseta de relíquies abans detallada. 

Dissortadament tant la pedra de l'altar com la seva base ha-
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vien sofert canvis amb posterioritat al segle xi. L a pedra de l'altar 
és molt més moderna i presenta un encaix d'ara tapat amb obra, 
que revela que havia estat obrada tardanament i reaprofitada, tal 
volta al segle xvi quan es devia refer la coberta. L a base també 
presenta senyals d'haver estat retocada i els noms que s'endevinen 
gravats entorn del petit clot on hi havia la capsa de les relíquies 
es troben molt malmesos i alguns d'ells poden ésser molt tardans. 
Aquests noms que solien gravar-se els jorns de les consagracions, 
aquí estan gravats a la calç 6 morter, i per la poca consistència del 
material es fa gairebé impossible de desxifrar-los; només poguérem 
llegir-ne un que sembla dir I G E L A i altres de fragmentaris P... 
DIS i E R T I . . . 

Al buit o forat on es trobava la lipsanoteca Ü faltava la clàssica 
tapa de fusta o lloseta que solia aferrar-se amb ciment, on el bisbe 
gravava set vegades el seu anell episcopal. L a mateixa capseta de 
relíquies també havia estat oberta anteriorment, com ho revela el 
drapet relativament modern que embolica les relíquies. E l perga-
minet, plegat en quatre dobles i un xic malmès al seu final, fou 
sortosament reposat amb les relíquies. 

Aquest es troba en força bon estat de conservació. Mesura 10'5 
x 10'8 cms. i consta de 19 ratlles d'escriptura. Té la caplletra ma
júscula A, força destacada, al principi, i dues altres més senzilles, 
però també destacades a la ratlla 10 i una altra al principi de la 
12. E l pergamí té alguns petits forats i es troba un xic mutilat, per 
la voracitat d'algun insecte rosegador, al principi de les cinc últimes 
ratlles, precisament al lloc on s'inicia el nom del bisbe i dels altres 
assistents a la consagració. L i falta la data. 

L a lletra és la típica notarial del segle xi i la tinta es troba 
força deslluïda per l'acció del temps i de les humitats. 

Diu així: 

1 — Audi Israhel Dominus Deus tuus. Deus unus est. Non abebis 
déos alíenos coram me. Non facies 

2 — tibi sculptibile. Neque omnem similitudinem que est in celo 
desuper, et que in terra deorsum, nec eorum 

3 — que sunt in aquis. Memento ut diem sabbati sanetifices. Ho
nora patrem tuum et matrem tuam ut sis longevus 
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4 — súper terram. Non occides. Non mechaberis. Non furtum fa 
cies. Non loqueris contra proximum 

5 — tuum faslum testírnonium. Non concupisces rem. pròxim i tui. 
6 —• Initium sancti evangelii secundum Matheum. Liber genera-

tionis Ihesu Christi, domini nostri, filii David, 

7 — filii Abraham o o o o o o  

8 — Sequentia sancti evangelii secundum Marcum. Initium evan

gelii Ihesu Christi, filii Dei, sicut scriptum est in Ma-

8 — lachia propheta • —= > 

10 — Initium sancti evangelii secundum Lucam. Fuit in diebus He-
rodis regís ludee sacerdos quídam 

11 — nomine Zacarías de vice Abia et uxor illi de filiabus Aaron 
et nomen eius Helisabet, 

12 — Initium sancti evangelii secundum Iohannem, In principio 

erat Verbum et Verbum erat apud Deum 

13 — et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. — 

14 — > Hes reliquie de Sancti ...cr.u et Sancti N.l.erti et Sancti Pran-
chacii et Sanctas Mass(as). 

15 — U(mber)tus episcopus cum omni congregatione clericorum 
Sánete Crucis Sancteque Eulalie. ...mir 

16 — diuli cum ómnibus parentibus suis vivís atque defunctis. 
Riculphus cum ómnibus paren-

17 — (tibus suis) vivis atque defunatis. Mironis Donutii cum ómni
bus parentibus suis vivis atque 

18 — de(func)tis. Poncii sacricustos cum ómnibus parentibus vel 
propinquis suis vivis atque defunctis 

19 — re Bonarig. Remon Giribert cum ómnibus parentibus suis 
vivis atque defunctis. 

F o B M U L A H I I CONTINGUT D E L T E X T 

Les consagracions d'esglésies i d'altars i la imposició de les re
líquies es trobaven minuciosament detallats en els antics pontificals 
de la nostra província religiosa. N'acaba de fer un estudi detallat 
Mn. Miquel S. Gros, vigatà, especialista d'estudis històrico-litúrgics, 
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en el qual diu, en substancia, que els antics pontificals manen posar, 
junt amb les relíquies, un pergamí en el que s'han escrit els deu 
manaments,, els incipit dels quatre evangelis i , si el bisbe vol, altres 
detalls com els noms dels sants de les relíquies, de les persones pre
sents i també de les persones ja difuntes. E l ciment que uneix la 
placa que cobreix tot això dintre de l'altar ha d'ésser segellat set 
vegades amb l'anell pastoral del bisbe. Així consta en el Pontifical 
de Narbona del segle xi, del qual s'ha perdut l'original, i en el Pon-' 
tifical de Vic de principis, del segle x a E l propi Mn. Gros dóna al 
final del seu treball un formulari de dit pergamí, segons el pontifical 
de V i c 1 3 . 

E l pergamí de Pontons s'adapta plenament al formulari precep-
tuat pels pontificals puix que dóna el text dels deu Manaments, se
gons el text un xic abreujat de la Vulgata (Èxode 20, 2-17), els Inci
pit dels quatre evangelis, la relació dels sants als quals pertanyien 
les relíquies, entre els quals ens sembla llegir sant Norbert, sant 
Pancraci i les Santes Masses, i per fi el nom del bisbe i dels canon
ges o clergues que l'acompanyaven. E l pergamí sembla ben sencer; 
per tant la data de la consagració es devia ometre des de la seva 
redacció. 

S'han trobat diversos pergamins d'aquests al nostre país. A vol
tes s'escrivia tot en un sol tros de pergamí, com en el cas de Pon
tons i en el darrerament trobat de Sant Martí de la Nou, en d'altres, 
en canvi, s'acompanyava al pergamí principal d'altres tires de per
gamí amb el nom del bisbe dels assistents i dels sants de les relí
quies, com a Vilatorta i Coaner 1 4 . 

Les diferències de text observades en els diversos documents 
podria ésser un camí per a identificaí altres tants tipus de fomularis 
de pontificals 1 5 , altrament és lògic que existeixin variants donat que 

13. G R O S , M I Q U E L , S.: El Ordo Romano-Hispánico de Narbona para la consa
gración de iglesias, a "Hispània Sacia", vol. X I X , 1966, pp. 333-334 i 400 -401 . 

14. Entre els treballs que fan esment de troballes de relíquies i de notícies de 
consagració cal fer esment dels de dos investigadors vigatans: Ji G U D I O L . Colocació 
de les Santes Relíquies en els altars, publicat a la revista " L a Veu de Montserrat" 
2 4 (1901) , pp. 258 , 290, 330, 377, 4 1 2 i 418 , i el d'E. J U N Y E N T , La consagración de, 
San Julián de Vilatorta en 1050, a "Analecta Sacra Tarraconensia", vol. X I X , 1946, 
pp. 279-292. 

15. Pel seu interès per a la datació d'esglésies deixem constància dels perga
mins que hem pogut examinar directament o a través de fotografies o notícies fide-
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aquesta pràctica i formulan el trobem utilitzat entre principis del 
segle xi i avançat el segle X I I I 1 6 . 

DATACIÓ D E L DOCUMENT 

És corrent de trobar els pergamins de oonsagració datats, però 
tampoc no hi ha'uniformitat en el sistema de fer-ho puix que aquest 
va del simple mil·lèssim a diversos sinoronismes: el pergaminet de 
la Nou, per exemple, dóna el mil·lèssim, el dia del mes, la lluna de 
l'any i la fèria o dia de la setmana, 

E l de Pontons en canvi íno porta cap indicació cronològica lle
vat dels noms dels assistents i d'aquests, encara, alguns de mutilats. 
Per sort la mutilació del nom del bisbe consagrant no afecta a la 
reconstrucció segura del nom. E l U ....tus no pot ésser altre que el 
bisbe Umbert de Barcelona que va exercir l'episcopat entre els anys 
1069 i 1086. 

També són llegibles els noms de Rieulfus, Mironís Donucü, Pon-
cii sacricustos i Remon Giribert, tots ells personatges que altres docu
ments ens mostren en el seguici del bisbe Umbert. 

Efectivament repassant les signatures de la documentació de 
l·lèpoca trobem un Rioulf, levita, que signa documents entre els anys 
1063 i 1072, Mir? Damtci, que era sots-diaca l'any 1076, fou el notari 

dignes: el de Coaner, de 1024, trobat fa pocs anys, en què només s'exposa la data, 
el nom del bisbe i alguns altres assistents i la imposició de les relíquiep —el bifcbe 
consagrant fou Sant Ermengol; el de Sant Martí de la Nou, al Berguedà, trobat el 
31 de gener de 1967 en desfer l'altar barroc, té el formulari íntegre i diu que l'es
glésia fou consagrada V·rny 1195 per Bernat, bisbe d'Urgell; el de Santa Cecília de 
Pigols, també del Berguedà, trobat vers l'any 1895 i conservat fa cinquanta anys a 
la rectoria del lloc, té el formulari com l'anterior i exposa que l'església fou con
sagrada l'any 1134 per Pere Berenguer, bisbe d'Urgell; el de Sant Julià de Vila
torta, de l'any 1050, publicat pel Dr. Junyent en el treball abans esmentat i ara 
guardat al Museu de Vic; i el d'un altar literal de Sant Pere de Casserres, d'Osona, 
de la mateixa data que l'anterior i guardat al mateix indret. 

16. Un dels últims pergaminets amb el formulari íntegre és el de Sant Pere 
de Huire, al Ripollès, església consagrada per sant Bernat Calvó, del qual només 
sabem que fou trobat el 10 de juny de 1656 pel rector Antoni Rotllan per una nota 
seva que diu: " L a consegratió està escrita ab un pergamí que son escrits los deu 
manaments en llatí y lo principi de. quatra Evangelis y a la fi son los seguens sb 
lletra molt vella. Sub auno Domini millesimo docentessimo trigésimo quinto, octavo 
idus setembris, benedictum est dicti altari et eclesia consécrala a Bernardo, Dei 
gratia Episcopus vicensis, in onore Beato Petro apostólo". Segons una nota del mi
grat Arxiu de Sant Quintí de Puigrodon, matriu de Huire, ara a l'arxiu diocesà 
de Vic. 
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que va redactar el testament del bisbe Umbert l'any 1086 1 7 , Ponç, el 
sacricustos o sagristà, firma enl documents dels anys 1067 a 1076, sem
pre especificant el seu càrrec, i per fi en Ramon Giribert era un nebot 
del bisbe, a qui el seu oncle va fer diversos llegats: en el seu testa
ment de 1086, que signa en diversos documents barcelonins des de 
l'any 1077 i que es diu sots-diaca en 1085 1 8 . 

Tot això ens porta a una aproximació cronològica que permet 
d'assegurar amb molt poc marge d'error que l'església de Sant Joan 
de Pontons va ésser renovada en la seva capçalera í consagrada en
torn a l'any 1075. 

Altres raons de congruència històrica ajuden a precisar aquesta 
data. L'església de Pontons devia ésser renovada pels senyors Gui
llem Bernat d'Òdena i la seva muller Ermengarda que s'havien pos-
sessionat de Pontons l'any 1067. Se sap per altres bandes que els 
Òdena eren molt afeccionats a aixecar noves esglésies, car l'any 1076 
feien consagrar pel bisbe Umbert l'església de Sant Salvador de Rao
na, ara la parroquial de Sant Feliu de Sabadell, del terme del cas
tell de Raona o Arraona que ells havien adquirit l'any 1053. És dig
ne de remarcar que en aquesta acta de consagració, que s'ha con
servat, lú signen el bisbe Umbert, Poncii sacricustos i Mi
rarais Donucii subdiaooni, els mateixos que signen a Pontons 1 9 . Tam
bé l'any 1086 els mateixos esposos Òdena varen aixecar i dotar l'es
glésia de Sant Pere dels Arquells, de la Segarra, on el seu fill Ra
mon Guillem d'Òdena, l'any 1100, hi fundarà el priorat canonical 
depenent de l 'Estany 2 0 . 

D'aquesta manera resta datada l'obra romànica d'un temple 
que per la seva proximitat a la frontera serraïna és un dels més me
ridionals de l'àrea d'extensió de l'art romànic català, en la seva pe
culiaritat d'ornamentació lombarda. 

Amb gust oferim aquestes planes i aquestes divagacions pel 
camp de la història i de l'arqueologia al Sr. J. Vives i Miret, a.C.s.. 
tan afeccionat als vells monuments arqueològics. 

ANTONI PLADEVAIX, prev. 

18. Per aquestes constataciones i aproximacions cronològiques ens hem servit 
dels Rúbrica dels "Libri Antiquitatum", de Mn. Josep Mas. 2.» part, vol. X , de les 
"Notes històriques del bisbat de Barcelona", Barcelona 1914. 

19. P U I G I P U I G , S., Episcopologio..., ap. 52, pp. 395-396. 
20. Fem esment més llarg d'aquest fet i de l'acció dels Odena en el treball en 

premsa citat a la nota 6. 





EL PRIVILEGI REIAL MAJOR DEL MONESTIR 
DE SANTES CREUS 

Al segon col·loqui d'història del monaquisme català, que tin
gué lloc a Sant Joan de les Abadesses el 1970, presentàrem una po
nència sobre els aspectes socio-econòmics que cal estudiar dels mo
nestirs i, entre dits aspectes, hi figura el de les relacions amb la reia
lesa que contribuïren a originar i mantenir un status especial privi
legiat en la societat catalana de l'Edat Mitja. 

Ens plau ara,. en homenatge al senyor Vives i Miret i en testi
moniatge de la bona amistat, sostinguda de tants anys, amb el seu 
gendre l'arquitecte Josep M. Feliu Via, examinar un exemple —gai
rebé gosaríem dir "excepcional"— d'aquestes relacions de la reia
lesa amb el monestir cistercenc de Santes Creus, a través d'un do
cument reial conegut per la historiografia santescreuïna amb el nom 
de "privïelgi reial major" del monestir, car comprenia els privilegis 
més importants aconseguits per la comunitat fins a les darreries del 
segle xin. 

E l document, conservat fins ara inèdit a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó en còpia coetània \ conté els elements essencials dels set 
privilegis reials següents: 

1. Vegeu l'apèndix on es transcriu el text, la referència arxivís
tica del qual ens fou faciliatada por l'amic Eufemia Fort i Cogu1, qui 
ens encoratjà a estudiait-lo, significant-nos la importància que el do
cument té per a la història del monestir. Ens plau agrair-li en aques
tes ltoies. 



150 

N.o Sobirà 
atorgant Abat Data Privilegi concedit 

1 Alfons I 
el Cast Pere s. 1., 

29-XII-1164 

Prohibició total d'entrar als 
dominis del monestir sense 
permís dels monjos. 

2 
Alfons I 
el Cast 

Pere Peipinyà, 
2-V-1173 

Confirmació de béns, facultat 
de compra-venda lliure, valide
sa del jurament en plets. 

3 
Pere I 

el Catòlic Bernat d'Ager 
Lleida, 

19-111-1211 

Posa sota la seva especial pro
tecció a perpetuïtat els béns i 
persones del monestir, conce
deix dret de lliure pastura als 
ramats, i allibera els monjos i 
homes de lleuda, peatge, por-
tatge, tolta, etc., concedint dret 
de notaria al monestir. 

4 
Pere I 

el Catòlic Bernat d'Ager 
Tarragona, 
10-1-1209 

Donació de béns a Vilafranca 
i enfranquiment dels qui hi 
visquin. 

5 
Jaume I el 
Conqueridor Guerau 

Calataiut, 
30-XII-1255 

Concessió en alou de tots elj 
béns i confirmació de tots els 
privilegis i atorgació de guiat
ge especial en totes les terres 
dels seus regnes, i llibertat de 
pastura i enfranquiment de 
mesuratge. 

6 
Jaume I el 
Conqueridor 

Berenguer 
d'Eimeric 

Calataiut, 
13-V-1256 

Mana els seus oficials que no 
molestin amb exaccions els 
monjos i homes del monestir. 

7 Jaume I I 
el Just Bonanat Barcelona, 

15-V-1298 
Atorgació de senyoriu i plena 
jurisdicció, relació de béns. 

Vegem quelcom d'aquests set privilegis: 

1) Pel primer, del 29 de desembre del 1164, Alf/ons I el Cast 
que es titulava ja rei d'Aragó, comte de Barcelona i marquès de 
Provença, en un privilegi segellat amb segell de cera, concedia al 
monestir de Santes Creus i al seu abat Pere i a la comunitat present 
i futura, que cap home o dona no pogués* entrar en les cases, gran
ges o cabanes del monestir amb violència, ni prendre res per la for
ça o trencar-ho. I que si algun cavaller o home de peu acudia al 
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monestir, o a dites cases, i els monjos el rebien bé i després els 
feia algun mal, que no s'oblidés aquest dany. 

E l monestir, doncs, quedava lliure per a rebre qui volgués i 
hi anés en so de pau, però fins i tot si aquest, cavaller 0 peó rebut 
de bon grat, causava algun dany calia que fos castigat. E n adver
tir el rei que ningú no gosés entrar per la força en les cases, granges 
0 cabanes del monestir, s'erigia en protector dels monjos per a ga
rantir el càstig. I el fet que esmentés explícitament que, un cop 
entrat, no podia emportar-se res o fer-ho malbé, equivalia per part 
del rei a la protecció no sols dels béns immobles, sinó també dels 
mobles i semovents. Res no es deia, però, de les persones. 

2) E l segon privilegi del mateix rei Alfons, segellat també amb 
el seu segell i datat a Perpinyà el 2 de maig del 1173, <x>nfirrnava 
al monestir i als seus comunitaris, a perpetuïtat, tots els honors o 
possessions adquirits per donació o per compra, a qualssevols per
sones, i els que es poguessin adquirir, amb l'ajuda de Déu, en l'es
devenidor. 

També els concedia que en tots els dominis del regne poguessin 
vendre, comprar o transferir béns, sense pagar cap peatge ni usat-
ge i que en qualssevols! plets o judicis que poguessin suscitar-se no 
calia que juressin ni prenguessin jurament de ningú, bastant la pa
raula d'un monjo o d'un convers si el plet era de menor quantia, 
1 la paraula de l'abat o del prior del monestir en els plets majors, 
sense possibilitat de contradicció. 

Amb aquest segon privilegi, Alfons I garantia la lliure posses
sió dels béns al monestir, la possibilitat de transferir-los a tercers 
sense els pagaments dels impòsits habituals, o de transportar-los d'un 
lloc a l'altre lhurement, i garantia l'autenticitat de la paraula dona
da per l'abat, el prior, els monjos i els conversos del monestir —és 
a dir, els comunitaris— sense necessitat, en cap cas, d'haver de 
prestar prèviament jurament. D'aquesta manera, abans de finir el 
segle xn, el rei havia deixat ben establertes les bases que fatílita-
rien la conservació del patrimoni monestirial lliure d'ingerències 
estranyes. 

3) E l seu fill, Pere I el Catòlic, en dos altres privilegis arro
donia les concessions del pare. E l primer —quart del document que 
comentem—, datat a Tarragona el 10 de gener del 1209, atorgava 
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i confirmava al monestir les cases situades a Vilafranca del Pene
dès,, sota l'església de Santa Maria, al carrer de N'Àdalbert, que 
havia cedit a Santes Creus en Guillem Adalbertz, fill del qui donà 
nom al dit carrer. E l rei, ultra confirmar la donació, enfranquí les 
cases a perpetuïtat i ©ís habitants que hi visquessin en el fuitur, 
amb tal que no fossin heredats a Vilafranca ni al seu terme. Dits 
habitants restaven alliberats de tota quèstia, tolta, força, prestació, 
bovatge, monedatge, socors, host i cavalcada i llurs redempcions 
dineràries, i de qualsevol exacció reial o veïnal, de demanda d'es
terilitat o eixdi'quia, d'intestat o intèstia i de qualssevols altres 
nsatges i serveis. 

Explícitament, eüs habitants d'aquestes cases vilafranquines, 
restaven lliures i francs del tribut general amb què el rei podia gra
var la universitat o vila (quèstia), de requises reials {toltes),, de con
tribució a les fortificacions {força), de prestacions personals de tre
ball, del servei a pagar per la possessió de bous, de les' imposicions 
que evitaven l'alteració del curs legal de la moneda per part del 
rei, d'auxilis o socors en metàl·lic, de la prestació dels serveis mi
litars, i de qualsevol altres exaccions del rei o del comú de la vi
la, així com els mals usos (com elis exigits en cas de morir intestaí 
l'home o d'ésser estèril la dona) i qualsevol altres usatges i serveis 
reials i senyorials. 

Cap batlle, veguer o castlà, o qualsevol altre oficial reial o se
nyoria!, no podria exigir en el futur dels habitants de les dites cases 
de Vilafranca, succeint-se en pau els diferents membres de la fa
mília, cap de les dites imposicions o exaccions, restant, si ho feien, 
obligats a pagar la pena de 500 monedes d'or. 

4) Aquest privilegi de Pere el Catòlic, concretat a les cases 
que el monestir posseïa a Vilafranca, era completat per un altre, 
del imateix rei, datat a Lleida el 19 de març del 1211 —tercer del 
document que comentem— i segellat amb bolla de plom, en el 
qual confirmava a Santes Creus tots els seus béns mobles, immo
bles i semovents que posseïa o posseís per qualssevols drets, ja fos 
per donació dels pares i reis, ja per oblació dels fidels, ja per com
pra, canvi o qualsevol altra adquisició justa i legal. Tots els ho
mes de les cases del monestir, amb els béns respectius, restaven 
també, sota la protecció reial a perpetuïtat, i tots els privilegis al 
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monestir eren confirmats per sempre, ordenant que mai ningú, ni 
tan sols per raó de deutes o pignoraoions, no podria apropiar-se o 
retenir béns del monestir, ni molestar la comunitat. 

L'abast d'aquest important privilegi restaria encara augmentat 
amb l'afegit que tots els ramats i animals pertanyents al monestir 
i a les seves gents, podrien passar i pasturar lliurement i segura, per 
tota ía terra del domini reial, sense haver de pagar cap dret d'her-
batge, ni cap altre cens, servei o usatge ni consuetud vella o nova, 
ni cap altra exacció ni demanda. I que els monjos o conversos, o 
altres homes que conduïssin els raimats o els guardessin, podrien 
utilitzar les pastures dels dominis reials ense cap mena d'impedi
ment. 

També confirmava, en el mateix privilegi, que els monjos i llurs 
homes jamai haurien de pagar, en tota la terra reial, ni lleuda, ni 
peatge, ni portatge, ni tolta ni cap altra imposició consuetadinària 
establerta o que s'establís en l'esdevenidor. O sigui que els decla
rava exempts de pagar els drets d'aranzel, de pas, d'entrada i de 
requisa, ben explícitament. 

I afegia, encara, que els documents que qualsevol monjo del 
monestir de Santes Creus, per manament de l'abat o del prior del 
monestir, fes escriure per qualsevol fet, negoci o contracte, es con
siderarien plenament autèntics i tindrien plena força, com si ha
guessin estat escrits pels notaris públics de les viles i ciutats del 
regne. 

L a clàusula condemnatòria que clou aquest privilegi obliga els 
infractors a restituir doblat el dany que haguessin fet al monestir, 
i a pagar al rei la molt considerable suma de 2.000 monedes d'or, 
sense excusa de cap mena. 

Hom veu que, amb aquest document, Pere I el Catòlic, reafir
mava l'obra del seu pare fins al punt que a la situació privilegia
da de les terres i homes del monestir afegial la plena protecció als 
ramats i als qui els conduïssin arreu, la possibilitat gens menysprea
ble d'aprofitar les pastures reials, l'exempció dels drets de trànsit, 
i la potestat de confeccionar-se els documents que els caiguessin 
sense necessitat de requerir els serveis dels notaris públics ja que 
els atorgava la mateixa validesa. 

5) E l paper dels sobirans de la Casa de Barcelona envers el 
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monestir de Santes Creus, no finalitzava pas encara aquí. E l nét 
d'Alfons I , i fill de Pere el Catòlic, Jaume I el Conqueridor, no se
ria menys que els seus progenitors, car en altres dos privilegis, da
tats el 1255 i 1256 a Calataiut, venia a completar-los. 

Pel primer, del 30 de desembre del 1255, segellat amb bolla de 
plom, el rei Jaume, que es qualificava de rei d'Aragó, Mallorca i 
València, comte de Barcelona i d'Urgell i senyor de Montpeller, 
per ell i els seus successor, aprovava i concedia a perpetuïtat, per 
franc alou i lliure a l'abat Guerau i als monjos de Santes Creus, to
tes les possessions, heretats i els altres béns mobles i immobles i 
semovents pertanyents per qualssevols drets i títols al monestir, 
confirmant les donacions obtingudes de papes, de prínceps i de fi
dels, i les compres, canvis i altres medis d'obtenció de béns, a la ve
gada que aprovava tots els privilegis, cartes de gràcies, immunitats 
i franqueses que havien estat atorgades al monestir. 

Disposat a ampliar les gràcies i favors fins llavors obtinguts, 
rebia a perpetuïtat sota la seva protecció, fermesa, custòdia,, segura 
direcció i especial guiatge, als abats i monjos i tots els béns de dit 
monestir, i també als seus homes amb tots els béns haguts i per 
haver, per tots els llocs dels seus regnes i de. tots els seus dominis, 
tant els béns i homes estants, fossin on fossin, com els que anessin 
i tornessin per terra, mar i qualsevulla aigua dolça. 

Establint fermament i ordenant que ningú no s'atrevís, en oca
sió de préstecs o per altra raó, a molestar els monjos ni prendre pe
nyores, a menys que els deutors o avaladors ho fossin manifesta
ment, i prèviament s'hagués exercit el dret de tempteig. Desitjava 
encara el rei que tots els béns, inoluits els ramats i altres animals 
del monestir, fossin considerats com a béns propis i especials del 
mateix sobirà, i que per tots els llocs de la terra reial poguessin 
pasturar lliurement sense haver de pagar cap dret d'herbatge, cens, 
servei, usatge ni qualsevol altra consuetud existent o establidora en 
el futur, f que els monjos i els homes que portessin o guiessin dits 
animals, poguessin cercar pastures on volguessin del domini reial, 
sense que ningú pogués impedir-ho. 

Finalment, afegia Jaume I que els monjos mai no haurien de 
pagar, en la terra dominical del rei, pels seus béns propis, ni drets 
de les mercaderies que portessin (lleudes), ni drets de pas, ni d'en-
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trada a viles i ciutats murades (peatges ni portatges), ni drets de 
pesos ni mesures, ni cap altra imposició consuetudinaria. L a pena 
imposada als infractors o contradictors del privilegi era de 1.000 
morabatins d'or. 

6) E l mateix sobirà, en altre privilegi atorgat quatre mesos 
i mig després de l'anterior i des del mateix lloc, el 13 de maig del 
1256, segellat aquesta vegada amb el seu segell major, per tal de 
fer més efectiu aquell, ordenava amb fermesa i directament als 
seus oficials: veguers, batlles, cúries, pacificadors o paers, porters 
i a tots els altres funcionaris, nuncis i súbdits, presents i futurs, 
que mai per causa de cap imposició general, procura, donatiu o 
servei o per altra exaoció isol·licitada dels homes de les viles del do
mini del rei o de qualssevols altres llocs, no obliguessin els homes 
del monestir de Santes Creus ni llurs béns, ni els fessin pagar res, 
deixant-los sempre lliures i immunes. 

Amb aquests dos privilegis darrers restava ben palesa la vo
luntat de Jaume I de deixar garantida al màxim la franquícia plena 
de què gaudirien en el futur el monestir i els seus homes a tots els 
seus dominis. 

Passaren els anys, i no passaren en va.. Una generació després, 
el 1298, calgué a l'abat Bonaraat i als monjos del monestir de San
tes Creus agafar els sis privilegis i mostrar-los a Jaume I I , nét de 
Jaume I , per tal que aquest els veges i confirmés. ¿Per què aquests 
sis precisament entre els privilegis rebuts de la reialesa? Perquè, 
com hem pogut veure, en ells es contenien tots els elements essen
cials de les franquícies, immunitats, llibertats, donacions, conces
sions, hberalitats, gràcies, beneficis, guiatges i altres privilegis ator
gats pels seus predecessors a Santes Creus. I els monjos desitjaven 
que aquestes gràcies concedides al monéstir i a tots els castells, vi
les, llocs i altres terres i béns que la comunitat cistercenca posseïa, 
li fossin aprovades i confirmades. 

7) E l rei, atesa la súplica de l'abat i els comunitaris, tant per 
pròpia devoció com per reverència als fets dels seus avantpassats, 
els atorgava el 15 de maig del 1298 a Barcelona el privilegi conegut 
per "privilegi reial major" car en ell, ultra transcriure l'essencial 
dels sis privilegis aportats i confirmar a perpetuïtat la validesa del 
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seu contingut, desitjant continuar la tasca dels seus familiars i afa
vorir amb majors gràcies el monestir, feia noves concessions. 

Totes les franquícies, immunitats, concessions, liberatlitats, be
neficis i altres gràcies i privilegis rebuts per Santes Creus li eren 
confirmats en aquest setè privilegi. I desitjant afavorir-lo amb les 
màximes gràcies i favors que podia atorgar la potestat reial en la se
va plenitud, per tal que tota la defensió expressada en els privile
gis fos efectiva, i encara amb desig d'augmentar-ne al màxim l'efi
càcia, de nou concedia a perpetuïtat a la comunitat i monestir de 
Santes Creus tots els castells, viles i altres llocs i béns que especifi
cava, assenyalant les cases, dormnicatures, censáis, possessions i 
granges adquirides fins a la fi del segle, i donant-nos una descrip
ció detallada de les possessions monestirials, del major interès. 

Tots els homes i dones del monestir, que havitaven a aquests 
dominis, hi restaven explícitament compresos, i tot el conjunt de 
terres i persones era confirmat com a senyoriu propi del monestir, 
alodial i enfranquit, amb jurisdicció plena —era la primera vegada 
que el rei parlava del monestir com a senyoriu jurisdiccional—, 
amb monedatge, herbatge, terratge i els drets judicials propis de 
dita jurisdicció, a excepció del mer imperi o jurisdicció superior cri
minal. Declarava dites terres i persones lliures i immunes dels tri
buts generals imposats al regne o a les viles, com p&itesi quisties, 
hosts i cavalcades i les corresponents redempcions pecuniàries, i del 
tribut de cena o hospitalitat, dels esmentats també de lleuda, peat
ge, portatge, pesatge, mesuratge i dels restants serveis i subsidis 
derivats de les peticions i exaccions reials. 

Concedida la jurisdicció senyorial al monestir calia que el rei 
especifiqués l'àmbit de dita jurisdicció, i els drets, termes i perti
nences monàstiques. Per això, el privilegi traça, a continuació, la 
llista de dits béns: 

a) El monestir pròpiament dit, amb les granges, i drets, ter
mes i pertinences pròpies d'ell. 

b) Les tres granges de Codony, la Tallada i Xerta, aquesta 
darrera al terme de Tortosa i els altres béns de dita ciutat i terme. 

c) Els dinou castells, de Pontons, de Ferran (al terme d'Olèr
dola), de Montornès (Pobla de Montornès), de L a Secuita, de Puig-
tínyós (actual Montferri), de Montoliu (de la Segarra), de Gramun-
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teli (a la Segarra), de Vilagrasseta, d'Oluja, d'Alta-riba, de Montal-
bà, de la Guàrdia dels Prats (a la Conca), de la Servem o Sehnella 
(al municipi de Pont d'Armentera), de Quintapers, de Montbrió de 
la Marca, de Ramonet, de Roqueta, de Figuerola i de Sant Gallard 
(ambdós darrers a Tactual municipi de Les Piles, Conca de Bar
berà). 

d) Els sis llocs del Pont d'Armentera, dels Gaians (tocant el 
monestir), de Fontscaldetes (terme de Cabra del Camp), de Ferre-
res, d'Albareda (antic terme del castell de Foix) i la Llacuna (de 
Castellet) i las possessions dels termes de Castellet i l'Arboç del 
Penedès. 

e) Els masos i finques de la quadra de Pinyana, d'Ancosa amb 
el seu bosc (a Vilademàger, avui L a Llacuna), el mas de la Riam-
balda (al terme de Montagut, avui municipi de Querol), la quadra 
de -Valldossera (al terme del castell de Pontons), la quadra de Puig-
moltó (al terme del castell de Mediona, Alt Penedès) i els masos 
del castell d'Orpí, i de la Guilera de Pradell Menanç (al terme del 
castell d'Òdena), mas de les Colomines (al terme del castell de Que
ralt, Conca de Barberà), mas d'En Fonollar i mas de Serra Clara 
(al terme de Bagà). 

f) Les quinze dominicatures i possessions de l'Espluga de 
Francolí, de Passanant, de Forès, de Cunill, d'Anguera, de Solivella, 
de la Fullola (al noroest de Tàrrega), de Timor (al terme de Mont
blanc), de la Panadella, de Copons, de Veciana, de Montfalcó el 
Gros, de Vicfred, de Rubió i de Font-Rubí del Penedès. 

g) Els censáis de Falset, Tehiça (Tivissa), Les Piles, Tàmarit, 
Vallmoll, Altafulla, de Sosses (a la Cerdanya), de la farga de Ter
rassa, del forn de SarraL i de Miralpeix. 

h) Les cases de Girona i el censal que té el monestir a dita 
ciutat i diòcesi, les cases de Barcelona amb els censáis de dita ciu
tat i els censos corresponents a les cases del terme de Provençana 
(a Barcelona), les cases de Cerdanyola, de Sant Marçal (all mateix 
castell de Cerdanyola), de Sentmenat, de Calders, de Martorell, de 
Vilafranca del Penedès (amb tots els drets damunt 4el Penedès), de 
Tarragona i de Montblanc, amb els censáis i drets que hi té el mo
nestir. 
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i) Les cases i censáis de Cervera, amb els drets dels molins i 
forns, i altres béns al dit terme de Cervera. 

j) Les cases i censáis de Tàrrega, amb les seves pertinences, 
terres, vinyes, i altres béns i drets. 

k) Les cases i censáis de Lleida, amb vinyes, censos i altres 
possessions i béns. 

Si hom compara aquestes dades amb altres relacions dels béns 
del monestir de Santes Creus pot observar-hi algunes discrepàncies 
i diferències marginals, pròpies d'adquisicions i pèrdues de béns 
en les diverses èpoques. Creiem que la relació, no obstant, tradueix 
la situació del monestir en finir el segle xni, amb força detall. Cal
dria situar damunt d'un mapa el conjunt de béns i drets per a obser
var que des de Tortosa fins a Girona; i de Lleida, passant per la Se
garra i l'Anoia o Conca d'Òdena, fins a Barcelona, les possessions 
abarcaven les quatre províncies catalanes actuals, si bé constituïen 
un senyoriu massa ampli i dispers per a poder ésser mantingut sen
se gaires contratemps. 

E l rei Jaume I I , una vegada oonfirmats els pñvilegis i detallats 
els béns monestirials, declarava reservar-se solament sobre els habi
tants dels castells, viles i llocs del monestir el mer imperi o juris
dicció criminal superior i el servei de bovatge, a excepte dels qui 
habitessin les cases que el monestir posseïa a Vilafranca del Pene
dès per donació de Guillem fill d'Adalbert, al carrer de TAdalbert, 
car aquests restaven exempts també de bovatge, segons s'expressava 
en el privilegi de Pere el Catòlic del 1209, que en aquest moment 
el redactor del privilegi confonia amb Pere el Gran, car afirmava 
que havia estat concedit pel pare del sobirà regnant. 

L'ordre als procuradors generals del rei, veguers, batlles, cú
ries, justícies i a tots els altres oficials reials presents i futurs, dob-
servar i no contradir ni permetre que ningú contradís l'estipulat i 
concedit en el document, i la consabuda clàusula condemnatòria 
per als infractors, amb la multa de 1.000 monedes d'or i l'obliga
ció de restituir, clouen el privilegi major, que signaven, amb el so
birà i el notari reial Pere Llobet, cinc testimonis d'excepció: el com
te d'Urgell, Ermengol I V de Cabrera que acabaria cedint el com
tat al rei; Ramon Folc X, vescomte de Cardona, dit el Prohom; Pe-
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re Comel, antic capità general de la Unió aragonesa i home de con
fiança del monarca; Guillem d'Anglesola, un dels nobles catalans 
més influents, i Lop Ferrench de Luna, membre de familia arago
nesa de molt relleu adscrit a la facció addicta al rei, i home de con
fiança també del sobirà. 

Dels molts privilegis i donacions reials rebuts pel monestir de 
Santes Creus des de la meitat del seglei xn fins a la fi del xm, aquests 
set, adduits en el document que oomenten, revelen una protecció 
continuada i successivament engrandida que permeté al monestir 
consolidar-se i assolir una gran força econòmica i un ¿ran prestigi 
moral. De mica en mica, de la prohibició a totes les persones (in
duïts els oficials reials) d'entrar als dominis monestirials sense per
mís dels monjos, fins a l'atorgació o reconeixement ple al monestir 
de l'exercici de senyoriu sobre dits dominis alodials i tots els seus 
habitants, hom veu que es produïa la confirmació dels béns rebuts, 
la facultat per adquirir-ne de nous o vendre els menys convenients, 
per tal d'arrodonir el patrimoni, l'obtenció de l'especial protecció 
del rei, l'alliberament de les càrregues més comunes a la resta dels 
súbdits del reialme, renfranquiment, la concessió alodial dels béns 
aconseguits, la confirmació dels privilegis i l'atorgació dels guiatges 
especials que permetien el lliure transport de béns i trasllat de per
sones, fins a l'ordre als oficials reials d'abstenir-se d'exigir res dels 
immunes ni de molestar-los. E l senyoriu monàstic podia gaudir així 
dels avantatges de la protecció especial del rei i no restava obligat 
a la major part dels tributs i càrregues generals que sostenien la 
reiaelsa enfront dels senyorius feudals i garantien la pau. Damunt 
d'aquest senyoriu el rei es reservava únicament la jurisdicció su
prema o justícia criminal en aquelles causes que requerissin la im
posició de les penes més greus. 

MANUEL R I U I R I U 

Universitat de Barcelona. 
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A P È N D I X 

Barcelona, 15 de maig de 1298 
Confirmació de privilegis reials al monestir cistercenc de Santes 

Creus, atorgada per Jaume I I , en la qual resumeix el contingut es
sencial de sis privilegis anteriors i afegeix la concessió dominical so
bre el terme i rodalia, erigint el monestir en un senyoriu gairebé in
dependent del tot de la jurisdicció reial i amb plens drets damunt els 
súbdits. Detalla els béns i drets del monestir en finir el segle X I I I . 

[AI . — Original extraviat, que es conservà a l'Arxiu del mones
tir de Santes Creus. 

B. — Còpia coetània, conservada a l'Arxiu de la Corona d'Ara
gó, Secció Cancelleria, Registre n.° 196, fols. 256 v - 259 r.°. 

c — Còpia parcial d'A, feta a les darreries del segle XV o prin
cipi del X V I , al còdex 532, folis 32 v - 33 v. de l'Arxiu Na
cional de Madrid, procedent del monestir de Santes Creus, 

d. — Edició del fragment transcrit per c, a Eufemia FORT I 
COGUL,, E I Llibre de Valldossera, Institut d'Estudis Ca-
lans, Barcelona, 1968. Pàgs. 104-106. 
Referència a E . FORT I COGUL, Begesta dels privilegis 
de Santes Creus, I X Premi Josep Massot i Palmes, Barce
lona, 1969, atorgat per l'Institud d'Estudis Catalans. Pri
vilegi n* 115 (Esment inèdit encara). 

L a nostra transcripció íntegra està feta directament de B. 
Aquesta còpia, en tinta sèpia pàl·lida i lletra clara, pròpia de Ja 
Cancelleria reial aragonesa de les darreries del segle X I I I , resta 
força ben conservada, a excepció d'uns forats de corcadura que a 
penes afecten el text. 

Pro Monasterio Sanctarum Crucum. 256 v.°/ 
Nouerint uniuersi, quod coram nobis Jacobo, Dei gratia rege 

Aragone et cetera, fuerunt per venerabiles abbatem / 1 et conuen-
tum Sanctarum Crucum, exhibíta et hostensa quaedam priuilegia 
per felicis recordacionis prede/cessores nos tros dicto monasterio fac
ta et indulta, súper franchitatibus, inmunitatibus, donacionibus, 
eon/cessionibus, largicionibus, beneficijs, guidaticis et aljs gracijs 
datis et concessis, per eosdem predeces'/sores nostros, monasterio 
prelibato. 

Inter quae priuilegia sunt duo priuilegia felicis recordacionis/5 

illustrissimi domini Alfonsi, Dei gratia Aragonen Regis, comitis Bar 
chinone et marchionis Prouincie, suis / sigillis cereis pendentibus 
sigillata, in quorum, altero, inter cetera; continetur quod idem Ilde-
fonsus / dedit et concessit Deo et monasterio de Sanctis Crucibus, 
et Petro tune abbati eiusdem loci, atque / fratribus ibidem Deo se 
ruientibus tam presentibus quam futuris, quod nullus homo uel fe-
mina, casas, / grangias aut cabanas eorum, ausus sit uiolenter in-
trare, uel aliquid inde vj abstrahere / 1 0 aut frangere. ítem quod si 
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aliquis miles uel pedanus ad eos uenerit et recipere placuerit si ali-
cuj / quieumque malj feeerit, quod hoc eum non dimitteat. Quod 
priuilegium fuit factum iüj" kalendas januarias, / anno Dominicae 
Incarnationis M0.C°.LX0. quarto. 
257 r/ In altero uero priuilegio dicti domini regis Ilde-
fonsi, inter /cetera continebantur quod idem dominus rex Ildefonsus 
donauit et laudauit atque imperpetuum própio suo si/gillo confir-
mauit Deo et beate Marie et Petro tune abbati et monasterio de Sanc-
tis Crucibus, et conuentui / 1 3 eiusdem loci presenti et futuro, om-
nes illos honores quos • dono uel empcione alicuius persone virj aut 
fe/mine" hactenus adquisierunt uel in antea, Deo cohoperante, adqui-
rere ¡poterunt iterum donauit atque con/oessit eisdeni ut in omni 
Regno suo et in ómnibus prouinciis suis uenderent et emerent et 
res suas / transfererent, sine omni pedatico atque usatico, et ut in 
nullo plácito juramentum eis adjudicaretur, / videlicet ut juramen-
tum alicui persone prestarent uel ab aliquo reciperent, set si de pa-
rua re fuerit / 2 0 placitum' aut controuersia uerbo monachi uel co-
nuersi simpliciter crederetur; si uero de magna re fuerit / placitum 
aut controuersia, uerbo abbatis uel prioris sine omni contradiccione 
crederetur. Quod priuilegium fuit / factum apud Perpinianum vj° 
nonas madij anno Domini M°.C°.UXX. tercio. 

Item aliud priuilegium il/lustrissimi domini Petri, clare memo-
rie, régis Aragone et comitis Barchinone, bulla plúmbea sigillatum, / 
in quo inter cetera idem rex, Petrus, abbates èt omnes fratres Sanc
tarum Crucum presentes et futuros, p o s / 2 5 sessiones etiam et alia 
bona omnia mobilia et immobilia et se mouencia, que tune ad dic-
tum monasterium / aliquo jure pertinere noscebantur, et ea omnia 
quae in antea, dante Domino, donaciones pontifleum, colla/tione prin-
cipum, largitione et obiacione fidelium, empesioné commutacione et ad-
quisicione aliqua seu / quibuslibet aliis justis modis, ipsum monasterium 
posserit adipisci; et omnes homines eiusdem domUs / cum ómnibus 
rebus suis habitis et habendis, cum dicto priuilegio perpetuo ualituro, 
sub sua speciali proteccione, / 30 firma custodia, securoque ducatu 
recepit et constituit imperpetuum ubique locorum terre sue et om-
nium / amicorum suorum, et ea omnia predicta et singula, eidem 
domui aíudauit, concessit et perpetuo confirmauit / statuens firmi-
ter et mandantes quod nulli persone, cuiuscumque dignitatis, pro-
fessionis uel condicionis esset, / liceret nunquam, ullo tempore, oc-
casione pignoris uel alia qualibet ratione, predictis abbatem et fra
tres presentes / uel futuros aut eorum bona aliqua uel homines pre-
dicte domus perturbare, inuadere, impedire) deti/-1*5 nere, pignorare, 
marchare uel in aliquo molestare. 

Voluit etiam et statuit, ut omnes greges / et armenta ceteraque 
ànimalia tanquam sua propria specialia, per omnià loca tocius terre 

ípsius domini Regís / frahche, libere, quiete et sine aliquo herbati-
co, censu, seruicio, usatico et consuetudine nouis uel ue/teribus, et 
etiam sine aliqua exacciòne uel demanda quae dici uel nominari pos
seí, salue et seeure pasce/rentuí*, et fratres aliique homines qui ea 
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animalia ducerent uel custodirent, pascúis ubique ipsius domini 
Re/ 4 0 gis et tocius terre sue uti ualerent, omni demanda et contra-
rietate et impedimento suo et alterius / cuiuslibet persone remetis. 

Constituit etiam et sancciuit ut predicti fratres, uel eorum ho
mines, nusquam / in tota terra predicti domini Regis, leudam, peda-
gium, portagium, toltam siue consuetudinem aliquam sta/tutam uel. 
statuendam, de rebus suis propriis donarent aut dare nunquam ali-
cuibus tenerentur, et decreuit / /257 v.° preterea et uoluit et statuit 
imperpetuum, quod omnia instrumenta quae aliquis frater prenomi-
nate domus Sanctarum Crucum, man/43dato abbatis uel prioris eius
dem faceret scriuere, aliquo facto uel negocio aut contractu, domus 
essent auc/tentica, et suum ualorem haberent, ac plenariam obtine-
rent firmitatem, ac si a publicis notariis in villis suis / aut ciuitatibus 
scriberentur. 

Quicumque autem contra predictum priuilegium uenire in ali
quo attemptaret, iram et / indignacionem ipsius domini Regis, se 
nosceret penitús incursurum, et dampno et grauamine illatis, / prius 
in duplum plenarie restitutis, pena duorum milium aureorum ab ip-
so domino Rege sine aliquo / 5 0 remedio fierendum. Predicto priui
legio nichilominus in suo robore ualituro. Quod priuilegium fuit fac 
tum / Ilerde, xiiJ.° kalendas aprilis, anno Dominice Incarnacionis 
Mo.OC.X". 

ítem aliud priuilegium eiusdem / domini regis Petri in quo, in
ter cetera, idem dominus rex Petrus laudauit concessit et confirmauit 
imperpetuum domino / Deo et monasterio de Sanctis Crucibus, fra-
tri Bernardi tune abbati et fratribus eiusdem presentibus et futuris, 
/ donacionem domorum que sunt in Villafrancha, subtus ecclessiam 
Beate Marie, in vieco nuncupato AdaV 6 5 bertz, sicut in instrumen
to donacionis, à Guillermo Adalberti inde confecto, plenius contine-
tur; et enfranchiuit / et franchas et liberas fecit, nunc et semper, 
predictas domos et omnem habitantem in eis cum uxore et / filiis 
uno scilicet post alium, qui tamem in Villa-francha uel terminis eius 
non sit hereditatus; scilicet / ab omni quèstia, tolta, forcia, prestito, 
bouatico, monetatico et suecursu, et omni hoste el caual/cata et ea-
rum redempeione, et ab omni etiam exaccione regali et vicinaU et 
ab ómnibus alijs usaticis et seruiciis que dici, / intelligi uel nomi
nan possent, voluit etiam et mandauit. firmiter statuit ut nullus 
baiulus, vica/rius uel castlarius, uel aliquis alius homo uiuens, ip
sius domini rege uel alienis, in predictis domibus / aut earum habi 
tator, uel eius1 uxor uel filiis uno scilicet post alium, aliquid de pre
dictis que dicto / monasterio dabat et concedebat, cum dicto priuile
gio querere unquam aut demandare attemptaret, /« 3 uel ad honorem 
aliquid dándum uel soluendum cogeré illos uel forciare presumeret, 
sub pena quin/gentorum aureorum. Quod priuilegium fuit factum 
Terrachone, iiij° idus Januarij, anno Dominice Incar / nacionis 
Mo.CO.'VIIIo. 

ítem aliud priuilegium illustrissimi domini Jacobi, bone memo-
rie, regis / Aragone, Maioricé et Valencie, comitis Barchinone et Ur-
gelli et domini Montepesulani, sigillatum bulla plum/bea, in quo in-



164 

tra cetera contlnetur quod idem. dominus rex Jacobus > per se et suos 
laudauit, concessit et per proprium/ 7 0 alodium franchum et liberum 
scienter et consulte, perpetuo confirmauit fratri G(uerardi) abbati 
et ómnibus / fratribus monasterii Sanctarum Crucum presentibus 
et futuris, omnes possessiones, hereditates et omnia alia bona / mo-
bilia et immobilia ac se mouencia que usque ad illam diem .qua con
firmació predicta conficiebatur / ad dictum monasterius aliquo iure 
uel titulo aduenerant et pertinere noscebantur, tam donauione pon-
tificum / quam collacione principum, largitione et oblatione fidelium, 
quam empcione, eommutacione et adquisicione aliqua / 7 5 seu quibus-
Iibet alijs modis, prout in eodem priuilegio sunt contenta, confir
mauit et perpetuo et ex certa scientia / laudauit, concessit et appro-
bauit priuilegia omnia, cartas, immunitates ac franchitates ab ipso 
et a / predecessoribus suis prefato monasterio concessas pro ut in 
ipsis priuilegiis et cartis plenius et melius continetur /. /258r. Re-
cepit autem ex ampliori gracia et faüore ac constituit cum dicto pri
uilegio, perpetuo ualituro, sub sua proteccione, firma, / custodia se-
curoque ducatu ac guidatico speciali, dictos abbates et fratres et om 
nia bona jam dicti monasterü n e c / 8 0 non a omnes homines eiusdem, 
cum ómnibus rebus suis habitis et habendis, per omnia loca regno-
rum terrarum et tocius domina/cionis sue, in eundo, stando et re-
deundo per terram uidelicet mare, stagnum et qualibet aquam dul-
cem. Statuendo / firmiter et mandando quod aliquis non sit ausus 
occasione pignoris uel qualibet alia ratione predictum abbatem uel 
suc/cessores suos uel fratres etiam presentes et futuros aut bona 
eorum aliqua uel homines predicti monasterii aut bona / ipsorum 
perturbare, inuadere, impediré, marchare aut in aliquo molestare, 
nisi debitores u e l / 8 5 fideiussores fuerint manifesti, nec in hiis casi-
bus nisi in ipsis prius inuenta fuerit fatica. de directo. / Voluit etiam 
et statuit ut omnia bona dicti monasterii et etiam omnes greges ar
menia ceteraque animalia, tamquam / propria et specialia ipsius 
domini regis, per omnia loca tocius terre eiusdem, franche, libere, 
quiete et sine aliquo her/batico, censu, seruicid, usatico; et consue-
tudinibus nouis et ueteribus, statutis uel statuendis, et' etiam sine 
/ aliqua exaccione et demanda que dici uel nominari possit, salue et 
secure pascantur, et fratres aliigque homines /»o qui ea animalia du-
xerint uel custodierint, pascuis ubique dicti domini regis a tocius 
terre sué uti ualeant / omni demanda et contrarietate et impedi
mento ipsius et cuiuslibet alterius persone remotis. 

Constituit etiam et / sancciuit ut predicti fratres nunquam in 
terra ipsius domini regis lezdam, pedagium, portatgium, pensutai, 
mensu/raticum siue consuetudinem aliquam statutam uel statuen-
dam, pro rebus suis propriis donent aut donare / alicui teneantur, 
pena mille morabatorum auri apposita contra uenientes in priuile
gio predicto. Quod priuilegium /»s fuit factum Caíate, iii° Kalendas 
Januarü anno domini M°.CC°L°. quinto. 

ítem aliud priuilegium dicti domini / regis Jacobi, sigillo majori 
pendenti sigillatum, in quo ipse dominus rex mandauit firmiter et 
districte / vicariis, baiulis, curiis, paciariis, portariis et uniuersis 
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aliis offieialibus, nunciis et subitis suis / presentibus et futuris, quod 
ratione alicuius questie, procurationis, doni uel seruicii, seu cuius-
libet exaccionis quam dictus / dominus rex exigebat uel decetero 
exigeret ab ordinibus uel ab hominibus villarum predicti domini re
gis u e l / 1 0 0 quorumlibet aliorum locorum, non compellerent jamdic-
tum monasterium nec homines suos, nec bona eorum ad soluendum 
uel / contribuendum aliquid in ipsis uel eorum aliquo, nec ratione 
huiusmodi ipsos in aliquo folestarent, nec molestari ab / aliquo per-
miterent, set ipsos inde dimiterent liberos penitus et immunes. Quod 
priuilegium fuit datum Caíate, / iiJ° Idus madii, anno Domini 
M0.CC°.L°.VI°. 

Quibus ómnibus priuilegiis per predictos abbatem et conuen-
tum / coram nobis exhibitis et hostensis, idem abbas et conuentus 
nobis humilem suplicauerunt, ut priuilegia/ 1 0 5 ipsa franchitates, im-
munitates, libértales, donaciones, concessiones, largiciones, cartas, 
beneficia, / guidatica et alias gracias quaslibet per predecessores 
nostros ipsi monasterio indulta et concessa, et / omnia castra, villas, 
loca et alia bona uniuersa et singula que dictum monasterium habet 
et possidet in regnis / et terris nostris dignaremur prefato monas
terio, abbati et conuentui eiusdem, de benignitate regia laudare, / 
approbare, concederé ac etiam confirmare. 

Unde nos Jacobus, Dei gratia rex, predictis suplica/ u ocioni ab-
batis et conuentus predictorum, benigniter annuentes, attendentes 
piam deuocionem quam felicis / recordacionis predecessores nostros 
erga predictum monasterium habuerunt, volentes eorum uestigiis 
inherere / /258v et ipsum monasterium abbatem et conuentum eius
dem uberiori gratia prosequi et fauori, gratis et ex certa / scientia, 
per nos et heredes ac successores nostros, laudamus, approbamus, 
confirmamus ac etiam concedimus (in) gratia speciali / vobis vene-
rabíli Bonanato abbati et conuentui seu fratribus presentibus et fu
turis monasterii Sanctarum Crucum predicti,/ 1 1 5 et eidem monaste 
rio imperpetuum, omnia predicta priuilegia et contenta in eis, fran
chitates, immunitates, conces/siones, largiciones, beneficia et alias 
gracias quaslibet et etiam cartas et alia priuilegia quecumque dic
tum / monasterium habet a predecessoribus nostris, prout in eis me-
lius et plenius continetur. Suplentes ex certa scientia / in cumulum 
maioris gracie et fauoris ex plenitudine regie potestatis, omnem def-
fensionem si quid / in predictis priuilegiis uel eorum aliquod conti
netur, et augmentantes largitionibus nostre regie munifi/120cencie, 
priuilegia et omnia alia et singula predicta, damus atque de nouo 
concedimus uobis abbati et con/uentui predictis, et eidem monaste
rio imperpetuum; que omnia castra, villas et cetera quecumque loca 
et bona / infrascripta, mansiones, dominicaturas, censualia, posses-
siones ac grangias que usque ad hec témpora / quocumque adquisi-
cionis titulo adquisita sunt, et de cetero, dante Domino, adquirentur 
in nostro dominio / cohstituta, cum ómnibus hominibus et feminis 
uestris habitantibus et habitaturis in castris et locis ac man/ 1 2 5sis 
atque villis dicti monasterii, habeatis et teneatis ac possideatis pro 
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proprio, libero et francho / alodio, cum omni jurisdiccione, moneta 
tico, herbatico, terratico et quibuslibet justiciis citra merum / impe-
rium, et sint etiam libera et immunia, ab omni peyta et quèstia, hos
te et caualcata et redemp/ciónibus eorundem, et ab omni cena nos
tra et successorum nostrorum et quorumlibet officialium nostrorum 
cons/titutorum seu constituendorum, et ab omni lezda, pedagio, por-
tatico, penso, mensuratico et a b / 1 3 0 omni seruicio atque subsidio et 
quibuslibet aliis peticionibus atque exaccionibus regalibus quoeum-
que ./ nomine censeantur. Videlicet ipsum monasterium cum gran-
giis et ómnibus juribus, terminis et perti/nenciis suis. ítem grangie 
des Codoyn et de la Taylada, et de Exerta que est in termino Der-
tuse, / et alia quecumque bona que habetis in ciuitate Dertuse et 
terminis eiusdem, ítem castra de Pontons, / de Ferran, de Mont Tor
nés, de la Secuyta, de Puig Tinyós, del Mont Oliu, dé Agramuntell, 
de / i 3 D Villa Grassa, d'Uluya, d'Alta Riba, de Munt Albà, de ça Guar
dia, de la Seruera, et Quintapers / Montis Abrionis, de Ramonet, de 
Rocheta, de Figuerola et de Sent Gaylart. Item loca del Pont / d'Ar
mentera, del Gayans, de Fonç Caldes, de Ferreres, de Albareda et 
de Çalacuna, et quicquid / habetis in terminis Castelleti et Arbucij. 
ítem mansi et possessiones de Pinyana, d'Anchosers cum ne/more, 
de ça Rambalda de Vayll Dorçera et de Puig Moltó et d'Orpi, et de 
ça Guilela de Pradell./ 1 4 0 Menanç, (sic!) de çes Conamines et d.en 
Fonoyllar et de Serra Clara in termino Bagani. Item dominica/ture 
et possessiones de les Splugues de Franculi, et de Passenant, de Fo
rés, de Cunyl!, de / Anguera, de Soliuela, de ça Fuliola, de Timor 
in termino Montis Albi, de la Paladela, de / Copons, de Veciana, de 
Mont Falchó, de Bechfret, de Rubió, de Font Rubia. Item censua/lia 
de Faucet, de Teuiça, de çes Piles, de Tamarit, de Vayl Moyl, de Al
ta Fuylla, de A * s Soses, fabrice Terçacie, furni de Regali, de Mirall 
peix. ítem hospicia Gerunde et cen- / /259r suale quod habetis in 
eadem ciuitate et eius diócesis, Barchinone cum ómnibus censualibus 
que habetis in eadem / ciuitate et (cens)ibus (?) que pertinent ad 
idem hospicium, qui sunt in termino eiusdem ciuitatis de Prohen 
sana, / de Serdanyola, de Sent Marçal, de Sent Menat, de Caldes, 
de Martorell, Ville Franche cum uni/uersis bonis et juribus que ha
betis in toto Penitense, Tarrachone, Montis Albi. Domus et censualia 
et alia / 1 5 0 bona et jura que ibi habetis. Ceruarie cum suis censuali
bus, fumis molendinis et aliis bonis / uniuersis que habetis in toto 
termino eiusdem. Tarrage cum pertinenciis suis, cum terris, vineis, 
censua/libus et aliis bonis et juribus uniuersis. Ilerde cum vineis, 
censualibus aliisque possessionibus et juribus uni/ersis. 

Hanc autem laudacionem, approbacionem, confirmacionem et 
coneessionem facimus uobis abbatis et con/uentui, monasterii pre
dicti, et eidem monasterio in perpetuum, sicut melius dici et intelligi 
potest ad uerum / 1 5 5 nostrorumque saluamentum et bonum intellec-
tum. Saluis tamen dumtaxat et retentis nobis et nóstris / imperpe
tuum in ómnibus hominibus et feminis habitantibus et habitaturis 
in castris, villis et locis aliis dicti / monasterii mero imperio tamen 
atque bouatico. Excepto quod ille qui habitauerit in domihus quas 



167 

dictum / monasterium habet in Villa Francha subtus ecclesiam Bea-
te Marie, in uico nuncupato Adalberts, / sicut in instrumento dona-
cionis a Guillermo Adalberti inde facto et confirmato per illustrissi-
mum dominum regem / i e o Petrum, patrem nostrum lacius contine-
tur. Bouaticum nunquam soluat, etc. in priuilegio per eundem illus/ 
trissimum dominum regem Petrum facto dicto monasterio súper con-
firmacione domorum predictorum enfranquimentum / domos predic-
tas et omnem habitan tem in eis cum uxore et filiis uno sicilicet post 
alium, qui cum in / Villa Francha uel terminis eius non sit heredi-
tatus, ab omni bouatico et ab aliis pluribus, prout in A dicto priuile 
gio dicti domini regis Petri de quo serius fit menció, in hoc presen
ti nostro priuilegio lacius / 4 6 S et plenius continetur. Mandantes pro 
curatoribus, vicariis, baiulis, curiis, justiciis, et uniuersis aliis /offi-
cialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quod predicta om
nia firma habeant. et obseruent et non / contraueniant nec aliquis 
contrauenire permitant aliqua ratione. Quicumque autem contra pre
dicta uel aliqua / predictorum ausus uenire attemptauerit, iram et 
indignacionem nostram et penam mille aureorum absque / aliquo 
remedio se nouerat incursurum, dampno illato prius et plenarie res-
tituto priuilegio/ 1 7 0 nostro in suo robore perpetuo duraturo. 

Datum Barchinone, Idus madii, anno Domini M*. CO°. XC°. oc-
tauo. / Signum f Jacobi, Dei gracia rege Aragonum et cetera.. / Tes
tes sunt: Ermengaudus, comes Urgelli. Petrus Corneli. Lupus Fer-
rench de [Luna] / . R. Fulchonis, viceeomes Cardone. Guillelmus 
de Angularia. /. 

Fuit clausum per Petrum Luppeti, notario domini Regis./ 1 7». 





LAS ELECCIONES DE ABAD EN BENIFASSÀ 
(1379 Y 1407) 

Según la regla de la orden cisterciense, la elección de abad 
correspondía a los conventos monacales respectivos. Para su validez 
era necesaria la aprobación del padre abad. Padre abad del monas
terio Benifassà, era el abad de Poblet *. Con el transcurso del tiempo 
también participaron en la elección del abad el papa y rey 2 . Debido 
a que los puntos de vista con los cuales los participantes (convento, 
papa y rey) acompañaban la elección eran muy diferentes y que 
incluso podían llegar a ser contradictorios entre sí, dicha elección 
era a menudo un proceso complicado. Esto se puso claramente de 
manifiesto en tiempos del gran cisma occidental 

Cuando el abad Pedro Torres de Benifassà 3 falleció, en 1379, 
el rey Pedro "el Ceremonioso" solicitó a ambos papas Urbano V I 
en Roma y Clemente V I I en Aviñón, que trasladasen al abad Bar
tolomé de Ladernosa de Santes Creus a Benifassà, y que a su vez 
proveyesen de la por este motivo vacante abadía de Santes Creus, 
a fray Andrés Porta, del mismo monasterio de Benifassà. Debido a 
que el rey afirmaba por su parte no estar seguro de cuál era, el ver
dadero papa, sabiendo por otro lado que uno de ellos debía ser el go
bernador competente de la iglesia, lo fundamental era entonces para 
él, obtener la aprobación de ambos respecto a su proposición. No 

1. J . V I L L A N U E V A , Viaje literario a ¡as iglesias de España, I V (Madrid 1806), 
págs. 149 sigs. 

2. cf. J . V I N C K E , Die Krone vón Aragón und das grosse abendlandische Schisma 
(Staatliche Akademie zu Braunsberg, Sommersemester 1944), págs. 4 sigs.: Die 
Abtwahlen der Zisterzienser. 

3. cf. H . GARCÍA, Real monasterio de Santa María de Benifazá, "Bol. Soc. Cas-
teUonense de Cultura", 27 (1951>, págs. 57-63. 
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obtuvo, sin embargo, satisfacción plena puesto que de ellos sólo 
Clemente V I I dispuso el traslado de Ladernosa a Benifassà, de mo
do que la intención neutralista del rey permaneció sin obtener éxi
to. Los monjes de Benifassà, que tendían a favorecer al papa/ roma
no y que estaban insatisfechos con la provisión del papa aviñonés, 
procedieron autónomamente a la elección, de la cual resultó electo 
Bernardo Fabregat, éste recibió también la aprobación del abad dé 
Poblet y, a pesar de la oposición del rey, se hizo cargo de la abadía. 
Sin embargo, cuando se hizo confirmar por Urbano V I como abad, 
el rey presionó sobre él a fin de que renunciara a la abadía debido 
a que con su actitud había pasado por encima de la política neutra
lista de la corona. 

E l "Ceremonioso" se sentía tan señor de su "indiferencia" ante 
ambos papas, que él exigía de ios demás una estricta observancia 
de ella, aunque para sí mismo se permitió mayores libertades oca
sionales al respecto. E n este caso era para él decisivo que fray An
drés Porta, de Benifassà fuese promovido abad de Santes Creus, aun
que el abad que allí gobernaba no quería abandonar su cargo sin 
ser recompensado con la abadía de Benifassà. De este modo enton
ces el rey, con la ayuda del príncipe Juan, su primogénito y sucesor 
al trono, ordenó hacer todo lo posible en el convento a fin de que. 
después de la renuncia del abad Fabregat, en una nueva elección 
fuese favorecido el abad de Santes Creus. Esta era la situación en 
Septiembre de 1379. Pero los monjes de Benifassà, al menos en su 
mayoría, no dieron satisfacción a los deseos reales, mientras por su 
parte el rey reconocía la unilateral provisión decretada por el papa 
aviñonés, esto es, la designación de Ladernosa como abad de Beni
fassà, y de Porta, como abad de Santes Creus. Ambos se comprome
tían al pago de los servitia a Aviñón 4 . L a oposición al nuevo abad 
permaneció activa en Benifassà aun cuando el abad de Poblet re
conoció el resultado —cuyas cifras proporcionales nos son descono
cidas— de la elección de Ladernosa. Este entretanto se hizo prorro
gar las fechas de pago de los servitia, y. el príncipe heredero Juan 

4. Cf. J . V I N C K E , Els comtes reis de Barcelona i els "servitia" papáis vers el 
1300, "Analecta Sacra Tarraconensia", V I I (1931), págs. 339-350; id., La corona de 
Aragó i el començament de les anualitats papáis. Ibid. V I I I (1932), págs. 87-92. 
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pidió en Septiembre de 1381 al papa que renunciara, en estas cir
cunstancias, parcial o totalmente a los servitia. 

E n este estado de cosas el rey puso en juego otros factores de 
poder, ordenando a los monjes de Benifassà que reconocieran como 
abad a Ladernosa, al menos durante el tiempo de su "indiferencia", 
amenazándoles, en caso de que ofreciesen resistencia, con la expul
sión de sus territorios 5 . Para Ladernosa esto era una señal de que 
no debía considerarse poseedor definitivo del cargo, y por ello pre
firió prorrogar el pago de los servitia, hasta que el rey Juan I se 
sometió a la obediencia del papa aviñonés en todas sus formas 6 . F i 
nestres lo considera precisamente a partir de entonces, como abad 
de Benifassà 7. 

E n el año 1396 se hizo cargo Martín el Humano, hermano de 
Juan I , del gobierno de los territorios vinculados a su corona, y 
también supo aprovechar las ocasiones, propicias para él que se da
ban con ocasión de las elecciones de abades, tanto más cuanto que 
desde 1394 su pariente Pedro de Luna llevó la tiara en Avifión bajo 
el nombre de Benedicto X I I I . 

Apenas había quedado libre la abadía de Benifassà en Sep
tiembre de 1407 debido a la muerte del abad, cuando don Martín 
se puso en contacto con la curia pontificia. Su deseo más ardiente 
era que fray Pedro Serraxó, monje en Santes Creus, "baccalaureus 
in sacra pagina" y lugarteniente del capellán mayor de la capilla 
real, recibiese esta dignidad. E l cargo de capellán mayor de la ca
pilla real lo poseía el abad de Santes Creus, el cual —de acuerdo 
con el rey— confiaba la lugartenencia a uno de sus monjes. Por lo 
demás no era raro que el rey fuera útil en la obtención de una aba
día a aquellos representantes que se habían hecho merecedores de 
su agradecimiento8. 

5. V I N C K , 1. cit., págs. 33 sigs. 
6. C . M . SEIDLMAYER, Die Anfange des grossen abendlandischen Schismas. 

(Münster 1940), pág. 117. 
7. J. F I N E S T R E S , Historia de El Real Monasterio de Poblet, I I (1753). pág. 305. 
8. De este modo consiguió fray Luis Rull en 1397 la abadía de Valldigna (Cf. 

E . F O R T I C O G U L , Santes Creus (1936), pág. 41, y fray Juan de Bona en 1402, la 
abadía de Rueda (ACA, Reg. 2245, fol 53 v). Algo semejante ocurrió con el lugar
teniente del capellán mayor de la capilla de la reina. Capellán mayor era el abad 
de Veruela, O. Cist. Como su lugarteniente en la capilla de la reina María encon
tró fray Martín Duncastillo el renovado favor del rey Martín para obtener una 
abadía. A C A , Reg. 2212, fol. 108. 
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A fin de dar mayor relieve a su deseo, el rey pidió al obispo 
cardenal Jean de Brogny "de Viviers", al arzobispo Pedro de Ça-
garriga de Tarragona y a los obispos Juan de Valtierra de Tarazo
na y Luis de Prades de Mallorca, que por aquel tiempo estaban 
junto al papa en Perpinyán, ejercieron su influencia a fin de lograr 
la promoción de Serraxó 9 . 

Al mismo tiempo era también un anhelo suyo ganar al con
vento de Benifassà para la elección de fray Pedro. De hecho el con
vento apoyó de modo unánime al candidato del rey. También el 
abad de Poblet, a través de su comisario, el abad de Valldigna, dio 
su aprobación. 

Precisamente entonoes el rey podía precisar más eficazmente su 
suplica al papa. Si el convento no hubiese aceptado su petición o 
hubiese votado en discordia, entonces don Martín hubiera debido 
recurrir a la superioridad papal a fin de llegar a la meta por él an
helada. Pero debido a que los monjes se habían puesto de su parte, 
buscó dar aún mayor realce al acto electoral solicitando del papa 
la aprobación y la provisión del electo 1 0 . 

Como abogados para la obtención de su súplica ganó al obis
po cardenal Berenguer de Anglesola, el cual simultáneamente go
bernaba el obispado de Gerona; a Francisco Daranda, el cual go
zaba de la confianza incondicional del papa, y a Geraldo Alamany 
de Cervelló, gobernador de Cataluña, el cual también residía oca
sionalmente en la corte papal de Perpiñán u . E l examen de la cues
tión se prolongó en la curia papal hasta el fin del año siguiente. 
Y cuando entonces el papa emitió su decisión, lo hizo a modo de 
provisión, porque previamente se había reservado para sí la nueva 
ocupación de la abadía y por ello la elección del convento era inefi
caz, de acuerdo con las disposiciones del derecho canónico. 

Considerando la fecha dé la provisión, es posible pensar que 
fue concedida en cierto modo como un regalo de Navidad para el 
rey y los monjes de Benifassà, a fin de lograr de ellos una mejor 
disposioión para que reconociesen la tarifa de los* servitia simul
táneamente exigida y que ascendía a 300 florines. Pero quien así 

9. Valencia, 1407, sept. 24. A C A , Reg. 2272, fol. 36 v. 
10. Ver Apéndice n. 1. 
11. Valencia, 1407, oct. 15, A C A , Reg. 2272, fol. 58. 
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pensase se equivocaba. E l mismo rey Martín había objetado al 
abad de Poblet en 1403 el haberse declarado de acuerdo con la 
Santa Sede respecto al pago de los servitia y, para el futuro, le 
prohibió estrictamente llevar a cabo tales pagos a no ser que para 
ello obtuviese el permiso explícito del r e y 1 2 . E n realidad don Mar
tín —al igual que su hermano—• estaba dispuesto a un compromi
so. Los servitia de los. monasterios cistercienses no podían ser eli
minados de sus territorios porque ello habría traído consigo una 
igual medida en otros países, y ello habría sido inaceptable para la 
Santa Sede respecto al pago de los servitia y, para el futuro, le 
rebajas. Esto también quedó d© manifiesto en el escrito que con
tiene tanto su agradecimiento por la provisión como su protesta 
contra la cuantía de los servitia. 

Él explicaba al papa que para el nuevo abad era mejor con
tinuar sus funciones en la capilla real que obligarse a realizar un 
pago imposible. Y terminaba con la indicación urgente de la nece
sidad de una reducción del aporte tarifado y de una multiplica
ción de las fechas de pago 1 3 . 

Escritos parecidos envió también al cardenal de Gerona y a Ge
rardo Alamany de Cervelló. Junto con la expresión de agradeci
miento por su colaboración, les pedía emplear sus influencias a fin 
de obtener una reducción de la tarifa 1 4 . 

Parece que el papa y los cardenales escucharon el enérgico lla
mamiento del rey. Mientras los abades anteriores habían sobrelle
vado con ocasión de su promoción la tarifa completa (300 flor.), en 
tiempos de Benedicto X I I I fue rebajada a 120 florines y con ella, 
después del cisma, la Santa Sede se declaró conforme 1 5. 

Naturalmente el rey Martín no esperó que el papa le respon
diese a la cuestión de los servitia para llevar adelante sus restan
tes decisiones. Ya al día siguiente entregó al recién nombrado abad 
un escrito para el abad de Santes Creus. E n él le comunicaba sus 

12. Jérica, 1403, julio 13. Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, V (1913-14), 
pág. 527, n. 59. 

13. 1407, Dic. 28. Ver Apéndice n. 2. 
14. A C A , Reg. 2272, fol. 108 v 
15. H . HOBBRO, Taxae pro communibus servitiis. "Studi e Testi", 144 (Città del 

Vaticano, 1949), pág. 223. 
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deseos acerca del nombramiento de un nuevo lugarteniente en su 
capilla i e . 

Aquel cisma fue un episodio que conoció su final. Pero sus se
cuelas ejercieron durante largo tiempo influencia, y no en último 
lugar, sobre el derecho de patronato que se iba desarrollando len
tamente y que favorecía a la corona en relación con los monaste
rios alcanzando la forma definitiva en los bien conocidos concor
datos. 

JOHANNES V I N C K E 

Universidad de Friburgo (Brisgovia). 

16. Tortosa 1408. Dic. 29. Ver Apéndice n. 3. 
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A P É N D I C E S 

1. E l rey Martín pide al papa Benedicto X I I I la aprobación y la 
provisión de fr. Pedro Serraxó unánimemente elegido por los 
monjes abad de Benifassà. Valencia, 1407 oct. 15. 
Beatissime pater; Cum prior et conventus monasterii de Benifa-

cano ordinis Cisterciensis per obitum eorum pastoris elegerint con-
corditer fratrem Petrum Saraxo... in eorum abbatem et huius rei 
pretextu eleccionem inde factam iani per abbatem monasterii Vallis-
digne comissarium in hiis electum per abbatem monasterii Populeti 
debite confirmatarn. vestre beatitudini miserint ut est moris, eidem 
humiliter supplicamus pro dono petentes gracie singularis, quatenus 
nostri honoris intuito et dicti fratris Petri laudabilium meritorum 
obtentu cui multum afficimur eleccionem iamdictam dignetur mise-
ricorditer confirmare eidemque fratri Petro de abbacia dicti monas
terii liberaliter providere... Datum Valencie sub nostro sigillo secreto 
X V a die octobris anno a nativitate Domini M 0 C C C C séptimo. Rex 
Martinus. 

Dominus rex mandavit michi 
Bernardo Medici. 

ACA Reg. 2272 fol. 57 v. 

2. Agradecimiento del rey al papa por la provisión de fr. Pedro Ser
raxó con la súplica simultánea de reducción de los "servitia" 
que alcanzabas un importe de 300 florines. Tortosa, 1408, dic 28. 
Sanctissime ac beatissime pater et domine: Certificati quod ves-

tra sanctitas religiosum et dilectum locumtenentem capellani maio-
ris capelle nostre fratrem Petrum Saraxo in abbatem monasterii de 
Benifacano nostra contemplacione prefecit, habentes gratissimam 
provisionem huiusmodi quam exhigentibus meritis quibus largitor 
bonorum personam dicti fratris Petri multipliciter decoravit et in-
tuitu serviciorum que idem frater Petrus exacta diligencia nobis im-
pendit ferventer optavimus, de provisione huiusmodi eidem sancti-
tati reftómus graciarum devotissimas acciones. 

Verumtamen, pater sanctissime, cum sicut percepimus dictum 
monasterium in solucione comunis servicii si ve annate ad CCC fran
chos taxatum existat et taxació huiusmodi, attentis facultatibus dic
ti monasterii que ab aliquo tempore citra fuerunt plurimum dimi
nute, sit nimium excessiva, in tantum quod ipsum monasterium et 
minus dictus frater Petrus solucionem predictam complere non pos-
set, vestre beatitudini humiliter suplicamus, quatenus taxacionem 
eandem dignetur debita equitate faceré moderari factaque moderacio-
ne supportabili monasterio antedicto summam peccunie quam ipsum 
fratrem Petrum racione promocionis iamdicte solvere opportebit per 
certas opportunas dilaciones faceré et mandare persolvi; alioquin 
prevaleret dicto fratri Petro nostra continuare servicia quam seip-
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sura et dieturn monasterium ad impossibilia obligare; quoniam nos 
compacientes inopie eiusdem monasterii magnam partem solucionis 
decüne in qua nobis ipsum monasterium tenebatur qpportuit faceré 
relaxari. Almam personam vestram... Datum Dertuse sub nostro si-
gillo secreto X X V I I I a die decembris anno a nativitate Domini M'CGCC 0  

octavo. Rex Martinus. 
Dominus rex mandavit michi 
Gabrieli Marcaroni. 

ACA Reg. 2272 -of 106 

3. Ml rey Martín comunica al abad Bernardo Dalmau de Santes 
Creus, oom-o capellán mayor de la capilla real, sus desseos rela
tivos al nombramiento de un nuevo lugarteniente para el servi
cio de la capilla. Tortosa, 1408, dic. 29. 
Lo rey. Honrat abbat: axi com sabets lo religiós e amat lochti-

nent de capella maior nostre frare Pere Saraxo es stat provehit per 
lo sant pare de la abbadia del monastir de Benifaça, e com nos] haiam 
de necessari hauer prestament en nostre seruey altre locbtinent vos
tre hauem informat largament sobre aço de nostra intenció e voler 
lo dit frare Pere Saraxo, perquè us pregam affectuosament e volem 
que a tot ço queus dira de nostra part donets plena fe e creença, axi 
com si nos personalment vos ho dehirem e alio cumplats per obra 
si ns desitjats seruir e complaure. Dada en Tortosa sots nostre se-
geli secret a X X V I I I 1 dies de decembre del any MCCCCVIII. Rex 
Martinus. Dirigitur abbati Sanctarum Crucum. 

Dominus rex mandavit michi 
Gabrieli Mascaroni. 

ACA Reg. 2272 fol. 105v. 



L'OBRA PÒSTUMA DE JOSEP VIVES I MIRET 

Ans de cloure l'article bibliogràfic sobre Josep Vives i Miret, 
amb què pràcticament s'encetaven els treballs publicats en home
natge a la seva memòria, dèiem que, en redactar-lo, no havíem 
pogut establir el títol definitiu de l'obra que jutjàvem cabdal seva; 
i que no sabíem si el manuscrit, que suposàvem totalment redactat 
pel seu autor i a punt de publicar, seria editat o no. Certament 
diem amb joia avui, en cloure aquesta sèrie d'articles encomiàstics 
i en homenatge a l'amic desaparegut, que l'obra vivesiana que fou 
la il·lusió dels darrers temps de la seva vida, ha estat donada a l'es
tampa sota el patrociní del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Cata
lunya i Balears. Vet-ne ací la fitxa bibliogràfica: 

Reimard des Fonoll, escultor i arquitecte anglès, renovador d& Vart 
gòtic a Catalunya (1321-1362) Editorial Blume (Barcelona, 1969) 
240 pp. 27 x 21 cm. en paper cuxé, bellament editat i relligat. És 
una autèntica bona edició, de la qual creiem escaient de facilitar 
alguns detalls. 

Obre el llibre un Pròleg de l'arquitecte senyor Cèsar Martinell 
—p. 13—• ab bons oficis del qual fou degut que el Col·legi encarre
gués a Josep Vives i Miret el llibre que ens ocupa; que el redactés 
i que ara, afortunadament, hagi estat estampat amb veritable prodi-
galitalt editorial, en la qual res no s'ha planyut que pogués conferir 
categoria a la publicació. 

Segueix un Pòrtic —p. 17— que introdueix el lector en el tema 
fonollíàj i que l'autor aprofita per a regraciar diverses persones i en
titats,, en la llista de les quals s'han escapat els, inevitables lapsus 
tipogràfics —Moragas per Morgades; Cavestany per Cabestany— i, 
qui sap si alguna omissió, que cal no creure intencionada. Aquella 
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llista de col·laboracions resta completada per un apartat de Biblio
grafia —p. 21—< força densa, perquè conté més de setanta fitxes o 
títols. 

L'obra de Vives i Miret es divideix en dues seccions ben defi
nides: a la primera tracta de refer, fins on li és possible, la biogra
fia de Reinard des Fonoll; a la segona tracta d'identificar la seva 
obra. Fem-ne una síntesi, per a la qual no ens cal sinó anar seguint 
l'índex gairebé sempre prou expressiu: 

ASSAIG DE BECONSTRUCCIÓ BIOGRÀFICA. Els Documents*, (p. 27) . 

Examina tots els coneguts, n'extreu les notícies, i els publicà ínte
grament; són cinc: els tres primers ja publicats per Puig i Cadafalch; 
el quart procedent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, 
és inèdit; el cinquè, procedent de l'Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, igualment inèdit í que, a través dels microfilms que l'A. B. 
de S. C . n'havia fet treure li vam identifilar i ja va exposar en am
pliació fotogràfica l'any 1 9 6 1 en la festa anual de l'Arxiu Bibliogrà
fic de Santes Creus ( 3 de setembre). 

Els arguments (p. 37). tracta d'explicar la influència anglesa 
sobre l'escultura del claustre de Santes Creus comparada amb les 
característiques, que explica sumàriament, de l'art britànic. 

Les hipòtesis (p. 43): a manera de referències documentals, Vi 
ves i Miret s'endinsa pel món de les conjectures. Val a dir que les 
sap plantejar amb empenta, no exempt d'agosarament. I formula 
successivament un seguit d'hipòtesis molt suggestives, sobre la for
mació artística de Fonoll; i sobre els suggeriments derivats duna 
superficial —l'adjectiu és de Vives i Miret— investigació sobre el 
nom i el cognom de l'artista que estudia. 

La identificació i la localització de l'obra de Fonoll a Catalunya 
(p. 47 ) : on explica el procés seguit per a bastir una hipòtesi sobre 
els motius de ïarribada de l'artista anglès a Catalunya, i per a una 
orientació en la tasca de localitzar la seva obra pels àmbits de la 
nostra geografia. 

Itinerari de Fonoll a Catalunya, segons la cronologia i distribució 
geogràfica de la seva producció (p. 13) : que estableix així: 1321 , 
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arribada de l'artista a Catalunya, on comença treballant a la cate
dral de Tarragona fins al 1326. Llavors va a Pedralbes, fins al 1327. 
Aquest any és adjudicada la primera intervenció fonolliana a Po-
bletj i entre aquest monestir i la vila de Montblanch —1'autor, cau-
tament, posa un interrogant— s'acompliria l*any 1331. E l 1332 ja 
era a Santes Creus, on roman fins el 1336. Amb el 1337 comença un 
període que es clou amb un altre interrogant posat al darrera de 
l'any 1342, amb hipotètiques estades de Fonoll a Poblet, a Lleida, 
a Morella del Mestrat. Durant sis anys, 1343-1348, simultàniament 
s'esmerçaria en obres fonollianes a la seu tarragonina, a la lleidata
na, al monestir de Poblet, a Anglesola. E l 1348 tornaria al monestir 
de Santes Creus, on deixaria escórrer tot el període de la pesta ne
gra per a sortir-ne el 1351 i establir un obrador-escola a Montblanc, 
on es perd el rastre de Fonoll; que Vives i Miret interrogatívament, 
proposa fins al 1362. Com veiem, una síntesi densíssima de fets 
transcendentals, d'anants i vinents; tota la vida fonolliana a Cata
lunya durant un llarg terç de segle projectada en un sumari itine
rari que Vives i Miret sap suggerir amb interès moltíssim sostin
gut. És el capítol, probablement més sensacional de tot el llibre. 
Seguiran, és clar, i ho anirem remarcant en aquesta recensió, diver
ses notícies i comentaris molt categòrics; però tots més o menys 
conseqüència de les pTemises establertes en aquest apartat. 

DESCRIPCIÓ I CARÀCTER DE L A PRODUCCIÓ DE F O N O L L A C A T A L U 

NYA. Aquesta segona part de l'obra esdevé accentuadament analíti
ca. Aquesta anàlisi sovint es contreu al fet que Vives i Miret s'en
fronta decididament amb les pedres. Ja hem dit que tota l'obra fo
nolliana només té una base documental de cinc peces, alguna d'e
lles, fins i tot, ben poc expressiva. Vives i Miret, quan pot, no re
cusa el recurs que li proporcionen les dades bibliogràfiques; ja hem 
fet notar com ha travat el seu llibre amb una bibliografia abundosa, 
i sovintejadament seleccionada. Una bibliografía que té més d'ex-
haustiva que de suficient. Vives i Miret no la menysté, ben al con
trari. Però, com que rarament amb ella pot arribar a conclusions sa
tisfactòries en la problemàtica que planteja, el seu gran recurs és 
l'interrogatori a les pedres. Per a la redacció del seu llibre Vives i 
Miret ha seguit pam a pam tots els monuments dels quals parla, 
sempre acompanyat de la màquina fotogràfica. A l'hora d'anar ela-
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borant les seves hipòtesis i de treure'n les conclusions, li calia ma
nejar a dotzenes, a centenars, a milers les ampliacions positives ob
tingudes del seu bregar fotogràfic. E l llibre de Vives, i Miret té un 
suport científic de cinc documents, de més de setanta obres biblio
gràfiques; ens ho diu ell mateix. E l que ell no ens diu és la munta
nya immensa de fotografies que han passat per les seves mans al 
servei dels seus ulls escrutadors. 

Les intervencions al monestir de Santes Creus. (p. 81): són les 
típicament conegudes de Fonoll, ja divulgades. Però Vives les pre
senta amb noves suggestions i enfoca els seus comentaris des d'an
gles de consideració inèdits. L a trajectòria fonolliana a Santes Creus; 
l'obra del seu meravellós claustre, hi és analitzada amb nova llum. 
I , naturalment, n'afloren una pila de nous coneixements. L'etapa fo
nolliana al claustre de Santes Creus resta enriquida amb una detin
guda observació vivesiana sobre les característiques de la producció 
de Fonoll; sobre la seva tècnica del baix relleu; sobre la tècnica de 
l'alt relleu; i sobre la tècnica rudimentària, que, al criteri de Vives, 
de totes elles n'hi ha mostra allí. I assaja una descripció de tots els 
capitells, permòdols, gàrgoles del claustre, un per un; seriadament, 
l'un després de l'altre. Des de Creus ningú no s'havia entretingut 
en l'enumeració dels motius escultòrics dels capitells santescreuins; 
tots els tractadistes en feien un recompte temàtic compendios; el 
mateix prolix de Creus no va més enllà d'una simple enumeració 
temàtica més completa, i prou. Vives i Miret s'acara amb cadascuna 
de les obres i les descriu, amb conceptes concisos, sovint aguts, sem
pre totals, suficients, entenedors. Esdevé un inventari fins ara no 
assajat; i totalment reexit al seu objecte i al servei de la curiositat 
i de l'estudi. I tan interessants són els mots descriptius, com els so
vintejats comentaris que segueixen i que els relacionen com a base 
de deduccions que aprofitarà amb la sagacitat que li és característica. 

És remarcable aquesta tasca vivesiana, perquè després del re
pàs sumari, però exhaustiu, amb què fa la descripció de tots i cadas
cun d'aquests elements escultòrics del Claustre de Santes Creus, en 
sistematitza un índex de temes molt orientador, que inventaria agrtf-
pant-los en cinc divisions i que destria en una quarentena de temes. 
Fins aquí, Vives i Miret sembla que trepitja un terreny molt sòlid 
que ajuda a afermar. 
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Ja es mou més entre la conjectura i la hipòtesi tot el que diu, 
d'enorme interès sempre, sobre les incidències del claustre de San
tes Creus després de Fonoll, amb desclosa de teories i de supòsits, 
que es mantenen en tractar del projectat palau reial. Val la pena de 
remarcar el que diu del portal del claustre, i l'esforç amb què en
caixa en la trajectòria biogràfica de Fonoll en el trienni de la pesta 
negra. L a seva reiterada teoria sobre la remoció dels enterraments 
de Santes Creus, i les codificacions al seu claustre clouen aquest 
dens apartat de l'obra de Vives i Miret. 

Contribució a Vacabament de la catedral de Tarragona (p. 121). 
L'enunciat d'aquest capítol és evident que l'aparta una mica de l'in
terès immediat amb el nostre monestií, però el solda amb una gran 
força al personatge. H i ha una referència analítica sobre les obres 
catedralícies del període 1321-1348, i s'entreté a examinar i treure 
conseqüències sobre diversos llocs de la fàbricà, com la sagristia, el 
frontispici, el cor i les trones; i , sobretot, la capella de Santa Maria 
anomenada "dels Sastres", la de les Verges, la de Sant Miquel, el 
campanar i altres obres contemporànies. A pertot sotja la petjada 
fonolliana amb un esforç molt sostingut. I el seu examen, la seva 
dèria escrutadora l'acara a les manifestacions heràldiques de la Ca
tedral de Tarragona que li aporten suggeriments i en relaciona els 
llinatges amb l'obra fonolliana a la catedral metropolitana que sin
tetitza en una lluminosa llambregada final. 

El monestir de Pedralbes, (p. 151), és un altre capítol en el qual 
l'autor analitza la incògnita de l'arquitecte constructor del singular 
monestir barceloní, que, a través d'un rigorós camí de coincidències 
cronològiques, de tècnica arquitectònica, i d'una conscienciosa judi-
cació sobre l'escultura pedralbesiana, el fa concloure en la interven
ció de Fonoll en el procés artístic i arquitectònic del monestir. 

La particiipació en algunes obres de la catedral de Lleida 
(p. 165) ens trasllada Fonoll a la ciutat del Segre. No cal dir que 
s'han de referir a la seu vella, al cim de la ciutat. L'autor es fixa prin
cipalment en la capella de Jesús, en la de Sant Pere, en la de la 
Concepció per a bastir la deducció que el mestre anglès va deixar-
hi una empremta notable del seu pas i del seu art. 
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L'obra executada al monestir de Poblet (p. 170) serà, probable
ment, un dels apartats més polèmics de l'obra de Vives i Miret. I 
precisament per l'interès que provoca l'examen que l'autor fa del 
monestir a les primeries del segle xiv, de la intervenció de Fonoll; 
í, ja suposada la dedicació fonolliana al cèlebre monestir de la Con- -
ca de Barberà, l'esguard i l'enumeració de tota una pila d'atribu
cions relatives a l'obra arquitectònica que Vives classifica com per-
tanyents al primer període que hi va treballar, i la del segon. Na
turalment, Fonoll, que fou un arquitecte molt albirable, fou un es
cultor encara més remarcable; per això Vives, a l'encalç de l'em
premta del gran artista a Poblet, cal que s'entretingui a l'examen 
de l'obra escultòrica: els sepulcres de la noblesa principalment. I 
formula les seves deduccions atributives. 

El pas per Morella, (p. 186) és un capítol de profunda respon
sabilitat. Vives coneix bé la ciutat,, i la seva puixança a la primera 
meitat del segle xiv. Els portals i el cor de l'església arxiprestal de 
Morella són atribuïts a Fonoll pel nostre autor. Atribució plena de 
risc, que Vives i Miret no amaga; però que estableix després de 
considerar la datació de l'obra situada a les acaballes de la primera 
meitat d'aquella centúria. 

Valtar d'Anglesola (p. 195). Emparant-se en l'important estudi 
que Duran i Sanpere té sobre l'altar de pedra d'Anglesola, Vives i 
Miret estableix un agosarat paral·lelisme de la seva escultura amb 
la del claustre de Santes Creus. Resulta un estudi molt detingut, 
que l i fa concloure la datació de l'altar d'Anglesola i la procedència 
d'aquesta obra com realitzada al taller que Fonoll tenia a Mont
blanc, ja a tocar del tombant del mig segle xrv. 

Definitiva instal·lació de Fonoll a L· seva residència de Mont
blanc (p. 205) és el capítol amb què pràcticament Vives clou el seu 
estudi. Ací Vives es pot aguantar amb referències documentals irre
cusables. L'obra coneguda de Fonoll a Montblanc el mena a la re
cerca de petjades fonollianes, no solament a Santa Maria, sinó a 
Sant Miquel i a d'altres obres. I a l'establiment de l'obrador mont-
blanquí del mestre, d'on podien haver sortit una pila d'obres que 
Vives l i atribueix, i que es conserven escampades per diversos in
drets: el sepulcre d'Hug de Cervelló i el mausoleu de Bertran de 
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Castellet a l'església de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès: 
el relleu de Sant Jordi que, procedent de la parròquia camptarrago-
nina de Renau, actualment es conserva al museu arxidiocesà; en
cara unes efígies funeràries senyorials del mateix museu tarragoní; 
i escultures procedents de la petita localitat de Pontils, a l'alta con
ca del Gaià; 

Jaume Cascalls, deixeble de Fonoll (p. 232) ja és un títol prou 
expressiu. 

Segueixen els índexs de topònims (p. 235) i d'il·lustracions (pà
gina 237). Val a dir que les il·lustracions, totes són imolt escollides, 
totes d'un gran valor documental, totes molt reeixides fotogràfica
ment i tipogràfica. N'hi hem comptat un total de 119; d'elles, 10 a 
tot color; i, en gran nombre, a tota plana. Una llarga quarentena 
són de Santes Creus; però són reproduïdes, també, les obres de Po
blet, de Pedralbes, de Morella, de Tarragona (catedral), de Mont
blanc, de Vilafranca, de Lleida, d'Anglesola, de Renau, de les Piles, 
de Bellpuig de les Avellanes, etc. 

E n la present recensió d'aquesta obra pòstuma de l'enyorat 
amic Vives i Miret només hem pretès donar notícia de la seva ven
turosa aparició, del seu abast i del seu contingut. Seran els tracta
distes especialitzats en la temàtica que escomet els que diran fins 
on són acceptables les conclusions de Vives i Miret, fins on han es
tat d'arriscades. Certament, i el primer que ho sabia era ell, hauran 
estat agosarades. És possible, presumible, que noves investigacions, 
tant documentals com arqueològiques, reiterin la temàtica desple
gada per Vives i Miret, i en poleixin les deduccions, n'enriqueixin 
les conseqüències. Potser i tot, que esperonin a rectificacions, a mo
dificacions, a formular conclusions controvertides. Tot és qüestiona
ble. Allò que no ho és de cap manera, és el fet de com Vives i Mi
ret ha eixamplat obertíssimament la projecció d'aquests estudis amb 
una problemàtica densa, transcendent, captivadora, encomanadissa, 
engrescadora. 

Un repàs a la bibliografia vivesiana que completava les notes 
biogràfiques publicades com a introductòries als treballs d'aquest 
homenatge a la memòria del gran amic de Santes Creus, ens explica 
de seguida com aquesta darrera obra seva que ell no va poder con-
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templar impresa, no fou fruit d'improvisació. Ací hi refon tota la 
seva trajectòria científica que abans havia fomit amb nombrosos es
tudis. 

Aquest llibre, el títol del qual no resulta específicament santes-
creut cal que sigui considerat i arrenglerat entre els millors que 
s'han produït en el temari del nostre monestir, i els títols; dels 
quals cal comptar ja per centenars llargs. Aquesta és la raó de l'es-
merç de la present desgarbada recensió, si el sol fet de la seva apa
rició no hagués estat prou contundent. 




