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RECORDANT PAU MERCADÉ I QUERALT 

Vaig conèixer Pau Mercadé després de la guerra. Les meves aficions 
artístiques m'havien portat a seguir estudis de dibuix i pintura a les classes 
nocturnes que es cursaven a l'Escola del Treball de Valls. Allí, de tant en 
tant, ens visitava el senyor Pau, el qual sempre tenia paraules d'estímul 
per als joves alumnes que iniciàvem els nostres passos pels difícils i temp
tadors camins de l'art. 

Pau Mercadé, en aquell temps, devia acostar-se als cinquanta anys. E l 
seu prestigi, dins el món artístic vallenc, estava ja fortament consolidat: 
qualsevol acte, exposició, concurs o projecte que tingués la més lleugera 
relació amb la cosa artística, feia inexcusable la presència de Pau Mer
cadé per a saber la seva opinió. 

La figura humana de Pau Mercadé era inconfusible: amb els seus 
cabells blancs, tallats a la moda dels artistes del segle passat; amb el seu 
caminar i el seu mirar constantment d'un lloc a l'altre, com si cerqués 
quelcom o bé estigués pintant mentalment; amb el seu aturar-se rna ; 

altra vegada per a saludar a un, per a parlar amb un altre, ja que D a\ ' 
Mercadé era amic de tothom; amb la seva mirada, plena de noblesa i 
simpatia... Pau Mercadé estava envoltat d'una aurèola de popularitat, com 
a home, com a artista i com a col·leccionista. 

Nosaltres, els joves, l'havíem vist, tantes i tantes vegades, caminant 
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cap al defora carregat amb els estris de pintar per a buscar el tema de 
l'aquarel·la del dia; havíem sentit parlar tant de les seves col·leccions, de 
les coses antigues que tenia atresorades, de les obres d'art que hostatjava 
a casa seva, que quan passàvem pel carrer Major, on tenia la seva casa, 
miràvem cap a les finestres de dalt, amb el desig de descobrir les mera
velles tresorejades en aquelles habitacions. 

Seguint els mateixos camins, tenint les mateixes aficions, forçosament 
ens havíem de trobar. A l cap de poc temps sortíem a pintar junts, i ell 
fou qui m'inicià en els secrets de la pintura a l'aquarel·la. Des d'aquells 
llunyans temps i fins a la seva mort, Pau Mercadé fou un bon amic meu. 
com ho era de tothom. E l seu caràcter era obert i bondadós. No conec 
ningú que en fos enemic, ni crec que en tingués cap. 

Les nostres afinitats artístiques feren que els nostres contactes fossin 
íntims i freqüents, i ens trobàvem sovint en concerts, reunions pro-museu 
de Valls, exposicions, etc., a part de llargues estades a casa seva, on ell es 
delitava mostrant les seves col·leccions, les seves aquarel·les, les moltes 
coses que tenia arreplegades... 

E l fet d'aquesta llarga i profunda amistat, crec que és l'única cosa 
que justifica la meva presència aquí i el fet de parlar de Pau Mercadé i 
Queralt en aquest acte en recordança del membre desaparegut de l'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus. 

Altres mèrits no tinc, i estic convençut que podrien haver fet co
manda d'aquesta tasca a persones de més vàlua. L'afecte que sentia per 
l'amic Pau, el tracte i la convivència que tinguérem, espero que pugui 
donar el suficient interès a aquesta breu recordança, la qual voldria que 
amb la seva sinceritat suplís l'eloqüència que podrien donar-li persones 
més capacitades. 

Pau Mercadé i Queralt havia nascut a Valls el 18 de febrer de 1892. 
Era el fill segon del senyor Jaume, el qual tenia establert un comerç al 
carrer Major de Valls (a la coneguda botiga de ca Jaume dels Plats). 
Els Mercadé, en veritat, no eren de Valls. Sortiren de Creixell. Es tractava 
—els avis— d'una família de vuit germans, els quals s'escamparen per 
Valls, el Vendrell i Torredembarra. Encara avui, a Creixell, existeix la 
casa pairal on viu el descendent del fill que no emigrà del poble. 

Un d'aquests germans, Jaume, es traslladà a Valls on obrí un comerç 
de venda d'objectes de terrissa i cristalleria. Es casà, i del matrimoni en 
sorgiren tres fills: Jaume, el gran; Pau, el mitjà; i el petit, que morí en 
plena joventut. 
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Pau Mercadé, després de la seva infantesa, seguí estudis al seminari, 
fins que es cansà d'estudiar i abandonà la carrera eclesiàstica. 

E l seu germà Jaume havia anat a Barcelona per aprendre l'ofici 
d'argenter i , al mateix temps, dibuix i pintura. L'hereu de la casa havia 
de continuar i millorar el negoci del pare. Però en Jaume Mercadé tenia 
intencions de volar més alt, i el negoci familiar l i queia al damunt. 

Pau Mercadé seguí els passos del seu germà, i també anà a Barcelona 
a aprendre el mateix ofici d'argenter. L'any 1915 es troba a la capital 
catalana treballant a la joieria de Ramon Sunyer. A l mateix temps va 
a l'acadèmia de Francesc d'A. Galí a estudiar dibuix i pintura. L'Acadè
mia Galí deixà, amb la seva encertada docència artística, una gran em
premta en l'art modern català. La seva influència damunt els artistes de 
l'època fou extraordinària. En aquesta acadèmia ideal Pau Mercadé formà 
la seva personalitat. Allí Pau Mercadé conegué els escultors Casanovas 
i Clarà, els pintors Miró i Mallol, el ceramista Llorens Artigas, i altres 
artistes catalans que han esdevingut famosos. 

En aquest temps Pau Mercadé féu el seu viatge a París, meta de 
l'art de l'època, i l'any 1919 tornà a Valls. D'acord amb la família se 
solucionaren els problemes del negoci: Jaume s'anà a establir a Barcelona. 
Allí féu una gran carrera com a pintor i com a orfebre, i se situà entre 
els primers de Catalunya en ambdues especialitats. La seva fama aconseguí 
nivells nacional i internacional. 

Pau Mercadé es quedà a Valls i es féu càrrec de la botiga. Després es 
casà, i ja el tenim definitivament vallenc. Féu reformes a la casa pairal i 
amplià el negoci a les activitats d'objectes per a regal i de joieria. 

Ara alterna les seves dedicacions entre el negoci, les col·leccions i la 
pintura. 

Durant molts anys fa dibuixos, apunts i aquarel·les del territori de 
Valls i dels seus. encontorns. Pau sap tots els camins, tots els torrents, 
totes les masies i tots els racons pintorescos. Tot ho ha seguit pintant 
sense defalliment. La seva pintura es pot dir que és pintura - testimoni. 
Pau Mercadé és l'autèntic cronista de la nostra geografia urbana, subur
bial i de la contrada. És el cronista de molts aspectes en trànsit de des
aparèixer degut al creixement constant de la ciutat i perquè ho demana 
la seva modernització urbanística. Els historiadors de demà, si algú té cura 
de recollir i custodiar la seva obra, tindran en els dibuixos i en les aqua
rel·les de Pau Mercadé un auxiliar eficaç per a explicar com era la nostra 
població. 
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Pere Mialet, en el seu llibre ]aume Mercadé, pintor i orfebre (pu
blicat suara per l'Institut d'Estudis Vallencs), escriví coses substancioses 
parlant dels germans Mercadé: «L'atractitu del paisatge i de la pintura 
té en ell arrels profundes. És, de fet, una veritable herència de família. 
L'impuls que l'ha menat al món de l'art porta indubtablement la marca 
del seu pare. Aquest no fou pintor, però era un veritable enamorat de la 
naturalesa. En les seves excursions, el senyor Mercadé sovint es feia acom
panyar pels seus fills. Pel camí els estimulava a la contemplació, coneixe
ment i admiració del paisatge». 

Aquest amor a la naturalesa feia que Pau Mercadé s'hi submergís 
quan la pintava. Es lliurava a la seva obra en cos i ànima. Absort en la 
contemplació treballava febrilment per a traslladar al paper el tema que 
l'havia suggestionat. Quan estàvem pintant, les hores s'escolaven sense 
que ens n'adonéssim. Fred o calor, segons l'estació de l'any, vent, pluja o 
neu, mosques o gossos, tot eren molèsties que passaven a segon terme i 
perdien tota importància. I caminar quilòmetres i quilòmetres per carre
teres, camins i senderons de la contrada. Res no tenia importància per a 
aconseguir els propòsits que movien la nostra dèria de pintar. 

Ara és quan m'adono que Pau Mercadé era un fora de sèrie de l'ex
cursionisme. Aleshores de la seva època forta d'exposicions a Barcelona, 
se n'anava cap als seixanta anys. I caminava llargues distàncies i s'enfilava 
pels camins de la muntanya com qualsevol jovenet. Quan presentà la 
seva primera exposició a Barcelona, algun crític assenyalà aquest aspecte 
de l'edat del pintor debutant que havia sabut esperar, quan tants genis 
prematurs no tenen espera a presentar la seva obra verge de tota expres
sió artística. 

La seva producció aquareliística és filla del contacte amb el paisatge 
vallenc. Quan amplià el seu camp d'acció buscà temes inèdits als Pirineus, 
i pintà amb la mateixa fe de sempre a temperatures de bastants graus 
sota zero. 

És curiós observar que no abundin en la seva producció els temes de 
Poblet i de Santes Creus, monestirs pels quals sentia gran predilecció. Es 
pot pensar que el tema no l'atreia o bé que tenia dificultats en el dibuix. 
Jo crec que ni l'una cosa ni l'altra. Pau Mercadé anava a Poblet i a Santes 
Creus tantes vegades com se li presentava l'ocasió. Per altre costat he 
vist infinitat de dibuixos i apunts fets per Pau Mercadé i puc dir que 
dibuixava força bé. Fins i tot l i he vist dibuixos de figura i de retrat força 
reeixits. 
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Per tant, el motiu de no pintar gaire els nostres monestirs crec que es 
pot atribuir a una qüestió de delicadesa, molt d'acord amb la seva ma
nera de ser: de la mateixa manera que en els quadres de Jaume Mercadé 
són nombrosos els temes de Poblet i del Bosc de Valls, en els de l'Eduard 
Castells n'hi ha molts de Santes Creus. Vull creure que Pau no es volgué 
posar en terrenys que considerava que pertanyien a un i altre pintor va
llenc, o que es podrien molestar si interpretava temes que feien ells. 

Quant a la consideració artística de l'obra de Pau Mercadé, la major 
part de la crítica coincidí a destacar la seva excel·lència. No és aquest el 
moment de fer l'estudi dels textos que l i dedicà la premsa, però sí que 
voldria fer remarcar que les seves aquarel·les aconseguiren una caracterís
tica especial, la qual els donava la personalitat que cal a tota obra d'art: 
per damunt de la tècnica de l'aquarel·la, que domina i fa que moltes obres 
semblin sortides de la mateixa mà, per damunt de l'ofici, Pau Mercadé hi 
feia passar l'emoció, la poesia, l'elegància, la sensibilitat i la ingenuïtat. 
Quan a diari veiem aquarel·les on en un primer pla hi ha l'escenografia 
i la cosa literària, veure les obres de Pau Mercadé, amb el seu estil incon
fusible, és un descans per a l'esperit. 

Quant a la seva segona exposició, la crítica pogué dir d'ell: «Fa poc 
temps que en Pau Mercadé es va sumar a la llarga cua dels aquarel·listes; 
avui camina, si no com a capdavanter, almenys entre els primers d'ells. 
La seva pintura és un art fet de suggestions.» 

Quan, l'any 1947, presenta les seves obres a l'Exposició de l'Agrupa
ció d'Aquarel·liestes de Catalunya, celebrada a Barcelona, el crític de 
«La Vanguardia» les destaca entre les cent cinquanta exposades: «Aques-
obres de breu acolorit i llarga sensibilitat, xifren avui el millor de l'aqua
rel·la. Pau Mercadé aconsegueix una personalíssima factura i una evident 
categoria estètica». És un gran elogi dedicat a un artista i que no s'acos
tuma a fer en una exposició col·lectiva. 

En la tercera exposició va augmentant el seu prestigi artístic: «De
mostra que no és un art menor, el de la pintura a l'aigua. No tan sols no 
és un art menor, sinó que quan ell pinta a l'aigua, amb el mestratge que 
Pau Mercadé acredita, bé podem dir que ens trobem en presència d'un dels 
millors matisadors del gènere. No pinta en fred i estricte clima intel·lec
tual, i és que Pau Mercadé, abans que tot, és un poeta. L'estil de Pau 
Mercadé porta una serenitat i una noblesa tan digna com per a catalo
gar-la entre els honrats pintors instintius, els millors pintors de l'esperit». 

L'estima que arribà a aconseguir l'obra de Pau Mercadé el situava en 
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els primers llocs de la història de l'aquarel·la catalana; Pau Mercadé 
continuà pintant quasi fins a l'hora de la seva mort, però no presentà cap 
més exposició a Barcelona. La seva activitat com a expositor es limità a 
presentar una exposició a Valls i a col·laborar en alguna col·lectiva vallen-
ca. E l motiu, és de suposar, fou el fracàs econòmic de la seva tercera 
exposició. 

I aquí hem de comentar, una vegada més, aquesta situació econòmica 
que, moltes vegades, motiva el triomf o bé el fracàs d'un artista. Francesc 
Pujols escriví que «al nostre país la gent no solament no protegeix la 
pintura, sinó que deixa morir de gana els pintors», i retratava així la poca 
volada dels nostres col·leccionistes i la poca visió dels aficionats a l'art, 
sense vista suficient per a conèixer els autèntics valors pictòrics. 

Pau Mercadé, sense arribar a l'extrem de plegar, decidí esperar mi
llors temps, i es tancà novament al seu reducte de Valls. Allí tenia també 
les seves estimades col·leccions. Aquesta afició suposo que li devia venir de 
l'apreci que tenia per les coses d'art. Si de bon principi començà a arreple
gar obres artístiques, després s'anà convertint en un antiquari i , finalment, 
es vegé desbordat per una allau de papers i coses que, per un motiu o 
altre, tenien per a ell un valor històric, sentimental o bé simplement curiós. 

E l seu prestigi a la ciutat feia que la gent, de totes les condicions 
socials, anés personalment a casa seva a portar-li les coses més diverses: 
des d'una col·lecció de cromos antics fins a imatges religioses; des d'un 
clau rovellat fins a un llibre vell. Pau Mercadé tot ho servava, tot li tenia 
un interès, tot ho col·leccionava i classificava. Les habitacions de la part 
alta de casa seva hostatjaven les coses més diverses: quadres, llibres 
antics, escultures, dibuixos, estampes, cromos, vinyetes, romanços, goigs, 
lletres de canvi, bitllets de banc, monedes, cartes, segells, dècims de lote
ria, candaus, trabucs, llumeneres, ceràmica, diaris vallencs, revistes, retalls 
de premsa, escuts de Valls, fotografies, gravats... Tot ho guardava com a 
veritable tresor i el bo del cas és que no tenia cap inconvenient en posar-ho 
a l'abast de qui tenia interès en consultar-ho per a esbrinar algun detall 
de la història de Valls. I de veritat que aquells papers arreplegats pacient
ment esdevenen un tresor, més que pel seu valor intrínsec, pel seu valor 
d'humanitat, per l'amor que posà Pau Mercadé en guardar-los, i per les 
moltes petites coses arreplegades, la suma de les quals omple capítols 
de la història d'un poble. 

Pau Mercadé no fou un historiador pròpiament dit. No era tampoc 
un investigador. No obstant això, ha deixat un treball d'investigació his-
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tòrica escrit amb rigor, sòlid, el qual, per damunt de tot, ens dóna la 
mesura d'unes possibilitats que no foren explotades: ens referim al seu 
llibre Jaume Huguet, la seva pàtria, la seva família, publicat l'any 1951 
i premiat als Jocs Florals de la Verge de la Candela, a Valls. 

La història del descobriment de Jaume Huguet, el més gran pintor 
català del segle X V , com a vallenc il·lustre, s'inicià l'any 1947, quan 
l'Eduard Castells llegí en un llibre d'en Gudiol i Ricart la suposició que 
Huguet era fill de Valls. Durant dos anys, particularment i junt amb 
l'Eduard Castells, buscàrem pistes que ens portessin a trobar la documen
tació necessària per a demostrar-ho. L'any 1949 l'amic Pau Mercadé s'in
teressà per l'assumpte i començà a investigar pel seu compte. Buscà en 
els arxius vallencs: el de la Ciutat, el Parroquial i el Notarial, en els 
quals, segons altres estudiosos locals que havíem consultat, no s'havia 
trobat res sobre Jaume Huguet. 

Pau Mercadé remogué novament tots els manuscrits de la ciutat i , en 
una tasca constant i esgotadora, després de deu mesos de llegir i traduir 
centenars de documents, trobà per primera vegada el nom d'Huguet en 
els llibres notarials. Seguí amb més empenta les seves investigacions, trobà 
el cognom Huguet que s'anava repetint en altres documents i aconseguí 
arribar a aclarir les diferents branques de l'arbre genealògic dels Huguet 
vallencs, i demostrà fefaentment la veritable ciutadania de Jaume Huguet. 
Per a estar-ne més segur ensenyà els documents als senyors Gudiol i Ai-
naud, els quals asseveraren que no hi havia cap dubte que Jaume Huguet, 
el més gran retaulista gòtic català, era fill de Valls. Els «Anales y Boletín 
de los Museos de Arte de Barcelona» publicaren la monografia que escri
ví exposant els resultats de les seves investigacions. 

És, doncs, gràcies a Pau Mercadé, que avui a ciutat de Valls pot sentir 
l'orgull de tenir entre els seus fills il·lustres el gran pintor medieval Jaume 
Huguet, el pintor dels gremis de Barcelona, de la història humana dels 
gremis de Barcelona. 

Abans de tancar aquesta recordança de l'amic Pau Mercadé i Queralt, 
i havent-lo evocat ja des dels angles d'artista, de col·leccionista i d'inves
tigador històric, ens queda tan sols fer una ràpida llambregada á la seva 
constant col·laboració cultural a la Ciutat: presentà una exposició de fo
tografies antigues titulada «Visió Gràfica de Valls», la qual tingué un 
gran èxit de públic. Així mateix l'obtingué la seva exposició «Àlbum 
Gràfic de Valls», de semblants característiques. 

Amb el seu treball Notes històriques L· Valls, presentat al «Premi 
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Fidel de Moragas», convocat per l'Institut d'Estudis Vallencs, aconseguí 
el segon premi. 

Llarga seria la relació de les seves col·laboracions a les Juntes pro-
Museu de Valls; de reconstrucció de l'altar major de Sant Joan; de 
l'Escola - Taller d'Art; la Casa de la Cultura, i tantes d'altres de què 
formà part. 

Sense comptar l'aportació d'obres seves a les exposicions d'artistes va
llencs professionals organitzades a Valls, és de destacar i elogiar que 
Pau Mercadé mai no es donà de menys de figurar i col·laborar a les expo
sicions dels artistes locals amateurs, pels quals sempre tingué paraules 
d'ànim. 

Parlaríem i parlaríem llargament de les coses, de la manera de ser, 
de la vida de Pau Mercadé, i , a través de tot el que explicaríem, de totes 
les converses que tinguéssim, veuríem la seva personalitat amb un únic 
clixé: un vallenc de soca-rel que estimava Valls i vivia per Valls; un 
enamorat de Catalunya, del seu paisatge, de les seves ciutats, dels seus 
monuments històrics, de la seva història i de les seves tradicions; un home 
senzill de caràcter, amb afabilitat i bonhomia sempre a flor de pell, que 
el feien amic de tothom, que tothom l'admirés i respectés. En una sola 
paraula: Pau Mercadé era un home bo. 

Durant les passades Festes Decennals de la Candela, les quals Pau 
Mercadé com a bon vallenc esperava amb veritable il·lusió, a Valls l'exce-
lentíssim Ajuntament l i dedicà un acte d'homenatge i li concedí una me
dalla de la Ciutat. Era un homenatge pòstum pel qual tenia contrets 
mèrits sobrats perquè se l i hagués fet en vida. Era un acte de justícia 
a un home enamorat de les coses belles, a un home que recordarem sempre 
com a una figura senyera, com una vida digna d'imitar. 

És per tot això que, com a amic seu, i vull atorgar-me la representació 
de tots els seus amics, que és com dir en nom de la ciutat de Valls, que 
dóno públicament les gràcies a l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, entitat 
que ell admirava, per haver-me convidat a parlar i recordar el nostre 
compatrici Pau Mercadé i Queralt. 

Daniel V E N T U R A I SOLÉ 



PAU MERCADÉ I SANTES CREUS 

Ja ho diu l'amic Ventura: Pau Mercadé estimava Santes Creus. En 
les presents ratlles complementàries de la càlida i justa evocació que pre
cedeix, volem retreure unes breus concrecions per a situar-lo amb més pre
cisió al primer rengle dels enamorats de Santes Creus. No és ditiràmbica 
aquesta categoria d'estima; ans la sabem molt rectament atribuïda. En 
som testimoni excepcional. 

No fem cap descobriment si afirmem que Valls, en general, sempre ha 
sentit una estima especial a Santes Creus. Tot i que només l'hi lliguin els 
vincles comarcals, sense cap mena de nexe oficial, per una d'aquelles 
tantes monstruositats divisòries oficials de les terres catalanes, Valls és 
considerada de fet la capitalitat comarcal de Santes Creus. I Valls, en 
general, hi ha fet honor. 

Les nostres sovintejades anades al monestir gairebé sempre tenien la 
darrera represa a Valls. Tot esperant l'hora de sortida de l'autòmnibus que 
ens hi havia de portar sovintejaven les nostres anades a casa de Pau Mer
cadé, on mai no es perdia el temps. I això des de fa molts d'anys; d'abans 
de la guerra civil del 1936. Perquè dialogar amb Pau Mercadé era una 
delícia tan llaminera que no sabíem privar-nos-en, ni hi hauríem estat 
destres. 

En podem fer una afirmació contundent: la nostra conversa sovint 
tocava Santes Creus. I un dia hi morí el rector per antonomàsia: mossèn 
Francesc Sanjuan, vallenc, gran enamorat del monestir la parròquia del 
qual regentava, molt amic de Pau Mercadé. Mossèn Francesc era tota una 
institució a Santes Creus. E l seu buit era de dificultós omplir, deia Mer
cadé. I era una constatació plena de recança, perquè era una veritat com 
un temple. La mort de mossèn Francesc — i això ja ha estat dit, i encara 
es tornarà a dir— fou l'arrencada fundacional de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus. La idea de formar una colla d'Amics de Santes Creus queia 
molt bé a Pau Mercadé, tan profundament agradat de tota amistat. I pre
cisament nasqué al record i parlant de mossèn Francesc Sanjuan, i a la 
botiga de Pau Mercadé, a Valls. Idea que, per raons que no fan al cas 
hom procurà d'institucionalitzar; i que fracassà reiteradament. Però que 
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evolucionà tal com els temps exigien a mercè dels imperatius del moment 
històric que vivíem, en la societat d'un nom aparentment tan singular i 
complicat llavors, i que ha esdevingut gairebé popular i tot per la seva 
projecció, com és el nom de la nostra entitat. 

Pau Mercadé no vacil·là a allistar-se entre els membres de la nova 
entitat. A la qual féu present d'uns quants documents i papers impresos 
que ell guardava i que s'hi refereixen i que avui guarda entre les seves 
col·leccions el nostre Arxiu. Fou un soci entusiasta i addicte. Per això 
l'any 1961 fou cridat a integrar la Junta Directiva de l'entitat, on ha 
romàs fins que la mort se l'ha endut. 

Els seus hereus han volgut perdurar la memòria de Pau Mercadé a 
Santes Creus amb una donació d'exquisida finor: una obra d'art sortida 
de les pròpies mans del gran enamorat de Santes Creus; una aquarel·la 
representant un paisatge santescreuí, una de les poques obres de Pau 
Mercadé sobre el temari amb el qual fou tan respectuós, com diu l'amic 
Ventura, i que per això, ultra la seva categoria artística que assoleix, esde
vé molt característica del notable artista. 

Pau Mercadé i Queralt nasqué a Valls el 18 de febrer de 1892 i hi 
morí el 15 d'octubre de 1970. Deixà una estela immaculada de bonhomia 
i de senzillesa radiant d'optimisme i pletòrica de sinceritat. Deixà molts 
amics i admiradors; més, molts més dels que ell pensava que tenia. No 
podia deixar cap enemic, perquè ell no en podia tenir. I llegà als amics 
de Santes Creus un record lluminós i exemplar. 

Eufemia F O R T I COGUL 



UN VALLENC, ABAT DE SANTES CREUS 

B E N E T V I V E S I P I , I E L T R I E N N I C O N S T I T U C I O N A L 

Justificació 

Quan, fa més d'una cinquantena d'anys, jugàvem pels carrers de la 
Selva del Camp amb Joan i Francesc Vives i Ferreter, no estaven gaire 
lluny els temps dels nostres primers contactes amb Santes Creus. Quan 
en fa una vint-i-cinquena llarga que iniciàrem les tasques de l'Arxiu Bi
bliogràfic de Santes Creus, una de les primeres alegries que hi recollírem 
fou l'entusiasta adhesió dels nostres dos companys d'infantesa. Joan i Fran
cesc Vives foren dels primers socis fundadors de l'ABSC. Les nostres 
sovintejades anades a Valls, capitalitat no administrativa, però sí efectiva 
de Santes Creus, més d'un lleure, ben pressionat per l'afecte que mai no 
ha decrescut personalment, ens portà a saludar i a conversar amb els 
amics Vives i Ferreter; als quals, amb goig, s'adherí Ramon, germà més 
petit que, per circumstàncies d'edat, no compartí les nostres juguesques 
selvatanes. 

A l marge d'una amistat perdurable, i de la qual volem exultar-ne 
el contentament, l'estima dels nostres amics a Santes Creus s'ha demostrat 
per via de fets. No en seria la prova menys eficaç invocar els sempre 
ponderats i eficients comentaris sobre el monestir de Joan, que ens mena
ren a la identitat de llur parentiu amb l'abat Vives. Però Santes Creus 
i l'ABSC han de recordar amb profund agraïment la donació que Francesc 
— i la seva muller Maria de la Concepció de Veciana— feren d'un lot 
molt apreciable de llibres procedents d'un antic monjo de Santes Creus 
que havien estat salvats a la seva pairalia de Vila-rodona. D'alguna manera 
la nostra entitat regracià la generositat del matrimoni Vives-Veciana, al 
qual solémnement lliurà l'any 1959 el títol de Cooperador. 
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L'any 1970 la vila de Valls dedicava al seu fill honorable, l'abat 
fra Benet Vives i Pi, una làpida que prestigia les parets de la restaurada 
biblioteca de Santes Creus. Semblava que aquesta festa havia d'anar acom
panyada d'una adequada evocació del personatge homenatjat; i de la 
presència dels seus parents vallencs, altrament tan vinculats a Santes 
Creus i a la nostra entitat, com hem dit. Però per un seguit de circums
tàncies desafortunades, desagradables i tan doloroses com incomprensibles, 
enaiguaren aquells dos propòsits. 

No sabem fins on el nostre esmerç d'ara, redactant aquest arreplec 
de notícies sobre l'abat Vives de Santes Creus, poden substituir les que 
en aquella avinentesa ens hauria servit l'amic Joan Ventura, amb els seus 
entusiasmes vallencs i amb la seva acreditada galanura literària. Allò que 
sabem és que no poden tenir la pretensió de guarir la frustració de tota 
la immensa il·lusió que havia posat en la redacció de la biografia de l'abat 
Vives. Però voldria dir als vallencs una notícia de l'abat Vives que el dia 
de la festa anual de l'ABSC no els pogué éser comunicada. I també vol
dria dir als amics Vives i Ferreter que enfront d'actituds negatives dictades 
per una miopia malmenada es dreça el fet positiu de llur fidelitat a Santes 
Creus, a la memòria del seu il·lustre parent, i de llur ajuda per via de 
fets a la tasca restaurativa del monestir que fa un quart de segle que 
propugna la nostra entitat. 

Als amics Joan, Francesc i Ramon Vives i Ferreter i als seus ens 
agrada de dedicar aquestes notes. I al nou amic Joan Ventura, perquè 
la nostra coneixença i amistat fou pastada per la frustració del seu pro
pòsit. Ja sabem que la nostra dedicatòria val ben poca cosa. Però també 
saben tots ells com la materialitat de la nostra dedicatòria només és vehicle 
dels nostres sentiments. I que l'acceptació llur serà un acte que a la bes
treta els agraïm agradosament. No precisament perquè els calgui cap 
vindicació reparativa d'un contratemps en el qual no tingueren art ni 
part; ans procuràrem inútilment d'evitar i de llimar-ne els caires vius; 
perquè la conseqüència que se'n seguí només els podia provocar una 
major estima a Santes Creus i a les seves coses, que estaven molt pel 
damunt de la miopia que hem dit. 

Tampoc, potser, no estarà de més la divulgació d'aquestes notícies 
per si algun vallenc és temptat de voler saber qui fou el personatge de 
la seva ciutat nadiua que té inscrit el seu nom en un marbre al monestir 
de Santes Creus. I tant de bo que aquesta curiositat fos vehicle d'inves
tigacions sobre ell, perquè probablement que els arxius vallencs ens po-
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den revelar concrecions estimables. I perquè la silueta que resulta de les 
dades que coneixem dibuixa una personalitat una mica perfilada que la fa 
surar de la vulgaritat i la situa a l'excepció. 

Fa uns quants anys que el nostre malaguanyat amic Ferran Soldevila, 
encarregat de dirigir una enciclopèdia biogràfica amb pretensions d'una 
exhaustivitat, sempre de resultats tan precaris, ens demanà que, entre 
d'altres, redactéssim les biografies dels abats de Santes Creus. Nosaltres, a 
la recerca d'un criteri selectiu segons el pensament del nostre amic, l'in-
quirírem. Soldevila ens digué que qualsevol abat de Santes Creus, pel sol 
fet del seu accés a l'abadia, ja havia passat pel sedàs d'una selecció prou 
responsable, i que el condicionava positivament. L'empresa editorial que 
havia de guiar Ferran Soldevila fracassà; però aquell maremàgnum d'i
dees que l'havien d'informar sura en el nostre record l'apreciació del nos
tre amic sobre el relleu dels abats de Santes Creus. 

I volem dir que l'abat Vives no és dels que assoliren els nivells més 
alts de la categoria a Santes Creus. Però sí que hissà amb força el bàcul 
de la seva autoritat, portà dignament la mitra de la seva prelacia, i goiver-
nà paternalment el monestir amb la germanívola caritat que l i recomanava 
la del Crist pectoral que portava tothora en senyal de la jerarquia que 
els monjos de Santes creus li havien conferit. 

La família 

En altres ocasions ja hem manifestat com del monestir de Santes 
Creus no ha estat conservat cap mena de registre dels seus monjos: vesti-
cions d'hàbit, professions, obituaris, o d'altres de semblants que ens pro
porcionin notícies concretes d'ells. Totes les que hem anat arreplegant 
procedeixen de les més diverses i variades fonts que hom podria imaginar. 
Costa molt, d'aquesta manera, tota mena d'assaig biogràfic de cap mem
bre de la Comunitat. I tanmateix ací és recomanable d'il·lustrar fins on 
sigui posible la vida de l'abat Benet Vives. 

Cal que, mentre no aparegui nova documentació que ens ho aclareixi, 
renunciem a concretar quan, com i les altres circumstàncies de í'accés de 
fra Benet Vives al monestir de Santes Creus. Sabem d'ell que era fill de 
l'advocat vallenc Josep-Antoni Vives i de Veciana, i de la senyora Josefa 
Pi, també de Valls; i que de baptisme li fou imposat el nom de Josep, 
que canvià pel de Benet en professar a l'orde cistercenc, i que de llavors 
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ençà fou conegut amb aquest nom de professió religiosa, amb el qual 
era anomenat familiarment i tot. Cal dir de Josep Vives i Pi que li fou 
posat el nom de Josep en memòria d'un altre germà seu homònim i 
premort. 

Conjecturem que fra Benet, durant la guerra del francès, entre 1808 
i 1814, devia residir a casa seva de Valls, a la mateixa casa on actualment 
resideixen encara els descendents del seu germà Joan, al carrer de Sant 
Antoni, on encara és assenyalada una cambra molt autònoma i ben 
orientada que és coneguda per la cambra de l'oncle monjo, i que devia 
habitar ell en les dues llargues tongades de la seva vida monàstica que 
li calgué exclaustrar-se: ara, durant les guerres napoleòniques, i , des
prés, durant l'anomenat període constitucional, al qual caldrà que fem 
una circumstanciada referència. 

Aquesta primera estada de refugi de fra Benet Vives entre els seus 
és difícil de concretar. Però és fàcilment intuïble que tingué una certa 
transcendència familiar. E l seu pare i advocat doctor Josep-Antoni era 
un home de qualitats evidents, amb una inqüestionable estima al seu fill 
monjo: cal dir-ho d'entrada. Però era un home de lleis, amb dificultosa 
flexibilitat en aplicar-Ies. De vegades anteposava el text fred i taxatiu del 
codi, a una solució harmoniosa i cordial dels conflictes. I això s'esdevingué 
a casa seva, on no sembla que mai fos trencada l'entesa entre el matri
moni; però on l'avinença perfecta alguna vegada patí pel legalisme 
excessiu i autoritari del pare. I d'aquesta línia de conducta paterna pro
bablement que participava el germà de fra Benet i hereu, anomenat 
Joan. Encara coneixem una germana llur: Ramona Vives i Pi, maridada 
amb un senyor Nin, del qual coneixem que tingué un fill anomenat 
Benet Nin i Vives al qual havia apadrinat el monjo de Santes Creus a 
l'acte del bateig. 

E l cas és que, potser sense que en patís la concòrdia familiar, entre el 
matrimoni succeí algun plantejament de qüestions, probablement d'índole 
patrimonial, on precisament no devia existir concordança de criteris. D'una 
banda el pare i l'hereu; de l'altra, la mare i la filla casada. Ara, durant 
l'estada del fill monjo a casa és explicable que la mare es reposés en ell, 
i que la prèvia renúncia que amb la professió religiosa havia fet al 
patrimoni familiar el decantés una mica cap a la part més dèbil. I que 
aquest acostament entre la mare i el fill monjo, tan lògic i humà, es 
reflectís en una reacció detectable en el testament del doctor Josep-Antoni 
Vives i de Veciana, dictat a Valls el 25 de juliol de 1816, precisament a 
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rel del reingrés de fra Benet a la vida comunitària del monestir de Sames 
Creus. 

Efectivament, en aquest acte de darrera voluntat, el pare del nostre 
monjo crida a la successió hereditària el seu fill Joan com era consuetu
dinari llavors a Catalunya. Però no crida a la successió usdefruçtuària, 
igualment consuetudinària, la seva muller, per unes raons que invoca, 
però que no declara. L i assigna, sí, i molt liberalment, un bon passament 
per a tota la seva vida, amb generositat evident, sense cap mena de 
regateig, ben a l'inrevés. I hi institueix marmessors els seus dos fills es
mentats: l'hereu Joan, i el monjo fra Benet, a més a més del rector de 
la parròquia de Sant Joan de Valls. 

En el capítol de fundacions que disposa a profit de la seva ànima, 
que assoleix molta importància al document, n'apareix una de noranta 
misses a la parroquial de Sant Joan de Valls; de les quals, però, era 
beneficiari, en primer lloc, el seu fill fra Benet durant tots els dies de la 
seva vida, sota determinades condicions, la més explícita de les quals era 
la convivència i harmonia entre la futura vídua i l'hereu. Amb tot aquesta 
clàsula condicionativa, el testament crida subsidiàriament a la sucessió 
patrimonial, en defecte de l'hereu, l'esmentat fra Benet i la germana 
Ramona successivament i en règim d'usdefruit; i el fill d'aquesta Benet 
Nin i Vives i els seus drethavents. 

El prior de Santes Creus. 

E l retorn del rei d'Espanya Ferran V I I comportà el decret o reial ordre 
promulgat a Madrid el 21 de març de 1814 facultant els regulars que 
poguessin igualment retornar a llurs monestirs i a la possessió de llurs 
béns, que els havien estat arrabassats per les tropes napoleòniques en 
alguns casos com el de Santes Creus, o per altres circumstàncies en d'altres 
monestirs. Del monestir de Santes Creus sabem que no fou absolutament 
abandonat per tots els monjos de la comunitat mai, almenys d'una manera 
total i absoluta. La vida més o menys comunitària dels que hi pogueren 
perseverar hi era practicada d'alguna manera. Ara el decret obria defini
tivament les portes a tots els monjos que, pels motius que fossin, hi anaven 
tornant. Sembla que no costà a Santes Creus de reorganitzar l'afer comu
nitari quotidià dels monjos en les seves línies generals. Amb una jerar-
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quització més o menys provisional, perquè precisament en això hom de
tecta una desesma absoluta. 

E l darrer abat quadriennal de Santes Creus, fra Josep Roca, havia 
estat canònicament elegit el 14 de setembre de 1808; el seu mandat legal 
caducava, doncs, el 1812. Les constitucions congregacíonistes per les quals 
es governava l'orde del Cister ací, no tenien previstes aquesta mena d'emer
gències, i ara, en tornar els monjos a Santes Creus, tothom anava una 
mica d'osques. Els més desesmats, no caldria dir-ho, eren els abats i els 
monjos elegits per als càrrecs de govern en el darrer caducat exercici ca
pitular. Santes Creus visqué un període d'interinitat que ben bé no sabem 
quan començà, i que les autoritats1 de la Congregació tractaren d'anar 
encarrilant. Cal dir com aquestes autoritats eren les que més acusadament 
estaven influïdes per la general desesma, que no vol dir descurança, ben 
a l'inrevés. Una nota que encapçala el Libro Vil de las Actas de la Con
gregación Cisterciense de los Reynos de la Corona de Aragón y Navarra 
empezando en el mes de julio del año 1815 (Arxiu del monestir de Via-
celi, Cóbreces- Santander), diu textualment: 

Nota. En la guerra de la Independencia se perdió el libro 5.° de las Actas 
de la Congregación, con todos los papeles que había en los cofres que tiene 
destinados para ellos el señor Vicario General, y habiéndose restablecido el 
orden, se dio principio a éste, en el año 1815. 

Aquest llibre fou iniciat pel Vicari General fra Pasqual Talents, abat 
de Valldigna i el seu secretari fra Robert Torregrossa, monjo del mateix 
monestir valencià, que prorrogaren els càrrecs amb indult apostòlic fins 
que fossin rellevats pels novament elegits en el proper capítol provincial 
de la Congregació. Les dues autoritats esmentades anaren dictant dispo
sicions per tal d'anar refent la vida comunitària a tots els monestirs i pro
vocar el Capítol que en substanciés la perfecta regularitat. 

Pel que fa al monestir de Santes Creus, amb data 24 d'agost de 1815, 
nomenaren president major de la Comunitat el monjo d'ella fra Francesc 
Dòmingo. Mentrestant els superiors de la Congregació anaven preparant 
les successives etapes normatives per arribar a la regularització total. E l 16 
de setembre d'aquell mateix any 1815 el Definitori congregacionista es 
reunia al monestir de Valldigna i formulava les propostes de ternes per 
a l'elecció d'abats dels monestirs. Per al de Santes Creus fou designada 
la terna formada per fra Josep Bassa, mestre insigne de l'orde, que havia 
estat abat del monestir i Vicari General de la Congregació, escriptor albi-
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rabie i polemista formidable que estampà diversos tractats, natural del 
Vendrell; fra Joan Barba, vilafranquí memorable, que fou l'elegit; i fra 
Bonaventura Morera. No hem pogut establir la data de l'elecció d'abat 
de Santes Creus, que en aquesta ocasió s'efectuà una mica retardada de 
la data consuetudinària, que era el 14 de setembre de cada any, com és 
cosa sabuda. Sabem que fou intervinguda pel comissari president fra Marià 
Pellejà, que no sembla que fos precisament monjo de Santes Creus. E l 
nou abat, Joan Barba, designà prior del monestir el nostre fra Benet Vi
ves i Pi. 

Per al dia primer de maig del vinent any 1816 fou convocat capítol 
general de la Congregació al monestir de Poblet. No sabem que hi assistís, 
ni sembla que ho fes, fra Vives, prior de Santes Creus. Però és evident 
la seva participació en la preparació d'una assemblea on Santes Creus jugà 
un paper ben important, per raó de la seva densitat monàstica, i també 
per. la qualitat dels representants que hi destacà, que foren l'esmentat fra 
Bassa, com a Definidor que era de la Congregació pel principat de Ca
talunya; fra Manuel Valenciano, que era Mestre, representant també 
Catalunya a l'organisme superior cistercenc; i l'abat Joan Barba. Recollim 
que per al càrrec de la Definició representant Catalunya fou elegit l'abat 
de Poblet; però l'abat Barba hi obtingué un vot, i fra Valenciano, tretze. 

E l dia 4 següent el capítol de Poblet prengué un acord de molta con
sideració, no concernent precisament la persona de fra Vives, però que 
indirectament l'afectava. És, altrament, un document inèdit que copiem 
de les pp. 24-25 de l'esmentat llibre d'actes de la Congregació: 

En dicho día quatro de mayo los PP. procuradores de los respectivos mo
nasterios entregaron a los PP. Jueces Contadores, la contribución de mil qui
nientas libras decretada por el santo Capítulo Provincial, para gastos de la 
Congregación y reparo del Colegio de Huesca, en la forma siguiente: 

Poblet, por 1.500 libras, al 12 por cien pagó 
Santas Cruces a 8 por cien 
Escarpe a 2 por cien 
Lavax a 3 por cien 
Valdigna a 10 por cien 
Benifazá al 5 por cien 
La Oliva al 7 por cien 
Fitero al 9 por cien 
Leyre al 6 por cien 
Iranzu al 5 por cien 
Marcilla al 2 por cien 

1801. 
1201. 

301. 
451. 

1501. 
751. 

105 1. 
135 1. 
901. 
75 1. 
301. 

2 
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Rueda al 7 por cien 
Santa Fe al 7 por cien 
Piedra al 8 por cien 
Beruela al 9 

1051. 
1051. 
1201. 
1351. 

Total 1.500 1. 

El procurador del monasterio de la Real entregó una onza de oro para 
gastos de Congregación, preveniendo que dicho monasterio no contribuye a 
gastos de Colegio. 

Al. Rdmo. P. Maestro D. Josep Bassa Definidor por Catalunya se le en
tregaron 301. 

Igualment creiem útil de reportar ací aquest altre acord del capítol 
pres aquell mateix dia 4 de maig de 1816, que afectava un monjo del mo
nestir de Santes Creus, fra Bassa, que hi era diputat, i el mateix monestir: 

En la primera sesión propuso el señor Vicario General al santo Capítulo, 
si convendría trasladar el Colegio, cuya fábrica se hallaba muy arruinada, a la 
ciudad de Valencia, comprando unas casas o terreno en dicha ciudad para 
el edificio. A cuyo efecto nuestro P. Maestro D. Joaquín Català, electo Rector 
de Colegio de Huesca, ofrecía dar mil pesos. Y el santo Capítulo enterado 
del asunto, nombró quatro padres Maestros para meditar y tratar sobre la 
conveniencia de la trasladación del colegio de Huesca a la ciudad de Valen
cia ; y sobre nuevo plan y método de estudios. Fueron los Maestros nombrados 
para este efecto por Catalunya el Rdmo. P. Don Josep Bassa, Padre de Pro
vincia; por Valencia nuestro P. M. Dn. Joaquín Català, rector del Colegio; 
por Aragón el P. Maestro Don Plácido Calvo; por Navarra N. P. Maestro 
D. Martín Lapedriza, exabad y exdefinidor. De que certifico. Mtro. fray Juan 
Lapedriza, secretario. 

E l priorat de fra Vives cal que, en general, sigui qualificat de plàcid. 
La calma política semblava ben assegurada amb la instauració d'un des
potisme intransigent que afavoria enganyosament aquella placidesa. Tan
mateix l'abat Barba que regia el monestir de Santes Creus era un home 
carregat de qualitats: talentos, i prudent, anà refent el monestir tan mal-
menat, i en aquesta tasca desplegà la seva activitat i posà a contribució 
les seves qualitats el prior Vives. Assenyalem que l'absolutisme regalista 
afavoria enganyosament la pau. La invasió francesa havia posat al des
cobert una pila de plantejaments possibles sobre la revisió de l'exercici 
dels senyorius. L'autoritarisme implantat en desviava tota pretensió, d'una 
manera tan absurda, com equivocada, com nociva. Perquè una més justa 
proporció contributiva dels socialment més dèbils calia que fos considerada. 
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Calia que l'exigència fos examinada, i calia que fos moderada als seus 
límits de consideració humana com a fonament de la pau social que pro
pugnaven uns principis vindicatius que calia conduir, i no exasperar, 
perquè, desfasats, no provoquessin estats d'enfrontament de molt mal 
solucionar. 

No sabem fins on el prior fra Vives comprengué, ni es captingué 
d'aquesta problemàtica social, d'altra banda aivui tan simple i tan diàfana. 
Simplicitat i diafanitat que amb notòria dificultat havien de percebre els 
monjos de la primeria del segle X I X . Però el malestar dels de baix era 
un fet que fra Vives detectava com a prior de Santes Creus; que no des
coneixia, i que, precisament, no li podia ésser cap presagi tranquil·litzador. 

E l recanament de la Secuita, població camptarragonina on el monestir 
de Santes Creus exercia senyoria, efectuat l'any 1817, traspua amb evidèn
cia ben detonant el malestar que covava en les esferes inferiors i que havia 
de preocupar les superiors de la societat. Efectivament, l'acta del recana
ment de la Secuita comptabilitza que el monestir percebia allí el catorzè 
per la tasca dels fruits de les collites: això és un fet existent. Però el do
cument, estès en ple període absolutista, no s'està de dir aquestes signi
ficatives paraules que volem transcriure amb tota la seva cleredat : «de 
la qual percepción se ignora haya títulos para cobrarla». Entenem que 
aquestes campanades, de signe evidentment revisionista, no eren precisa
ment còmodes a l'exercici prioral de fra Benet Vives. Ja veurem com 
durant l'exercici del seu abadïat aquella constatació del recanament 
del 1817 es tornà una exigència positiva ben poc còmoda al seu govern. 

A la darreria de l'any 1818 el prior fra Vives rebia la visita regular 
que practicà al monestir de Santes Creus l'abat del monestir navarrès 
d'Iranzu, fra Bernardo Garcia, Vicari General de la Congregació que 
havia sortit elegit del capítol de Poblet que hem esmentat. Tot i l'escàs 
interès d'aquesta efemèrides per la seva normalitat regular, escau de re
ferir-la amb els mateixos mots que la registren les actes de la Congregació 
(VI , p. 39): 

El día diez de noviembre de 1818 llegó nuestro P. Vicario General de 
visita al monasterio de Santas Cruces, fue recibido por toda la Comunidad 
con la solemnidad acostumbrada en la orden. Visitó el Santísimo Sacramento, 
el que halló con veneración y decencia. Entró en seguida en el Capítulo y 
abrió la Visita regular, aviendo hecho una plática a la comunidad y recibido 
las deposiciones de todos los religiosos se les intimó la carta Visita en Ca
pítulo el día 22 de dicho mes, la que fue admitida por toda la comunidad 
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nemine reclamante, con toda sumisión y respeto religioso. De que doy fe. 
El maestro Juan Lapedriza, secretario de la Congregación. 

L'abat de Santes Creus 

E l dia 26 de juliol de 1819 es reunia el Definitori de la Congregació 
cistercenca dels monestirs dels regnes de la corona d'Aragó i Navarra 
al col·legi que tenia obert a la ciutat d'Osca, on anaven a estudiar i a gra
duar-se a la Universitat d'aquella ciutat aragonesa els monjos seleccionats 
de tots els monestirs que integraven la Congregació. Aquest Definitori 
elaborà les ternes per a la propera elecció d'abats dels monestirs, dictant 
per a la de Santes Creus la integrada pels monjos següents: fra Josep 
Bassa, ex-vicari general; fra Benet Vives que era prior del monestir; i fra 
Pere Freixes. Fou diputat per a presidir l'elecció fra Tiburcio Ordóñez, 
monjo del monestir navarrès de Marcilla. 

E l dia 14 de setembre, al capítol de Santes Creus, era elegit abat 
fra Benet Vives, que organitzà de seguida el govern i els serveis de la 
casa, basant-se en l'experiència que havia tingut en el temps i exercici 
del seu priorat. E l 22 d'aquell mateix setembre nomenava vicari de santa 
Llúcia, que era la parròquia nul·líus de l'abadiat, fra Ramon Prats, que 
exercí el càrrec fins el 5 de març de 1821 en què fou substituït per fra 
Macià Belart, que, temps a venir, havia d'ésser encimbellat a la dignitat 
abacial. 

En aquest temps comença a destacar a la comunitat de Santes Creus 
un monjo singular, sembla que gironí, que amb el temps havia d'assolir 
relleu i esdevenir puntal de la Congregació durant els temps immediats 
a l'exclaustració del 1835; fou fra Antoni Escofet, que el 28 de novembre 
de 1819 era diputat pel Vicari General de la Congregació a imposar 
l'hàbit a una postulant de l'antic monestir femení de Cadins, llavors 
situat a la ciutat de Girona i conegut amb el nom de monestir del Mer
cadal. Les comissions com aquesta i d'altres de semblants, i sempre hon
roses per a fra Antoni Escofet, sovintejaren i ens repetiríem si haguéssim 
d'anotar-les totes. Només cal que diguem que fra Escofet que ara promo-
cionat pel seu abat a comissions d'alguna responsabilitat monàstica, havia 
d'esdevenir el pern on durant anys s'havia d'aguantar l'organització cis
tercenca a Catalunya, i la persosa on confluiren durant anys molt crítics 



per a l'orde, els esguards de tots els religiosos de la regla —homes i do
nes— perquè centraven en ell totes les esperances de salvar-la. 

Per al dia primer de maig de 1820 fou convocada al monestir de 
Poblet la reunió regular del Capítol General de la Congregació que durà, 
almenys, quatre dies. L'abat Vives de Santes Creus hi fou cridat, natural
ment. I hi assistí acompanyat d'altres monjos del seu monestir igualment 
convocats per raó dels seus càrrecs congregacionals o locals. Aquests 
monjos santescreuins foren: el cèlebre fra Josep Bassa, llavors ostentant 
el càrrec de Pare de Província; fra Manuel Valenciano, Mestre de la 
Província, monjo insigne de moltes i eminents qualitats, natural de Vila
franca del Penedès i del qual ens lleurà de dir alguna cosa més endavant; 
i fra Ramon Miquel, procurador del monestir de Santes Creus. 

E l mateix dia 1 de maig que fou obert el capítol, fou practicada l'elec
ció del càrrec congregacional de Definidor representant del monestirs de 
Catalunya, i en fou per majoria l'esmentat tantes vegades fra Josep Bassa, 
per 34 vots. Fra Valenciano n'hi obtingué 9; l'abat Vives, 1. A petició 
de l'abat Vives de Santes Creus i dels monjos del seu monestir que l'acom
panyaren en aquella ocasió, «Decreto y mandó el santo Capítulo que 
todos los monasterios de la Congregación rezasen de san Bernardo Calvó 
[abat que havia estat de Santes Creus i després bisbe de Vic], con el rito 
de doce lecciones, acomodándose en el rezo con los comunes respectivos 
hasta tanto que se determine la impresión de sus rezos propios. De que 
certifico. Fray Domingo Castaños, secretario de la Congregación». (Ac
tas, V I , p. 70). Aquest secretan era monjo del monestir aragonès de Santa 
Maria de Rueda. 

E l dia 4 d'áquell maig de 1820 el nou Definitori de la Congregació 
que haivia sortit del Capítol ja celebrà la seva primera junta a Poblet, 
amb la presència i el vot de l'eminent monjo fra Bassa, de Santes Creus. 

Aquest capítol de Poblet és el darrer acte extraordinari que coneixem 
de l'abadiat de fra Benet Vives durant el primer període en què cal con
siderar-lo dividit pels fets adversos que li tocà de viure amb la proclamació 
de la Constitució que havia estat votada feia vuit anys a Cadis, i les con
seqüències què comportà. Com direm aviat, aquella primeria de maig, 
ja feia dies que él carro anava pel pedregal. 

En la seva qualitat d'abat del monestir tocà a fra Benet Vives de guiar-
lo durant els atzarosos dies del trienni constitucional en el qual totes les 
qualitats i bondat de l'abat vallenc no podien deturar l'embranzida dels 
fets, que no presentaven alternativa ni opció possible, sinó que imposaven 
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llur acceptació. Després que el monestir fou obligat a proveir contribu
cions extraordinàries, com veurem, fonamentades en preteses o reals difi
cultats econòmiques del govern espanyol —o del seu desgovern— i dels 
organismes de l'administració, Santes Creus no s'escapà del decret de 
dissolució sancionat per les Corts de la Nació. L'esforç de generositat 
del monestir acudint a l'ajut de l'Estat no havia servit de res. L'Estat, 
com veurem, posà a la venda tot el patrimoni monacal. 

L'exercici de la senyoria 

Com a abat de Santes Creus, fra Benet Vives exercitava la senyoria 
sobre diverses circumscripcions territorials de Catalunya; senyoria que 
aviat li seria arrabassada per un decret de l'Estat o de les Corts, com direm. 
Però que esdevé molt alliçonador de constatar-ne l'exercici i algun resultat, 
perquè aquestes dades poden ajudar a perfilar el coneixement i l'examen 
d'un fenomen social que de fet desaparagué amb el primer terç del se
gle X I X , però que revela un interès fonamental per a la història econò
mica i social d'un període molt mogut de Catalunya i la seva història. 
No escau de treure conseqüències generals d'uns fets essencialment par
ticulars i que cal considerar més aviat excepcionals; però alliçonadors, cal 
dir-ho. I , sobretot, llur esment és important per a emmarcar l'actitud de 
l'abat Vives en el seu veritable medi reactiu. E l coneixement d'aquests 
trets de la història senyorial de Santes Creus són una excel·lent composició 
de lloc del clima i de la circumstància de què la gestió dominical de fra 
Vives anava acompanyada. 

Llavors era síndic del monestir de Santes Creus, nomenat per l'abat 
Vives, el monjo fra Zenó Pau, el qual el 7 de novembre de 1819 recap
tava dels vassalls que el monestir tenia a Pontons una quantitat —quinze 
lliures— procedents dels emoluments que aquells havien deixat de satisfer 
durant l'any 1811, quan el monestir estava deshabitat per causa de la inva
sió francesa. Aquest mateix concepte era satisfet amb relació a l'any 1812 
el 6 de febrer de 1820. En un altre aspecte de la qüestió, coneixem com 
fra Bonaventura Morera, que era monjo cellerer o bosser de Santes Creus, 
que és com dir el recaptador i emmagatzemador dels productes de la se
nyoria i llur administrador, el 26 'aquell mateix mes de febrer de 1820 
certificava les quantitats de gra que el col·lector comissionat pel monestir 
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havia recollit de la darrera collita, corresponents al delme que cobrava 
el monestir a la seva hisenda. 

Aquesta era la cara bona de l'aspecte senyorial del monestir. En tenia, 
una altra, com es desprèn d'una carta del 22 de juliol del 1820, en la 
qual el monestir hagué de reclamar un censal a Vilanova i la Geltrú, 
procedent precisament d'una fundació recent. A l costat del comú de Pon
tons que, tot i els temps que ja corrien revolts, el 26 de setembre de 1820 
i el 7 de gener de 1821 anava pagant al monestir les contribucions en
darrerides del període de l'ocupació francesa. L'actitud de Pontons és 
veritablement singular: el 10 de març de 1822 pagava a fra Ramon 
Miquel, administrador de Santes Creus, «Vint lliures, i són per dues pen
sions que fa la dita universitat [de Pontons] a les causes pies del suprimit 
monestir de Santes Creus». I així, restablerta la legalitat monàstica, el 
mateix comú de Pontons pagava èl 13 d'abril de 1824 al mateix abat 
Vives segons canta aquest document: 

Tinch rebut de Pere Gomà de Pontons 20 lliures quals són per dos pen
sions que la Universitat de aquell poble presta tots anys a las causas pias del 
monastir de Santas Creus de deu lliuras a quisquna y paga per los anys 1816 
y 1817. Santas Creus y setembre 13 de 1824. Fra Benet Vives, abat. 

I així podríem referir pagaments de l ' I i del 7 de setembre de 1826 
i d'altres anys següents, provinents de Pontons, perquè s'han conservat els 
rebuts a l'arxiu d'aquella població; però que igualment s'esdevingué a 
altres llocs on Tabadiat exercitava la senyoria, com seria fàcil de demos
trar. Però no a tot arreu; perquè si ara hem pogut fer esment del cas 
tan significatiu de fidelitat de Pontons, no trigarem a proposar el d'una 
altra població que protestava i litigava sobre les seves pretèrites obliga
cions de vassatatge a l'abat del monestir. 

L'anomenat període constitucional 

Com a conseqüència de l'aixecament del general Riego l ' I de gener 
dé 1820, fou proclamada a Cabezas de San Juan la Constitució de Cadis 
promulgada l'any 1812; A l cap de dos mesos el moviment revolucionari 
liberal havia triomfat a tot l'àmbit nacional. 

Entren de ple dins la línia liberal d'aquells anys diverses disposicions 
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encaminades a la secularització dels regulars, la finalitat de les quals no 
era ben bé la que manifestaven llurs textos, ni molts menys exclusiva
ment, perquè costa ben poca cosa de detectar-hi una segona intenció ten-
dent a fomentar un clima propici a la desamortització de les propietats 
de l'Església. L'abat Vives de Santes Creus veia i vivia amb esverament 
aquella carrera legislativa tan desagrablament progressiva: el reial decret 
de 20 d'abril de 1820 pel qual era resolt de demanar al papa l'accés dels 
regulars als concursos de provisió de parròquies; la reial ordre de 21 d'a
bril, és a dir, de l'endemà, confirmant les secularitzacions dels regulars 
dispensades anteriorment pels ordinaris, manant cursar tots els expedients 
de secularització incoats afavorint les intencions dels qui volguessin secu-
laritzar-se successivament, i donant accés als secularitzats a tota mena 
d'oposicions i benifets, previ un indult general del papa que els n'habi
lités; reial decret de 31 de maig següent, aclarint que els regulars Uecs 
professos estaven inclosos en els anteriors textos legals de secularització; 
reial ordre de 6 de juliol manant a totes les autoritats civils de donar 
protecció als regulars que volguessin secularitzar-se. Encara podríem treure 
d'altres disposicions oficials, així com la inútil reacció de la Nunciatura 
de Madrid. 

Força més significativa fou l'ordre del 7 de maig de 1820 per la qual 
era interdita la professió religiosa i la venda de qualsevol mena de pro
pietat dels regulars. L'abat Vives, dolgut fortament de tot l'aparat legis
latiu tan advers als seus monjos, ara ja tenia la certesa que la situació 
política li plantejava seriosos inconvenients a la seva gestió abacial, amb 
una més àmplia transcendència, no cal dir-ho. E l rei havia jurat la Cons
titució el 9 de març pasat. Durant els mesos d'estiu l'organisme legislatiu 
de l'Estat anà elaborant, no sense protestes, el cèlebre decret sancionat 
pel Parlament el dia 1 d'octubre i promulgat pel rei el dia 25 després 
d'evidents vacil·lacions i dubtes. 

L'abat Vives de Santes Creus no deixava de percebre com s'enraria 
el clima i tractant d'amainar, si era possible, el temporal, que li queia al 
damunt amb tan mals presagis, se subscrigué no res menys que per cent 
cinquanta duros (750 pessetes) a la llista dels donatius destinats a posar 
remei a les necessitats de l'Estat; subscripció que havia estat oberta a 
instància de la Junta governativa de la província de Barcelona. No hi 
valgué res; La Gaseta del govern del 29 d'octubre de 1820 publicava 
el decret sancionat per les Corts el dia 1 i signat pel rei el dia 25. 

Aquest decret suprimia tots els monestirs d'ordes monàstiques de la 



¿ 4 1 

nació, les canonges regulars, els ordres militars i hospitalaris. E l govern 
s'hi reservava la facultat de conservar vuit institucions, al·legant que eren 
«santuarios célebres desde los tiempos más remotos» que podrien con
tinuar a càrrec dels monjos designats pel govern, però sense altra subjecció 
canònica que la de l'ordinari diocesà, i el superior que entre ells fos elegit: 
és a dir, sense cap vincle amb l'orde i els seus superiors majors. Com 
que els era interdita la imposició d'hàbits als postulants i la professió dels 
novicis, també aquestes vuit institucions exceptuades de moment estaven 
condicionades a una extinció més lenta, però implacable. 

E l decret establí pensions per als monjos exclaustráis i els subjectava 
a l'autoritat canònica dels bisbes diocesans, arrencant-los de les pròpies 
jerarquies regulars. Com es veu, doncs, el decret, ultra desfer la comunitat 
del monestir de Santes Creus, implicava la resolució de tota mena de 
vincle jeràrquic entre l'abat Vives i els seus monjos, i el situaven en una 
posició extraordinàriament delicada; perquè, encara que en el fur de la 
consciència l'autoritat civil no podia modificar les condicions de llur pro
fessió religiosa, posava fora de la llei els que mantinguessin amb l'abat 
qualsevol mena de subjecció canònica. No fan al cas nostre d'ara moltes 
disposicions d'aquest text legislatiu que facilitava la secularització de tots 
els monjos — i per tant els de Santes Creus. 

Un altre vessant del decret era el de l'expropiació dels béns dels 
monestirs objecte de la supressió. Tots els béns, mobles o immobles dels 
convents i monestirs suprimits, entre els quals Santes Creus, s'aplicaven 
al crèdit públic, amb totes les rendes llurs; que serien venuts en pública 
subhasta. No hi valgueren protestes, com la del Nunci el 21 d'octubre 
tractant de frenar la promulgació del decret famós. A l contrari, de la 
mateixa data, 25 d'octubre de 1820, n'era datat un altre desaforant tots 
els eclesiàstics i reduint-los a les condicions generals i comunes de la 
llei civil. 

E l monestir de Santes Creus resultava afectat per la supressió, tota 
vegada que no anava comprès en les vuit excepcions decretades, com en 
resultà Poblet. D'acord, doncs, amb les disposicions executòries de l'es
mentat decret, els primers dies de novembre de 1820 el Cap Polític de 
Tarragona —autoritat assimilable als actuals governadors de la provín
cia— cursà les ordres oportunes per a procedir a l'expropiació dels béns 
del monestir. Concretament el dia 8 de novembre féu circular un ma
nament en tal sentit, i en virtut d'aquest manament hom procedí a fer 
inventari dels béns que el monestir tenia a tot arreu. 
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Els comissionats de la Hisenda Pública als quals s'havia encomanat 
la tasca d'inventariar els béns dels monestirs, aviat tingueren llestes les 
seves llistes o relacions de propietats, elaborades principalment a base de 
les declaracions dels mateixos superiors de cada monestir, a les quals es
taven constretes per disposicions de la llei. En el nostre cas l'abat Vives 
hagué d'informar detalladament les propietats de Santes Creus per tal 
que poguessin ésser anunciades a la pública subhasta. Aquestes llistes 
o relacions de béns es dreçaren per parts o circumscripcions. A l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó de Barcelona, remesa del d'Hisenda de Tarragona 
l'any 1918, lligall 63, hi ha la següent relació del terme del monestir 
feta per l'abat Vives, encara que en una versió més tardana. Es tracta 
d'un document prou curiós perquè el divulguem, ja que el sabem inèdit. 
Diu: 

Monasterio de Santas Creus. — Inventario número 3. — Inventario de las 
fincas rústicas y urbanas, con expresión de si se hallan arrendadas, a quién, 
en qué puesto y por qué tiempo, lo que adeudan los colonos o arrendatarios, 
dónde radican, y las cargas de justicia así civiles como eclesiásticas al tiempo 
que se encargó el Crédito Público. 

El edificio del monasterio, unida la huerta con dos algibes, casa y balsa 
de un molino harinero, contigua a ella. Así la huerta como el molino van 
a cuenta del monasterio [y al día son vendidos]. 

Fuera de la puerta particular del monasterio y contiguo a él, se halla la 
parroquia, la habitación hospedería, la casa del médico, y el mesón. Este está 
arrendado a Mariana Morató viuda de José Morató, por el precio de 12 li
bras 3 sueldos 9 dineros mensuales y está corriente. 

El término del monasterio es un término de mucha extensión y linda de 
oriente con el término de Albà mediante el torrente del Rubió, hasta llegar 
a las tierras de Ramon Ramírez de Aiguamúrcia, de donde sube monte arriba 
hasta la parte superior de dicho monte y sigue de allí insiguiendo la super
ficie de dicho monte, confrontando con el término de Albà, hasta que ba
jando por las tierras de José Salvany de Aiguamúrcia nombradas el Roldonar, 
toma la confrontación de mediodía atravesando el río Gayá, subiendo hasta 
hallar el camino que va de Villarrodona al Pla, hasta encontrar el mojón que 
divide el término de Santas Cruces con el de dicha villa del Pía y sigue por 
poniente todo el mojonamiento hasta el camino de Cabra y término de Puente 
de Armentera y sigue confrontando con éste mediante dicho camino por la 
parte de cierzo hasta bajar el río Gayá, y pasa el río y sube por el torrente 
nombrado de las Brujas confrontando con el término de las Ordas hasta llegar 
al torrente del Pigot a encontrar el lindera de parte de oriente. 

Dentro las citadas terminaciones se hallan los pueblos de Poblas y Aigua
múrcia, un molino harinero con dos piedras, ése va a cuenta del monasterio, 
cuatro casas de campo con sus haciendas y habitantes nombradas manso del 



Miquel, manso den Magre, Cueva del Esgarrapat y Cueva de la Monja. Estas 
cuatro casas con sus habitantes y sus haciendas son en alodio y directo domi
nio del monasterio. 

Pel que fa a Santes Creus sabem per un testimoni tan qualificat com 
el del seu darrer prior-president de la comunitat, fra Josep María Ballester 
—carta al seu cunyat el 9 de juny de 1835—, que el monestir i el seu 
patrimoni fou posat a la venda i trobà comprador; és a dir, que tots els 
béns de Santes Creus foren alienats, exceptuades la part monumental 
del monestir i la casa que aquest tenia al carrer de la Cort de Valls. Hom 
pot conjecturar que aquesta casa, probablement vetllada per l'abat Vives 
que durant el període constitucional anà a viure a Valls amb els seus 
familiars, per això no degué tenir licitador. 

Ans de seguir endavant a dir algunes dades de la venda del patrimoni 
de Santes Creus cal que d'entre el maremàgnum de jurisprudència es
mentem la circular del ministeri de la Governació del 9 de desembre 
de 1820 per la qual es dictaven normes concernents les biblioteques, ar
xius i obres d'art dels monestirs suprimits que afectà molt l'abat Vives 
com és de comprendre; i la circular del ministeri de Gràcia i Justícia 
del 21 de febrer de 1821 que prohibia l'ús dels hàbits propis de llur orde 
als monjos exclaustrats i que obligà l'abat Vives a haver de vestir-se 
com un dels altres sacerdots seculars. 

Venia del patrimoni monacal 

En un altre treball nostre hem estudiat amb prou deteniment el procés 
de venda del patrimoni monacal de Santes Creus, més o menys emmarcat 
en les línies generals dels procediments expropiatoris del país durant 
aquests anys d'imperi constitucional. E l lector curiós farà bé d'acudir-hi: 
Las desamortizaciones del siglo XIX y su repercusión en Santes Creus, 
«Studia Monástica» (Abadia de Montserrat) 12 (1970) pp. 291-310; 13 
(1971) pp. 105-128; i 14 (1972) pp. 183-236. Però creiem que en parlar 
de l'abat Vives, que veié, visqué i patí impotent tot aquest procés, cal que 
en diguem alguna cosa, baldament comporti una llei de repetició. 

Els jutjats de primera instància dels corregiments on radicaven les 
finques propietat del monestir de Santes Creus, quan ja tenien formulats 
els inventaris i detallades les taxacions establertes tenien l'obligació de 



244 

fer-ne pública i anunciar-ne la subhasta. Però només es donaren al públic 
aquests anuncis d'una manera parcial. Un nombre considerable de pos
sessions de Santes Creus pertanyia llavors al corregiment de Vilafranca 
del Penedès. E l 6 de febrer de 1821 ja era anunciada la subhasta de la 
casa que a la vila tenia el monestir, amb les seves oficines i hort. 

Ens allargaríem més del compte si circumstanciàvem aquest anuncis, 
el coneixement dels quals, d'altra banda és tan alliçonador. Cal que ens 
acontentem de fer-ne una relació molt sumària, que l'abat Vives havia 
d'anar seguint abatut pel pes de les curcumstàncies que li interdien tota 
temptativa de conservació. A l'anunci de subhasta de la casa i hort del 
carrer de Sant Bernat de Vilafranca, seguiren els de la casa de Tarragona, 
al carrer de la Granada; la granja à'Ancosa; la casa i el castell de Pon
tons; tres molins i un graner del Pont d'Armentera; i la hisenda del 
monestir que l'anunci desglossa pel seu compte, així: 

L'Hort Gran; la Plana del Molí; la Plana de Sant Pere, amb diverses 
partides individuades; el Camp dels Corrals; l'Era de Sant Bernat, amb 
la seva vinya; el Bosc de Sant Pere; l'Alzinar de sota l'esmentat bosc; el 
Bosc de la Plana del Molí; el Camp dels Noguers; l'Hort dels Noguers; 
el Camp de Davant del Fossar; els Hortets; el Camp dels Ametllers; l'A-
vellanar; la Vinya Closa; la Vinya Nova; la Mallola; la Vinya del Pare 
Magí; la Vinya del Portaler; l'Oliverar de l'Esgarapat; l'Oliverar de Valtra 
banda del Molí; la Feixa Teixidora; el Comellar d'en Faura; el Comellar 
del Polvorer; la Boval: la Canonada; les Hortes d'en Solivella; La Tuta; 
el Bosc de la Boal; el Bosc de la Cabrería; el Bosc de Sant Sebastià; el Coll 
de les Forques: l'Hortet del Molí; i l'Albereda. Segons l'anunci de sub
hasta, totes aquestes propietats formaiven la hisenda del monestir de San
tes Creus situada «en el término de Ayguamurcia y Poblas». És curiós 
de comprovar la persistència de la majoria dels topònims enregistrats 
integrant les partides de l'actual terme de Santes Creus, incommovibles 
a través d'un segle i mig. 

E l mateix anunci que més o menys encertadament fraccionava la 
hisenda monacal de Santes Creus, amb evident propòsit de facilitar-ne 
la subhasta pública i la venda, destrossava el conjunt d'edificis que cons
tituïen el monestir. Aquesta partició de vegades esdevé acceptable; però 
en la majoria dels casos resulta absurda, amb una tal agosarada arbitrarietat 
que hom no encerta a comprendre com els resultats d'una tal partició 
poguessin atreure l'atenció de cap posible comprador; al contrari, l'havien 
d'allunyar per la reiterada interferència de drets i de dominis i d'obliga-
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cions entre propietaris veïns. La partido cercava justificatius a les taxes; 
però allò cert és que el fraccionament del conjunt monumental i utilitari 
rendí els lots següents, de vegades prou imprecisos: 

L'Alberg o hostatgeria; la Casa del metge; la fonda; el molí del 
monestir; la capella de Santa Llúcia, que era la parròquia nul·líus del mo
nestir, que tenia com a feligresos precisament els poblats d'Aiguamúrcia 
i de les Pobles; el Portal del Monestir, que s'obre a la plaça de Sant 
Bernat Calvó; la premsa d'oli; la quadra i casa del majoral; la Ferreria, 
amb l'obra nova; l'Hospital i Fusteria; la casa del Pare Ramon; la casa 
del Pare Domènec; la casa del Pare Bassa; la casa del Pare Magí, totes 
elles radicades a la plaça i dedicades a habitacions dels monjos anomenats 
jubilats; el Palau, és a dir, el de l'abat, a la plaça, que fou partit en sis 
lots o partions anunciats d'una manera tan desorientadora com la de llur 
valoració, en lloc de llur extensió, radicació i ubicació; la Bosseria; el Forn 
i els graners; la casa del Pare Barba; la casa del Pare Roca; la casa del 
Pare Valenciano; la casa primera del claustre; la Casa Nova de l'abat; 
el Priorat, és a dir, sembla, només els pisos de l'edifici; la premsa, els 
cups i altres dependències dels baixos de l'edifici esmentat; la cuina i re
bost; el refetor i el dormitori nou; el palau vell, és a dir, l'antic palau 
reial; la casa del Pare Foguet; la casa del Pare Antic; la casa del Pare 
Ballester; la casa del Pare Torres; la Infermeria; el Casot; la casa del 
Pare Ribera; la casa del Pare Grases; el dormitori vell i la llibreria; l'escor
xador; el claustre major i el capítol; les parets de l'Hort; la capella de 
la Trinitat; el Molí fariner; els Corrals de la Plana, amb llurs coberts, 
pallers i era de batre; la Capella de Sant Pere, a la plana del seu nom; 
el Forn de la Teuleria, la fusta del bosc de la Boal o Boval; la fusta del 
bosc de la Cabrería; ¿a fusta del bosc de Sant Pere; la fusta de l'Albereda; 
i la fusta de l'Albereda de la Canonada. És a dir, tot el monestir, llevat 
de l'església major i el cementiri; incloses les parets de tanca i llurs por
tes, i la fusta i la llenya tallable dels boscos que podien ésser depredats 
arran de terra. 

Seguiren en dates successives els anuncis de subhasta i vendes de les 
propietats de Santes Creus. Coneixem els de Forés, amb el seu castell; 
terres a Fonoll; el castell de Conesa, i diverses terres que s'especifiquen 
molt per damunt; la casa de Barcelona, a. la Riera de Sant Joan; el molí 
del Codony, la Tallada, hisenda del terme de la Secuita; i el castell i terres 
dels Garidells. 

Creiem que en el nostre propòsit d'ara no hem d'entrar en l'examen, 
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ni tan sols en l'enumeració de les deficiències de l'administració en el 
procés de totes aquestes vendes. Alguna cosa, certament molt significativa, 
en diem en el nostre estudi esmentat. Tampoc no direm res de qui foren 
els aprofitats compradors, ni de la manera de pagar llurs adquisicions, ni 
el poc profit que en tingué l'Estat. A l cap i a la fi, tots els compradors 
d'aquest trienni en foren desposseïts. Encara que és cert que anys a venir 
n'havien de tornar a la possessió, això ja no pertany al temps de l'abat 
Vives. Altrament, qui en vulgui saber detalls, certament molt curiosos 
i significatius, els trobarà amb suficiència al nostre estudi esmentat i els 
podrà completar i concertar en detalls molt alliçonadors en un voluminós 
llibre nostre: Santes Creus de l'exclaustrado ençà. La gestió dels organis
mes que n'han tingut la tutela (Santes Creus, 1972). 

Eufemià F O R T I COGUL 

(Acabarà) 



crónica 

MEMORIA 1970-1971 

Complimentant un precepte estatutari en breus paraules donaré compte 
de les activitats de la nostra Societat durant el passat curs del mes d'agost 
de 1970 al present de 1971, és a dir des de la darrera Assemblea, General. 

Activitat social. — L'entitat s'ha reunit dues vegades: en Assemblea Ge
neral reglamentària el 9 d'agost de 1970 i a la Festa Anual el segon diu
menge de setembre següent. 

La junta pel seu compte s'ha convocat tres vegades. 

Moviment de socis.—Durant el present curs s'han admès 32 propostes 
de socis nous. Contràriament cal que enregistrem tres baixes per defunció, 
que corresponen als socis següents. 

Salvador Salvó i Morgades, de Barcelona, 
Pau Mercadé i Queralt, de Valls, membre de la Junta Directiva, i 
Lleó Bergadà i Girona, soci fundador, i antic directiu de l'entitat 

amb el caràcter de Secretari General. 

ha festa anual — La festa anual del 1970, programada en homenatge a 
l'abat Benet Vives, de Valls, aportà a Santes Creus l'artística làpida amb 
què la capital de l'Alt Camp enriquí aquest recinte, i que fa bon costat 
a les ja nombroses commemoracions de personatges egregis de Santes 
Creus. Quan la festa estava ja programada se suscitaren insospitades i de
safortunades intromissions que dificultaren la concòrdia dels elements que 
l'havien encarrilat. A darrera hora calgué improvisar. Se salvà la festa, 
però no el seu nivell. Valdria més no constatar-ho; però és de tota justícia 
deixar ben clar els abnegats esforços del vocal senyor Eduard Castells, 
ajudat d'altres membres de la directiva, tot i que al tombant d'aquelles 
intromissions ja es podia intuir que no n'havia de recollir altra cosa que 
el fracàs. 
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El II Col·loqui d'Història del Monaquisme Català. — Val la pena que 
fem esment d'aquest esdeveniment que reuní a prop de dos-cents collo-
cutors a Sant Joan de les Abadesses pel setembre del 1970. I no solament 
perquè fou destacable l'activitat de diversos directius de l'Arxiu i bastants 
d'altres socis nostres amb evident categoria, sinó perquè cal considerar 
el Col·loqui de Sant Joan com una mena de continuació del primer celebrat 
a Santes Creus l'any 1966, de tan grata recordança. E l Col·loqui de Santes 
Creus serví de pauta i de marxapeu al de Sant Joan. L'èxit d'aquest, en 
certa manera, esdevé un fruit de l'experiment del nostre, generosament 
aplicat i acrescut. 

En els volums de les comunicacions científiques que hi ha el propòsit 
de publicar, s'editaran alguns treballs que fan referència al nostre mo
nestir de Santes Creus. 

Reunió dels pediatres. — Val la pena d'enregistrar com el Col·legi de 
Pediatres de Catalunya ens demanà per a celebrar a Santes Creus la seva 
acostumada reunió anual amb els col·legiats del País Valencià. Els locals 
que s'han anat adequant foren marc d'aquell congrés que juntà un cen
tenar molt llarg d'especialistes catalano-valencians i llurs acompanyants 
el diumenge 16 de maig passat. 

Homenatge a Margarida de Prades. — Per a la festa de l'Arxiu d'enguany, 
que serà la 25.a, està acordat dedicar un homenatge a Margarida de Pra
des, la reina abadessa de Bonrepòs que, en extingir-se el seu monestir, 
fou traslladada i solemnement tumulada a l'església de Santes Creus. La 
nostra entitat d'acord amb el Patronat, havia promogut aquest homenatge 
amb la pretensió d'ubicar les restes de la reina a l'urna que s'havia previst 
de col·locar al lloc on era l'antic enterrament; però que a darrera hora 
per poderoses raons atendibles, caldrà instal·lar en un altre lloc del temple. 
Tot i que tenim referències molt concretes del lloc on actualment són els 
ossos de la reina, diverses consideracions recomanen com no cal apurar 
totes les possibilitats d'identificació. Cosa que, evidentment, no obsta 
l'homenatge. 

El Patronat i l'Arxiu. — E l Patronat, amb motiu de la 25. a festa concedí 
a l'Arxiu una subvenció de 25.000 pessetes. Cal que remarquem la bona 
disposició del Patronat d'ajudar econòmicament les nostres publicacions, 
tota vegada que la manca de possibilitats dineràries és la principal difi
cultat de llur progressió. 



Les publicacions,. — Ha estat imprès ja el núm. 30 del butlletí que clou 
el yol. I I . H i ha a punt d'ésser-nos lliurat el núm. 31. E l núm. 32 està 
ja totalment compost, i possiblement aquest estiu serà tirat i plegat. 
Aquests dos números, tots dos extraordinàriament densos, donen l'home
natge dedicat al nostre malaguanyat Secretari General senyor Vives i Mi
ret. AÍXQ vol dir que l'aparició dels dos volums miscel·lànies a part, també 
és un fet assolit. Amb ell quedarà coronada l'empresa més audaciosa del 
nostre Butlletí i de les nostres publicacions, precisament escomesa a seguir 
dels dos gruixuts volums del Col·loqui. És una constatació de molt bon 
esguard el prestigi de les nostres publicacions a les quals han col·laborat 
especialistes de molta categoria. 

E l 25è aniversari que obrirà, si Déu vol, la pròxima festa anual del 
setembre que vé, obre igualment amples perspectives per al nostre But
lletí. Amb aquest auguri encoratjador m'agrada d'emplaçar-ne les realitats 
per a l'any que vé. 

E . FORT I COGUL 

I I COL·LOQUI D'HISTÒRIA DEL MONAQUISME CATALÀ 

Cqm tothom recorda, els Col·loquis d'Història del Monaquisme Català 
començaren a Santes Creus, el 1966, sota els auspicis dei nostre Arxiu 
Bibliogràfic, secundat com calia pel Patronat del monestir. E l desig de 
continuïtat havent estat fet palès, hom convocà, al cap de tres anys, el 
segon, per a seu del qual fou triada la vila de Sant Joan de les Abadesses. 
La decidida col·laboració al projecte del segon Col·loqui per part de les 
autoritats locals, civils i eclesiàstiques, amb la comissió organitzadora, pre
sidida pel nostre Secretari General, f(§u possible de celebrar-lo, amb una 
reexida que ultrapassà les esperances de tothom, a Sant Joan de les Aba
desses, entre els dies 17 i 20 de setembre de 1970. E l patronatge, doncs, 
anà a càrrec de l'Ajuntament de Sant Joan, del bisbe de Vic i dels su
periors, dels monestirs de Montserrat i de Poblet. 

La Mesa de }es sessions científiques fou presidida pel Dr. Manuel Riu 
i Riu, catedràtic de la Universitat de Barcelona, vicepresidida pel Dr. 
Eçluard Junyent, director del Museu Arqueològic de Vic, i hi actuà com 
a. secretari Josep Masspt i Muntaner, monjo de Montserrat. Les cinc po
nències anaren a càrrec dels següents senyors: Manuel Mundó i Marcet, 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre Les regles mo-
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nàstiques; Antoni Pladevall i Font, catedràtic a la facultat de Teologia 
de Barcelona, sobre Les canòniques regulars; Josep-Joan Piquer i Jover, 
membre del CSIC de Barcelona, sobre Els monestirs femenins; Manuel 
Riu, sobre Aspectes econòmics de la història monàstica; i Agustí Altisent 
i Altisent, monjo de Poblet, que s'encarregà de la Vària. 

-De les 45 comunicacions presentades dins el temari de les cinc grans 
ponències, cal esmentar, al nostre objecte, les dels socis de l'Arxiu Bi
bliogràfic de Santes Creus que hi prengueren part, que són les següents: 

Antoni M. Aragó i Cabanas: L'escrivania de Sant Joan de les Aba
desses al segle XII; Joan-F. Cabestany i Fort: La propietat territorial dels 
monestirs de Ripoll, de Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon, se
gons els fogatges del segle XIV; Xavier Fort i Bufill: La procura barce
lonina de Santes Creus; Eufemià Fort i Cogul: El priorat cistercenc de 
l'Eula {Perpinyà), i Ingerència de Felip II a Valldigna. Un episodi llu
minós dels antecedents de la Congregació cistercenca dels monestirs de 
la Corona d'Aragó; Guillem-Jordi Graells i Andreu: Síntesi històrica 
del monestir de Sant Victorià de Sobrarbe; Josep Iglésies i Fort: El mo-
naquisme català i el cens de Floridablanca; Amadeu-J. Soberanas i Lleó: 
Bibliografia de monestirs tarragonins; i Jaume Sobrequés i Callicó: L'abat 
i el monestir de Sant Joan de les Abadesses durant la guerra civil cata
lana (1462-1472). 

Amb interès per a Santes Creus, directament o indirectament cal, es
mentar, ultra les ponències I i I I I (Drs. Mundó i Riu, respectivament), 
les següents comunicacions: Josep Baucells i Reig: Contribució a la 
història del monaquisme al bisbat de Barcelona; Josep M. Casas i Homs: 
La docència als monestirs catalans: Ignasi M. Colomer: Ubicació monàs
tica de la cartografia catalana; Francisco Fernández Serrano: Cronología 
de las fundaciones cisterdenses catalanas en un manuscrito de Don Her
nando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, i Monasterios catalanes en el 
obituario del Filar de Zaragoza; Arcadi Garcia i Sanz: Formació del 
concepte d'orde en el monaquisme català anterior al segle XIII; Josefina 
Mateu de Torroja: Noticias monásticas de la «Historia eclesiástica de 
Cataluña» de Serra y Postius, según los manuscritos de la Biblioteca Pro
vincial y Universitaria de Barcelona; Josep-M. Sans i Traver: Relacions 
de la casa del Temple de Barberà amb els monestirs de Santes Creus i de 
Vallbona de les Monges al segle XIII; i Josep Trenchs i Òdena: La 
cambra apostòlica i els monestirs catalans sota Benet XIII. 

Totes les ponències i comunicacions foren desenvolupades a Sant Joan 
de les Abadesses, tret de la sessió de tarda del dia 19, que se celebrà a 
Ripoll, on el Dr. Joan Ainaud de Lasarte, vicepresident segon de l'ABSC, 
acompanyà la vista al monestir i a les excavacions fetes al presbiteri. 



Durant els dies del Col·loqui hi hagué diverses celebracions htúrgiques 
a càrrec dels clergues participants, i un concert de música sacra a Sant 
Joan el dia 19 mateix. La sessió de clausura, en la qual el secretari for
mulà les conclusions i les línies de força que havien de seguir els propers 
col·loquis, fou presidida pel bisbe de Vic, Dr. Ramon Masnou, i un àpat 
col·lectiu de comiat clogué definitivament el Col·loqui. 

A partir del de Sant Joan de les Abadesses, els Col·loquis d'Història 
del Monaquisme Català han restat més o menys institucionalitzats amb 
la creació efeciva d'una Comissió permanent que té cura de convocar les 
vinents celebracions, i que és presidida pel nostre Secretari General, inte
grada, entre d'altres, pels nostres consocis Joan-F. Cabestany i Fort, com 
a secretari, i Amadeu-J. Soberanas i Lleó i Jaume Sobrequés i Callicó 
com a vocals. 

Xavier FORT I B U F I L L 

X I I ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS 

Celebrada a Balaguer els dies 31 d'octubre i 1 de novembre de 1970, 
constituí una de les reunions amb més èxit de comunicacions científiques 
i amb més gran concurs d'estudiosos i d'assembleistes. Una bona vintena 
de treballs diversos integraren l'elenc en el qual participaren investigadors 
d'acreditada solvència i estudis de gran interès, integrats tots en el comú 
denominador d'aquelles comarques lleidatanes. 

Ultra un grup de socis de l'ABSC que hi acudí, com en els altres 
aplecs d'aquesta mena, la nostra societat hi prengué part activa amb la 
comunicació del nostre Secretari General sobre La Trapa a Bellpuig de 
les Avellanes: un capítol poc conegut de la història del monestir. 

Els fruits d'aquesta Assemblea foren molt notables, no solament pel 
valor específic dels resultats científics de les ponències i de les comuni
cacions, sinó també pels contactes establerts amb estudiosos de la comarca 
que, en aquest cas, foren molt assenyalables. 
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DESENA REUNIÓ CONJUNTA D E LES 
SOCIETATS CATALANA I VALENCIANA DE PEDIATRIA 

Les dues Societats que agrupen els pediatres catalans i valencians 
escolliren per a la seva reunió anual, ja consuetudinària, el nostre mo
nestir de Santes Creus. L'Assemblea s'hi celebrà el 16 de maig de 1971. 
E l Patronat del monestir atorgà l'autorització deguda i el nostre ABSC 
procurà que els actes es desenvolupessin amb tota la comoditat que Santes 
Creus podia oferir als congressistes. 

Es reuniren potser un centenar de facultatius. Ultra els pediatres, com-
paregueren a Santes Creus una quantitat considerable d'acompanyants, 
familiars o no. La sessió científica tingué per marc la Biblioteca del mo-. 
nestir. Hi hagué quatre comunicacions, alguns d'elles il·lustrada amb pro
jeccions, sobre diverses temes de l'especialitat, a càrrec de doctors i pro
fessors de Barcelona, de València i de París. Per les referències, els fruits 
pràctics de l'acte foren molt estimables. 

E l Secretari General i altres membres de l'ABSC acompanyaren els 
assembleistes en la seva detinguda visita al monestir. Acabats aquests 
actes, molts dels assistents a la diada pediàtrica de Santes Creus compar
tiren el dinar social a la Fonda Grau, en el brindis del qual diversos 
membres de les societats valenciana i catalana agrairen les facilitats tro
bades a Santes Creus i n'elogiaren fervorosament les excel·lències. 

Direm que la diada fou un exemple d'organizació, amb l'edició de 
diverses contrasenyes i de programes itineraris; un d'ells amb una bella 
fotografia del claustre del monestir, la seva planta, i un gràfic molt clar 
dels accessos al monestir. 

LA 25. a FIESTA ANUAL 

Homenaje a la reina Margarida de Prades 

Es cosa sabida que Margarida de Prades fue la última reina catalana 
de la casa de Barcelona, segunda esposa de Martín el Humano en un 
matrimonio de conveniencia que no pudo resolver el problema sucesorio 
que tenía planteado el país. Margarida de Prades no dio el sucesor de 
la Corona, pero fue un personaje de gran categoría en los comienzos del 
siglo X V . Viuda real, contrajo segundas nupcias, de las que tuvo un hijo. 
Viuda por segunda vez, se recluyó en Valldonzella como religiosa cister-



dense y de: allí . pasó. a. regir como abadesa el monasterio de Bonrepòs, 
ea el Montsant. 

Suprimida aquella casa religiosa a mitad del siglo X V , los restos 
mortales, de- Margarida de Prades fueron trasladados a Santes Creus y se 
conservaron en una arca de madera noble, en el presbiterio de su iglesia. 
Con. el fin de- protegerlos de toda profanación, en 1835 fueron recogidos 
y guardados cuidadosamente. Pero pasando los años sin solución, a finales 
del pasado siglo y coincidiendo con el acondicionamiento de uno de los 
enterramientos de la. iglesia de Santes Creus, los restos mortales de la 
ilustre" reina abadesa fueron depositados en su interior. 

Pero no era lógico que aquellos restos reales no tuvieran la debida 
individuación en el monasterio. Este anhelo general, ya de varios años 
a esta parte exteriorizado y propugnado, ha tenido cabal realización por 
iniciativa del benemérito Archivo Bibliográfico de Santes Creus, con la 
decisiva colaboración del Patronato del Real Monasterio. Efectivamente, 
el domingo día 12 de septiembre de 1971 fue bendecida e inaugurada 
en la nave izquierda de la iglesia de Sanes Creus la urna funeraria dedi
cada a la memorable reina abadesa. Se trata de una modesta urna de 
piedra, sostenida en la pared por cartelas de hierro forjado, todo de una 
impresionante sobriedad, calcado del anteproyecto elaborado hace ya bas
tantes años por el arquitecto don José M. Feliu Via. Sólo aparece en 
ambos costados, como motivo ornamental, el escudo abacial del personaje, 
y en el anverso el solo nombre Margarida, reina, y las fechas de su cro
nología. Todo ello realizado bajo la dirección del arquitecto del Patronato 
señor Salvador Ripoll. 

La inauguración de este monumento funerario a la gentil rdna y 
abadesa se hizo coincidir con la 25.a Fiesta Anual del mencionado Ar
chivo de Santes Creus. Con dicho motivo se programó una solemne se
sión académica, acostumbrada todos los años, pero que en el presente revis
tió especial interés y que se desarrolló en el amplio y acogedor local de 
la Biblioteca, recientemente revalorizado. 

Previas unas palabras de circunstancias del Presidente del ABSC, el 
periodista vállense D. Daniel Ventura evocó la figura del directivo del 
Archivo recientemente fallecido, Pau Mercadé. Luego hubo una circuns
tanciada disertación del publicista falsetano don Santiago Rull Crusat sobre 
la reina homenajeada. Cerró el acto el señor alcalde de Falset, patria 
de la reina Margarida, en nombre de la villa que tanto contribuyó a so
lemnizar el acto con la presencia de su Corporación municipal y nume
rosos vecinos. 

E l representante del Rdmo. P. Abad de Poblet bendijo el monumento 
funerario que cerró esta conmemoración. Así, con una modestia exenta 
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de triunfalismos, pero con la seriedad y la categoría con que procedía, 
el Archivo Bibliográfico de Santes Creus ha reparado la enorme injusticia 
histórica del olvido secular en que ha sido tenida una gran mujer que 
fue reina y abadesa; reina de honor, también, cantada por los mejores 
poetas de su tiempo. 

E l visitante que desde aquel domingo se acerque a Santes Creus evo
cará, junto a las tumbas de los reyes Pedro el Grande, Jaime el Justo 
y Blanca de Anjou, el modesto túmulo de Margarida de Prades, tan 
modesto como suficiente a reparar el baldón de injusticia y de menosprecio 
que desde Santes Creus afectaba a toda Cataluña e incluso a toda la an
tigua confederación catalano-argonesa. 



B I B L I O G R A F I A S O B R E S A N T E S C R E U S 

F O R T I C O G U L , Eufemià: La congregado setcentista dels monestirs cistercencs 
de la Corona d'Aragó i Santes Creus. «Analecta Sacra Tarraconensia» 
Barcelona), X L I (1970), 373-433-

En aquest treball E. Fort i Cogul ens presenta per primera vegada amb 
una aportació molt interessant de nova documentació inèdita, una visió real 
i plenament enquadrada dintre la problemàtica del segle de la lluita entorn 
de l'establiment de la congregació cistercenca dels monestirs situats a les 
terres de la Corona d'Aragó. 

La Congregació dels monestirs fou un moviment iniciat a Castella, era de 
tipus nacionalista i contrari a l'autoritat dels abats generals no peninsulars; 
fou un moviment de domini dels religiosos per la reialesa per evitar tot con
tacte amb el món exterior no prou ortodox al pensament polític i religiós 
de Madrid. Aquest moviment, pel seu significat político-religiós, va tenir, en els 
seus inicis, l'oposició dels monestirs catalans; entre aquests, el de Santes 
Creus. Tot i això trobem monjos santescreuins partidaris de la Congregació. 

L'elecció de l'abat Jaume Carnisser (1608) es va veure dificultada per l'inici 
de la lluita entre els congregacionistes i els anticongregacionistes. A l'any 
1617 la Congregació és un fet, Santes Creus i Poblet no van acceptar i van 
apellar a Roma; però la protesta fou inútil, la Cúria estava dominada per 
Madrid i la Congregació va triomfar. La mort de l'abat Carnisser (17-X-1619) 
fou el final de la resistència anticongregacionista de Santes Creus, com la mort 
de l'abat Trilla (1623) fou el final de la de Poblet. 

L'elecció de Josep de Barberà (7-XII-1619) com a abat temporal és el 
triomf de la Congregació. L'abat Barberà serà, l'any 1620, elegit Vicari Gene
ral, la màxima autoritat de la Congregació. Aquesta havia triomfat plenament. 
Els darrers representants dels anticongregacionistes van morir en els anys 
següents i molts van acabar per acceptar-la. L'ambient d'aquesta primera 
meitat del segle X V I I era propici per a fer triomfar aquests corrents político-
religiosos i per això no pot sorprendre l'evolució dels esdeveniments i el seu 
resultat final. 

Ens felicitem de la publicació d'aquest estudi i creiem que podria perfec
cionar-se, si es fa un estudi de la mentalitat dels altres monestirs i dels seus 
monjos en aquest tombant de la modernitat. Fort i Cogul ha fet una primera 
aportació ; esperem que la millora que hem indicat, l i pot permetre en el seu 
dia fer una segona visió més valuosa per a una aproximació a la realitat, la 
constitució de la Congregació, la qual potser que només sigui un reflex 
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d'una realitat avui desconeguda, i alguns detalls de la qual han estat apuntats 
en aquest treball. 

Joan-F. CABESTANY 

Eufemià FORT I COGUL, La farsa de Gandesa, «Episodis de la Història», nú
mero 130. Barcelona, 1969, 59 pàgs. 

Sota< aquest títol s'amaga una síntesi biogràfica de l'infant Jaume, fill de 
Jaume I I i de Blanca d'Anjou. Fort i Cogul s'esforça, amb èxit, per a fer 
entendre els veritables mòbils de l'actuació de l'infant. Hi ha dues idees clares 
en la ment de Jaume; d'ençà que el 1311 decidí d'ésser enterrat a Santes 
Creus i de prendre en aquest cenobi l'hàbit cistercenc, si mai entrava a la vida 
religiosa: rebutjar els projectes matrimonials que. el seu pare li havia preparat 
i renunciar a la successió a la Corona, i ingressar al monestir de Santes Creus. 
Fort demostra documentalment que la «farsa de Gandesa» del 1319 (celebra
ció de la cerimònia nupcial amb Elionor de Castella, bé que hom ja sabia 
que el matrimoni no seria consumat) fou imposada a l'infant molt a desgrat 
seu, perquè ja en aquella data havia decidit d'ingressar a Santes Creus. Tampoc, 
però, aquest desig seu no fou respectat pel monarca, que, si bé es va avenir 
a promoure l'esmentada farsa; mai no veié amb bons ulls que el seu fill pro
fessés a Santes Creus. Així, doncs, pel desembre del 1319 Jaume prengué l'hà
bit de l'orde hospitaler de Sant Joan de Jerusalem. Només là intervenció 
de l'antic confessor de l'infant, el monjo de Santes Creus fra Pere de Déu, 
reexí a trobar: una solució de compromís entre el pare i el fill: el 1320, 
Jaume era transferit a l'ordè de Montesa, tan; lligada a Santes Creus, la qual 
cosa li permeté almenys de professar a l'orde cistercenc i de poder residir 
llargues temporades a Santes Creus. 

En definitiva, doncs, l'estudi d'Eufemià Fort i Cogul, realitzat amb docu
ments inèdits de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, citats en el text, és una valuosa 
contribució no solament a la història de les relacions de Santes Creus amb 
la casa reial sinó també una aportació gairebé decisiva per a entendre la com
plexa personalitat de l'infant Jaume. 

Jaume S O B R E Q U É S i CALLICÓ 

Alexandre MASOLIVER, Fra Simó Trilla (1552-1623), abat de Poblet, «Mis
cel·lània Històrica Catalana», Scriptorium Populeti, 3. Abadia de Poblet, 
1970, pàgs. 441-491. 

La lluita entre el règim organitzariu cistercenc tradicional i el nou esperit 
descentralitzador i nacionalista, concretat en l'aparició dès deL segle X V de 
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les Congregacions, constitueix un dels temes més importants de la vida mo
nàstica dels primers segles de l'Edat Moderna. Aquest enfrontament assolí 
a alguns cenobis catalans una gran duresa i provocà serioses dificultats a l'in
terior de moltes comunitats, en les quals els partidaris de la reforma hagueren 
de fer front a una tancada oposició dels elements ancorats en la defensa dels 
conceptes tradicionals. 

El present estudi d'Alexandre Masoliver presenta la darrera fase d'aquest 
fenomen al monestir de Santa Maria de Poblet..Era Simó Trilla, vicari, general 
deL'Cister a la Península des del 1604 i abat de Poblet durant els anys 1603¬
1623, encarna l'oposició a la idea congregacionista, la qual cosa li provocà 
serioses dificultats amb la part de la seva comunitat favorable a l'esperit con
gregacionista. Des del 1617, en què es reuní a Saragossa el primer capítol 
general de Ja Congregació de la Corona d'Aragó, fins al 1623, en què Poblet 
es veié forçat a entrar dins aquesta nova demarcació administrativa, l'abat 
Trilla lluità .debades per tal de mantenir per al cenobi que regia l'antic ordre. 

El treball de Masoliver, realitzat en gran part amb documentació inèdita 
dels arxius de Poblet i Nacional de Madrid, publicada i extensament anotada 
en:apèndix, assenyala un tema de recerca sobre el qual caldria d'aprofundir, 
perquè, .almenys per a Catalunya, crec que encara no són prou clares les 
causes que provocaren la lluita de la qual fèiem esment suara. Desitgem 
que l'autor, exceMent coneixedor de la vida monàstica durant l'època moderna, 
com ha -posat de relleu en d'altres treballs sobre el tema tractat en l'estudi 
que comentem (vegeu la seva tesi doctoral sobre els orígens de la Congre
gació xistercenca a ¿la Corona d'Aragó) pugui algun dia oferir-nos un estudi 
definitu sobre raquesta complexa temàtica als Països Catalans. 

Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ 

Eufemia FORT I COGUL, Els hospitals del coll de Balaguer, «Estudis d'His-
itòria Medieval», HI (Barcelona, 1970), pàgs. 11-37. 

L'estudi dels hospitals i dels altres centres assistencials existents a Cata
lunya a líEdat Mitjana i a la Moderna constitueix un capítol important de 
la història social del país. Fins als nostres dies, i si fem excepció d'alguns 
treballs sobre els hospitals de Barcelona i dels estudis, breus i quelcom en
vellits, de Cèsar Martinell i de Valls i Taberner, aquesta tasca no ha estat amb 
prou 'feines encetada. 

.En aquest sentit, el present estudi de Fort i Cogul omple un buit impor-
tanr i .contribueix a clarificar conceptes equivocats sobre el passat dels hos
pitals de la Font del Perelló i de l'Hospitalet de l'Infant, cada un dels quals 
posseïa una entitat de vida pròpia. El primer es trobava no pas on hi ha avui 
l'Hospitalet de Hnfant, com hom havia pretès, sinó a l'actual població -del 
Perelló, a la banda ocidental del coll de Balaguer. Fou creat per voluntat 
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testamentària (agost del 1308) de la reina Blanca d'Anjou; la seva fundació 
s'ha d'enmarcar dins la política repobladora empresa per Jaume I I en aquestes 
comarques catalanes. El centre aviat es lligaria al nostre monestir de Santes 
Creus: el 1313 el monarca català disposà que l'administració de l'hospital 
fos encomanada a un frare convers de Santes Creus, la qual cosa no es pogué 
acomplir perquè l'edifici no estava encara construït. Des de 1316 fins ben 
avançat el segle XV, l'hospital estigué sota la cura de l'orde religiós de la 
ciutat de Lucca anomenat Sant Jaume d'Altopascio. Però el 28 de gener 
de 1343 la reina Maria de Castella, muller i lloctinent d'Alfons el Magnànim, 
en confià l'administració al monestir de Santes Creus, retornant així les coses 
a l'esperit fundacional. Santes Creus regentà l'hospital fins ben entrat el se
gle XVI I I o potser fins al 1835. 

L'altre hospital estudiat per Fort i Cogul és el de l'Hospitalet de l'Infant, 
anomenat també Hospital del Coll de Balaguer. Fou fundat per l'infant Pere, 
setè fill de Jaume I I i de Blanca d'Anjou. L'autor analitza minuciosament, 
fins on ho permet la documentació, les franqueses d'aquest centre, les dona
cions que rebé, les seves rendes, i el seu règim administratiu, encomanat al 
clergat secular. Bé que també aquesta part del treball tingui igual interès que 
la primera, no ens escau d'insistir-hi ací, perquè en la present publicació 
hom s'ha de fixar de manera primordial en aquells aspectes que es refereixen 
més directament a la història de Santes Creus. 

En definitiva, doncs, el treball d'Eufemià Fort i Cogul constitueix una 
aportació ben remarcable a la història assistencial catalana. Esperem que ser
veixi per a cridar l'atenció d'altres estudiosos a fi que algun dia sigui possible 
de traçar una panoràmica més general d'aquests aspectes de la història social 
de Catalunya. 

Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ 

Frère Claude de BRONSEVAL, Peregrinado hispànica. Voyage de Dom Edme 
de Saulieu, Abbé de Clairvaux, en Espagne et au Portugal (1531-1533). 
Avant-propos de Marcel BATAILLON. Introduction, traduction et notes 
par Dom Maur COCHERIL. Vols. I-II . 854 pp. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1970. 

El P. Maur Cocheril ha publicat, amb l'ajut de la Fundació Calouste Gul-
benkian, la Peregrinatio hispànica en la qual des de fa tants d'anys treballava. 
Diari del viatge de Claude de Bronseval, secretari de l'abat de Clairvaux Edme 
de Saulieu, descriu el viatge que aquest abat féu a través de la Península 
amb motiu de la vista regular dels monestirs cistercencs, feta per ordre del 
capítol general. Com digué Marcel Bataillon el 1949, la Peregrinatio hispànica 
«publicada amb un índex, fornirà per a la història econòmica de la península, 
no pas un quadre d'Espanya i de Portugal el 1533, però sí una massa d'ano-
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com als camins que s'endinsen en els racons més desheretats d'ambdós països». 

El P. Cocheril ha transcrit acuradament el text llatí de la Peregrinatio, 
segons l'únic manuscrit conegut, ara a la Biblioteca Nacional de París, Nouvelle 
adquisition latine 3094, i hi ha afegit una introducció de vuitanta pàgines, 
una traducció força fidel i un bon nombre de notes, en general ben informades. 
Al final del segon volum, són editades 63 Pièces justificatives i se'ns dóna 
una bibliografia, un índex de noms de persones i un índex de noms de llocs. 

La visita a Santes Creus ocupa les pàgs. 158-161. A les pàgs. 218-221 hi 
ha la vista al monestir de Valldigna, «Sanctis Crucibus subiectum», i a les 
pàgs. 718-719 és consignada una segona estada a Santes Creus. A les pàgs. 170¬
175, encara, hom parla de l'afer de l'abat Pere Caixal de Poblet, en el qual 
intervingué —al costat de Saulieu— l'abat de Santes Creus, Bernardí Tolrà. 

Josep M A S S O T I M U N T A N E R 

Alejandro M A S O L I V E R , Origen y primeros años (1616-1634) de la Congre
gación Cisterciense de la Corona de Aragón. Síntesis histórica y docu
mentos. Poblet, 1970. 

En aquest Extracte de la tesi per a Vobtenció del grau de doctor en Teo
logia al Pontificium Athenaeum Anselmianum de Roma, com fa constar a la 
portada el monjo de Poblet, també és dit que l'extret procedeix del treball 
sencer que ha d'integrar un volum de la sèrie «Scriptorium Populeti». 

Amb aquesta tesi doctoral, el P. Masoliver escomet un tema apassionant, 
escasament estudiat, i amb bibliografia molt migrada i, en general, poc qua
lificada. La Congregació significà una mutació profundísima a la vida de l'orde 
cistercenc en general; i a la dels seus monestirs en particular, dels regnes 
o estats de la corona d'Aragó i de Navarra. En delimita claríssimament una 
època en una multiplicitat de signes de consideració; les dificultats de diversa 
índole, generalment d'arrelada ponderació, que calgué salvar; una oposi
ció tenaç i sostinguda que comprenia des del Capítol General de l'Orde Cis
tercenc i el seu abat general fins a la majoria comunitària de les principals 
cases monàstiques a les quals afectava el canvi; i la no menys tenaç i per
severant acció cesarista, que s'hi anà infiltrant amb cautela i amb audàcia, en 
marquen un moment extraordinàriament interessant. Altrament, l'establiment 
de la Congregació plantejà una pila de situacions locals i personals curiosa
ment conflictives, tot i el seu nivell reduït; és a dir, que si treballosa fou la 
gestació Congregacionista, l'aplicació del nou règim monacal als cistercencs 
catalans i navarresos —aquests darrers una mica tardanament incorporats— no 
es veié exempt de serioses contradiccions diverses. 

El monestir de Santes Creus, gairebé tant oposadament com el de Poblet, 
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desplegà la seva resistència als corrents çongregaçionistes, que calgué, inevi
tablement, d'acceptar per causa d'inapel·lables imposicions. Vet ací l'interès 
extraordinari dels treballs del P. Masoliver, esguardats des de Santes Creus. 

En aquest extret, herald del treball in extenso, es marca una línia sintètica 
de l'esmerç; es recompten les principals fonts arxivístiques i bibliogràfiques 
de què l'autor s'ha servit, i publica amb aparat crític la famosa butlla d'erecció 
promulgada pel papa Pau V Tany 1616. Tot plegat, un molt llarg centenar 
de planes que ens fan delir el llibre promès i tan generosament — i contun
dentment— donat a tastar. Ün llibre necessàriament important. 

E . FORT I COGUL 




