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U N V A L L E N C , A B A T DE SANTES C R E U S 
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 

El cas de la Secuita 

De la mateixa manera que hem fet ressaltar la fidelitat del vassallatge 
de Pontons, cal que diguem alguna cosa d'un procediment contrari man
tingut pel poble camptarragoní de la Secuita. Oportunament ja hem 
apuntat alguna cosa de la resistència dels vassalls d'aquesta població a 
satisfer els rèdits a Santes Creus, posant en dubte la legitimitat de percep
ció que el monestir en tenia. Aquest dubte, ja ho hem dit, fou plantejat 
arran del recanament de la Secuita el 1817. 

E l dia 2 de desembre de 1819 l'ajuntament de la Secuita reclamà nova
ment els títols primordials pels quals el monestir de Santes Creus prete
nia exercir la seva jurisdicció senyorial sobre el poble i el seu terme. 
Aquell dia el batlle de la Secuita aconseguia del secretari d'Hisenda una 
ordre, que ell mateix portà a l'abat Vives de Santes Creus, en la qual era 
requerit de presentar al batlle esmentat els documents on basava la seva 
jurisdicció. Aquests documents, naturalment, eren les donacions i adqui
sicions de temps i segles molt reculats, iniciades pels nobles de la nissaga 
dels Claramunt. N o sabem si l'anada del batlle de la Secuita a Santes 
Creus aquella darreria de 1819 aconseguí el propòsit. Suposem que sí; 

(Acabament.) 



262 

perquè ben bé que el monestir tenia molt ben ordenat el seu arxiu i 
perfectament classificats els títols de tots els seus béns patrimonials. E l que 
probablement succeí és que el batlle no es donà per convençut. 

Llavors el monestir donà una minuta escrita que constava a l'arxiu 
de l a Secuita, així : 

Copia dada al ayuntamiento de la Secuita por el monasterio de Santas 
Cruces en cumplimiento de la orden de S. M. de 9 de diciembre de 1815, la 
que consta en las respuestas dadas a Madrid por duplicado en fecha 18 de 
febrero de 1820: 

A l señor de este pueblo. 
Por la tasca, 13-339 reales. 
Por los censos, 4.500 reales. 
Por la mitad del diezmo y primicia de la quadra de Vistabella, 1.141 reales. 
Total: 19.580 reales. 
Todo lo que percibe el abad y monasterio de Santas Cruces, ya por el 

legado que le hizo el noble Guillermo de Claramonte a las calendas de agosto 
del año 1229, ya por las varias compras que el mismo monasterio hizo a 
diferentes particulares. 

Coneixem un document curios d'aquest procés que, encara que ni és 
inèdit, esdevé altament il·lustratiu. L'autoritat municipal de la Secuita, 
que devia seguir de prop la tasca legislativa de les Corts, el 23 d'agost 
de 1820 feia circular aquest document, que en forma d'esborrany fou con
servat a l'arxiu municipal d'aquella vileta camptarragonina, i fou divul
gat per Daniel Recasens i Comes en la seva interessant monografia: 
Secuita, senyoriu de Santes Creus ( E l Morell, 1930): 

23 de agosto de 1820. 
Minuta que debe servir para inteligencia en la formación de la represen

tación que el pueblo de la Secuita va a hacer a S. M. las Cortes generales a 
fin de que sirva declarar si se debe pagar o no el gravamen llamado tasca y 
los censos que cobran en frutos y dinero, gallinas, aceite, etc., etc. el monaste
rio de Santas Cruces, laudemio y fadiga. 

Los vecinos del pueblo de Secuita ya de tiempo inmemorial han tenido la 
mayor aversión en pagar dichos gravámenes por ignorar, como aun ignoran, 
de donde dimanan y con qué título adquirió dicho monasterio la percepción de 
dichos pagos, lo que motivó ya hace cincuenta años a solicitar que manifestare 
dicho monasterio el título que se reclama. A fin de obligarle se negó el 
pago y se litigó ante V. E. y Real Acuerdo por mucho tiempo, lo que nunca 
se ha podido conseguir, y dicho litigio se remató entrando en una concordia 
de no hacer novedad en él; pero siempre con la misma aversión. 

Dicho monasterio siempre ha alegado percibirlo por posesión pero como 
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ésta se ha considerado siempre viciada en primer lugar por faltar dicho títu
lo; segundo por no saber si D. Guillermo de Claramonte que legó al mo
nasterio los derechos de este pueblo era legítimo poseedor y con qué motivo; 
y terceramente, porque si bien legó dichos derechos no dice quales son, a 
más de que en aquella época podía ser muy sospechosa la adquisición por la 
fuerza, y así se podría continuar, pues dice deja y lega la villa que se llama 
Çecuyta con sus soldados en restitución de lo mal adquirido por la enmienda 
de qualquiera rapiña o injuria que hubiese hecho y especialmente de las que 
ignoro quantas sean y por quien y a qué personas se deben retribuir, etc. etc. 

A más de lo expresado conviene para el caso, que las cabrevaciones últi
mamente hechas discordan de gran manera con las antiguas, pues en tascas 
ni en censos de las piezas confrontadas se repara que falta la uniformidad de 
cantidades y aumentando así en las trasportaciones como en los permisos de 
edificios. 

Sobre todo en el laudemio y fatiga que igualmente carece dicho monaste
rio de título, haya tanta diversidad de pagos que conforme se les acomoda 
(con el término que han fingido siempre de que hacen gracia) de unos han 
percibido el diez por ciento del valor de la compra, a otros el seis, a otros el 
cinco, y a otros del modo que les acomoda hasta la mitad, sin que para unos y 
otros haya más títulos que la posessión. 

Esta posessión sin título manifiesta ahun es más viciada si se considera 
que hasta el reinado de Carlos I I I , que les quitó la jurisdicción, estaba este 
pueblo cargado de otros muchos gravámenes, de labrarles las tierras que po
seen, trillar, exportar los frutos, moler forzados en un molino que tienen 
propio, etc. etc. Todo con motivo del Baile general que tienen que sin más 
ley que su antojo les encajaba las penas pecuniarias y corporales, arrestos, etc. 
etc., sin la menor conformidad a las leyes del Reino, sino porque el P. 
Governador lo mandava: en términos era esta sugeción, que cada vez al ingre
so de un Abad se le tenía de hacer un donativo gracioso en dinero, volatería, 
etc., hasta tener que guardarle el coche en continua centinela. 

Finalmente manifiesta que carecen de título los documentos que se acom
pañan, en virtud de lo mandado por S. M., que Dios guarde, comunicado por 
el Excmo. Sr. Secretario de Hacienda en 3 de diciembre último la cual comu
nicó personalmente al Bayle de este lugar. 

En consecuencia este pueblo y su justicia no entiende ni consiente en de
fraudar la menor prerrogativa, privilegio en derecho que corresponda y com
peta a dicho monasterio, pero sí suplica a V. E. y a la Junta Provincial se 
sirva tener a bien elevarla a la alta discusión de S. M. las Cortes Generales 
para que se digne aclarar lo que corresponda, para poder cortar en lo sucesivo 
todo disturbio y reparo y la menor duda que pueda ocurrir entre este pueblo 
y dicho monasterio, como también al logro de los derechos que competen a 
los ciudadanos de este pueblo como a dicho monasterio, por las varias compras 
que dice haber hecho a diferentes particulares, en virtud de los títulos de 
adquisición que se mandaron presentar así por orden de S. M. en la orden ya 
citada, como en cumplimiento de los decretos aprobados por S. M. las Cortes 
de 6 de Agosto de 1811 y 19 de julio de 1813. 
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Com veiem, l'anterior document és enginyosament arguciós i astut. No 
en sabem els resultats. Les coses no restaren encalmades gaire temps. 
Efectivament, per tal de donar compliment al decret de les Corts del 
primer d'octubre de 1820 i sancionat pel rei el 25, del qual hem fet llarg 
esment abans, l'ajuntament de la Secuita rebia una circular del Cap 
polític de la província datada el 9 de novembre de 1820 en la qual es 
facultava l'ajuntament que s'incautés dels béns que el monestir de Santes 
Creus tenia al terme. Set dies després, 15 de novembre, el notari de 
Tarragona Joaquim Fàbregas i Caputo —que anys a venir havia d'ésser 
alcalde de la capital, i havia d'assolir la glorióla d'iniciar l'obertura de 
la nova Rambla de Sant J o a n — era a la Secuita a practicar l'inventari dels 
béns que hi tenia el monestir de Santes Creus, i que manllevem del ma
teix investigador senyor Recasens: 

Don Joaquín Fàbregas y Caputo, escribano público del número y Colegio 
de Tarragona de Rentas Nacionales y de la Hacienda Pública de la misma y 
de su distrito. Certifico. Que en virtud de circular del señor Jefe político de 
esta provincia de fecha ocho del actual, comunicada por los señores comisio
nados en el monasterio de Santas Cruces orden del Císter del día de ayer, 
relativas ambas a que el Ayuntamiento del lugar de Secuyta cuydase de que 
los efectos y bienes pertenecientes al citado monasterio no sufriesen el menor 
perjuicio ni se extrajera de ellos cosa alguna, y a fin de poderlo hacer con 
aquella actividad, tino y madurez que se requiere, determinó el magnífico 
Ayuntamiento de dicho lugar en junta plena, conferirse en unión en aquella 
casa o masía propia de dicho monasterio llamada la Tallada y tomar inventa
rio para su govierno de todos los efectos y bienes pertenecientes a los R R . 
Monges de Santas Cruces o a su monasterio y se hallaron los siguientes: 

En el oratorio: 
Una mesa de nogal usada de cinco y medio palmos de ancho y ocho y 

medio de largo. 
En un cuarto: 
Siete sillas usadas. 
Dos quadros usados. 
Una cama compuesta de banquillos y tablas solamente. 
En la sala: 
Una mesa de nogal usada de cinco y medio palmos de ancho y ocho y 

medio de largo. 
Tres sillas usadas. 
Quatro quadros usados. 
En el desbán: 
Una arca grande de nogal usada llamada farinera. 
Otra de pino sin cobertera de seis y medio palmos de largo, también 

usada. 
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E n la fábrica de aguardiente: 
La oficina completa con sus cañones. 
Una pipa vacía. 
U n embudo de madera. 
Una bomba perteneciente a toda la oficina de aguardiente. 
Quatro troncos de siete a ocho palmos de largo cada uno. 
Veinte y cinco quintales de leña estillada entre pino y olivo. 
Tres bárrales aguardienteros. 
En la bodega: 
Tres cubas vacías de doce a trece cargas cada una. 
Cinco cubas grandes con el nombre de Baixells para poner vino. 
Un caracol de prensa de libra. 
Treinta y seis tablas de las cubas conocidas por Baixells. 
Una prensa de azeite con un rodete. 
En el pajar: 
Quinientos quintales de paja, como más o menos. 
E n el pesebre: 
Un cerdo de sesenta a setenta libras. 
Seis pavos. 
Trece vigas, vulgo cabirones de pino de veinte y quatro palmos de largo, 

cuyos efectos quedaron en custodia del mediero Francisco Sanromà. Inmediata
mente se hicieron cargo de aquella pieza de tierra de tres jornales y un 
quarto, de cien pasos en quadro, parte pan llevar y parte hierma, con dos 
robles y algunos álamos y otros árboles, que linda oriente parte con tierras de 
Juan Mallafré y parte con las de Pablo Gils, a mediodía con las del citado 
Gils, a poniente con el barranco llamado de Melloch, y a cierzo con las de 
Juan Brunet, labradores todos ellos de Vistabella. Igualmente se hicieron tam
bién cargo de toda aquella hazienda llamada la Tallada de tenida de noventa y 
tres jornales más o menos, parte sembradura, parte pinar, parte algarrobos y 
parte viña, que linda en oriente con el camino que se dirige desde Secuyta a 
Valls, a mediodía parte con el camino que se dirige a los masos de Vistabella, 
parte con las tierras de José Martí de Secuita, parte con José Gils, parte con 
Cristóbal Fortuny y parte con José Fortuny, estos tres de la Secuyta, a poniente 
con Juan Brunet, parte con Juan Mallafré, parte con Pablo Gils y parte con 
los herederos de Francisco Gils, todos de Vistabella y a cierzo parte con José 
Brunet y parte con Juan Gils de Vistabella y parte con José Masgoret de la 
Buñolas (sic!) . 

En seguida se hicieron cargo de toda aquella casa situada en el lugar de 
la Secuita y calle llamada de la Basa, conocida por la Ferreria, que linda de 
un lado con la de Pablo Soler, de otro con los herederos de Coll de Valls, de 
detrás con tierras de los herederos de Mañer, vecinos de la Secuyta, y de levan
te con dicha calle donde saca puerta y hallaron dentro de ella un fuelle y 
una enclusa. 

Y para que conste, después de haber hecho cargo de los efectos y fincas 
del citado Ayuntamiento doy el presente que firmo en el lugar de la Secuyta 
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a los quinze días del mes de noviembre de mil ochocientos veinte. — Joaquín 
Fàbregas, notario. 

E l 30 de novembre d'aquell mateix any 1820 el Cap polític de Tar
ragona cursava un document a la Secuita posant sota la salvaguarda de 
l'ajuntament els béns inventariats com a pertanyents al monestir de Santes 
Creus. E l 6 de maig de 1821 el «Diario de Barcelona» publicava l'anunci 
de subhasta per l'Estat de: 

Una hazienda llamada la Tallada, con su casa, lagares, oficina de aguar
diente y prensa, de tenida 112 jornales entre sembradura, viña, hiermo, bos
que y garriga, sita en el término del lugar de Secuyta, tasada en 22.025 libras, 
16 sueldos 6 dineros. 

Todo de pertenencias del suprimido monasterio de Santas Cruces y se 
rematará el 4 del próximo junio en las casas consistoriales de la propia ciudad 
de Tarragona, con las condiciones de las tayas (sic) que se hallan en poder del 
escribano de aquel juzgado don Joaquín Fàbregas, en cuyo oficio se admitirán 
las posturas. 

Aquesta hisenda fou licitada per Joan Sabadell, de Tarragona, com
prador de molts altres béns dels regulars en general i del monestir de 
Santes Creus en particular, com és evident dels altres assenyalats estudis 
nostres, i que aquell mateix any 1821 ja en pagava contribució a l'Estat. 

La Vicaria de Santa Llúcia 

Fent angle, a la dreta d'entrant, amb l'edifici del portal de Santes 
Creus que dóna accés a la seva meravellosa plaça de Sant Bernat Calvó, 
es dreça encara, més aviat millorada als darrers anys, la modesta església 
de Santa Llúcia de Santes Creus, precisament bastida allí per un altre 
abat vallenc homònim de l'abat Vives : Benet Llort i Montguió, que 
governà aquell monestir a la primera meitat del segle X V I I . Aquesta 
església servia de parròquia als vassalls del monestir de Santes Creus, i 
era exempta de jurisdicció ordinària diocesana en virtut d'una butlla 
pontifícia de l'any 1168. L'abat de Santes Creus en nomenava un monjo 
vicari, que en realitat era el rector amb totes les prerrogatives de tal, i 
que administrava els sagraments als seus feligresos. 

Quan l'abat Benet Vives accedí al seu càrrec abacial exercia aquesta 
vicaria de Santa Llúcia fra Macià Belart; però com que aquest monjo 



fou enlairat a càrrecs de més responsabilitat per l'abat Vives, aquest 
designà com a vicari de Santa Llúcia, fra Ramon Prats el 22 de setembre 
de 1819, fins al 5 de març de 1821. L a vida de fra Ramon Prats devia 
esdevenir-li incòmoda per causa de la Constitució i per això calgué relle
var-lo del càrrec que l'abat Vives llavors adjudicà a fra Macià Belart que 
en tenia una profunda experiència, perquè l'havia exercitat en altres 
ocasions: 1812-1813 i 1815-1819. Altrament fra Belart, que era home 
de condicions i de recursos que l'havien d'encimbellar a l a cadira abacial 
després de fra Benet Vives, l'any 1826, era natural del veí poble de 
Rodonyà; circumstància molt digna de consideració en aquella època tan 
anòmala que tenia els monjos de Santes Creus a fora del monestir, refu
giats on millor podien. Certament que fra Belart no firmava els docu
ments sinó com a ecònom de Santa Llúcia, i així figura en totes les parti
des sagramentals i assentaments parroquials entre els anys 1821 i 1826. 

Amb això ja hem dit com la vida parroquial de Santa Llúcia de 
Santes Creus acusà els sotsobres del període constitucional. L a supressió 
del monestir plantejà el problema jurisdiccional de la seva pertinença a 
alguna de les diòcesis limítrofes, i això estigué a punt d'originar-li una 
transformació substancial. Si la jurisdicció parroquial ordinària era una 
exempció que facultava l'abat de Santes Creus el nomenament de Vicari 
de Santa Llúcia, amb la desaparició legal del monestir pel dret del primer 
d'octubre de 1820 semblava que calia proveir d'aquesta jurisdicció. Així 
ho comprengué el Vicari General del bisbat de Barcelona, que s'apressà 
a dirigir al Cap Polític un ja divulgat document, que escau de reiterar ací, 
perquè de fet plantejava al nostre abat Vives una qüestió molt delicada 
i inoportuna. D i u així el document: 

A l Gefe Político. — En ausencia del Ilustrísimo señor Obispo he recibido 
el oficio de V. S. de 4 de éste y en contestación debo hacer presente que, 
aunque por los documentos que existen en esta Curia y el archivo de la 
Mensa Episcopal parece no admite duda que el monasterio de Santas Cruces 
está dentro de los límites de este Obispado, porque entre otros documentos 
consta el de donación del lugar llamado Santas Cruces hecho por el obispo y 
Cabildo de Barcelona en el año 1160 al Abad de Vallis Lauree, y sü consen
timiento para trasladar allí su monasterio, el Ilustrísimo Arzobispo de Tarra
gona pretendió después que fuese de su diócesis aunque ignoro con qué 
fundamento. Esta disputa dio lugar a que la Santidad de Urbano 3-° mandase 
qüe hasta tanto que se hubiese decidido en justicia, ni el arzobispo de Tarra
gona, ni el obispo de Barcelona exerciessen allí jurisdicción alguna. Como por 
loa mayores privilegios y exempciones que en los tiempos posteriores logra-
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ron los Monacales no mediaba interés alguno en que se declarase a qué dió
cesis correspondía el lugar que ellos ocupaban quedó la cuestión en el mismo 
estado sin decidirse, pero por varios hechos consta que los abades de Santas 
Cruces se consideraban del Obispado de Barcelona y que los obispos estaban 
en la misma persuasión, y tal vez hicieron lo propio los arzobispos. Sería de 
desear que sin promover disputas, que ninguna utilidad producen, se termi
nase este negocio por árbitros sin incurrir en el defecto sobrado frequente de 
hacer compromisos para no decidirse jamás; y entretanto aunque para no 
perjudicar los derechos que el obispo tiene sobre Santes Creus no puedo 
dejar de reclamarlos parece que a fin de que no padezcan retardo las disposi
ciones del Gobierno y de que los vecinos de la parroquia de Santa Lucía, que 
está contigua a las paredes de dicho monasterio no carezca del pasto espiritual, 
la providencia que se dé de considerarse de esta Diócesis o de la de Tarra
gona se exprese que es en calidad de interina y sin que forme estado ni 
perjudique los derechos del arzobispo, ni los del Obispo. Dios guarde a V. S. 
muchos años. — Barcelona, 6 enero 1821. — Ilustre señor Gefe Político. 

És evident que el plantejament a l'autoritat política d'una resolució de 
jurisdicció exclusivament eclesiàstica pateix essencialment de potestat re
solutiva. Però que Déu ens guardi d'un ja està fet. I això devia posar en 
guàrdia l'abat de Santes Creus, perquè l'abat Vives, des de Valls, devia 
proveir la combinació de l'esmentat economat de fra Belart el dia 5 de 
març següent. Sembla, amb tot, que no hi hagué interès resolutori per 
part de l'autoritat política, aqueferada en altres problemes més productius. 

Sabrem que durant aquest període constitucional el culte parroquial de 
Santes Creus s'exercitava a l'església gran del monestir. E n això s'hi devia 
avenir l'abat Vives. I potser ía cessió que calgué del Cap Polític, com
portà que aquest s'assessorés del Vicari General del bisbat de Barcelona 
i que aquest aprofités aquesta avinentesa per al plantejament d'una juris
dicció que cap mena de decret de cap rei, constitucional o no, no podia 
llevar ni qüestionar, a l'abat Vives de Santes Creus que n'havia estat canò
nicament i regularment elegit. 

Fi del període constitucional 

La trajectòria política d'Espanya durant tot el segle X I X i el que va 
de l'actual només excepcionalment s'ha situat en un punt mitjà de com
prensió entre un moviment pendular d'enorme oscil·lació cap a l'un costat 
i cap a l'altre. Sempre s'ha encasellat en les posicions extremes. A les 
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primeres dècades del segle X I X , aquestes positures eren la liberal i la 
regalista. Totes dues prenyades de reaccions extremes sense cap mena de 
concessió, ni de reconeixement a la veritat adversària. És una veritable 
tragèdia que fa més d'un segle i mig que ens nodreix. E l trienni constitu
cional fou un exemple típic d'aquest moviment pendular que, natural
ment, exasperà i estimulà la reacció. 

Aquesta tingué manifestacions d'importància a prop de Santes Creus, 
precisament. Cansats els reialistes —llavors eren coneguts així els opo-
nents als constitucionalistes— del Penedès, del Camp de Tarragona i de 
la Baixa Segarra, del comportament dels liberals, cregueren arribada l'hora 
de llançar-se a les armes per alliberar-se'n, i brandant les campanes dels 
pobles, trencaren les làpides de la Constitució i s'organitzaren per a la 
lluita. La Bisbal del Penedès, Sarral i Montblanc foren tres poblacions 
precursores de la reacció, i s'organitzaren ja el 5 de maig de 1822. 

Coneixem una comunicació del 6 de maig de 1822 cursada per un 
cap liberal, Miguel de Haro, al Comandant general del setè districte mili
tar, que corresponia a les contrades de la Catalunya meridional. Està data
da a Valls, i l i fa saber com les milícies nacionals de Reus i de Valls 
havien estat molestades pels insurgents. E n el seu anar aquell dia de la 
Bisbal a Valls amb la petita divisió que comanava, passant pel Coll de 
Santa Cristina fou molestat pels facciosos que dominaven tots els cims i 
dificultaven tots els moviments de la columna. Assegura que no sap quin 
pot ésser el nombre de facciosos, però que de totes les maneres és impor
tant. Uns tres-cents de l'Espluga de Francolí s'havien apoderat del correu 
de Madrid. Tot el paisanatge de les muntanyes de més amunt de Santes 
Creus havia pres part a l'aixecament. A tot arreu ells havien estat rebuts 
fredament —els liberals— tal com havien estat rebuts anys endarrera els 
invasors francesos. Entre els facciosos hi havia nombrosos individus vestits 
de negre, que hom creia capellans o frares. I demanava ajuda de forces 
de tropa. Les coses anaven de mal borràs per als liberals. 

L'endemà, Romagosa, f i l l de la Bisbal i cabdill dels reialistes, s'apoderà 
del ramat de bestiar que tenien a Santes Creus els que havien comprat els 
béns del monestir. I reuní a la plaça de Santes Creus les seves partides 
de voluntaris. Els predicà una arenga recusant el lladronici i l'assassinat. 
Prometé una pesseta diària als soldats, cinc rals als caporals, sis rals als 
sergents, deu als tinents i subalterns, i tres pessetes als capitans. Però que 
si no se'ls podia donar tant se'ls donaria menys. Això s'esdevenia el dia 7 
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de maig. I no cal dir-ho, Romagosa no fou abandonat malgrat l'anunci 
d'aquelles limitacions, ans al contrari. 

E l dia 10 de maig Antoni Marañon, frare Ilec de la Trapa que s'havia 
pronunciat a Poblet, s'uní a Romagosa, que capitanejava la partida reunida 
a Santes Creus. Entre tots dos totalitzaven uns set-cents homes ben orga
nitzats que tenien a ratlla els milicians liberals de Reus i de Valls. 

Les guerrilles de realistes anaren fent el seu fet. E l 5 d'agost s'establia 
la Regència d'Urgell. E l congrés de Verona — 2 1 de novembre de 1822— 
acordà l'ajuda moral i material a aquesta regència que aconseguia d'ins
tal·lar-se a Madrid, on el dia 11 de juny de 1823 promulgà el cèlebre 
decret pel qual eren declarats nuls i sense cap valor tots els actes i decrets 
del govern constitucional sobre els regulars, retornant-los al senyoriu de 
tot allò de què havien estat desposseïts, és a dir, en la situació anterior 
al 7 de març de 1820. U n bon dia de l'estiu de 1823 l'abat Vives de 
Santes Creus rebia del Vicari General de la Congregació, fra Jerónimo de 
Pina, abat del monestir cistercenc de Piedra, el text del decret esmentat, 
que deia, a la lletra: 

Por decreto de las llamadas Cortes expedido en 21 de octubre de 1820 y 
sancionado, pasado un mes por S. M. que Dios guarde, D. Fernando séptimo, 
se suprimieron todos los monacales y desde dicha época quedó nuestra Con
gregación también suprimida. 

Pero por la misericordia de Dios pasados dos años, seis meses y veinte 
días, instalada ya la Regencia de España en su corte de Madrid, con auxilio de 
la Francia y de S. A. R el duque de Angulema, despachó ésta por medio de 
Secretario de Gracia y Justicia, Don José García de la Torre, el Decreto si
guiente a todos los superiores regulares mayores, que copiado a la letra dice 
así: 

La Regencia del Reino ocupada con celo infatigable en el restablecimiento 
del orden y deseosa de restituir a todas las clases del estado al goce de sus 
derechos de que violentamente fueron despojadas por el pretendido gobierno 
constitucional ha venido en reponer todos los Institutos religiosos al ser y 
estado que se hallaban antes del 7 de marzo de 1820, y quiere se haga enten
der a los prelados, cabeza de los mismos que, declarados nulos todos ios actos 
y decretos del gobierno constitucional sobre regulares, queda expedita su 
jurisdicción cómo la ejercían antes de las novedades introducidas por él, y 
removidos cuantos óbices opuso a su ejercicio; en su consecuencia procederán 
desde luego por medio de la convocación de sus capítulos provinciales, defi-
nitorios, o los que dicten sus respectivas reglas o estatutos, a la elección 
canónica de prelados y demás funcionarios cesando todos los que hubiesen 
sido elegidos en virtud de los mencionados decretos reemplazándose estos 
oficios hasta su canónica elección por medio de presidentes o aquellos que 
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estén prevenidos para tales casos conforme a los propios estatutos. Lo comu
nico a V. de orden de S. A. S. para su inteligencia, satisfacción y cumpli
miento en la parte que le toca. — Dios guarde a V. S. muchos años. — Ma
drid, 11 de junio de 1823- — José García de la Torre. — Señor Abad y Vica
rio General de los Cistercienses Maestro D. Gerónimo de Pina. 

Efectivament, fou així. Hom diu que aquest decret fou confirmat per 
successives disposicions circulars de 25 i 30 de juny següents i 4 d'agost, 
en les quals era manada la restitució dels monestirs incautats o venuts i 
de tots llurs béns desamortitzats, terres, drets i accions. És cosa ben lògica 
que els compradors d'aquests béns, principalment aquells que havien pagat 
totalment o parcialment els productes de llurs compres, se sentissin de
fraudats en veure's obligats a retornar-los sense que els fossin reintegráis 
llurs bestrets. Així es donà el cas que diversos compradors de les finques 
procedents de l'expoli dels monestirs presentessin recurs a la Regència 
del Regne demanant la revalidado de les vendes fetes i l'esmena de danys 
i perjudicis que suposava llur despullament. 

A aquestes instàncies donà una resposta massa expedita una ordre 
del 12 d'agost de 1823 on es deia que, assabentada la Regència d'aquelles 
manifestacions, havia resolt que, havent estat acordat el reintegrament als 
monestirs de llurs béns que els havien estat presos injustament coni a 
conseqüència de la nul·litat ja declarada i decretada de tots els actes 
públics i administratius i de totes les providències del govern establert per 
la rebel·lió, eren ja resoltes totes les sol·licituds dels compradors que confia
ven la retenció dels béns inútilment comprats. L a Gaseta de Madrid del 
23 d'agost en publicà un text clarivident. 

Si una disposició com la que acabem d'esmentar cal que sigui jutjada 
disbaratada, encara resulta més sorprenent una altra qüestió que ventilava 
aquella disposició: la pretensió d'alguns regulars sobre els fruits o percep
cions de les finques i béns incautats durant un parell d'anys i que ara els 
eren reintegráis. Com es veu, el pèndol de la política anava sacsejadament 
influït per brusques reaccions que, lluny de situar-lo en el punt just per 
tal d'acoñseguir un clima favorable a la concòrdia, era decididament im
pulsat cap a la repressió. És evident que la Regència s'havia desentès massa 
lleugerament dels compradors defraudats que reclamaven llurs bestrets 
dins d'una legalitat que els emparava; com és igualment clara la inopor
tunitat de l'exigència d'aquells regulars que especulaven sobre unes rendes 
no percebudes i que no saberen ni volgueren contemporitzar amb les 
circumstàncies. I , com és lògic, aquests vents portaren les tempestats que 
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implacablement s'havien de desfermar. L a problemàtica de la venda dels 
béns dels regulars durant el trienni constitucional era una qüestió massa 
profunda per a ésser bandejada tan alegrement. 

Totes les disposicions dictades per la Regència foren sancionades pel 
rei en el cèlebre decret del Puerto de Santa Maria, el dia 1 d'octubre 
de 1823, que constitueix un dels més típics actes del seu vaivé liberaloide-
absolutista. Sembla clar que l'economia de la Nació estava completament 
exhausta, i que la negativa del govern a retornar els bestrets dels com
pradors dels béns de la desamortització dels regulars l i resultava d'una 
gran comoditat. Però fou un camí tan fàcil com suïcida. Aquesta acomo
datícia actitud encara esdevingué exasperada i irritada per la insòlita ex
cepció produïda a favor dels compradors estrangers, als quals fou retornat 
en diner el preu que constava a les escriptures de llurs compres a l'Estat 
dels béns producte de la desamortització; producte que en molts casos, 
la majoria si no tots, havia estat satisfet en vales els fou retornat multipli
cat cinc vegades el preu que en realitat n'havien satisfet. I resultà que, 
especuladors tots, si volem, en l'afer de la desamortització invalidada, els 
uns eren despullats sense cap mena de satisfacció d'uns béns adquirits en 
les mateixes circumstàncies que a uns altres els eren quintuplicadament 
satisfets. Així anaven les coses, també, entre els reialistes. Potser amb 
disgust de l'abat Vives que en vivia de prop les realitats socio-econòmi-
ques i en veia les reaccions; i , n'estem segurs, no l i podien agradar les 
conseqüències que se'n podien seguir. 

La represa comunitària 

Aquell mateix estiu de 1823 ja s'havia reprès la vida comunitària a 
Santes Creus, presidida per l'abat Vives. Però aquesta represa comportava 
un conflicte de jurisdicció, perquè l'abat Vives, elegit el 14 de setembre 
de 1819, en realitat, regularment, acabava el mandat el 14 de setembre 
de 1823, quan probablement a Santes Creus era difícil encara, i per això 
mateix no recomanable, la substitució. Aquest problema afectava més o 
menys tots els monestirs de la Congregació. I calgué que fos plantejat i 
resolt. I així fou. Mentrestant, l'abat Vives, amb consciència de plenitud 
jurídica dels drets regulars, o amb exercici d'interinitat, regia la comuni
tat de Santes Creus. 

Les actes de la Congregació ja enregistren decrets i disposicions que 
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afecten Santes Creus. Posem per cas, el 18 de setembre de 1823 el Vicari 
General comissionava fra Antoni Escofet, monjo de Santes Creus, la vesti
do d'hàbit a unes monges del monestir de Girona. Això vol dir que en 
aquella data — i nosaltres creiem fonamentadament que d'unes setmanes 
abans—- la vida comunitària a Santes Creus transcorria pels seus carrils 
normals sota el comanament de l'abat Vives. 

Aviat s'esvaïren els dubtes. Copiem del llibre d'actes de la Congre
gació, V I , pàg. 9 7 : 

Deseando resolver terminantemente las repetidas consultas que de varios 
monasterios se me han dirigido reducidas a sobre si los Señores Abades en 14 
de setiembre del año 1819 debían finar en igual día del presente mes o conti
nuar en sus respectivas abadías en razón de haver sido injustamente despojados 
de sus derechos por decreto de las llamadas Cortes expedido en 21 de octubre 
del año 1820, y sancionado por su majestad en 20 de noviembre del mismo 
tuve a bien elevar a la consideración de S. Excia. el Sr. Nuncio de S. S. en los 
reinos de España la exposición siguiente: 

Dn. Fray Jerónimo de Pina, Vicario General de la Congregación de Ara
gón y Navarra y Abad del real Monasterio de Rueda, a V. Ex. expone: que 
con arreglo a las leyes de dicha orden y breves pontificios son quadriennales 
las abadías de los monasterios del Císter; los que en el día los obtienen fueron 
elegidos en 14 de setiembre de 1819 y deben finalizar en igual día del pre
sente mes, pero como el Vicario General exponente fuese elegido en 2 de mayo 
de 1820 no pudo hacer la visita a los monasterios a causa de haber sido éstos 
extinguidos en el mismo año de 1820, el que expone duda si debe continuarse 
o suplirse el tiempo del despojo porque este caso tan extraordinario no está 
prevenido en las leyes de la orden. Por tanto, a V. Excia. suplica se sirva 
declarar si el suplicante y abades de los monasterios cistercienses de Cataluña, 
Aragón y Navarra, etc., deben continuar desempeñando sus destinos hasta que 
los hayan exercido los quatro años prevenidos en sus leyes no contándose para 
ello el tiempo de la extinción, o, al contrario, que en ello recibirá merced. 

Y en su visita se ha servido S. E . declarar lo que literalmente copio: 
Madrid 24 de setiembre de 1823. 
En atención a lo que se nos expone en este memorial por parte del 

Rdmo. P. Dn. Fray Jerónimo de Pina, Vicario General de la Orden Cister-
ciense en Cataluña y Navarra y Abad del Real monasterio de Rueda en 
Aragón y en virtud de la autoridad apostólica a Nos concedida de que en 
esta parte usamos, declaramos, que tanto el mencionado Rdmo. Vicario General 
como todos los R R . Abades y demás superiores de los monasterios cistercien
ses de Cataluña, Aragón y Navarra que no tuvieren tacha legal continuen por 
ahora hasta cumplir el quadrienio útil, conforme a lo prevenido en los esta
tutos y leyes de la Orden. No obstante qualquiera otra cosa que haya en 
contrario, etc. 

Esta declaración la hizo saber el Sr. Vicario General a todos los monaste-
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rios por medio de oficios circulares fechados en el Real monasterio de Rueda 
el 28 de setiembre de 1823. De que certifico. Fr. Domingo Castañer, secreta
rio de la Congregación. 

En los días 7 28 de octubre del año 1823, de orden de su Sria. se remitie
ron copias del ofició que antecede [el de la Regencia d'll de juny de 1823] del 
Sr. Secretario de Gracia y Justicia a los monasterios de Benifazá, Poblet y 
Santas Creus para su inteligencia y cumplimiento. 

D'acord amb aquesta superior disposició l'abat Vives seguí regint la 
comunitat de Santes Creus durant els tres anys següents que, poca dife
rència, eren estimats que havien estat interdits per les circumstàncies cons-
titucionalistes. 

Pocs dies després d'aquell document confirmatori de l'abadiat, fra 
Benet Vives rebia del Vicari General aquesta altra comunicació que el 
constrenyia a una contribució, i que copiem igualment del I V Llibre 
d'actes, pp. 76-77: 

En virtud de la oposición que por parte de algunos señores Intendentes de 
los reinos de la Corona de Aragón y Navarra se experimentaba para llevar a 
debido efecto las órdenes de la Regencia relativas al restablecimiento de los 
monasterios se sirvió S. S. [el Vicari General] trasladarlo a la consideración 
de Su Alteza Soberana manifestándole los perjuicios que por la sobredicha 
oposición pasaba a todos los monasterios y en su vista, S. A. S. le dirigió con 
fecha 30 de septiembre de 1823 la orden siguiente: 

A l Sr. Secretario del despacho de Hacienda digo con esta fecha de orden 
de la Regencia lo que sigue: 

Excmo. Sr.: La Regencia del reino ha tenido a bien mandar que a la 
Congregación cisterciense de la Corona de Aragón se la restablezca en la 
plana posesión de sus monasterios, bienes raíces, muebles, acciones y derechos, 
hayan sido enagenados o no, en los mismos términos que los disfrutaba antes 
del aciago día 7 de marzo de 1820. 

De igual orden lo traslado a V. Rdma. para su inteligencia y satisfacción, 
debiéndole advertir que es la voluntad de S. A. S. que se excite el celo de las 
comunidades de los referidos monasterios a fin de que concurran espontánea
mente con aquellas prestaciones pecuniarias que se hallen en su posibilidad 
en beneficio común de la Iglesia y del Estado, de tan vastas como sagradas 
atenciones. Dios guarde a V. Rdma. muchos años. Josef García Latorre. 

Y en consecuencia circula S. S. la correspondiente a todos los monasterios. 
De que certifico. Fray Domingo Castañer, Secretario de la Congregación. 

No sabem la quantitat exacta amb la qual l'abat Benet Vives contri
buí a Ies càrregues estatals. L a reorganització de l'economia domèstica no 
fou fàcil a l'abat Vives. L i caigueren facultats extraordinàries per a encar-
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rilar-la. Una disposició del Vicari General de la Congregació del 18 de 
febrer de 1824 facultava l'abat Vives i el monestir de Sames Creus que 
poguessin donar a conrear a diversos particulars unes quantes peces de 
terra per tal d'obtenir-ne millors rendiments i desgravar la comunitat de 
l'obligació de conrear-Ies directament, cosa que encaria aquells rendi
ments (Actes, V I , p. 79). 

E l dia 14 de juliol de 1825 arribava a Santes Creus, procedent de 
Vallbona de les Monges i de Poblet, el Vicari General en visita regular. 
L'abat Vives es trobava malalt, enllitat. Vegem què en diu l'acta ( V I , 6 9 ) : 

En el día 14 de julio de 1825 llegó el Sr. Vicario General al monasterio 
de Santas Cruces donde fue recibido por el P. Prior (por hallarse enfermo el 
Sr. Abad) y santa comunidad con las ceremonias de la orden. Visitó al San
tísimo Sacramento, que halló con toda decencia e hizo una plática en capítulo 
a la comunidad y quedó abierta la santa Visita. Luego se recibieron las depo
siciones de los religiosos, y en su vista se formó la carta visita de que se intimó 
y leyó en capítulos a la Comunidad en el día 26 de julio de 1825 y aprobaron 
todos los religiosos nemine reclamante con la mayor veneración y respeto, de 
que certifico. E l Maestro Fray Domingo Castañer. Secretario de la Congr. 

Des de Santes Creus l'abat Vicari General seguí la seva ruta cap a 
Barcelona, on el 9 d'agost passava visita al monestir femení de Valldon-
zella, i d'allí seguí camí cap a València passant per Benifassà. E l dia 29 
d'agost ja era al de la Saidia, de monges, a la ciutat de València. Sabem, 
al marge d'aquesta relació oficial i més aviat estereotipada de la visita, 
que llavors el monestir passava uns moments ben poc feliços. Sabem que 
l'abat Vives, el dia 16 de juliol, és a dir, dos dies després de l'arribada de 
l'abat Vicari General al seu monestir de Santes Creus, escrivia a l'abadessa 
del monestir cistercenc femení de Valldonzella, a Barcelona, i l i comuni
cava que l'estat del monestir del Gaià era tan deplorable que amb prou 
feines podia acudir a l'aliment corporal dels seus monjos i a les altres 
coses indispensables per a sobreviure. 

Per una nota d'arxiu sabem que el 20 de juny de 1826 l'ajuntament 
de Valls concedia a la casa que el monestir de Santes Creus tenia al car
rer de la Cort de la ciutat, assenyalada amb el número 3, l'exempció dels 
allotjaments militars. És segur que aquesta exempció havia d'obeir al 
prestigi de fra Benet Vives, abat del monestir i vallenc de categoria. 
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Les depredacions constitucionals 

L'abat Vives patí, com és explicable, de totes les contrarietats dima-
nants dels temps que l i calgué governar el monestir de Santes Creus. Però 
hem de conceptuar relativament afortunat el nostre monestir, que es veié, 
per circumstàncies favorables, a l marge de la depredado de què foren 
víctimes moltes altres cases regulars que, com Santes Creus, foren supri
mides per la Constitució i venuts tots llurs béns. La lamentació d'aquesta 
suposada depredado ha estat una atribució molt comuna i ha temptat més 
d'un tractadista de la història del monestir que, a manca de dades positives 
per a omplir aquest període de la seva història, ha emprat aquelles comu
nes suposicions. Com que ens consta, cal que situem en els seus justos 
límits les conjectures possibles sobre la depredado satescreuina en els 
anys del govern de l'abat Vives. 

E l canonge Barraquer (Los religiosos en Cataluña, I , p. 810) es fa 
ressò de la destrucció de Santes Creus durant el període constitudonal, 
prenent peu d'una relació comtemporània, publicada precisament l'any 
1826. L a contemporaneïtat d'una notícia no és precisament cap garantia 
de la seva veracitat. E n el cas present baladrerament perjudicada per la 
parcialitat o partit pres del seu autor, que no és precisament l'esmentat 
canonge, sinó el de la Nota de los asesinatos que cometieron los constitu
cionales, etc. (Barcelona, 1826, p. 26). 

Una altra notícia reportada pel mateix Barraquer fa dir al monjo de 
Santes Creus, fra Francesc Figuerola, una seixantena d'anys més tard, que 
durant el període constitucional es produí algun desperfecte a l'orgue del 
monestir. Potser sí. Tot i que aquest monjo, exclaustrar del 1835, ho 
podia mal recordar o saber per tradició, no cal conceptuar sense fona
ment de versemblança el fet denunciat. Potser sí que, en haver d'abando
nar els monjos el monestir algun intrús es veié amb cor d'entrar-hi. J a 
hem dit que la part monumental de Santes Creus no tingué licitador, i no 
fou venuda. Altrament, el monjo vicari de Santa Liúda no abandonà 
Santes Creus, ans transferí a l'església gran del monestir els serveis parro
quials en evident salvaguarda de totes les coses que hi havia en ella. U n 
desperfecte esporàdic a l'orgue podia provocar aquell trasllat. 

A Santes Creus, doncs, no es produí en cap forma possible la depreda
do d'altres cases de religiosos, de la qual es fa ressò un document del 
Vicari General del bisbat de Barcelona, que per la seva curiositat, volem 
reportar ací: 



A l ministro de Gracia y Justicia. — Excmo. Sr.: En este obispado, lo mis
mo que en los demás, de resultas de los decretos y órdenes del gobierno revo
lucionario, los altares, imágenes, ornamentos, alhajas y otros efectos, de los 
monasterios y conventos suprimidos, se fueron repartiendo entre las parroquias 
y otras iglesias... 

... mas lo que considero que ha de ser más difícil y aunque pueda producir 
disgustos es si deben restituirse a los monacales y regulares los altares y otros 
efectos de mucho bulto que fueron destinados a otras iglesias y que para 
colocarlos fue preciso quitar los que había y que en el momento de quitarlos 
por su mucha antigüedad quedaron de tal modo inútiles. que es imposible 
reponerlos... 

Este caso y algunos otros de tal naturaleza... me abstendré de determinar 
sobre ellos hasta que V. E. se sirva comunicar lo que resolviese S. A. Mataró, 
diócesis de Barcelona, 9 de octubre de 1823-

L'utillatge i les altres coses movibles de Santes Creus se salvaren en la 
seva gran majoria durant el període constitucional perquè l'exclaustració 
o sortida dels seus monjos s'esdevingué reposadament i pogué ésser plane
jada sense presses per l'abat Vives i els monjos. U n a disposició governa
mental, altrament, facultava els monjos que se'n poguessin emportar els 
efectes personals amb prou imprecisió perquè poguessin salvar molts ob 
jectes diversos i tota mena de joiells i documents i altres coses fàcilment 
escamotajables i d'alguna mena de valor. 

Fa uns quants anys que foren publicats dos documents («Santes Creus», 
I , (1958), pp. 300 i 301) molt significatius sobre això. E l 23 de juliol 
de 1821 el monjo de Santes Creus fra Ramon Miquel que n'era cellerer o 
bosser, demanava al coronel Pere Veciana, dels mossos de les Esquadres 
de Valls, «dos miñones de buena conducta y esforzados para un viage de 
pocos dios... El día de San Jaime haga vengan a este monasterio a cenar 
para la mañana siguiente poderse poner en caminan. E l monjo recoma-
nava discreció al coronel, cap suprem de les Esquadres de Catalunya i 
parent de l'abat Vives de Santes Creus. 

N o caldria dir que el 26 de juliol dos mossos de les Esquadres traslla
daven, o garantien el trasllat dels joiells de Santes Creus, que foren por
tats a Vilafranca del Penedès i amagats per la família de l'ex-abat Joan 
Barba, tal com ens diu una altra carta del mateix monjo fra Ramon 
Miquel datada a Santes Creus el 31 de juliol i de la qual són aquests mots 
literals relacionats amb el servei dels dos mossos proporcionats: «.éstos 
desempeñaron perfectamente su cometido en acompañar la plata que 
existía en este monasterio basta Vilafranca». 

2 
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Per cert que fra Joan Barba, ex-abat de Santes Creus que anà a refu¬
giar-se a la seva vila natal i a la casa del seu nebot, l'advocat Feliu Barba, 
hi morí sense que pogués retornar al monestir de Santes Creus el 1823 
amb els altres monjos de la comunitat. L'argent sí que hi tornà, natural
ment, passat el mal temperi. 

El monjo santescreuí fra Manuel Valenciano 
i el Monestir de Poblet 

U n dels monjos de més relleu del monestir de Santes Creus durant la 
darreria del segle X V I I I i la primeria del X I X fou un vilafranquí anome
nat fra Manuel Valenciano, home ponderat i ponderable, digne d'haver 
assolit llocs preeminents en el govern del seu monestir i de l'orde cister-
cenc, i que ben bé mereixeria les honors d'un detingut estudi biogràfic en 
el qual ací no podem entretenir-nos. Però sí que creiem oportú de dir 
alguna cosa de la seva intervenció en una qüestió molt delicada esdevin
guda al monestir germà de Poblet; i en la qual és fàcilment detectada 
l'esmunyedissa, encara que eficient, autoritat regular de l'abat Benet Vives 
de Santes Creus, del qual fra Valenciano sempre se sentí súbdit obedient. 

E l monestir de Poblet fou un dels vuit exceptuats de la supressió decre
tada el primer d'octubre de 1820. Però aquella mateixa excepció el situa
va en un trencall de jurisdicció regular i eclesiàstica molt singular. Poblet 
havia de renunciar a tota mena de vincle amb l'orde cistercenc, els 
superiors majors del qual cap mena de jerarquia no podien invocar sobre 
ell . Poblet, per decret de l'autoritat civil —que constrenyia, però que no 
obligava ni podia obligar en consciència la professió monàstica— era po
sat sota la immediata autoritat i dependència de l'ordinari de l'arquebisbat 
de Tarragona. Calia perfeccionar aquest fet emanat d'un decret civil, 
amb l'elecció d'un nou abat del monestir sense intervenció de les ternes 
elaborades pels Definitoris de la Congregació. Com es veu, una situació 
molt diàfana des del punt de vista legal de l'Estat. Però enormement 
complicada si s'observava d'acord amb la professió monàstica dels monjos 
de Poblet i des de l'angle on eren col·locats i que en consciència els mante
nia a l'obediència del legítim abat elegit regularment. 

Pel damunt d'aquesta seriosa problemàtica surava una obligació de 
gran pes: la salvació de Poblet; la possibilitat de continuïtat del mo
nestir, amb totes les possibilitats que es podien derivar per a la subsistèn-



eia de l'orde. E I moment aconsellava de no emprendre camins resolutius 
que no empitjoressin la situació. I dins l'escenografia, i responent a la 
tramoia que calgué muntar, apareix el paper veritablement important que 
hi representà el monjo de Santes Creus. 

Llavors era abat de Poblet fra Esteve Torrell , que a mitjan maig de 
1821 rebé l'ordre de dimitir el seu càrrec abacial, precisament per l'auto
ritat política de Barcelona. Com era lògic, l'abat Torrell es resistí a aques
ta imposició anticanónica, i declarà que solament dimitiria per la via 
regular. L'abat tenia tota la raó. Però la seva intransigència portada a les 
darreres conseqüències era fatal per a Poblet. Per a Poblet i per a l'orde 
cistercenc. Calia salvar les reserves de la consciència monàstica, i calia 
salvar també, Poblet i l'orde. De res no servia la professió monàstica a 
Poblet si desapareixia el monestir, i , amb ell , tota possibilitat de redreç 
regular. 

E l canonge Vicari General de l'arquebisbat de Tarragona, doctor Ma
nuel Llopis, Governador per causa de la seu vacant, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de la ley de 25 de 
octubre de 1820 y estándose en el caso, según órdenes superiores, de nom
brar un prelado local en el monasterio de Poblet, no pudiendo yo por mis 
muchas ocupaciones pasar a dicho monasterio a presidir una elección, y ase
gurado de las recomendables cualidades que concurren en la persona de V . 
lo nombro... para que presida la elección de prelado local, que debe cele
brarse el día once del presente mes... Tarragona 4 de junio de 1821 .— 
Manuel Llopis. — Sr. fray Maestro don Manuel Valenciano. 

Esdevé pràcticament no recomanable de seguir el procés d'aquesta co
missió, que produí una pila de documents oficials, carregats de literatura 
curial i de frases estereotipades i formulàries, dels quals, però, cal deduir 
aquests fets que volem ressaltar: la presència a Poblet del Mestre fra 
Valenciano comportà tota la seva aurèola de monjo eminent en joc, i tot 
l'esforç i sacrifici personals seus. Perquè calgué que, per imperatius dels 
moment, l'elecció del nou abat de Poblet fos autoritzada, protocolitzada i 
certificada per un notari reial, i no eclesiàstic. I calgué així mateix que, 
per autoritat pròpia, delegada de l'arquebisbat, fra Valenciano convoqués 
la comunitat monàstica de Poblet a Capítol. 

E l notari de Montblanc Francesc Miquel i Espoy aixecà l'acta del capí
tol de l ' l i de juny de 1821. L a cerimònia s'efectuà amb l'estil consuet, 
prèvia la missa de l'Esperit Sant i formulades les salvetats regulars i 
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lògiques que consten a l'acta protestant en tot allò que la comunitat de 
Poblet es veia constreta a actuar contra la disciplina de l'orde i designats 
escrutadors els cinc monjos més antics de la casa fou elegit nou abat de 
Poblet fra Josep Barba per vint-i-dos vots, contra catorze atorgats al 
darrer abat elegit regularment, fra Esteve Torre l l ; una a fra Esteve Gra-
ne l l ; i haver aparegut quatre paperetes en blanc, que totalitzaven els 
quaranta-un monjos que de dret intervingueren a l'acte. 

D'acord amb aquest resultat fou proclamat abat de Poblet pel delegat 
fra Valenciano, l'esmentat fra Josep Barba. E l vinent dia 17 el mestre 
fra Valenciano dictà un reglament a la comunitat acordat amb les cir
cumstàncies polítiques del moment. 

Així fou salvada la comunitat de Poblet. Amb salvetats canòniques 
i regulars ben manifestes. Però amb l'acord que els vents polítics recoma
naven. Aquest acord que sembla fluctuar pel damunt dels textos formu
laris que legalment encobriren la veritable actitud regular i canònica dels 
monjos de Poblet fou possible pel tacte del Vicari General de Tarragona, 
Manuel Llopis; pel sacrifici del mateix abat de Poblet, Esteve Torre l l ; 
pel prestigi i per l'autoritat que dins de l'orde disfrutava fra Manuel 
Valenciano. 

I pel damunt de tots, com a coordinador i conjuminador d'un afer tan 
espinós, el consell madur i convenient de l'abat de Santes Creus, Benet 
Vives. 

Fi de l'abadiat. La mort de fra Benet Vives 

L a Congregació cistercenca de monestirs celebrà capítol extraordinari 
al de Santa Fe, el 2 de juny de 1824, al qual no pogué assistir el Definidor 
per Catalunya, l'ex-abat Bassa, monjo de Santes Creus vell i xacrós. Tam
poc no acudí al capítol definitori de Veruela convocat el 26 d'octubre 
de 1825, i se n'excusà per trobar-se dèbil i malaltís. Com a fruit d'aquestes 
reunions, el Vicari General cregué un deure consultar el Nunci del Papa, 
al qual adreçà un memorial que fou contestat segons aquests documents 
que copiem de les actes de la Congregació, V I , pp. 95-97, i que, ultra 
l'interès biogràfic que presenten per a la persona de l'abat Vives el tenen 
molt pujat de to per a la història de tots els monestirs de la Congregació. 
Vet-los ací: 



E l Vicario General de la Congregación Cisterciense de los Reynos de Ca
taluña, Aragón, Valencia y Navarra, en su nombre y de los Padres Definidores 
de la misma de quienes se halla autorizado para el efecto a V. E . expone: 
Que según las leyes de dicha Congregación el capítulo para la formación 
de ternas debe celebrarse a mediados de julio poco más o menos, y el Pro
vincial el primero de mayo cumplido el término por el que deben continuar 
las prelacias; pero como durante el sistema constitucional estuvieron sin 
ejercicio todos los prelados de la Orden se solicitó por el exponente y V. E . 
se dignó mandar en 24 de setiembre de 1823 que los referidos prelados y 
demás superiores de la Congregación continuasen en sus empleos hasta com
pletar el tiempo que les correspondía sin contar el de la Constitución; por 
esta regla los abades actuales deben finalizar el 30 del próximo mes de abril 
y el Vicario General y demás superiores en 19 de diciembre de 1826 y por 
consiguiente el capítulo para la formación de ternas corresponde celebrarse a 
mediados de marzo del mismo año de 1826 y el Provincial a 19 de diciembre 
del mismo año. Ambas épocas son poco proporcionadas para viajar, mayor
mente haviéndolo de hacer personas en la mayor parte ancianas no pocas 
veces cargadas y oprimidas de accidentes y siempre a una distancia tan larga 
cual se dexa conocer; en cuya atención y para evitar los daños que pueden 
seguirse de viajar en las épocas citadas, el trastorno de nuestras leyes. 

A V. E. en dichos nombres suplico se sirva mandar que el capítulo para 
la formación de Ternas y el Provincial se celebren en los días señalados en 
las leyes de nuestra Congregación y en los términos y forma que se ejecutaba 
antes del sistema constitucional, y que el tiempo que media desde el primero 
de mayo hasta el 14 de setiembre, o hasta que S. M. provea, las abadías, sean 
governados los monasterios por Presidentes mayores en la forma que se ha 
siempre acostumbrado en las vacantes y que el Vicario General y demás su
periores mayores de la Congregación cisterciense en los Reynos referidos 
continuen en sus respectivos oficios desde 19 de diciembre de 1826 hasta el 
dos de mayo de 1827 que en ello recibirá merced. 

Rueda y diciembre 3 de 1825. — Fray Gerónimo de Pina, abad Vicario 
General: 

Decreto. 
Madrid 11. de febrero de 1826. 
En atención a lo que se nos expone en este Memorial por parte del Rdmo. 

P. Vicario General de la Congregación cisterciense y atendidas las críticas 
y apuradas circunstancias en que se halla dicha Congregación, por el tenor 
de las presentes y de las facultades especiales y extraordinarias que nos esta
ban concedidas de que en esta parte usamos, mandamos que el capítulo para 
la formación de Ternas y el Provincial se celebren en los días que designan 
las leyes de la Congregación en los mismos términos y forma que se hacía 
antes del abolido sistema, y a mayor abundamiento declaramos que el tiempo 
que media desde primero de mayo hasta el 14 de setiembre o hasta que 
sean provistas las Abadías, sean gobernados los monasterios por Presidentes 
mayores en la forma que siempre se ha acostumbrado en las vacantes, y el 
Rdmo. P. Vicario General y demás superiores mayores de dicha Congregación 
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continuarán en sus respectivos oficios desde 19 de diciembre del corriente año 
hasta el 2 de mayo de 1827 en cuyo día se celebrará el Capítulo General. No 
obstante qualquier otra cosa que haya en contrario. 

En 12 de marzo de 1826 se despacharon circulares a todos los monasterios 
noticiándolos de todo lo dispuesto y mandado por el Señor Nuncio de España, 
copiando fielmente los oficios precedentes. 

E l 25 de juliol es reuní al monestir d'Escarp el Definitori per a la 
formació de les ternes per a l'elecció d'abats, amb la concurrència del 
definidor per Catalunya fra Josep Bassa, ex-abat de Santes Creus i ex-
Vicari General. La terna designada per al monestir de Santes Creus com
prenia fra Antoni Escofet, fra Macià Belart, i fra Pere Carrera. L'endemà 
fou nomenat per a presidir l'elecció de Santes Creus el monjo de Poblet 
fra Pere Fonoll, lector de sagrada Teologia. 

E l 14 de setembre següent accedia a l'abadia de Santes Creus fra 
Macià Belart. E l fins llavors abat fra Benet Vives continuà a la comunitat 
com un dels monjos venerables anomenats jubilats, alliberat de les fun
cions de govern que amb tant de braó i amb tanta competència — i amb 
tant d'èxit, també, cal dir-ho— havia exercit en temps especialment difícils 
fra Benet Vives. 

L a mort l'hi encalçà tot just a la primavera de 1835. N o sabem exac
tament quan. L a tradició familiar només concreta que s'escaigué un parell 
de mesos ans de í'exclaustració, i que la despulla de I'ex-abat fou honorífi-
cament tumulada a terra, al claustre, anònimament, com era costum. 

Probablement que fra Benet Vives fou el darrer monjo de Santes 
Creus que morí al monestir amb la plenitud de vigència de la regla 
cistercenca. 

Eufemià F O R T I C O G U L 



A P È N D I X 

A darrera hora, la senyoreta Pilar Vives i Crebella, de Valls, descendent 
col·lateral de l'abat Vives, ens comunica la troballa de la partida de baptisme 
del seu il·lustre avantpassat. Com que es tracta d'un document important, 
creiem que cal donar-lo ací, baldament que sigui per via d'apèndix. Consta 
a l'arxiu parroquial de l'arxiprestat de Sant Joan de Valls —llibre de Baptis
mes corresponent— i diu textualment: 

«Als vint y dos de janer de mil setcents setanta y vuyt, per mi baix firmat, 
en las fonts baptismals de la parroquial de Valls fou batejat Anton, Joseph, 
Francisco, fill llegítim y natural del doctor en Drets Joseph Anton Vives y 
de la senyora Josepha Pi , cónyuges, de Valls; nasqué lo present dia a set hores 
del matí; foren padrins Joan Vives, estudiant, y Francisca Garcia, tots de 
Valls, als que se ha avisat lo parentiu y la obligació. — Domingo Vidaló, 
Pbre. y Vicari.» 

Aquest document ens cronologa i concreta que versemblantment devia 
ingressar a Santes Creus i hi devia professar no abans del 1794. Les investi
gacions deia senyoreta Vives l'han posada en coneixença d'altres notícies 
relacionades amb fra Benet Vives: els seus pares havien contret matrimoni 
el 1762; el 1763 els nasqué el primer fill, batejat amb el nom de Francesc, 
que devia morir; igualment morí Josep - Anton, nat el 1765 i en memòria 
del qual el nostre fra Benet seria batejat amb els mateixos noms en realitat 
Antoni - Josep i no Josep - Antoni—. Entre els dos —anys 1765 i 1778— 
nasqué la germana Ramona el 1773, i algun altre germà, entre els quals cal 
situar Joan, que fou l'hereu de la casa, com ja ha estat dit. 





L A S A L A D E C O M A L A T S , 

S E N Y O R I U D E S A N T E S C R E U S 

Poblament primitiu 

L a Sala de Comalats, situada als límits de la Conca de Barberà i la 
Segarra, és un antic terme i parroquia anexionáis ara als equivalents de 
Passanant. H i existeixen vestigis ( i n'han desaparagut d'altres nombrosos) 
de poblament prehistòric. Particularment una cista megalítica, ja prop dels 
termenals de Belltall i Forés, estudiada en 1949 per S. Vilaseca. 

Història jurisdiccional 

Les primeres notícies històriques coincideixen amb les del repoblament 
i repartiment feudals dels "termes veïns o pròxims (p. ex. Forés 1038? 
i 1054, Coñesá 1043). E n aquells anys que els comtes de Barcelona distri
buïen els territoris als barons disposats a fortificar les zones estratègiques 
com les terres altes de la Conca de Barberà, una projecció occidental de la 
jurisdicció dè Forés —^potser aleshores tot just definitivament netejada— 
era anomenada * la Quadrà (en sentit territorial) «de Poal» i afrontava més 
0 menys a migdia amb terme del castell de Belltall, a ponent amb el terme 
de Glorieta, a tramuntana amb el de Passanant i a llevant amb el puig 
que dominava una «Bassa d'Oró» en terme de Forés. X a dita Quadra o 
territori fou donada el 1079 (2 cal. juny any X L X del rei Felip) a un mag
nat, Bernat Amat o Arnau (potser el fill del primer senyor efectiu de Forés) 
1 la seva esposa Arsend, — j a posseïdors de la major part de la Conca de 
Barberà fins als límits reconquerits i d'Ullastrell—, i que esdevingueren 
probablement així els fundadors dè la Sala, el nom de la qual es troba 
als documents a partir d'aquèlla data. Successivament hom té notícies de 
la pertenença de la Sala als Cervera al segle X I I , de lá venda del lloc pel 
rei Pere I I , el 1210, a Guillem de Guardialada, casat amb Marquesa de 
Cervera. Aquest darrer ho deixava, en 1234, a Arnau de Comalats. E n 
1266 adquiria el «castrum quod dicitur L a Sala» (amb els de Segura i de 
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Glorieta) l'orde de l'Hospital. I en 1338 Guillem de Comalats venia el 
mateix «castell lloc, i terme» a Guillem Gener, senyor de Puiggròs, de 
Belltall i altres terres. A despit de totes aquestes transaccions, quedava re
servat al rei, a més del més alt domini, el mixt imperi i el servei d'un 
home a cavall. 

E n els primers censos coneguts, de la segona meitat del s. X I V , dintre 
la vegueria de Montblanc, el «lloc de la Sala», que seguia essent reial 
naturalment, era de propietat ciutadana aleshores i constava com a per
tanyent a E n Muntanyana de Lleida. Una més alta jurisdicció, però, hi 
devia seguir pertanyent als descendents dels primers senyors, car fou 
Guillem Gener, encara, qui s'ho revengué, el 1383, —juntament amb el 
mixt imperi i una castlania al mateix lloc, adquirits al rei (1342)—, a 
Jaume Galliners, notari de Barcelona. Aquest actuà possiblement de testa
ferro per al monestir de Santes Creus, que, comprant i heretant dominica-
tures, instaurava aleshores la major dominació de la regió i se'n convertia 
en el més dilatat propietari. (Forés, Conesa, Turlanda, Saladern, Fontscal-
des, Pontons, la Guàrdia dels Prats, etc.). E l notari barceloní permutà en 
efecte, el mateix any de 1383, per uns béns santescreüíns en altres llocs 
dispersos (Martorell, Sants, Provençana i Caldes de Montbui), «el castell 
de L a Sala ( . . . ) en franc alou i amb tota la jurisdicció i amb tots els ho
mes i dones que hi habitaven». E l 1386 el potent monestir de Santes Creus 
arrodoní l'operació afegint-hi el mer imperi del lloc, adquirit al rei Pe
re I I I (per canvi amb el del Castell de Ferran, del Penedès). Les equivalèn
cies d'aquestes transaccions demostren la importància, econòmica aleshores, 
que hom atorgava a la Sala. E l mateix any 1383 coincideix la redempció 
de condició feudal de molts pobles veïns, en què el duc de Girona, futur 
Joan I , com a governador general, formà conveni o permuta que hi ins
taurà la jurisdicció reial. 

E l monestir de Santes Creus —que probablement contribuí a un re
poblament del lloc després de l'epidèmia de pesta negra a mitjan segle 
X I V — , tingué a la Sala una castlania en feu fins al 1443 en què el dar
rer castlà, Joan Safortea dit Fuster, de Valls, cedí els seus drets a la comu
nitat, —que assumí així totes les jurisdiccions del terme i castell de la 
Sala, i les conservà fins als decrets desamortitzadors del segle X I X . 

Del punt de vista religiós, la parròquia de la Sala quedà molt aviat 
agregada a la de Forés ( ja des del segle X I V i fins al final del s. X I X ) , 
i es comprèn la seva separació en canvi —salvant els temps contempora
n i s — de les veïnes de Belltall, Glorieta i Passanant, en raó de la diferència 
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de l'evolució històrica d'aquestes que, durant segles, seguiren pertanyent 
als Hospitalers, i havien estat incloses a l'origen dintre els límits de la ju
risdicció del bisbe de Vic. L a parròquia de la Sala consta estar posada sota 
l'advocació de la Nativitat de la Verge, i hom hi celebra la festa major el 
tercer diumenge de setembre. 

Altres notícies 

A l costat d'aquestes dades institucionals, poca cosa ens conserven els 
documents publicats. Si no és per exemple de les rivalitats entre els homes 
de la Sala, lloc reial, protegits pels funcionaris del fisc i la justícia, contra 
els dels llocs esglesiers de Passanant o Vallfogona; o la menció d'una pla
ga de llagosta que afectà Comalats el 1420. O els detalls jurídics de les 
noces d'un noi de la Sala, un tal Rabinat, fill de Ramon teixidor, amb una 
noia de Montblanc, el 1192. 

Els Comalats 

E l nom de Comalats designava una sub-comarca que arribà a abastar 
de la Baixa Segarra, a les envistes de Cervera, i la vall del R i u Corb, fins 
a Forés, una gran partida del qual terme, a cavall amb el de la Sala, porta 
encara aquesta denominació, potser en el lloc on, al segle X I I els Templers 
i Hospitalers posseïren un mas i terres. E l nom, però, trobà origen pre
cisament en aquest sector occidental, —on ja sembla ser citat el 1054 
(en document controvertit) com a termenal septentrional de la Conca de 
Barberà—, i amb seguretat i repetidament des de mitjan s. X I I ; i la Sala 
consta com situada «a Comalats» des del 1176 almenys. E l topònim 
prengué extensió posteriorment en raó de la seva aplicació a una divisió 
administrativa, la «Comanda de Comalats», pels Hospitalers per a desig
nar no solament aquests altiplans d'aigües vessant al riu Corb, sinó també 
d'altres més a septentrió i orient. 

Població 

L a Sala s'ha mantingut sempre amb una població molt reduïda, que 
assoleix els dos més alts nivells a la primera ueitat del s. X I V i als primers 
anys del X I X ; la xifra dels 11 focs o famílies del 1365-70, després del 
repoblament per Santes Creus, anirà reduïnt-se ràpidament. Cap al 1378, 
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hi quedaven 8 focs (contra 19 a Passanant i 17 a Bel l tal l ) ; 3 focs només 
als primers anys del s. X V i 5 durant tot el segle X V I ; 9 cases i 25 habi
tants en 1714-1719; 24 habitants el 1787; 23 habitants el 1830. No 
passava de 6 famílies (28 habitants) en 1848; assolí 12 famílies a principi 
del nostre segle; i s'ha anat despoblant d'aleshores ençà. 

El Castell 

L a petita aglomeració es constituí a redós de l'edifici estratègic, i molt 
calculadament situat, —no en un cim del relleu, sinó a mitja coma, de 
manera a no ser vist però a albirar des de la terassa més alta, per sobre les 
carenes, els castells veïns en una regió plena de construccions militars. 
Es troba taxativament citat en els documents de la meitat del segle X I I 
i fins al final dels temps medievals. Només se n'ha preservat una torre 
quadrada amb parets de 1,60 m. d'amplada que ostenta una doble etapa 
constructiva. Es troba dividida en tres pisos que assoleixen entre tots uns 
17 m. d'alçada; i s'hi penetrava per una sola porteta dovellada al segon. 

Heus ací què en diu A . D U R A N I S A N P E R E , que creu que la torre 
actual conserva no solament la planta sinó l'estructura total de la primiti
v a : «He pensat molt en la magnífica torre de la Sala. E l nom podria 
aparellar-se amb la Torre de Sala-d'Eures estudiada per Mn. Josep Gudiol. 
Les arcades del pis superior deuen, però, representar un cas excepcional. 
L a decoració que comporten fa pensar si no era la sala primitiva, la que 
donà el nom. Si hi afegim un enteixinat i uns draps de ras a les parets tin
dríem una veritable sala d'un castell.» Sala designaria l'habitacle propi 
per a acollir el senyor o el sobirà per a una estada breu; així com palau 
(o palol) era l'edifici destinat a rebre'l en més llarga permanença. 

L'església 

Desconeixem l'emplaçament de l'església antiga encara que hom pot 
considerar la probabilitat d'una situació coincident amb la de l'actual, eri
gida als primers anys del X I X en diferents etapes, i que fou agençada des
prés del 1939, hi ha estat restaurada ara el 1973. Sobre la porta una 
làpida inclou la inscripció: 
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ESSENT SUMO PONT. PIO V I I 
R E Y D E ESPAÑA Dn. CARLOS I V ARqbe. 
De T A R R A G O N A Dn. FR. FRANco. ARMAÑA 
R E C T O R De FORÉS, De L A SALA, FONOLL, Y 
SAVELLA LO R. DOR. R A M O N R O V I R A 
FOU F E T A A EXPENSAS D E JOSEPH Y JOSEPH 
AMENOS P A R E Y F I L L L A P R E S E N T Y G L E S I A 
D E L A SALA COMENSADA D I A 9 D E M A I G D E 1801. 

Partides 

Les principals partides i lloc-dits del terme de L a Sala són els següents: 
L'Arrabassat, L a Basseta, Lo Bosc, L a Brica o Les Briques, Les Carbonelles, 
Les Cavalles, Lo Collet blanc, L a Coma gran, Comalats, Lo Comellar o 
Los Comellars, L a Cometa, Los Corralots, L a Devesa, L a Devesa vella, 
Lo Domenge, Lo Dot, Los Fondos, Les Feixines, L a Font, Lo Forn, Lo Fre-
ginal, Lo Cau de la Guineu, Els Horts, L'Obaga, Lo Pla, Les Planes, 
Lo Planot, Les Sorts, Les Sortetes, Lo Torrent, Lo Torrentill, Lo Tros Gran, 
Les Vinyes, Lo Vinyet. E l terme afronta amb els termes de E l Fonoll 
(E . ) , Forés (S.), Belltall ( W . ) , i Glorieta i Passanant (N.) . 

Cases i antigues cases 

Cal Canela (o la Torre), L a Quadra, Cal Camell (Serra), Ca l'Anton, 
Cal Colom, Cal Vidrier, Cal Cavaller o Pallot (Corbella), Can Mota (el 
Cafè), Cal Portaler, Cal Tiet, Cal Tonillo, Cal Turlander, Ca la Pastora, 
Cal Mosso (Bacardí), Ca l'Antònia, Cal Magí. Resten encara, al centre 
del poble, les ruïnes de l'antic forn comunal. 

Les dues cases principals — l a de la Torre o Castell, i la del «Cava
l ler»— foren reconstruïdes sota el domini de Santes Creus al segle X V I 
i X V I I Conservem poques restes d'aquella època. D'una d'aquestes cases 
deu procedir l'ossari decorat amb vuit escuts —possiblement del segle X V I 
també— que es trobava al cementiri vell i que ara ha estat resguardat a 
l'església. 

Enric M O R E U - R E Y 
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DOCUMENTACIÓ 

Les dates essencials que precedeixen han estat tretes de: P. MADOZ, Dic
cionario Geográfico; P. de BOFARULL, Documentos; E. MORERA, Tarrago
na Cristina; R. CORBELLA, Historia de Vallfogona; A . P A L A U DOLCET, 
Guia de la Conca de Barberà; S. VILASECA, in Ampurias, I X , 1949; J . I G L E -
SIES, El fogaje de 1365, La població de la Conca de Barberà, i altres treballs; 
Pere CATALÀ ROCA, Els Castells Catalans; A. A L T I S E N T , Notícies socials 
i econòmiques de Montblanc; E . F O R T i COGUL, El Senyoriu de Santes 
Creus i altres treballs; A . D U R A N i SANPERE, comunicacions inèdites; 
A R X I U CORONA D'ARAGÓ, docs. dels Hospitalers; i enquestes personals. 



R E V A L I D A C I Ó D ' U N P R I V I L E G I D E 

S A N T E S C R E U S , L ' A N Y 1 8 0 0 

E l papa Pius I I concedí al monestir de Santes Creus, i per tal que els 
conversos i els donants i tots els altres servents del monestir poguessin de
dicar-se amb més eficàcia als seus afers i oficis o càrrecs, la facultat que 
els monjos celebressin per a ells missa baixa —és a dir, no cantada, sinó so
lament resada— i això cada dia a la capella de santa Maria o a la de 
santa Margarida del monestir; i que aquesta missa pogués ésser celebrada 
a l'aurora. És a dir, —addueix el text de la concesió— ans de clarejar el 
dia. I també l'ofici matutí —es a dir, el rés de les hores canòniques matu
tines— a l'església o al cor. Aquest privilegi fou promulgat a la ciutat de 
Mantua el 9 de juny de 1459. 

Aquesta concessió que gairebé al pau de la lletra traduïm del còdex 
mallolià de Santes Creus ( A H N M , cod. 459, f. 82v.) no és desconegut; 
a través del resum que l'any 1720 en féu el prior de Santes Creus fra Isidre 
Domingo i que figurava en les dues versions dels manuscrits seus coneguts, 
ha estat divulygat pels tractadistes del monestir, alguns dels quals s'hi han 
referit concretament i en donen una notícia mós o menys detallada. 

Pel que sembla, doncs, el monestir de Santes Creus, per privilegi papal, 
i sempre que s'esqueia, podia celebrar la missa ans de clarajar el dia; 
missa que oïen els conversos, els donats, els germans llecs i tota altra mena 
de servents del monestir dedicats a les feines manuals de la casa. Aquesta 
concessió havia d'esdevenir singularment interessant en determinades tem
porades de l'any, sobretot durant les collites ; quan calia aprofitar per a 
la recol·leció dels fruits totes les hores de claror possible. Això sembla que 
a Santes Creus s'esdevenia normalment a l'època de segar, al temps de 
batre, i , probablement, també, durant les veremes. 

N o sabem quan, com, per què ni per qui, aquest privilegi papal, que 
era una pràctica consueta al monestir, devia ésser impugnat al precís mo
ment de cloure's el segle X V I I I i començar el X L X . Així sembla que fou. 
I la impugnació devia tenir alguna consideracióo, perquè arribà a Roma; 
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i la Santa Seu resolgué que la qüestió fos decidida per l'Ordinari del 
monestir. 

J a és cosa sabuda com el monestir de Santes Creus, des de la segona 
meitat del segle X I I , disfrutava del privilegi d'exempció jurisdiccional 
ordinaria. És a dir, que no depenia de cap bisbat, ans era una abadia 
nullius dioecesis, el superior ordinari de la qual era el propi abat. 

Llavors era abat de Santes Creus un monjo adornat de molta ciència: 
fra Tomàs Riera. Tot fou relativament fàcil, és clar. Però calgué incoar 
tot un expedient per tal de roborar la validesa del privilegi qüestionat. 
Segons aquest expedient, les peces jurídiques fonamentals del qual són 
servades a l'actual arxiu del monestir de Poblet (armari V , calaix 27, n.° 3, 
s. f.) i ens en permeten el coneixement i donar-ne la present notícia. 

Primerament la comunitat del monestir de Santes Creus es reuní capi-
tularment el 24 de març de l'any 1800 i acordà delegar dos monjos, 
fra Francesc Domingo i fra Ildefons Prim per a promoure i empènyer 
l'expedient canònic de revalidació del privilegi. E l secretari de la comuni
tat, fra Benet Grases, pocs dies més tard, el 28, expedia certificació d'aquest 
acord. (Apèndix, n.° 1). 

Aquest és el document inicial del procés. Els dos delegats pel capítol 
comunitari presentar a llur abat la deguda instància. D'acord amb ella, 
que oferia informació, l'abat decretà la testifical per document del dia 1 
d'abril d'aquell mateix any. 

L'endemà, dia 2, foren actuades les declaracions. E n elles els testimonis 
feren constar com de sempre, és a dir, que era cosa consuetudinària al mo
nestir de Santes Creus, que alguns dies a les cinc del matí, i ans i tot, els 
monjos anaven a cantar les matines comunitàriament i que això ho sabien 
de la pròpia experiència; i que era celebrada la Missa ans de descloure's 
la claror matinal. I que per ésser tot això cosa notòria4 evident; i per 
haver-ho sentir dir als seus avantpassats ho declaraven espontàniament en 
senyal de veritat i ho testificaven davant el notari. Aquestes declaracions 
foren unides a l'expedient processal. 

Coneixem els noms i algunes circumstàncies personals dels testimonis, 
que escau de reportar ací. E n total foren tres i tots tres evacuaren llur de
claració al mateix monestir de Santes Creus aquell mateix dia 2 d'abril. 
E l primer fou Francesc Serra, semoler d'ofici, natural de la ciutat de Lleida 
i resident al monestir perquè formava part de la família monacal; tenia 
67 anys. E l segon fou Tomàs Morató, pagès, natural de la veïna vileta del 
Pont d'Armentera, també de la família del monestir des de feia molts anys, 
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i en tenia uns 57 d'edat. E l tercer fou Francesc Tarrago, també pagès, na
tural del Vilosell, el qual ja feia molts anys que vivia a Santes Creus for
mant part de la família del monestir, i ell en tenia 6 1 . 

Dos dies després l'abat fra Tomàs Riera decretava en virtut del seu 
càrrec i de les facultats apostòliques de què gaudia, que qualsevol monjo 
sacerdot, com qualsevol altre prevere resident al monestir, pogués celebrar 
la santa missa una hora abans de l'aurora. (Apèndix, n.° 2). 

Amb aquest decret restà clos l'expedient, a la resolució del qual i d'a
cord amb el mateix decret, fou donada la publicitat consueta i convenient. 
L'expedient fou actuat davant el notari Francesc Valentí i Jover, de Vi la -
rodona, que el mateix dia de la seva promulgació ja al féu conèixer a la 
comunitat reunida capitularment. 

Avui , en ple desplegament de facultats com a conseqüència del Con
cili Vaticà I I , pot semblar una mica sorprenent l'expedient que acabem de 
publicar. No n'era. Fa ben pocs anys que l'horari de les misses era restrin
git i rigorosament observat. U n privilegi de la mena del que hem dit era 
una veritable facultat apostòlica notable i fora de costum. Per això Santes 
Creus la defensà i la revalidà. Ara esdevé una curiositat històrica que no 
sembla més transcendent que una mera anècdota. 

Francesc - A . M I Q U E L 

3 
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D O C U M E N T S 

1. — Certificat amb el qual fou incoat el procés, 28 de març de 1800. 

Certifico y doy fee que en el acto capitular celebrado el dia 24 de marzo 
de mil ochocientos fueron elegidos comisionados el P. Don Francisco Domingo 
y el P. Don Ildefonso Prim monges conventuales de este con todos los pode
res necesarios para suplicar al muy ilustre señor Abad como ordinario, median
te información de testigos, de ser verdad lo que se alega en las preces del 
breve concedido por la santidad de Pió I I para poder celebrar una ora antes 
de la aurora, se sirva declarar tener lugar la gracia y privilegio expresado. 
Y para que conste donde convenga doy la presente certificación firmada de 
mi mano y sellada con el sello deste monasterio. Santes Creus marzo 28 de 
mil ochocientos. 

Fray Benito Grases, secretario. 

2. —Decret de revalidació del privilegi. 4 d'abril de 1800. 

Nos el Maestro Fray Thomás Riera por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Abad del Real Monasterio de Santes Creus del Santo Orden 
Cisterciense, Capellán Mayor de Su Magestad (que Dios guarde) en el Reino y 
Corona de Aragón, etc. Por cuanto nos consta plenamente ser verdad lo que 
en nombre nuestro y del Cabildo de Monges de este Monasterio se expresa 
ante Su Santidad para impetrar la gracia de poderse celebrar dentro de éste 
el sacrificio de la Misa una hora antes de la aurora. Por lo tanto, usando de 
las facultades apostólicas especialmente concedidas a Nos para el conocimiento 
y determinación de este particular; declaramos que tiene lugar la sobredicha 
gracia en los términos que se ha solicitado y que por consiguiente pueden des
de hoy en adelante todos los sacerdotes así domiciliados como huéspedes de 
este Monasterio celebrar el santo Sacrificio de la Misa una hora antes de la 
Aurora no teniendo impedimento canónico. Y para que llegue a noticia de 
todos mandamos que este nuestro decreto se fixe y publique en los parages 
acostumbrados y según estilo de este Monasterio. Dado en el Palacio abacial 
de este nuestro Monasterio de Santes Creus a los quatro dias del mes de abril 
del año mil ochocientos. 

Maestro Fray Thomás Riera, Abad y Delegado de la Santa Sede. 
Por mandato del Muy Reverendo Señor Abad, fray Benito Grases, se

cretario. 
Ante mí, Francisco Valentí y Jover, notario de Villarrodona, escribano de 

dicho Monasterio. 
En el mismo dia de su fecha fue publicado el decreto que antecede en 

pública Comunidad congregada capitularmente en la Aula Capitular de dicho 
Real Monasterio, y fixado en la misma según estilo de este Monasterio, y que 
doy fee. Francisco Valentí y Jover, escribano susodicho. 



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 

Lidija Tikhònovna M I L S ' S K A J A . Ooerkí iz istorü derevni i Katalonii X-XII vv. 
[Estudis sobre la historia de la terra a Catalunya als segles X-XIFJ. Aka-
demija Nauk SSSR, Institut Istorü, Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR [Aca
dèmia de Ciències de l'URSS, Institut d'Història, Editorial de l'Acadèmia 
de Ciències de l'URSS], Moscou 1962, 153 pp. 

Havent arribat a coneixement nostre amb retard considerable, donem 
compte d'aquest estudi perquè a base dels textos de diversos cartorals medie
vals, entre els quals ha estat molt usat el Llibre Blanc de Santes Creus, l'autora 
ha arribat a fer una síntesi sobre el desenvolupament de la propietat feudal, 
el caràcter de l'alou a Catalunya, les condicions de l'origen de l'esclavitud, 
i la lluita dels pagesos als dominis eclesiàstics durant el segle X I I . És curiós 
de veure com els documents de Santes Creus, entre d'altres, poden servir de 
base a les investigacions dels estudiosos en terres tan llunyanes com la Unió 
Soviètica. 

X . F. B. 

Antoni P L A D E V A L L i Francesc CATALÀ R O C A . Els monestirs catalans. Ed. Des
tino, Barcelona 1968 (Imatge de Catalunya, 2). 390 pàgs. 263 fotografies, 
4 mapes. 

La primera constatació a fer davant aquest llibre és de sorpresa ben agra
dable pel fet que en una obra d'aquesta mena, la finalitat editorial més palesa 
de la qual és de presentar fotografies artístiques i on sovint el text es limita 
a acompanyar-les, la bellesa i la profusió de la part gràfica és dignament recol
zada per un text seriós, documentat, elaborat a consciència. Antoni Pladevall, 
que. n'és l'autor s'ha sortit ben airosament d'una empresa tan àrdua com la de 
fer la síntesi històrica del fenomen monàstic a casa nostra, tan complex, tan 
frondós i en general tan mal estudiat fins ara. Pladevall, és clar, era la persona 
escaient per a intentar-la ja que pertany activament al grup d'estudiosos 
que, de deu anys ençà, es replantegen i aprofundeixen la història del mona-
quisme català. 

E l text de Pladevall pot ésser definit com una síntesi orientadora i divul
gadora de la història dels monestirs catalans, des del segle V I fins al X I I I , apro
ximadament. És a dir, que comprèn els grans ordes monàstics de benedictins 
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i cistercencs, els ordes militars i les canòniques regulars, tot plegat fins al 
desenvolupament dels ordes mendicants a mitjan segle X I I I . Referit només 
al Principat, amb inclusió dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, i el de 
Pallars-Ribagorça, es pot dir que és una història del monaquisme a tots els 
Països Catalans, perquè l'expansió pel País Valencià i per les Illes és posterior 
a la data que clou el període historiat al llibre. 

Compren, doncs, el període fundacional i el de màxima puixança de San
tes Creus. Les referències al nostre monestir, escampades tant a la part sintè
tica com a l'analítica del llibre, són prou nombroses i importants perquè 
mereixin l'atenció de les planes del Butlletí. Cal dir que a través d'elles el 
lector no especialitzat es pot fer una idea força exacta de la història de Santes 
Creus i de la seva projecció dins el país. Només algunes qüestions de detall 
hi poden ésser discutides, i és el meu deure de parlar-ne ací. 

Parlant de Poblet i de Santes Creus es refereix a «la muralla que els en
voltava» (pàg. 28) quan és sabut que Santes Creus mai no ha estat emmurallat 
del tot; les fortificacions de la façana de l'església i del claustre, i d'un tros 
del parament meridional d'aquest darrer més aviat són un simulacre o una 
paròdia de muralla, per causa de l'obstinació del monestir en no voler-les 
construir quan el rei Cerimoniós l'hi obligà. Això és el que ve a dir Pladevall 
a la part monogràfica del monestir (pàg. 338), en evident contradicció, doncs, 
amb allò que deia abans. 

És molt interessant, i per al públic serà una autèntica novetat, la part 
que l'autor dedica a explicar el probable origen eremitic de les grans cases 
monàstiques de la Catalunya Nova, entre elles Poblet, Santes Creus, Vallbona 
de les Monges, Scala Dei i Bonrepòs. És cert que l'origen de Santes Creus 
pot tenir un embrancament eremitic, però no pas a base d'un establiment a 
la capella de la Trinitat (pàg. 63); més probable fóra una capella precister-
cenca a l'indret on ara hi ha la capella de Santa Llúcia, perquè allí han estat 
trobades les dues peces visigòtiques que es conserven al monestir i perquè 
les condicions del lloc fan conjecturable una tradició cultual qui sap si remun-
table a l'època de la dominació romana. En tot cas, només l'excavació a amb
dós indrets podrà aclarir un dia la qüestió, ja que l'aparició de documentació 
escrita sembla molt improbable, ara com ara. 

L'autor s'ha desempallegat, amb un esmerç que l'honora, de totes les fal
sedats que sobre Santes Creus i Poblet havia fet córrer Josep Palomer als anys 
vints del segle que som, i que tan de mal havien fet als historiadors que se les 
cregueren, que foren gairebé tots. Però en establir comparacions entre Poblet 
i Santes Creus (pàgs. 322-323) no em sé estar d'ensumar-hi algun ròssec 
dels tòpics tan coneguts sobre ambdós monestirs: Poblet grandiós i potent, 
Santes Creus popular i íntim; cau de la noblesa aquell, refugi del poble aquest. 
Segurament no fou mai ben bé així, i en tot cas només la fantasia i la traça 
literària d'alguns autors —Martinell entre ells— haurà pogut fer-ho creure. 
Com també és suspecta la relació idíl·lica entre Santes Creus i Poblet, amb 
refrecs que no són de rivalitat sinó d'emulació fraternal (pàg. 323). No és 
cert, com la llegenda ha dit, que els dos monestirs se sentissin mútuament 
una cordial antipatia i un odi gens monàstic; però també és veritat que no 
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dencia del segle X V I I I . 

Tampoc no és exacte que «contràriament al que a voltes s'ha escrit, ni 
Poblet ni Santes Creus no foren saquejats ni incendiats el 1835» (pàg. 323). 
En realitat, hi hagué saqueig i incendi. A Santes Creus, fou incendiat l'orgue 
i el cadiram del cor, i les conseqüències del foc a la volta de l'església s'han 
fet vistents fins a la darrera restauració completa, fa pocs anys; i el saqueig 
i la depredació ha fet que de Santes Creus no se'n conservi pràcticament cap 
moble, cap llibre ni cap document, si més no al lloc on haurien d'ésser i 
d'on no s'haurien hagut de moure mai. 

Pladevall es plany que, contràriament a Poblet, «Santes Creus encara no 
ha tingut la sort de veure la vida monàstica retornar als seus claustres i de
pendències, però es troba quasi del tot restaurat i és un oasi de pau i serenor 
on s'apleguen reunions i Congressos d'estudis monàstics...» (ibíd). Deixant 
de banda la personalíssima opinió sobre la repoblació monacal, la restauració 
no és tan completa com sembla deixar entendre. Un conjunt tan essencial com 
el Palau Reial, amb els seus anexos, roman encara en ruïnes als pisos i a les 
dependències occidentals; el Palau de l'Abat —tan monestir com la resta— 
presenta un estat lamentable; el Priorat i el Celler, de propietat privada, són 
problemes que fa més de cent anys que esperen solució; etcètera. És clar que 
s'ha guanyat molt, als darrers anys, però no a càrrec directe de l'Arxiu B i 
bliogràfic, que no té atribucions ni mitjans per a restaurar res, sinó del Patro
nat de 1952, inspirat sovint, això sí, per l'Arxiu, i la gestió del qual no fa sinó 
prosseguir la del Patronat de 1931, altrament de vida no tan «efímera» com 
l i suposa, ja que no cessà fins a 1939, i no pas per voluntat pròpia ni per manca 
d'empenta, que ja voldria de vegades l'organisme actual. Quant a l'«oasi de 
pau i serenor» tant de bo que duri i que hi permeti les reunions i els congres
sos sense interferències estranyes. I per cert, cal recordar que d'un d'aquests 
congressos —el Primer Col·loqui d'Història del Monaquisme Català, de 1966— 
sortí una activitat d'estudiosos que, fins a cert punt, ha fet possible la realitat 
del llibre que recensiono. 

Els mapes permeten de fer-se càrrec, d'un cop ull, de l'evolució i de 
l'expansió dels monestirs i dels ordes monàstics a Catalunya. Però em sorprèn 
que al primer d'ells (pàg. 94) aparegui Centcelles —bé que amk un signe de 
dubte— com a priorat benedictí. Centcelles no apareix citat enlloc del llibre, 
i l'autor deu pensar que podria haver pertangut a Sant Pere de Casserres, 
a Sant Cugat del Vallès o a Ripoll, quan en realitat la vinculació monacal de 
l'edifici és ben lluny d'ésser demostrada. En tot cas, és possible que calgui 
identificar Centcelles —al terme actual de Constantí, al Camp de Tarragona— 
amb Xet, una possessió de Santes Creus que jugà el seu paper als primers 
anys del monestir, abans de la instal·lació a la vora del Gaià. Si això ès podia 
demostrar, lligaria perfectament una teoria de Vives i Miret sobre la proce
dència de Centcelles de l'urna funerària de Pere el Gran a Santes Creus, i una 
altra del professor Schlunk sobre la dedicació de Centcelles —amb l'urna de 
pòrfid esmentada— com a panteó d'un membre de la família imperial de 
Constantí, potser Constant (mort el 350), cosa que explicaria moltes coses 
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de l'origen obscur del mausoleu de Centcelles, de l'origen del monestir de 
Santes Creus i de la procedència de la curiosíssima i singular urna de Pere el 
Gran. És una hipòtesi de treball que ofereixo a Pladevall, segur que hi pot 
furgar amb profit. 

Totes les observacions fetes fins ara no afecten ni el fons ni la bondat de 
l'obra de què parlo. L'autor ha tingut bona bibliografia a l'abast, i l'ha uti
litzada a consciència; llàstima que la llista d'obres sobre Santes Creus que 
cita al final sigui tan curta per comparació a d'altres monestirs que no dispo
sen, de bon tros, de la bibliografia de Santes Creus, i llàstima que hi hagin 
estat omeses una sèrie de publicacions de la nostra entitat que haurien ajudat 
positivament l'autor. Però el llibre és fet amb honestedat, amb rigor històric 
i metodològic, i cal saludar-lo com una fita important dins els estudis monàs
tics a Catalunya. Les fotografies, com a obra que són de Francesc Català Roca, 
no necesiten comentari: són veritables obres d'art, que converteixen el llibre 
en una col·lecció gràfica d'altíssima qualitat. Nou d'aquests admirables docu
ments gràfics corresponen explícitament a Santes Creus, i un parell més ho 
són, baldament els peus ni el text no ho especifiquen. Finalment, només caldria 
desitjar que el magnífic text de Pladevall no restés dins una obra de tant de 
preu com aquesta. Una edició, potser un xic ampliada i revisada, sense aparat 
gràfic o sense tant com ací, fóra més manejable i sobretot més assequible 
tant al públic com a l'especialista. És sempre de doldre que textos de gran 
interès romanguin inaccessibles en edicions de luxe; en el nostre cas, el fa
vor que es faria al coneixement dels nostres monestirs compensaria amb es
creix l'esmerç de tothom. 

Xavier F O R T i B u F i L L 

José M . a F O N T R I U S , Cartas de población y franquicia de Cataluña. I. Textos. 
(Madrid-Barcelona, 1 9 6 9 ) . 

Hemos de registrar esta publicación en nuestro boletín, no precisamente 
por la enorme importancia del trabajo del doctor Font Rius, sino por lo que 
en ella atañe a Santes Greus. E l encomio a cuanto supone para la historiografía 
de Cataluña el fruto, todavía parcial, de la sostenida dedicación investigativa 
del autor, se le puede tributar desde cualquier comarca o lugar del Principado, 
a cuya área geográfica se ciñe. Considerado desde el ángulo de Santes Creus 
el libro —un abultado tomo en dos volúmenes de casi mil cien páginas— 
proporciona algún dato desconocido y confirma muchos otros. Pero sobre 
todo ofrece una panorámica muy jugosa sobre el proceso de la reconquista. 
No olvidemos que Santes Creus fue una fundación casi inmediata a la repo
blación del Campo de Tarragona, y que su señorío principalmente se ubicó 
en los altos valles del río Gayá y algunas poblaciones vecinas de la Baja Se
garra y de la Conca de Barberà, amén del Penedès y Campo de Tarragona. 



La obra, después de una cuidada introducción ofrece un diplomatario 
compuesto de 387 documentos, críticamente presentados y anotados, y una 
apreciable presentación monográfico-local e índices. Estos son muy trabajados 
y copiosos, sin ahorrar reuniones en el de nombres, pues lo hacen extraor-
dinarimente recomendable y eficaz. Por él los estudiosos de Santes Creus al
canzarán los datos contenidos sobre el mismo monasterio y sus relaciones con 
la geogfafía de sus señoríos. 

E. F O R T I C O G U L 

F O R T I C O G U L , Eufemia: Margarida de Prades, monja de Valldonzella i aba
desa de Bonrepòs, a «Estudis Cistercencs», Barcelona, Germandat de Vall
donzella, 1970, n.° 6, 20 pp. 

Conferencia donada per l'autor durant l'acte de la reunió general de la 
Germandat de Valldonzella. 

Treball escrit en to narratiu, però rigurosament històric, donat que l'autor 
és un especialista del tema, sobre el qual ha publicat dos estudis més: Marga
rida de Prades (Barcelona, Dalmau, 1960) i La llegenda sobre Margarida de 
Prades (Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1970). 

L'atenció de l'assaig és concentrada dins del marc de la vida monàstica de 
la famosa reina enterrada a Santes Creus. No obstant les poquíssimes notícies 
que hom posseeix de Margarida com a monja de Valldonzella i com a abadessa 
de Bonrepòs, Eufemià Fort ha teixit un quadre fidel d'aqueixa reina que fou 
«despietadament contrariada pels esdeveniments» (p. 6) i que, malgrat els 
infortunis, es mostrà sempre digna i exemplar. 

Josep. - J . P I Q U E R I J O V E R 

F O R T I C O G U L , Eufemià: Sant Bernat Calvó i l'Hospital de Pobres de Santes 
Creus, a «Miscel·lània Històrica Catalana. Homenatge al P. Jaume Fines
tres», Abadia de Poblet, 1970, pp. 181-214. 

La novetat de l'assaig radica en les referències vinculatives de sant Bernat 
Calvó, com a abat de Santes Creus, amb la consolidació de l'Hospital de Pobres 
de Jesucrist del susdit cenobi, al qual fan referència nominal els documents 5, 
6, 7 i 9, i no nominal del document 8, tots ells rigurosament inèdits. Els qua
tre primers documents que esmentem integren un fons de 106 pergamins 
de l 'AHNM, relatius a sant Bernat Calvó, no compresos en el Diplomatari 
d'Eduard Junyent i identificats per primera vegada per Eufemià Fort. 

L'Hospital de Sant Pere dels Pobres, del monestir de Santes Creus, va ser 
fundat per Ramon Alamany, senyor de Querol, i la seva muller Geralda poc 
abans del 25 de març de 1229, data en què aquests senyors el doten perquè 
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pugui subsistir (document 1). L'autor comenta els nous pergamins que addueix 
i tracta de la proboble identificació del lloc on l'Hospital fou bastit. 

Els pergamins esmentats no contenen cap notícia sobre la funció social 
que acomplien aquests hospitals, així com tampoc sobre llur organització i 
abast. 

L'estudi que analitzem i la transcripció dels documents són modèlics. 

Josep. - J . P I Q U E R I J O V E R 

F O R T I C O G U L , Eufemià: La llegenda sobre Margarida de Prades, Barcelona, 
Fundació Salvador Vives Casajuana, 1970, 168 pp. + 4 fulls s. n. (Premi 
Concepció Alemany i Vall, 1969). 

La lectura apassionant d'aquest llibre —absorbent com una novella— 
ens ha recordat, per una banda, tants altres desemmascaraments de falsifica
cions històriques i , per altra part, des del punt de vista literari, els estudis 
erudits de Ramon Menéndez Pidal sobre «el nacimiento de un romance» 
i «tradicionalidad». 

L'estudi es divideix en tres parts que, segons el nostre entendre, no queden 
suficientment diferenciades dins l'estructura material i tipogràfica del llibre. 
La primera part comprèn el procés de la llegenda, de la qual són actors 
principals Víctor Balaguer (1887) i , sobretot, Josep Palómer (1927); la segona 
part, la veritat històrica, que abraça els tres punts controvertits, això és: 
a) Els antecedents de Margarida en relació amb la casa reial catalana; b) E l 
matrimoni secret amb Joan de Vilaregut, i c) La criança i educació del fill 
d'ambdós Joan Jeroni. La tercera part conté dues glosses que configuren el 
perfil humà de la nostra darrera reina, adés mirada com a monja i abadessa 
cistercenca, adés com a dona bella i lletrada que el poble estima i que els poe
tes lloen. Finalment segueixen uns apèndixs utilíssims que contenen l'itinerari 
cronològic de Margarida de Prades i la documentació bàsica dels fets que 
comentem, o sigui: a) Els textos de la llegenda; b) La butlla papal i el decret 
reial de rehabilitació de Joan Jeroni, i c) La part conservada del procés 
pertinent. 

L'autor ens traça l'esbós biogràfic de Margarida, afectada sempre pels més 
grans alts i baixos: neix a Falset (1387); als nou anys queda òrfena de pare 
i passa al servei de Maria de Luna (1397). Dotze anys després contreu noces 
amb Martí l'Humà i esdevé reina (1409). Queda vídua als vuit mesos (1410) 
sense descendència i es veu privada dels mitjans necessaris. Es casa secretament 
i canònica amb Joan de Vilaregut (1415) i té el fill Joan Jeroni (1416), que 
ha de mantenir amagat i lluny d'ella, així com també el marit. Esdevé nova
ment vídua (1422). Professa a Valldonzella (v. 1424). Renuncia a tot —béns 
i prerrogatives— (1428) i mor essent abadessa de Bonrepòs (1429). La sim
patia que la reina desperta és tan gran com la seva desgràcia. 

La qüestió principal debatuda en el llibre ateny directament Santes 
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Creus, per molts motius: a) Perquè Joan Jeroni de Vilaregut fou educat en 
dit cenobi i allí se l'obligà a ésser monjo; b) Perquè són protagonistes d'aques
ta història el frare Joan Pinyana i l'abat Domènec Vinader, i c) Perquè les 
despulles de la reina, que morí a Bonrepòs, han vingut a parar d'una manera 
providencial al nostre monestir. 

Amb un estil impressionant i diàfan, pàgina rera pàgina Eufemià Fort 
va desfent l'embolicada troca que s'havia format entorn d'una de les figures 
més preciares de la història de Catalunya. Per això crec que aquest llibre és 
d'interès nacional. 

Josep. - J . P I Q U E R I J O V E R 

Salvador RAMON i Xavier RlCOMÀ: El Necrologi de la Seu de Tarragona, dins 
«Miscel·lània Històrica Catalana - Homenatge al Pare Jaume Finestres, 
historiador de Poblet ( t 1769)»- Scriptorium Populeti, 3 (Poblet, 1970) 
pp. 343-398. 

Cal enregistrar aquest necrologi entre la bibliografia santescreuïna perquè 
ens comunica l'òbit d'un abat Bertran de Santes Creus el 1216. Com ja fan 
notar els autors, es tracta d'un abat desconegut fins ara. S'equivocà l'anotador 
tarragoní escrivint Bertran en lloc de Bernat? Com sigui aquest esment sem
pre d'interès referit a l'òbit d'un abat, presenta un petit problema sobre la 
història casolana de Santes Creus que caldria plantejar, estudiar: tractar de 
resoldre. 

E. F O R T I C O G U L 

August F E R R E R - D A L M A U : Reculls històrics de l'Edat Mitjana, de Pontons, 
el seu castell i L· seva ermita de Sant Joan de la Muntanya. (Pontons, 
1971). 

L'autor d'aquest interessant fullet és el propietari, precisament, de la 
finca on radica l'actualment anomenada ermita de Sant Joan de la Muntanya, 
de Pontons, la descoberta del document de la dedicació de la qual esglesiola 
—restaurada pel senyor Ferrer - Dalmau— motivà un sucós estudi del doctor 
Antoni Pladevall: Notícia de la dedicació de Sant Joan de la Muntanya a 
Pontons a «Homenatge a Josep Vives i Miret» I I (Santes Creus, 1971). 

E l senyor Ferrer - Dalmau pren peu del fet de la troballa per a aplegar 
un pomell de notícies pontonenques d'inqüestionable interès. Aquest el té, 
també, per a Santes Creus, que senyorejà a Pontons, com és cosa sabuda; bé 
que majoritàriament les dades facin referència als primers temps documentats 
de la vileta de l'alta vall del Foix, anterior a la senyoria de Santes Creus, 
l'autor dedica tot un apartat a Pontons i Santes Creus. 
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Seria desitjable que ací on de fet acaba el treball del senyor Ferrer - Dal
mau, comencés un estudi de la senyoria del monestir a Pontons, que perse
verà fins al segle X I X , i de la qual es conserva molta documentació i a la 
qual es poden incorporar moltes altres notícies més o menys disperses, inèdites 
o no. Aquesta publicació que comentem esdevé un lluminós estímul. 

E. F O R T I C O G U L 

F O R T I C O G U L , Eufemià: Cervera i Santes Creus, Unes quantes noticies de les 
relacions de la capital segarrenca i el monestir del Gaià, a «Uerda», Lleida, 
Institut d'Estudis llerdencs, 1971, núm. 31, pp. 157-184. 

L'interès d'aquesta monografia afecta no solament a Cervera i a Santes 
Creus, sinó també a tota una colla de pobles, termes, castells i senyorius de la 
Segarra i del Baix Urgell. I a més a més ens mostra com la penetració santes-
creüïna de les terres esmentades fou portada a terme amb el suport dels 
Cervera. 

H i ha un primer capítol dedicat a les aportacions de la casa de Cervera 
durant els segles X I I i X I I I . Seguidament tracta dels béns que Santes Creus 
tenia dins del clos urbà i , més en concret, dels forns. Després ens parla dels 
curiosos llegats del canonge Gil i , de la reina Blanca d'Anjou i del príncep 
Jaume, i estudia la defecció del nostre monestir en la lluita que el poble sos
tingué contra Joan I I i el fet de la seva presència en el Parlament de Cerve
ra (1468). Més endavant assenyala les demarcacions de la vegueria i la batllia 
i de la circumcripció dominical cerverina, en relació amb les possessions més 
remarcables del cenobi, les quals eren els castells d'Alta-riba, Gramuntell, Vila-
grasseta i Montoliu. Clou l'assaig amb unes notícies del cerverí Felip de Moixó 
i de Morató, monjo síndic i abat de Santes Creus. 

Valoren l'estudi vuitanta notes que ocupen les quatre darreres pàgines, 
amb aparat documental i bibliogràfic de primera mà. 

Josep. - J . P I Q U E R I J O V E R 

Francesc A. M I Q U E L , La llegenda de Galceran de Pinós, «Episodis de la 
Història», núm. 165. Barcelona, 1972, 60 pàgs. 

La llegenda de Galceran de Pinós ha estat una de les que ha tingut més 
difusió al llarg de la historiografia catalana. Modernament se n'ha ocupat el 
professor Martí de Riquer en el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona. Malgrat la qualitat d'aquest estudi, hom podia encata 
tornar sobre el tema i aportar-hi alguna nova versió. Aquest ha estat el pro
pòsit de l'il·lustre historiador de Santes Creus Eufemià Fort i Cogul que s'ama
ga sota el pseudònim de Francesc A. Miquel, en el present llibret, que té 



303 

caràcter de divulgació, bé que tot el que s'hi diu estigui sostingut per un 
aparell documental i bibliogràfic molt complet. 

Fort publica la versió de la llegenda que ha deixat el monjo de Santes 
Creus fra Bernat Mallol, mort a aquest cenobi el 1428, i que es troba en els 
folis 138-139v. del manuscrit 459 de l'Arxiu Històric Nacional de Madrid. 
Tot seguit, l'autor analitza el fet històric que hi ha al darrera de la llegenda 
(la presa d'Almeria de 1147 i la possible participació, no documentada, en 
ella del noble Galceran de Pinós, personatge que visqué a les darreries del 
segle X I I ; vinculació dels Pinós a Santes Creus durant aquesta centúria, etc.) 
i destria allò que només apareix com a versemblant (captivitat de Pinós i el 
seu rescat). 

A continuació, Fort estudia el camí recorregut per la llegenda, sobretot el 
seu pas a Bagà i a Barcelona. En aquesta darrera població, la feren seva el 
gremi de freners, que tenia com a patronímic Sant Esteve, sant que, segons el 
voler de la llegenda, s'aparegué a Pinós mentre era captiu i l'alliberà. 

La segona part del llibre està dedicada a analitzar la projecció que la lle
genda ha tingut dins la historiografia catalana. La recolliren, entre d'altres, 
Pere Tomic (1438), Pere Anton Beuter (1538), Jerónimo Zurita (1562), 
Esteban Salazar (1577), Gaspar Roig i Jalpí (segle X V I I ) , els cronistes del 
segle X V I I Jeroni Pujades, Pedro de Abarca, Jaime Bleda i Francesc Diago, 
Narcís Feliu de la Penya, així com d'altres historiadors més moderns, sobretot 
aquells qui s'han ocupat de la història de Santes Creus (Teodor Creus, Salas, 
Guitert, Capdevila i el mateix Fort i Cogul en d'altres treballs anteriors). . 

En definitiva, doncs, el present llibre constitueix un excel·lent introducció 
a aquest tema adreçada a un públic no especialitzat i conté aportacions útils 
també a l'investigador. 

Jaume SOBREQUÉS I C A L L I C Ó 

Josep B A U C E L L S , Els monestirs del bisbat de Barcelona durant el pontificat 
de Ponç de Gualba (1303-1334). «II Col·loqui d'Història del Monaquisme 
Català, Sant Joan de les Abadesses 1970», I (Aspectes generals i relacio
nats amb Barcelona), Abadia de Poblet, 1972 (Scriptorium Populeti, 7), 
pp. 65-197. 

Aquesta és, sens dubte, la més voluminosa de les comunicacions presenta
des al I I Col·loqui d'Història del Monaquisme Català; amb més de cent trenta 
planes que ocupa al volum primer dels treballs d'aquell Col·loqui esdevé tot 
un llibre. Josep Baucells, des de), seu càrrec a l'Arxiu de la Catedral de Barce
lona, ha tingut accés a l'abundosa documentació que s'hi conserva de l'època 
del bisbe Ponç de Gualba, que pren tot el primer terç del segle X I V , i l'ha 
estudiada a fons, atès l'interès episcopal envers els monestirs del seu bisbat. 
E l treball, copiosament documentat i anotat, pot ésser dividit en dues parts, 
que tracten respectivament sobre l'interès del bisbe i sobre l'estat material 
i espiritual dels monestirs, que són examinats un per un. 
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L'acció del bisbe, malgrat el seu interès per als monestirs, es veié dificul
tada sovint pel fet que moltes de les cases monàstiques del bisbat de Barce
lona gaudien de privilegis d'exempció, i la seva autoritat era discutida i fins 
i tot obstaculitzava. Entre els monestirs exempts hi havia, justament, el de 
Santes Creus, que no pertanyia a cap bisbat, ja que era abadia nuHíus des dels 
temps de la fundació, i es trobava exactament al límit del bisbat de Barce
lona amb l'arquebisbat de Tarragona, que com és ben sabut, era assenyalat 
per la ratlla del riu Gaià, i ho ha estat fins la recent reorganització diocesana 
de 1957. Però sembla que els bisbes de Barcelona sempre consideraren més 
0 menys que el monestir de Santes Creus, privilegi a part, requeia dins els 
límits de llur diòcesi, i probablement amb raó. Això justifica que Santes 
Creus formi part, de fet, dels monestirs del bisbat de Barcelona que Baucells 
estudia a l'època d'un dels prelats més dinàmics que mai ha tingut el Cap i 
Casal. 

Precisament, el mateix Josep Baucells s'havia ocupat extensament de la 
peculiar situació diocesana de Santes Creus en un altre article, també extens 
1 documentat, sobre Santes Creus entre dos bisbats («Santes Creus» I I I , 1968, 
pp. 397-422). Ara, en referir-se al monestir (pàgs. 165-167 del treball recen-
sionat), destaca l'època de puixança excepcional de què gaudia el monestir 
a l'inici del pontificat de Ponç de Gualba, i que es mantingué fins a la fi. En 
efecte, el 1303 era abat de Santes Creus un personatge tan significat com 
Bonanat de Vila-seca, succeït per Pere d'Arters el 1308 i aquest a la vegada 
substituït per Pere Alegre el 1309 fins a 1335. Són tres dels abadiats més in
signes de tota la història del monestir, i només un repàs a l'heràldica escampada 
per les construccions monumentals ja és prou per a donar fe de l'empenta 
constructora dels tres abats, sobretot el darrer, a qui devia correspondre el 
període fort de la construcció del claustre major, on sembla que l'abat mateix 
és reproduït en l'escultura d'un capitell dels que féu Reinard Fonoll. Però 
també és del temps en què comença a fer-se vistent l'inici de la davallada de 
Santes Creus, que a partir de 1314 comença a ésser substituït per d'altres mo
nestirs en l'afecció de la reialesa i de les cases nobles del país. Tots aquests 
aspectes són reflectits, d'alguna manera, en el treball de Baucells, que aporta 
interessants dades i precisions inèdites a base de bibliografia i sobretot de 
documentació de l'arxiu capitular de la seu de Barcelona. 

E l treball es refereix, monogràficament, a una trentena de cases del bisbat 
barceloní, compreses les comandes hospitaleres, les col·legiates i les canòniques 
regulars. Fora del seu context propi, cal remarcar, finalment, que esdevé una 
obra imprescindible per a l'estudi històric de dotzenes de localitats catalanes 
al segle X I V . Pel que fa al nostre cas, només vull encoratjar Josep Baucells 
que prossegueixi el rastre de Santes Creus a l'Arxiu de la Catedral, d'on és 
segur que ha d'ésser exhumada molta documentació i bona referent a Santes 
Creus, i ell és l'home idoni per a fer-ho. 

Xavier F O R T I B U F I L L 
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Eufemià F O R T i C O G U L : Las desamortizaciones del siglo XIX y su repercu
sión en Santes Creus, «Studia Monástica», X I I (1970), 291-310; X I I I 
(1971), 105-128; X I V (1972), 183-236. 

-Hem d'agrair a Eufemià Fort i Cogul aquest nou treball sobre la comunitat 
de Santes Creus, centrat en les sucessives desamortitzacions del segle X I X , 
que provocaren la desaparició del monestir i la dispersió de les seves propie
tats. Fort es basa fonamentalment en les aportacions de Barraquer, en dades 
inèdites de l'Arxiu municipal de Santes Creus i en la premsa del segle passat. 
Els apartats en què es divideix el llarg estudi són els següents: la guerra na
poleònica, les Corts de Cadis, el Bienni constitucional, venda del patrimoni 
de Santes Creus (a partir del 1921), deficiències de l'Administració, el període 
absolutista, la guerra carlina (a partir de 1833) i les seves reaccions, la gesta
ció de la desamortització a les Corts (1835), la trajectòria legal, els preceptes 
administratius (1836), el mal negoci de les vendes, depreciacions posteriors, 
dificultats i inconvenients, adjudicacions de béns de Santes Creus durant el 
Bienni, les adjudicacions definitives, els censáis, els béns mobles, els edificis 
de Santes Creus no venuts, l'albareda de Santes Creus, anuncis tardans de venda, 
síntesi i conclusions. En apèndix, són publicats vint documents, en bona part 
procedents de l 'Arxiu municipal de Santes Creus. Tant de bo que aviat pu
guem tenir monografies simüars per a tots els monestirs catalans. Només 
aleshores serà possible una revisió del fenomen de la desamortització —en 
general tractat amb massa apassionament i d'una manera masa abstracta— 
a partir de bases objectives. 

J . M. i M. 

Eufemià F O R T i C O G U L : La Congregación cisterciense de la Corona de Aragón 
y Navarra. Aspectos de su gestación a través de documentos de Santes 
Creus, «Yermo» 8-1 (1970), pp. 3-98. 

Aparegut en una revista especialitzada, aquest voluminós article, tant 
per la seva extensió com, sobretot, per la solvència reconeguda i la seriositat 
amb què està escrit i el relleu del seu contingut, hauria merescut amb tota 
justícia l'edició com a llibre. Sens dubte, és aquest un resultat més de la humi
litat admirable de l'amic Fort, que tanta feina poc agraïda ha fet i segueix 
fent en el camp de la investigació i la divulgació de la història del nostre 
país i particularment de la història monàstica cistercenca catalana. I això, tant 
desbrossant camins per a d'altres — i ens abelleix de comptar-nos-hi—, com 
donant molt sovint a llum pàgines inèdites o interessants interpretacions. 
Perquè l'autor —val a dir-ho—, és d'una fecunditat a voltes esfereïdora, 
i més quan treballa en condicions físiques no gens favorables. 

E l treball que ens ocupa ve a ser un estudi — ho diu fidelment el títol — 
de la gestació llunyana de la Congregació cistercenca de la Corona d'Aragó, 
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vista des de Santes Creus. La part del lleó (72 pàgines) l'ocupa la documenta
ció, edició de 28 documents (29 si comptem la traducció castellana del Catàleg 
de monestirs de la Corona que ofereix dins del text introductiu, p. 13-14). 
Es tracta d'un document de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus mateix (car
peta del segle X V I ) , de dos més de l'Arxiu de Poblet (més l'esmentat inclòs 
en el text), i de 25, que ofereix en la seva totalitat el còdex 437 de l'Arxiu 
Històric Nacional de Madrid. 

Sabem que qui sàviament està sempre disposat a aprendre de tots, estimarà 
per sobre de tot en una recensió amical d'un text seu la sinceritat, tant més, 
quan tot just si es podrà considerar això com una petita ombra que posa, per 
contrast, encara més a la llum l'abast ben considerable de l'obra. Convençuts 
d'això, gosem ara oferir-li amb senzillesa algunes anotacions crítiques, refe
rides molt concretament a la documentació pobletana. 

Usa l'autor en ambdós casos de còpies, del volum Congregació (AP, Arm. I , 
c. 18) la primera, i d'AP, Arm. I , c. 24, i no del volum anterior, com posa in
dubtablement per error material de l'autor, la segona. Hem tingut ocasió de 
publicar-los en el treball que constitueix la nostra tesi —en premsa ja 
aquesta, fou publicat l'article que recensionem—, com a docs. 7 i 8, usant 
respectivament de la minuta original del pare Marquina de Poblet i de l'ori
ginal existent a la Biblioteca Vaticana, i hem pogut notar-hi diversos errors 
de transcripció, de no massa importància per cert, imputables al fet de publi
carlos l'autor sense haver tingut ocasió de nova lectura, després de la seva 
transcripció de data prou allunyada. 

Més considerable per cert és l'error en la datació del Catàleg ja esmentat 
que publica traduït el text de l'article. És obra del pare Vallespinosa, que cal 
datar amb certesa cap a l'any 1618, erigida ja la Congregació i en plena lluita 
de Poblet contra ella, i acompanya la Instrucció a què aquest haurà d'ajustar-se 
en la seva gestió com a procurador del monestir en el plet anticongregacionis-
ta davant la Cúria Romana (docs. 55 i 56, respectivament, de la tesi citada). 
L'Administrador d'Escarp que el Catàleg esmenta com a monjo pobletà és 
llavors el pare Joan Garcia, mentre l'abat de Labaix és el també monjo de 
Poblet pare Bernat Massip. 

Cosa molt més discutible, naturalment, és que ens sembli massa negatiu 
l'autor en les seves conclusions sobre la Congregació potser. Si no feu certa
ment massa beneficiosa per a monestirs de la importància de Poblet i Santes 
Creus, ajudà en canvi els més petits, i pensem que era i cal considerar-la com 
una exigència del temps, quelcom que es mostra com a necessari. La manera 
usada per a arribar a assolir-ne l'erecció és més que discutible, els interessos 
defensats contra ella prou considerables, però que era quelcom que el temps 
portava ho mostra abastament el fet del congregacionisme monàstic que avui 
encara perdura. Cíteaux mateix sabé inclinar-s'hi, una volta salvada la forma
litat del deure d'assistència al Capítol General i el seu dret de visita (cada 
vegada més teòric i inoperant per altra banda), i les contribucions anuals obli
gatòries. L'Edat Moderna, l'era de les nacionalitats, exercia els seus drets amb 
força irresistible. Si molt o poc es perdé de l'esclat i la influència de Poblet 
i Santes Creus, fou realment això degut al fet de la Congregació? 
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No ens queda després d'això, sinó agrair a l'autor aquest suggestiu treball, 
que l'honora veritablement i ens honora a tots els que conreem el mateix camp 
i ens tenim per amics seus. 

Alexandre M A S O L I V E R 

Manuel R i u : Aspectes socieconòmics de la història monàstica. Notes meto
dològiques. «II Col·loqui d'Història del Monaquisme Català, Sant Joan de 
les Abadesses 1970», I (Aspectes generals i relacionats amb Barcelona), 
Abadia de Poblet 1972 (Scriptorium Populeti 7), pp. 27-47. 

Una de les ponències d'interès més general i immediat de les que inte
graren el Segon Col·loqui d'Història del Monaquisme Català fou, sens dubte, 
la quarta, que el doctor Manuel Riu llegí a Sant Joan de les Abadesses el 19 
de setembre de 1970. E l text d'aquesta ponència encapçala el primer volum 
dels del Col·loqui, i a fe que l'encapçalament no podia ésser més ben triat. 
E l títol ja és prou explícit sobre el contingut, i tot i que en parlaré de seguida, 
convé remarcar que, bé que aplicable a tots els monestirs i , doncs, no referit 
específicament a cap, l'esquema que presenta el ponent ha de fer un servei 
ben estimable a qualsevol investigador que, d'ara endavant, vulgui entrar en el 
tema d'història socioeconómica de Santes Creus. 

E l doctor Riu, ben conegut com a medievalista, s'ha dedicat amb una 
atenció especial a la metodologia de la investigació històrica, i sobretot a la 
de la història local i comarcal. Fou un dels iniciadors de les Assemblees Inter-
comarcals d'Estudiosos, a les quals aportà la inquietud per l'establiment d'una 
metodologia tan necessària als estudiosos locals i que les Assemblees no han 
prosseguit com caldria, i que el mateix doctor R iu tampoc no ha donat en la 
mesura que hom podia esperar d'ell, la qual cosa és de doldre. I per això 
mateix, cal saludar amb tot el goig i l'esperança una aportació metodològica 
de tanta importància com la present. 

En la ponència que comento, i dins el marc assenyalat pel títol, el doctor 
Riu proposa, per a l'estudi d'un monestir determinat dins la temàtica socio
económica, l'examen de les fonts, del condicionament geogràfic, de la forma
ció i l'estructura del domini territorial del monestir, l'anàlisi de qualitat i de 
valor dels béns, les estructures econòmiques (zones agrícoles o forestals, pastu
res, pesca, salines, explotacions diverses), les estructures socials (comunitat, 
laics dependents, pagesos, ciutadans, membres de parròquies rurals), la situació 
social dels qui ajudaren la fotmació i la creixença del monestir, el règim 
d'explotació (organització administrativa, caràcter de les rendes, gestió i es-
merç d'elles), l'expansió territorial, la transformació en senyoriu, etcètera. Per 
tal de fornir uns exemples pràctics sobre l'aplicació de l'esquema, l'autor fa 
marxapeu d'un aspecte determinat de recessió i de crisi a la darreria de l'edat 
mitjana, i analitza els processos d'alliberament de dos «homes propis», a càrrec 
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dels abats de Sant Pere de la Portella i de Sant Joan de les Abadesses, en 1328 
i 1360 respectivament. 

No és pas la primera vegada que Manuel Riu s'ocupa del tema. Ja s'hi 
havia referit, breument, dins el seu Esquema metodològic per a l'estudi d'un 
monestk («I Col·loqui del Monaquisme Català», I , Santes Creus 1967, pp. \ 
309-323), i ara l'amplia i el circumstancia de cara a una utilitat més immedia
ta. Justament els aspectes socioeconòmics del monestir de Santes Creus als 
primers segles — i als darrers— són els menys estudiats i menys coneguts de 
la història del monestir. És cert que la documentació que sobre Santes Creus 
es conserva i es coneix s'ha mostrat molt gasiva, fins ara, quant a dades socio-
econòmiques. Potser aquesta serà una dificultat difícil de salvar. Però també 
és cert que els mètodes tradicionals no havien parat massa esment d'aquells 
aspectes i la documentació que s'hi referia havia passat desapercebuda o des
aprofitada; ara ja no és així, per fortuna, i l'examen acurat de la documenta
ció permet de dreçar estudis socials i econòmics sobre monestirs com Poblet, 
per exemple, que fan pensar en un notable desplegament d'aqusta mena de 
treballs. I això em fa creure que potser no cal desesperar pel que deia de la 
documentació de Santes Creus: a Madrid resten molts lligalls que mai ningú 
no s'ha entretingut a examinar, i als arxius de casa encara és possible de trobar 
coses que ajudin a fer una mica de llum sobre la història socioeconómica del 
monestir de Santes Creus. És per això que m'he complagut a cridar l'atenció 
sobre l'esquema metodològic que proposa el doctor R i u : és una aportació de 
primer ordre als treballs preparatoris del Monasticon Cataloniae, idea llançada 
ja fa prop de deu anys i que els Col·loquis d'Història del Monaquisme Català 
han empès de manera ben palesa; i sobretot pot esdevenir l'esquer perquè 
algun investigador es decideixi, d'una vegada, a encarar-se amb la història so
cioeconómica de Santes Creus. E l tema s'ho mereix a bastament, i em fa 
l'afecte que els resultats compensarien amb escreix qualsevol esmerç, per ardu 
que fos i per desolat que en sigui el panorama inicial. 

Xavier F O R T I B U F I L L 




