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EL 2 5 ' ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE L'ARXIU 

BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS I LA 26a FESTA ANUAL 

La 26a Festa anual de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus clogué el 
25è aniversari de la fundació de l'entitat, i en realitat fou la solemne com
memoració de l'efemèrides, que calgué cenyir a l'acostumada sessió aca
dèmica anual celebrada a Santes Creus el 10 de setembre de 1972, la 
qual, tanmateix, assolí una solemnitat molt superior a les de fem molts 
anys. 

La festa conjuminà principalment una triple projecció. Primerament, 
la.dedicació d'un record a fra Miquel Mestre i Gasset, monjo que fou de 
Santes Creus, darrer vicari de la parròquia abacial nul·líus de Santa Llúcia, 
dels antics súbdits del monestir, i primer rector de la parròquia adscrita 
a l'arquebisbat de Tarragona. Fra Miquel Mestre, com es perfila en el 
parlament que li dedicà el directiu de l'ABSC Joan Ventura i Solé, fou 
un rector de gran eficàcia a Santes Creus; de fet, el creador i el configu-
rador del poble actual i, no bo oblidem, el gran restaurador del monestir 
i el seu abnegat salvaguardador els anys que seguiren l'exclaustració 
del 1835. En aquest doble sentit se li dedicà un pedró commemoratiu 
com direm. 

Però el fet del seu rectorat comportava el de l'agrupament humà que 
durant una molt llarga centúria ha constituït i afiançat el nucli urbà de 
Santes Creus, nodrit, val a dir-ho, de les procedències més diverses, però 
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gelosament i modèlicament cofoi del seu monestir. L'acte de l'homenatge 
de l'ABSC al poble de Santes Creus, del qual s'encarregà el directiu 
senyor Xavier Fort i Bufill, volia, pretenia i creiem que assolí de denun
ciar l'agraïment que mereix el poble que envolta el monestir per la seva 
actitud tan convenient al monument. L'Arxiu havia manifestat ja d'una 
manera oficial aquest sentiment, i la corporació municipal ja fa molts 
anys que fou nomenada Soci de Mèrit de l'entitat; però calia que d'una 
manera expressa tots i cadascun dels habitants de Santes Creus es veiessin 
implicats en l'homenatge que se'ls feia, cadascú per ell mateix. I , invitats 
especialment i personalment per l'Arxiu, concorregueren a l'acte pràcti
cament almenys un representant de cadascuna de les famílies veïnes de 
Santes Creus. 

El tercer aspecte de la festa era la commemoració vint-i-cinquenària, 
que hom adjudicà ais tres iniciadors de l'entitat, sortosament vivents tots 
tres: els senyors Pere Serramalera i Cosp, Eufemia Fort i Cogul i Abdò 
Socias i Bové. Aquest darrer no pogué comparèixer a l'acte, i se n'excusà, 
però foren dues peces destacades els discursos dels altres dos fundadors, 
actuals directius de l'entitat amb els càrrecs de Vice-president primer i de 
Secretari General, respectivament. 

El senyor Arquebisbe de Tarragona, president del Patronat del mo
nestir, que tant l'estima, volgué honorar la nostra festa amb la seva assis
tència, i clogué l'acte acadèmic amb unes breus paraules de cordialíssim 
afecte. El doctor Josep Pont i Gol féu un veritable sacrifici per tal d'a
companyar-nos aquell dia i, perquè ens consta li ho hem d'agrair so
lemnement. 

Acabat l'acte acadèmic, que omplí a vessar la sala de la Biblioteca del 
monestir, que fou insuficient a contenir tots els assistents, hom es traslla
dà a la part posterior del claustre llevantí, on havia estat dreçat un pedró, 
amb una breu inscripció, dedicat a fra Miquel Mestre, fill il·lustre de Puig
pelat, restaurador de Santes Creus i fundador de la població. L'acte fou 
senzill: beneït el pedró, el senyor Oscar Balcells, alcalde de Puigpelat, al 
qual acompanyava la corporació municipal en ple, pronuncià unes quan
tes frases plenes d'emoció, de goig i d'agraïment. Amb aquest parlament, 
la festa restà closa. 

Hi hagué l'acostumat àpat social, molt concorregut, com cada any, 
i l'endemà fou celebrada al monestir una missa funeral en sufragi dels 
socis difunts i sobretot pels que ens havien deixat en el darrer curs 
acadèmic. 
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No podem cloure aquesta breu crònica de la festa del 25è aniversari 
fundacional de l'ABSC sense formular un solemne vot en nom de la 
Societat, en nom de Santes Creus i en nom de tots els amics del monestir, 
als familiars del nostre enyorat consoci i directiu, senyor Pau Mercadé 
i Queralt, de Valls, per la gentilesa de fer-nos ofrena d'un quadre original 
del malaguanyat artista, pintat a l'aquarel·la, representant el monestir i 
obrat amb la delicada intuïció i les expressives matisacions de què era 
capaç una sensibilitat tan alada com la de Pau Mercadé, artista per tots 
quatre costats. Bé per als successors del nostre amic, que estimava tant 
Santes Creus; i que el seu exemple sigui un camí que ens ajudi a redimir 
el monestir del despullament que encara impera en moltes de les seves 
dependències. 

Amb motiu del 25è aniversari, finalment, l'Arxiu edità un prospecte 
commemoratiu, d'informació i de propaganda sobre l'entitat, que comen
çà a ésser repartit el mateix dia de la festa anual i que obtingué un ample 
ressò a la premsa. 





L'ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS 
EN E L 25è ANIVERSARI DE L A SEVA FUNDACIÓ 

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus ha celebrat les seves noces d'ar
gent. Fet i fet, una escaiença semblant sempre és de commemorar; però 
en el cas de l'ABSC, ateses les dificultats i les limitacions que ha hagut de 
vèncer en aquest quart de segle, l'efemèrides suposa una continuïtat que no 
té precedents a Catalunya. Per això l'entitat ha cregut que calia subminis
trar una breu notícia de la seva finalitat i de les seves realitats, d'allò que 
ha estat, és i vol ésser, a uh públic més vast que el del cens migrat dels 
seus socis i amics, i fer-la arribar a les persones sensibles dé les nostres co
marques i del país en general. No és pas debades que un 25è aniversari 
assenyala un tombant, enceta una nova època i vol cercar un estil nou, d'a
cord amb els temps nous i més eficient, al capdavall, de cara a les finalitats 
i, els propòsits que crearen l'entitat. 

La finalitat de VArxiu Bibliogràfic de Santes Creus 

La raó d'ésser de l'ABSC, definida als seus estatuts, és força àmplia: 
l i pertoca de fomentar l'estudi de la història, de l'art i de l'arqueologia del 
monestir de Santes Creus, monument nacional i símbol vivent de la his
tòria de Catalunya ; de formar un arxiu, una biblioteca i un museu que 
aplegui els documents, llibres i objectes que hagin pertangut al monestir 
o hi tinguin algun vincle; de suplir, per tant, i dins el possible, la disper
sió i la pèrdua de l'antic arxiu i biblioteca monacal; de desvetllar l'interès 
del nostre poble vers un monument que, pels motius que fos, havia ro
màs massa oblidat durant molts anys; de convertir, finalment, Santes 
Creus en un focus d'irradiació cultural, tot seguint una tradició de vuit 
segles. 
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Historia i realitat de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 

L'ABSC fou fundat oficialment el 14 de setembre del 1947, després 
de dos anys de gestions tan difícils com estèrils. A desgrat del seu nom, 
l'entitat és i vol ésser tan científica com popular. En foren promotors i 
fundadors els senyors Eufemià Fort i Cogul, historiador del monestir; 
Pere Serramalera i Cosp, metge de Santes Creus; i Abdó Socias i Bové, 
rector de la parròquia. E l primer president de l'entitat fou el doctor Joa
quim Guitert i Fontserè, historiador de Poblet i de Santes Creus, que 
exercí el càrrec fins a la mort, el 1957, en què fou substituït pel senyor 
Joan Noguera i Salort. Els primers anys, l'ABSC, ultra iniciar la biblioteca 
i les col·leccions, féu una intensíssima campanya de propaganda a favor 
del monestir, a base de convocar aplecs de sardanes amb motiu de la festa 
anual, de millorar les comunicacions amb Santes Creus, d'organitzar expo
sicions i conferències a diversos llocs de Catalunya i d'aprofitar qualsevol 
escaiença —vuitè centenari de la vinguda del Cister a Catalunya i funda
ció del monestir (1950), de sant Bernat de Claravall (1952) i de l'establi
ment dels monjos a Santes Creus (1960), posem per cas— per tal 
d'atreure l'interès popular vers el monestir. Les estadístiques de visitants 
de cada any són ben eloqüents: de 2.800 el 1946 hom passà a 5.200 
el 1947 (fundació de l 'ABSC); el 1966 ultrapassà els 55.000 i a hores 
d'ara gairebé arriba als 100.000, amb un 20 per cent d'estrangers. Una 
bona part d'aquest procés vertiginós d'increment és atribuïble a l'evolució 
dels temps i dels transports, però una altra bona part és mèrit de l'acció 
perseverant i abnegada de l'ABSC que en alguna de les seves festes anuals 
—la del 1950, per exemple— reuní 5.000 persones a Santes Creus en 
un sol dia. 

Des del 1948 l'ABSC convocà i concedí els premis Abat la Dernosa 
i Abat Ferrera per a estudis històrics i arqueològics, respectivament, sobre 
Santes Creus, i en aquest sentit l'entitat fou pionera d'aquesta mena de 
certàmens que després s'han prodigat tant; les convocatòries foren diver
ses i rendiren treballs de vàlua: precisament 1'«Instituto de Estudios 
Tarraconenses» inicià les seves edicions i pràcticament la seva existència 
amb un treball premiat aleshores per l'ABSC. D'altres concursos, el foto
gràfic sobretot, han incrementat notòriament els fons de l'entitat. 

D'antuvi, l'activitat científica de l'ABSC fou paral·lela a la popular, 
que s'estroncà el 1962 (darrera festa de caire multitudinari) per motius 
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conjuntarais. Des del 1947 l'entitat edita una publicació periòdica que fou 
anomenada Memòries fins que el 1954 aconseguí la categoria de butlletí 
sota el títol Sanies Creus; la primera, un volum de 350 pàgines, i la se
gona, ja ha entrat al quart volum, amb 35 números publicats. La publica
ció periòdica de l'ABSC recull la informació sobre la vida de l'entitat i 
una gran quantitat d'estudis sobre el monestir; i no fóra gens exagerat de 
dir que gràcies a ella i a les altres edicions que ha provocat, Santes Creus 
és, avui, el monument més ben conegut i investigat del país. Les publica
cions de l'ABSC, a part del butlletí, arriben ja als 30 títols, alguns d'ells 
d'interès cabdal i autèntiques rareses bibliogràfiques perquè són exhaurits 
de fa temps. Molts altres llibres sobre Santes Creus o sobre temes afins han 
estat editats per diverses entitats, entre les quals les més prestigioses de la 
cultura catalana. Tot plegat, no cal dir-ho, és degut a l'acció de l'ABSC. Les 
nostres publicacions editen treballs en totes les llengües romàniques, però 
és interessant de constatar que, des del 1947, la majoria sempre ho han 
estat en català. 

E l moviment d'opinió sobre Santes Creus que creà l'ABSC assolí, el 
1951, que fos creat el Patronat oficial del monestir que, per delegació de 
l'Estat, vetlla la restauració del monument. La vinculació del Patronat 
amb l'ABSC és estreta i ben cordial: molts dels membres de l'organisme 
estatal són socis de l'entitat; l'ABSC té el locar social dins el monestir; 
el seu butlletí és, del 1971 ençà, òrgan alhora del Patronat. Cal dir, altra
ment, que bona part de les obres de restauració del monestir, que han 
estat tan espectaculars als darrers anys, són suggerides i promogudes per 
l'ABSC que fins i tot, ha arribat a costejar-ne alguna. 

L'any 1957, desè aniversari de la fundació, l'ABSC creà una filial, 
«Amics de Santes Creus», les activitats de la qual s'han limitat a l'edició 
de quatre estudis, costejats per subscripció i agrupats sota la denominació 
de Collectanea de Santes Creus. 

L'ABSC, adés eh participació col·lectiva, adés en participació indivi
dual dels socis, ha estat a la majoria de congressos i assemblees d'estudio
sos del país i de fora —Congressos d'Història de la Corona d'Aragó, As
semblees Intercomarcals d'Estudiosos, Setmanes d'Estudis Monàstics, etc.— 
i a ell és deguda la fundació dels Col·loquis d'Història del Monaquisme 
Català, el primer déls quals tingué lloc, precisament, a Santes Crèus 
el 1966 i els seus dos volums de treballs formen part dè les publicacions 
de l'ABSC. 

Així, l'ABSC s'ha situat en uh primer rengle dins les institúcions cien-
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tífiques del seu ram i , si hom té present el règim i les característiques de 
l'entitat, que són sintetitzats més avall, és palès que la seva tasca esdevé 
un cas absolutament únic al nostre país. 

Col·leccions i instal·lacions de l'Arxiu Bibliogràfic 

L'ABSC té el local social a l'antiga Biblioteca del monestir, per con
cessió del Patronat, i també disposa, com a anexos, de dues sales espaioses 
a sota, per on hi ha els accessos a la Biblioteca. Allí hi posseeix unes pres
tatgeries solides i funcionals que omplen Ies dues terceres parts dels murs 
de la folgada sala, amb pupitres per al treball dels investigadors i amb 
diversos armaris; les col·leccions de l'entitat són instal·lades en aquests 
mobles. Les sessions acadèmiques de l'ABSC solen ésser celebrades al 
local social, i per a això disposa de 50 cadires d'estil i 100 de corrents, a 
més de taules i mobles escaients. A l Palau de l'Abat, finalment, l'ABSC 
té un local reduït que actualment l i serveix com a dipòsit de publicacions 
i d'altres efectes. 

Les col·leccions aplegades per l'ABSC en 25 anys poden ésser classifi
cades de la manera següent: 

1. Arxiu documental, que comprèn: a) Documentació original del 
monestir (uns 30 pergamins i un centenar de documents en paper) i algu
nes carpetes de documentació d'altres bandes, b) Microfilms de docu
ments del monestir conservats a I'Archivo Histórico Nacional de Madrid; 
hi ha 2.000 fotogrames de pergamins, 2.000 més d'altra documentació i 
diversos còdexs i més documents de Santes Creus, que fan un total de gai
rebé 18.000 fotogrames; cal esmentar i remarcar que tota la docu
mentació procedent de Santes Creus que és conservada a Madrid fou mi-
crofilmada a despeses de l'ABSC sense cap ajut oficial ni oficiós, i es tracta 
d'un dels fons documentals més importants que serva 1'Archivo Histórico 
Nacional, c) Fotocòpies de diversos centenars de documents, tant de la 
procedència esmentada com d'altres, d) Referències documentals i bi
bliogràfiques sobre Santes Creus, en ordre cronològic i ordenades en cai
xes, amb transcripcions de documents inèdits. 

2. Biblioteca, que comprèn: a) Llibres procedents del monestir o 
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pertanyents als monjos (un centenar de volums, alguns de gran valor), 
b) Llibres sobre Santes Creus (la majoria de les monografies publicades 
sobre el monestir i volums miscel·lanis amb treballs sobre el tema), c) 
Biblioteca de consulta (obres de referència que ajuden l'estudi del mones
tir), d) Biblioteca general d'obres diverses, provinents de diverses dona
cions i adquisicions (llegat Vives i Miret, en especial), e) Col·leccions de 
publicacions periòdiques, provinents de donació, adquisició o de l'inter
canvi que l'ABSC manté amb diverses institucions del país o de fora. En 
total, la Biblioteca de l'ABSC es compon de més d'un miler de volums 
en període de classificació definitiva. 

3. Arxiu fotogràfic, que comprèn: a) Positius, provinents en part 
dels concursos fotogràfics i de donacions, que esdevé un fons gràfic antic 
i modern sobre el monestir, amb diversos milers de fotografies, b) Nega
tius (diversos centenars, de temàtica idèntica als anteriors), c) Diapositives 
(un centenar, per a conferències o actes de divulgació sobre Santes Creus). 

4. Diversos, que comprèn: a) Monetari (monedes ibèriques, roma
nes i d'altres, trobades prop del monestir), b) Restes prehistòriques, cerà
mica ibèrica i romana, etc. trobades a Santes Creus, c) Plànols, reproduc
cions, estudis i projectes, d) Quadres, mapes, gravats i gràfics, antics o 
moderns. Aquest material, tret del que pugui servir per a la decoració de 
les dependències de l'Arxiu, haurà d'integrar el futur Museu del monestir, 
muntable, sobretot, amb els materials guardats als baixos del Palau Reial 
i en d'altres dependències. 

Règim de VArxiu Bibliogràfic de Santes Creus 

L'ABSC és una societat privada, de socis que cotitzen una exigua 
quota anual, i no depèn de cap organisme ni corporació. E l seu govern 
sobirà escau a l'Assemblea general de socis que s'ha de reunir i de fet es 
reuneix almenys un cop a l'any a Santes Creus en sessió ordinària. Les 
facultats executives són exercides per la junta directiva, composta per: a) 
President, que representa l'entitat i gestiona tot allò que no cal que 
intervingui la junta directiva o l'Assemblea; per raó del càrrec, és mem
bre de la comissió permanent del Patronat, b) Dos vice-presidents que 
supleixen el president quan cal i sobretot en cas de defunció o renúncia. 
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c) Secretari general, que té cura de les relacions externes de l'entitat, d) 
Secretari i vice-secretari de junta, que són responsables de les actes de les 
sessions i de la labor burocràtica de l'entitat, e) Tresorer i comptador, 
encarregats de la gestió econòmica, f) Vocals, actualment quinze, encar
regats de missions específiques encomanades a ells per la junta directiva. 

La junta directiva, en sessió plenària o en comissió permanent, es 
reuneix diverses vegades cada any i acorda per unanimitat o per majoria 
de vots. Té les següents atribucions: admissió de nous socis; edició del 
butlletí i de les publicacions (de les quals és director el President, que pot 
adjuntar-se un redactor en cap o un consell de redacció); l'organització 
de tota mena d'actes escaients a l'ABSC; la convocatòria de l'Assemblea 
general ordinària; i el nomenament de comissions especials i de comissaris 
per a afers determinats. Els càrrecs de la junta són gratuïts, renovats cada 
any per meitat i elegits per majoria a la junta general, que els pot ree
legir indefinidament. 

L'economia de l'ABSC es basa solament en el producte de les quotes 
dels socis, ultra alguna modesta subvenció que no eixuga el dèficit. No
més una administració austera i escrupolosa i el sacrifici personal de 
persones generoses ha mantingut el ritme i la qualitat de les publicacions 
i de les altres atencions de l'ABSC. 

Els socis de l'ABSC poden ésser individuals o bé col·lectius (entitats, 
corporacions, etc.); tenen veu i vot a les assemblees i són elegibles per 
als càrrecs directius mentre reuneixin les condicions necessàries d'edat i 
capacitat; gaudeixen de franquícia d'entrada al monestir. N'hi ha de 
numeraris i de protectors; aquests darrers abonen una quota superior a la 
dels primers. E l nomenament de soci de mèrit és la màxima distinció de 
l'entitat, adjudicada a persones o corporacions, membres de l'ABSC o no, 
que hagin destacat en llur servei al monestir o a l'entitat; el confereix 
l'Assemblea i actualment només n'han estat concedits tres d'individuals 
i quatre de corporatius. Cal dir que, el 1947, data fundacional, l'ABSC 
comptà amb uns 80 socis, anomenats fundadors, i a hores d'ara en té 
prop de 300; entre ells n'hi ha de tots els estaments socials, i aquest fet 
es reflecteix fidelment en la composició actual de la junta directiva. Tam
bé cal esmentar el fet que la població de Santes Creus, que mai no ha 
passat dels 150 habitants, té una quantitat molt notable de socis de 
l'ABSC, i l'entitat compta, a la localitat, amb una delegació abnegada i 
eficient. Finalment, els socis tenen el deure de respectar el reglament i el 
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dret, que caldria que exercissin dins el possible, d'assistir a les assemblees 
i de beneficiar l'entitat amb llurs iniciatives i col·laboracions. 

L'esdevenidor de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 

En els 25 primers anys de la seva existència, l'ABSC ha tingut mo
ments estel·lars i crisis greus, com escau a tota societat; tanmateix, el 
balanç és satisfactori. Podia haver fet més coses i més ben fetes, és clar, 
però atenent tot el que ha estat dit fins ara, ja és molt el que ha aconseguit. 
La commemoració aniversària hauria d'ésser una fita de renovació per 
l 'ABSC: l'hauria de revitalitzar, l i hauria de donar un nou dinamisme 
dins l'òptica del temps que som. L'ABSC ha de mantenir i acréixer el 
ritme i la qualitat de les publicacions; el prestigi que té dins els medis 
científics del país i de fora; cal que prossegueixi, només, la línia d'actua
ció que mai no ha deixat i afermar-la fins on pugui. Però, tanmateix, hauria 
de potenciar les grans possibilitats que ofereix Santes Creus en tant que 
monument. La festa de l'ABSC, de deu anys ençà reduïda a un acte aca
dèmic, podria tornar a ésser allò que fou: acadèmica i popular, erudita 
i multitudinària, perquè el monument es presta a tota mena de manifes
tacions artístiques que, dins un enfocament d'acord amb els signes del 
temps, podria atreure encara les multituds a Santes Creus i a l'Arxiu. 
Però això no serà pas possible mentre l'entitat comptarà amb una base 
econòmico-social tan migrada con fins ara. 

Cal que l'ABSC incrementi de pressa el nombre de socis. Només que 
la llista actual fos duplicada i que alguns dels membres augmentessin 
voluntàriament llur quota, les coses anirien d'altra manera. Tot soci de 
bona voluntat — i cal creure que tots ho són— pot aportar-ne un altre, 
o dos; les entitats culturals de les nostres comarques també haurien de 
sentir-se solidàries de l'ABSC. Com a símbol i com a museu vivent de la 
història de Catalunya que és, Santes Creus compta amb molts més amics 
que no pas la nòmina esquifida dels socis de l'ABSC que, al capdavall, no és 
sinó l'agrupació d'amics de Santes Creus. Perquè Santes Creus s'ho val, 
l'Arxiu Bibliogràfic, en l'escaiença de les seves noces d'argent, demana la 
col·laboració de tothom a qui el monument digui alguna cosa. L'esforç 
mínim que hom sol·licita serà compensat amb escreix per unes realitats 
que, si amb la migradesa d'ara ja són tan notables, fóren insospitades amb 
un suport més consistent. 
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Els socis de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus contribueixen a una 
empresa que no vol altra cosa sinó dignificar, posar en funció i promoure 
un dels monuments més importants i entranyables de Catalunya. Tothom 
hi és cridat i l'ABSC espera la resposta de tothom. Que aquesta comme
moració esdevingui l'albada d'una nova època per a Santes Creus. 

14 de setembre de 1972. 



HOMENATGE A L MONJO DE SANTES CREUS 
MIQUEL MESTRE I GASSET, FILL DE PUIGPELAT 

La nostra estima al Monestir és senzilla i normal com moltes. Té 
una graduació íntima, potser de ressonàncies llunyanes, on es condensa 
l'emoció sempre nova de visites periòdiques, absorts a cada moment per la 
grandiositat i silenci dels vells claustres, la rigorosa severitat de l'església 
major, la sorpresa davant la descoberta d'un racó restaurat, la contempla
ció d'uns xiprers que s'enfilen valents cada vegada més amunt, o l'emba-
daliment davant un enteixinat de plafons que pressentíem sota aquell 
trespol, redescoberts per l'amorosida dedicació d'uns homes que, dia rera 
dia, posen el conjunt monumental de Santes Creus a punt de contempla
ció, revestit de tantes excel·lències. 

És una estima passiva, però sentida profundament, que de sobte es 
transmutà en una participació directa, quan la bona voluntat d'uns amics 
ens proposà la integració a la Junta de l'Arxiu. Així, l'abrandament de 
la responsabilitat actua com a desvetllador d'aquella calma. I la cons
ciència ens diu que ací s'ha de treballar, no pas per a justificar un sou, 
perquè sortosament encara hi ha vocacions que no es paguen amb diners, 
sinó perquè l'honor del càrrec comporta l'exigència d'un lliurament 
desinteressat. 

Una de les feines d'enguany era la preparació dels actes commemora
tius del 25è aniversari de la fundació de l'Arxiu Bibliogràfic. I en la dis
tribució de la tasca per a cadascú, ens tocà l'honrós encàrrec de glossar la 
figura del pare Miquel Mestre i Gasset, fill de Puigpelat, que tingué cura 
de la rectoria de Santes Creus des de l'any 1840 fins al moment de la seva 
mort, produïda el 14 de juliol de 1868. 

Amb sinceritat hem de confessar que fins fa pocs mesos no havíem 
posat massa atenció a la vida d'aquest home que fou monjo, vicari i rector 
de Santes Creus. Però, quan les referències de reduït contingut que pos-
seíem, reberen el suport decisiu d'aquest notari major de la casa que es 
diu Fort i Cogul, que posà al nostre abast el seu inestimable conjunt de 
dades i fitxes, podem afirmar que a partir d'ací aparegué davant nostre 
una figura humana molt superior a la que havíem imaginat; una figura 
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que, al marge de la fundó sacerdotal, que acomplí amb decisió i fins i tot 
amb valentia, posseí un tacte, un do de gents i una visió molt nítida dels 
problemes de Santes Creus en unes hores de trista esperança. Un home 
que, en definitiva, salvà el monestir de l'assolament i al poble de la seva 
extinció com a tal. 

Per això, situats ara en el terreny de les confidències, volem avançar la 
nostra temença que l'encàrrec que rebérem de glossar la trajectòria del 
pare Miquel, com l'anomenà sempre el poble, no aconsegueixi el nivell, 
l'estil ni la pulcritud que exigeix la història d'una vida curulla de tempe
rament, de voluntat, d'idealisme i molt sovint heroica. 

Diu Fort en el seu llibre dedicat a l'església de Santa Llúcia, referint-
se al pare Miquel, que «és de doldre que mai no s'hagi intentat revalorit-
zar la seva obra, en els neguits de la qual el sorprengué una senectud 
prematura que l'empenyé al sepulcre. E l l mereix més, molt més, que 
l'oblit en què se l'ha tingut i se'l té encara. E l seu record —seguim lle
gint Fort i Cogul— hauria d'ésser etern per la seva oblació profitosa, que, 
indiscutiblement, el posa al cap dels amants de Santes Creus». 

En aquest aspecte coincidim plenament amb l'autor del llibre al·ludit 
i la nostra intervenció en l'acte d'avui, massa insignificant, serà un intent 
destinat a posar un pedaç damunt la tela de la ingratitud. Més endavant 
caldria revisar altres documents i anar, si fos possible, a la publicació 
d'una biografia. La lletra queda i cal que l'exemplaritat d'una vida que 
avui s'ha cregut necessari recordar, no siguin solament uns apunts fugis
sers. Cal que la pressumpció d'estimar Santes Creus vagi avalada amb 
millors credencials que les exhibides per nosaltres. 

I per això haurem d'actualitzar sovint en la ment, aquelles etapes de 
la darreria de juliol del 1835, quan s'havia provocat l'exclaustració dels 
monjos. Un d'ells, Narcís Sureda, exercia el càrrec de vicari a l'església de 
Santa Llúcia. En abandonar la comunitat el monestir també ho féu aquest 
monjo i la parròquia quedà sense pastor. Sembla, no obstant això, que 
fra Narcís es quedà per les rodalies exercint en tot allò que li era possi
ble, gairebé clandestinament, fins que traspassà els poders al rector de 
Vila-rodona, entre d'altres motius «por fundado miedo a perder mi vida». 

En dispersar-se definitivament la comunitat, es conferí la vicaria per 
l'ex-abat Carrera al monjo Esteve Ferrer el dia 15 de juliol de 1838. Lla
vors fou quan, amb llicència expressa del nou vicari, sorgeix el nom de 
l'ex-monjo Miquel Mestre i Gasset, fill de Puigpelat, que administrava el 
baptisme en aquella parròquia. 
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Es possible que l'ordenació sacerdotal del nostre personatge no s'ha
gués produït encara. De tota manera conjecturem, atenent-nos al seu pro
cedir, una ferma resolució de quedar-se. definitivament a Santes Creus, 
amb el propòsit de salvar tot el que fos possible de la desfeta material i 
humana que s'hi va produir amb l'exclaustració. 

Encara que documentalment no posseïm una referència exacta, sem
bla que es pot situar a l'any 1813 la data de naixement de Miquel Mestre. 
Això ens fa suposar que comptava uns vint-i-set anys d'edat, i ja ordenat 
sacerdot, quan es féu càrrec de la vicaria de Santa Llúcia, on molt aviat 
signà com a rector. 

Observada amb el prisma d'avui i amb la confusa perspectiva de tanta 
separació d'anys, aquella presa de possessió, ens pot semblar un acte pro
tocolan, gairebé intranscendent, com ocorre ara quan un jove sacerdot 
arriba a un suburbi de les grans ciutats per exercir el seu ministeri. Això 
era distint a Santes Creus per la situació confusa i el delicat ambient que 
rodejava el recinte, orfe de gent per a protegir-lo, degut al perill que 
suposava fer front als saquejadors. La majoria de béns del Monestir havien 
estat venuts durant el bienni constitucional i una bona part dels edificis 
van romandre en l'abandonament més absolut. Sabem que la destrucció 
es produí lentament però de forma constant i refinada. Tothom que transi
tava pels seus encontorns es considerava amb dret d'escorcollar entre les 
pedres caigudes, possiblement amb l'afany de trobar un hipotètic tresor. 
Les sepultures eren profanades. Els nuclis de tropa que ocasionalment 
acampaven per les contrades, s'alleugerien del fred utilitzant com a com
bustible el cadiratge del cor i altres elements ornamentals. Ningú no fre
nava els instints de destrucció i pillatge i el monestir sagnava i moria a 
poc a poc, mentre els pocs habitants que restaven al poble, suportaven, es
poruguits, desesperançats i potser indiferents, l'espectacle caòtic de cada 
dia. 

Aquesta panoràmica tan poc optimista no preocupà massa el nou vi
cari. E l l dirigia la vista a un punt ben concret: el monestir. Per a salvar-lo 
de la desfeta total, l i calia l'ajuda del poble. I aquell propòsit el convertí 
en conjunció, gràcies a la qual, cent trenta-dos anys després podem gaudir 
de la contemplació d'aquestes meravelloses pedres i Santes Creus té vida 
i existeix com a població. 

La figura valenta del pare Miquel començà a fer-se popular entre les 
poques famílies que restaven al lloc. Jugant-se la vida plantà cara als 
assaltants, alenà el veïnat en la defensa i creà un clima de responsabilitat 
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col·lectiva. Novament els homes, les dones i els infants van sentir-se poble. 
Els cors bategaren amb més força, el crit valent ofegava la por, les portes 
i finestres eren obertes de bat a bat. Santes Creus respirava uns aires nous 
des de l'instant en què els convilatans van comprendre que el seu lloc de 
vida no podia quedar sotmès, com un fatalisme, al silenci i a l'extinció. 

L'obra estava començada però mancava molt de camí. És inqüestio
nable que aquell sacerdot inquiet era un home dotat d'un punt de mira 
que albirava lluny, puix a cada moment maquinava noves idees. Una 
d'aquestes idees que podem considerar bàsica per a l'esdevenidor del mo
nestir, fou la d'adreçar-se a les autoritats governatives, a les quals sol·licità 
autorització per a utilitzar l'església major «degut que la de Santa Llúcia 
resultava insuficient per a encabir-hi els serveis religiosos que exigia el 
cens humà de Santes Creus». 

Creiem que mossèn Miquel, ja rector de la parròquia, exagerà una 
mica respecte a la necessitat d'espai. Sigui com sigui, aquella exageració 
pietosa li valgué el permís i l'església major restà sota el seu control. E l 
document de sol·licitud anava recolzat amb la signatura de les autoritats i 
primers contribuents d'Aiguamúrcia i les Pobles. Això vol dir que el joc 
diplomàtic o de relacions públiques, com ara es defineix el fet de saber 
bellugar-se entre bastidors, era una assignatura que el rector coneixia a 
fons. 

E l govern acollí la petició sol·licitada i en féu cessió, el dia 18 de 
juliol de 1843. La festa de Santa Llúcia encara se celebrà aquell any a l'es
glésia titular, però pocs dies després, el 17 de desembre, la parròquia era 
transferida a l'església major del monestir. 

H i ha un document en el llibre que hem citat abans, que volem 
transcriure pel seu interès, quant al canvi de l'assentament parroquial. 
Diu així: 

«En vista del oficio de Vuestra Señoría, cediendo la iglesia del supri
mido monasterio de Santes Creus, ha pasado a incorporarse de la expre
sada iglesia y ha destinado a parroquia para vecinos del citado monas
terio, Ayguamurcia y Poblas, no habiendo podido proceder a la forma
ción del inventario a causa de no existir más en la citada iglesia que algu
nos altares completamente arruinados, que se ha procurado repararse uno 
en lo posible con toda brevedad, para celebrarse oficios divinos, que se 
efectuó el día 17 del corriente». 

És prou expressiu, aquest text. A l monestir només quedaven dempeus 
les parets. Per aquesta raó la recuperació havia d'iniciar-se tot seguit, 
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apuntalant les portes i endreçant la nau del temple, comptant només amb 
els mitjans propis que podia aportar la feligresía. 

Van seguir les tasques de restauració amb la lentitud que es pot supo
sar, a les quals el pare Miquel dedicà els millors afanys fins a les darreries 
de la seva vida, obrint camí i marcant una pauta que, al pas del temps i a 
tenor de les fluctuacions i circumstàncies polítiques de cada moment, han 
prosseguit amb major o menor entusiasme. Tots sabem dels períodes d'eu
fòrica activitat i d'aquell balancejar-se entre el defalliment i la negligència. 
Tots coneixem el camí tortuós superat pel trescar entusiasta dels homes 
que han menat la nau de l'Arxiu, els quals, embolcallats per l'halo dau
rat de les pedres que són vida i història del monestir, segueixen les petja
des del seu predecessor, retornen la llum als vells documents, recuperen 
noves dependències que són regals als ulls del visitant i fins i tot saben 
adoptar actituds enèrgiques quan aires estranys pretenen adulterar l'encant 
del conjunt amb additaments extemporanis. 

E l rector acomplia la funció sacerdotal amb eficiència, encara que les 
circumstàncies l'esperonaven i el llançaven envers unes preocupacions que 
podríem qualificar de tipus societari o administratiu, per tal de consolidar 
l'estructura orgànica d'un nucli urbà que al pas dels anys fos el suport 
del monestir. Així llegim com en un altre moment adreça una instància 
a les autoritats superiors, la qual, per estalviar-se possibles suspicàcies, féu 
signar a tot el veïnat. Allí es demanava que la capitalitat municipal d'Ai-
gumúrcia s'establís a Santes Creus. 

Era una mena d'insubordinació, una insignificant cop d'estat, gairebé 
un moviment secessionista dels que en el món civilitzat d'avui donen lloc 
a contundents cops de geni amb el consegüent sacrifici de milers de vides. 
No ocorregué res d'això perquè entre les raons que documentaven la ins
tància n'hi havia de bastant de pes. La primera perquè a Santes Creus hi 
radicava la parròquia. Una altra perquè aquí s'havien reunit sempre les 
autoritats per a debatre qüestions d'ordre comunal. I potser una tercera, 
perquè el pare Miquel era tan àgil i persuasiu en el redactat dels textos, 
que els governants no pogueren eludir la conformitat. Santes Creus obte
nia així el caràcter de municipalitat i localitzava al seu redós la cosa ad
ministrativa. E l poble aconseguia l'enfortiment oficial de la seva persona
litat. Indirectament, el monestir veia assegurada la permanència. 

Com sempre passa en les grans tragèdies que periòdicament causen 
afliccions a la humanitat, on després de guerres i revoltes, mort, destruc
ció i misèria, fan aparició els sentiments humanitaris i es constitueixen 
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juntes i comissions amb el bon propòsit de guarir les ferides i perquè allò 
no es torni a repetir, també en aquell temps es procedí a la creació d'enti
tats provincials d'inspiració governativa, per tal de vetllar la recuperació 
dels monuments i monestirs destruïts o saquejats durant la revolta. 

Els comissionats per la qüestió de Santes Creus aviat van establir una 
bona entesa amb mossèn Miquel, i al cap de poc temps el nomenaren ad
ministrador i conservador del patrimoni del monestir. E l l tindria cura del 
cobrament dels lloguers dels edificis que usufructuaven de forma indeguda 
algunes famílies nouvingudes. I aquests diners s'haurien d'esmerçar en fa
vor de la conservació i restauració que li havien encarregat. 

Era el millor premi a un home que havia estimat Santes Creus, que 
havia plorat davant l'espectacle de la desfeta i que, en un moment deter
minat, es trobava revestit d'una autoritat simbòlica que l i permetia, amb 
la llei a la mà, la total defensa del cenobi. Aprofitant aquesta avinentesa 
no deixà fer fugissera qualsevol oportunitat de recuperar en favor del 
monestir, dependències en perill d'ésser incautades o venudes per l'Estat 
a particulars especuladors. Topà amb grans dificultats. En alguns casos la 
força del diner pogué més que la seva voluntat. Noms de famílies promi
nents van afincar-se administrativament aquí en possesionar-se de fin
ques i hisendes aprofitant avantatjoses maquinacions i deixant de banda 
espiritualitats, sentiments o lligams físics. Fou una palestra aferrissada, la 
del pare Miquel, qui, entre d'altres objectius, aconseguí que la casa empla
çada al costat de l'església major fos destinada a rectoria. Avui encara 
acompleix aquella funció. 

Si algun dia una persona estudiosa es proposa penetrar més a fons del 
que hem fet nosaltres en la vida del personatge que avui homenatgem, 
ben segur que toparà amb moltes dificultats per la manca de documents, 
ja que sembla que no es preocupà massa d'enregistrar les facetes del seu 
pas per la vida. I també perquè a la condició d'excel·lent sacerdot hi tro
bem un encadenat d'activitats que ens el presenten com a sociòleg, diplo
màtic, humanista, admirable aiguabarreig que hauria de proporcionar un 
extensíssim material biogràfic encara que molt difícil de desgranar. 

Un botó de mostra ens el dóna el següent relat extret dels apunts que 
ens facilita l'amic Fort: 

«La rectoria fou habilitada per escola. Sota la batuta del pare Miquel 
cada dia es van succeir torns d'infants, noies, nois i adults, tots els quals 
van aprendre de llegir i escriure. Els habitants de Santes Creus molt aviat 
pogueren aixecar la veu amb un to més alt que els d'altres localitats de la 
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rodalia, pel sol fet que el jovent del poble era completament alfabetitzat. 
I una nota curiosa: aquell il·lustre fill de Puigpelat també plantà una 
fita important en el camp de la pedagogia. Quan avui les autoritats aca
dèmiques encara estan preocupades recercant una modalitat que faci pos
sible l'accés a l'escola, sigui quina sigui la condició dinerària de cadascú, 
l'ensenyament que es facilitava a la meitat del segle dinou a la rectoria 
de Santes Creus era completament gratuit per a tothom. Les despeses se 
sufragaven de les recaptes que es feien al carrer a les diades de la festa 
major». 

Fer poble no és tasca fàcil en cap moment. Avui la tècnica i l'automa
tisme marquen unes pautes. I moltes decisions dels governants que abans 
es filtraven pel sedàs del cor ara són supeditades al veredicte d'una compu
tadora. Segueix vigent l'exigència de clans, grups de pressió, ideologies o 
privilegis que incapaciten moltes vegades una voluntat predisposada per 
aconseguir el millorament de la societat. Aquests inconvenients els hagué 
d'afrontar el pare Miquel amb les naturals reserves que la seva condició 
de sacerdot l i imposaven. Però tingué l'avantatge de poder-se posar la 
mà damunt el cor en els moments decisius de la seva actuació. S'ha escrit 
que sense ell l'esfondrament espiritual de Santes Creus era irremeiable, i 
l'esfondrament material fou apuntalat i sostingut per ell. La seva obra ha 
aparegut fins ara desdibuixada i la manca de concreció en els punts de la 
seva vida en fa restar l'enorme transcendència. 

E l pare Miquel salvà el monestir i donà vida al poble que s'estén al 
recer , dels seus murs. Inculcà als veïns l'amor al proïsme. Inculcà dins 
l'entranya de cada llar la veneració a unes pedres històriques que són 
trossos de llargues hores de sacrificis. 

Santes Creus és avui un monument que rep el testimoniatge d'admi
ració de gent de totes les races. Santes Creus és un poble que viu incorpo
rat als corrents d'ara i que camina endavant identificat amb el seu 
monestir. 

E l forjador d'aquestes vivències, Miquel Mestre i Gasset, primer rector 
de la parròquia, morí el dia 14 de juliol de 1868. Les seves cendres repo
sen al cementiri dels monjos. Qui sap si encara, des de l'eternitat, vetlla 
els passos dels fills del poble i ens assenyala a tots com hem d'estimar el 
nostre monestir! 

Joan V E N T U R A I S O L Í 





RECORDANT VINT-I-CINC ANYS ENRERA 

E l fet de celebrar les noces d'argent de la nostra entitat em fa recor
dar persones, dates i esdeveniments succeïts durant els divuit anys que 
vaig viure a Santes Creus. De tots ells i en relació amb l'Arxiu, crec que 
he de fer esment d'una persona i d'una data. La persona, ja morta i que 
Déu tingui a la seva glòria, mai no va veure ni conèixer la nostra entitat, 
ja que havia mort abans, el 14 de març de 1944. Em vull referir a mossèn 
Francesc de P. Sanjuan i Folch, el «senyor rector de Santes Creus», com 
tots l'anomenàvem amb gran respecte, l'«àbat de Santes Creus» o bé el 
«senyor prior del monestir» com també se'l titulava amorosament. 

Quan jo vaig arribar a Santes Creus, el mes de juliol de 1939, tant la 
vida espiritual com la de societat i cultural girava a l'entorn seu. Fins a la 
seva mort, ell fou el genuí representant del monestir; era l'administrador 
i conservador del monument i en tots els actes als quals assistia tenia 
seient preferent entre les autoritats. A la seva mort, malgrat els esforços 
i raonaments fets per Eufemià Fort i Cogul i per mi, entre d'altres, el seu 
petit arxiu i biblioteca passà a mans dels seus hereus i es dispersà. Recor
do que, a més d'algun document referent al monestir, tenia algunes mo
nografies, llibres i fullets referents al monument, que ell havia anat reco
llint a poc a poc. A més, escrivia el seu diari, relació cronològica de les 
visites i converses sostingudes, molt interessants i anecdòtiques, que vaig 
llegir les dues nits que vetllàrem el seu cos. Per a nosaltres, tot allò era 
un petit tresor; era l'únic arxiu que existia a Santes Creus, i amb la seva 
mort es perdia: 

Fou amb aquest trist motiu que vaig fer amistat amb Fort i Cogul. 
Recordo que era l'estiu d'aquell any 1944. Una tarda estàvem parlant 
l'amic Fort i jo a la porta del taller que Enric Girbau —més conegut com 
l'Enric de ca la Monja— tenia a la plaça de Sant Bernat; comentàvem la 
necessitat de crear una associació d'amics de Santes Creus, de fomentar 
el nom del monestir i de facilitar-hi el desplaçament de la gent. I recordo 
la seva resposta: «És necessari i crec que aviat arribarà». 

La idea anà prosperant. Teníem les reunions a casa de mossèn Fran
cesc Martinell, ecònom de Santes Creus; després vingué mossèn Abdó 
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Sodas, que el succeí. Per a tothom a qui en parlàvem era ben acollida, i 
la idea definitiva de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus s'anava perfilant 
a poc a poc. Però calia un lloc, un pis on posar la seu de la projectada 
entitat, que no fos una casa particular, ja que l'experiènda de la mort de 
mossèn Francesc Sanjuan ens havia donat unes directrius. I aleshores tro
bàrem l'ajut unànim de l'Ajuntament, del qual jo formava part com a 
primer tinent d'alcalde, i que presidia Josep Cardó i Ballart. La proposta 
fou molt ben rebuda per tots els companys de consistori, que no solament 
ens cediren la petita cambra que hi havia a la galeria del primer pis del 
Palau de l'Abat i que havia quedat lliure en fer les obres d'ampliadó de 
les oficines de l'Ajuntament, sinó que, a més, aconseguírem una petita 
subvenció per a les despeses de muntatge i instal·lació. Era el ple muni
cipal del 18 d'octubre de 1945 quan aquell grup d'amics entusiastes dels 
monestir, de la seva història i de les seves belleses fou reconegut oficiosa
ment com a Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Allí, amb una taula, dues 
cadires i un gran armari que féu portar l'amic Fort, instal·làrem l'Arxiu; 
i tots nosaltres estàvem gojosos de la nostra seu social. És, aquesta data 
del 18 d'octubre de 1945, una fita clau dins la història de la nostra socie
tat; aquell dia nasquérem oficiosament. Després vindria el 17 de juny 
de 1947 en què ens arribà acceptada la instància que, signada per mossèn 
Abdó Socias, Eufemià Fort i Cogul i jo mateix, demanàvem a l'adminis
tració el permís de creació de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 

També recordo aquell 14 de setembre de 1947 en què tingué lloc 
l'acte fundacional de la nostra entitat, en el marc del saló d'actes de 
l'Ajuntament, ple de gom a gom, mentre nosaltres, junt amb Magí Vidal 
i Ras, patíem pensant si el trespol podria aguantar el pes de tanta gent 
reunida allí; l'èxit fou rotund. Amb entusiasme i optimisme, aquell grup 
d'amics, inexperts en aquella mena d'afers, organitzàrem la festa popular 
que tot seguit de l'acte fundacional i durant tota la tarda tingué lloc a la 
plaça de Sant Bernat. L'èxit fou, també, fabulós. I recordo que, mentre 
ballaven sardanes, algú del grup d'amics digué, tot eufòric: «I ara hem 
d'anar preparant i pensant com celebrarem les noces d'argent». 

I les noces d'argent ja són arribades. Ja veieu com una persona, en 
esperit, donà la noció de com s'havia de constituir una societat d'amics de 
Santes Creus, i com l'Ajuntament del nostre municipi fou el primer en 
reconèixer-la. 

Pere S E R R A M A L E R A I C O S P 



COMENTARI ALS VINT-I-CINC ANYS DE 
L'ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS 

Dijous que ve, dia 14, farà vint-i-cinc anys que fou fundat oficialment 
l'Arxiu Bibiogràfic de Santes Creus. En aquella data diguérem totes les co
ses que es podien dir sobre els nostres propòsits i sobre les nostres ambi
cions. Els nostres mots d'aleshores, que foren donats a l'estampa, poden 
servir — i ens serviran com a referència, perquè essencialment no han peri-
clitat— en el present breu parlament commemoratiu. 

Vint-i-cinc anys ja és un període de temps ben considerable, baldament 
projectat a la història d'una institució, i permeten d'esguardar amb una 
perspectiva vàlida la lliçó experimental de la seva trajectòria. Com a ini
ciadors que fórem, en aquella ocasió, d'una altra realitat que ja fa vint-i-cinc 
anys que dura, ens escau, potser, de fer aquest esguard retrospectiu. 

E l 14 de setembre de 1947 fou un dia de festa grossa per a Santes 
Creus. Ho fou per ella mateixa, orquestrada per un aspecte propagandístic 
que culminà en el més agosarat dels triomfalismes. La commemoració d'avui 
no és pas tan solemne, ni de bon tros. L'esclat del dia fundacional fou él 
coronament d'un parell d'anys d'il·lusions i d'intents que veiérem fallir 
inexorablement. Valdria més no recordar-ho, perquè al capdavall no és al
tra cosa que anècdota. Sortosament, el fracàs ens recomana el suport que 
trobàrem en els amics Pere Serramalera, llavors metge de Santes Creus, i 
l'ecònom mossèn Abdó Socias; aquest suport possibilità l'ordre ministe
rial del 17 de juliol que facultava la creació de l'Arxiu. Aleshores trobàrem 
el caliu d'unes quantes persones que eren a Santes Creus, els noms de les 
quals inicien la llista dels socis fundadors de l'entitat, que començà les se
ves tasques amb vuitanta-dos membres que mereixen la categoria de fun
dadors. 

En aquest esguard retrospectiu són albirables actuacions diverses i 
molt estimables. Sense menystenir-nè càp, ens-plau de fixar-nos en la inten-
síssima i polifacètica - — i també polivalent— dedicació de l'amic Serrama
lera durant els primers anys de l'Arxiu; és un deure inexcusable nostre, 
en aquest recompte, de desfacar aquella tasca tan intensa i tan positiva, que 
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mai no li agrairem prou. En un altre aspecte de dedicació, cal recordar la 
silenciosa i exemplar feina que durant els vint-i-cinc anys que ha estat tre
sorer de l'Arxiu ha esmerçat el senyor Pere G i l ; ningú no podrà discutir 
l'eficàcia d'aquesta llarga gestió seva que avui esdevé modèlica i única. 
L'amic Gil , en aquesta commemoració vint-i-cinquenària, és el símbol in
qüestionable de com són útils aquesta mena de gestions perseverants. Pro
bablement que podríem assenyalar algun altre cas de càrrec directiu des de 
la fundació de l'entitat que no hagi cessat mai, però l'exercici del mateix 
càrrec, a més d'exemplar, és únic. Avui celebrem les noces d argent de l'Ar
xiu; deixeu-nos proclamar que també celebrem les de l'amic Gil amb el 
càrrec. 

La gestió perseverant d'alguns càrrecs directius de l'Arxiu ha estat es
sencialment beneficiosa per a la societat. Valgui, posem per cas, l'inqües
tionable profit que dóna el fet que durant aquests anys, la presidència no
més ha estat rellevada per defunció. Si, com és recomanable i aprofitant 
l'escaiença d'aquest aniversari, s'estabiia una relació que en facilités l'exa
men, les perseveràncies de l'Arxiu serien força alliçonadores. E l règim 
directiu d'una entitat com la nostra sempre comporta una dedicació més 
activa d'uns elements sobre els altres; no cal dir com sempre l'activitat 
recolza sobre l'assistència, la conformitat, el parer i, de vegades, la diver
gència, dels elements de la junta específicament no dedicats a altra cosa. 
Que no creguin pas els molts socis que han integrat la junta durant aquests 
vint-i-cinc anys que no hi han fet res perquè no poguem evocar-ne rutilants 
actuacions concretes. Sense la seva assistència, la labor dels més actius no 
hauria esdevingut tan satisfactòria. Ells han fet, dins la junta, el seu paper; 
cal proclamar-ho i agrair-ho. 

Potser cal que el nostre esguard es fixi una mica en d'altres caires de 
realitats més pràctiques, on hi ha hagut consecucions albirables. Diguem 
que el Patronat actual nasqué, de primer impuls, de l'Arxiu, i que difícil
ment serà mai destriable la vitalitat que l'Arxiu li ha proporcionat; l'Ar
xiu ha impulsat tantes coses que s'escapen al recompte! Diguem, perquè 
l'afirmació no admet contradicció, que no s'ha fet res a favor de Santes 
Creus, durant aquests anys, que no hagi estat ben vist per la nostra entitat, 
que hi ha col·laborat amb totes les seves forces si ha calgut. Diguem que 
l'Arxiu ha estat un gran impulsor de la reconstrucció material del monu
ment Diguem — ara sense jactancia — que gràcies a l'Arxiu, Santes Creus 
— monestir i monument, institució i projecció d'influència plurivalent — 
ha assolit un nivell en el seu estudi i divulgació com en aquest moment 
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no pot presentar cap altre monestir, monument o institució similar, no so
lament à Catalunya, sinó fins i tot a tota la geografia peninsular. 

Ens adonem que hem fet una afirmació arriscada, però que és evident; 
de tota evidència quantitativa i qualitativa, èntre el món de l'erudició que 
ateny la seva plural problemàtica. Mireu: a Santes Creus ha nascut un mo
viment científic de tanta volada com els Col·loquis d'Història del Mona-
quisme Català; de Santes Creus ha rebut impulsos categòrics la «Sociedad 
Española de Estudios Monásticos» ; són molts els congressos, les assemble
es d'estudis i d'altres aplecs científics semblants, nacionals i internacionals, 
que s'han nodrit amb treballs de tema específicament santescreuí o amb 
forta relació o vinculació amb el monestir; són moltes també, les publica
cions periòdiques, de volada sovint internacional, que han propagat estudis 
notables de tema santescreuí, i són molts finalment els especialistes als 
quals l'Arxiu ha impulsat a una quantiosa producció de treballs sobre San
tes Creus. Aquest és un guany incalculable, tan difícilment valorable com 
assolible, i que l'Arxiu ha aconseguit. Diguem doncs que aquesta ha estat 
una gran consecució que els iniciadors del'Arxiu de fa vint-i-cinc anys po
díem desitjar però que no podíem ni somniar que arribés a realitat. 

Efectivament: aquests darrers anys s'han arrenglerat als prestatges de 
les bibloteques diversos llibres de títol específicament santescreuí publicats 
per editorials prestigioses i col·laboracions de categoria; l'Institut d'Estudis 
Tarragonins hi inicià les seves publicacions. Alguns treballs sobre tema del 
monestir han estat guardonats per les institucions més autoritzades del 
país; i si no, esguardeu el volum de les Memòries de l'Arxiu i els del But
lletí que l'han seguit i que ja ha entrat en el quart; els quatre volums de la 
Collectanea de Santes Creus i la trentena de títols de les Publicacions de 
l'Arxiu. Mirar tota aquesta consecució fóra cosa satisfactòria si no compor
tés la contrabalançada de tot el que s'ha deixat de fer i que s'hauria pogut 
fer. Una anàlisi ben superficial de les publicacions de l'Arxiu denuncia 
baladrerament les angoixoses limitacions que les han condicionades, i no 
precisament temàtiques, quantitatives ni qualitatives. 

L'Arxiu no ha tingut mecenatges. Un esforç molt sostingut d'admi
nistració escrupolosa ha fet veritables miracles. La generositat s'hi ha reite
rat ininterrompudament: la generositat, i el sacrifici, i l'austeritat. Però els 
dotats de la fortuna que hi haurien pogut donar una empenta espectacular 
sempre li han estat gasius. L'Arxiu agraeix la modesta subvenció que fa 
uns quants anys que li atorga anualment la Diputació de Tarragona; però 
ho és tant, de modesta, que no arriba a modificar visiblement el ritme so-
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cial. En canvi l'atenció que l'Arxiu mereix des de fa pocs anys de part del 
Patronat ha tingut una repercussió espectacular manifestada ostensiblement 
en el gruix de les publicacions més recents, que han estat el solc més 
profund que va deixant l'Arxiu. 

Fa vint-i-cinc anys que dèiem, en el discurs fundacional de l'Arxiu, 
aquests mots que ens escau de recordar: «L'Arxiu —dèiem—, que vol tre
ballar per Santes Creus en el més ample sentit del mot treballar, que vol 
popularitzar-ne les belleses, que vol revaloritzar el seu prestigi, que vol fer 
tot allò que calgui perquè sigui una realitat el retorn i el soldament del po
ble a Santes Creus, no desaprofitarà cap iniciativa, estimarà totes les col·la
boracions, prestarà tots els ajuts que estiguin al seu abast. L'Arxiu Bibliogrà
fic de Santes Creus no és una entitat més. No serà mai escambell perquè 
s'encimbellin ambicions morboses ni pedestal per a glòries fugisseres. L'Ar
xiu no serà una entitat més o menys fòssil, fossilitzada o fossilitzable. Vol 
ésser i serà una entitat viva, inquieta; vol sumar sempre». 

Aquesta és la línia dreta dels propòsits més utòpics que no pas besllu-
mables de fa vint-i-cinc anys. I aquesta declaració inicial a la qual l'Arxiu 
ha prestat gairebé sempre una sostinguda fidelitat, encara és vàlida, i no en 
sabríem pas proclamar una de més ambiciosa. 

«Il·lusions i realitats. L'Arxiu les ha iniciades —dèiem fa vint-i-cinc 
anys —. Volem immaculadament seguir-Ies — prometíem solemnement —. 
Per això demanem col·laboracions d'homes de bona voluntat». I en dir ho
mes, volíem dir, també, institucions, corporacions. Si n'hem tingudes poques, 
n'esperem més. Perquè, com dèiem aleshores en acabar el nostre parlament, 
i com volem cloure el d'avui, «Santes Creus s'hò val. Endavant, doncs, per 
Santes Creus, on les defallences no compten i on solament poden anar vin
culats els encerts». 

Eufemia F O R T i C O G U L 



HOMENATGE A SANTES CREUS 

En realitat és amb vosaltres, veïns de Santes Creus, per on hauria 
hagut de començar la salutació ritual, perquè per vosaltres es fa la 
festa. Quan se'm va acudir, i la junta de l'Arxiu va aprovar, de fer-vos 
aquest petit homenatge, em va moure un sentiment d'afecte i un altre 
de justícia; j a veureu el per què de tot plegat. 

Hauria de dir, com és costum, que no sóc orador, que seré breu 
i que no sóc el més indicat per a ocupar aquesta tribuna. Quant a 
l'oratòria, vosaltres mateixos acreditareu que no; quant a la brevetat, 
m'hi ajustaré fins on podré; quant a l'escaiença ja és tota una altra 
cosa. Algú podria haver-me estalviat la responsabilitat de fer-vos jo 
el parlament d'homenatge, certament; però fa trenta anys que vinc, 
i aquí he passat llargues mesades de la meva vida. Puc sentir-me fill 
de Santes Creus, en definitiva, perquè hom és tan fill d'on neix com 
del que adopta en cosciència, i com que sobrarien els dits d'una mà 
per a comptar els que, no havent nascut a Santes Creus ni tenir-hi 
intressos de cap mena, m'avantatgin en les circumstàncies d'estima 
i dedicació al monestir i al poble que vosaltres representeu, és un 
privilegi que no he volgut cedir a ningú. 

E l meu homenatge, i el del Arxiu, és motivat per tot el que con
corre a la festa d'avui. Commemorem i homenatgem la memòria del 
pare Miquel Mestre, ex-monjo del monestir, primer rector de la 
parròquia i primer restaurador del monument; fundador, en defini
tiva, del poble actual, que no és poca cosa. Podem evocar, encara, 
d'altres efemèrides que, per miracle de la matemàtica de la història 
— si és que això té algun sentit— s'escauen en aquest any 1972. In
tentaré de dir-les en un ordre que no té res a veure amb la importàn
cia de cadascuna. 

E l pare Miquel, de qui us ha parlat tan documentadament com 
amenament l'amic Joan Ventura, en primer lloc. No cal insistir en allò 
que ja ha estat dit, però em toca de recordar el fet qüe fos ell qui va 
fundar el poble, i el va formar, i el va encarrilar. E l seu record enca
ra és vivent entre nosaltres, si més no per boca dels vostres avant
passats, que heu conservat i feu perdurar. E l pare Miquel no va tenir 
altre mèrit que complir amb el seu deure en circumstàncies difícils, 
que ja és prou. La fundació del nostre poble, deguda a ell, no és pas 
casual, sinó perfectament meditada i calculada, i amb una intenció 
ben concreta. E l pare Miquel, quan va haver de marxar del monestir, 
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encara no era ni monjo, en sentit estricte, ni era fill d'ací; però es va 
sentir lligat a Santes Creus amb una estimació que va dur fins a l'he
roisme, i va comprendre ben aviat que la sola manera d'estalviar a 
Santes Creus els estralls i les devastacions que aleshores hi va haver 
a tants llocs de Catalunya — Poblet o Scala Dei, per no sortir de les 
nostres comarques — era d'establir-hi una població, vinguda d'on fos, 
que no deixés de conrear les terres que havien estat del monestir i 
que, tot ocupant les cases de la plaça que havien pertangut als mon
jos, n'evitessin la destrucció i aturessin la cobdícia dels nous amos 
de Santes Creus. 

No era pas gens confortable, la vida, a Santes Creus, ara fa més 
d'un segle, és clar; però gràcies a l'esforç d'aquells primers habitants, 
avantpassats vostres, es va aconseguir que el monument del mones
tir fos el menys profanat a Catalunya. Miquel Mestre sabia allò que 
volia i allí on anava. Volia que el nostre poble de Santes Creus fos un 
exemple que destaqués entre els altres i se'n va sortir, amb tan pocs 
mitjans com vulgueu. Ja ho ha vingut a dir l'amic Ventura, però jo 
encara voldria reblar un parell d'aspectes de la seva actuació: el pare 
Miquel va ensenyar de llegir i d'escriure a tots els infants i a tots els 
adults de Santes Creus, i el poble naixent va esdevenir, així, tota una 
excepció en aquella època; el pare Miquel va restaurar, primer que 
ningú, el monestir, que havia estat ultratjat greument l'any 1835, i 
fins que al cap d'uns quants anys, quan ja era rector, no va ésser cre
ada la Comissió de Monuments, ell sol va vetllar perquè no s'hi fessin 
més disbarats. Va tenir la sort, el pare Mestre, de morir abans de les 
salvatjades de 1870 i de 1874, que van dur precisament a la tomba el 
seu successor a la rectoria, el pare Josep M. Cavallé, fill de Riudoms 
i també antic monjo del monestir. 

Què pretenia, què volia exactament el pare Miquel Mestre en fun
dar el poble de Santes Creus? E l l ho sabia ben bé, i va entendre de 
seguida que el sol fet que, al voltant del monestir, hi visquessin una 
quinzena de famílies —parlo exactament de 1842, i això vol dir una 
seixantena de persones— preservaria Santes Creus de moltes des
gràcies, com ha succeït en realitat. E l nostre poble, el poble de San
tes Creus, potser inconscientment, és qui ha salvat el monestir, al segle 
passat i al present. No cal recordar dates ni actuacions, que tothom 
pot tenir presents o saber per boca d'altri. E l fet és que el poble de 
Santes Creus, que a iniciativa del pare Miquel va sorgir a l'escalf del 
monestir, ha salvat també, a tornajornals, el monument. És un cas 
de vida conjunta, un veritable maridatge. No hi hauria poble sense el 
monestir, però potser tampoc no quedaria monestir sense el poble. 
Vosaltres, veïns de Santes Creus, sou els veritables conservadors del 
monument, abans i tot que els organismes oficials se'n fessin càrrec; 
i és un dret i un títol que no us heu de deixar prendre per res ni per 
ningú. E l veïnat de Santes Creus, sempre ha fet servei al monestir; 
cal que ho digui ben fort perquè ningú no podrà desmentir mai que 
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tot el poble en pes ha vibrat sempre per tot allò que, al seu parer, 
podia comportar un bé a Santes Creus. E l patriotisme local dels san-
tescreuins és intens i singular, i és un dels trets que diferencien el 
nostre poble d'altres de la rodalia. S i alguna vegada, abans o avui, 
el bon desig del poble envers el monument ha estat enlluernat, o ter
giversat, o falsificat per les veus de sirena que mai no manquen, no 
és culpa d'ells; és culpa de les sirenes que, acomplert l'encanteri, 
estimben els encantats. Qui m'hagi d' entendre ja m'entendrà. Ara 
vull remarcar que, si no hi hauria hagut poble sense el monestir, ara 
el poble torna a haver de menester el monument per a sobreviure. 
Cal posar en funció els edificis de Santes Creus, certament, però de 
manera digna, escaient, assenyada; no a qualsevol preu. Penseu que 
el monestir de Santes Creus és vostre, és nostre, és de Catalunya; mai 
no haurà d'estar al servei particular de res ni haurà de servir una 
funció que no sigui eminentment popular. Santes Creus és massa im
portant perquè el deixem malbaratar ni ara ni mai. 

* * * 

Celebrem, alhora, els primers vint-i-cinc anys de l'Arxiu Bibliogrà
fic de Santes Creus. Ja és tota una celebració; és tota una época, és 
una generació, és una sortosa realitat que tots vosaltres podreu veure 
reflectida en el fullet de propaganda que se us ha donat o que se us 
donarà. L'Arxiu ha estat, està i estarà sempre al servei de Santes 
Creus, del monestir i del poble que l i dóna escalf. Ningú no l i pot fer 
retrèt en contra. Però l'Arxiu, amics, ha hagut de limitar les seves ac
tivitats a la sessió acadèmica, com la d'ara, de ressò popular molt li
mitat i fins i tot nul anys enrera. I per què? Perquè en algun moment 
crucial l i ha mancat la col·laboració que l i calia. No; el veïnat de San
tes Creus mai no ha regatejat res a l'Arxiu, si és això el què us pensà
veu que insinuava. Atesa la demografia exigua de la localitat, és real
ment impressionant el nombre de veïns que són socis de la nostra en
titat. Però tot plegat no treu que, en algun moment, qui sap si no ha 
mancat un cert recel, una ombra de malentès entre l'Arxiu i vosal
tres, veïns de Santes Creus que m'escolteu. Jo voldria, ara que sou 
aquí perquè se us hi ha convidat expressament a tots; jo voldria, en 
nom de l'Arxiu, fer el primer pas cap a una entesa i cap a una col·la
boració més estreta, més cordial, més sincera i més eficient al capda
vall, de cara a l'objecte que tots plegats empaitem i que potser de
signem amb noms diversos que responen a un anhel únic. I ho dic 
així, i ho demano, perquè em sembla que és a nosaltres, és a l'Arxiu, 
á qui pertoca de fer aquella primera passa, perquè és la nostra obli
gació i és el nostre deure. 

* * * 
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Podríem commemorar d'altres coses, de passada. Ja he dit abans 
que la casualitat ha fet coincidir l'aniversari de l'Arxiu amb d'altres 
dates commemorables diversament. Fa cent cinquanta anys — era el 
1822— que van ésser subhastades i venudes per primera vegada les 
terres del monestir que vosaltres encara conreeu sota unes condicions 
injustes i opressives que desconeixen la majoria dels cent mil visi
tants que cada any fan cap a admirar el monument i que, en part, 
contribueixen a la vostra prosperitat. Fa un segle i mig, doncs que 
dura un procés d'alienació de les vostres terres i fins i tot d'una part 
important del monestir, també vostra i nostra, i encara no s'hi ha tro
bat la solució. Cent cinquanta anys de sacrifici quotidià, que bé me
reixen un record i un homenatge, ara i ací. 

Fa exactament cent vint-i-cinc anys —era el 1847— que la Comissió 
de Monuments es feia càrrec de la tutela del monestir. E ra la prime
ra vegada que un organisme públic, format per homes de bona 
voluntat i de dedicació abnegada, de Tarragona i d'altres bandes, 
s'ocupava seriosament de Santes Creus. A ells deveu, veïns, que les 
depredacions al monestir i a les vostres cases i terres no anessin més 
enllà. Guardeu-los un record d'emoció i de ggratitud. 

Fa cinquanta anys justos que era nomenat conserge de Santes 
Creus el senyor Magí Vidal, el Maginet dels Claustres, que no cal que 
us presenti perquè tots l'heu conegut i sabeu amb quina abnegació 
i amb quin esforç va contribuir a la restauració del monestir. E n fa 
vint, també justos, que Magí Vidal, havent arribat a l'edat de retirar-
se, va ésser substituït pel seu gendre Joaquim Jordà, que prossegueix 
l'obra del seu sogre amb el mateix designi i amb la mateixa abnega
ció. A ells dos, també, un homenatge, perquè la tasca que han fet, 
més enllà de l'obligació professional, obscura i poc agraïda, no és pas 
la que ha contribuït menys a conservar el monestir. Una evocació 
agraïda, doncs, a Magí Vidal, i un encoratjament a Joaquim Jordà, 
que per molts anys ens pugui acompanyar i vetllar per Santes Creus. 

Altrament, ara fa quinze anys que vam perdre el senyor Joaquim 
Guitert, primer president del nostre Arxiu, que va guiar durant deu 
anys, els més difícils. E l senyor Guitert, que havia consagrat la seva 
vida al monestir de Poblet, va ésser pagat al final amb desenganys, 
i a Santes Creus va retrobar l'escalf i la il·lusió que li calia per a man
tenir-li l'estímul de treball a favor dels nostres monestirs germans. 
També ell, que va comprometre el seu nom i el seu prestigi, ara fa 
un quart de segle, en una empresa tan arriscada i temerària com era 
aleshores l'Arxiu, mereix que, ara que en celebrem les noces d'argent, 
sigui ben present en el nostre record. 

Finalment, veïns de Santes Creus, accepteu l'homenatge tan humil 
com sincer que l'Arxiu us dedica. Humil, perquè nosaltres també ho 
som, d'humils; que la sinceritat, Taféete i la cordialitat supleixin unes 
honors que no us podem retre d'altra manera. Els vint-i-cinc anys de 
l'Arxiu assenyalen un tombant que farà canviar i millorar el nostre 



339 

capteniment i la nostra actuació envers vosaltres i envers el monestir 
que tots plegats estimem. L'Arxiu tornarà a ésser allò que havia estat, 
i serà allò que sempre ha volgut. Mai no us faltarà la col·laboració de 
l'Arxiu per a allò que realment un convingui; l'Arxiu us demana que 
tampoc no l i manqui el vostre caliu. 

I acabaré el meu homenatge amb un prec: rebutjo del tot els 
aplaudiments que solen cloure protocolàriament els discursos; feu-
los, i ben de cor, però jo els adreço a vosaltres mateixos, veïns de 
Santes Creus, i hi afegeixo els meus. A vosaltres pertoquen; accepteu-
los i per molts anys. 

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





crónica 

MEMORIA 1971 -1972 

Senyors socis: Atenent el precepte estatutari, direm breument les coses 
succeïdes a la nostra entitat durant el darrer curs. 

La junta, a més a més de la festa anual, s'ha reunit tres vegades plenà-
riament, i una en comissió permanent. Ultra els afers de tràmit, ha com
provat la general acceptació de les seves quotes socials. La societat, en rea
litat, podem dir que s'ha mantingut. Certament, hi ha hagut dinou baixes de 
socis, generosament compensades per vint altes. Les baixes han estat volun
tàries, algunes; per no pagar les quotes, ben poques; i per defunció, les més 
nombroses i sensibles. Vet ací els socis els noms dels quals passem al registre 
dels nostres estimats difunts: 

Santiago Morera 
Joan Adra i Mercader 
Josep Poblet i Domingo 
Pere Reguli i Pagès 
Teresa Marimon i Jové 
Benet Gustems i Marimon 
Pere Vidal i Vidal 
Santiago Pérez i Latorre 

Destaquem que el senyor Pere Vidal i Vidal era soci fundador, i que 
d'altres de la llista integraven la societat des de feia molts anys. 

Actualment, la societat agrupa 267 socis. 
No s'han reprès les activitats editorials de l'entitat per tal de no con

gestionar la tresoreria, que ha saldat ja, satisfactòriament, l'enorme esforç 
que suposà l'edició dels butlletins extraordinaris d'homenatge al senyor 
Vives i Miret, i l'edició dels dos volums estampats a part. Ara caldrà re
prendre la publicació del Butlletí i normalitzar-ne el ritme. 

3 
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Cal que enregistrem com la darrera festa anual fou dedicada a la inau
guració de l'urna sepulcral de la reina Margarida de Prades, que el Patro
nat, amb molt bon encert, instal·là a prop de l'enterrament Montcada-Me-
dinaceli, a la nau de l'esquerra de l'església del monestir; a frec, doncs, 
d'on les seves despulles reposaren ignoradament des de 1937. 

L'entitat ha mantingut les seves relacions erudites com sempre. A l 
Butlletí es donarà notícia oportuna de les intervencions científiques d'al
guns dels seus membres. 

I poca cosa més, sinó confiar que l'Arxiu mantindrà i millorarà el seu 
ritme actual. 

Santes Creus, 6 d'agost de 1972. 
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LLISTA D E SOCIS D E L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E 
SANTES CREUS E N EL X X V ANIVERSARI D E LA 

FUNDACIÓ D E L ' E N T I T A T 

F U N D A D O R S 

1. Pere Serramalera i Cosp Sitges 
2. Eufemià Fort i Cogul Barcelona 
3. Abdó Socias i Bové Puigpelat 
4. Pere Gi l i Gimeno Barcelona 
5. Pau Grau i Ferrando Santes Creus 
6. Pau A. Wehrli Barcelona 
7. Carles Figueras i Andreu l'Albà 
8. Ferran Ferré i Ventura Santes Creus 
9. Gi l Cunillera i Güell Lleida 

10. Josep Maria Barberà i Vives Reus 
11. Laureà Moncunill i Rosell Valls 
12. Estanislau Magre i Ros Barcelona 
13. Joan Canela i Marimon Vilanova i la Geltrú 
14. Julià Ferran i Busquets Santes Creus 
15. Pere Batlle i Huguet Tarragona 
16. Hereus de Joan Claramunt i Barril Barcelona 
17. Antoni Delclòs i Balvey Tarragona 
18. Antoni Quintana i Marí Barcelona 
19. Maria Tarragó i Sandoval Barcelona 
20. Francesc Vives i Ferrater Valls 
21. Joan Vives i Ferrater Valls 
22. Salvador Vidal i Garriga Tarragona 
23. Cèsar Martinell i Brunet Barcelona 
24. Josep Bernat Barcelona 
25. Frederic Torres i Brull Ciutat de Mallorca 
26. Joan Massó i Dalmau Tarragona 
27. Victòria Arquer Barcelona 
28. Lluís Sedó i Boronat la Riera de Gaià 
29. Josep Goberna i Canela Barcelona 
30. Josep Pascual i Planell Barcelona 
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31. Josep Bartolomé i Salas Barcelona 
32. Josep Virgili i Sanromà Tarragona 
33. Ricard Vinyas i Geis Barcelona 
34. Carme Cunillera, vda. Valón Barcelona 
35. Jaume Gil i Gimeno Barcelona 
36. Joan Barril i Busquets Barcelona 
37. Josep Mur i Solano Barcelona 
38. Jordi Claramunt i Artigal Sant Quirze Safaja 
39. Arxiu de la Corona d'Aragó Barcelona 
40. Orbiblio Barcelona 
41. Joan Abellà i Ventura Barcelona 
42. Jaume Rosquelles i Alessan Barcelona 
43. Josep Llobet i Obiols Sabadell 
44. Josep Porter i Rovira Barcelona 
45. Albert Vinyas i Tous Barcelona 
46. Santiago Camós i Says Barcelona 
47. Francesc Fabré i Torner Barcelona 
48. Albert Solé i Pastor Tarragona 
49. Marcel·lí Robert i Sendra la Canonja 
50. Miquel Miralles i Brillas Barcelona 
51. Maria Porter i Moix Barcelona 
52. Rafael Porter i Moix Barcelona 
53. Joan Pascual i Canyís Barcelona 
54. Joan Mercader i Riba Igualada 
55. Secció de Muntanya de l 'AAEEMI Valls 
56. Enric Olivé i Martínez Tarragona 
57. Alcalde Tarragona 
58. Xavier de Muller i d'Abadal Tarragona 
59. Antoni Massanell i Cases Vilafranca del Penedès 
60. Joan Dalmases i Palomas Igualada 
61. Casino de Tarragona Tarragona 
62. Maurici Torra-Balari i Lavallol Barcelona 
63. Modest Busquests i Vives Barcelona 
64. Joan Casulà i Vilanova Olot 
65. Joan Noguera i Salort Tarragona 
66. Francesc Figuerola i Ferrer Barcelona 
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67. Biblioteca Francesc Moragas CPVE Barcelona 
68. Biblioteca de Montblanc CPVE Montblanc 
69. Biblioteca de Lleida CPVE Lleida 
70. Biblioteca de la Riba CPVE la Riba 
71. Biblioteca de Falset CPVE Falset 
72. Biblioteca de Vilafranca CPVE Vilafranca del Penedès 
73. Joan Ainaud i de Lasarte Barcelona 
74. Josep Cardó i Ferré l'Hospitalet de Llobr. 
75. Ramon Grabolosa i Puigredon el Masnou 
76. Joan Fabregat i Planas Barcelona 
77. Eduard Junyent Vic 
78. Manuel Buerg i del Castillo Barcelona 
79. Emili Ventura i Morgades Barcelona 
80. Pelagi Negre i Pastell Girona 
81. Antoni M, Aragó i Cabanyas Barcelona 
82. Pau Olivé i Sanromà Tarragona 
83. Jaume Toldrà i Rodon Almacelles 
84. Jesús Maymús i Alsina Tarragona 
85. Joaquim Icart i Leonila Tarragona 
86. Joaquim Jordà i Martí Santes Creus 
87. Centre Excursionista Pla de Bages Manresa 
88. Juli Munté i Claramunt l'Hospitalet de Llobr. 
89. Juli Munté i Vérnet l'Hospitalet de Llobr. 
90. Adelí Jordi i Abelló Tarragona 
91. Marcel Riera i Güell Tarragona 
92. M. Dolors Molins i Ventura Barcelona 
93. Lluís M. Mezquida i Gené Tarragona 
94. Josep M. Sugranyes i Perelló Tarragona 
95. Ajuntament Vila-seca de Solana 
96. Romà Comamala i Valls Vilabella 
97. Josep M. Tous i Vallès Barcelona 
98. Josep Molas i Rupelo St. Fost Campsentelles 
99. Joan A. Albouy i Busquets Reus 

100. Carles Babót i Bòixeda Barcelona 
101. Josep Olesti i Trilles Reus 
102. Juli Bonet i Ninot Barcelona 
103. Cambra Oficial de la Prop. Urbana Reus 
104. Eduard Castells i Roca Barcelona 
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105. Adolf Bertran i Guardiola Tarragona 
106. Manuel Feliu i Bargalló Barcelona 
107. Josep M. Feliu i Via Barcelona 
108. Pere-Josep Serramalera i Fuguet Sitges 
109. Xavier Fort i Bufill Barcelona 
110. Josep Iglésies i Fort Barcelona 
111. Josep Gil i Moreno de Mora Vimbodí 
112. Carles Magrans i Serrat Esparreguera 
113. Jesús Malla i Florejachs Barcelona 
114. Esteve Messeguer i Gi l Tarragona 
115. Ramon Martí i Inglés Barcelona 
116. Agustí Marí i Guinart Barcelona 
117. Josep-Joan Piquer i Jover Barcelona 
118. Joan-Ferran Cabestany i Fort Barcelona 
119. Pau Oliva i Casabona Barcelona 
120. Amadeu Fisas i Alujas Barcelona 
121. Joan Saperas i Vives Barcelona 
122. Bonaventura Icart i Pons Tarragona 
123. Josep Creus i Ferrando Salomó 
124. Josep Ferran i Busquets Santes Creus 
125. Josep Roura i Vila Barcelona 
126. Lluís Forcada i Mosso Barcelona 
127. Francesc-Xavier Mosso i Petit Barcelona 
128. Jaume Cunillera i Güell Barcelona 
129. Josep Feliu i Vives Barcelona 
130. Francesc-Xavier Güell i Oliva Barcelona 
131. Antoni Bergós i Massó Barcelona 
132. Joan Serra i Baixeras Barcelona 
133. Josep Coso i Batiste Santes Creus 
134. Antoni Palou i Llaó Sabadell 
135. Josep M. Sandoval i Borrell Barcelona 
136. Hereus de Ramon Huguet i Hermosín Tarragona 
137. Elvira Vidal i Gil Barcelona 
138. Artur Ricart i Barrot Barcelona 
139. Lluís Bonet i Punsoda Barcelona 
140. Arxiu Històric de Tarragona Tarragona 
141. Enric Vilardell i Giménez Barcelona 
142. Josep Gigó i Gené Barcelona 
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143. Emili Llevaria i López Barcelona 
144. Josep A. Güell i Oliva Barcelona 
145. Feliu A. Vilarrubias i Solanes Barcelona 
146. Ramon de Travy i Campà Barcelona 
147. Josep Pascual i Palau Valls 
148. Nicolau Garau i Martí Tarragona 
149. Antoni Creus i Ferrando Salomó 
150. Josep Garretes i Roig Barcelona 
151. Evaristo Gardón Rodríguez Valls 
152. Frederic Domènec i Cortada Barcelona 
153. Joan Porta i Massana Madrid 
154. Josep M. Porta i Massana Vila-rodona 
155. Pere Vidal i Ras Tarragona 
156. Francesc Cunillera i Güell Santes Creus 
157. Ramon Teixell i Perramon Barcelona 
158. Josep M. Pla i Ribes Barcelona 
159. Carles Pérez de Rozas i Sáenz de Tejada Barcelona 
160. Mercè de Sosa, Vda. Tomàs Barcelona 
161. Josep Pujol i Montanyà Torredembarra 
162. Ferran de Castellarnau i Espina Tarragona 
163. Àlvar Argany i Bessó Santa Cruz de la Palma 
164. Josep Cunillera i Gustems Barcelona 
165. Amadeu-Jesús Soberanas i Lleó Barcelona 
166. Miquel Díez i Òdena Tarragona 
167. M. Teresa Mercader, vda. Jové Barcelona 
168. Pere Fainé i Pascual Barcelona 
169. Tomàs Berdier i Montserrat Vilafranca del Penedès 
170. Enric Solé i Gondolbeu Vila-rodona 
171. Joaquim Barón i Oliva Barcelona 
172. Antoni Andreu i Abelló Montblanc 
173. Pau Díez i Òdena Tarragona 
174. Ajuntament Montblanc 
175. Josep Gomis i Martí Montblanc 
176. Miquel Castellví i Socias el Vendrell 
177. Joaquim Rovira i Mas Barcelona 
178. Ajuntament Reus 
179. Josep Just i Altadill Reus 
180. Cecili Martorell i Martí Reus 
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181. Ramon Cuadrada i Ornosa Reus 
182. Francesc Cabré i Masdéu Reus 
183. Jaume Oliva i Franch Reus 
184. Josep M. Pons i Sanromà Reus 
185. Joan Sirolla i Ribé Reus 
186. Antoni Arnedo i Valera Santes Creus 
187. Maria Gomis i Mareé el Vendrell 
188. Rafael Solanic i Balius Barcelona 
189. Manuel Benach i Torrents Vilafranca del Penedès 
190. Robert Vendrell i Duran Tarragona 
191. Joan Alió i Ferrer Tarragona 
192. Josep M. Gestí i Jané el Vendrell 
193. Antonio Linage Conde Salamanca 
194. Pere Lloret i Rossinyol Tarragona 
195. Joan Mas i Caballé S. Coloma de Gramenet 
196. Monestir de San Vicente el Real Segòvia 
197. Marià Cañardo i Lacasta Barcelona 
198. Josep Monné i Roig Santes Creus 
199- Tomàs Recasens i Jansà Tarragona 
200. Joan Ferran i Canela Santes Creus 
201. Francesc Magarolas i Orteu Tarragona 
202. Francesc Marín i Figuerola Barcelona 
203. Eudald Travé i Montserrat Barcelona 
204. Enric Ventosa i Serra Tarragona 
205. Joan Ferré i Montserrat Gavà 
206. Jaume Sobrequés i Callicó Barcelona 
207. Enric Miret i Rull Poitiers 
208. Juli Casanova i Cañete Tarragona 
209. Antoni Caparrós i Fuentes Tarragona 
210. Antoni Budesca i Dalmau Tarragona 
211. Baltasar Clar i Ramírez Barcelona 
212. Josep Moncunill i Cirac Valls 
213. Joan Ventura i Solé Valls 
214. Benet Oriol i Andreu Reus 
215. Miquel dels Sants Fort i Bufill Barcelona 
216. Pere Lloret i Carbó Tarragona 
217. Teresa Lloret i Carbó Barcelona 
218. Max Cahner i García Barcelona 
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219. Paül González i Castells 
220. Ignasi Moncunill i Cirac 
221. Isidor Forniés i Mercader 
222. Xavier Amorós i Solà 
223. Ramon Amigó i Anglès 
224. Isidre Fonts i Masdéu 
225. Josep M. Vives i Font 
226. Salvador Ripoll i Sahagún 
227. Manuel Aragonès i Virgili 
228. Ignasi Feliu de Travy 
229. Frederic Ribas i Massana 
230. Salvador Ramon i Vinyes 
231. Josep M. Recasens i Comes 
232. Arxiu Històric Arxidiocesà 
233. Josep M. Domènech i Cortès 
234. Pere Altés i Serra 
235. Joan Moncunill i Cirac 
236. Salvador Rovirosa i Guasch 
237. Albert Manent i Segimon 
238. Carme Busquets i Vives 
239. Lluís Forès i Ferrer 
240. Ramon Francolí i Garriga 
241. Pere Feliu i Vives 
242. Antònia Claramunt, Vda. Salvó 
243. Felip Ramon i Bosch 
244. Josep M. Rodon i Calbet 
245. Joan Curieses i García 
246. Joan Ballester i Milà 
247. Josep Ferran i Canela 
248. Julià M. Valon i Cunillera 
249. Francesc Parés i Serra 
250. Joaquim Jordà i Vidal 
251. Joan Batista i Capdevila 
252. Lluís M. Figueras i Fontanals 
253- Josep Llorens i Segarra 
254. Joan Bonet i Mallorquí 
255. Josep M. Miró i Abelló 
256. Tomàs Forteza i Segura 

Valls 
Valls 
Reus 
Reus 
Reus 
Reus 
Barcelona 
Tarragona 
Reus 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 
Valls 
Valls 
Valls 
Mollet del Vallès 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
l'Aleixar 
Vilanova i la Geltrú 
Barcelona 
Barcelona 
Valls 
Santes Creus 
Santes Creus 
Barcelona 
Sitges 
Valls 
Falset 
Tarragona 



350 

257. Joan Rosselló i Pinyol Valls 
258. Joan Recasens i Pie Valls 
259. Joan Campanera i Galofré Valls 
260. Josep M. Guardiola i Elias Barcelona 
261. Cúria General Orde del Cister Roma 
262. Francesc Matarín i Abad Valls 
263. Hortensi Sánchez Muñoz Valls 
264. Antoni Martí i Sendrós Santes Creus 
265. Francesc Solé i Barril Barcelona 
266. Dionisi Barril i Busquets Barcelona 
267. Joan Barril i Cuixart Barcelona 
268. Josep M. Alegret i Bellmunt el Pont d'Armentera 
269. Manuel Rimbau i Cosp Santes Creus 
270. Ignasi Carnisser i Barrufet la Selva del Camp 
271. Josep Mestres i Vendrell Valls 
272. Francesc d'A. Costas i Jové Valls 
273. Josefina Vidal i Garriga Barcelona 
274. José M. Rivero Sanjosé Barcelona 
275. Josep Aubareda i Vives Barcelona 
276. Josep M. Pujol i Mercadé Roda de Berà 
277. Josefina Cardó i Soler Valls 
278. Pere Anguera i Nolla Reus 
279. Glòria Colominas i Pujal Reus 
280. Emili Argilaga i Ripoll Reus 
281. Rafael Castells i Miquel Valls 
282. Antoni Cavallé i Maresme Reus 
283. M. Teresa Montanya i Martí Tarragona 
284. Josep M. Arnavat i Vilaró Reus 
285. Ramon Gomis i Barberà Reus 
286. Lluís Pasqual i Sánchez Reus 
287. Daniel Ventura i Solé Valls 
288. M. Teresa Cardó i Soler Valls 
289. Joaquim M. Masdéu i Guitert la Selva del Camp 
290. Tomàs Forteza i Antonio Tarragona 
291. Enric Molist i Ortí Barcelona 
292. M. del Carme Just i Masdéu Reus 
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CÀRRECS DIRECTIUS DE L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E SANTES 
CREUS D U R A N T ELS SEUS PRIMERS 25 ANYS 

P R E S I D E N T S 

Joaquim Guitert i Fontserè 
Joan Noguera i Salort 

V I C E - P R E S I D E N T S 

Josep Olivella i Muntaner 
Lleó Bergada i Girona 
J . Ernest Martínez Ferrando 
Joan Ainaud de Lasarte 
Joan Noguera i Salort 
Pere Serramalera i Cosp 
Xavier Ricomà i Vendrell 

S E C R E T A R I S G E N E R A L S 

Cèsar Martinell i Brunet 
Lleó Bergadà i Girona 
Eufemia Fort i Cogul 
Josep Vives i Miret 
Eufemia Fort i Cogul (2 a . veg.) 

V I C E - S E C R E T A R I S D E J U N T A 

Pere Serramalera i Cosp 
Joan Bonavia i Jacas 
Eusebi Giró i Andreu 
Eufemià Fort i Cogul 
Joan F. Cabestany i Fort 

VlCESECRETARIS DE JUNTA 
Pere Serramalera i Cosp 
Joaquim Icart i Leonila 
Eufemià Fort i Cogul 
Eusebi Giró i Andreu 

14. 9. 1947 — ( t ) 8. 3. 1957 
5. 6. 1957 

14. 9. 1947 — 7. 8. 1949 
14. 9. 1947 — 6. 8. 1950 
7. 8. 1949 — 5. 8. 1951 
6. 8. 1950 — 6. 8. 1972 
5. 8. 1951 — 5. 5. 1957 
5. 5. 1957 
6. 8. 1972 

7. 8. 1949 — 5. 8. 1951 
5. 8. 1951 — 10. 8. 1952 

10. 8. 1952 — 2. 8. 1959 
2. 8. 1959 — (t) 16. 12. 1966 
6. 8. 1967 

14. 9. 1947 — 5. 8. 1951 
5. 8. 1951 — 1. 6. 1958 
1. 6. 1958 — 26. 6. 1 9 6 0 

26. 6. 1960 — 6. 8. 1967 
6. 8. 1967 

5. 8. 1951 — 5. 5. 1957 
5. 5. 1957 2. 8. 1959 
2. 8. 1959 — 26. 6. 1960 

26. 6. 1960 — 13. 8. 1961 
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Joan F. Cabestany i Fort 13. 8. 1961 — 6. 8. 1967 
Amadeu J . Soberanas i Lleó 6. 8. 1967 — 8. 8. 1971 
Xavier Ricomà i Vendrell 8. 8. 1971 — 6. 8. 1972 
Jaume Sobrequés i Callicó 6. 8. 1972 

T R E S O R E R S 

Pere Gi l i Gimeno 14. 9. 1947 

C O M P T A D O R S 

Josep Pascual i Planell 5. 8. 1951 - 10. 7. 1955 
Jesús Maymús i Alsina 10. 7. 1955 — 2. 8. 1959 
Ferran Ferré i Ventura 2. 8. 1959 — 11. 8. 1963 
Joan Saperas i Vives 11. 8. 1963 

V O C A L S 

Abdó Socias i Bové 14. 9. 1947 — 2. 5. 1954 
Maria Benet i Guasch 14. 9. 1947 — 7. 8. 1949 
Pau A. Wehrli 14. 9. 1947 — 7. 8. 1949 
Eufemià Fort i Cogul 14. 9. 1947 — 6. 8. 1950 
Joan Bonavia i Jacas 7. 8. 1949 — 5. 8. 1951 
Enric Olivé i Martínez 6. 8. 1950 — 26. 6. 1960 
Frederic Torres i Brull 6. 8. 1950 — 10. 7. 1955 
Joan Noguera i Salort 6. 8. 1950 — 5. 8. 1951 
Enric Aguadé i Parés 5. 8. 1951 — 5. 5. 1957 
Joan Solé i Caralt 5. 8. 1951 — 10. 7. 1955 
Isidre Tutusaus i Alegret 9. 8. 1953 — 5. 5. 1957 
Josep Solé i Sanromà 9. 8. 1953 — 3. 6. 1956 
Romà Comamala i Valls 2. 5. 1954 — 13. 8. 1961 
Joan Creus i Canyellas 10. 7. 1955 — 13. 8. 1961 
Isidre Valentines i Llobell 10. 7. 1955 — (t ) 1. 4. 1959 
Josep M. Fàbregas i Cisteré 10. 7. 1955 — 5. 5. 1957 
Joaquim Icart i Leonila 10. 7. 1955 — 5. 5. 1957 
Josep Vives i Miret 3. 6. 1956 — 2. 8. 1959 
Josep Gramunt i Subiela 5. 5. 1957 — 26. 6. 1960 
Ferran Ferré i Ventura 5. 5. 1957 — 2. 8. 1959 
Josep M. Feliu i Via 5. 5. 1957 — 4. 8. 1968 
Eusebi Giró i Andreu 5. 5. 1957 — 4. 8. 1958 



Joan Bonavia i Jacas (2 a. veg.) 
Ramon Jové i Gambús 
Eduard Castells i Roca 
Pau Oliva i Casabona 
Carles Babot i Boixeda 
Miquel Castellví i Carbonell 
Joan F. Cabestany i Fort 
Marcel Riera i Güell 
Antoni Tamburini i Tous 
Eusebi Giró i Andreu (2 a. veg.) 
Josep Creus i Ferrando 
Pau Mercadé i Queralt 
Antoni Bergós i Massó 
Josep Pascual i Palau 
Bonaventura Icart i Pons 
Joan Saperas i Vives 
Ferran Ferré i Ventura (2. a veg.) 
Enric Vilardell i Giménez 
Josep Molas i Rupelo 
Joan Ferran i Canela 
Josep Coso i Batiste 
Xavier Amorós i Solà 
Joan Ventura i Solé 
Albert Manent i Segimon 
Xavier Fort i Bufill 
Joan Batista i Capdevila 
Salvador Vidal i Garriga 
Benet Oriol i Andreu 

1. 6. 1958 — ( t ) 6. 12. 1968 
1. 6. 1958 — ( t ) 12. 1. 1964 
1. 6. 1958 
2. 8. 1959 — 6. 8. 1972 
2. 8. 1959 — 8. 8. 1971 
2. 8. 1959 — ( t ) 4. 2 1963 

26. 6. 1960 — 13. 8. 1961 
26. 6. 1960 — 17. 6. 1962 
13. 8. 1961 — 2. 8. 1964 
13. 8. 1961 — ( t ) 5. 2. 1970 
13. 8. 1961 
13. 8. 1961 — et) 15. 10. 1970 
13. 8. 1961 — 6. 8. 1972 
17. 6. 1962 — 6. 8. 1967 
17. 6. 1962 
17. 6. 1962 — 11. 8. 1963 
11. 8. 1963 
11. 8. 1963 — 6. 8. 1967 
6. 8. 1967 

10. 8. 1969 
9. 8. 1970 
8. 8. 1971 -
8. 8. 1971 
8. 8. 1971 
8. 8. 1971 
6. 8. 1972 
6. 8. 1972 -
6. 8. 1972 
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LLISTA DE SOCIS DIFUNTS E N E L 25 ANIVERSARI 
D E L ' A R X I U 

Francesc Blasi i Vallespinosa, Fundador 
Josep Cusido i Pinyol, Fundador 
Manuel Teigeiro i Guasch, Fundador 
Jacinta Vives de Busquets, Fundador 
Pere Recasens i Torredemer, Fundador 
Fidel de Moragas i Rodés, Fundador 
Lluís Artal i Valls, Fundador 
Josep M. Veciana i Prats 
Josep Mallorquí i Tutusaus, Fundador 
Manuel Subirana i Paradell 
Salvador Ventosa i Pina, Fundador 
Fèlix Ferrer 
Francesc Rigau i Bosch, Fundador 
Joan Artigal i Bosch, Fundador 
Jaume Cunillera i Gi l 
Nicasi Claramunt i Barril, Fundador 
Joaquim Guitert i Fontserè, Fundador, President de l'ABSC 
Joan Juanós i Rovira 
Consol Petit, Vda. Mosso 
Lluís Forcada i Baixeras 
Jordi Pedrol i Solé, Fundador 
Isidre Valentines i Llobell, Fundador, directiu de l'ABSC 
Enric Torruella i Pausas 
Joan Planas i Marca, Soci cooperador 
Maria Benet i Guasch, Fundador, directiu de l'ABSC 
Joaquim Danès i Torras 
Joan Solé i Caralt, Directiu de l'ABSC 
Lluís Cornet i Duran, Fundador 
Magí Vidal i Ras, Fundador, soci de Mèrit 
Antoni Carbonell i Bilbeny 
Gaietà Cunillera i Figueras, Fundador 
Josep M. Vayreda i Pujol 
Pere Prat i Gaballí 
Miquel Castellví i Carbonell, Directiu de l'ABSC 



Josep M. Fàbregas i Cisteré, Directiu de l'ABSC 
Joan Creus i Canyellas, Fundador, directiu de l'ABSC 
Jesús Domínguez Bordona 
Ramon Jové i Gambús, Directiu de l'ABSC 
Gaietà Cunillera i Güell, Fundador 
Ramon Dimas i Montserrat 
J . Ernest Martínez Ferrando, Soci de Mèrit, directiu de l'ABSC 
Joan Bertran i Borràs 
Josep Alió i Castanyé 
Gaietà Vilella i Puig 
Domènec Brasó i Domingo 
Casimir Mallorquí i Tutusaus 
Carmel Martínez Peñalver 
Josep Vives i Miret, Directiu de l'ABSC 
Narcís Mascaró 
Meldor Bufill i Gasset 
Joan Serra i Graupera 
Joaquim Cusí i Furtunet 
Francesc Monravà i Soler 
Enric Aguadé i Parés, Directiu de l'ABSC 
Antoni Muset i Ferrer 
Josep Gramunt i Subiela, Fundador, directiu de l'ABSC 
Agustí Claramunt i Barril, Fundador 
Josep Tous i Forrellad, Fundador 
Joan Bonavia i Jacas, Fundador, directiu de l'ABSC 
Salvador Canyís i Gasull 
Benet Perpinyà i Robert 
Joan Riambau i Guasch 
Eusebi Giró i Andreu, Fundador, directiu de l'ABSC 
Josep Freixas i Bori 
Joan Trens i Ribas 
Antoni Massanell i Marlés 
Salvador Salvó i Morgades 
Pau Mercadé i Queralt, Directiu de l'ABSC 
Lleó Bergadà i Girona, Fundador, directiu de l'ABSC 
Pere Reguli i Pagès 
Teresa Marimon i Jové 
Josep Poblet i Domingo 
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Joan Adra i Mercadé 
Santiago Morera 
Joan Cardó i Escuté 
Pere Vidal i Vidal, Fundador 
Santiago Pérez i Latorre 
Benet Gustems i Marimon 
Jesús Martínez Betera 
Joan Claramunt i Barril, Fundador 
Ramon Huguet i Hermosín 
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X I I I CONGRÉS INTERNACIONAL DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES 
Moscou, agost de 1970 

Del 16 al 23 d'agost de 1970 tingué lloc a Moscou el X I I I Congrés 
Internacional de Ciències Històriques. La reunió científica, que aplegà 
centenars d'historiadors d'arreu del món, estudià els temes següents: 
L'historiador i les ciències socials; Nacionalisme i lluita de classes en el 
procés de modernització a Àsia i a Àfrica; El problema de l'equilibri po
lític a la Mediterrània durant l'Edat Antiga; El feudalisme com a mo
ment històric, com a moviment social i com a mode de producció; Els 
problemes d'Europa al segle XVII; i El món entre les dues guerres mun
dials. Els historiadors peninsulars presentaren només dos reports: el pro
fessor A. García y Bellido en llegí un sobre els Problemes socials de l'ur
banisme a l'àrea mediterrània durant l'Edat Antiga, i el professor P. Martí» 
nez Montálvez un altre sobre Islam i Cristiandat en l'economia mediter-
rànL· de la Baixa Edat Mitjana. Entre els assistents de casa nostra que pren
gueren part al Congrés, cal remarcar la del Dr. Jaume Sobrequés i Calli-
có, membre de la Junta de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, que hi 
llegí un breu estat de la qüestió sobre els orígens del feudalisme a Cata
lunya. 

X I I I ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS 
Mataró, 9 de maig de 1971 

E l dia 9 de maig de 1971 se celebrà a Mataró l'Assemblea Intercomar
cal d'Estudiosos en la seva 13*. edició, en la qual desenrotllà una Ponèn
cia el nostre Vice-president senyor Joan Ainaud de Lasarte sobre Puig i 
Cadafalch i el Modernisme, integrant un dènsíssim programa científic 
amb altres cinc ponències i vint-i-una comunicacions diverses. 

L'aportació científica d'aquesta jornada fou certament notable i els 
assembleistes la conegueren gairebé només pels enunciats dels programés. 
Seria de doldre que tant d'esforç posat per una mal comptada quarentena 
d'especialistes hagués de restar en tan poca cosa com la mera consignació 
en un programa. Caldria procurar que els resultats científics d'aquestes 
convocatòries tinguessin resultats més aconhortàdors i perdurables. 
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X I V ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS 
Perpinyà, 29-31 de maig de 1971 

Dins el conjunt d'actes commemoratius del mil·lenari de l'abat Òliba, 
celebrats arreu de Catalunya el 1971, hom organitzà a Perpinyà unes ses
sions científiques per als dies 29, 30 i 31 de maig de 1971 que, per diver
ses circumstàncies, foren incorporades a la sèrie d'assemblees intercomar-
cals amb el número catorzè, tot havent-se celebrat a Mataró la tretzena 
encara no un mes abans. 

Ni pel tema ni pel lloc de celebració, les ponències de Perpinyà no po
dien tenir cap relació amb la història del monestir de Santes Creus i , en 
efecte, cap d'elles no es referí a res que, ni de lluny, interessés directament 
el monestir. Hi assistiren, com és normal, alguns socis de l'Arxiu Biblio
gràfic de Santes Creus, i un d'ells, el Dr. Eduard Junyent, director del 
Museu de Vic i eminent historiador de l'abat de Santes Creus sant Bernat 
Calbó, tingué a càrrec una ponència, el dia 30 de maig al Palau dels Reis 
de Mallorca de la capital del Rosselló, sobre Diplomatari de l'abat Òliba. 
Allí fou repartit igualment un llibret de divulgació sobre el personatge, 
obra també del nostre il·lustre consoci. 

Com a totes les asemblees, un programa triat de visites i d'exposicions 
completà les sessions científiques, que foren presidides pel Sr. Paul Alduy, 
batlle-diputat de Perpinyà. 

X.F.B. 

X V ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS 
Terrassa, 14 de maig de 1972 

La capital del Vallès Occidental acollí, el 14 de maig de 1972, la X V 
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, celebrada dins la línia de les an
teriors. La temàtica de les ponències i comunicacions se centrà, com és na
tural, a la comarca que presideixen Terrassa i Sabadell. La nostra entitat 
hi estigué representada per nombrosos socis i pel nostre vicepresident se
gon, Dr. Joan Ainaud de Lasarte, que tingué a càrrec seu una ponència 
sobre Transcendència de l'arquitectura i la pintura de les esglésies de Sant 
Pere (de Terrassa) en el conjunt de l'art català. Aquesta ponència, de gran 
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interès, comportava una visita detallada al conjunt d'esglésies visigòtiques 
i romàniques de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa, i esdevingué frustra
da en part perquè la pluja impedí el desplaçament de bona part dels con
currents. 

X.F.B. 

L L E Ó B E R G A D À I G I R O N A 

E l dia 5 de juny de 1972 moria a la seva casa de Barcelona el senyor 
Lleó Bergadà i Girona, enginyer industrial, persona de tota la vida molt 
vinculada a Santes Creus, on passà moltes temporades de la seva infante
sa, de la seva joventut, i on conservà fins a la mort les propietats que per 
herència l i pervingueren, fent-ne residència estiuenca seva i dels seus. Ha
via nascut a Barcelona el 1902. 

Coneixedor expert i especialitzat en la problemàtica tècnica de la fa
bricació paperera, durant alguns anys prestà els seus serveis a una de les 
indústries fabricants de paper més assenyalades de Catalunya. Als darrers 
anys de la seva vida es dedicà a la docència. 

Però cap de les circumstàncies de la seva vida, per brillants i meritò
ries que poguessin ésser evocades, no el faria creditor a l'esment especial 
que l i fem en aquestes planes, si no hagués estat la seva estima a Santes 
Creus i a la tasca que la nostra entitat ha anat fent durant els seus primers 
vint-i-cinc anys. En fou soci fundador, i des dels primers temps tingué càr
recs de responsabilitat a la Junta de Govern, entre ells el de Secretari Ge
neral. Col·laborà literàriament al nostre Butlletí, si bé només d'una manera 
esporàdica, ell que hauria pogut fer-ho amb la brillantor que li era pecu
liar. Estava, però, condicionat per una pila de consideracions que el limi
taven. 

Entre d'altres aportacions menors a la bibliografia santescreuina, as
senyalarem : Les baronies de Santes Creus i les tropes de Felip V. (Barcelo
na, 1932) un fullet en paper de fil que ja constitueix una raritat bibliogrà
fica, i Una biblioteca monàstica catalana a «El Matí», diari de Barcelona, 
juliol de 1929. 

E.F.C. 

4 
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X I I SEMANA D E ESTUDIOS MONASTICOS 

La 12a. reunión de los estudiosos de la Sociedad Española de Estudios 
Monásticos se celebró del 12 al 23 de septiembre de 1971 en el célebre 
monasterio navarro de San Salvador de Leyre, junto al pantano de Yesa. 
Fue ésta la segunda vez que el antiquísimo monasterio, actualmente pobla
do por una comunidad de monjes benedictinos, acogió a la Sociedad en 
sus acostumbradas asambleas de estudios. 

Acudieron estudiosos de diversos ámbitos geográficos de la Península. 
E l ABSC estuvo representado precisamente por nuestro Secretario Gene
ral. Las sesiones de estudio se organizaron bajo el común denominador de 
El trabajo en los monasterios en el pasado, presente y porvenir. Nuestro 
representante presentó una comunicación con el título de El trabajo ma
nual de la Trapa durante el período inmediato a la reforma de Lestrange 
en la Valsaifite. 

Para el día 19 estaba anunciada la asamblea general de la Sociedad, 
en la que nuestro directivo señor Fort ejercía el cargo de Vicepresidente 
que, por imperiosas limitaciones personales se vio en el caso de dimitir. 
Aunque costó un poco vencer a la Asamblea, nuestro representante no 
pudo evadir su continuación en la Junta de gobierno de la Sociedad como 
vocal de la misma. 

COLOQUIOS HISTORICO-RELIGIOSOS DE EXTREMADURA 

Desde el día 30 de setiembre al 3 de octubre de 1971 se celebraron, 
con gran éxito de concurrencia y de contenido científico, los Coloquios 
histórico-religiosos de Extremadura, que tuvieron por marco la insigne 
ciudad de Trujillo (Càceres). La apertura de los mismos se celebró solem
nemente en la Casa consistorial, con la presencia de varias autoridades su
periores y con un protocolo de gran vistosidad y prestancia. 

Las sesiones de trabajo tuvieron por marco el salón antiguo del muni
cipio, actualmente biblioteca; fueron muy nutridas y de enorme interés 
regional. Asistieron gran número de estudiosos extremeños, muchos de 
ellos residentes en la región, pero también acudieron otros que desempeñan 



361 

cargos de docencia o de otras características, más o menos alejados de su 
patria chica. Excepcionalmente, también acudió algún congresista no pre
cisamente extremeño, aportando su comunicación a la temática de los 
Coloquios. 

Invitado personalmente nuestro Secretario General, más que por sus 
méritos personales por la representación que se le atribuyó, el ABSC estu
vo, así, presente en aquella Semana de estudios y colaboró activamente a 
su éxito y a sus frutos. 

Las sesiones científicas, muy densas, se repartieron con recepciones y 
visitas a los lugares y edificios notables de la ciudad, y los asambleístas fue
ron agasajados con dos excursiones: una breve hasta Santa Cruz de la Sie
rra, donde se celebró una interesante sesión, y otra al celebérrimo monas
terio de Guadalupe, que se visitó concienzudamente. 

Como es sabido, en el antiguo monasterio jerónimo se ha instalado un 
Parador oficial de Turismo. Posiblemente esta utilización hotelera del mo
nasterio haya acelerado alguna de sus consecuencias restaurativas y, más 
que nada, el mejoramiento de accesos, aparcamientos y otros menesteres 
parecidos; pero la utilización de algunas dependencias del maravilloso 
claustro guadalupense para la instalación de servicios complementarios de 
hostelería como los de cafetería, barra, etc., con sus máquinas automáticas 
y otros aparatos relucientes y muy útiles al turista decepcionan profunda
mente al amante del recato exigible a una dependencia de tanta significa
ción monástica como el claustro. Hay realidades que se hermanan mal. 
Los asambleístas de Trujillo, en general agradados de las bellezas artísti
cas y de la carga de historia que encierra Guadalupe, no salieron satisfe
chos considerando que el singular monumento pueda cifrar su máxima 
aspiración a ser marco de comilonas más o menos pantagruélicas, sazona
das por los cócteles servidos en la barra del bar instalado en una de las 
más bellas dependencias claustrales. Es lamentable que ello pueda y haya 
de ser así. 





P A T R O N A T D E L R E A L MONESTIR 
DE SANTES C R E U S 

EL PATRONAT DURANT ELS ANYS 1971-72 

E n la reunió plenària del Patronat celebrada el mes de juliol del 
1971 prengué possessió de la Presidència l 'Excm. i Rdm. Dr. Josep 
Pont i Gol, nou arquebisbe de Tarragona, així com també el nou Go
vernador Civil de la província de Tarragona, Sr. Antoni Aige Pascual 
com a membre destacat del Patronat. Amb aquesta ocasió es rendí un 
sentit record a la memòria de l'anterior President l'Emm. cardenal 
Benjamín de Arriba y Castro, que havia ostentat la Presidència du
rant una vintena d'anys. 

E l Patronat, sempre atent a les millores dels encontorns i de la po
blació de Santes Creus, ha fet cessió a precari i en usdefruit a l'Ajun
tament d'Aiguamúrcia, municipi al qual pertany el monestir, del solar 
resultant de l'enderroc d'un magatzem propietat del Patronat, per a 
l'ampliació i urbanització de la Plaça de Santa Llúcia, sense que el 
Patronat perdi la propietat del solar i sempre que la Direcció General 
de Belles Arts ho autoritzi, amb subjecció al projecte d'urbanització 
i embelliment redactat per l'enginyer de la Diputació Provincial 
Sr. Enric Ventosa i Serra, i sota certes condicions, entre les quals la 
conversió en subterrània, si és possible a l'angle de la Sagristia, de 
l'actual instal·lació aèria, a la Plaça de Santa Llúcia, d'un transforma
dor d'energia elèctrica, i amb càrrec a l'erari municipal, amb la col·la
boració de la companyia subministradora d'electricitat, les despeses 
ocasionades per uns i altres en els treballs. E n el cas de dur-se a ter
me el projecte, el Patronat veurà la possibilitat d'esgrafiar la paret la
teral de l'església de Santa Llúcia posada al descobert. Com que pos
teriorment el magatzem ha desaparegut, el Patronat ha pres l'acord 
de procedir així que sigui possible a l'esgrafiat de què s'ha fet esment. 

Per haver-se portat a terme per l'Arxiu Bibliogràfic im acte d'ho-
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menatge a la reina Margarida de Prades, el Patronat hi ha contribuït 
amb una aportació de 25.000 pessetes. S'ha disposat que les despulles 
probables de la reina Margarida siguin dipositades en una urna a ins
tal·lar a la dreta mirant, del panteó dels Montcada que hi ha dins 
l'església major del monestir. 

E l Patronat ha disposat també la redacció completa d'un projecte 
i pressupost per a la restauració del Palau Reial, a fi que pugui ésser 
destinat al servei i utilitat del Patronat i dels estudiosos del secular 
cenobi durant llurs estades a Santes Creus amb motiu de llurs tas
ques específiques. Fou designada una Comissió per a dur a terme l'es
tudi i proposar-lo al Ple. 

La Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona concedí al Patronat 
una subvenció de 50.000 pessetes per a la restauració i reconstrucció 
de Santes Creus, gest generós que el Patronat ha agraït com es mereix. 

Davant la importància que ha pres el Butlletí que periòdicament 
publica l'Arxiu Bibliogràfic, i a proposta dels seus membres, el Patro
nat acceptà en principi que aquest butlletí esdevingui en endavant 
la publicació oficial del Patronat, ultra la seva pròpia funció de por
taveu de l'Arxiu, al qual efecte aquella entitat ha de formalitzar una 
proposta formal per al seu estudi i aprovació per part del Patronat. 

Entre els acords presos pel Patronat figura també la publicació 
d'un memorial de la seva actuació durant els darrers vint anys, amb 
menció honorífica del Sr. Cardenal de Arriba y Castro; així com dur 
a terme els calats d'un altre finestral del Claustre major, i interessar-
se per l'acabament dels altres arcs que resten encara incomplets; tam
bé, gestionar prop dels organismes estatals pertinents, l'arranjament 
de la carretera N-246 de Barcelona a Valls, en allò que respecta la 
secció del Vendrell a Valls, especialment del trajecte que passa pel 
Coll de Santa Cristina, que actualment ofereix perills al trànsit. 

S'han emprès també els treballs per tal d'instal·lar, amb vidre sen
zill, uns dobles finestrals als de l'Església major, per tal d'evitar 
filtracions d'aigua en dies de pluges intenses. 

E l Sr. Eufemià Fort ha donat coneixement que ja té a punt de 
dur a la impremta el seu estudi sobre Santes Creus de Vexclaustrado 
ençà. Amb aquest motiu i davant la falta d'informació gràfica que molt 
sovint dificulta els treballs dels erudits, el Patronat ha votat un crè
dit de 25.000 pessetes per a poder-se recollir als principals arxius 
existents a Catalunya, especialment a Barcelona. 

E l Patronat ha tingut també coneixement, per part de l'Ajunta
ment d'Aiguamúrcia, d'una petició feta per la Delegació Provincial 
d'Informació i Turisme a l'esmentat Ajuntament, per a l'adquisició 
d'una finca que confronta amb el Monestir, anomenada Hort Gran 
0 Priorat, actualment pertanyent a tercera persona, per a la futura 
1 possible construcció d'un Parador Nacional de Turisme. E l Patronat, 
enmig de tot, ha cregut que el Priorat, en cas d'alienar-se, hauria 
de reintegrar-se o revertir al patrimoni del Monestir, i s'insisteix en 
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la idea d'aconsellar la ubicació del Parador a l'edifici que fou Palau 
de l'Abat, la qual cosa seria beneficiosa tant per a l'Ajuntament local 
com per a les escoles que actualment hi tenen les aules, ja que amb 
aquesta avinentesa podria aconseguir-se amb major facilitat un 
allotjament més decoros i adaptat a llurs idònies necessitats, al qual 
fi no hauria de mancar l'ajuda del Patronat. 

Joaquim ICART 





BIBLIOGRAFIA SOBRE SANTES CREUS 

Josep I G L É S I E S : La població monacal catalana l'any 1787, segons el cens de 
Floridablanca. « I I 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. 245-262. 

El famós cens del comte de Floridablanca, tan minuciós i primmirat, és 
una de les primeres fites de l'anomenada «era estadística» al nostre país, i 
permet de fer-se una idea força aproximada de la composició de la població 
catalana en 1787, és a dir, a les acaballes del gran procés d'expansió demogrà
fica i econòmica de Catalunya al segle X V I I I , que tan bé ha analitzat Pierre 
Vilar i la seva escola. Dintre la població catalana, és clar, hi és compresa la 
monàstica, que en aquell moment venia a representar un 0,75 per cent de la 
població total. Josep Iglésies, que ha investigat exhaustivament tots els censos 
i materials demogràfics de Catalunya de totes les èpoques, és autor d'una 
acurada edició de la part catalana del cens de Floridablanca (El cens del 
comte de Floridablanca, 1787, Part de Catalunya. Fundació Salvador Vives 
Casajuana, Barcelona 1969, 2 vols), que li ha servit de base per a elaborar el 
treball que presentà com a comunicació al I I Col·loqui d'Història del Mona
quisme Català de Sànt Joan de les Abadesses. Segons el cens de 1787, alesho
res les cases monàstiques de tota mena de Catalunya —masculines i femenines, 
amb ordes mendicants, instituts d'ensenyament i d'altres inclosos— tancaven 
6.637 persones, repartides entre 191 establiments ( 4.931 homes en 152 cases, 
i 1.706 dones en 39). Els corregiments de més densitat monàstica eren els de 
Barcelona i de Montblanc (1,68 % i 1,08 % de la població total, en el darrer 
cas per causa del monestir de Poblet, el més important de Catalunya). Els 
percentatges mínims corresponien als de Talarn (0,27 % i de Vilafranca 
(0,34 %) on requeia precisament el monestir de Santes Creus. 

L'orde del Cister, als vuit establiments del Principat, comptava amb 497 
individus, repartits en cinc cases masculines i tres de femenines (homes: 
Poblet 259, Santes Creus 83, Lavaix 23, Escarp 21 i procura de Poblet a 
Barcelona 4, total 390; dones: Vallbona de les Monges —que per cert no 
figura a la comunicació recensionada, probablement per error, però és al pri
mer volum de l'obra esmentada— 58, Valldonzella 25 i Cadins 24, total 107). 
Com és de veure, el monestir de Santes Creus contenia el 21 per cent del 
personal masculí de l'orde, immediatament per sota però a molta distància 
de Poblet, que tenia el 66%, és a dir, exactament les dues terceres parts. La 
població monacal de Santes Creus era composta de la manera següent: 50 
monjos professos, 1 novici, 11 llecs, 13 criats, 4 infants i 4 donats; una 
situació gens brillant, sobretot pel que fa als novicis, però és de remarcar que 
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Poblet també en declara un de sol —al costat de 82 professos i 146 criats— 
i un altre Escarp. Segons el llibre esmentat de Josep Iglésies, (vol. I , pàg. 289) 
vivien a Santes Creus, encara, 14 persones més, a l'Hospital de Sant Pere dels 
Pobres, que era a càrrec del monestir: 4 facultatius, 4 servents i 6 malalts. 
A les dues localitats de les Pobles i Aiguamúrcia, que pertanyien a l'abadiat 
i formaven la parròquia de Santa Llúcia del monestir, hi vivien 202 persones 
més (15 famílies de pagesos i 20 de jornalers), amb la qual cosa el monestir 
de Santes Creus tancava prop de la tercera part de la població total (299 ha
bitants) de la parròquia de l'abadiat. 

I per cert que, ja al marge del treball de Josep Iglésies que és objecte de 
la present recensió, és ben interessant de constatar com l'expansió demogrà
fica catalana del segle X V I I I assolí un índex ben notable a Santes Creus. La 
parròquia d'Aiguamúrcia i les Pobles, en efecte, tenia només 47 habitants 
el 1718 —exclosos els del monestir de Santes Creus— i passà a 202 el 1787; 
(Pierre V I L A R : Catalunya dins l'Espanya moderna, III, Les transformacions 
agràries del segle XVIII català. Edicions 62, Barcelona 1966, p. 152); el 
conjunt de les parròquies que componen el municipi actual —les esmentades, 
amb l'Albà Vell, les Ordes i Selma— passen de 261 a 561 habitants en el 
període intercensal, amb un índex de creixença de 215, pràcticament igual 
a la mitjana del Principat. Ignorem quina era la població del monestir l'any 
1718, i tampoc no sabem, doncs, l'increment o recessió de monjos que es po
dia produir al segle XVII I . Però, a desgrat de la poca vitalitat que les xifres 
del cens de Floridablanca semblen demostrar per a la comunitat, potser el 
creixement de la població de la parròquia no fóra aliè a una participació activa 
de la comunitat de Santes Creus al redreçament econòmic i a la expansió 
agrària de Catalunya al segle esmentat. Vet ací, doncs, una hipòtesi de treball 
ben suggestiva i perfectament inèdita en el nostre cas. Tant de bo que algun 
especialista vulgués recollir-la; fóra un homenatge a Josep Iglésies que, du
rant tants anys s'ha esmerçat al servei de la història demogràfica del país, i 
fóra un bon servei a la història de Santes Creus. 

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




