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PROJECCIÓ V I L A N O V I N A DE T E O D O R 
CREUS I COROMINAS 

Conec de fa molts anys aquest cenobi, i he meditat sovint 
sobre el nostre passat a l peu de les tombes de Pere el Gran , de 
Jaume I I i de Blanca d'Anjou, i he procurat de no trepitjar l a llo
sa humil del més gran dels nostres almiralls, Roger de Llúria, que 
als meus anys joves i avui encara, em tenia plenament arravatat. 
Sabia, per bons amics, que Santes Creus tenia una cont inuï ta t 
gràcies al Patronat i a aquest A r x i u Bibliogràfic que ens ofereix 
avui l a seva 27. a festa anual. Naturalment, no m'havia imaginat 
mai que un dia pogués venir a representar dins les augustes pa
rets d'aquest monestir un petit paper més o menys important. 

Anys enrera, als inicis del Centre d'Estudis de l a Biblioteca-
Museu Balaguer de Vilanova i l a Gel t rú , vaig formar part d'una 
Assemblea de Centres d'Estudis que, dins el marc meravellós de 
Santes Creus, ens encan tà a tots els assistents. Llavors encara 
viv ia el creador i l 'ànima del nostre Centre, Albert Ferrer i Soler, 
a qui poc després una cruel malalt ia ens ar rabassà , i el buit 
del qual encara no hem trobat l a manera de suplir. E l l , millor que 
no pas jo, fóra mereixedor d'ocupar el meu lloc davant tots vos
altres. 

Quan fou creat el Centre d'Estudis de Vilanova, i pel fet que 
a m i els llibres m'han fet anar sempre una mica de boig i que 
fa tants anys que em moc més entre llibreters de vell que no pas 
de nou, podria dir que els amics de Vilanova crearen per a mi 
una secció de bibliografia que t ingué l 'incentiu de fer-me preo
cupar per tot allò pue han escrit els vilanovins i per tot el que 
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els no vilano vins han escrit sobre Vilanova i l a Gel trú. És una 
dèria com qualsevol altra, i no us vul l fer perdre el temps dient 
les hores delicioses que he passat i passo quan cau a les meves 
mans un llibre, un fullet, un simple full volander, una cita qual
sevol, on la nostra v i la sigui esmentada o h i aparegui algun 
dels nostres homes més o menys il·lustres. E n el camp de les 
bibliografies locals no cal cenyir-se als grans personatges; cal 
recollir-ho i anotar-ho tot, absolutament tot, perquè tot té la 
seva importància . Cada poblet té la seva petita his tòr ia , que ens 
ajuda a fer i a comprendre l a his tòr ia general. 

Llavors, jo, que havia estat sempre un admirador de les 
gestes de la nostra his tòr ia , em vaig trobar, de cop i volta, per 
raó del meu càrrec de president de la secció de Bibliografia local 
i d'unes circumstàncies derivades de la nostra darrera guerra, 
reduï t en aquesta minúscu la tasca d'investigar i catalogar tot 
allò que atenyia Vilanova i els vilanovins. No sé s i algú s'ha em
près mai, de grat o per força, una tasca com aquesta; d'antuvi 
hom l a pren per força, però ella mateixa arriba a empènyer, 
per tal com cada vegada s'entra més en contacte amb la petita 
his tòr ia i es comprèn que aquesta és tan important com l a gran 
i en el treball humil i abnegat, que no dóna diners n i glòria, de 
tant en tant sorgeixen petites satisfaccions com la que em dóna 
el fet d'avui, entre vosaltres. 

L ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus té un president que v iu 
al Garraf, l a nostra comarca, el senyor Pere Serramalera, tan 
vinculat a Sitges i tan popular a Vilanova, i un Eufemià Fort 
i Cogul, del qual no us faré l'elogi, però demanaré a Déu que ens 
el conservi per molts anys perquè amb l'amor que té per aques
tes pedres i per tot el que representen, se l i puguin acudir idees 
com la d'aquesta festa anual que avui ens ha permès de reunir-
nos amb vosaltres per a retre un homenatge als primers his
toriadors de Santes Creus, centrat en la figura del nostre Teodor 
Creus i Corominas. 

No he de parlar de Teodor Creus i Corominas com a historia
dor, perquè d'altres ho poden fer més bé, sinó a dir que l 'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus ha demostrat una sensibilitat molt 
fina en invitar a l'acte les nostres autoritats i , amb elles, tot 
Vilanova. Perquè encara que Creus hagués nascut a Barcelona, 
cal no dubtar que era cent per cent vilanoví. L ' A r x i u de Santes 
Creus ho comprengué i per això s 'adreçà a nosaltres, i per això 
l'alcalde i d'altres membres de la corporació municipal de Vi la
nova, membres del Patronat de la Biblioteca-Museu Balaguer, 
del Centre d'Estudis i d'altres, són ací presents. 

És molt agradable que un poble disposi de grans homes 
il·lustres, en els quals puguin emmirallar-se les generacions, però 
no se sap mai fins a quin punt la gent que neix o que s'incorpora 
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a un poble és l a més interessant per a aquell poble. Jo, per exem
ple, no avantposaria pas el poeta Manuel de Cabanyes a Teodor 
Creus i Corominas, tot i que Cabanyes nasqué i morí a Vilanova, 
i Creus arr ibà a l a nostra v i la quan fregava l a trentena d'anys. 
L a projecció vilanovina de Manuel de Cabanyes, però, és nul·la, 
i potser tal vegada per això s'ha convertit en poeta universal; 
en un dels seus versos, esporàdicament , ens parla del "Garraf 
riscoso", però en tota l a seva obra i l a seva actuació coneguda 
no h i ha l a més petita manifestació n i projecció vilanovina. E n 
canvi, amb Creus, nascut a Barcelona, l a cosa canvia del tot; 
millor vilanoví que ell, a l a seva manera, no en trobareu cap més, 
perquè estava identificat amb cos i à n i m a a la nostra vi la , molt 
abans d'instal·lar-hi l a seva residència. 

No cal fer cas als qui diuen que Creus vingué a Vilanova 
quan j a tenia trenta anys; és igual, perqué Teodor Creus és fill 
de Vilanova i l a Geltrú en tots els sentits. 11 'Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus ens ha fet com una mena de toc d'atenció per
què gràcies a ell hem anat traient la pols d'aquesta gran figura, 
digna de millor sort, perquè nosaltres t ambé l a ten íem oblidada, 
bé que no del tot. De tant en tant par làvem tot referint-nos a 
aspectes històrics del segle passat, sobretot locals, i d'algun dels 
seus llibres, com Set contalles del temps vell, El pasado, el pre
sente y el porvenir de Villanueva y Geltrú, Los misterios de 
Villanueva y Geltrú, els seus apunts sobre Olèrdola, que ens el 
posaven sovint davant, sense però endinsar-nos en l'estudi com
plet del personatge. Vet ací, tanmateix, que sorgeix l a idea d'ho
norar en ell els primers historiadors de Santes Creus i , en de
manar l a nostra col·laboració, hem cregut que, per dret propi, 
calia concedir-la a mans besades, perquè Creus és un vilanoví 
per tots els costats, i diré per què. 

Trobem afincats els Creus a Vilanova i la Gel t rú a mitjans 
del segle X V I I I . Vers l a mateixa època s'hi afinquen els Caba
nyes, procedents d'Argentona. Ambdues famílies tenien relació 
de parentiu, i per aquell temps es creà a Vilanova una raó so
cial , molt important i poc estudiada: "Fuster i Cabanyes". A les 
Noticias cronológicas, biográficas e histórico-económicas de la 
Casa Cabanyes en Villanueva y Geltrú, llegim uns comentaris 
curiosos: "Día 26 de octubre de 1755. Don Lorenzo Cabanyes 
y Boet de Argentona casó con Doña Mariana Fuster, h i j a mayor 
y heredera de los intereses de suegro y yerno, formando una so
ciedad bajo l a razón comercial de Fuster y Cabanyes, que ha du
rado cerca de ochenta años , esto es, hasta la muerte de Don 
Juan Creus y Gassó, quien fue su ú l t imo Director, acaecida en 
1833". E r a l'any en què moria el poeta Manuel de Cabanyes. 

Joan Creus i Gassó era l 'avi de Teodor Creus i Corominas; 
era un home ben preparat per a portar l 'administració d'un ne-



372 

goci de tanta amplitud com el de Fuster i Cabanyes, malgrat 
que Josep-Antoni de Cabanyes no manifes tà envers ell l 'àmplia 
benvolença i l a confiança que l i havien demostrat sempre el seu 
pare Llorenç de Cabanyes i Fuster i la seva mare Caterina Balles
ter de Carro. Havia nascut el 1765 i morí el 1832; fou, realment, 
el darrer director de l a raó social Fuster i Cabanyes. 

U n fill seu fou Domènec Creus i Oliver, que es casà amb Anna 
Corominas; ells foren els pares de Teodor i d'un germà seu, Le-
andre Creus i Corominas, t ambé molt interessant per a Vilanova 
i l a Geltrú. L ' av i Joan Creus i Gassó coneixia i manejava millor 
el negoci Fuster i Cabanyes que els propietaris mateixos, que l i 
tenien dipositada tota l a confiança, perquè l 'avi Creus els duia 
la cosa en safata i planejava negocis a u l t rança . Llorenç de Ca
banyes i Fuster, ben secundat per l 'avi Creus, arr ibà a negociar 
fins amb Rússia a més de l 'Amèrica del Sud, i establí bones fac
tories a l a Medi terrània , una de les quals s'establí a Nàpols el 
1805. A l front d'aquella factoria trobem Domènec Creus i Oliver, 
pare de Teodor; l'establiment fracassà, i l a raó social h i perdé 
una fortuna. 

Fóra molt interessant de veure les memòries dels Creus par
lant dels Cabanyes i Fuster vilanovins, tal com hem pogut seguir 
fil per randa tot el que els Cabanyes diuen dels Creus. Del con-
frontament en sortiria, segurament l a visió exacta del paper que 
els Creus representaren, en uns temps difícils i de Vilanova es
tant, dins una raó social com l a de Fuster i Cabanyes, tot havent-
se de moure en una època tan atrafegada com la de la Revolució 
Francesa i l'època de Napoleó. De tot plegat, peró, allò que ens 
interessa a nosaltres ara és que els Creus, com els Cabanyes, apa
reixen vinculats a Vilanova i l a Gel t rú des de mitjan segle X V I I I 
i fins als nostres dies, i és igual que neixin a Vilanova com a Bar
celona. E n el cas dels Creus, encara, h i ha l'especial vinculació 
vilanovina del fill del nostre homenatjat d'avui, Manuel Creus i 
Esther. 

Per quina raó els Creus deixaren Vilanova? O, més ben dit, 
per què els Creus, tan lligats a Vilanova, són or iünds de Barce
lona? L a raó, a l meu entendre, és ben fàcil de comprendre: es 
tracta d'un cas anàleg als Cabanyes, amb els quals estaven tan 
lligats, i jo diria que l a mateixa raó que obligà a Josep-Antoni de 
Cabanyes i Ballester a casar-se a Barcelona i veure-hi néixer el 
seu primer fill Llorenç de Cabanyes i d'Olzinelles, és l a mateixa 
que obligà els Creus: es tracta de l a primera guerra carlina, quan 
la desbandada fou general i quan la gent més o menys benestant 
es refugià a Barcelona. 

Ens podríem estendre molt sobre la vinculació dels Creus amb 
Vilanova i l a Geltrú, molt semblant a la dels Cabanyes amb la 
vi la . A r a fa poc més d'un any que morí l 'artista Alexandre de 
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Cabanyes i Marquès ; no sé si algú l i desconeix la seva absoluta 
vinculació a Vilanova, però cal recordar tan sols les seves mag
nífiques "marines", i cal tenir present que Alexandre de Cabanyes 
era realment fill de Barcelona com Teodor Creus i Corominas, 
com ho era el seu pare, Llorenç de Cabanyes i d'Olzinelles. 

L a biografia estricta de Teodor Creus i Corominas ens diu 
que s'establí a Vilanova i l a Gel t rú el 1857, on obrí un bufet d'ad
vocat. No es l lançava pas a l'aventura, en absolut. De Barcelona 
estant, associat amb Pers i Ricart , fundà, el 1850, el "Diario de 
Villanueva y Gel t rú" , degà dels diaris comarcals i el segon de 
Catalunya. ( I , per cert, fent un incís, cada vegada que penso en 
l a creació del "Diario de Villanueva y Gel t rú" diria que conside
ro Pers i Ricar t i Teodor Creus i Corominas com els responsa
bles que encara avui la nostra v i la sigui anomenada oficialment 
"Villanueva y Geltrú". S i als dos principals creadors del "Diario" 
se'ls hagués acudit de posar a la capçalera el nom de "Diario de 
Vilanova i l a Gel trú", tot i fent-lo en castel là — cosa normal en 
aquell temps—, avui no t indr íem tanta feina a reivindicar el 
nom correcte.) 

Continuant amb l a projecció vilanovina de Teodor Creus i 
Corominas, cal tenir en compte que el 1851 publicà, en col·labora
ció, dos volumets il·lustrats, d'un sabor romànt ic que no té preu, 
Los misterios de Villanueva. Més que adhesió a la vi la , és un 
lliurament total. A r a podríem seguir fil per randa, bibliogrà-
ficament parlant, tota la producció històrica, l i terària, religio
sa, especialitzada, sobre matèr ies agrícoles, sobre el còlera, etc., 
sortides de la ploma de Teodor Creus i Corominas. E n totes les 
seves obres, s i directament o indirectament no es refereix a V i 
lanova — que són ben poques —, almenys h i ha el peu d'estampa 
vilanoví. 

No em puc estendre sobre la seva labor com a alcalde i com 
a diputat de Vilanova, com tampoc en cantar les excel·lències 
d'aquest patrici. Podria parlar-vos del seu caràcter , de les seves 
conviccions, de l a seva fe; tal vegada, en aquest aspecte, parla
rà més bé que no pas jo el retrat que l'Ajuntament de Vilanova 
h a ofert a l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus en memòr ia peren
ne del seu compatrici il·lustre. Ca l mirar-lo b é : és u n oli d'un 
dels nostres millors artistes vilanovins, Pau Roig i Es t radé que, 
a més de gran artista, és un enamorat de l a seva població, de la 
seva comarca i dels seus homes, que coneix a l detall, i abans de 
pintar el retrat del personatge, a més del que j a sabia, no parà 
de documentar-se sobre ell . I el retrat de Pau Roig plasma el 
tremp de caràcter que ens consta que tenia Teodor Creus: un 
tremp heretat dels seus avantpassats que hauria fet que, posat 
a l temps del seu avi o del seu pare, t ambé s 'hagués dedicat a 
les relacions comercials o les que fossin, amb Rússia, amb l'Amè-
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rica Lla t ina o amb el Mediterrani. Amb molta finor intel·lectual, 
era de l a fusta dels Samà, dels Gumà i Ferran, dels Ventosa, que 
feren a les " índ i e s " les grans fortunes que permeteren que des
prés la nostra localitat, oculta sota el mass í s del Garraf, fos co
neguda com "l 'Havana x ica" . A ell, en aquest aspecte, j a l i ha
via passat el temps a mitges, però demostrà sempre saber seguir 
una l ínia recta, de la qual mai no s 'apar tà . 

De Vilanova i l a Gel t rú estant, es projectà en tota l a gamma 
de les seves facetes, col·laborant al "Diario de Villanueva y Gel
t r ú " i a " L a Renaixença" de Barcelona; polemitzà en tota mena 
de coses que volgués defensar o que no l i p la ïen : recordem els 
seus escrits sobre la Maçoneria . Però això no vol dir pas que a 
Vilanova fos persona grata a tothom, perquè com a polemista, 
com a lluitador, l i calgué atendre's a les conseqüències. Quan, 
per expressa voluntat seva, Teodor Creus i Corominas volgué 
morir a Vilanova i la Gel t rú a l'edat de 94 anys, el dia 28 d'agost 
de 1921, tant el "Diario de Villanueva y Geltrú", " L a defensa" 
com d'altres publicacions locals inseriren extenses notes necro
lògiques sobre el gran patrici, però un periòdic molt important 
de la vi la no en digué res de res, n i una simple nota. E l qui era 
l 'ànima d'aquell periòdic no se sabé sostreure a la seva filiació 
maçònica, de la qual organització, sobretot als darrers anys de 
la seva vida, Creus fou un impugnador audaç, com audaç havia 
estat sempre als anys de la seva llarga i fecunda vida. 

Avui, en el m ó n dels records, els hereus d'aquestes velles 
rancúnies dins el clos local de Vilanova i la Gel t rú estem tots ací 
presents o en esperit; i això dirà de quina manera el nostre ho
menatjat està vinculat en cos i àn ima a la capital del Garraf, 
que ara troba la manera, gràcies a l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, de retre-li un homenatge i un record, que voldríem que 
fos perenne. 

Per la meva part, puc assegurar que mai no hauria imaginat 
que fos precisament l 'Arx iu Bibliogràfic qui donés aquest toc 
d'atenció, altrament molt natural, j a que no havíem d'ésser pot
ser nosaltres qui havia de descobrir un dels primers i més efici
ents historiadors d'aquest monestir de Santes Creus. Nosaltres, 
en cos i àn ima també, començant per les nostres autoritats, hem 
ofert l a nostra col·laboració més absoluta. Només em resta de dir 
que maneu i disposeu per a tot el que calgui sobre el nostre per
sonatge i gran historiador del monestir. Tenim anecdotari, bi
bliografia, detalls biogràfics i ambientació que poden servir, 
algun dia, per tal que algú aconsegueixi de fer que la figura de 
Teodor Creus i Corominas resti emmarcada com l i correspon. 

Joan R i u s i V I L A 



ELS INVESTIGADORS DE SANTES CREUS 
DIFUNTS I L L U R BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

SOBRE EL MONESTIR 

Presentació 

E l programa de l a X X V I I Festa Anual de l 'Arxiu Bibliogrà
fic de Santes Creus anunciava que la seva solemne sessió aca
dèmica consueta tindria com a marc l 'amplíssima sala-dormi-
tori del segle X I I , tot just restaurada, de l'antic monestir. L a 
festa s'escaigué el dia 9 de setembre de 1973 i , d'acord amb el 
propòsit donat a conèixer, fou dedicada a l'homenatge promo
gut per l 'Arxiu i amb l a valuosa col·laboració del Magnífic Ajun
tament- de Vilanova i la Geltrú, a l a figura de l'historiador 
Teodor Creus i Corominas, alcalde que havia estat reiterada
ment d'aquella ciutat i diputat representant d'aquella circums
cripció. S'escollí el prestigiós nom de Creus i Corominas com 
a centre de l'homenatge, que no l i era exclusiu. Amb ell, hom 
tractava, igualment, d'homenatjar tots els investigadors di
funts que d'una manera específica havien escomès el temari 
del monestir — històric o arqueològic — i havien aportat algu
na cosa considerable a l seu coneixement. 

Entre tots destaca en primer terme, encara avui, Teodor 
Creus i Corominas que, altrament, t ambé ha estat el primer en 
el temps. Fer això, la festa de Santes Creus l i estigué dedicada, 
de fet. Ul t ra els parlaments circumstancials que s'hi pronun
ciaren, destacaren el del Dr. Joan-F. Cabestany i Fort, profes
sor d'Història a l a Universitat de Barcelona, i el del senyor 
Joan Rius i Vi la , investigador del Centre d'Estudis Comarcals 
de Vilanova i la Geltrú. E l primer, sobre Santes Creus i la his
toriografia de la Renaixença: Teodor Creus i Corominas, i el se
gon, sobre Projecció vilanovina de Teodor Creus i Corominas; 
tots dos treballs excel·lents, però en cap dels dos com j a poden 
denunciar l lurs tí tols, no es completava l'homenatge als altres 
investigadors o historiadors, anteriors o posteriors en el temps 
o en l'escala de mèr i t s , però als quals l 'Arx iu volia tributar l'ho
menatge de gratitud del qual es feien mereixedors. És absolu
tament de justícia, i no fem sinó complir un propòsit i un 
acord, evocant-los ara, perquè la c i rcumstància de l'acte aca
dèmic no h i donà còmoda escaiença. 
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Vet ací, doncs, unes brevíssimes fitxes bibliogràfiques d'uns 
quants autors que investigaren sobre el nostre monestir, que 
ens han precedit en el t ràns i t de l a vida, i que per tot això 
mereixen la nostra memòria afectuosa i el nostre agraiment. 
No h i van tots els tractadistes; només els investigadors, els que 
han estudiat el monestir; no els mers divulgadors, panegiristes 
o polemitzadors de Santes Creus. 

PüSTAGUERAS I F U S T E R , JAUME 

Discret escriptor barceloní de l a primera meitat del se
gle X I X . 

Memoria de Cataluña: El Monasterio de Santes Creus 
a " E l Ancora" (Barcelona 1851), pp. 1163, 1213, 1275, 1387 ss. del 
primer volum; i 60, 219, 340 ss. del segon. 

Col·lecció de set articles apareguts els dies 14, 17, 21 i 28 de 
març i 4, 14 i 22 d'abril. Ca l enregistrar-ne el subt í to l : Memoria 
histórico-descriptiva dedicada a la Sociedad Arqueológica Ta
rraconense. E s tracta d'un treball, no massa ben elaborat, a base 
de dades deduïdes d'una visita a l monument i de referències 
a historiadors que esmenta, i de Samper, que no esmenta. Amb 
poca volada romànt ica , té escasssíssim valor. Només consti
tueix el testimoni d'aquell temps i s 'avança més de trenta anys 
a qualsevol altre intent de monografiar el monestir, i per això 
l'esmentem. 

C R E U S I COROMINAS, TEODOR 

Advocat, nat a Barcelona però molt addicte a Vilanova i l a 
Geltrú, d'on fou alcalde i un dels prestigis més sòlids a la dar
reria del segle X I X . 

Album Pintoresch Monumental de Catalunya. Vol. I . Santes 
Creus (Barcelona 1883). 

Per a presentar una col·lecció d'un parell de dotzenes de foto
grafies sobre Santes Creus —preciós testimoni gràfic d'aquella 
època del monument— Creus redactà altres tantes pàgines de 
text . L a bibliografia sobre Santes Creus llavors era pràctica
ment inexistent. Davant l a desolació, Creus es redreçà i esco
meté la investigació que calia fer per a l a deguda informació 
del que fou i encara representava el monestir que l'Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques presentava a 1'" Album" 
i l a ressenya his tòr ica del qual l i havia estat encomanada. 



377 

Poca cosa podia dir Creus en els l ímits d'espai fixats a l text 
de 1'"Album", però s'hi dibuixa tot el llevat del seu llibre sobre 
el monestir del Gaià que havia de trigar ben poc temps a anar 
a l'estampa, i que h a u r à estat, probablement, l'obreta que h a u r à 
perdurat més el seu prestigi com a historiador. 

Santes Creus. Descripción artística de este famoso monas
terio y noticias históricas referentes al mismo y a los reyes y de
más personas notables sepultadas en su recinto (Vilanova i la 
Gel t rú 1884). 

Aquest llibret de dues-centes pàgines i escaig, acompanya
des d'un plànol força bo del monestir, signat pel mateix autor, 
fou elaborat a base de les notícies que havia aplegat amb molta 
diligència i esmerç, i que assolí una gran eficàcia. Fou una edició 
que coronà amb reiterats elogis el seu resum de l'any anterior, 
ara t an t í s s im ampliat. Aquest llibre de Creus arr ibà a totes les 
acadèmies sàvies i a tots els cenacles cultes de Madrid, i originà 
una opinió cimentada i conscient a favor de l a res tauració del 
monestir de Santes Creus. Només per aquest gran servei, l'autor 
j a mereixeria la gratitud de la posteritat, a favor del qual servei 
cal excusar la redacció castellana de l'obra en un autor més 
aviat albirable entre els escriptors catalans del seu temps. 

És ben cert que aquest llibret de Santes Creus obrí a l'autor 
les portes de les reials acadèmies de l a Històr ia i de les Bones 
Lletres de Barcelona, però no és menys cert que ben merescuda
ment. Frui t primerenc d'una investigació que, als nostres dies, 
havia de conèixer un desplegament poc comú i un esplendor 
brillant i considerable, fou j a , llavors, un treball ben madur. 
A t ravés de gairebé un segle de crí t ica his tòrica, la seva solidesa 
documental l 'ha resistida sense dany fonamental. Encara avui, 
les notícies divulgades per Creus són preciosament aprofitables 
i aprofitades. 

És ben cert que Creus treballà una relació primordialment 
adreçada a la divulgació i a l a il·lustració, però ho féu a cons
ciència. E l llibre és sòl idament documentat i gairebé amb totes 
les referències que divulga absolutament inèdites, potser només 
exceptuant la poca documentació divulgada per Villanueva que, 
naturalment, posa a contribució. E l llibre de Creus suposa, i h i 
és evident, un esforç a fons, a la Biblioteca de Tarragona, i que 
h i treballà amb alguns còdexs procedents del monestir, princi
palment el famós ara, però llavors desconegut Llibre Blanc. 
També treballà a l 'Arx iu de l a Corona d'Aragó de Barcelona 
d'on t ragué alguns documents l a procedència dels quals no 
esmenta. I encara aprofità, sense exprémer-ne tot el rendiment 
possible el conegut com a Llibre de Pedret de Vallbona de les 
Monges avui dissortadament perdut. 
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E l mèr i t inqüest ionable del llibret de Creus ve reforçat pel 
servei que ha fet a tots els tractadistes que després d'ell han 
parlat de Santes Creus. No és difícil d'identificar la influència 
de les gairebé sempre atinades observacions i consideracions 
formulades en el seu llibre en els historiadors de Santes Creus 
que l 'han seguit. I no cal dir com tots han aprofitat les dades 
aportades al coneixement del monestir per Teodor Creus, avui 
encara precioses a qui vulgui aprofundir el coneixement del 
monestir. 

Addició o apéndice a mon llibre «Santes Creus, etc.» ( " L a Re-
naixensa", Barcelona, 1891), pp. 513 ss. 

És una aportació una mica important — una vintena de pla
nes— en la qual transcriu fragments de correspondència de 
l'ex-monjo de Santes Creus fra Gregori Folch. Alguns exemplars 
del llibre esmentat abans, encara foren a temps de relligar-lo 
conjuntament. 

Un dato sobre la qüestió de la corona de donya Blanca d'An-
jou en son enterrament de Santes Creus. ( " L a Renaixensa", Bar
celona, 1894), pp. 408 ss. 

A 3 de juliol de 1894 i a Vilanova i la Gel t rú mateix, data 
aquest escrit en el qual impugna algunes fantasies sobre l'ob-
jecte del tí tol. Avui l'esment d'aquesta producció de Creus pot
ser j a no té més in te rès enllà del d'acréixer la seva bibliografia 
específica sobre Santes Creus. 

HERNÁNDEZ I SANAHUJA, BONAVENTURA 

Arqueòleg tar ragoní del segle passat, que omple llargues 
dècades del tutelatge dels monuments de la "província" de 
Tarragona, entre els quals, naturalment, el de Santes Creus. 

Historia del Real Monasterio de Santas Creus, su funda
ción, progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el pre
sente (Tarragona 1886). 

Llibret d'un llarg centenar de planes, d ' interès qüestionable, 
fins i tot d'una làmina on són reproduïts en litografia nou es
cuts de Santes Creus. No té una explicació lògica l 'aparició 
d'aquest llibre després del de Creus. L a part més interessant 
del llibre podria haver estat la nar rac ió de les reconstruccions 
o més ben dit, de la tutela del monument' després de l'exclaus-
tració dels monjos, en l a qual l'autor havia tingut una inter
venció personal molt destacada. Però, dissortadament, cal uti
litzar les dades que aporta amb molt de compte, perquè no sem-
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pre són exactes i en algun cas, fins i tot es contradiuen entre 
elles. És de doldre i cal que l'enregistrem ací perquè a l seu 
temps fou un testimoni de consideració que prestà el seu servei. 

PONS I TRAVAL, JOAN-B. 

Arquitecte barceloní del segle X I X . 

Monasterio de Santas Creus (Tarragona). Memoria descrip
tiva leída en la excursión verificada a dicho monasterio por la 
Asociación [d'Arquitectes de Catalunya] en 29 de mayo de 1892 
(Barcelona 1896). 

E l subtí tol d'aquest llibret d'una cinquantena de planes en 
diu l a motivació. Però cal remarcar l a problemàtica arqueolò
gica i constructiva que h i planteja, i l a profusa i excel·lent 
il·lustració gràfica que l 'avala. 

SALAS I RICOMÀ, RAMON 

Arquitecte tarragoní , membre de l a Comissió de Monuments 
de Tarragona. 

Guía histórica y artística del monasterio de Santas Creus 
(Tarragona 1894). 

Monografia informativa, il·lustrada i amb un plànol. Frui t 
de la investigació pròpia, no h i ha gaire cosa, n i h is tòr icament 
n i en arqueologia. Potser va l l a pena la relació compendiada 
dels privilegis del monestir. Són un centenar i mig de planes de 
pretensió divulgadora primordialment. 

MORERA I LLAURADÓ, E M I L I 

Notable investigador i historiador, nascut i mort a Tarra
gona, fundador i director del "Butl let í Arqueològic", membre 
de l a Comissió de Monuments. 

Tarragona cristiana (Tarragona 1897-1967), 6 vols. 
A tota l'obra es poden espigolar notícies interessants i no

ves sobre Santes Creus. Però a l vol. I , pp. 624 ss. en dedica una 
dotzena que són una veritable monografia del monestir, amb 
notícies, molt concentrades, però de primera mà, i per això en 
fem esment. 



380 

Los panteones reales de Poblet y Santes Creus ("Revista de 
la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa", Barcelona 
1899), pp. 100 ss. 

Aquest treball, d'una dotzena de pàgines, més que dels mo
numents funeraris parla de les reals i frustrades disposicions 
sobre els enterraments reials a Santes Creus i , naturalment, 
a Poblet, en la part que l i correspon. 

El monestir de Santes Creus a "Geografia General de Cata
lunya. Província de Tarragona" (Barcelona, Mar t ín , s.a.), 
pp. 895 ss. 

Dues dotzenes de pàgines que contenen setze fotogravats, 
veritable monografia del monestir, no cal dir que amb aporta
cions notables. D'aquest treball se n ' e s tampà una edició castella
na, una mica disminuïda, i amb finalitats comercials, sota el 
títol Monografía del Real Monasterio de Santas Creus (Barce
lona, s.a., probablement de 1916). 

BASSEGODA, BONAVENTURA 

Arquitecte barceloní. 

Datos inèdits relatius a la construcció del Palau Reial de 
Santes Creus a "Revista de l'Associació Artístico-Arqueològica 
Barcelonesa" (Barcelona 1899), pp. 313-318). 

Aquest estudi acara l'autor directament amb el monument, 
és a dir, interroga els elements arqueològics, art íst ics, pregunta 
a l 'heràldica, allí abundosa, i d'aquesta enquesta en treu deduc
cions diverses, fa atribucions de construcció i arrisca tota una 
teoria cronològica d'aquella singular edifiicació santescreuina. 
E l s elements principals en els quals es fixa són els heràldics. 
Aquest estudi, a desgrat del temps transcorregut, de la docu
mentac ió exhumada i d'altres consideracions que fan envellir 
tan de pressa els treballs d'aquesta mena, encara pot esdeve
nir útil i recomanable en la seva consulta. 

Vt ignau] , V [ icente] 

Inventario de los bienes que dejó al morir en el monasterio 
de Santes Creus Perris de Austris a "Revista de Archivos, B i 
bliotecas y Museos" I V (Madrid 1900), pp. 86 ss. 

Copiat d'un dels manuscrits que, procedents del monestir, 
arribaren a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
i després a l 'Archivo Histórico Nacional de Madrid. Té més in
terès general que no pas per a l monestir. 
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GCiménez] SEoler], ACndrés] 

Notable investigador aragonès, anticatalanista, que fou fun
cionari de l 'Arx iu de l a Corona d'Aragó de Barcelona. 

Los panteones reales de Santas Creus a "Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona" I I (Barcelona 1903¬
1904), pp. 189 ss. 

Breu però molt substanciós article, que donà a conèixer do
cuments molt importants sobre l a his tòr ia i cronologia dels en
terraments reials de Pere el Gran , Jaume I I i Blanca d'Anjou 
a Santes Creus. 

P I É I PAIDELLA, JOAN 

Sacerdot, nat i mort a l a Selva del Camp, bon recercador de 
notícies històriques. 

Arrendaments de les rendes del castell de la Guàrdia en els 
anys 1413-1414 a " L a Conca de Barberà" I I (Montblanc 1904), 
n ú m . 88, de 17 de setembre. 

Dos documents molt curiosos. L a Guàrd ia dels Prats era de 
l a senyoria de Santes Creus. 

BARRAQUER I ROVIRALTA, GAIETÀ 

Canonge de la Seu de Barcelona. 

Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX (Barcelona 1906), 2 vols. 

Incloem aquest autor, l'obra del qual no és específicament de 
Santes Creus, però integrada per una monografia de cada con
vent o monestir de Catalunya. L a que correspon a Santes Creus 
és al vol. I , pp. 282 ss. i és una relació històrico-descriptiva elo
giable, amb aportació de dades fins aleshores absolutament inè
dites i importants. Tot plegat acompanyat d'una informació 
gràfica encara avui dia molt estimable. Per això considerem es
pecialment enregistrable la seva obra a la nostra relació. 

Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del si
glo XIX (Barcelona 1915-1918), 4 vols. 

E l que acabem de dir de l'obra anterior convé a aquesta del 
mateix autor. E l s diversos capítols i apartats del seu extens es
tudi referents a Santes Creus, són aportacions monogràfiques 
destacables per l a copiosa aportació de dades i de fotografies 
que constitueix, i que han aprofitat degudament alguns tracta-
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distes. Cal , però, tenir una mica de compte a admetre algunes 
informacions més o menys sensacionalistes que l a crédula inge
nu ï t a t de l'autor acceptà de part d'alguns narradors exagerats 
0 fantasiosos. No és difícil de salvar aquest escull. Llevat d'aquest 
ensopegall, l a informació sobre Santes Creus és molt conside
rable i encara en fou més quan fou publicada l'obra, quan els es
tudis santescreuins encara eren a les beceroles. E l s principals 
esments del nostre monestir són articles monogràfics més o 
menys densos, és clar, que relacionem: vol. ,1 pp. 135 ss., 810 ss. 
1 vol. I I I , pp. 353 ss.; més de cinquanta denses pàgines a dues 
columnes, tractant respectivament del monestir durant la guer
r a del Francès , durant el període constitucional i durant l'ex-
claustració de 1835. 

TODA i G Ü E L L , EDUARD 

Historiador, principalment de Poblet. Fou president de la 
Societat Arqueològica de Tarragona i de l a Comissió de Monu
ments; membre del primer patronat de Santes Creus. Nasqué 
a Reus el 1855 i morí a Poblet el 1941. 

El plet de Santes Creus a "Estudis pobletans" (Tarragona 
1925), pp. 131 ss. 

Són una vintena de planes que estudien el plet de precedèn-
cia entre Poblet i Santes Creus al segle X V I I I , de gran interès . 
Abans, havia estat publicat a l "Butllet í Arqueològic" de Tarra
gona. 

El destí de Santes Creus a "Butl let í Arqueològic" (Tarragona 
1929-1932), p. 187. 

E n quatre denses planes esbossa un projecte de Museu Etno
gràfic de les Comarques Tarragonines a Santes Creus. 

Sepultura del darrer abat de Santes Creus a "Butl let í Arqueo
lògic" (Tarragona 1936), p. 167. 

Dóna notícia de la troballa d'aquest enterrament a l'antic ce
mentiri de Castellnou de Seana. 

G U I T E R T I FONTSERÈ, JOAQUIM 

Radiòleg barceloní, historiador de Poblet, primer president 
de l 'Arx iu Bibliogràfic de Santes Creus, des de l a seva fundació 
fins que el sobtà la mort a l a Selva del Camp el 1953. Per la seva 
residència a la v i la esmentada era membre de la Comissió de 
Monuments de Tarragona. 
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Real Monasterio de Santes Creus. Guía, descripción, funda
ción y destrucción del monasterio, privilegios, leyendas y tradi
ciones, curiosidades. (Barcelona 1927). 

Llibre d'un centenar ben llarg de pagines, amb un apèndix 
gràfic en paper couché, d'ambició purament divulgativa i infor
mativa. E n aquest sentit, omplí un buit que feia anys que durava, 
i aporta alguna cosa inèdita , d ' interès relatiu, però de tota ma
nera agraïble i aprofitable. 

Les presons de Santes Creus a "Revista del Centre de Lectu
r a " (Reus, 1929), pp. 41 ss. 

Investigació d ' interès relatiu, però absolutament inèdita, de 
les presons del monestir; h i recull diversos i concrets noms 
i datacions. 

Monasterio de Santes Creus a " L a s Maravillas del Universo" 
(Barcelona 1932), pp. 217 ss. 

U n a trentena de pàgines a gran format, on la informació his-
tòrico-literària no aporta res d ' interès. Però en té, i molt, la in
formació gràfica, amb magnífiques fotografies de gran angular, 
i alguna de les quals constitueix un document gràfic de catego
r ia perquè la representació ha estat alterada per reconstruccions, 
restauracions o d'altres modificacions. 

L'abat Dorda de Poblet i el monestir de Santes Creus a "Me
morias del Archivo Bibliográfico de Santes Creus" (1953), 
pp. 285 ss. 

Estudi documentat de la gestió de l'abat Dorda de Poblet 
com a Vicar i General de l a Congregació dels monestirs enclavats 
en territoris afectes a l 'Arxiduc Carles d 'Àustria, i les seves re
lacions i actes de govern concernents Santes Creus. 

PALOMER, JOSEP 

Sacerdot, fill d'Arenys de Mar, escriptor fluid de temes his
tòrics, molt fantasiós . 

Siluetes de Santes Creus (Barcelona 1927). 
Recull d'escrits molt suggestius, la majoria apareguts al diari 

" L a Veu de Catalunya", plens de dades històriques engrescado
res, l a comprovació de les quals, quan és possible, n'estableix la 
falsedat. És un llibre funest que ha influït molt a fer errar alguns 
tractadistes. Cal recusar-lo totalment com a subjecte històric, 
i per aquest motiu l'esmentem. 
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BERGADÀ I GIRONA, L L E Ó 

Enginyer tèxtil , nat i mort a Barcelona, però molt vinculat 
a Santes Creus on l a seva família tenia algunes proprietats que 
darrerament posseïa ell . 

Una biblioteca monàstica catalana a " E l Mat í" , diari (Barce
lona, juliol 1929). 

Tres articles apareguts en tres dies diversos, prenent per base 
les referències que Villanueva dóna sobre alguns còdexs de l a 
Biblioteca de Santes Creus, que millora notablement, encara que 
només a nivell de divulgació, però amb evident honestedat in
formativa. 

Les Baronies de Santes Creus i les tropes de Felip V, (Barce
lona 1932). 

Llibret de 24 pàgines en edició de bibliòfil, que fa referència 
a les possessions patrimonials del monestir de Santes Creus més 
veïnes a l monument. E s va l d'algun document inèdi t recollit 
per ell en aquells contorns, però fa massa cas de les notícies fan
tàst iques divulgades per Palomer, amb tot el risc consegüent. 
Per això cal utilitztr-lo amb gran precaució. Tanmateix, formula 
alguna observació de tipus polític amb sagacitat, cosa que en fa 
perdurar la validesa. 

Un document de l'abat Ferrara a "Memorias del Archivo B i 
bliográfico de Santes Creus" (1949), pp. 65 ss. 

Publicació amb tot el rigor científic, d'un document gairebé 
sense t ranscendència . Són curioses les observacions extrínseques 
que h i formula: qualitat del paper, segell i d'altres que no afec
ten el seu contingut. 

P U I G I CADAFALCH, JOSEP 

Arquitecte i tractadista d'art, nat a Mataró , mort a Barce
lona. Pou el segon president de l a Mancomunitat de Catalunya. 

Un mestre anglès contracta l'obra del claustre de Santes 
Creus a "Anuari de l 'Institut d'Estudis Catalans" (Barcelona 
1931) V I I , pp. 123 ss. 

Estudi molt ben resolt a base de documents inèdits sobre 
l'obra de Reinard Fonoll a l claustre de Santes Creus, que ha 
estat l'encetament d'una extensa bibliografia sobre la qüestió 
i sobre el personatge. Ben il·lustrat gràficament. 
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LÓPEZ DE TORO, JOSÉ 

Sacerdot, director que fou de l a Biblioteca Pública de Tarra
gona. Més tard, integra el personal facultatiu de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 

Un milagro en Santas Creus (4 de agosto de 1294) a "Butlle
t í Arqueològic" (Tarragona 1934), pp. 119 ss. 

Transcr iu l a relació llatina, fins llavors inèdita, i pràctica
ment desconeguda, de l a llegenda de l'alliberament dels presos 
en temps de Jaume I I , esdevingut a Santes Creus, treta d'un 
còdex procedent del monestir i guardat a l a Biblioteca Pública 
de Tarragona que dirigia. És una versió incompleta del fet, per 
defecte del còdex, i no massa fidel, com tampoc no ho és massa 
l a t raducció castellana, de més pretensió l i terària que no pas 
de fidelitat literal. 

CAPDEVILA I M I Q U E L , TOMÀS 

Sacerdot, nat a Forès i malaguanyadament assassinat el 
1936. 

El monestir de Santes Creus (Tarragona 1935). 
Monografia de caràcter divulgatiu que, tanmateix, aporta 

alguna notícia nova, barrejada amb tot l'ordit que Palomer ha
v ia divulgat i que imperava aleshores amb una influència di
fícilment recusable. 

El monestir de Santes Creus, propulsor decidit de la repo
blació comarcal. L'abat Pere de Mendoça pobla Savallà en 1497 
a "Butllet í Arqueològic" (Tarragona 1936), pp. 166 ss. 

Publica, de manera incompleta, però suficient, l a carta de 
repoblació dictada per l'esmentat abat de Santes Creus, amb un 
comentari. 

DURAN I CANYAMERAS, F È L I X 

Doctor en Ciències Històriques, barceloní . Havia passat per 
l a Direcció d'institucions arxivístiques de Tarragona, i dedicà 
alguns treballs a la investigació d'aspectes de Tarragona i les 
seves comarques. 

Valor històric d'una llegenda (Santes Creus 1947). 
Aquest treball, d'una dotzena curta de pàgines, const i tuí l a 

2 
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primera col·laboració erudita a les tasques de l 'Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus, i la seva primera publicació seriada. H i exami
na alguns aspectes de la coneguda llegenda fundacional del 
monestir. 

Els pasturatges d'estiu del monestir de Santes Creus en 
el segle XII a "Memorias del Archivo Bibliográfico de Santes 
Creus" (1949), pp. 87 ss. 

L'autor, excursionista infatigable —durant molts anys fou 
president de la Secció de Ciències del Centre Excursionista de 
Catalunya — a base de les dades que l i proporcionà l a publicació 
del "Llibre Blanc" i els coneixements de les contrades pirinen
ques que posseïa, col·laborà molt estimablement a les primeres 
tasques científiques de l a nostra entitat. 

Un intrús a les sepultures de l'Aula Capitular de Santes 
Creus? a "Santes Creus" (1954), pp. 40 ss. 

Nota sobre l'enterrament conservat del bisbe menoret Andreu 
de Vallreig, personatge que identifica. 

MORGADES, BERNAT 

Monjo de Poblet, natural de l'Espluga de Francolí , primer 
profés de l'Orde cistercenc restaurat a Catalunya després de 
l 'exclaustració de 1835. Historiador entusiasta del seu monestir, 
es t imà molt el germà de Santes Creus, a l qual dedicà la seva 
atenció. Morí a Poblet l'any 1963. 

La Hermandad de Santes Creus [publicat a n ò n i m a m e n t ] a 
"Poblet" I , fase. 3 (Poblet 1948). 

Extens i interessant estudi de 27 pàgines, travat a base de les 
referències de germandat atorgades durant la segona meitat del 
segle X I I pels abats de Santes Creus i contingudes sobretot a l 
"Llibre Blanc" , publicat aleshores feia un any. Amb l a concur
rència d'altra bibliografia generalitza sobre les germandats 
cistercenques i analitza la dels primers anys del nostre monestir. 

Una aportació perpètua del casal reial de Barcelona-Aragó 
al Capítol General cistercenc [publicat sota el pseudònim B . M . 
de Castellfranc] a "Santes Creus" (1962), pp. 198 ss. 

Una dotzena densa de planes estudien l a qüestió anunciada 
al títol, el tema de l a qual proporciona un document comprès a l 
"Llibre Blanc de Santes Creus". 
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MARTÍNEZ I FERRANDO, J E S Ú S - E R N E S T 

Historiador i literat valencia, autor prolífic d'obres històri
ques i de deliciosa narrativa. Visqué l a majoria dels seus anys 
millors a Barcelona, d'on fou director de l 'Arx iu de la Corona 
d'Aragó. Morí a València. 

Una conferencia en Santes Creus a "Memorias del Archivo 
Bibliofráfico de Santes Creus" (1950), pp. 148 ss. 

Resum, molt interessant, de l a conferència pronunciada per 
l'autor, que a l'ensems ho és d'un treball aparegut posteriorment 
sobre l'abat Ferrera de Santes Creus. 

Fray Guillermo de Ferrera, abad del monasterio de Santes 
Creus, y sus diferencias con Pedro el Ceremonioso a "Hispània 
Sacra" V (Madrid 1952), pp. 227 ss. 

Extens estudi d'una quarantena de pàgines, molt documentat, 
que respon al tema anunciat i que fa molta l lum sobre l a h is tòr ia 
de Santes Creus a la segona meitat del segle X I V . 

DOMÍNGUEZ BORDONA, J E S Ú S 

Eminent investigador i tractadista, que dirigí durant uns 
quants anys l a Biblioteca Pública de Tarragona, on morí . E r a 
natural de Ciudad Rodrigo, però molt amic de les nostres coses, 
esperit selecte i cultivat que es dedicà a l'estudi de Santes Creus 
i que realitzà aportacions de gran categoria científica. 

El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus. Noti
cias para su estudio y catálogo de los manuscritos que de dicha 
procedencia se conservan (Tarragona 1952). 

E l subtí tol d'aquest llibre diu ben clar l 'aportació que repre
senta al coneixement de l'escriptori del monestir de Santes 
Creus, l 'activitat del qual ens documenta des del segle X I I , i ens 
proporciona notícies molt sagaces dels primers còdexs que el mo
nestir posseí, algun dels quals és conservat. Altrament, relaciona 
amb detall els còdexs que, procedents de Santes Creus, són con
servats actualment a l a Biblioteca Pública de Tarragona, que 
cataloga degudament, amb una numeració definitiva i amb una 
breu determinació de les matèr ies contingudes. És un treball 
molt important, premiat en un dels primers concursos convocats 
per l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, i que const i tuí el vo
lum que inicià les publicacions de l 'Institut d'Estudis Tarrago
nins "Ramon Berenguer I V " de l a Diputació de Tarragona. 
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Un inventario de sacristía de Santes Creus (1574) a "Santes 
Creus" (1954), pp. 27 ss. 

Ul t ra la curiositat dels assentaments relacionats, se'n deduei
xen moltes precisions d ' interès per a la his tòr ia de la casa. 

Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet: I . Inven
tario de incunables procedentes de Santes Creus a "Santes 
Creus" (1955), pp. 65 ss. 

Catàleg dels incunables conservats a la Biblioteca de Tar ra 
gona, procedents de Santes Creus. 

Id. II: Dos manuscritos recuperados a "Santes Creus" (1957), 
pp. 207 ss. 

Descriu dos còdexs procedents del monestir, fins aleshores 
extraviats. 

Id. III: Folletos relativos a los dos monasterios a "Santes 
Creus" (1958), pp. 269 ss. 

Relació molt important de fullets impresos a Poblet i a San-
tes Creus, la majoria dels segles X V I I i X V I I I , alguns d'ells al·le
gats, sentències o d'altres peces litigials. 

V I V E S I M I R E T , JOSEP 

Escriptor i investigador d'una gran inquietud, nat i mort a 
Barcelona. E l s contactes dels quinze anys darrers de la seva vida 
amb Santes Creus l i dictaren una fecunda i important bibliogra
fia sobre el monestir. 

El enigma del claustro posterior de Santes Creus (Santes 
Creus 1957) Publicacions de l ' A B S C , 6. 

Una trentena de pàgines molt ben il·lustrades, amb una 
arriscada però molt ben resolta hipòtesi sobre la construcció del 
claustre posterior del monestir. 

Una réplica contemporánea del gran rosetón del monasterio 
de Santes Creus a "Santes Creus" (1956), pp. 157 ss. 

Estudi breu, contundent i il·lustrat, que demostra que el rose-
tó de Santes Creus respon a un model del qual forma part el de 
l'església vella del P l a de Cabra. 

La restauración de los ventanales de la galería septentrional 
del claustro de Santes Creus a "Santes Creus" (1958), pp. 305 ss. 

Recensió i judici de l a res tauració dels finestrals del claustre. 
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El proyectado claustro cisterciense de Santes Creus (Santes 
Creus 1959) Publ. de l ' A B S C , 11. 

Estudi de l a presència de l'escultor Fonoll en aquella obra, 
que revolucionà profundament l'estil gòtic a Catalunya. 

L'escriptori del monestir de Santes Creus. Projecció literària 
i emplaçament a "Studia Monàs t ica" I (Montserrat 1959), pp. 
143 ss. 

Estudi molt l luminós sobre la impor tànc ia de l'escriptori de 
Santes Creus, que ubica a l a nau actualment coneguda com a 
celler, als baixos del dormitori. 

El archivo de Santes Creus, restituido al monasterio a "San
tes Creus" (1959), pp. 392 ss. 

Refereix el gest d'adquirir en microfilm tota l a documentació 
més important de Santes Creus conservada a l'Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, i que ara enriqueix els fons de l 'Arx iu B i 
bliogràfic de Santes Creus. 

Las sepulturas en Santes Creus de los nobles fallecidos en la 
conquista de Mallorca (Santes Creus 1959) "Collectanea de San
tes Creus" 3. 

Estudi sagaç dels enterraments, de l lurs emplaçaments suc
cessius, amb d'altres conjectures de gran suggestió. 

Els tres palaus reials de Santes Creus (Santes Creus 1960) 
"Publ. de l ' A B S C " 13. 

Teoria sobre l a ubicació i l a realitat de tres successives edifi
cacions per a palau reial a Santes Creus. 

Los esgrafiados de Santes Creus a "Santes Creus" (1960), 
pp. 43 ss. 

Notícia amb ocasió de la res tauració i reconstrucció de l a 
plaça del monestir. 

El maestro Reinard des Fonoll, «lapicida» inglés, en Cataluña 
(Santes Creus, 1961) "Publ. de l ' A B S C " 14. 

Projecció d'aquell artista a Catalunya, a partir de l'obra del 
claustre del monestir. 

España eterna : IV. Santes Creus (Barcelona 1963) 
Il·lustració històrico-art íst ica a un à lbum de làmines sobre 

Santes Creus, que no constitueix un mer compliment d 'encàrrec. 

Les sepultures reials del monestir de Santes Creus a "Studia 
Monást ica V I (Montserrat 1964), pp. 359 ss. 
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Estudi més arqueològic que històric sobre els panteons reials 
de Santes Creus. 

Montblanc i Santes Creus (Santes Creus 1964), "Publ. de 
l ' A B S C " 20. 

Algunes relacions entre l a v i la de Montblanc i el monestir. 

El portal del claustre (Santes Creus 1965) "Publicacions de 
l ' A B S C 23. 

Estudi sobre aquest portal i l a seva primitiva ornamentac ió . 

Les llegendes de Santes Creus a "Santes Creus" (1965), pp. 
57 ss. 

Suggeriments sobre algunes contalles vinculades a l monestir. 

El primitiu retaule major de Santes Creus a " I I Congres L i 
túrgic de Montserrat" I I I (Montserrat 1967), pp. 279 ss. 

Notícies i conjectures sobre aquest retaule, transferit de San
tes Creus a l a parròquia de la Guàrd ia dels Prats i després a l a 
catedral de Tarragona. 

Algunas interpretaciones de la arquitectura de Santes Creus 
a "Yermo" V ( E l Paular 1967), pp. 77 ss. 

Comunicació a una de les Assemblees d'Estudis Monàstics, 
publicada desprès de l a mort de l'autor. 

Itinerari històrico-arqueològic de Santes Creus a " I Col·loqui 
d 'Història del Monaquisme Cata là" I (Santes Creus 1967), pp. 
333 ss. 

Interessant comunicació a aquell I Col·loqui, celebrat a San
tes Creus el 1966, que l'autor j a no veié impresa. 

Amb la relació anterior, de pretensió exhaustiva dintre les 
limitacions prèviament proposades, no hem fet sinó donar cons
tància d'un esmerç primerenc dels historiadors de Santes Creus, 
el fruit més qualificat dels quals fou, evidentment, Teodor Creus 
i Corominas. Calia, tanmateix, aquest record als qui ens prece
diren en el temps i en el tribut de la vida. L lu r exemple ens ha 
d'enfortir en una tasca que ha assolit un desplegament actual 
veritablement excepcional, exemplar i dens. Cal agrair que ells 
comprenguessin que val ia la pena. 

Eufemia FORT I COGUL 



L'ACCÉS A L ' A R X I U M O N A C A L 
DE SANTES CREUS 

H a estat dit, i no sense raó, que l a distribució de les depen
dències monàst iques de Santes Creus s'adiu d'una manera sin
gularment modèlica al pla ideal t r aça t pels capdavanters de l'or
de del Cister, al qual, fins on podien, s'avenien les estructures 
dels monestirs que s'anaven bastint des de l'establiment de l'orde 
fins a les èpoques més recents. Hem dit intencionadament que 
s'anaven bastint, és a dir, que es dreçaven de bell nou. Perquè 
l'orde t ambé s' establí a llocs on j a h i havia construccions anti
gues o anteriors, a les quals calia que s 'adaptés quan aquestes 
oferien dificultats d 'adaptació als cànons regulars cistercencs. 
E n canvi, l a tendència a respectar l a planificació t ípica s'ha 
anat mantenint: un exemple ben clàssic fóra l a moderníss ima 
construcció del monestir de Santa Mar ia de Viaceli — a Cóbreces, 
Santander— la planta del qual tants contactes d'identitat t é 
amb la del nostre de Santes Creus. 

E l s dos monestirs que l'orde t ingué a Catalunya, arqueològi-
cament molt considerables i que foren const ru ï ts sense cap me
na de trava pel que fa a l'aprofitament d'edificacions preexis
tents, foren els de Santes Creus i de Poblet, d'ambició arquitec
tònica egrègia i les referències bàsiques dels quals són evidents, 
tant a l 'un com a l'altre dels dos monuments; que, no caldria 
dir-ho, amb més de vuit centúr ies d 'història, han sofert les can-
viants modificacions que llur utilització anava recomanant d'a
cord amb les necessitats dels temps que, és clar, t ambé anaven 
canviant i evolucionant. L a comparació d'aquests dos monestirs 
amb el tipus d'ideal cistercenc els h i ajusta amb comprovable 
exactitud. No donarem ací gaire impor tància a l fet concret de 
l 'orientació de les dependències monacals a l 'un costat o a l'altre 
de l'església, que és inqüest ionablement , el centre del monestir; 
i això no vol dir que no en tingui gens. Però entenem que en t é 
molt més que el fet que el claustre s'obri a migdia o a septentr ió 
de l'església, el de l a successió ordenada de les depedències claus
trals que cal que considerem com bàsiques als monestirs de l'or
de. Direm, de passada, que el claustre i les seves dependències, 
idealment escauen a migdia, més ben dit, a l a dreta entrant a 
l'església, com a Santes Creus. Però encara que a Poblet s'esde-
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vingui a l'esquerra, el cas no és únic ni és r a r : ara recordem 
Santa Maria de la Oliva, a Navarra. 

Allò comprovable a tots dos monestirs de Poblet i de Santes 
Creus és l a idènt ica distribució de les dependències : l a sagristia 
i Varmariolum, aquest amb accés des del claustre, tocant el 
creuer; tot seguit, el capí to l ; l'escala que, del claustre, ascen
deix al dormitori; el parlador o pas des del claustre principal 
als magatzems, als obradors i a les oficines secundàries i diver
sos ; i l a sala dels monjos, que era l a darrera dependència monu
mental del cos d'edifici perpendicular a l creuer de l'església. 
U n cos d'edifici que, a l pla del sòl comprenia dues estances de 
gran categoria: el capítol i l a sala de la comunitat que, tant a 
Santes Creus com a Poblet, són conservades amb el nom primi
tiu i dedicació l 'aula capitular i , amb destinació posterior a celler 
i amb aquest nom actualment conegut a Santes Creus, i conver
tida en biblioteca o llibreria a Poblet respectivament, l a sala 
dels monjos. A l pis, i practicable per l'escala que h i remunta 
des del claustre, com hem dit, i per una altra des del creuer de 
l'església, l'extens dormitori, de cap a cap. 

Paral·lelament a l'església i fent angle amb la sala de la comu
nitat, el calfador, conservat a Poblet i convertit en cups i prem
ses a Santes Creus, ara, vergonyosament, de propietat particular* 
Seguint, el refetor, t ambé conservat a Poblet, i traslladat, j a en 
temps dels monjos, a Santes Creus, del qual només resta l a por
talada d'enfront del templet. Després, l a cuina, de l a qual resta 
alguna cosa a Poblet, però a Santes Creus només l a porta que 
donava a l claustre. És notable la desaparició, a Santes Creus, 
de les dependències monacals claustrals paral·leles a l'església, 
que cal que suposem d'una certa ambició constructiva, com ho 
són les de Poblet, i alguna de les quals, com el refetor, reconstru
ï t a la primera meitat del segle X I V , fou una obra de molt de 
cost, afavorida per l a reina Blanca d'Anjou i el seu marit Jau
me I I el Just . 

Perpendicular a l a part baixa de l'església, gairebé tocant a 
l a porta externa d'accés, h i havia l a cellereria. A Santes Creus 
no en resta sinó algun lleu indici, gairebé res; a Poblet, caldria 
identificar-la amb la gran sala existent. També, a l 'altra banda 
de la porta d'accés exterior a l claustre, a Poblet existeix, molt 
transformada, una sala que fou primitivament per als conversos 
i de l a qual, a Santes Creus, no en resta n i el més mín im rcord. 

Hem establert aquesta mena de paral·lelisme entre els nostres 
dos monestirs, tan pròxims geogràficament com en l a cronologia 
de llurs construccions, per a constatar l a perfecció amb què l 'un 
i l'altre s'ajustaren a l a normativa regular. J a hem vist com a 
Poblet actualment l a monumentalitat d'algunes dependències 
claustrals h i és més eficaç, mentre que a Santes Creus les cons-
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truccions de l'angle del claustre oposat a l creuer de l'església 
només s'hi detecten per llurs obertures de comunicació i accés 
per les naus del claustre o per indicis encara més qüestionables. 
S i Santes Creus presenta una major fidelitat als plans orienta-
tius ideals d'un monestir, és evident que Poblet h i conserva més 
proves de l a seva conformitat 

No sembla fàcil de determinar l a ubicació regular de l 'arxiu 
del monestir, probablement no prevista la seva necessitat pels 
ordenadors cistercencs dels primers temps de l'orde. Però aques
ta necessitat esdevingué imperiosa j a ben aviat, tant a l 'un com 
a l'altre dels nostres dos grans monestirs; que, seguint o no di
rectrius o normes consuetudinàr ies —que potser no existiren 
mai en aquest punt concret— coincidiren a instal·lar-lo en un 
mateix indret del monestir: tocant a l'església, i amb accés des 
del dormitori. 

Durant els darrers segles, Poblet tenia els seus documents 
a la sala contigua al dormitori, fent angle amb l 'església; i San
tes Creus els guardava dins una cambra més o menys monumen
tal , paral·lela a l creuer i tocant al dormitori, encara que amb un 
accés no tan àgil des d'ell. 

Han estat atr ibuïdes destinacions molt diverses a l a cambra 
coneguda des de tants anys i segles com a arxiu del monestir de 
Santes Creus. Hom ha especulat que podria haver estat l a cam
bra de l'abat. També ha semblat lògicament versemblant d'atri
buir-la al sagr is tà del monestir; aquesta atribució, a Santes 
Creus, té a favor seu el fet que l a cambra tingui porta d'accés 
a l'escala de cargol que des del pla de l'església, tocant a l a 
porta de la sagristia, remunta a l a teulada. Una altra teoria més 
agosarada l 'hauria dedicada a oratori reial, amb accés per mit jà 
d'un passadís volat des del palau de l a nau de migdia del claus
tre posterior. Allò cert és que, a l temps de l a desamorti tzació o 
exclaustració del segle X I X , guardava, i d'això feia u n malcom-
ptat mig miler d'anys, els documents de Santes Creus. És a dir : 
era l 'arxiu del monestir. 

J a hem dit que la cambra de l 'arxiu de Santes Creus és a l da
munt de les dues capelles de l'església que, a l a dreta, s'obren a l 
transepte, on dues teories de volta de creueria nirviada en soste
nen la teulada. És una es tança regular, proporcionada, elegant, 
no gens enfarfegada, ans molt simple; però bella i grata. E n un 
dels seus extrems, una espitllera deixa veure l'interior de l'esglé
sia, bé que és imperceptible des de baix d'ella. J a hem dit que té 
accés natural per l'escala que remunta a la teulada, i devia ésser 
quan aquesta cambra fou destinada a arxiu, que calgué fer-hi 
un accés més còmode a través del dormitori. Això devia esdeve-
nir-se, tot el més tard, a la darreria del segle X I V , quan sabem 
que l 'arxiu tenia una considerable entitat pel seu nombre de do-
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cuments que hi foren ordenats, custodiats, transcrits i resumits 
u t i l i tà r iament . Llavors devia fer-se el pas que des de l'arcada-
finestral del parament oriental del dormitori més propera a l'es
glésia, per l a banda de fora de la paret, salvava uns quants me
tres de dis tància i uns graons de desnivell per accedir a l 'a rxiu 
a t ravés de l a paret esbatanada que encara h i ha a la cambra de 
cara a migdia, i de la disfressada que s'endevina a l'arc del dor
mitori que hem dit, i que sostenien els permòdols l a si tuació dels 
quals encara era ben palesa a la paret forana que recau a l'espai 
posterior del monestir abans de la res tauració del dormitori vers 
1968. Aquest pas fou destruï t , potser, a l a primera meitat del se
gle X V I I , en bastir-se l a sagristia nova. Amb ell, des del dormi
tori s'anava a l 'arxiu, i per ell se seguia l'escala hel·licoïdal que 
remunta a l a Torre de les Hores, a les teulades del monestir 
i a l cimbori, sense que calgui baixar a prendre l'escala a l pla de 
l'església. Llavors —mit jan segle X V I I — fou oberta, ben poc 
destrament, l a porta que des de la dita escala comunica ara amb 
el dormitori. Aquesta obertura fou tapiada quan l'any 1870 el 
penal de Tarragona fou traslladat a Santes Creus, i així roman-
gué fins que l'any 1891 es produí l'incident que referim al nostre 
llibre recentment publicat Santes Creus de 1'exclaustrado ençà 
pàg. 96 ss. 

H a estat una l làs t ima que en practicar-se darrerament l a res
tauració del dormitori, que mereix tants d'encomis, no s 'hagués 
considerat el desencaix evident d'aquesta porta que desmillora 
tan baladrerament aquell parament septentrional de l'interior 
de la gran sala. Malgrat que la res tauració recent hagi procurat 
perfeccionar l'emmarcament d'aquesta obertura i l'hagi dotada 
d'una porta nova, no n'ha pogut dissimular l'arbitrarietat n i l a 
detonant vulgaritat. 

H a estat una l làst ima, ho repetim, el menysteniment del pri
mitiu accés a l 'arxiu antic de Santes Creus, que ha fet possible 
l a pe rdurança i , sobretot, l a revalidació d'un disbarat ar t í s t ic 
i arqueològic tan sonat sense cap justifiicació suficient de prefe
rència a l a solució de què encara ens alliçonen els elements que 
resten i la h is tòr ia i el coneixement de la ins t i tuc ió ; solució tan 
clara, graciosa, eficient i embellidora, i que hauria millorat el 
dormitori amb l'accés còmode a una dependència tan egrègia 
com l 'arxiu i no gens menystenible, de cap manera. 

Eufemia FORT I COGUL 



BIBLIOGRAFIA SOBRE SANTES CREUS 

Eufemià FORT I COGUL : El Senyoriu de Santes Creus. — Fundació Salvador 
Vives Casajuana. — Barcelona, 1972. — 505 págs. (24 x 17). 

Dentro del conjunto de publicaciones referentes al monasterio de Santes 
Creus que la prolifera pluma de Eufemià Fort nos ha ofrecido a lo largo de 
muchos años, el volumen dedicado a estudiar El Senyoriu de Santes Creus, 
editado por la Fundación Salvador Vives Casajuana, ha de ocupar un lugar 
muy relevante. 

Sin duda, Eufemià Fort es hoy la persona que mejor conoce la rica 
historia de este importante cenobio del Císter catalán, y de quien cabe 
esperar una monografía completa del monasterio desde el siglo X I I al XIX, 
a la altura de las exigencias metodológicas de la historiografía actual. El 
Senyoriu de Sanies Creus contiene para ello un material de primerísima ca
lidad, puesto que se basa en la transcripción, minuciosamente anotada y 
completada con noticias de diversos fondos documentales, de la copia de un 
manuscrito de comienzos del siglo XV, elaborado por el monje archivero del 
monasterio fray Bernat Mallol y titulado Compendium abreviatum, en el 
cual este monje recopiló los datos referentes a las posesiones de Santes Creus. 

El original del manuscrito se perdió, pero se conserva en el Archivo His
tórico Nacional de Madrid (Códice n.° 459) una copia que del mismo hizo 
en 1490 fray Joan Salvador, añadiendo las adquisiciones de bienes obte
nidos por el monasterio hasta fines del siglo XV, con lo cual venía a actua
lizar y completar el Compendium de Mallol. En esta copia, procedente del 
archivo del monasterio, se basa el sólido volumen de Fort que comentamos. 
El texto permite conocer aspectos del patrimonio de Santes Creus básicos 
para comprender la trascendencia de su señorío, su fuerza económica, su 
importancia social y su poderosa influencia espiritual en el ámbito de la 
Cataluña Nueva, empezando por examinar la formación del propio término 
del monasterio, siguiendo con su patrimonio disperso y concluyendo con las 
adquisiciones más tardías. Extendidos sus bienes por el Penedès, el Bages, 
la Conca d'Odena, la Segarra, el bajo Urgel, la Conca de Barberà y el Campo 
de Tarragona, antes de que finalizara la Edad Media, en el siglo XV, el 
señorío de Santes Creus se había convertido en uno de los más poderosos de 
Cataluña. 

Disponer de una visión de conjunto de las propiedades del monasterio 
en esta época —en que se habían producido sólo algunas pérdidas poco 
significativas— representa tener a mano la plataforma indispensable, con
creta, completa y precisa, para poder estudiar la economía de uno de los 
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señoríos eclesiásticos más importantes de la Cataluña medieval, en su época 
de plenitud. 

A la transcripción cuidadosa del texto latino de fray Bernat Mallol, 
según ya hemos apuntado, se añade una copiosa anotación, al pie de página, 
que identifica los topónimos y los personajes o completa con otros muchos 
textos, éditos o inéditos, las noticias de cada pueblo, lugar, granja, casa o 
posesión del monasterio. Unos minuciosos índices alfabéticos toponímico y 
onomástico vienen a completar la utilidad que para la historia de numerosas 
localidades catalanas tiene este denso volumen de Fort con el cual se honra 
la Fundación Vives Casajuana. 

Si quisiéramos hacer un reproche a Fort —y es el único que cabe ha
cerle— este debería ser el no haber adjuntado a la edición uno o varios 
mapas en los cuales se podían cartografiar los numerosos topónimos que 
figuran en el manuscrito. Con estos mapas sería más asequible al lector 
común, acaso no suficientemente familiarizado con nuestra geografía (y en 
particular con la toponimia menor) para comprender por sí solo todo lo 
que representa esta ramificación de bienes de Santes Creus por el territorio 
del Principado. Si el monasterio no hubiese tenido un gran ascendiente espi
ritual sobre los catalanes del Medioevo difícilmente hubiese podido lograr 
estas sólidas bases materiales que le permitirían sortear muchos períodos 
aciagos. Precisamente por ser tanto y tan interesante lo que esta obra de 
Fort nos brinda, nos permitimos, en nuestro cordial reproche, pedirle más. 

Manuel Riu 

FORT I COGUL, Eufemià, Santes Creus de l'exclaustrado ençà. La gestió dels 
organismes que n'han tingut la tutela. Tarragona, Suc. de Torres i Vir
gili, 1972; 504 pàgs. amb 121 gravats. 

Per encàrrec del Patronat del Monestir, a mitjan 1971, l'autor empren
gué la redacció d'aquest voluminós i interessant treball que, preparat amb 
la major diligència i documentat seriosament, historia de manera gairebé 
exhaustiva el darrer període de l'insigne i gloriós monument, —orfe ja de 
la Comunitat que, durant tants de segles, l'havia vivificat—, amb les notí
cies doloroses dels primers anys d'abandonament, depredacions i destrucció, 
però també amb la consoladora exposició de la labor incansable i eficient 
de les Entitats que, d'ençà de l'any 1844, tingueren la cura de la salvaguarda, 
conservació i reconstrucció del Monestir. 

Després d'una breu primera part, en què descriu els fets que desenca
denaren l'exclaustració i la desamortització dels béns del Monestir i les vi-
cissituts consegüents de la dispersió dels llibres, arxiu i objectes artístics, 
amb la nota menys pessimista de les primeres reaccions favorables, fruit de 
la gestió de Fra Miquel Mestre, passa a una extensa segona part, dedicada 
a l'actuació de la Comissió de Monuments, de recent institució, que estudia 
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en tres èpoques, que van de l'any 1844 al 1931. Amb els esperançadors 
treballs i projectes de la Comissió, aviat destorbats per circumstàncies fatí
diques, com ho foren la instal·lació del presidi, les destruccions i altres de-
predacions lamentables, es succeeixen en el decurs del temps, altres dades 
optimistes de reparacions, recuperació d'objectes artístics i de l'interès d'altres 
institucions catalanes que afavoriren l'ambient de la Comissió, fins a acon
seguir la declaració de Monument Nacional (1921), que donà una nova 
empenta a la labor de conservació i restauració. 

Segueix una tercera part, que examina l'obra del primer Patronat (1931), 
de breu duració, però pletòrka de projectes i atinades consecucions i que, 
superats els perills dels primers temps de la guerra civil, dóna pas a la Co
missaria, creada el 1936, amb l'actuació brillant, decidida i eficaç del senyor 
Lloret. 

Passats uns anys d'interinitat, retorna la tutela del Monestir a mans de 
la Comissió de Monuments, la intervenció de la qual ve descrita en la quarta 
part del llibre. Entre altres coses d'interès, cal destacar la restauració de la 
capella de la Santíssima Trinitat i l'obra del paviment de l'església, financia-
des, respectivament, per l'Estat i per la Diputació Provincial; i, a més, la 
preparació i gestions per a la declaració del conjunt artístic i arqueològic, 
que tant havia de contribuir a assegurar la integritat ambiental de tot el 
recinte. 

La darrera part estudia detalladament la vida del Patronat del 1951 i 
totes les obres de restauració, conservació i tutela portades a terme. Reme
mora també, a més d'altres fets, la meritòria actuació de l'Arxiu Bibliogràfic, 
al qual ja s'havia referit abans, parlant de la seva creació (1947). 

Una col·lecció de 121 gravats, d'innegable valor històrica i il·lustrativa, a 
més de taules cronològiques i índexs utilíssims, complementen l'exposició 
del senyor Fort, que és documentada, nítida, ordenada i completa; els seus 
judicis, alabances o crítiques són sinceres, franques i justes. L'obra significa 
una aportació magnífica a la història de Santes Creus, —ja tantes de vegades 
illustrada magistralment per l'autor amb abundants i interessants estudis—, 
de la publicació de la qual ens en hem de felicitar els devots de Santes Creus 
i n'hem de felicitar cordialment a l'autor. 

P. BATLLE 

Alejandro MASOLIVER, Origen y primeros años (1616-1634) de la Congre
gación Cisterciense de la Corona de Aragón. Síntesis histórica y docu
mentos «Scriptorium Populeti, 8» (Poblet, 1973). 

En un abultado volumen de 560 apretadas páginas, el autor cumple la 
promesa formulada en una anterior publicación sinónima aparecida en 1970 
y de la que dimos noticia en este Boletín (1971 , p. 259). Nos hemos de rati
ficar en el encomio. Sencillamente, la realidad ha sobrepasado la esperanza 
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más exigente. Ei libro aparece con un breve, pero muy enjundioso prólogo 
del profesor don Juan Reglà, y aparece dividido en dos partes: la que el 
autor llama Síntesis histórica (160 pp.) y la documental (casi otras 400 pp.). 

El tema histórico de la Congregación Cisterciense de la Corona de Ara
gón y Navarra, como bien dice el autor, al revisar el estado de la cuestión 
(p. 4) adolecía de bibliografía específica. Ni los datos proporcionados por 
Finestres, ni los aflorados por Rabory y Goutagny van más allá de esa 
aportación de datos, aunque en todos los casos muy estimables. La incidencia 
de Gibert tan ambiciosa en el aspecto cultural de la entidad apenas marca 
surco en el conocimiento histórico. Menos considerable resulta el trabajo 
meramente divulgativo de López Landa. Eso es todo lo concerniente al as
pecto global o general de la Congregación. 

Desde un ángulo de observación particular está el reiterativo trabajo de 
Moral que estudia la incorporación de los monasterios cistercienses navarros 
a la Congregación; que proporciona, además, una sumaria visión de su cons
titución, aunque hay que situar este estudio alejado de un objetivo general. 
Coincidiendo cronológicamente con la investigación del P. Masoliver elabo
ramos nosotros los dos estudios que con su exquisita delicadeza cita y califica. 
Estos dos estudios nuestros, ambos aparecidos en 1970, evocan a la Congre
gación siempre desde un ángulo de observación muy específico: a través de 
los datos documentales que en nuestra dilatada investigación sobre el mo
nasterio de Santes Creus llevamos recogidos, a través de las relaciones de 
este monasterio con el organismo superior, de sus jerarquías, de sus monjes. 

La perspectiva del libro de Masoliver es mucho más ambiciosa temática
mente. Y el propósito de profundizar tan exhaustivamente como permitía 
la documentación durante el período establecido ha fructificado un logro 
muy estimable y que llena cumplidamente el vacío. 

El texto muy habilidosamente concentra el propósito del autor, con una 
generosísima aportación de datos, avalados y ampliables mediante una muy 
abundante anotación crítica de pie de página. Se da una suficiente trayecto
ria del asunto. Desde un conocimiento de lo que fueron las Congregaciones 
en la Orden del Císter y su valor socio-político y religioso, hasta el afianza
miento de la de la Corona de Aragón e incorporación a la misma de los 
monasterios cistercienses del antiguo reino de Navarra. E l autor revisa y 
aporta datos aleccionadores sobre cuales fueron los monasterios que debieron 
constituir la Congregación; su preparación remota; su preparación próxima 
e inmediata; su erección y estudio del breve pontificio que la estableció; 
los primeros años de la ejecutoria congregacionista; el afianzamiento de la 
Congregación y su introducción en el monasterio de Poblet, que fue el re
ducto oponente más tenaz y difícil. Todo ello conducido por la sutil senda 
jurídica en la que tan sabiamente se mueve el autor en su relato histórico, 
hasta desembocar en una breve exegesis y en unas conclusiones muy objetivas. 

Esta documentadísima síntesis histórica sobre los comienzos de la Con
gregación Cisterciense sugiere diversos cauces y posibilidades de estudio y 
de investigación, apoyada por el denso documental publicado y tan porme-
norizadamente anotado y comentado por el autor que facilita enormemente 
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las posibilidades de una problemática copiosa, variada y extraordinariamente 
sugerente. 

La segunda parte, documental, transcribe hasta ochenta documentos, 
todos ellos muy importantes, y algunos de ellos con proyección diversa, muy 
sugerente y que abren múltiples posibilidades de trabajo y estudio. Algunos 
de estos documentos no son absoluta y rigurosamente inéditos; pero la trans
cripción escrupulosa del autor, su prolifera anotación ilustrativa, y otras cir
cunstancias de su publicación, no solamente la justifican plenamente, sino que 
la recomiendan. Los documentos van publicados por orden de cronología, 
y el autor enriquece su relación mediante la ubicación y procedencia del 
texto que edita, y con la remisión a las ediciones conocidas que ha tenido el 
documento publicado, ordinariamente bastante dispersas y poco asequibles. 
Estas remisiones, o ediciones no absolutamente inéditas alcanzan nada más 
que a una cuarta parte del total. Los demás documentos transcritos lo son 
del archivo del monasterio de Poblet, los más numerosos; pero los hay 
igualmente procedentes del Archivo y Biblioteca Apostólica del Vaticano, 
de Roma; del Archivo Histórico Nacional, de Madrid; del Archivo de la 
Corona de Aragón, de Barcelona; del Archivo General de Simancas; del Ar
chivo General del reino de Navarra, de Pamplona, y del Archivo de la Em
bajada Española ante la Santa Sede, de Roma. 

Muchos de estos documentos son interesantes para la historia de Santes 
Creus, que, al fin, ocupaba un lugar distinguido en la Congregación. Pero 
particulamente lo son de una manera específica algunos de ellos. 

La edición trae unos magníficos índices onomástico y geográfico y ha 
sido presentada con la nitidez tipográfica a que nos tienen acostumbrados las 
prensas de Poblet. 

El libro de Masoliver es importante en varios aspectos. En el concreto 
de historiar a la Congregación cisterciense de los monasterios de la Corona 
de Aragón y de Navarra constituye un mojón de primera categoría, como 
precursor y como difícilmente superable por su copiosa anotación y docu
mentación. Otros aspectos menos específicos, pero de enorme sugestión e 
interés en que incide, han sido egregiamente indicados por el profesor Reglá 
en su prólogo. Sería ocioso, además, cualquier intento de ahondar sobre el 
interés que tiene para Santes Creus: baste acudir al bien elaborado índice de 
nombres y de topónimos para calibrarlo y llegar a la conclusión de la inuti
lidad, por evidente, de cualquier ponderación. 

El P. Masoliver añade abundantes y penetrantes destellos a las apagadas 
luces que se tenían sobre la Congregación que tanto significó para la orden 
del Císter en general y para sus monasterios en particular. Uno de los cuales, 
quizá el segundo en importancia, fue el de Santes Creus. 

E . FORT COGUL 
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A. DURAN I SANPERE. El monestir de Santes Creus, -panteó de nobles, dins 
fels camins de la història, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barce
lona 1973, pàgs. 10-12. 

Dins el volum ressenyat, que aplega una cinquantena d'articles del doctor 
Agustí Duran i Sanpere sobre aspectes múltiples de la història de Catalunya, 
degudament unificats i millorats, interessa al nostre objecte el que es refe
reix a Santes Creus com a panteó de la noblesa catalana. La intenció de 
l'autor essent només de caire divulgatiu, no lleva que el treball de què 
parlem tingui un alt nivell documental i faci honor a la precisió que carac
teritza tots els treballs de Duran i Sanpere. Només que, encarat amb un 
tema de tanta transcendència per a Santes Creus com és el de la ubicació dels 
enterraments nobiliaris al claustre del monestir, el doctor Duran i Sanpere 
sembla haver desconegut el lluminós estudi que Josep Vives i Miret dedicà 
al tema, sota el títol Las sepulturas en Santes Creus de los nobles fallecidos 
en la conquista de Mallorca (Santes Creus, 1959), que enriqueix i comple
menta de manera ben important la relació transcendent que cal atribuir al 
monestir de Santes Creus en el fet de la conquesta de Mallorca. Cal recordar, 
només, el paper que hi representà l'abat Bernat Calbó, de Santes Creus, el 
diplomatari del qual, avui ja bàsicament conegut, ocupa més de cent diplo
mes de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

El doctor Duran s'ha servit, evidentment, de la seva enorme erudició, 
aplegada al llarg de la seva dilatada vida. És una llàstima, però, que no 
hagués tingut en compte que gairebé la totalitat dels sepulcres nobiliaris que 
Santes Creus serva al claustre major provenen d'altres ubicacions, i hi foren 
instal·lats quan es construïren les naus actuals, a la primera meitat del s. XIV, 
un segle després, si fa no fa, de la conquesta de Mallorca. 

Una omissió tipogràfica no permet de saber la procedència de l'article, 
però pel context sembla que hagi estat publicat, en versió primera, al Diario 
de Barcelona, o a l'extingit setmanari Tele-estel. Cal agrair, tanmateix, al 
doctor Duran i Sanpere, el seu esmerç pel que fa a la densa problemàtica 
dels enterraments de Santes Creus, el breu comentari del qual no és gens 
menystenible. 

Eufemià FORT I COGUL 




