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Acoblem en aquest treballet unes quantes notícies, alguna 
d'elles j a força coneguda i d'altres no tant, sobre l a s a l a Santes 
Creus. I ens agradaria que l a seva divulgació no fos u n esmere 
totalment inútil. 

A 1"'Archivo Histórico Nacional" de Madrid, secció de Clere
cia regular i secular, pergamins de Valldaura, carpeta 159, 
núms. 1 i 2, h i h a documentada l a donació de sa l que l a casa 
deis Cardona, u n dels llinatges m é s prestigiosos de Catalunya, 
féu al monestir cistercenc tot jus t fundat a Val ldaura del V a 
llès. Aquest document, datat el 28 de maig de 1151, constitueix 
u n dels títols més antics del nostre monestir, i per aquest mo
tiu el publicà Vil lanueva (.Viaje, X X , p. 236), i per aquest con
ducte h a arribat a l nostre coneixement. Direm que dels dos 
pergamins conservats a l 'arxiu madrileny, l'original és el núm. 
2 ; el núm. 1 sembla u n transsumpte, bé que quasi contempora
ni , i ens completa eficaçment el text del núm. 2, alguna lliçó 
del qual seria dubtosa. 

D i u que els germans R a m o n i G u i l l e m de Cardona, la com
tessa Gui l lema i R a m o n Folc, fill del primer i de l a darrera, do
n e n per a sufragi de l 'ànima llur i de l a dels seus antecessors, 
a Déu i a S a n t a M a r i a de Val ldaura , església que es bastia prop 
de Sant Mart í de Cerdanyola, i als monjos que allí habitaven 
segons l'orde cistercenc, u n a somada setmanal de sal de les sa
lines de Cardona, mentre n 'hi hagi . De tal manera que s i u n a 
setmana no rebien l a càrrega de s a l que els pertocava, pugues-
s in els monjos de Val ldaura rebre-la juntament amb l a de la 
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setmana següent o amb les de les setmanes que vindran. Signen 
els donadors i , entre els testimonis cridats, figuren el bisbe de 
V i c , Ramon de Mediona, Pere de Falçs , Alamany Rotland, 
Guil lem Girbal l i d'altres. 

E l document, a més de concretar que el nou monestir h a de 
rebre setmanalment l a somada de sal proposada mentre n 'hi 
hagi a les salines cardonenques, ans de cloure referma que l a 
concessió és feta de manera que m a i no sigui revocable. Remar
carem, d'aquest document, i com a simple constatació i sense 
perdre de vista l'interès que té la frase que sembla afirmar que 
llavors, maig de 1151, a S a n t a M a r i a de Valldaura j a h i havia 
constituïda u n a comunitat de monjos que h i practicaven l a 
vida regular cistercenca; l i teralment: et fratribus ibi habitan-
tibus secundum or dinem de Cistels. 

U n s quants anys més tard, quan j a el monestir de Valldaura 
del Vallès s 'havia traslladat definitivament a Santes Creus, 
aquesta donació de 1151, que no havia estat revocada n i dismi
nuïda, fou acrescuda i confirmada amb u n a nova concessió, 
que per haver estat enregistrada al còdex conegut com a Llibre 
blanc, h a estat editada per Frederic U d i n a i Martorell (El "Lli
bre blanch" de Santas Creus. Cartulario del siglo XII. Barcelo
n a 1947), pàg. 255 ; però que també conserva el pergamí o docu
ment original de l a concessió el mateix arxiu madrileny, núm. 
97 dels pergamins de Santes Creus. També h i figura u n trasllat 
— núm. 96 — gairebé contemporani, fet per fra Gui l lem de L i -
moges, notari del monestir que exercí el càrrec a les dues darre
res dècades del segle X I I i als primers anys del X I I I ; el trasllat 
és datat, però les darreres xifres de l'any estan ratades, i això 
impossibilita l a seva identificació. 

Aquesta donació és del 12 d'abril de i 183, i és feta explícita
ment per a ajuda de l'obra del monestir que s'estava bastint 
a l a riba del Gaià. Així, Gui l lem de Cardona, a títol sufragial 
en favor propi i de l 'ànima dels seus progenitors, dóna al mo
nestir de Santes Creus, en plena eufòria constructiva, vint sc-
mades de sal cada any, mentre aquella església i totes les altres 
oficines o edificacions anexes no seran fetes n i acabades ínte
grament. Amb el donador, signen el document diversos testi
monis de l a noblesa i autoritats i personatges importants 
a Cardona. 

T e n i m , doncs, dues donacions de sal fetes per l a casa de Car
dona a favor del monestir de Santes Creus, totes dues de la 
segona meitat del segle X I I . U n a d'elles, l a més antiga, perpè
tua, incondicionada, d'una somada de sal cada setmana, que 
sabem que el monestir seguí rebent durant tots els segles, fins 
ben iniciat el X V I I I , com direm. I , trenta anys m é s tard, u n a 
segona donació de vint somades cada any per a a juda de les 
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-construccions del monestir de Santes Creus, amb l a concreció, 
ben estipulada i definida, _que les havia de percebre mentre no 
is/hagués acabat i perfeccionat l'obra de l'església i tots els 
altres edificis monumentals del monestir. Aquest segon docu
ment ens fa saber com l'any 1183 es treballava activament 
a Santes Creus, i és u n a dada d'interès; però l a inconcreció 
de la durada de l a concessió, subjectada a l'acabament de tota 
üobra del monestir dóna lloc a moltes conjectures, perquè, de 

:fet, en : plena primera meitat del segle X I I I encara es treballava 
_a l'església que n i era bastida del tot, n i tan solament coberta 
-a l a tercera dècada del segle esmentat. 

E n realitat, el conjunt monumental primitiu podia estar 
;donat per llest pràcticament al tombant de m i t j a n segle X I I I . 
: L e s modificacions espectaculars del conjunt — e l nou claus
tre i el nou m e n j a d o r — són obres no aconseguides fins a l 
segon terç del segle X I V , i l a desaparició de l a cellereria i dels 

-edificis.destinats als conversos, anteriors, ubicalment i de con
suetud, a les plantes regulars monàstiques del Cister, a l claus
tre i a l a cuina, no degué esdevenir-se fins al darrer terç del 
segle X I V , quan s'acondicionaren les fortificacions. Potser fóra 
exagerat de pretendre vàlida l a segona donació de sal de la casa 
de Cardona fins a l a darreria del segle X I V , encara que no ho 
creiem disbaratat del tot. P e r ò s i que és lògic que l a donació 
es dilatà u n a llarga tirallonga d'anys del segle X I I I . Podem 
afirmar, sense risc, que a l a primeria del segle X I I I entraven 
a-Santes Creus setanta dues càrregues de sal cada any que, 
en nombres rodons, vol dir unes nou tones. 

Resul ta evident que el consum domèstic de sal no en podia 
absorbir l a totalitat, n i de bon tros. Considerant que, en aquell 

ctemps, l a sal tenia u n a utilitat més àmplia que el simple con
diment culinari a què h a estat reduïda als nostres dies, per 
molt que forcem l a imaginació i per molta sal que Santes Creus 
despengués a més a m é s de l a cuina, nou tones anuals de sa l 
era molta sa l . Sumades les tones de sa l que el bestiar de tota 
mena llepava per a estímul del farratge i dels pinsos, l a que 
calia a les necessitats del mateix bestiar, aleshores encara 

:quantiós a Santes Creus, l a mateixa sa l que hom emprava en 
l a terapèutica casolana i en l a saladura domèstica de viandes 

^diverses, l a totalitat del seu consum havia d'abastar u n per
centatge molt discret dels quintars de sal que arribaven per 
centenars cada any al monestir. 

Conjecturem, i amb fonament, que j a a l a primeria del se
gle X I I I Santes Creus obtenia u n ingrés molt sanejat i molt 
segur —tot i l a relativa quantitat de diner que podia p r o d u i r — 

• de-la comercialització de la sal que l i sobrava. T a n positivament 
productiva l i devia resultar aquesta comercialització que, de 
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bona gana, n'amplià les possibilitats. C o m cal deduir de l a do
nació que el 16 de juny de 1229 feren a l monestir el noble G u i 
l lem de Claramunt i l a seva muller Guil lema, de l 'Estany de 
l a Mora. 

L a Mora era u n a partida del terme de l'antic castell de T a -
marit de Mar, tocant a l a costa, u n a mica cap a l a banda ponen
tina, més o menys vers on acaba l'actual P l a t j a L l a r g a de Tar
ragona. E l topònim de l a Mora h i h a perdurat durant els segles, 
ajudat pel nom que en prengué la torre de defensa que h i fou 
bastida j a al segle X V I i que d'alguna manera h i h a romàs 
fins als nostres dies i que, inqüestionablement, substituí u n a 
torre de defensa més antiga. E l document de cessió a Santes 
Creus de l 'Estany de la Mora especifica ben clarament que era 
sota l a torre de guarda de Tamari t , i al lloc anomenat l a M o r a ; 
que el monestir h i obtingué i disfrutà u n lliure i franc alou amb 
facultat de poder-hi establir salines i peixateria o saladura de 
peix; encara més, el document facultava que Santes Creus po
gués establir qui volgués a l 'Estany de l a Mora per a l degut ren
diment d'aquella singular concessió. Direm que Gui l lem de Cla 
ramunt fou u n gran amic i afavoridor del monestir : que aquesta 
concessió, com d'altres encara més notables que féu a Santes 
Creus, foren fetes per l a intervenció de l'abat Bernat Calbó 
— futur bisbe de V i c i venerat com a sant — precisament pocs 
mesos abans que el noble Gui l lem de Claramunt s'embarqués 
amb el rei Jaume I el Conqueridor cap a la conquesta de Mallor
ca, on el nostre personatge trobà la mort, i d'on el seu cadàver 
fou traslladat a Santes Creus i enterrat dins u n a tomba de 
pedra picada, primerament situada davant l a portada de l'es
glésia de Sant Pere a l 'Hospital dels Pobres, l a instal·lació de 
la qual havia a judat ; i després, j a a l segle X V I I , transferida 
a l a n a u meridional del claustre gòtic. 

Q u a n Guil lem de Claramunt donà l 'Estany de l a Mora 
a Santes Creus el 16 de j u n y de 1229, era senyor no solament 
del terme del castell de Tamarit , sinó de diversos altres termes 
i terres d'aquella rodalia. L a concessió de l 'Estany, doncs, ana
v a aparellada amb l a concessió d'emprius diversos i consuets 
per a l a còmoda explotació de les salines; així, el monestir h i 
podia tallar l lenya i prendre'n d'altres coses que l i calien. 

Sembla que Santes Creus explotà les salines de l 'Estany de 
la Mora durant tot el segle X I I I . A l a darreria, concretament 
el 19 de maig de 1289, h i establí u n particular. E l monestir 
considerà poc rendible l'explotació directa d'aquell minúscul 
complex industrial, que l i comportava molts maldecaps i des
peses quantioses m a l compensades pels guanys hipotètics. L ' ar
rendatari de les salines de l 'Estany de la Mora pagava al mo
nestir u n tant cada any en espècie, que consistia en la cinquena 
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part de l a sa l que s 'hi extreia, i el delme consuet de totes les 
altres coses. 

Aquest nou tombant de l'explotació salinera de l 'Estany de l a 
Mora que, com sembla, més que a pescar i a salar peix, es dedi
cava a l'obtenció de sal per dessecació de l'aigua de mar, devia 
suscitar suspicàcies i inconvenients. Per tal d'aclarir tota mena 
de malentesos, el monestir obtingué del rei Jaume I I el Just u n 
privilegi, contingut en u n pergamí segellat amb l a reial bolla 
pendent i atorgat el 30 de maig de 1297, amb el qual es ratifica
v a i es confirmava l a donació que Gui l lem de Claramunt havia 
fet a Santes Creus de l 'Estany de l a Mora, i els drets que el 
monestir h i tenia d'exercir-hi l a dessecació de sa l i altres coses, 
així com en garantia inqüestionablement la propietat. 

E l monestir, doncs, a partir j a del segle X I V , mercadejava 
amb l a sal sobrera procedent de les mines de Cardona, i amb 
l a que produïa el cinquè de l 'Estany de l a Mora. (Les dades 
d'aquesta darrera ubicació consten a l 'Archivo Histórico Na
cional de Madrid, còd. 459, fols. 51 i 105; i a l a Biblioteca Pú
blica de Tarragona, còd. 166, fols. 236 i 236v.) 

L'ingrés a les arques monacals del producte de la sal s 'anà 
mantenint ininterrompudament a Santes Creus durant quatre 
llargues centúries, amb alts-i-baixos produïts per fets aliens a l 
monestir, però que no atemptaven l'efectivitat de les càrregues 
de sal de Cardona n i la de l a part de les salines de T a m a r i t . 
Pou a l a primeria del segle X V I I I que aquesta pacífica possessió 
es t rencà irremeiablement com u n a de tantes represàlies amb 
què Felip V castigà el monestir de Santes Creus pel delicte 
d'haver estat partidari del seu contendent, l 'arxiduc Carles 
d'Àustria. 

U n document original recuperat per l 'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus, guardat a l a carpeta del segle X V I I I , ens relata 
amb compungides paraules l a manera arbitrària com el mones
tir fou castigat a perdre la sal de Cardona, que revertí a benefici 
de les rendes reials. Copiem al peu de l a lletra, de l'acta capitu
lar de la reunió de l a comunitat celebrada el 6 d'agost de 1758: 
" . . . u n a somada de sal que deve percibir y recibió has ta el anyo 
1714, en cada semana perpetuamente, no solo hasta el citado 
1714, en que cessó de percibir dicha somada de sal de las sali
nas de Cardona, por haverse s u Magestad, Dios le guarde, in
corporado de dichas sa l inas . . . " L a citació és ben expressiva, i 
estalvia qualsevol mena de comentari ; l 'actitud reial h i queda 
prou qualificada. 

Per contra, potser val l a pena que enregistrem l a contrapar
tida de reacció del monestir, que considerà que l a donació de l a 
sal de Cardona obligava l a comunitat a unes funcions sufra-
gials que secularment eren celebrades solemnement a l'esglé-
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sia de Santes Creus. L a comunitat del monestir acceptà doloro
sament l a usurpació reial de l a sal que els pertanyia, però en 
consciència no cregué que hagués de privar els beneficiaris dels 
sufragis consuets, per u n a arbitrària imposició i per reial que 
.fos; Santes Creus que, des dels primers temps de les donacions 
dels Cardona, establí unes fundacions sufragials, continuà ce-

lebrant-les després de l 'abusiva expropiació reial. Quan, l'any 
1747, l'abat igualadí Josep-Francesc P a d r ó féu imprimir a Tar
ragona els Officia de Santes Creus, que esdevenen una verita
ble, consueta litúrgica de l a comunitat, h i féu enregistrar que ca
da any es cantaria u n a missa de difunts amb la col·lecta en plu
ral . Aquests sufragis, per acord de.l 'acta capitular esmentada 
del 1758, sabem que consistien en l'ofici general de funeralies, 
amb l a col·lecta solemne, tot cantat per l a comunitat, que igual
ment cantava u n responsori entorn del túmul que h i havia plan
tat, al creuer de l'església, davant el cor on cremaven s i s atxes. 
Aquest aniversari funeral era celebrat cada any el 27 de novem
bre, s i no h i havia impediment. També, el dia 7 de desembre, 
festa de sant Ambròs, es feia memòria dels ducs de Cardona als 
oficis religiosos que celebrava la comunitat del monestir. 

No sabem exactament quan cessaren de produir les salines 
de UEstany de la Mora. L a darrera notícia sobre l a seva activi
tat pot ésser l a de 1720, proporcionada per l'esmentat còdex 166 
de Tarragona. No coneixem, s i perseverà fins a l a darreria del 
monestir, cosa més aviat improbable. 

U n a hipòtesi molt probable és que amb la pèrdua de l a sal 
de Cardona, s'acabés l'ingrés de la sal a Santes Creus. S i l 'Es
tany de l a Mora en produïa alguna quantitat, devia dedicar-se 
al consum de l a casa. L a seva comercialització, pràcticament , 
acabà amb la Guerra de Successió, com tantes altres coses bo
nes de la nostra terra. 

Artemi F O L C H 



crònica 

MEMÒRIA 1972-1973 

Un precepte estatutari ens fa dir a l'Assemblea unes notícies de la 
vida: de la nostra Societat durant el darrer curs. Vet-ne ací unes 
quantes concrecions. 

La festa anual. La festa anual del setembre de 1972 era la vint-i-
sisena que celebràvem, sense interrupció, cada any, des del 1947, en 
què l'Arxiu fou fundat. Cloïa, doncs, el vint-i-cinquè aniversari nostre 
i fou una de les festes més rodones de la seva història. Inqüestiona-
blèment; la més casolana i, en certs aspectes, de gran solemnitat. 
Fou presidida pel senyor arquebisbe de Tarragona, que és president 
del Patronat del monestir. Mai cap arquebisbe de Tarragona com 
a president del Patronat no havia donat el to de la seva altíssima signi
ficació a la nostra reunió anual. 

L a festa fou d'emoció força intensa. Els fundadors del 1947 hi 
feren llur paper principal. S'evocaren aquells anys: un quart de segle 
de perseverància permetia d'esguardar amb contentament una obra 
feta. Un símbol hi fou evocat: Pere Gil, el nostre escrupolós tresorer 
de llavors, i que per molts anys. L'avinentesa fou evocativa al poble, 
al veïnat de Santes Greus que tant estima-el monestir; i es rendí un 
homenatge al darrer vicari de Santa Llúcia del monestir de Santes 
Creus, que fou, així mateix, el primer rector de la parròquia del poble 
que ell fundà, regentà, envigorí i , en certa mesura, conformà. Un 
monòlit pretén de recordar-ne perpètuament la memòria: fou un pre
sent que el seu poble nadiu de Puigpelat volgué solemnitzar. 

Altrament, la Junta s'Ha reunit tres vegades: una a Tarragona, 
una altra a Barcelona i una tercera a Santes Creus. La comissió perma
nent, dues vegades a Barcelona. I una assemblea extraordinària que, 
com la present, s'ha juntat a Santes Greus. 

Els socis. Ha seguit la campanya de captació de socis. Hem enre
gistrat 18 altes, contra 5 baixes, dues de les quals per defunció: el se
nyor Joan Claramunt i Barril, soci fundador, i el senyor Vicenç Mes-
seguer. 

La tasca erudita. Hi ha materials a la impremta, suficients per 
a posar al dia la publicació del nostre Butlletí. Confiem que la resolució 
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del Patronat d'ajudar-nos en aquesta empresa ens la faci una mica més 
planera econòmicament. Fins ara, el Butlletí mai no ha patit d'altra 
cosa sinó dels seus recursos econòmics limitats. 

L'Arxiu ha estat representat a diversos congressos: a Lisboa pel 
nostre secretari Dr. Cabestany; a Nàpols pel directiu senyor Sóbre-
qués; a l'Assemblea d'Estudiosos de Tàrrega col·laboraren diversos 
socis des dels llocs d'organització fins a nombrosos assistents; el 
senyor Iglésies desenvolupà, en aquesta Assemblea, una ponència, i 
el que subscriu hi participà amb una comunicació científica. 

L'Arxiu ha editat, amb motiu del seu 25è aniversari, un fullet que 
resumeix l'actuació de l'entitat i els seus propòsits. 

Sembla que cal enregistrar com a obra-fita de les nostres publica
cions la seriada amb el número 30: Santes Creus de Vexclaustrado 
ençà, de més de mig miler de pàgines i deu dotzenes de fotogravats, 
que ha sufragat el Patronat. També cal assenyalar una altra publica
ció notable sobre el monestir: El senyoriu de Santes Creus, més de 
mig miler de pàgines d'atapeïda documentació i notes, editat per la 
fundació Salvador Vives Casajuana. 

Confiem que la nostra labor pugui tenir una represa cada any més 
ambiciosa. Els socis tenen la paraula. 

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

Secretari General 

JUNTA D I R E C T I V A D E L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E SANTES 
C R E U S , E L E G I D A L'ANY 1973 P E R L ' A S S E M B L E A G E N E R A L 

D E L 17 D E JUNY 

President Pere Serramalera i Cosp (Sitges) 
Vicepresident ler . . Bonaventura Icart i Pons (Tarragona) 
Vicepresident 2on . . Xavier Ricomà i Vendrell (Tarragona) 
Secretari General . . Joan Ventura i Solé (Valls) 
Secretari de Junta . . Benet Oriol i Andreu (Reus) 
Vicesecretari de Junta . Josefina Cardó i Soler (Valls) 
Tresorer Pere Gil i Gimeno (Barcelona) 
Comptador . . . . Joan Saperas i Vives (Barcelona) 
Vocal ler Eufemià Fort i Cogul (Barcelona) 
Vocal 2on Joan Batista i Capdevila (Santes Creus) 
Vocal 3er Josep Coso i Batiste (Santes Creus) 
Vocal 4t Josep Creus i Ferrando (Salomó) 
Vocal 5è Jaume Sobrequés i Callicó (Barcelona) 
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Vocal 6è Ferran Ferré i Ventura (Santes Creus) 
Vocal 7è Josep Molas i Rupelo (St. Fost de Camp

sentelles) 
Vocal 8è . . . . . Tomàs Forteza i Segura (Tarragona) 
Vocal 9è Joan Ferran i Canela (Santes Creus) 
Vocal 10è Salvador Vidal i Garriga (Tarragona) 
Vocal 11è Eduard Castells i Roca (Barcelona) 
Vocal 12è Albert Manent i Segimon (Barcelona) 
Vocal 13è Xavier Fort i Bufill (Barcelona) 

MOVIMENT D E SOCIS 

D'ençà de la llista oficial de socis que integraven l'Arxiu en la 
data del seu 25è aniversari, publicada al núm. 36 (1972) del Butlletí, 
i fins al 31 de desembre de 1973, el moviment de socis ha estat el 
següent: 

Altes 

Manuel Monguió i Vidal (Valls) 
Josep Vellet i Vallès (Sitges) 
Francesc Ferran i Canela (Santes Creus) 
Andreu Fort i Bufill (Barcelona) 
Josep Pont i Gol (Tarragona) 
Ramon Martí i Sendrós (Santes Creus) 
Salvador Vidal i Rodríguez (Tarragona) 
Josep M. Foguet i Munné (Tarragona) 

L'entitat remarca amb satisfacció l'ingrés com a soci de l'arque
bisbe de Tarragona, Dr. Pont i Gol, que per raó del seu càrrec és alho
ra president del Patronat del monestir. 

Baixes 

La junta, durant el mateix període, ha enregistrat una baixa per 
defunció: és la del senyor Joan Claramunt i Barril. 

EXPOSICIÓ D'ART 

Durant la Setmana Santa de 1973 —des del 15 al 23 d'abril— foren 
exposades unes quantes obres d'escultura i de pintura, de tendències 
molt actuals, als baixos del palau de l'abat del monestir de Santes 
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Creus. Mai no hauríem pogut creure que la galeria o claustret d'aquell 
edifici pogués proporcionar un marc de tanta adequació a una expo
sició d'aquesta naturalesa. E l nivell artístic hi era ben sostingut en 
general, amb obres més ponderades les unes que les altres, segons 
els gustos. Aquesta qualitat no era pas cap limitació a llur agosara
ment. I , ja ho hem dit: aquelles parets i aquelles arcades medievals 
constituïren un marc deliciós a una exposició de tendències artísti
ques rabiosament distanciades dels cànons acadèmics tradicionals. 

L'exposició fou un èxit; i cal que en felicitem llurs autors, que fo
ren igualment els executors de la presentació i de la disposició llumi-
notècnica de l'ambient. Fou un èxit de concurrència de visitants, no 
cal dir-ho. I dintre la crítica qüestionable de cada obra, i potser de 
totes elles, ningú no podia dissentir de l'encert de la instal·lació. 

Seria desitjable que sovintegessin a Santes Creus actes com aquest 
o semblants, de concentració cultural. Coneixem sobradament les 
insuperables limitacions que Santes Creus pot oferir en alguns 
aspectes concrets de llur celebració. Però aquestes mateixes limita
cions que condicionen, potser que alguna vegada afavoreixin l'èxit 
de llur convocatòria. 

L'exposició del grup vallenc «Un nus» que ens fa dictar aquesta 
nota fou tota una realitat i una esperança per a ells. Però també fou 
una experiència per a Santes Creus que li obre perspectives d'innom
brables possibilitats. 

I X CONGRÉS D'HISTÒRIA D E LA CORONA D'ARAGÓ 

De 111 al 15 d'abril del 1973 se celebrà a Nàpols el «IXè Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó» dedicat en aquesta ocasió a estudiar 
«La Corona d'Aragó i la Mediterrània: aspectes i problemes comuns, 
d'Alfons el Magnànim a Ferran el Catòlic (1416-1516)». Dins d'aquest 
marc tan ampli hom fixà l'atenció de manera molt especial en els se
güents temes: L'organització político-administrativa dels regnes de 
la Corona d'Aragó i el seu funcionament; Els parlaments i les altres 
institucions representatives; La comunitat econòmica en el marc de 
les relacions mediterrànies; Les estructures socials dels països de la 
Corona d'Aragó: a) Les ciutats; b) Les feudalitats; elements comuns 
en la cultura i en l'espiritualitat del món catalano-aragones; i La civilit
zació figurativa. Entre la nombrosa representació d'historiadors cata
lans que prengueren part al Congrés, ens interessa des d'ací posar en 
relleu la del Prof. Jaume Sobrequés i Callicó, membre de la Junta 
de l'Arxiu, que hi presentà un treball sobre Barcelona i la Mediterrà
nia durant la guerra civil catalana del segle XV. 
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X V I A S S E M B L E A INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS 

Els dies 28 i 29 d'abril es reuní a Tàrrega l'Assemblea intercomar
cal d'Estudiosos en la seva setzena edició. Com és cosa sabuda la nos
tra entitat fou representada ja a la primera reunió i a l'Arxiu Biblio
gràfic de Santes Creus fou degut que aquestes reunions d'estudiosos 
de lós comarques catalanes, que han esdevingut tan profitoses, es 
despleguessin amb projecció general; perquè la primera Assemblea se: 
cenyia només a un parell de comarques. L a segona assemblea, convo
cada per la nostra entitat, ja fou general. 

No és estrany, doncs, que les Assemblees des dels seus comença
ments, i sempre, hagin estat cosa molt vinculada a l'Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus; que la nostra entitat hi hagi pres part molt ...activa 
generalment i que el nostre Butlletí se'n faci ressò.. 

L'Assemblea de Tàrrega, en tots els aspectes, aconseguí un nivell 
categòric; Passant per alt que diversos elements de la nostra; entitat 
integren el Consell directiu i permanent de l'organització, des; de sem
pre, cal que esmentem la concreta participació científica dels nostres 
socis a> l'Assemblea de Tàrrega, i que es concreta en la Ponència de 
Josep Iglésies sobre El procés evolutiu de la demografia lleidatana: 
possibles solucions, i la comunicació d'Eufemià Fort i Cogul: Tres 
monestirs cistercencs de la rodalia de Tàrrega: 

L'Assemblea de Tàrrega s'apuntà un èxit ben evident i merescut. 
Els dirigents i entusiastes del Centre Comarcal de Cultura hi havien 
treballat abnegadament. Cal que els en felicitem. Com cal que sigui 
estimulat llur propòsit d'editar els resultats científics de les jornades. 
Al cap: i a la fi aquest és el fruit que més perdura. Fins ara ho han 
estat els treballs de les següents: 1 . a (1950) Martorell; 6.a (1962) Vic; 
i 8.a (1966) Montblanc. Està prevista l'edició d'alguna altra, que no ha 
esdevingut realitat fins al moment. 

LA 27.a F E S T A ANUAL 

E l dia 9 de setembre de 1973, la nostra entitat celebrà la seva 27.a  

festa anual, de tanta arrel i tradició. Com ja és cosa consuetudinària, 
la 1 festa girà a l'entorn de la solemne Sessió Acadèmica anual, que se 
celebrà al restaurat dormitori antic del monestir. Tot l'acte se centrà 
en la figura de Teodor Creus i Corominas, memorable investigador 
de là història del monestir i meritíssim divulgador, l'obra del qual 
fou tan modèlicament elaborada que, encara avui, és aprofitable 
i exemplar. Altrament, Creus és el primer en el temps que oferí una 
monografia impresa amb unitat bibliogràfica independent, és a dir, 
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un llibre, sobre Santes Creus, amb la particularitat que, com dèiem, 
fou trascendental i exemplar. 

Altrament, el personatge, encara que natural de Barcelona, visqué 
els seus millors anys a Vilanova i la Geltrú, on deixà un solc profund 
dels seus neguits polítics, literaris i culturals, en l'accepció més ampla 
del mot cultura. Per això, a la' festa anual de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus hi vingué associada la ciutat de Vilanova, representada 
pel seu ajuntament i per d'altres entitats cultes que hi radiquen. 

Sota la presidència del Dr. Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarra
gona, president del Patronat oficial del monestir; de les autoritats 
municipals vilanovines i de les altres institucions culturals de la ciu
tat; de les locals de Santes Creus i del seu Arxiu Bibliogràfic; i amb la 
presència destacada dels actuals descendents de Teodor Creus i Co
rominas, es desplegà el programa següent: 

E l president de l'Arxiu, senyor Pere Serramalera i Cosp, inicià 
l'acte amb el parlament consuet de circumstàncies, i anà cedint l'ús 
de la paraula als altres oradors. E l profesor de la Universitat de Bar
celona, Dr. Joan-F. Cabestany, desenvolupà un important parlament 
sobre Santes Creus i la historiografia de la Renaixença: Teodor Creus 
i Corominas, que fou una peça sòlida d'erudició, amb aportació d'idees 
i de fets lluminosos sobre un tema ampli i apassionant. I és llàstima 
que l'autor, que anà desgranant el seu discurs a base d'unes notes 
esquemàticament breus, no s'hagi decidit a realitzar-ne la peça 
històrico-literària resultant. 

E l senyor Joan Rius i Vila, del Centre Vilanoví d'Estudis Comarcals, 
llegí una conferència sobre la Projecció vilanovina de Teodor Creus 
i Corominas, de la qual no cal que diguem res, perquè ha estat ja 
divulgada en el número precedent d'aquest Butlletí. 

Tot seguit, el senyor tinent d'alcalde que presidia la representació 
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú present en aquell acte de 
Santes Creus, pronuncià un parlament amb el qual féu ofrena a l'Arxiu 
d'un quadre, retrat a l'oli del personatge homenatjat, amb què la cor
poració municipal vilanovina, en nom de la ciutat, obsequiava Santes 
Creus i hi feia perdurar el record del seu historiador egregi, tan recor
dat a la ciutat de la qual fou batlle molts anys, i en representació de 
la qual fou diputat provincial. E l quadre, original del pintor Paü Roig 
i Estradé, figura, des d'ara, a la pinacoteca de l'Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus. 

Tancà l'acte acadèmic, amb un discurs ple d'entusiasme i d'estí
muls, el senyor arquebisbe que presidia la festa. Però la festa no 
s'acabà ací. Des de Vilanova, amb tot l'entusiasme i amb l'evident 
càrrega d'estima amb la qual l'Ajuntament volgué col·laborar a la 
festa de Santes Creus, vingué la «Coral Flonc», institució musical 
vilanovina d'inqüestionable qualitat, com demostrà en el concert que 
oferí al local mateix del dormitori a tots els assistents a la festa. Fou 
una sessió de concert senzillament deliciosa, amb un ajustament tan 
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ponderat que posà en evidència l'alta qualitat artística d'aquell con
junt vocal, que hi fou merescudament ovacionat. 

Un compacte grup de vilanovins seguí una ràpida visita al monestir, 
explicada per dirigents de l'Arxiu Bibliogràfic. Després, es reuniren 
a l'àpat tradicional servit a la fonda Grau. 

L'endemà, com és costum, se celebrà la missa funeral per als socis 
difunts de l'Arxiu, i sobretot pels que ens havien deixat durant aquell 
curs. 

A S S E M B L E A D'ESTUDIOSOS D E SANTA COLOMA D E Q U E R A L T 

Per dissetena vegada convocada es reuní a la vila de Santa Coloma 
de Queralt l'Assemblea d'Estudiosos de les Comarques Catalanes 
el 21 d'octubre de 1973, amb un dens programa en el qual intervingue
ren els nostres socis següents: Dr. Joan Ainaud de Lasarte, que en 
presidí els actes científics; el Sr. Josep Iglésies i Fort amb la seva 
ponència sobre L'ajust de la rodalia de Santa Coloma de Queralt 
dins la divisió territorial catalana; el Dr. Joan Cabestany i Fort amb 
la comunicació Santa Coloma de Queralt i la seva rodalia; el senyor 
Xavier Fort i Bufill amb la comunicació Normes per a l'inventari mo
numental de les comarques tarragonines; i el senyor Eufemia Fort 
i Cogul amb la comunicació Contribució al coneixement del llinatge 
dels Queralt, senyors de Santa Coloma. 

E s practicà una visita col·lectiva als principals monuments de la 
vila i, donat el nombre de comunicacions, calgué que fossin exposades 
en dos locals diversos: un d'ells, la sala d'actes de l'Ajuntament, 
i l'altre al Cinema Raval; on després es reuní tota l'Assemblea i on 
foren exposades les ponències. 

Hi hagué un concurs extraordinari d'assembleistes que ultrapassa
ren totes les previsions. 

L'Assemblea fou un èxit. 

CÈSAR M A R T I N E L L I B R U N E T 

E l dia 19 de novembre de 1973 moria a Barcelona l'arquitecte Cèsar 
Martinell i Brunet. Havia nascut a Valls l'any 1888. Treballador incan
sable, les comarques tarragonines estan esmaltades d'obres arquitec
tòniques seves, principalment una colla de cellers cooperatius, en els 
quals dins la modèstia d'un pressupost cenyit assajà i aconseguí de 
donar en cada cas una característica d'originalitat a la construcció, 
on s'endevina més o menys una influència gaudiniana. 

Lletraferit des de la seva adolescència, ha conreat amb variada 
fortuna diversos gèneres literaris. Ha reeixit com a tractadista de 
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l'art; amb aportacions estimables, sobretot el barroc. La seva biblio
grafia, molt variada, cal que sigui apreciada molt densa; així, en super
latiu. Ha sabut dir les coses amb frases molt entenedores. 

E l temari cistercenc el temptà sovint, i , principalment Poblet 
i Santes Creus li deuen aportacions que, quan aparegueren ompliren 
un buit, inqüestionablement. L a trajectòria restaurativa dels dos mo
nestirs, i llur ascensió investigativa, esdevinguda amb un espectacular 
desplegament a Santes Creus, han envellit en molts aspectes els estudis 
i els treballs divulgatius de Martinell sobre les dues grans cases cis-
tercenques de Catalunya, que ell estimà tant. I a l'estima i coneixement 
dels quals tan eficients foren els seus escrits. 

D'entre la bibliografia específica referent al nostre monestir, asse
nyalàrem: El monestir de Santes Creus (Barcelona, 1929); Els templéis 
dels claustres de Santes Creus i de Poblet. Dues fases d'un mateix 
tipus, a «Miscellanea populetana» (Poblet, 1966) pp. 187-208; Inicis 
de l'arquitectura ogival a Santes Creus «Memorias» de l'ABSC, pp. 
110-H9; Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus «Santes 
Creus» I I , pp. 118-120; Dos claustres i un arquitecte «Homenatge a Jo
sep Vives i Miret» I (Santes Creus, 1970) pp. 199-202; etc. 

Santes Creus deu al senyor Martinell al tombant de la caiguda de 
la monarquia, la consolidació i restauració de la Font de Sant Bernat 
Calvó de la plaça. Aquesta i d'altres circumstàncies marcaren una 
trajectòria de mèrits al senyor Martinell que foren tinguts molt en 
compte a l'hora de la fundació de la nostra entitat. Semblava als seus 
iniciadors que en podia esdevenir un president eficient. Però el senyor 
Martinell, cautament, declinà el càrrec. Ingressà soci de l'entitat i fou 
creat el càrrec de Secretari General, que ostentà ell per primera ve
gada, i no hi fou reelegit. Els darrers vint anys de la seva vida foren 
atrets per altres temes; però el seu distanciament de Santes Creus 
fou més aparent que real. 

Com fos, Santes Creus fou tema reiterat considerablement i amb 
preferència als anys més pletòrics de la seva dilatada vida, que havia 
de recordar amb contentament. I Santes Creus no pot oblidar mai 
la tasca de Martinell, que ha estat una de les dedicacions més albira-
bles que. haurà tingut darrerament. Martinell mereix que el nostre 
esment l'acompanyi; en el seu traspàs, agraïdament; ja que el seu re
cord a la bibliografia del monestir ha de durar encara molt de temps. 

E . F . C. 



P A T R O N A T D E SANTES GREUS 

A C T I V I T A T S DE 1973 

E l Patronat de Santes Creus en sessió plenària de 1973 es féu ressò 
del sentiment produït per la defunció de l'eminentíssim Cardenal doctor 
don Benjamín de Arriba y Castro que durant una vintena d'anys en fou 
el President, i acordà fer constar en Acta la seva més viva condolença. 

E l Patronat també s'ocupà àmpliament de la seguretat material de 
les construccions del monestir, i acordà procedir a la instal·lació de para
llamps, per a la qual cosa votà un crèdit de 185.000'— pessetes, amb el 
ben entès que es posaria a coneixement de la superioritat l'execució dels 
pertinents treballs. 

Altrament el Patronat prengué ja decidida consciència de la neces
sitat de procedir a la creació i a la instal·lació d'un Museu monogràfic 
per a poder-hi salvar i catalogar restes i peces existents en diversos 
indrets, sobretot dins el mateix monestir, a fi d'evitar la seva no impos
sible i definitiva pèrdua. 

Es prengué en consideració la conveniència d'il·luminar exteriorment 
i interiorment l'església major, funció que no entra estrictament dins la 
competència del Patronat, però es tingué la impressió que la Diputació 
Provincial estudiaria una aportació econòmica, sempre que l'Ajuntament 
d'Aiguamúrcia formulés una proposta. 

E l Patronat, així mateix, prengué l'acord de fer una aportació de 
350.000 pessetes, perquè l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, anivellant d'aquesta 
manera el pertinent pressupost, pogués emprendre les obres d'urbanit
zació de la Plaça de Santa Llúcia, situada davant del portal d'entrada 
a la Plaça del recinte cenobial. Igualment acordà contribuir amb 40.000 
pessetes a les obres que s'havien dut a terme pel dit Ajuntament per 
a millorar les condicions d'aparcament de vehicles per tota la llargada 
del carrer Menéndez Pelayo i Pere I I , des del riu Gaià fins a la Plaça 
de Santa Llúcia. 
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Un problema que una vegada més ocupà l'atenció del Patronat fou 
l'enutjosa i perillosa existència d'un transformador aeri d'energia elèc
trica que «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.» manté, enfilada en dos 
pals, a l'esmentada Plaça de Santa Llúcia. L'acord fou d'interessar l'aten
ció de les Corporacions públiques oficials per a poder arribar a resoldre 
aquesta inconveniència. 
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B I B L I O G R A F I A SOBRE SANTES CREUS 

Santiago SOBREQUÉS I VIDAL i Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ. La guerra 
civil catalana del segle XV. Edicions 62, Barcelona 1973 (Estudis i docu
ments, 20-21). 2 vols. 464 i 418 pàgs. 

Recull de l'obra dispersa dels autors, especialistes en el tema de l'agitació 
social i la guerra del segle X V contra Joan II , sorprèn de veure l'escassa par
ticipació en aquells esdeveniments que, segons aquest llibre, el monestir de 
Santes Creus hauria tingut. És clar que els volums no pretenen d'ésser una 
història completa de la guera civil, a desgrat del títol, sinó solament la verte-
bració d'uns articles i treballs de diferents èpoques i relatives a episodis 
o fets concrets de la guerra, i encara, des d'un punt de vista accentuadament 
gironí. Això sol fa creure la gran quantitat de documentació i de notícies 
sobre Santes Creus en aquell període (1454-1472) que hi deu haver, incone-
guda, als arxius, el de la Corona d'Aragó sobretot. Al primer volum, i dins 
l'apartat referent a Enric IV de Castella, senyor del Principat de Catalunya 
(pàgs. 303-464), només són de veure dues referències a Santes Creus amb 
motiu de les operacions militars de la campanya d'octubre de 1462 durant 
l'avenç reialista pel Penedès i el Camp de Tarragona, totes dues provinents 
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (pàg. 398). En alguna altra banda només es 
recullen esporàdicament les assistències de l'abat de Santes Creus, com 
a membre del braç eclesiàstic, a les Corts de 1454-1458. 

Allò que té de més interès per al monestir, i que justifica la recensió 
del llibre, és el treball Notes per a la història de Santes Creus durant la 
guerra civil {regnat d'Enric I de Catalunya: 1462-1463) (pàgs. 229-234), 
que reprodueix, amb retocs inapreciables però sense l'apèndix documental, 
el treball aparegut al nostre butlletí «Santes Creus» (1970, pàgs. 593-612), 
sota el títol Notes i documents per a la història de Santes Creus durant la 
guera civil catalana del 1462-1412 {Regnat d'Enric I de Catalunya, 1462¬
1463). Dades referents a la mort de l'abat Abellar, a les fluctuacions del mo
nestir enrre el bàndol reialista i l'obediència a la Generalitat, i unes notes 
d'història econòmica de Santes Creus, que el fet d'haver estat publicades 
abans pel nostre butlletí m'eximeix de comentar. 

Un altre treball tangencialment interesant a Santes Creus, és El monestir 
de Poblet durant els primers anys de la guerra civil {1460 -1464), reproducció 
a la vegada, de la comunicació del seu autor, Jaume Sobrequés i Callicó 
— autor alhora dels altres treballs esmentats i soci i directiu de l'Arxiu — 
al I Col·loqui d'Història del Monaquisme Català celebrat a Santes Creus el 
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1966, i publicat al segon volum de les comunicacions (Santes Creus, 1969, 
pàgs. 207 - 264), sota el títol L'actuació política de l'abat del monestir de Po
blet durant els primers anys de la guera civil catalana (1460-1464), que 
aporta interessants precisions sobre el canvi de l'abat Delgado de Poblet 
en passar del bàndol de la Generalitat a l'obediència de Joan II , i reflecteix 
Jes divisions internes i la crisi de la comunitat que, com Santes Creus, es 
deixaren sentir al monestir de la Conca. 

Una errada editorial de difícil comprensió és la inclusió, al mateix volum 
s|egon, d'una fotografia que representa Santes Creus des de llevant (gravat 72, 
iàgs. 208-209) on és de veure el cimbori amb els ogius encara tapiats. La 
fotografia, de mala qualitat, ha d'ésser anterior a 1932, data de la restauració 
del cimbori. Costa d'entendre com una de les primeres editorials de casa 
nostra ha pogut sofrir un lapsus tan important —que no s'ha produït en les 
fotografies de Poblet, per exemple— i que demostra, encara, com és de de
ficient el coneixement del nostre monestir a desgrat de tot el que s'ha'fet 
i es fa. 

L'alta especialització de Jaume Sobrequés i el seu coneixement exhaus
tiu de la documentació del període, obliga a convidar-lo a publicar-la, en 
allò que interessa Santes Creus, amb el convenciment que aportaria dades 
insospitades i interessants per a la història del nostre monestir en una època 
tari agitada com aquella. El progrés de la historiografia de Santes Creus, tan 
notable als darrers temps, exigeix l'esforç de tothom que hi pugui contri
buir de manera positiva i decisiva. 

Xavier FORT i B U F I L L 

Eufemià FORT I COGUL, La llegenda del rescat de Sant Esteve. Monografies 
de Vila-seea - Salou, 1973, 158 pàgs. + làmines. 

Les llegendes expliquen, de vegades, «l'ànima d'un poble», com ha escrit 
Miquel Coll i Alentorn. L'anomenada del rescat de Sant Esteve ha tingut 
bons escoliastes i divulgadors. Als treballs dels hitoriadors antics cal afegir 
sobretot el més recent de Martí de Riquer La leyenda de Galceran de Pinós 
7 el rescate de la cien doncellas (Barcelona 1944). Però la monografia de 
Fort i Cogul és més completa i se centra, en començar, en una relació del 
miracle, escrita pel monjo santescreuí Bernat Mallol, del segle XIV. Amb 
]'aportació d'aquest text inèdit hom pot datar el coneixement de la llegenda 
un segle i mig més enrera. Mallol fou tot un personatge. Fort n'ha donat 
dades essencials i desconegudes dins les actes del setè Congrés d'Història de 
ia Corona d'Aragó (Barcelona 1962): Un historiador català dels segles XIV 
i XV: fra Bernat Mallol de Santes Creus (vol. III , pp. 335-337). El monjo 
susdit fou collector, divulgador i redactor de llegendes, cronista del monestir 
i exercí també els càrrecs de notari i síndic i alhora formà part de la cort pon-
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tifical de Benet XIII . La versió que dóna de la llegenda és una deliciosa peça 
literària, amb tots els ingredients poètics i miraclers de l'Edar Mitjana. Resulta 
que Galceran de Pinós, cavaller català, fou captiu del reietó moro d'Almeria. 
I en demanà un rescat fabulós, que només hauria pogut pagar un príncep: 
«çgnt mil dobles d'or; cent draps d'or de tauris; cent cavalls blancs; cent va
ques bragades i cent nines poncelles o verges». Havent-hi abocat tot el patri
moni, el pare de Pinós aconseguí que bona gent li cedís les cent donzelles. 
I , estant a punt, un vaixell al port de Salou per anar-ho a bescanviar, hi arribà, 
tQt d'una, el cavaller de Pinós, alliberat personalment per sant Esteve, al qual 
s'havia encomanat amb fervor. A la fi de la vida, Galceran de Pinós es féu 
monjo de Santes Creus. 

Hi ha notícies abundants de la família Pinós, especialment en els volums 
de Mn. Serra i Vilaró sobre les Baronies de Pinós i de Mataplana (1930, 1947 
i 1950). Fort i Cogul creu en una base històrica de la llegenda, però no s'aven
tura a identificar definitivament un dels Pinós com a subjecte de la història 
del captiveri. Assenyala, però, que un dels Pinós tingué molta relació amb 
Santes Çreus. 

La contalla ha tingut tres fonts principals de divulgació: el monestir de 
Santes Creus, fogar de llegendaris; el poble de Bagà, on encara avui «no hi ha 
ningú que no la conegui»; i el gremi barceloní dels freners, que tenen sant 
Esteve per patró i que fins recentment per la festa gremial evocaven a la Seu 
de Barcelona el miracle del rescat. 

Eufemià Fort i Cogul ressegueix breument la devoció i el patrocini de 
sant Esteve als pobles de Catalunya, però no ha pogut, per mor de les cremes 
de 1936, reconstruir el miracle a través de la iconografia dels retaules. Quant 
a Vila-seca, la tradició hi és molt antiga, però no gaire documentada. El testi
moni més vistent és el «Piló del Rescat», lloc de romiatge: destruït el 1936 
i refet el 1965. 

Finalment Fort presenta amb rigor el rastre de la llegenda des del segle X V 
fins al XX, a través dels historiadors més conspicus: Tomic (influït per Mallol), 
Turell, Pere Miquel Carbonell, Zurita, Pujades, Boades, Feliu de la Penya, 
Víctor Balaguer i d'altres de menors, però interessants. 

La llegenda del rescat de Sant Esteve és una de les més famoses i sugesti-
ves del nostre repertori que fins influí, recorda Riquer, en el romancer cas
tellà. Amb el nou material i les clarícies de l'infatigable i conscienciós erudit 
selvatà Fort i Cogul, el tema no queda clos, però l'avenç és prou important 
perquè els futurs investigadors parteixin d'unes premisses més reculades 
i precises. 

Albert MANENT 
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Eufemià FORT I C O G U L : Ingerència reial en el règim monàstic en temps de 
Felip II d'Espanya. «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón». 
Tomo III — V o l . II (València, 1973), pp. 179-195. 

L'autor, amb la seva habitual competència en els temes santescreuins, 
presenta en aquest article, basat en quatre documents inèdits dels Arxius 
Històric Nacional, de Madrid, i de la Corona d'Aragó, de Barcelona, que 
publica les incidències de l'elecció de l'abat de Poblet Francesc Oliver de 
Boteller, l'any 1583, i la reacció que aquesta elecció produí al Consell d'Aragó 
i correlativament en l'opinió i l'actitud del rei. 

El conjunt de les relacions de l'abat pobletà Oliver de Boteller amb el 
rei al llarg del seu abadiat es poden veure actualment exposades per Agustí 
Altisent (Història de Poblet, Poblet, 1974, pp. 457-67), les quals no segueixen 
sempre una línia constant. 

No és, però, aquest tema, el que ara ens interessa més de remarcar, sinó 
l'interès de l'estudi d'Eufemià Fort per a la història del monestir de Santes 
Creus, l'abat del qual, Jeroni Contijoc, fou qui presidí l'elecció esmentada de 
l'abat pobletà, que tingué lloc pel gener d'aquell any 1583. 

Potser el problema més subtil que presenra aquesta intervenció de l'abat 
Contijoc a l'elecció pobletana, és el retard amb què aquest abat president 
escrigué al Papa, per a demanar-li la confirmació de l'elecció, cosa que no va fer 
fins al 1 2 de maig següenr, i encara llavors remarcant que l'elecció havia 
estat feta summa cum pace et religiosa concordia, quan hi havia hagut una 
clara dissidència entre els monjos electors sobre el procediment electoral. 

Aquest fet, que sembla indicar una intenció de solidaritat per part de 
l'abat Contijoc amb l'abat pobletà, alhora que per a l'estudi de la personalitat 
de l'abat santescreuí, és interessant també com indicatiu de la criteriologia 
político-religiosa existent aleshores al monestir de Santes Creus. 

Arcadi GARCIA i SANZ 




