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RELACIONS DEL MONESTIR DE SANTES CREUS 
AMB L 'ANTIC ORDE DE MONTESA * 

Fundació 

Quan pels volts del 1307 el re i de França iniciava la seva ferotge 
persecució contra l'Orde del Temple, el re i Jaume I I el Just de Cata
lunya més aviat romania entre sorprès i incrèdul davant la monstruo
sitat dels crims que s'imputaven als templers. E l l sabia com els 
cavallers de l'orde havien ajudat la reconquesta del país, i l 'encoim 
que havien merescut dels seus antecessors, que els havien afavorit 
magnànimament. Els templers havien educat el seu avi, l 'alt rei 
Jaume el Conqueridor, i havien estat u n dels ajuts més eficients 
en les seves empreses guerreres i d'expandiment del cristianisme. 
I aquesta tradició br i l lant perdurà en els regnats següents. EU mateix 
tenia j a fonamentada experiència de la bondat de l'orde. Per això 
dubtà fortament de les acusacions que contra l'orde formulava el re i 
de França quan el 26 d'octubre de 1307 instava el re i català a pronun
ciar-se contra el Temple; el l no acabava de creure les infàmies que 
se'n contaven. I els dubtes de Jaume I I eren tan arrelats que el 20 de 
novembre d'aquell any 1307 n'escrivia als reis de Castella i de Por
tugal manifestant el seu dubte i arriscant una defensa dels cavallers 
càlumniats: «de la qual cosa nos facemos muy maravellados, porque 
siempre oyemos muy buena fama de los Templeros de nuestra t ierra 
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e havemos visto que en nuestro tiempo han vivido honestamente et 
en buena fama et seer cierto que han fego muchos servicios a los 
nuestros antecessores».1 

Endut, però, per altres conveniències, aviat el parer de Jaume I I 
féu un canvi prou espectacular fins a iniciar el procés contra els 
templers dels seus dominis; els cavallers de l'orde foren empresonats 
i els seus béns ocupats. E l concili de Tarragona, analitzades les minu
cioses inquisicions en les quals no s'havien pogut comprovar els de
lictes que eren atribuïts als templers, el 4 de novembre de 1312 així 
ho proclamava. Els protagonistes d'aquest gran drama de la història 
del segle x iv havien extingit l'orde per but l la del 22 de març de 1312 
i , d'acord amb el concili de Vienne, havia adjudicat els béns dels 
templers a l'orde dels hospitalers de sant Joan de Jerusalem segons 
but l la del 12 de maig. Quatre dies després —16 de maig de 1312— sos-
penia aquesta atribució als regnes de la Península Ibèrica. 

Jaume I I no s'avenia massa amb aquella supressió papal, que 
hauria donat una força desmesurada a l'orde santjoanenc, suficient
ment dotat a Catalunya. Així el re i català inicià negociacions, que 
havien d'esdevenir llargues i laborioses, amb la cúria papal per a la 
fundació d'un nou orde de cavalleria. E l 4 de desembre del mateix 
1312 dictava les capitulacions de l'ambaixada que havien d'integrar 
Vidal de Vilanova, Dalmau de Pontons i Bernat de Pons. 2 En aquesta 
capitulació ja s'apuntava concretament el vincle que el re i català 
pretenia entre el nou orde a fundar i el monestir de Santes Creus 
i suggeria que estès subjecte l'orde proposat al monestir francès de 
la Gran Selva, amb preferència al de Fontfreda, perquè el pr imer era 
abadia mare de Santes Creus. E l re i anunciava aquesta ambaixada 
al papa amb l letra del 5 de gener de 1313.3. L'ambaixada fracassà. 

Però el re i no abandonà el seu propòsit. En accedir a la tiara el 
papa Joan X X I I , el 13 de setembre de 1316 diputava al bisbe de 
Barcelona, i , sobretot al j a esmentat Vidal de Vilanova la gestió de la 
fundació de l'orde de Montesa. 4 E l 15 de febrer de 1317 el re i feia 
procura a l'esmentat Vidal per a concordar amb el papa sobre l'adju
dicació al nou orde dels béns que els templers tenien o havien tingut 
als seus estats. 5 E l 26 d'abri l el re i reiterava instruccions a Vidal de 
Vilanova; i en les capitulacions que la cúria papal proposava i que 
el re i conformava es consolidava la intervenció de Santes Creus a 
l'orde de Montesa, tant a les visites regulars practicables pel mestre 
de l'orde de Calatrava, com en la nominació del pr imer mestre del 
nou orde de Montesa. 6 

Les negociacions de Vidal de Vilanova foren coronades per l'èxit. 
E l dia 10 de juny de 1317 el papa promulgava la seva but l la Pia matris 
Ecclesie facultant la fundació de l'orde de Montesa, la finalitat pr in
cipal de la qual era combatre i contenir els sarraïns de les fronteres 
meridionals del regne de València. L i eren assignats els béns dels 
templers a l'esmentat regne i altres béns de l'orde hospitaler que 
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també h i eren ubicats. L'orde estava subjecte al de Calatrava; però 
disposava que quan el mestre d'aquest orde volgués practicar la visita 
regular a Montesa calia que amb l'anticipació necessària en donés 
coneixement a l'abat de Santes Creus per ta l que aquest pogués còmo
dament ésser-hi present; o, si no l i esqueia, que pogués delegar-hi 
l'abat dè Valldigna. Els frares de Montesa havien de proveir el man
teniment dels visitadors, l lurs acompanyants i cavalleries. Encara 
més: l'abat de Santes Creus juntament amb el mestre del nou orde, 
havien de cridar deu monjos calatravesos provats per a instrucció 
dels frares de Montesa. 7 D'aquell mateix dia és una altra but l la papal, 
Ad frucius uberes, eh la qual es dóna publicitat a les clàusules de 
l'orde de Montesa i a la conformitat d'atribució d'alguns béns de 
l'orde hospitaler. 8 

L'endemà, 11 de juny de 1317, el papa Joan X X I I expedia des 
d'Avinyó diversos documents complementaris per a la fundació de 
l'orde de Montesa. Esmentem primerament la but l la adreçada a l'abat 
de Santes Creus per la qual l i deia com, havent-se reservat la desig
nació del pr imer mestre del nou orde de Montesa, l i cometia plena
ment la potestat i autoritat papals per a fer-ho; l'abat de Santes 
Creus, doncs, per facultat especialíssima del papa havia de nomenar 
el pr imer mestre del nou orde. 9 Una segona but l la fou cursada aquell 
mateix 11 de juny de 1317 al mestre de Calatrava, en la qual el papa 
l i innovava la fundació de l'orde de Montesa i l i manava que facilités 
al nou orde els deu religiosos calatravesos que l'abat de Santes Creus 
i el mestre del nou orde l i demanarien per a instrucció dels frares 
de Montesa. 1 0 I una tercera butl la, Dudum felicis recordacionis, era 
adreçada als bisbe de Tortosa, abat de Valldigna i cabiscol de Girona, 
i encarregant-los que l'orde hospitaler deixés lliures als nous frares 
de Montesa els béns assenyalats que havien de cedir-los radicats al 
regne de València: 1 1 aquest document fou completat per la diligència 
feta per Vidal de Vilanova a Avinyó el 10 d'agost següent.12 E l 5 de 
desembre els hospitalers j a l l iuraven aquells béns à favor de Montesa. 

Mentrestant el mestre de Calatrava, estranyament, no feia res a 
desgrat dels manaments papals i de les altres gestions que l i arriba
ven per a la fundació de l'orde de Montesa. Davant la seva passivitat 
el papa expedí una but l la el 26 de novembre de 1318 comissionant el 
bisbe de València perquè intervingués davant el mestre de Calatra
va. 1 3 Constret perquè acompanyés al castell de Montesa la vigília de 
la Pentecosta de 1319 —dia 26 de maig— en nom d'ell h i féu cap fra 
Gonçal Gómez, comanador d'Alcanyís i per part del re i els abats de 
Santes Creus i de Valldigna, amb amplíssims poders i concretes ins
truccions reials. 1 4 La passivitat inexplicable del mestre de Calatrava 
encara calgué que fos vençuda perquè delegués el mateix comanador 
d'Alcanyís a Tacte de la imposició de l'hàbit als primers frares de 
Montesa, i noresmenys que per la insistència personal de l'abat Bernat 
Pallarès de Benifassà, que s'arribà fins a la vi la de Martos on era el 
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mestre calatravès i allí l i arrencà el document estès el dia 11 de 
juny de 1319.1 5 

La solemne cerimònia oficial de la fundació de l'orde tingué per 
marc la reial capella de santa Àgata de Barcelona. Allí el 22 de ju l i o l 
de 1319 el re i convocà el bisbe de Barcelona i altres prelats i la seva 
cort, i h i comparegueren, també, fra Gonçal Gómez, comanador d'Al
canyís, en nom i representació del gran Mestre de l'orde de Calatrava; 
els abats cistercencs dels monestirs de Santes Creus, de Valldigna i 
de Benifassà; i molts cavallers dels ordes de sant Joan, de sant Jordi 
d'Alfama, de la Mercè i d'altres membres de la noblesa. Celebrada la 
missa el comanador imposà l'hàbit de Montesa a Guillem d 'Er i l l , a 
Galceran de Bellera i a Erimany d'Eroles, que eren cavallers santjoa-
nencs, i molt significats dins el seu orde i qualificats entre la noblesa 
de Catalunya. Immediatament professaren el nou orde. Llavors l'abat 
Pere Alegre de Santes Creus, en nom del papa que l'havia delegat, 
creà fra Guillem d 'Er i l l mestre suprem del nou orde. I allí mateix, 
i formant part important d'aquella br i l lant cerimònia fundacional, 
el re i presentà al mestre E r i l l j a constituït prelat de l'orde de Mon
tesa, vuit cavallers que integrarien igualment l'orde i que foren adme
sos a la professió.16 Aquests cavallers eren: Bernat de Montsonís, 
originari de la ciutat de Balaguer; Ferran d'Aragó, germà bastard 
del re i ; Berenguer d 'Er i l l ; Bernat d'Aramont; Guillem d'Aguilar; 
Bernat de Roca; Berenguer de Torrent; i Arnau Pedriça. 1 7 

Aquell mateix dia 22 de ju l i o l de 1319 el re i Jaume I I el Just, per 
document estès a Barcelona, cedí al nou orde el castell, vi la i terme 
de Montesa, al regne de València. l f i L'endemà, 23, el re i dictava una 
altra disposició ordenant al justícia i als habitants de Montesa que 
prestessin jurament i homenatge a fra Guillem d 'Er i l l , mestre de 
l'orde fundat amb el nom d'aquell castell, per haver-li cedit el re i 
aquell castell, la vi la i els seus termes. 1 9 Aquell mateix dia l'abat 
Alegre de Santes Creus sol·licitava un trasllat autèntic de la butl la 
papal per la qual la visita del mestre de Calatrava al nou orde de 
Montesa no podia practicar-se sense la seva intervenció.20 

Ja estava fundat l'orde de Montesa. És ben poc escaient al nostre 
cas, on cal que ens cenyim a dir i il·lustrar les relacions de l'orde i el 
monestir de Santes Creus, però ens tempta de fer u n recompte suma-
ríssim de la trajectòria miliciano-montesiana. Com a orde mi l i tar 
atenyé la finalitat pr imordia l de la fundació: contenir les escomeses 
musulmanes a les fronteres del sud del regne de València. Altrament 
l'orde es caracteritzà per una adhesió obsessiva a la monarquia. Fou 
una característica seva, que els temps comportaven i que avui no 
deixa de sorprendre'ns. L'orde de Montesa ajudà les empreses guer
reres sempre al costat del rei , encara que aquest no tingués raó. Així, 
en les lluites del Cerimoniós contra la Unió. Així, al costat de Joan I I 
quan Catalunya se l i oposà. I , no caldria dir-ho, a l costat del re i d'Es
panya quan la guerra separatista del segle x vn , i com a conseqüència 

4 



de la qual la monarquia trencà violentament, amb u n acte de despò
tica autoritat, la relació i dependència que tenia amb Santes Creus, 
com direm. Ací s'estronca totalment j a la nostra atenció per les coses 
montesianes. L'orde sofrí la desamortització del segle x ix , i morí. La 
reviscolada no té cap sentit n i interès apreciable per a nosaltres més 
enllà d'una evocació entre romàntica i folklòrica. 

El capítol de Santes Creus 

Immediatament després de fundat Torde calia a les seves auto
ritats constituïdes de prendre possessió real i efectiva de Montesa: 
és a dir, de la seu de l'orde i dels béns que l i havien estat assignats. 
Així ho disposà el mestre Er i l l . Fins i tot estava programada la forma 
i calendades les diades d'aquella gestió. E l dia 8 d'agost de 1319 el 
rei des de Barcelona escrivia al consell de la vi la de sant Mateu i dels 
llocs de la batl l ia de Cervera del Maestrat perquè nomenessin l lurs 
procuradors que havien de prestar homenatge de fidelitat a l mestre 
i a l'orde de Montesa, la qual cerimònia, d iu él re i , estava prevista per 
al 24 d'aquell mateix mes d'agost.2 1 Igualment i en la mateixa data el 
rei ordenava als consells d'Alcalà de Xisverd i dels altres llocs dels 
seus termes perquè nomenessin l lurs procuradors que acudissin igual
ment a sant Mateu aquell determinat dia 24 d'agost. 2 2 Tres dies més 
tard, 11 d'agost, el re i comissionava el seu cortesà Vidal de Vilanova 
perquè en nom reial lliurés a Guillem d 'Er i l l , mestre de Montesa, els 
béns que havien estat concedits al nou orde i provinents dels templers 
i dels hospitalers a l regne de València.23 I en la mateixa data orde
nava al justícia i als veïns de Montesa que prestessin l'homenatge de 
fidelitat al mestre de Montesa al qual havia cedit el castell . 2 4 Totes 
aquestes providències reials que aplanen la gestió possessòria del 
nou orde i del nou mestre d'ella, no havien de tenir, però, cap eficàcia 
per a Guillem d 'Er i l l , que no va poder arribar-hi. 

En aquells dies, és a dir/ després de la fundació de Torde i ans 
que el mestre i frares d'ella sortissin de Barcelona devers Montesa, 
i per ta l d'obviar les dificultats que podien sorgir, o que potser j a 
havien sorgit, de fer venir deu frares de Calatrava per a instruir els 
de Montesa ta l com estava previst, el rei , amb el mestre i frares i 
l'abat de Santes Creus acordaren que en lloc d'aquells deu frares 
calatravesos anirien a Montesa dos monjos del monestir de Santes 
Creus, que instruir ien els nous cavallers del nou orde, sobretot en 
les coses espirituals d'ells, com a regular cistercenc que era. 2 5 Con
cordat això mestre i frares, amb l'abat de Santes Creus i altres perso
nalitats, sortiren de Barcelona devers el monestir del Gaià. Aquesta 
sortida probablement que s'escaigué encara dins la primera quinzena 
d'agost. 

Guillem d 'Er i l l emmalaltí. O durant el viatge d'anada a Santes 
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Creus, o en arribant al monestir. La crisi del mestre de Montesa j a 
es devia presentar greu des del pr imer moment. E l dia 17 d'agost el 
rei, des de Barcelona, escriu al papa sobre aquella malaltia del mestre 
i l i suggereix que, en el cas que pogués produir- l i la mort , davant la 
conveniència de nomenar un nou mestre de l'orde, podria facultar 
novament l'abat de Santes Creus perquè el nomenés i el constituís. 
I també que en nom del papa pogués donar l'hàbit del nou orde 
a dos o tres cavallers per a elegir d'entre ells el nou mestre. E l re i 
j a d iu al papa com el mestre malalt estava llavors retingut al mo
nestir de Santes Creus i que més se'n podia esperar la mort que el 
guariment. 2 6 

El mestre de Montesa i el seu seguiment de frares de l'orde, i 
també els abats dels monestirs de Valldigna i de Benifassà que, pel 
que havien treballat en la constitució de l'orde calia que fossin 
presents amb el de Santes Creus al seu establiment efectiu al castell 
de Montesa, romangueren uns quants dies al monestir de Santes Creus 
pendents de les incidències de la malaltia de Guillem d 'Er i l l . Com 
que el curs d'ella no donava esperances d'una represa immediata del 
viatge, i comprenent que era perjudicial que es diferís la presa de 
possessió programada per al dia 24, com hem dit , el dia 22 d'agost 
de 1319 reuní capítol de l'orde trobant-se tots a Santes Creus, en el 
qual constituí claver fra Erimany d'Eroles amb facultat perquè en 
nom d'ell i per procura, prengués possessió del castell de Montesa 
i dels béns de l'orde i en rebés els homenatges. Signaren l'acta 
d'aquest nomenament el mestre i tots els frares de l'orde, presents 
tots al capítol; els abats de Santes Creus i de Valldigna, i els monjos 
pr ior i lector del monestir del Gaià.27 Amb aquests poders i comissió 
fra Erimany d'Eroles anà devers el regne de València a executar-la. 

Mentrestant, el rei rebia del papa la contesta a la petició que l i 
havia formulat. Amb data 29 d'agost, Joan X X I I es reservava el no
menament del nou mestre de Montesa si vaccare contigerit; és a dir , 
que no concedia, com volia el rei, que el nou mestre fos nomenat per 
l'abat de Santes Creus; però prohibia que els frares de l'orde el cons
tituïssin capitularment per aquella vegada. 2 8 1 aparentment una mica 
refet, el mestre Guillem d 'Er i l l reprengué el camí devers València. 
L'acompanyaven l'abat de Santes Creus i dos monjos del monestir 
que h i anaven com a instructors espirituals dels frares montesians, 
i que aviat foren incorporats al nou orde amb els títols de pr ior i de 
subprior. Aquests dos primers monjos de Santes Creus presents a 
Montesa eren fra Joan Rovira i fra Guillem de Pinosells. No sense 
vèncer dificultats la comitiva montesiana arribà a Peníscola. Allí s'a
greujà el mestre Guillem d 'Er i l l ; però de moment la cosa semblava 
que s'allargava, de manera que sabem que l'abat de Santes Creus que 
l'acompanyava se n'anà a Tortosa, així com d'altres del seguiment del 
mestre. Però calgué que tornessin urgentment a Peníscola. E l mestre 
havia empitjorat ostensiblement. 
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Desnonada tota esperança de salvar-li la vida, se'n donà notícia 
al rei , que el dia 30 de setembre era a Móra d'Ebre, una de tantes 
etapes del seu treballés viatge devers Gandesa on havia de presidir 
el mullerament del seu primogènit Jaume amb la princesa castellana 
Elionor. Aquell mateix dia el rei prengué diverses providències per 
si s'esqueia que el mestre Guillem d 'Er i l l morís, a fi que els frares 
de Montesa no pretenguessin elegir capitularment u n nou mestre, 
cosa que la butl la papal del 29 d'agost havia interdit . Així comunicà 
al seu fidel cortesà i ambaixador Vidal de Vilanova, que tant havia 
treballat per a la fundació de l'orde de Montesa, i que ara tenia tanta 
responsabilitat que es possessionés dels béns assignats, que cerqués 
el procurador general de l'orde montesià i tots els altres frares de 
l'orde i que els fes conèixer la butl la papal que els privava, per 
aquesta sola vegada, del dret constitucional que tenien d'elegir el 
mestre capitularment. Érem als 2 d :octubre, i , a Tortosa mateix. Vidal 
de Vilanova notificà totes aquestes coses a la presència de l'abat de 
Santes Creus, al frare claver Erimany d'Eroles i als altres frares de 
Montesa Sanç Pere de Ros, Ferran Pere d'Aragó i Bernat de Mont-
sonís que romanien en aquella c iutat . 2 9 

Les temors sinistres aviat es veieren tristament confirmades. E l 
mestre E r i l l moria a Peníscola el 4 d'octubre. Dos dies més tard —6 
d'octubre— el re i des de Gandesa escrivia a l papa recordant-li Ta seva 
anterior petició del 17 d'agost i la resposta papal; del 29 reservant^se 
el nomenament de mestre si se n'esqueia la mort . Ara el re i l i comu
nicava aquesta fatal circumstància, i com que entre els frares de 
l'orde no n 'hi havia cap d'apte i preparat per al Mestrat, reiterava que 
ho diputés a l'abat de Santes Creus, tota vegada q u e — i d'això tots 
en tenien j a una dolorosa experiència— pràcticament no podien 
comptar amb l'assistència del mestre de Calatrava de Castella. 3 0 Amb 
tot, Jaume I I el dia 18, és a dir, dotze dies després de la carta a l 
papa, escrivia a Garsias López de Padilla, mestre de Calatrava, inte
ressant-lo en la solució del problema de la designació del nou mestre 
de Montesa. 3 1 Diligència, però, que meresqüé ben poca atenció, j a 
que els delegats del re i de Catalunya a Zorita se n'hagueren de tornar 
sense cap resposta satisfactòria; tot i que després, atesa la greu des
consideració comesa, el mestre de Calatrava intentés de pal·liar-la 
amb el nomenament de Gonçal Gomis, comanador d'Alcanyís, com a 
delegat seu. 3 2 

El papa amb but l la datada a Avinyó el dia 11 de novembre cometia 
la designació del nou mestre de Montesa a l'abat de Santes Creus. 3 3 

El segon mestre de Montesa fou fra Arnau de Soler, personatge 
molt vinculat a la cort reial. No sabem quan arribà al re i la but l la 
papal facultant Tabat de Santes Creus perquè ell triés i creés el nou 
mestre de Montesa; però és un fet que Arnau de Soler ja era amb 
la cort, de la qual amb prou feines si es separava tot aquest temps 
l'abat de Santes Creus, i què llavors era a Tarragona. Arnau de Soler 
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j a era allí el dia 22 de desembre de 1319, perquè al convent de fra-
menors era present a Tacte de la renúncia que de la primogenitura 
i dels drets que aquesta comportava com hereu de la corona féu el 
príncep Jaume al seu pare el re i Jaume el Just, davant Tinfant Joan 
electe arquebisbe de Toledo, de l'arquebisbe de Tarragona, del bisbe 
de Vic, del Prior de Catalunya de Torde hospitaler fra Ramon d'Em
púries, del comanador de l'Espluga del mateix orde fra Jofre de Ro-
cabertí, del comanador d'Ulldecona i de Torrent fra Guillem Rabassa, 
de l'abat de Benifassà, de fra Guillem Baró, monjo de Santes Creus 
i l loctinent de capellà major reial, i de moltes altres persones notables, 
així eclesiàstiques com civils; f ra Arnau de Soler h i figura com coma
nador d'Aliaga i de la casa de Barcelona de l'esmentat orde santjoa-
nenc o de l 'hospital . 3 4 Aquell mateix dia i immediatament de Tes-
mentat acte de renúncia del primogènit, aquest i u n representatiu 
acompanyament es transferiren del convent de framenors al de predi
cadors de la mateixa ciutat de Tarragona, i allí, al davant de l 'altar 
de santa Caterina, després d'oïda la santa Missa, el príncep prengué 
l'hàbit d'hospitaler de Torde de sant Joan de Jerusalem, que precisa
ment l i fou atorgat i imposat per fra Arnau de Soler solemnement. 3 5 

Sembla que en aquelles dates nadalenques de 1319 j a havia d'estar 
determinat el nom del nou mestre de Montesa. I no solament això, 
sinó que el personatge escollit j a era a Tarragona, amb la cort, pen
dent del seu nomenament. 

Però res no h i podien fer esperant que el mestre de Calatrava 
proveís qu i havia d'acceptar-lo a l'orde. Finalment el delegat calatra-
vès Gonçal Gomis, comanador d'Alcanyís, es presentà a Tarragona 
amb el poder del seu mestre. E l 3 de març de 1320 n'era reconeguda 
l 'autenticitat i se'n tragué trasllat notarial. Dos dies després, 5 de 
març, Tabat de Santes Creus Pere Alegre, delegat papal, present el 
rei Jaume i els infants fills seus i davant una br i l lant representació 
de prelats i d'altres persones de categoria, després que l i havia estat 
rebuda la professió a Torde montesià, creà Arnau de Soler mestre de 
de t o t Torde. L'acte tingué per marc Tesglésia dels framenors de 
Tarragona. 3 6 

Que Arnau de Soler era a Tarragona j a preconitzat mestre de 
Montesa molt de temps abans de la data que en fou efectivament 
creat sembla deduir-se del document reial de 19 de gener de 1320 
pel qual se l i demana que l l i u r i a la cúria reial la documentació que 
tenia a l seu poder pertanyent a l'orde de Montesa. 3 7 

Sabem que dies després del seu accés al mestrat de Torde de 
Montesa fra Arnau de Soler anà devers aquella vi la i castell i a d'al
tres llocs que pertanyien al seu orde. Sembla que en prengué posses
sió el 21 de març; certament, to t al més tard el dia 23 j a n'havia 
presa. 3 8 

A mig maig tornà a Catalunya i s'encaminà devers el monestir de 
Santes Creus, que havia d'ésser escenari d'actes de prou transcen-
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dència a la història de l'orde i del monestir. L'acompanyaren des de 
Montesa fra Berenguer de Montol iu, comanador major de l'orde, que 
és tant com d i r la segona autoritat; fra Sanç Pere de Ros, pr ior ; 
i fra Bernat de Roca i f ra Berenguer de Torrent. A Santes Creus el 19 
de maig de 1320 el mestre prestà el degut jurament de fidelitat a la 
Seu Apostòlica en mans de l'abat Pere Alegre 3 9 que n'havia estat 
comissionat pel papa. 

L'endemà Arnau de Soler donava l'hàbit de Montesa al príncep 
Jaume ingressat encara no feia cinc mesos a l'orde hospitaler, evident
ment d'una manera forçada i on se sentia incòmode. E l mestre de 
Montesa l i investí l'hàbit solemnement al capítol de Santes Creus, 
davant l'abat d'aquest monestir i el del monestir sicilià d'Altofonte, 
i dels quatre frares de Montesa que hem esmentat i que acompanya
ren el seu mestre a Santes Creus; i , no caldria dir-ho, de la comunitat 
monacal santescreuina. Així ho comuncà aquell mateix dia f ra Arnau 
de Soler al r e i . 4 0 

La jurisdicció prioral quieta 

D'acord amb les normes estatuïdes el 5 de ju l i o l de l'any 1320 el 
comanador major de Calatrava al regne d'Aragó es presentà a Mon
tesa per tal de practicar-hi la visita regular. Sembla que prèviament, 
i també d'acord amb les normes estatuïdes, h i havia convocat l'abat 
de Santes Creus. Sabem certament que l'abat Pere Alegre era a 
Montesa en aquella data i que el comanador calatravès pretengué 
actuar. Però el re i Jaume el Just, atenent que l'orde de Montesa 
només feia un any, i encara no complert, que havia estat fundat, 
i que havia sofert la mort del pr imer mestre i un retràs considerable 
a la designació del successor regular, persuadí els visitadors que 
aplacessin la visita per a més t a r d . 4 1 

Probablement que a instància de l'abat de Santes Creus fou el re i 
Jaume qui des de Girona als 6 d'agost de 1321 adreçà una carta al 
Capítol general de l'orde Cistercenc per ta l que disposés que els abats 
de Santes Creus, o de Valldigna de tots els temps, estessin amatents 
a les visites de l'orde de Montesa i a la provisió dels seus mestres; 
i així mateix que els monjos de Santes Creus que h i havia a Montesa 
per a la instrucció espiritual dels frares de l'orde h i romanguessin 
continuadament ta l com j a havien començat a fer . 4 2 

E l Capítol General de l'orde reunit aquell setembre a Cister for
mulà una resolució el dia 20 per la qual associava, unia i incorporava 
a l'orde cistercenc el novament fundat de Montesa i disposava que 
l'abat de Santes Creus h i nomenés perpètuament confessors que 
tinguessin cura de les ànimes dels cavallers montesians, 4 3 

L'any 1323 fou realitzada a Montesa la primera visita regular que 
coneixem amb certesa pel gran mestre calatravès Garsias López de 
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Padilla amb la presència i intervenció de l'abat de Santes Creus. 4 4 

Dos anys després, 1325, l'abat de Santes Creus s'adreçà al Capítol 
General de l'orde cistercenc per ta l que concedís al monjo de Santes 
Creus que havia instituït prior de Montesa que pogués absoldre els 
frares d'aquell orde d'acord amb els privilegis concedits pels papes, 
tant a l'abat de Santes Creus, com en general a l'orde del Cister; 
així com la facultat d'absoldre'ls en tots els casos reservats al Capí
tol General. No caldria dir com el Capítol accedí al prec de l'abat 
santescreuí i com així restà cosolidada la categoria del pr ior monjo 
a Montesa. 4 5 

Pel desembre de l'any següent, 1326, el gran mestre de Calatrava 
tornà a Montesa a practicar visita amb l'abat de Santes Creus. Entre 
les definicions dictades el dia 2 a la visita cal que fem esment de les 
que tenen interès a la funció del pr ior monjo qüe Santes Creus 
mantenia a Montesa: una d'elles concretava puntualment que cap 
frare sacerdot de l'orde no podia exercitar el t r ibunal de la Peni
tència sense llicència expressa del pr ior monjo, i contra qui altrament 
fes fulminava la pena d'excomunió.46 Tampoc ningú de l'orde no 
podia accedir als ordes sagrats sense el consell del monjo pr ior , sota 
una culpa que la definició conceptuava lleu i que l ' inculpat purgava 
durant tres dies. Una altra definició recomanava que, almenys una 
vegada a l'any, els frares de Montesa es confessessin amb el monjo 
p r i o r . 4 7 

El primer pr ior monjo de Santes Creus que h i hagué a Montesa, 
segons Samper, fou fra Ramon d'Auger que h i hauria perseverat 
durant tot el mestrat de fra Arnau de Soler. Però aquest mestre morí 
el 1327, i el 1328, sota el govern de fra Pere de Tous, ja apareix a 
Montesa un altre pr ior monjo: fra Joan Rovira, del qual coneixem 
més dades que del primer, puix que sabem que fou prior del monestir 
de Santes Creus 4 8 i d'abans, 22 d'abril de 1316, sabem que havia 
estat notari re ia l . 4 9 

A les darreries de novembre de 1333 el mestre Garsias López de 
Padilla tornava a visitar Montesa amb l'assistència i intervenció de 
l'abat Alegre de Santes Creus. Entre les definicions d'aquesta visita, 
dictades el dia 30, té interès l'ordinació que fa referència a l'hàbit 
que havien de vestir els frares de Montesa i que determinaren que fos 
de drap b lanc 5 0 i que els distingís dels frares de l'orde de Calatrava. 

E l dia 5 de novembre de 1353 el mestre de Calatrava fra Joan 
Núnez de Prado practicà la visita regular a Montesa. L'abat de Santes 
Creus no h i pogué comparèixer i , d'acord amb les normes estatuïdes, 
acompanyà i intervingué la visita l'abat cistercenc del monestir de 
Valldigna. Entre les definicions que aquesta visita dictà als frares 
montesians remarcarem la que establia com pertanyia al monjo de 
Santes Creus, pr ior de Montesa, la cura que al cor fossin cantades 
i resades les Hores canòniques, és a dir, que l i era de competència la 
direcció de l'Ofici diví; així com l'estatueix la tercera autoritat de 
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Torde en determinades funcions, tals com dispensar els frares del 
cor, de la presència al capítol i al refetor en les absències del mestre 
i del comanador de l 'orde. 5 1 

L'any 1376 l'abat de Santes Creus fou convocat a la visita que el 
mestre calatravès projectava de practicar a Montesa. Llavors era abat 
de Santes Creus el cèlebre fra Bartomeu de la Dernosa, que no pogué 
acudir-hi, i en carta al mestre Pere Núfiez se n'excusava des de Santes 
Creus el dia 1 d'abril i delegava l'abat de Valldigna. Rebuda aquesta 
excusa pel mestre calatravès, amb data 28 d'abril , i des de València, 
requeria la presència de Tabat valldignenc per a realitzar-la el proper 
dia 4 de maig. L'abat de Valldigna, Arnau d'Aranyó, tampoc no h i 
comparegué. Per això «en l'any de Nostre Senyor .M.CCCLXXVL, 
digmenge a .1111, del mes de maig, lo molt reverent religiós senyor 
lo senyor frare Pere Núnez per la gràcia de Déu mestre de la cava
lleria de l'orde de Calatrava, absents los religiosos reverents los 
abbats dels monestirs de Sentes Creus e de sancta Maria de Vall
digna, los quals singularment per lo d i t reverent mestre legítimament 
requests no són poguts venir a la present visitació... visità personal
ment lo mestre e convent de Montesa».5 2 

Samper 5 3 en establir el catàleg dels priors de Montesa monjos de 
Santes Creus que tingué l'orde sembla que allargui el càrrec a fra 
Joan Rovira fins al 1382, que en fou fra Francesc Punxet. Si fos així 
comportaria un priorat de cinquanta quatre anys a fra Joan Rovira, 
que sembla excessiu tenint en compte els anteriors càrrecs d'aquest 
monjo al monestir de Santes Creus. L'any 1390 en fou fra Francesc 
Albinyana, que devia mor i r l'any 1394. E l mestre de Montesa escrigué 
a Tabat de Santes Creus que l i enviés u n nou prior; però, tot i que 
l'abat Andreu Porta es retrassà una mica, finalment el dia 6 d'octubre 
d'aquell any ja havia proveït el priorat en la persona de fra Gabriel 
Rovira, 5 4 del qual deia el mestre de Montesa en carta presentant-lo 
als seus frares «que jatsia que ell aparegué jove, emperò que ell ha 
dies combinents». 

No serà una digressió inútil que recoll im ací el concepte pejoratiu 
que l'orde de Montesa mereixia al re i Cerimoniós. Esdevé un episodi 
molt interessant de la història montesiana i ben poc conegut. E l re i 
Pere arribà a suggerir al papa la supressió de l'orde i la seva incor
poració a l'orde Hospitaler; ens bo fa saber un document de Cli
ment V I datat a Avinyó el 21 de maig de 1346 pel qual comissionà 
Bernat Oliver, bisbe de Barcelona, i Sanç López de Ayerbe, bisbe de 
Tarassona, per tal que obrissin una informació i l'enviessin segellada 
a la cúria papal sobre la conveniència d'agregar Torde de Montesa 
al de l 'Hospital de sant Joan de Jerusalem ta l com demanava el re i 
Pere davant la relaxació dels frares montesians i tenint en conside
ració que l'origen dels béns l lurs provenia de l 'Hospital de València 
i que l'orde montesià probablement resultaria ineficaç si calgués 
oposar-se a una invasió. 
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Aquesta pressió reial, basada ara j a més en la ineficàcia de l'orde 
de Montesa que no pas en la seva relaxació, encara era forta l'any 
1353 després de l'adveniment al papat d'Innocent V I . Com fos que el 
rei Cerimoniós no hagués pogut aconseguir del difunt Climent V I 
l'anexió de Montesa a l 'Hospital, ara insistia novament. I el papa 
cometia al bisbe Pere Arnariz d'Osca que per a satisfer com calgués 
la petició del rei de Catalunya l'informés sobre la pretesa ineficàcia, 
atenent, peró, els parers del mestre i dels frares de Montesa. 5 5 

El resultat d'aquestes enquestes no devia ésser tan desfavorable 
a l'orde montesià quan, no solament perseverà, sinó que a les darre
ries d'aquella centúria se l i incorporà, amb tots els béns i amb tots 
els cavallers, l'orde català mi l i tar de sant Jordi d'Alfama. 5 6 De llavors 
que l'orde s'anomenà de Montesa i de sant Jordi d'Alfama, i incorporà 
la creu vermella del cavaller santjordià, patró de Catalunya, com a 
dist int iu de l'orde. 

El segle XV 

Consta que l'any 1405, si no abans, era pr ior monjo de Montesa 
fra Pere Va l l s ; 5 7 personatge de molta categoria que com a ta l pr ior 
montesià trobem actuant d'apoderat de l'abat i monestir de Valldigna 
i comptador de la Generalitat del regne de València a les Corts j a 
d'abans d'aquella data, 5 8 i que després fou lloctinent de capellà major 
r e i a l 5 9 i com a tal el veiem procurador a les Corts catalanes els anys 
1419-20.60 L'esment d'aquest prior, que no està enregistrat al catàleg 
de priors de Montesa de Samper, ens alliçona de com resulta d'in
completa la ll ista pr iora l dreçada pel memorable tractadista de la 
segona meitat del segle xvn . Després de l'any 1416 apareix pr ior 
monjo de Montesa fra Tomàs Llonc, 6 1 benemèrit monjo que el 1403 
ja era subprior de Santes Creus, d'on també fou bosser i més tard 
abat del monestir cistercenc de sant Bernat de Rascanya, altrament 
dit de l 'Horta de València. 6 2 

L'any 1421 el papa confirmava a l'orde de Montesa l'ús de l'hàbit 
que havia estat ordenat i de la creu vermella de sant Jordi, i en el 
privilegi que el papa Martí V n'otorgà, datat a Roma el 23 de maig 
de l'any esmentat reconeix explícitament la dependència que l'orde 
devia a l'abat de Santes Creus. 6 3 

LT de gener de 1428 el mestre de Montesa des de València escri
gué al sotsprior monjo, que era fra Ramon Margall, dient-li com el 
proposaria per p r i o r . 6 4 Així fou, i no trobem altre pr ior fins que, 
segons Samper, l'any 1440 en fou fra Jaume Vi le l la 6 5 ; el 1457 f ra 
Felip Arraga i el 1485 fra Pere Valls. D'aquest darrer, però, podem 
rectificar una mica la cronologia, perquè consta j a pr ior de Montesa 
l'any 14676 6 i en fou molts anys. 

Durant aquest segle el pr iorat de Montesa fou exercitat tan quie-

12 



tament pels monjos de Santes Creus com ho havia estat el segle 
anterior. Assenyalarem com a fet transcendental, no potser tant per 
les conseqüències que tingué, sinó per la categoria del personatge que 
la practicà, la visita de fra Joan de Blasayo, abat de Morimond, legat 
directe de Tabat general de Torde cistercenc i del Capítol General, 
com a Visitador i Reformador de l'orde. Per ta l de complir les normes 
estatuïdes l'abat de Mor imond convocà à la visita que pretenia fér 
a Montesa l'abat de Santes Creus fra Guillem Blanc. Però aquest no 
h i pogué comparèixer i s'excusà legalment. Així fou cridat l'abat de 
Valldigna fra Llop Palasí, i el dia 17 d'abri l de 1444 fou dictada la 
carta de visita i establí algunes definicions sobre les quals cal co
mentar la que atribueix al monjo pr ior Texclusiva competència de 
promoure als ordes sagrats els frares montesians, i no a cap altra 
persona. 6 7 

E l 4 de maig de 1468 l'abat Guillem del mateix monestir dè Mori
mond practicà la visita a Montesa, sense la concurrència de Tabat de 
Santes Creus n i del de Valldigna perquè la feia amb rescripte apos
tòlic. Aquesta visita reforçà l 'autoritat del pr ior monjo reconeixent 
que l i pertocava la vigilància de la pràctica del silenci regular als 
llocs ordenats. 6 8 

L'any 1502 el re i Ferran el Catòlic comissionà la visita de Montesa 
a fra Sanç de Londono i a fra Gonçal Díaz de Haro, tots dos cavallers 
calatravesos. Practicaren la visita amb el consell i consentiment de 
fra Pere de Mendoça, abat de Santes Creus. No se sap que deixessin 
definicions com a conseqüència de la v is i ta . 6 9 

Devers el cesarisme 

E l pr imer monjo pr ior del segle x v i del qual tenim coneixement és 
fra Joan Calderó que com a ta l signa l'acta testificant l'elecció de 
Bernat Despuig, mestre de Torde de Montesa, el 15 de febrer de 
l'any 1506.70 Després d'ell apareix fra Jaume Ponter l'any 1522 i fra 
Antoni Crespo el 1537 que no h i romangué gaires anys, perquè sabem 
que h i anà després d'haVer estat pr ior del monestir de Santes Creus 
Tany 1535 i el 1541 j a tornava a ésser síndic i ecònom del seu esmentat 
monestir i pr ior altra vegada Tany 1543.71 E l succeí al càrrec pr iora l 
de Montesa f ra Jeroni Desclergue, qui j a el 12 de febrer de 1542 pre
sidí el capítol de Torde de Montesa, segons costum. 7 2 Fra Jeroni 
Desclergue havia estat abans vicari de Conesa, com consta de l ' I 
d'abri l de 1527.7 3 E l pr iorat de Montesa l'any 1550 ja era regit per 
fra Joan Porta, que probablement només el tingué uns quants mesos; 
aquest monjo havia estat enviat com a subprior al monestir de Vall
digna el 27 de setembre de 1544.7 4 I quan tornà del priorat de Mon
tesa fou pr ior del seu monestir de Santes Creus 7 5 on perseverava 
encara l'any 1584.76 
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Durant aquesta primera meitat del segle xv i j a es dibuixen les 
apetències cesaristes sobre els ordes religiosos. Com que aquest fe
nomen històric juga un paper de gran importància en les relacions 
entre Santes Creus i l'orde de Montesa, com caldrà que constatem, 
entenem que cal ací dir-ne alguna cosa. E l papa Jul i I I l ' I d'abril 
de 1508 atorgava una butl la nomenant la majestat catòlica del re i 
d'Espanya mestre i administrador perpetu dels ordes mil i tars; en 
una butl la del 21 de maig de 1509 declarava la jurisdicció espiritual 
que l i competia; Lleó X l'any 1514 expedí una but l la on anomenava 
el rei Ferran el Catòlic administrador dels ordes mil i tars; i l ' I de 
maig de 1516 confirmava a l'emperador Carles l'efectivitat de la seva 
perpètua administració espiritual i temporal sobre l'orde mi l i tar 
d'Alcàntara; Adrià V I el 4 de maig de 1522 reiterava a la corona 
reial de Castella l'administració dels ordes de Santiago, de Calatrava 
i d'Alcàntara; Climent V I I l'any 1526 reiterava al rei l'administració 
espiritual de l'orde de Santiago; Jul i I I I el 4 d'agost de 1550 en una 
butl la declarava expressament la jurisdicció espiritual que competia 
a Carles I sobre els ordes religiosos de cavalleria. 7 7 Ja veurem més 
endavant com fou de catastròfica l'anexió individuada de l'orde mon
tesià a la Corona. De moment, retinguem aquests fets i dades d'on 
arrenca la desgràcia de les relacions entre Santes Creus i l'orde de 
Montesa. 

E l 30 d'agost de 1524 practicaren la visita a Montesa els frares 
calavatresos Joan de Lanuza i Ferran de Segòvia. No sabem si h i 
concorregué l'abat de Santes Creus, o el de Valldigna o la practicaren 
sols, amb l'anuència d'aquells; com que no deixaren definicions, no 
consta la seva intervenció, que podia haver estat efectiva. 7 8 Cal que 
diguem com les relacions entre Montesa i Santes Creus en aquest 
temps eren cordialíssimes, i d'aquesta superlativa cordialitat en tenim 
prova positiva que estimem útil de donar a conèixer. A mig ju l i o l 
de 1535 els abats de Poblet i de Santes Creus que eren respectivament 
fra Ferran de Lerin i fra Jaume Valls, es traslladaren a València per 
tal de concordar les diferències que h i havia entre el duc de Gandia 
i el monestir de Valldigna. Sabedor el mestre de Montesa, fra Romeu 
de Corbera, barceloní, que l'abat de Santes Creus era a València tan 
ben acompanyat, als 18 de ju l i o l l i adreçà una carta on s'excusa que 
pels seus anys i xacres no l i vagi a retre l'homenatge fraternal que 
mereixia i que encomanava als portadors. Es tracta d'una carta tan 
característica que resulta un model de cortesia i de bona voluntat . 7 9 

Aquell mateix any 1535 i amb el consentiment i assistència de 
l'abat Valls de Santes Creus practicaren la visita regular a Montesa 
dos frares calatravesos comissaris de l'emperador, fra Garsias de 
Conchillos i fra Francesc Carrillo de Guzmàn. Aquesta visita, que en 
certa manera podríem conceptuar de resultats adversos als nexes 
que l'orde de Montesa mantenia amb el monestir de Santes Creus, 
en realitat no empitjorà gens n i mica les mútues relacions. Perquè 
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en les definicions que els visitadors redactaren el dia 9 d'octubre, 
entre altres coses estatuïren que restés suprimit el càrrec de subprior 
monjo dins l'orde. Aquest càrrec, certament, atribuït generalment 
a un monjo del monestir de Santes Creus, fou cancel·lat, doncs, sense 
cap mena d'oposició, n i de protesta, segons sembla. E l càrrec apa
regué cancel·lable a tots pels motius que fossin i fou cancel·lat. Sembla 
que darrerament havia estat exercitat per algun monjo no precisa
ment del monestir de Santes Creus, i això comportava una no tan 
perfecta entesa amb el pr ior monjo que en fou sempre. Des de 1535, 
doncs, Santes Creus no proveí més el càrrec de sübprior de Montesa 
amb un dels seus monjos. 8 0 Certament, cal d i r que si Santes Creus 
s'hagués proposat de mantenir el càrrec de subprior de Montesa 
a favor d'un monjo del seu monestir, hauria trobat ben poca oposició 
per part de l 'orde. 8 1 

Els fets de mitjan segle XVI 

A mit jan segle x v i es produïren fets mol t greus a l'orde de Mon
tesa que donaren bon lloc a la intervenció de Santes Creus. E l mestre 
fra Pere Lluís Galceran de Borja, amb data 18 de març de 1551, cità 
f ra Francesc Lluís de Blanes, comanador de Perpunxent, que es pre
sentés a sant Mateu el dia 12 d'abril . Temerós aquest de l'enemistat 
amb què el mestre el distingia, en Hoc d'acudir a la reunió regular 
a la qual se'l convocava, denuncià la seva por al tr ibunal del portant-
veus del General governador de València. Tot i que el comanador 
acudí a sant Mateu, en pretendre el mestre imposar-li el puni t iu que 
mereixia, el cavaller Blanes presentà un document del governador 
que l'eximia de l 'autoritat regular del mestre de l'orde. Aquest manà 
que fos detingut al castell de Montesa fins a nova ordre; però Blanes 
obtingué a València un document exemptori del governador. No h i 
valgueren intervencions de persones amigables componedores que per
suadissin el comanador de confiar-se als procediments de l'orde. 

E l mestre el manà citar que comparegués a València al seu davant 
en un termini de tres dies. No h i comparegué i l i fou fulminada pena 
d'excomunió i procés per a privar-lo de la comanadoria i l'hàbit, si 
calia. Però Blanes anà a Madrid i s'emparà del príncep Felip, fill de 
l'emperador, al qual reconegué com a mestre que el re i era de l'orde 
de Calatrava. , 

E l comanador Blanes fou privat per procés regular de la seva 
comanadoria. I el mestre de Montesa, veient el caire que aquest afer 
prenia, envià a Santes Creus el seu procurador i de tot l'orde de 
Montesa, fra Joan Alegria, prevere montesià, per ta l que requerís 
a l'abat de Santes Creus Jaume Valls la seva intervenció en aquella 
qüestió com a pare espiritual que era de l'orde de Montesa. L'abat 
de Santes Creus dictà providència al seu monestir el dia 21 de maig 
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de 1551 per la qual encomanava a f ra Miquel d'Ardüles, monjo de 
Santes Creus i pr ior de Montesa, que rebés una detallada informació 
de l'afer sobre el qual havia estat requerida la seva autoritat i que 
el sospesés bé i que h i proveís justament d'acord amb els estatuts 
de l 'orde. 8 2 No sabem a quines conclusions concretes devia arribar 
l'actuació a Montesa de fra Ardilles més enllà de certificar-se de la 
l i c i tud de les providències preses pel mestre i d'aprovar-les. 8 3 

E l comanador deposat recorregué a València i Madrid i procurà 
d' introduir la causa al reial consell dels ordes mil i tars perquè la 
substanciés el re i com a mestre administrador que era del de Cala
trava. E l fill i l loctinent de l'emperador Carles, el príncep Felip, el 10 
de desembre de 1551 nomenà visitadors de Montesa fra Inyigo de 
Ayala, comanador de Carrión i Calatrava la Vieja, i fra Joan Cabeça 
de Vaca, pr ior d'Alcanyís i capellà d'honor del rei . Aquests visitadors 
j a eren a València 1*11 de gener de 1552 on notificaren la reial cèdula 
al mestre de Montesa i convocaren l'abat de Santes Creus per a 
practicar la visita. L'abat de Santes Creus no h i podia acudir per a 
la data convocada i demanà que la h i allarguessin. Els visitadors la 
h i assenyalaren prorrogada fins al 10 de febrer en una segona citació; 
però l'abat Valls tampoc no h i podia arribar còmodament. Els visi
tadors llavors convocaren l'abat de Valldigna amb data 3 de febrer; 
però aquest estava atrapat de mal de gota i donà ràpidament notícia 
del seu estat a Tabat de Santes Creus. L'afer que motivava aquesta 
visita era prou greu per a deixar-lo a resolució unilateral, i , fent u n 
esforç extraordinari l'abat santescreuí es presentà el dia 11 de febrer 
quan realment començà la visita a Montesa, i que h i dictà les seves 
definicions el dia 2 1 . 8 4 

Mentre això passava a Montesa, el comanador Blanes obtenia a 
Madrid del príncep Felip una comissió perquè els visitadors deter
minessin sobre la seva causa. Aquesta comissió era del 19 de febrer 
de 1552, i quan arribà a Montesa j a estava enllestida la visita, com 
hem dit , el dia 21; però el comanador Blanes se les arreglà perquè 
els frares calatravesos visitadors es fessin càrrec de la comissió feta 
pel príncep. I així demanaren al mestre de Montesa el procés i pre
tengueren intervenir-lo. Aquesta actitud motivà que el mestre de 
Montesa fra Pere Galceran de Borja es traslladés a Madrid; i que la 
seva protesta, portada al capítol definitori de l'orde de Calatrava, 
obtingués l'acord de l'assemblea i provoqués el 21 de març l'anul·lació 
de la comissió del príncep Felip dictada el 19 de febrer. 

Amb aquestes notícies tornà el mestre de València; però ací es 
trobà que els visitadors, si no com a comissionats del príncep Felip 
per a entendre en la causa del comanador Blanes, reprengueren els 
seus drets com a Visitadors, i el 25 d'abril d'aquell 1552, és a dir, al 
cap de dos mesos de closa l 'anterior visita, convocaren novament 
l'abat de Santes Creus, j a que la but l la apostòlica de fundació de 
l'orde no obstava que la visita es pogués practicar una o més vegades 
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en u n any, si convenia. L'abat Valls s'exçusà de venir i assistí a 
aquesta visita l'abat fra Josep Garrigues de Valldigna. Certament que 
el comanador Blanes tenia influències i aquestes prosperaven, de ta l 
tnanera que la visita a l'orde en aquesta ocasió es practicava a Va
lència per a major comoditat de les defenses de Blanes, i no a 
Montesa com era de raó i costum. Naturalment, amb la protesta del 
procurador del mestre i de tot l'orde montesià i perquè no convenia 
d'establir u n ta l precedent. 

Des del començament d'aquesta visita j a cs manifestà el desacord 
entre els frares calatravesos i l'abat cistercenc de Valldigna, que 
actuava com a lloctinent del de Santes Creus. Els visitadors es mani
festaren declaradament de part de Blanes i l'abat no cedí en mantenir 
els drets del mestre i de l'orde de Montesa que Blanes havia conculcat 
acudint i actuant per conductes irregulars. I contra el parer de Tabat 
Garrigues, després, de llarguíssime.s discussions, amb dissentiment 
manifest i amb protesta expressa de l'abat sense el consentiment i 
anuència del qual no podia ésser pronunciada, fou declarada sen-
tènçia pels visitadors çalatravesps el dia 5 de ju l i o l rest i tuint al co
manador Blanes la comanda que l i havia estat presa i condemnant 
el mestre de Montesa a pagar la despesa del jud ic i . 

# Naturalment, tant el mestre com tot l'orde en protestà. Ben pocs 
dies després, l ' l i de ju l i o l l'apel·laren davant el papa Ju l i I I I . 8 5 Sabem 
que el procés fou acceptat a Roma i que u n bisbe de la cúria,papal 
fou nomenat perquè l'estudiés. Samper d iu que no sap res més d'a
questa; qüestió,86 que encara donà. mol t de joc i durà anys com direm. 

No podem establir per quins tombants l'afer retornà al Consell 
dels ordes mil i tars de Madrid, n i sota quines acusacions i formalitats 
el mestre de Montesa fou empresonat. Però coneixem una carta 
d'aquest des del seu recloïment a Zorita de los Canes—a l'Alcàrria— 
adreçada a l'abat de Santes Creus que ens aixeca una punta del vel 
que embolcalla aquest misteri . La carta és del 25 de novembre de 1554, 
i per ella coneixem com l'abat Jaume Valls, sabedor de l'empreso
nament del mestre de Montesa l i havia escrit el 12 de setembre, carta 
que l i arribà a la presó els primers dies d'octubre. E l mestre agraeix 
a l'abat els oferiments que aquest H formulava, amb els quals ja 
comptava per l'obligació que els abats dc Santes Creus, tenien de 
procurar per a Torde de Montesa en la qual exercien tanta autoritat. 
Es dol dc les malalties de l'abat i l i desitja mil lora. L i manifesta 
sense embuts que to t el que l i passa és per l'ambició que existeix 
de prendre la jurisdicció de l'orde de Montesa que el l està disposat 
a defensar com pal. I comunica a l 'abat Valls com els advocats que 
el. mestre té a Madrid i que entenen en aquella qüestió l i havien 
enviat un dictamen de com Tabat de Santes Creus havia de defensar 
l'orde de Montesa i les pròpies preeminències que h i tenia davant 
les pretensions del Consell dels ordes mil i tars. E n aquest escrit es 
dibuixa clarament com es provocava una nova visita en la qual, 
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segons parer de l'abat de Santes Creus, calia tractar exclusivament 
de l'afer del mestre. Aquest proposa a l'abat que, si l i sembla, es faci 
assistir d'un ju r i s ta . 8 7 

Juntament amb la carta anava el dictamen al qual fa referència 
i que coneixem. Els juristes consultats exposen l lur parer que la 
convocatòria per a la visita a Montesa ha d'ésser feta als abats per 
a practicar-se a Montesa precisament, i no a cap altre lloc. Que els 
abats —el de Santes Creus, i subsidiàriament el de Valldigna— han 
d'estar aparellats a anar-hi d'acord amb la butl la fundacional de 
l'orde; però que encara que siguin convocats pel consell dels ordes 
mil i tars de la cort, s'hi poden resistir si la convocatòria no els cita 
a Montesa, perquè aquell organisme no té cap mena d'autoritat da
munt d'ells. Fins i tot, si fossin convocats amb la firma del príncep, 
podien excusar-se'n tot i que la convocatòria digués que amb aquella 
visita prestaven un servei a la reial majestat, i poden respondre que 
la visita no pot ésser practicada a Madr id . 8 8 

Tant la carta del mestre de Montesa com el dictamen dels advo
cats madrilenys que la documentava fou tramesa a l'abat de Santes 
Creus pel pare del mestre. Era aquest el duc de Gandia, Joan de 
Borja i Henríquez, que de primeres noces havia t ingut diversos fills, 
u n dels quals sant Francesc de Borja; i de les segones amb Francesca 
de Castro i de Pinós, el mestre de Montesa. Cal que remarquem 
l'ascendència materna del mestre, tan vinculada amb el monestir de 
Santes Creus, i que segurament que afavoria molt la calorosa reco
manació amb què el duc de Gandia ho trametia tot a l'abat Valls amb 
una lletra datada a València el 5 de desembre de 1554 el text de la 
qual, de mera circumstància, té un interès ben remarcable. 8 9 

E l correu des de València a Santes Creus no s'entretingué. A la 
matinada, encara negra n i t , del 9 de desembre j a havia arribat a l 
monestir i al cap de ben poques hores j a estava despatxat. D'aquest 
despatx coneixem dues cartes de l'abat Valls. Una d'elles al duc de 
Gandia, i tot i ésser de pura cortesia afirma al pare del mestre de 
Montesa com s'ofereix a aquest com ja ha fet altres vegades per a 
actuar personalment tot allò que calgui i sempre defensant-lo en 
un procés de tanta justícia, i que de seguida que rebi avís de la cort 
per a la visita a l'orde, que h i respondrà d'acord amb les normes que 
el mestre l i ha tramès, ta l com l'afer demana i perquè els cobejosos 
no surt in amb la seva. 9 0 Aquesta carta al duc era vehicle de la que 
l'abat enviava pel seu conducte al mestre reclòs al castell calatravès 
de Zorita. 

L'abat Valls escriu força llargament al mestre i l i agraeix profun
dament la informació que l i han enviat sobre els negocis de la defensa 
del senyor mestre i de tot l'orde de Montesa. Palesa al presoner el 
sentiment personal seu i de tota la comunitat del monestir de Santes 
Creus pels treballs que el mestre cal que sofreixi i els desmèrits de 
l'orde, i com tot ho encomana a Déu. No s'està de discursejar l'abat 
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de Santes Creus, i cau en la temptació de l'erudició aportant unes cita
cions bíbliques. Però també d iu categòricament que sempre que 
l ' infant l loctinent reial, o el consell dels ordes mil i tars, l i enviïn cè
dules requerint-lo a la visita que s'hagués de fer a l'orde de Montesa 
celebradora a la cort de Madrid, que h i respondria de la manera que 
el mestre l i havia comunicat, és a dir, resistint-s'hi i al·legant no 
ésser possible perquè la seva assistència, o la de l'abat de Valldigna, 
serien en ruïna i destrucció de l'orde. Invoca él voler del fundador 
d'ella, el re i Jaume el Just, i la butl la fundacional del papa Joan X X I I , 
que sempre fins ara havien estat servats en les visites practicades pels 
frares calatravesos. Per la defensa d'aquest pr inc ip i el mestre «hà 
de suar gotes de sang»; però pot comptar amb l 'ajut de tots els qu i 
l i són partidaris i estan obligats a defensar les immunitats de l'orde 
de Montesa; en la qual defensa l'abat de Santes Creus compta mol t 
amb la poca dificultat del mestre per ésser qu i és, per les influències 
que podrà remoure perquè «convé al servei de Nostre Senyor i no 
s'ha de donar lloc a les ambicions dels castellans, qui i perquè els 
jutges són els nostres enemics». I promet al mestre que, com sem
pre, quan calgui assistirà i intervindrà personalment la visita si la 
salut no l i ho vedà, i així emprarà les seves forces a l seu servei i e l 
de l'orde. I sembla à l'abat dé Santes Creus que no l i caldrà empor-
tar-se'n advocat de Catalunya que l'assessori en el cas de la visita, 
tota vegada que a València n 'h i ha molts capaços d'aconsellar a 
profit de la causa. 9 1 

E l dia 6 de març de 1555 Diego Fernàndez de Córdoba, jutge del 
re i al regne de València, des d'aquesta ciutat enviava el notari 
Francesc Joan Ortis a l'abat de Santes Creus amb una carta de la 
infanta de Castella, princesa de Portugal i governadora lloctinent de 
la reial majestat al regne de València per la qual intimava l'abat 
Valls que acudís a Madr id a practicar la visita a l'orde de Montesa. 
No coneixem el text convocatiu de la princesa lloctinent. Però del 
text de la carta del jutge esmentat consta que es tractava d'una cè
dula firmada amb el seu nom reial i l l iurada pel reial consell dels 
ordes mil i tars. E l senyor Fernàndez de Córdoba, molt atentament 
i amb les consuetes frases gomoses del temps, s'excusa de no ésser 
més explícit per la pràctica que l'abat de Santes Creus j a ha de tenir 
en aquella mena d'afers, i tan solament l i demana que la contesti de 
seguida. Ja recela el jutge que l'abat de Santes Creus no rebrà aquella 
citació amb la conformitat que hauria desitjat; però no s'està dè d ir 
a l'abat que «pues debe importar poco aguardar térroinos de eumpli-
miento» no faci esperar el notari , que l i ho tindrà en compte i així 
s'ofereix al servei de l 'abat. 9 2 

E l correu valencià quan arribà a Santes Creus es trobà que l'abat 
no h i era i calgué que anés a trobar-lo a la granja d'Ancosa, on com-
paregué el dia 13 de març de 1555 i on rebé de l'abat Valls el despatx 
immediat de la seva comissió d'acord amb els desigs del jutge Fer-
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nàndez de Córdoba. La carta amb què Tabat corresponia a les genti* 
leses del funcionari valencià és datada aquell mateix dia, i no és 
altra cosa que u n breu enfilall de llocs comuns laudatoris i complir 
mentosps per a d i r com l'ha atès «amb tota prestesa que he pogut 
per trobar-me fora del monestir en una granja amb alguns treballs 
i negocis del monestir». 9 3 Amb aquesta çarta el notari-correu també 
s'endugué la resposta que l'abat adreçà a la princesa contestant la 
convocatòria de la visita, i que datà a la mateixa granja d'Ançpsa 
el mateix dia 13 de març de 1555. 

Aquesta l letra és prpu interessant. Per ella sabem com, probable
ment perquè Roma havia comès al consell d'ordes mil i tars el cas del 
mestre de Montesa, aquest organisme havia resolt de donarTi solució 
per via de visita tal com reclamava la constitució de Torde, Però la 
princesa havia convocat que l'abat comparegués després de trenta 
dies a Madrid on seria celebrada la visita. L'abat Valls no s'està de 
manifestar a la princesa com la seva salut i govern del monestir de 
Santes Creus patir ien d'aquell viatge a Ja cort; viatge i treballs que 
donaria per ben emprats si ell h i pogués acudir seguint el manament 
de la reial majestat i els seus lloctinents «sense perjudici de la meva 
consciència, n i de la institució del d i t prde de Montesa, n i de la in* 
tenció dels sereníssims reis d'Aragó predecessors de la seva Altesa 
que fundaren dit orde de Montesa i dels Summes Pontífexs, que con
firmaren la dita institució». La jurisdicció que com abat de Santes 
Creus tenia sobre l'orde de Montesa —segueix dient l'abat a la pr in
cesa— i sobre els seus frares, és de tenir-hi u n pr ior que h i governi 
les coses espirituals, Altrament cada vegada que el mestre de Çala-r 
trava voldrà visitar l'orde de Montesa, o trametre-hi visitadors, cal 
que abans sigui convocat a la visita amb prou prelació perquè còmo
dament h i pugui concórrer ja que solament amb el seu consell i 
consentiment poden tenir subsistència i valor les ordinacions que es 
derivin de la visita; i que en defecte de l'abat de Santes Creus la visita 
es pugui enllestir amb el parer i presència del de Valldigna; però que. 
sempre la visita cal que sigui practicada al monestir o casa de Mon
tesa i no en altre lloc. 

L'abat Valls raona que si la visita no es fa a Montesa, ta l com està 
instituït, eh no t indr ia cap jurisdicció sobre l'orde n i per a intervenir 
en el negoci del mestre, el seu viatge seria nu l i la seva intervenció 
cassada. Per això demana que en sigui excusat. Però recalca reiterati-
vament que si la princesa hagués estat suficientment i deguda infor
mada de la institució i fundació de Torde no ü hauria manat de 
comparèixer a la cort a ajudar la visita, tota vegada que aquesta 
visita no s'hi pot fer perquè solament és practicable a la casa de l'orde 
a Montesa. De bona gana, d iu l'abat, ell es prendria la molèstia del 
l larg camí per posar-ne al corrent la seva Altesa si no fps pels anys 
i les xacres, però si ho vol l i trametrà «que donarà llarga informació 
de la seva disculpa». I per això demana que la visita projectada sigui 
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executada conforme à là institució dè l'orde* és a dir, a Montesa, que 
llavors ell procurarà d'ànar-hi quan h i sigui convocat pels visitadors 
jà que àltïàmeiit no la pot consentir. I encara representa a la princesa 
cOm creu que èilà nó permetrà que és procedeixi èh perjudici de 
l'Orde montesià i déls manaments dè la Seu Apostòlica, n i contradirà 
là intenció dels il·lustrés predecessors seüS, èls reis d'Aragó. 9 4 

Dos dies després l'abat Valls jà havia tornat de la granja d'Ancosa 
àl Sèu monestir dè Santes Créüs, quan trameté altres diverses cartes 
sobre ï'àfér. Una d'éllès al mestre dè Montesa èh la qual l i comuni
cava com féià dos dies qüe se l i havia presentat el notar i de València 
pòrtàdór dè la cèdula firmada pér là princesa dè Portugal, èh la qual 
l i manava que dins els trenta dies comparegués a la cort de Madrid 
per à entendré éh la Visità pretesa fer a là persona del mestre. L'abat 
l i èhvia còpia de tòtà là correspondència i escrits actuats fins èn 
aquell moment —là present carta era datada eh el monestir de Santes 
Creus el díà 15 dè març de 1555— 1 tót l i ho renièt per mitjà de la 
seva rnafè, la senyora duquessa dè Gandia, per tàl que arr ib i a lès 
séVéS màns com més aviat mi l lor . L i reitera com ell personalment 
i tot éi mònèstir de Santes Créüs èstan aparellats a servir-lo. Fins i 
tòt Suggereix al mestre de Montesa que si per abreujar els treballs 
éft qüè està posat l i convé, què pér aqUésta sola Vegada el l consentirà 
à nomenar ün sèü drethavent í l'enviarà a là pretesa visità, i qüe én 
això èspéra què hò determini. Tót i qüè això aniria en cóntrà dè l'orde 
dè Mohtesà i obrir ia üfià porta per què à cada moment él cr id in a 
Castellà. L'abat de Santes Cfeüs demana excusa pèl séü atreviment. 9 5 

Aquesta carta fóu enviada per u n criat del monestir expressament 
desplaçat fins al regne de València i cursada per mitjà de la duques
sa, ta l com hem dit . L'abat Valls lliurà igualment al seu emissari 
una carta per aquesta dama datada aquell mateix dia i al mateix 
monestir de Santes Creus, On l i explicà lès coses succeïdes: l'àhada 
del notari valencià, el requeriment perquè l'abat anés a Madrid, com 
el despatxa, ète. í ara envià pèl Sèü mitjà còpia dè totes les coses 
actuades perquè tòt hò faci arribar aí senyor mestre. I l i dèmànà qüe 
pèl mateix émissari l i tòrni resposta com tot ho hà rèbüt.9 6 

E l criat dè l'àbat de Santés Creus j a havia arribat à València el 27 
i en Sortí èl 29 i pér qüè d'aqüésts diès cònéixèm dues cartès, totes 
dués escrites per autoritats subalternes de l'orde dé Montésà i que 
sóh èls dàrrèrs docüméritS que procedents dé l'àrxiü del mònèstir 
cóneixèm sobre l'afèf.97 Sémbía qüe él cònséll dèís òrdés mil i tars, 
lès autoritats càlàtraVéséS, i èl màtèix rei 0 èls Séus lloctinents eS 
persuadiren qüè hò era practicable là Visità de l'orde dé Montesa des 
de là Córt. L'abat dè Santes Creus sliàvia apuntat ün t r iomf bén fè-
mareablè eh íà salvaguardà dè l'ordé mónteSià. 

Là Visita fóü celebrada a Mòntesà, naturalment, l'any següent, 1556. 
E l dià 1 dè maig èls Visitadors calatravesos fra Pèrè de Goni, del 
còhséll déls o'rdés mil i tars i f ra Baltasar Muiioz dè Salazar, pr ior 
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de santa Maria de València, deixaren unes definicions éscrites, f ru i t 
de la visita practicada amb l'assistència i intervenció de l'abat Joan 
Fano de Valldigna. Els pronunciaments sobre Tafer del mestre havien 
d'ésser-li favorables. D'aquesta visita en resultà fortament definida 
l 'autoritat de Santes Creus a Montesa, tant en la persona del prior, 
com en la de l'abat. Pel que fa referència al pr ior l i recomanaven que 
els frares clergues calia que sempre vestissin escapulari i els man-
teus a les hores consuetes. També ratificaren que atenyia al pr ior 
monjo la concessió de llicència per a rebre ordes sagrats, per la qual 
cosa carregaven la consciència del pr ior per ta l que els que acudissin 
a prendre ordes fossin persones conformes per a assolir un estat tan 
enlairat. 9 8 

Acabem de d ir que de tot aquest procés en restà definida l'auto
r i tat de l'abat de Santes Creus. Efectivament, el dia 1 d'agost de 1555 
l'abat Jaume Valls enviava de pr ior a Montesa el monjo de Santes 
Creus fra Francesc Dalmau, i ho feia com «abat pare i visitador ordi
nar i de les coses espirituals de l'orde de Montesa i dels seus frares»; 
i nomenava l'esmentat fra Dalmau «prior o propòsit de les coses 
espirituals de l'orde esmentat».99 Aquest monjo fou un albirable pr ior 
de l'orde perquè quan se'n féu càrrec j a feia molts anys que havia 
professat al monestir de Santes Creus, més d'una vintena, era pro
fessor i mestre de Sagrada Teologia i el 1577 el trobem pr ior del seu 
monestir del Gaià i el 1589 encara h i vivia molt venerat dels altres 
monjos de la comunitat . 1 0 0 L'abat de Santes Creus que l ' h i havia 
concedit, al cap de cinc anys el rellevà del càrrec pel ju l i o l de 1560, 
i que fra Francesc Dalmau devia deixar no sense recança.101 

La incorporació del mestrat a la Corona 

En lloc de fra Francesc Dalmau fou enviat de pr ior a Montesa un 
monjo eruditíssim: fra Sebastià d'Ardilles, mestre en Sagrada Teo
logia, escriptor, que havia professat a Santes Creus l'any 1549. m 

Després fou notari capitular i amb aquest càrrec intervingué en la 
reunió d'abats que ha estat jutjada com una pre-congregació a Tor
tosa l'any 1569,1 0 3 i que encara el 1584 era u n dels monjos de més 
categoria de la casa. 1 0 4 Com a pr ior de Montesa fra Ardilles presidí 
el capítol de l'orde —30 de novembre i 3 de desembre— l'any 1563.1 0 5 

L'any següent ja h i devia haver a Montesa com a pr ior fra Pere Teixi
dor, monjo provecte que ja veiem intervenint els afers del monestir 
de Santes Creus Tany 1543, 1 0 6 on fou cellerer ma jor 1 0 7 i , després del 
priorat de Montesa, pr ior del seu monestir. 1 0 8 L'any 1581 fou pr ior 
fra Gabriel Sugranyes, que abans havia estat subprior de Santes 
Creus 1 0 9 i pr ior del monestir. 1 1 0 Deu anys més tard fou rellevat per 
fra Bernat de Tous, u n dels més il·lustres priors que haurà tingut 
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l'orde de Montesa, monjo molt prestigiós del monestir de Santes 
Creus, d'on fou n o t a r i 1 1 1 i v icari de santa Llúcia; fins que l'any 1605 
fou rellevat del seu priorat de Montesa el 24 de març per a regir 
l'abadia del monestir d 'Escarp 1 1 2 on morí ans del 1612. 

Amb ell acaba l'època pacífica dels priorats monacals de l'orde de 
Montesa que des de l 'actitud de l'abat Valls en el procés contra el 
darrer mestre de l'orde, com hem dit , estaven condemnants a des
aparèixer i no cabalment com a tal institució prioral . Allò que feia 
nosa no era precisament el pr ior , sinó concretament la intervenció 
que el monestir de Santes Creus tenia i exercitava dins l'orde de 
Montesa. Aquesta segona meitat del segle x v i ve marcada amb con
secucions definitives en aquest sentit. Tanmateix la v i r ior dels abats 
de Santes Creus a mantenir els drets constitucionals de l'orde, que 
eren els drets del seu intervencionisme, els allargà la vida durant 
més d'una centúria. 

Les conseqüències de l 'act itud legalista de Santes Creus en la cele
bració de les visites regulars dels frares calatravesos són evidents 
quan l'any 1572 fou programada una visita a Montesa. Foren desig
nats per a aquesta comesa els frares de Calatrava, tots dos molt 
significats dins el seu orde, fra Àlvar de Luna i Mendoça i f ra Fran
cesc Rades de Andrada. E l dia 22 de novembre de 1572 i des de 
València, feren redactar pel notari d'aquella ciutat Pere Villacampa, 
la cèdula de requeriment a l'abat de Santes Creus per tal que compa
regués a la visita projectada a l'orde de Montesa. Llavors era abat 
del monestir fra Jeroni Contijoc. Els calatravesos l i feren saber com 
la visita havia estat manada fer per provisió reial del 30 d'agost 
proppassat. Com que d'ella no en podien donar coneixement al mestre 
de l'orde l'havien passat al comanador major fra Jeroni Pardo de la 
Casta. 1 1 3 Les formalitats de la l le i h i eren minuciosament salvades; 
calia que tots els cavallers i frares i altres persones de l'orde h i 
fossin cridades segons costum. I convoquen l'abat segons la institució 
i fundació de l'orde. Els calatravesos citaven l'abat per al dia quinze 
de desembre vinent, i si no h i compareixia, cridarien l'abat de Vall
digna. La citació anava degudament signada i segellada. 

E l correu dels visitadors calatravesos no trobà l'abat Contijoc al 
seu monestir, sinó a Barcelona, on estava malalt. Per això respongué 
al requeriment amb un llarg i també circumstanciat escrit o docu
ment llatí pel qual s'excusava per causa de la seva malaltia que el 
retenia; però on té tota la cura de puntualitzar i de fer constar els 
drets que l'assisteixen en la pràctica d'aquella visita. Atesa la seva 
malaltia, el fred de l 'hivern i la llarga distància cal que per aquella 
vegada deixi d'exercitar el seu dret. Així ho consigna en l'acta, igual
ment refrendada per notari , i estesa a la casa de Santes Creus a la 
riera de sant Joan de Barcelona el 2 de desembre de 1572. 1 1 4 

En rebre la comunicació de l'abat Contijoc els visitadors calatra
vesos que erett a la ciutat de València convocaren, segons que era de 
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dret, l'abat de Valldigna. La visita a Montesa fou exercitada els p r i 
mers dies del mes de febrer de 1573 amb la intervenció de l'abat de 
Valldigna fra Jeroni Valls. E l dia 9 dictaren diverses definicions, una 
d'elles referent al prior, càrrec que fungià un monjo de Santes Creus, 
formulada amb tanta cautela jurídica com s'endevina en aquests 
mots textuals: «Dévese cfeer que el padre pr ior de èl còhvento de 
Montesa sabrà mejor que otro la suficiència, méritos y costumbres de 
los freyles conventuales. Por tantò, confófmàndònós con las antiguas 
definiciones, ordenamos y mandamós que al dicho padrè pr ior y no 
a otra persona pertenezca el poder dar o ttegar licencià à los freyles 
del cónvento para rècibir órdènes.»1 1 5 

D'acord amb aquesta definició el pr ior fra Pere Teixidor el 7 de 
març de 1575 expedia lletres patents perquè el frare montesià Gaspar 
Aràndiga pogués ésser promogut a l'orde del diacónat.116 

E l 6 de desembre de 1583 els frares calatravesos fra Alonso Hen-
ríquez i fra Didac de Cisneros practicaren la visita a Montesa àmb la 
intervenció personal de fra Pere Castell abat dè Valldigna, per inco
moditat de presència de l'abat dé Santes Creus. 1 1 7 Fou en aqüèst 
mateix any 1583, encara que no poguem declarar la relació que pogués 
tenir amb l'anterior visita, el capítol de Montesa en el qual èl mestré 
pretengué què Torde acceptés el seu fill com a successor al mostrat. 
Però el capítol general recusà la proposta del seu mestre, no mancat 
precisament de raó aquest capítol. Hom d iu qüe él mestre qüè fóna-
mentadament pódia esperar de tot Tordè dè Montesa Una altra reac
ció, si més no pels molts anys que ell l'havia régit i defensat, i certa
ment ennoblit, se n'enutjà molt i que, dèspitat, Sé n'àhà a Madr id 
a Oferir al re i la renúncia del mestrat s i èll accedià à afavorir él sèü 
fill. Aquesta renúncia seria fétà al papà, pér ta l qüé aquest incor
porés èl mestrat de l'orde de Montesa à la Corona. Fèlip I I d'Espanya 
nò volia altra Cosa. I així succeí. 

Amb butl la promulgàdà a Roma el 15 de març de 1587 èl papa 
Sixte V incorporava el mestrat dé l'orde dc Mòntésa a là corona 
d'Espanyà. No h i fa res que el text dè la but l la digui qüé aquesta 
incorporació era feta a la Corona d'Aragó.118 També h i deià qüe ía 
incorporació era cosa de present i per això Calgué ün altrè réscripte 
pontifici que sospenià l'execució de là butlià pér mentre durés là vida 
del darrer mestre de Montesa fra Pere Lluís Galceran dé Bórjà, i àixí 
aquest dé fet encara la governà fins al dia de la seva rriòrt escaiguda 
el 20 de març de 1592. 

Felip I I agraí com calia que el méstre de Montesa es prestés àl 
joc que tant desitjava com era la incorporació del mestràt a la corona 
i l i ho premià amb càrrecs pér al seü fill, qüe morí sènsè podér-lòs 
dísfrutar; i càrrecs per à ell. Pere Lluís Galceran de Borja obtingué 
la comanadoria major de l'orde de Calatrava per mort del seü f i l l el 
29 de setembre de 1588 i el 14 d'octubre dé 1590 fóü nomènàt V i r re i 
i Capità General del Principat de Catalunya i dels comtats dèl Ròs-
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selló i de la Cerdanya. Aquest càrrec l'obligà a traslladar-se a Barce
lona on el sobtà la mort el dia què hem dit . 

E l dia 12 de setembre de 1588 èl re i Comunicava als frares de 
Montesa la butl la papal d'incorporació i aqüests en feien cabal accep
tació el dia 18 de novembre següent.119 I en aquest període d'expec
tant interinitat el pr ior frà Gabriel Sügraüyes sabem com exercitava 
serenament el seü càrrec; el dia 3 dé setembre dè 1589 atorgava lletres 
facultant el montesià fra Dionisi Pineda a ordenar-se sacerdot. 1 2 0 

L'any 1592, després de la mort del mestre Pere Lluís Galceran de 
Bórjay el re i Felip prengué possessió efectiva dèl mestrat. Delegà 
comissaris seus els frares calatravesos castellans fra Jóah Pachécó 
i f ra Joan de Quintanilla qüe és presentaren a Montesa a primers de 
desembre, sense prèvia convocatòria dè l'abat de Santes Creus, n i del 
dé Valldigna, perquè él seu mótiti només éra de prendre possèssió 
del mestrat en nom dèl rei Felip I I d'Espanya. Aquest acte es for
malitzà el dia 8 de desembre de 1592 i en ell prengué destacada part 
l'aleshores pr ior monjo de Santes Créüs fra Bernat dé ToüS.121 Tot 
i que la consideració què aquella presa de possessió no era còhcep-
tuable com a visita, els monjos calàtraVésòs deixaren à Montesa 
unes definicions èl dia 16 dé desembre eh les quals manaven qüè 
d'allí endavant els priors monjos de Santes Creus tinguessin part 
a les distribucions de l'ordé procédènts de lés Obres piès. 1 2 2 

La no convocatòria dels abats de Santes Creus o dé Valldigna a 
Tacte de presa de possessió anterior, que es produí amb tolés les 
característiques dè les visites regulars, sentà précèdèttt. L'any 1593, 
a primers d'octubre érèü presents a Montesa en àcte dè visità regular 
els frares de Calatrava fra Joan Ferrer dé Calatayud i fra Baltasar 
Primo, i no h i eren presents, n i h i intervingueren els abats de Santes 
Creus n i de Valldigna, n i consta que h i fossin convocats. 1 2 3 Tot i que 
el rei —él Pardo 22 de novembre de 1594— escrivia al pr ior monjo 
que intervingués qüé quatre frares dè Montesa fossin enViàts a curSàr 
estudis a Ics facultats majors de la ciutat de València. 

Tenim notícies de Visites del novembre dè 1596, en la qual ocasió 
fou molt concretament precisada l'àUtòritat pr iora l exercida per ün 
monjo de Santes Créüs.124 I la decretada pér à l'any 1602 en la qual 
havien d'actuar els frares de CalàtràVà fra Llorenç dè Aragón i fra 
Cristòbal del Rincón, que arribaren fins a Montesa mateix, on havien 
cridat l'abat dé Santes Créüs, i , hàvént-sé'n èxcüsàt aqüèst, foü de
manada la presència de l'abàt dè Valldigna per al dià 15 de ju l i o l 
dè 1602. Però cl rei hò anul·là tot amb üüa ordre del 6 d'agost. 1 2 5 

Èl priorat dé fra Salines 

L'any 1605 anà a Montesa Com a pr ior u n monjo de Santes Creus 
excepcionalment dotat: f ra Joan Salines. E l rei , que feia poc temps 
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que havia pres possessió de l'administració de l'orde, tingué en fra 
Salines un excel·lent col·laborador en la tasca d'enaltir-lo i d'enaltir 
els frares montesians. D'aquesta col·laboració de fra Salines amb el 
rei des del pr iorat de Montesa ens n'ha pervingut una correspon
dència que, tot i fragmentada, resulta fortament alliçonadora en 
diversos aspectes. Aquestes cartes que anirem exhumant ací, entre 
d'altres que conceptuem menys relacionades amb el tema, u l t ra que 
ens perfilaran la vigorosa personalitat d'aquest singular monjo de 
Santes Creus, ens assenyalaran la base d'un procés evolutiu que havia 
d'acabar amb la ruptura estrepitosa de les relacions entre Santes 
Creus i l'orde. 

Ja hem dit l'interès reial perquè els frares montesians concorre
guessin a les aules de les facultats universitàries de la ciutat de Va
lència. Aquesta tendència formativa havia de perseverar i havia d'és
ser secundada i estimulada durant el l larg priorat montesià de fra 
Joan Salines. E l re i en aquest sentit l i escrivia —1606— perquè enviés 
fra Jaume Aragonès i fra Pau Climent a cursar estudis a València 
i a assistir a les aules d'aquella universitat. 1 2 6 A aquesta havien de 
seguir una llarga llista de cartes reials a fra Joan Salines, que aquest 
atengué diligentment com calia, i amb evident servilisme, com ne 
hauria calgut. 

E l 24 d'agost de 1608 des de Valladolid el rei ja manifestava la 
confiança que l i tenia i que fra Salines s'havia conquerit en els tres 
anys de prior. E l monarca l i d iu que havent de proveir alguns càrrecs 
de l'orde de Montesa —el priorat de Borriana, la rectoria de sant 
Mateu, la capellania de la reial capella per promoció episcopal de 
qui l'eercia— el re i l i demana que l i proposi ternes per a cobrir 
aquells càrrecs acompanyant les propostes d'informacions concretes 
sobre el temps que feia que havien professat a l'orde, les seves qua
litats intel·lectuals i d'altres notícies personals convenients. 1 2 7 E l 7 de 
setembre següent i des de Valladolid mateix escrivia al rei a fra Sa
lines diputant-lo per admetre a la professió fra Jeroni Gonzàlez, 
frare novici de Montesa; aquest document esdevé força expressiu de 
les atribucions que els monarques s'anaven conferint de fet a l'empar 
de la butl la d'anexió del mestrat de l'orde a la corona amb l'absoluta 
aquiescència, per no d ir complaença, de to thom. 1 2 8 

El 2 de desembre de 1609 el rei encomanava al pr ior Salines que 
l i drecés i l i enviés una terna per a la provisió de la rectoria d'Albo-
càsser i que procurés que si el doctor Francesc Garrido que havia 
estat promogut a la de Sueca no l'havia renunciada, que la h i fés 
renunciar. 1 2 9 En aquest mateix sentit el rei l i escrivia el 14 d'agost 
de 1610 des d'Aranda pel que feia referència a la rectoria de Montesa, 
demanant al pr ior que l i avanci algunes circumstàncies de la provi
sió. 1 3 0 Des de Fuentiduena el 8 de novembre de 1611 l i ho demana 
sobre diversos càrrecs proveïbles a l 'orde. 1 3 1 
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EI 2 de març de 1612 el diputava per a la professió de fra Joan 
Galceran en termes idèntics a la carta abans esmentada de 7 de se
tembre de 1608; 1 3 2 i en iguals termes i datació per a la professió de 
fra Agustí de Ferreter. 1 3 3 Igualment des de Madrid el 28 de febrer 
de 1615 quant a la professió de fra Miquel Ferrer ; 1 3 4 i el 18 de gener 
de 1616 quant a la de fra Rafael Mique l . 1 3 5 

Des de san Lorenzo del Escorial manava a fra Salines que procurés 
que fra Balaguer anés a estudiar a la Universitat de València i a re
sidir al pr iorat de sant Jordi que Torde de Montesa tenia obert en 
aquella ciutat, i que l i donés notícia del compliment d'aquesta co
manda; la carta del re i és del 17 de setembre de 1617. 1 3 6 Des de 
Madrid el re i nomenà rector de l'esmentat col·legi valencià de sant 
Jordi f ra Joan Borja de Torde de Montesa i escrigué al pr ior fra 
Salines el 13 de desembre de 1617 que el reconegui per t a l . 1 3 7 

Des de Madrid el 6 de febrer de 1620 el re i concedia a fra Salines 
que pogués professar fra Bartomeu Alberique. 1 3 8 Als 7 d'abril el 
monarca, també des de Madrid, escrivia al pr ior que procurés faci
l i tar que el col·legi de sant Jordi que l'orde de Montesa mantenia a 
València i on residien els frares de l'orde que cursaven estudis supe
riors en aquella universitat, pogués obtenir amb més comoditat les 
rendes i percepcions per al seu manteniment. 1 3 9 LT1 de setembre 
del mateix any 1620 i des de san Lorenzo del Escorial el re i providèn-
ciava al pr ior Salines l'accés de fra Joaquim Climent al col·legi es
mentat per a cursar-hi estudis superiors. 1 4 0 Uns quants dies després 
era dictada una providència semblant a favor de fra Rafael Miquel . 1 4 1 

La primera carta que el pr ior Salines va rebre del nou monarca 
Felip I V fou datada a Madrid el 3 d'abri l de 1621 en la qual l i feia 
saber la mort del seu pare i re i Felip I I I i l i recomanava sufragis. 1 4 2 

E l 22 de ju l i o l des de Madr id l i concedia llicència perquè fra Salines 
pogués romandre absent de Montesa durant dos mesos. 1 4 3 No sabem 
si aquesta absència de fra Salines fou prorrogada o no; però sabem 
que quan l'any següent el Vicar i General de la Congregació dels mo
nestirs cistercencs dels estats de la corona d'Aragó i gran amic seu, 
Tabat Josep de Barberà de Santes Creus, passà la visita regular a 
Montesa el 22 d'abri l de 1622, fra Salines el rebé i el Vicari General 
l i concedí que amb ell pogués residir a Montesa el monjo de Santes 
Creus fra Pere Massó.1 4 4 Aquesta providència de situar fra Massó 
a Montesa responia probablement a l'atenció que l i creaven els pro
blemes de la nova Congregació de monestirs cistercencs, i que calgué 
que resolgués durant els primers anys i en els quals tanta partici
pació tingué fra Salines. Com que el rei era tan part idar i de la Con
gregació, i f ra Salines la serví tan fidelment, no h i havia cap mena 
d'obstacle que es fes suplir al pr iorat de Torde de Montesa. Aquesta 
suplència i la possible circumstancial absència de fra Salines de 
Montesa expliquen que el rei , quan des de Madrid el 23 d'agost de 
1622 concedia i encomanava al pr ior Salines la professió de fra Felip 
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Miquel, adrecés la carta a ell o al frare més antic del convent de 
Montesa. 1 4 5 

Amb data 14 de setembre dè 1622 él re i cometia al pr ior i als 
frares antics de Montesa l'examen dels postulants a l 'orde. 1 4 6 Un any 
després ---Madrid, 20 dé setembre de 1623— él re i comunicava à fra 
Salines com s'havia concertat el matr imoni èhtrè là seva germana la 
infanta Maria amb el príncep de Gales, qüe havia èstat à Madr id a 
demanar-li'n la mà. 1 4 7 

El prior, Vicari General 

L'any 1624 él pr ior de Montesa fra Joan Salines fou accedit a l 
vicariat gènéral dè là Congregació cistercèncà déls monestirs dè la 
Corona d'Aragó fundada feia uns quants anys. La mort de fra Josep 
de Barberà abat de Santes Crèus i Vicari General, escaigudà él 8 
d'abril de 1624, motivà, per püra intervenció reial, que per Breu 
apostòlic presidís la Congregació fra Salines. 1 4 8 Sense que, com 
estava establert, s'elegís üh Vicari Genèral tan solament per a cobrir 
el résidü de temps dè govern que restava de l'anterior. Aquesta desig
nació pontifical fou Una còsà veritablement excepciórtàl, absoluta
ment insòlita i 'imprevisible, perquè ningú no podia ésser Vicari 
General si no estava insignit amb la dignitat i categoria abacial d'al
gun monestir. 

Però encara fou més excepcional èl fet que durant àquest temps 
conjuminessin totes lès influències àmb el voler reial per ta l que el 
capítol qüè s'havia de reunir per a l'elecció del nou Vicari General 
del vinent quadriénni èscollís frà Jòàn Saíinès pèr àl càrrec, a desgràt 
que no fos abat; i à desgrat que per torn establert a la butl la ponti
fícia d'erecció dè là Congregació aquell càrrec durant èl quadriénni 
que venia corréspohgüés a un dels abats dels monestirs radicats àl 
regne dè Valencià. Aquèsta circumstancià, qüe una mica dolgudament 
recull Gascón,149 no pot restàf justificada pér càp menà de lògica pel 
fet qüè fra Salines, com a pr ior de Montèsà, residís al règnè dè 
València, perquè efa monjo de Santes Creus, f i l i d'hàbit d'aqueSt 
monestir, i la sèva residència i càrrec a Montesa efén circumstancials 
i àmoviblès a mercè dèl seu abat. 

EI dia 25 dè jüíiól deï matèix 1624 èl papa Urbà V I I I havia éxpèdit 
una butl la des dé sàhtà Maria là Major, pèr là qual féia constar ex
plícitament qué a precs del réi Felip I V d'Espanya constituïa fra 
Joan Salines president dé definitori i del Capítol de la Congregació 
cisterccnca dels monestirs de la Corona d'Aragó per a l'elecció de 
Vicari General, amb totes les prerrogatives inherents, i no obstant 
qualsevol mena dè priviïègis ó institucions en Contra. Igualment l i 
confereix apt i tud per à ésser èiègit Vicari Génefàl.150 És evident qüé 
estava fésólt qüè èl hoü Vicari Generai fóS frà Joan Salihés. 
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No sabem si fra Salines atenyi personalment o pel seu substitut 
a Montesa les lletres reials de 27 d'agost d'aquell any 1624 -^dues-^ 
i del 30 del mateix agost referents als estudis que calia que anessin 
a practicar a València els montesians fra Gregori de Torres, f ra Felip 
Miquel i f ra Joan Àngel Pellicer. 15í Perp a primers de novembre tro= 
bem fra Salines a Barcelona, A l pr iorat de Natzaret •.—dependent del 
monestir de Poblet— es junta el Capítol que presidí el pr ior de 
Montesa. La primera sessió, el dia 11 de novembre de 1624. A la sessió 
quarta, del dia 18, fou elegit Vicari General de la Congregació fra 
Joan Salines, per 27 vots obtinguts contra u n atorgat a l'abat Talavera 
de Valldigna; fra Salines no votà. E l Capítol acabà els seus treballs 
i reunions el 27 de novembre amb una remissió general que el nou 
Vicari General, usant de les atribucions que el càrrec l i eonferia, 
decretà a favor de tots els monjos seus, 1 5 2 

E l pr ior de Montesa i Vicar i General inicià de seguida la visita 
regular que el càrrec l i comportava. E l dia 28 de novembre de 1624 
ja la practicava al monestir d'Escarp, d'pn anà a Santes Creus. La 
vigília de Nadal j a era a Montesa, on, amb estades a València i a 
Valldigna el trobem present fins ben entrat l'octubre del següent 
any 1625.1 5 3 Així pogué complimentar personalment la consulta que 
el re i des de Madr id l i formulava el 10 de març de 1625 sobre el 
col·legi de sant Jordi de València, Els alumnes d'aquesta institució 
hayien presentat un memorial al re i queixant-se de com era d'insu
ficient la ració d'aliments que els era donada; el re i encomana a fra 
Salines que examini el memorial, que l i tramet, i l i demana que l i 
digui el seu parer perquè els col·legials vagin ben nodrits d'aliment 
i d'on poden arbitrar-se els cabals per a mi l lorar aquella situació. *54 

J no precisament pel que respecta Ja çòngrua alimentació dels 
col·legials de sant Jordi de València, sinó atenyent principalment la 
seva formació intel·lectual i literària és particularment interessant la 
carta que Felip I V enviava al pr ior Vicari General fra Joan Salines 
datada a Aranjuez el 17 d'abri l d'aquell any 1625, on fa referència 
a tot un procés que havia motivat j a diverses cartes anteriors -^una 
del re i de 20 de gener i una altra del pr ior de 6 de febrer, almenys— 
sobre la commutació d'una càtedra de gramàtica, filosofia i arts per 
una d'arts i casos de cpnsçiènçia i matèries morals, que evitaria el 
desplaçament de molts frares de Montesa que ara han d'anar a cursar 
aquestes matèries a València. E l re i demana a fra Salines que, si no 
h i ha inconvenient, ho estableixi i l i proposi els frares que han de 
llegir aquelles càtedres per a proveir-les. 1 5 5 

Ateses aquestes qüestions montesianes fra Salines es dedicà a l a 
visita regular dels monestirs de la Congregació, E l trobem a la Saidia 
el 27 de juny de 1625; el 26 de setembre era a Valldigna; el 20 d'oc-
tubrç a Benifassà; el 29 j a era a Rueda; el 8 de novembre a Piedra; 
el 24 a Trasobares; l ' I de desembre a Veruela; el 13 a Tulebras; el 23 
a Santa Fe; ei 9 de gener de 1626 a Santa Lucia de Cambrón de Sara-
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gossa; el 27 al col·legi de sant Bernat d'Osca, on cursaven estudis 
monjos dels diversos monestirs de tota la Congregació; el 31 de 
gener al monestir femení de Casbas; el 7 de febrer al de sant H i la r i 
de Lleida. D'allí anà a Santes Creus, probablement per qüestions de 
salut, on inicià la visita regular el 7 de març. A darrers de juny el 
sabem a Barcelona, residint a les cases que el monestir de Santes 
Creus tenia a la riera de sant Joan. E l 30 de juny començà la visita 
a Poblet, j a visiblement malalt, però a darrers d'octubre tornà a 
Santes Creus on demanà Tabat fra Miquel Mprola de Poblet que h i 
enllestís la visita iniciada per el l com hem dit , i com efectuà aquell 
abat el 9 de novembre de 1626. Dos dies després, 11 de novembre 
de 1626, moria a Santes Creus fra Salines. 1 5 6 

El priorat de fra Salines representa inqüestionablement el mo
ment culminant de la categoria pr ioral dels monjos de Santes Creus 
a Torde de Montesa. Ho hem vist en la correspondència reial que 
hem anat retraient. Mai el pr ior de Montesa no havia estat distingit 
amb tantes atribucions com ara. Potser tampoc mai com ara el re i 
no havia tingut al pr iorat de Montesa un monjo tan excepcionalment 
dotat com fra Salines n i tan disposat a servir la reial cesària majes
tat com ell. Això no agradà a alguns dels frares montesians. I inicià 
a Torde de Montesa un estàt d'opinió que, ajudat per excepcionals 
circumstàncies polítiques, havia d'esdevenir de fatals conseqüències. 

És evident que fra Joan Salines es resistí a considerar-se súbdit 
en les coses espirituals de l'orde de Montesa a l 'autoritat mestral que 
era exercitada pel rei, i delegada al seu lloctinent que era ordinà
riament una persona seglar. Fra Salines no volgué reconèixer mai la 
superioritat de ningú sobre les qüestions espirituals de Torde, i es 
fonamentava en el fet que com a pr ior nomenat per l'abat de Santes 
Creus, la seva autoritat dimanava d'aquell abat com a pare, prelat 
i suprem superior in spiritualibus de l'orde de Montesa. Sembla que 
la qüestió començà a plantejar-se pels volts de 1620, quan el l locti
nent reial del mestre, f ra Cèsar Tallada, pretengué que els priors ans 
de permetre que els frares de Montesa es presentessin a rebre els 
ordes sagrats demanessin prèvia llicència de la seva permissió als 
lloctinents de mestre de l'orde. Per l'octubre de 1624 entrà de lloc
tinent reial a Montesa, succeint el di funt Tallada, fra Jofre de Blanes, 
i aquest, vista l 'actitud del pr ior Salines acudí al rei. Aquest escrigué 
al pr ior Salines que facultés els frares que havien d'ordenar-se sense 
perjudici del dret de les parts. Fra Salines signà les dimissòries per 
a ordes i redactà un al·legat que presentà al monarca el 30 de maig 
de 1624, 1 5 7 en el qual defensava els motius de la seva jurisdicció. La 
part contrària en presentà un altre amb la defensa de la seva preten
sió, 1 5 8 però no en sortí res en clar. 

Tot just mort fra Joan Salines la fracció oponent de Torde de 
Montesa pretengué que el pr ior de l'orde no fos monjo de Santes 
Creus, sinó un frare montesià. Per a obtenir aquesta pretensió fou 
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redactat u n al·legat sobre el dret que el rei , com a mestre de l'orde 
tenia en el nomenament de pr ior de Montesa, de la plena jurisdicció 
espiritual que tenia a l'orde, i de la conveniència que el pr ior fos 
frare de l'orde i no monjo del monestir de Santes Creus. Coneixem 
aquest al·legat, no precisament per la impressió que hom diu que se'n 
féu l'any 1627, sinó perquè fou inserit anys més tard integrant un 
nou al·legat, imprès pels volts del 1657-1658 i redactat per Cosme 
Gombau. Vet-ne ací el títol que ja ens alliçona prou de la seva moti
vació i de les seves aspiracions: 

En favor de la sagrada religión y milicia de Nuestra Senora 
de Montesa y san Jorge de Alfama. Acèrca de lo que se suplica 
a su Magestad sea servido se nombre freyle de la misma para 
prior del Convento. Se alegan ambos derechos divino y huma-
no y los exemplar es de las demàs ordenes militares. Contra el 
Abad y convento de Sant as Cruces. 

E l signen quatre doctors frares de Montesa: fra Francesc Calaf, rector 
de Benicarló; fra Miquel Tomàs Insa, rector de Montcada; fra Joa
quim Climent, rector de Carpesa; i fra Lluís Roures, rector d'Onda. 
I va signat a València el 30 de maig de 1627.1 5 9 

De moment tornà monjo de Santes Creus al priorat de Montesa. 
Però el foc j a estava encès i no s'havia d'apagar. Si les circumstàncies 
d'ara impediren que s'avivés, unes altres circumstàncies l'abrandaren 
anys més tard, i sense remei. 

Els tempestejats darrers temps 

Per a Ta successió de fra Joan Salines al priorat de Montesa fou 
nomenat fra Hilarió Gil. Aquest monjo de Santes Creus era mol t ben 
vist a les esferes reials; d'altra banda es tractava d'un veritable per
sonatge, j a de relleu a la comunitat del Gaià l'any 1608,1 6 0 lector de 
Sagrada Escriptura a l 'Estudi General de Perpinyà i president del 
priorat de l 'Eula d'aquella vila Tany 1618,1 6 1 pr ior l'any següent 1619 
i Visitador de la Congregació a Catalunya i secretari de la mateixa 
Congregació,162 pr ior governador del monestir d'Escarp el 1623 i 
agent procurador de tota la Congregació a Roma i rector del col·legi 
d'Osca 1 6 3 i que el 14 de setembre de 1640 fou elegit abat del monestir 
de Santes Creus que governà sense deixar el pr iorat de Montesa per 
especial permissió i elegit Definidor per Catalunya. 1 6 4 

Tot i el marxapeu favorable amb què fra Hilarió Gi l entrà al prio
rat de Montesa, ben aviat se l i presentaren els conflictes de la jur is
dicció espiritual de l'orde. Però com que ell anava ben recomanat i , 
com el seu antecessor, era un addicte servidor del rei , capejà els 
inconvenients amb traça i amb resultat. E l pr imer conflicte que se l i 
plantejà sembla que fou quan fra Joan Quiles intentà d'ordenar-se 
sacerdot i demanà llicència al lloctinent del mestre. Aquest escrigué 
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al pr ior fra Gil perquè l'examinés i lliurés a l'ordenant les dimissòries 
per a rebre els ordes sagrats. Però fra Gi l respongué al lloctinent que 
no l i havia d'enviar els candidats als ordes sagrats per a ésser exa
minats, smó que era ell , ei prior, qui els havia de cridar als ordes. 
Així féu entomar fra Quiles sense les dimissories. Els montesians 
a les darreries d'aquell mateix any 1628 se'n queixaren al rei , prete
nent sostreure al pr ior la seva autoritat fonamentant la seva pretensió 
que l'orde de Montesa depenia espiritualment del mestre, que era el 
rei , i del seu lloctinent com a delegat, de moment. 1 6 5 Per a més refor
çar el seu dret sabem que el pr ior fra Hilarió Gi l redactà un al·legat 
que fou presentat al re i el 3 de novembre de 1629, i que, pel que 
sembla, fou tingut en compte a les altes esferes de la cor t . 1 6 6 

Els frares descontents de Montesa, però, no es donaren per ven
çuts. Havia d'afalagar molt en aquells temps al lloctinent reial, que 
tot i cavaller de l'orde, no era clergue, la potestat de fer i desfer en 
unes atribucions tan delicades i de tan mal adjudicar als laics com 
les preteses, i després del concili de Trento, Probablement per això, 
precisament. L'actitud dels lloctinents, doncs, estimulava i ésperp-
nava els montesians malçpntents. 

Sabem que aquests no deixaven de pressionar la cort reial de 
Madrid, i també la pontifical de Roma, com ens innova una carta de 
Tabat de Santes Creus a un personatge de la cort pontifícia per ta l 
que recomani l'afer al Procurador General de l'orde del Cister, al 
qual, però, també escriu directament l'esmentat abat fra Ramon 
Pagès el 27 de juny de 1638. 1 6 7 

L'abat Hilarió Gil morí a Santes Creus el 2 4 d'octubre de 1641 , 
Sembla que fou nomenat pr ior de Montesa per l'abat successor fra 
Joan BQSÇ, el monjo fra Cels Modolell; però per causa de la guerra 
separatista no sabem si efectivament exercí el càrrec el prestigiós 
monjo montblanquí que més tard havia d'ésser abat del monestir, 
l'únic de tota la seva història reelegit dues altres vegades, Allò que 
sabem és que de seguida de la mort de l'abat Gi l els frares de Montesa 
partidaris d'un pr ior montesià i que s'oposaven a un pr ior monjo de 
Santes Creus ho representaren al rei . Sabem que aquesta vegada 
fou redactada una al·legació per l'advocat de l'orde Braul i Esteve i els 
montesians fra Jaume Roig i fra Tomàs Insa. 1 6 8 Els monjos de Santes 
Creus que per mot iu de la guerra no tenien comunicació amb la cort 
del re i Felip I V no pogueren contradir les raons dels montesians que 
els discutien el priorat de Montesa; probablement que n i en tingue
ren notícia oportuna. Però estava amatent l'orde de Cister que tenia 
a molta honor Ja prerrogativa prioral , i sabem que els monjos de la 
Congregació, principalment els del monestir de Valldigna, la defen
saren amb braó, sense desmais, i amb encert. 

Qui contestà l 'anterior al·legat fou el monjo valldignenc fra Pere 
Galiana amb una rèplica impresa l'any 1646, el títol de la qual ens 
diu tota la notícia que podem tenir avui del seu abast: 
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Alegación por los monasterios de Santes Creus y de Valldigna en 
satisfacción y rèspuesta de las alegaciones por Montesa de Don 
Brauli Esteve, del Doctor fray Pedró Jaime Roig y del Doctor 
frey Jayme Insa.169 

Sembla, pel títol, que aquesta al·legació de Galiana és la que immedia
tament havia de contestar l 'anterior de la part montesiana, i ho con
f irma Samper quan referint-se precisament a l'any 1646 d iu que els 
monestirs de Santes Creus i de Valldigna impugnaren l'al·legat mon
tesià de 1641, escrit pels doctors Esteve, Roig i Insa i defesaren els 
drets del pr ior monjo de Santes Creus amb un al·legat que signà el 
monjo de Valldigna fra Pere Galiana, pr ior que fou del monestir del 
Montsant de Xàtiva. 1 7 0 Però aquest mateix autor reporta una alle-
ció formulada pel mateix monjo valldignenc l'any 1643, 1 7 1 i és cert 
que el seu escrit publicat l'any 1646 no fou l'únic que sobre la defensa 
dèl pr iorat santescreuí sortí de la ploma de f ra Galiana. L'autor de 
la Biblioteca Cisterciense espanola l i n'adjudica d'altres dos, tots dos 
indicats, i que sense cap mena de dubte cal considerar contempora
nis: són: 

Alegación en defensa de la réligión cisterciense del derecho 
que tiene el abad de Santos Cruces de nombrar Prior de Mon
tesa a un monje cisterciense. 

I aquest altre publicat amb el pseudònim de «fray Pedró de San Ber-
nardo, monje cisterciense», però que correspon a fra Galiana, t i tu lat : 

Examen de la verdad en defensa de las autoridades apostòlica 
y Real.172 

Tot i que aquesta polèmica que hem de creure apassionada fins 
a l'exageració, havia de tenir una innegable repercusió, sembla que 
dins el mateix orde dé Montesa no desterrava la idea del pr ior monjo. 
Prevalia entre els frares montesians l'opinió que el pr ior del seu orde 
calia que fos u n monjo de Santes Creus. 1 7 3 Les raons d'una fracció 
montesiana protestatària apareixien més o menys sofisticades davant 
els fets incontrovertibles d'un pr ior monjo des de la fundació de 
Torde, amb unes atribucions practicades inqüestionablement durant 
més de tres centúries sense cap mena de discussió n i de dubte. Havia 
de semblar mol t fora de lloc i sorprenent la positura dels frares 
montesians antisantescreuistes davant la ponderació dels que, sense 
passió, consideraven la qüestió. 

Més que prendre entre la total itat de l'orde montesià, la nova 
doctrina de la jerarquia espiritual de l'orde i que la competència 
decisòria en qüestions d'aquest caire derivava de l 'autoritat reial com 
a mestre que el re i era de l'orde, i —sobretot!— que calia remoure 
el pr ior monjo que h i havia hagut sempre substituint-lo per un pr ior 
de l'orde montesià, afalagava mol t el lloctinent de mestre, que repre
sentava el re i dins l'orde. Pobablement que també afalagava el mateix 
rei , personalment. Felip I V tenia mol t de compte d'anomenar-se e l l 
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mateix «Cabeça desta orden —de Montesa— por autoridad apostò
lica» i atribuir-se l'administració «espiritual» i temporal dels ordes 
mi l i ta rs . 1 7 4 

Certament, aquest tombant de mi t jan segle X V I I es caracteritzà 
per la profusió d'escrits a l 'entorn dels nous corrents i de l lu r impug
nació. L'al·legació d'uns frares montesians autors d'una protesta a 
una consideració que jut jaren desfassada a l 'autoritat del lloctinent 
de mestre l'any 1650 resultava favorable a les raons d'un pr ior 
monjo . 1 7 5 

E l 21 de març de 1651 i datada a Valldigna fra Rafael Trobado, 
monjo i reiterat abat que fou d'aquest monestir, així com Vicari 
General de la Congregació cistercenca dels monestirs de la Corona 
d'Aragó, escrivia una carta al j a esmentat monjo polemista fra Pere 
Galiana per a concordar sobre l'al·legat que aquest havia fet defensant 
els drets que Santes Creus tenia al priorat de Montesa, i que calia 
ajustar-ne el text d'acord amb la manera de sentir de tota la Congre
gació. Precisament fra Trobado havia pogut rebre de Santes Creus 
documentació sobre la qüestió que calia incorporar o tenir en compte 
i que tot refós i ben disposat calia que sortís «en nombre de nuestro 
Padre Vicario General para que tenga mas autoridad».1 7 6 Com veiem, 
la part de Santes Creus estava prou amatent. 

Pels volts de 1652 el lloctinent reial de mestre fra Joan Crespi 
i Brizuela, mentre visitava el convent de Montesa cregué oportú de 
plantejar la vinguda de pr ior monjo a regir l'orde, càrrec que per 
causa de la guerra sembla que, almenys de fet, no fou exercitat per 
monjos de Santes Creus. E l lloctinent informà l'orde com el procés 
de la guerra j a s'havia clarificat mol t al Principat i j a era possible 
d'obtenir relacions normals amb Santes Creus. Congregà l'orde capi
tularment i passada la proposta a votació tots els vots de l'assemblea, 
llevat un de sol, demanaren que fos cridat un pr ior monjo de Santes 
Creus. 1 7 7 

Així l'any 1654 per l'abat de Santes Creus fou designat pr ior de 
Montesa el monjo del seu monestir f ra Antoni Suelves, home de gran 
seny, d'edat provecta i dotat de qualitats i de ponderació que el 
feien molt recomanable al priorat. Ja l'any 1632 era monjo a la comu
nitat del monestir de Santes Creus, 1 7 8 pr ior del monestir perpinyanès 
de l 'Eula , 1 7 9 proposat a la terna abacial els anys 1644, 1648 i 1652, 1 8 0 

i que, després j a en possessió del pr iorat montesià assolí l'abadia del 
seu monestir. E l seu accés al càrrec pr iora l comportà u n incident 
que no tingué conseqüències immediates; però que anava carregat 
de significació. Com era acostumat, fra Antoni Suelves presentà al 
capítol montesià les credencials del seu nomenament per l'abat de 
Santes Creus fra Ambròs Soler, i la confirmació reial d'aquest nome
nament. Però, insòlitament, al capítol recepcional no l i permeteren de 
llegir les cartes de l'abat del seu monestir, donaren per bona i sufi
cient la confirmació reial a la proposta que aquell havia fet i per la 

34 



sola força del document reial l i donaren la possessió del priorat. E l 
document fou atorgat a Madr id el 23 de maig de 1654.1 8 1 La possessió 
del priorat succeí el 8 de juny següent.182 

Fra Antoni Suelves deixà u n bon record del seu priorat a Montesa. 
I a desgrat de l 'hosti l itat cada dia més evident que l'envoltava. Els 
cronistes montesians no s'estan de fer-ne grans elogis com a excel·lent 
teòleg, gran predicador i versat en les coses regulars de l'orde del 
Cister, i que no solament havia assolit d'encimellar-se molt a Torde, 
ans encara hauria escalat llocs més prominents si la malaltia no 
l'hagués abatut. 1 8 3 

Fra Antoni Suelves governà d'una manera aparentment plausible 
des del 8 de juny de 1654 fins al 20 de maig de 1655 quan, per mor t 
de l'abat de Santes Creus Ambròs Soler, fou elegit per a succeir-lo. 
Sabem que es féu càrrec de l'abadia del seu monestir amb expressa 
voluntat reial de retenir el priorat dc Montesa, més a més perquè 
l'elecció només era per al residu del quadriénni abacial que acabaria 
el 14 de setembre de 1656.1 8 4 La ponderada actuació del pr ior Suelves 
a Montesa fou justipreciada, perquè no tots els frares de l'orde es 
deixaven imposar en totes les coses. No tots estaven conformes, 
doncs, que fossin discutides les prerrogatives del pr ior monjo, de ta l 
manera que l'any 1656 i precisament coincidint amb l'absència del 
pr ior de Montesa que llavors era a Santes Creus a governar l'abadia 
i precisament, també, redactat i patrocinat pels frares joves estu
diants de Montesa, el dia 6 de ju l i o l d'aquell any fou presentat al re i 
un memorial defensant aquelles prerrogatives priorals que d'altres 
discutien. 1 8 5 

El 14 de setembre d'aquell any fou elegit abat de Santes Creus 
fra Pasqual Sobies. E l pr ior fra Antoni Suelves estava l l iure j a per 
a incorporar-se novament al seu priorat de Montesa. Però estava atra 
pat. per una malaltia que l'havia de precipitar al sepulcre. Coneixem 
una carta seva, precisament datada a Santes Creus el dia 23 de no
vembre de 1656 en la qual es dolia de la malaltia que el retenia 
enllitat i que ell j a preveia que seria llarga. Per això cregué conve
nient de comunicar-ho, com feia, a l lloctinent reial de mestre de 
l'orde, i certament amb tant d'afecte com respectuosa atenció, i en 
un escrit més aviat l larg i minuciós. L i d iu com precisament el dia 15 
d'aquell novembre havia disposat la seva tornada a Montesa i efecti
vament havia sortit de Santes Creus devers les terres valencianes; 
però el mateix primer dia l'arreplegà u n aiguat tan intens que a la 
n i t i a la fonda on estava allotjat j a se sentí fortament enfebrat de 
tal manera que l i calgué romandre-hi tres dies. Fra Suelves se sentí 
desencoratjat i , sense forces per seguir el seu viatge, se'n tornà a 
Santes Creus. I al monestir trobà una l letra que l i feia saber com 
mentre ell faltava al convent de Montesa h i havia anat un comissionat 
del Vicar i General de la Congregació cistercenca a prendre unes in
formacions que sabia que l i eren contràries. Protesta que està dis-
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posat a respondre de la seva actuació pr ioral , i com l i sap greu que 
la malaltia el p r i v i d'arribar aviat a Montesa. 

Aquesta l letra del pr ior anava acompanyada d'una altra que l'abat 
de Santes Creus cregué convenient d'adreçar al mateix lloctinent de 
mestre de l'orde i datada a Santes Creus el 24 de novembre de 1656, 
és a dir , de l'endemà de la del pr ior fra Antoni Suelves. En ella l'abat 
confirma com després de l'elecció abacial del setembre f ra Suelves 
es cregué alleugerit de les seves xacres, que emprengué camí devers 
Montesa, que recaigué en les seves malures ta l com j a explica e l l 
mateix a la seva carta, i de les quals, d iu l'abat, tenia dubtes que 
sortís. L'abat Sobies de Santes Creus pensava que, en tot cas, tr igaria 
molts dies a poder reintegrar-se a Montesa, i això el tenia intranqui l . 
Principalment per l ' informe manat prendre pel comissari del Vicari 
General de la Congregació, j a que l'abat reconeix com fra Suelves 
no era precisament massa ben vist a les altes esferes congregacio-
nistes i recomana l'afer al lloctinent re ia l . 1 8 6 

E l pr ior Suelves moria pocs dies després, u n dels pr imer de 
desembre de 1656. Amb la seva mor t restaven resolts els problemes 
personals seus derivats de la inspecció de les altes autoritats de la 
Congregació. Probablement originats per actituds de tipus polític; 
no oblidem que fra Suelves era un home poc o molt compromès amb 
el re i i la seva actuació anticatalana. 

Restava en peu, molt agrejat, el problema del pr ior de Montesa 
monjo de Santes Creus. 

Fi del priorat 

La notícia de la mort del pr ior Suelves arribà aviat a Montesa. 
Els conventuals de l'orde —o almenys part d'ells— el dia 3 de febrer 
de 1657 escrigueren al lloctinent de Torde la conveniència que el nou 
pr ior fos un frare montesià i no un monjo de Santes Creus. Aquesta 
insòlita proposició sembla que sobtà contradictòriament el lloctinent. 
Aquest podia sentir un for t cofoisme de les prerrogatives que hom l i 
atribuïa, prerrogatives delegades pel rei. I tot i que aquestes prerro
gatives esdevenien menysteniment del càrrec pr iora l d'un monjo de 
Santes Creus, per al lloctinent existia encara u n abisme entre Testat 
de la qüestió que el l acceptava i la proposta que ara l i era formulada. 
Per això s'apressà a contestar estranyat de la poposició i escrigué 
de seguida al re i que en lloc de sosprendre la vinguda del pr ior monjo 
de Santes Creus, procurés que aquest arribés aviat a Montesa. 1 8 7 

Els frares de Montesa, en el seu escrit no s'estaven d'acusar que «la 
existència del pr ior monje sirve mas de relaxación que de forma, 
asegurando que el pr ior difunto omitía la asistencia en el coro que 
es lo principal, de que infiere que precisamente devia faltar en lo 
demàs»; però, tot i les raons i motius que el di funt fra Suelves podia 
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tenir per a defensar-se de l'acusació, i concedint que els fets fossin 
verídics, les conseqüències que els denunciants en deriven esdevenen 
tendencioses evidentment; però també il·lògiques, absurdes. Més cate
gòriques podien esdevenir altres consideracions menys sofisticades. 
«Los monges bernardos de Cataluna —és a d i r els monjos cistercencs 
de Santes Creus, nomenant les coses pel seu nom— de donde se ha 
acostumbrado siempre elegir a l pr ior , con el estrépito y desorden de 
la guerra han podido observar menos la regular observancia», opi
naven els frares montesians en el seu escrit. Ens sembla evident que 
l 'ordit d'una observància regular afeblida ací serveix de marxapeu 
subti l a l'al·lusió a la guerra de Catalunya durant la qual el monestir 
de Santes Creus estigué sempre a favor del país i contra el re i 
d'Espanya. Aquesta al·lusió, amb tota la categoria de denúncia, havia 
de produir l'impacte desitjat. I el produí, com direm. 

Ja ens hem avançat a d i r l'estranyesa amb què el l loctinent de 
mestre de Montesa rebé la carta esmentada del 3 de febrer. E l dia 12 
contestava estranyat dels càrrecs que formulaven contra el darrer 
pr ior per denunciats a deshora. I pel que concernia el nomenament 
de pr ior frare de Montesa i no monjo de Santes Creus, calien proves 
irrecusables que això era possible d'aconseguir. 1 8 8 

Per aquesta vegada, la darrera, la proposició del pr ior frare de 
Montesa no prosperà. E l rei confirmava el nomenament que l'abat de 
Santes Creus fra Pasqual Sobies havia fet de pr ior de Montesa en la 
persona de fra Jaume Porta; i amb aquest document reial, datat a 
Madrid el 18 d'octubre de 1657, quan el monjo arribà a Montesa 
trobà l'ambient dens i enrarit. La carta del lloctinent del 12 de febrer 
passat havia estimulat la fracció contrària al pr ior monjo de Santes 
Creus a tractar de provar la legit imitat del pr ior frare de Montesa. 
E l lloctinent els havia obert aquest camí a l lurs pretensions. L 'arr i
bada de fra Jaume Porta a Montesa es produïa en el moment que la 
febre antisantescreuina culminava amb la redacció d'una extensís-
sima al·legació que pretenia provar l lur tesi. Fra Jaume Porta, com 
era lògic, presentà les credencials del seu abat, que l i foren recusades. 
La possessió del pr iorat l i fou donada per força de la confirmació 
reial del seu nomenament . m 

E l nou pr ior monjo de Montesa no estava mancat de qualitats 
que l'encimellaren a l'abadia del seu monestir per a la qual fou elegit 
a lès darreries dé 1660. Certament que per a aquell quadriénni el 14 
de setembre havia estat elegit abat de Santes Creus fra Antoni Sa-
cases; però el seu abadiat durà ben poques setmanes perquè morí 
a Santes Creus el dia 7 d'octubre. Uns quants dies més tard accedia 
a l'abadia el nostre fra Jaume Porta. Els tractadistes montesians 
fan u n discret elogi d'aquest seu darrer pr ior monjo, i n'encomien 
principalment la bondat, empeltada de certa pusil·Ianimitat, a la qual 
carreguen que perdés el priorat. Aquest deixar-se inf luir per indica
cions alienes — s i en realitat existí i fou estimat causa de la destitu-
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ció— en tot cas fou una motivació acomodatícia i ocasional. E l mal, 
les veritables raons, venien de més l luny, com hem anat determinant. 
No eren les culpes dels priors monjos de Santes Creus, sinó les ape
tències d'alguns frares montesians que s'anavén obrint pas. 

Les raons d'una jur id ic i ta t mol t subjectiva, corrien manuscrites 
de mà en mà entre els montesians. Era una política de captació i de 
persuassió entre els frares de Montesa, molt oportuna i a la qual la 
funesta carta del lloctinent havia conduït. Era evident que, tot i em
parant-se en la jur id ic i tat , agradava al lloctinent el moviment anti-
priorista monacal. Aquests manuscrits anònims eren els heralds de 
l'al·legació de Gombau, que aparegué amb aquesta portada: 

Alegación de derecho sobre la potestad y jurisdicción de la S. 
C. Real Magestad del Rey N. S. como administrador Perpetuo 
de la sagrada Orden de N. S. de Montesa y S. Jorge de Alfama, 
y de su Lugarteniente General, y del Prior del Convento de 
Montesa. Hecha por el noble don Cosme Gombau, del Consejo 
de su Magestad en la Real Audiència Civil de Valencià, Auditor 
de la Capitania General y Assessor de la Orden de Montesa. 
Con licencia. En Valencià, por Gerónimo Vilagrassa, en la calle 
de las Barcas. 1 9 0 

Aquesta al·legació ens dóna molta l l um del què passà. E l lloctinent 
es deixà guanyar per la fracció de frares montesians que volien pr ior 
montesià. I es declarava favorable a ells si demostraven tenir raó, 
com ja hem dit , en carta del 12 de febrer de 1657. Els montesians 
protestataris escrigueren al lloctinent que creien demostrable l lu r 
pretensió en carta de l ' I 1 de març. E l l loctinent els animà a fer-ho, j a 
declaradament el 16. E l 9 d'abril deien al l loctinent que res no els 
havia de fer abandonar el propòsit.1 9 1 

Apareguda, doncs, l'al·legació de Gombau, fou dedicada al re i pel 
seu lloctinent. En ella es pretenia demostrar com la jurisdicció espi-
tual de Montesa no residia en el prior, sinó en el mestre. I com que 
el mestre era el rei, residia en el rei . I com que el re i delegava a l 
lloctinent, residia en el lloctinent. Es donava satisfacció a tota mena 
d'arguments, amb respostes plenes d'autoritats, de precedents més 
0 menys hàbilment sofisticats, de comparacions per a defensar subti
leses mol t a l 'estil de l'època. Preval, sempre, l'argument d'autoritat. 
1 la subtilesa fila tan p r i m que quan el raonament planteja dificultats 
tan serioses com la de resoldre unes autoritats laiques sobre qües
tions que són de l'exclusiva competència de persones insignides de 
l'orde sacerdotal, es troba l'escapatòria farcida de raonaments capaços 
d'atabalar, però freturosos de contundència. Tot recolzava en el fet 
que el mestrat havia estat conferit al re i per autoritat apostòlica. 

Es mogueren influències. Una d'elles, confessada per la mateixa 
part interessada, que l i fou favorable i que era de gran categoria; era 
el reial Consell d'Aragó, que qualificà positivament l'al·legació de 
Gombau. No h i valgué el parer de personatges greus de l'orde, com 
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el doctor Didac Paú Ferris, pr ior del col·legi de sant Jordi ; com els 
col·legials que cursaven estudis superiors a les facultats de València, 
els noms dels quals enS han escamotejat; el pr ior del Temple, f ra 
Gregori Tous; fra Joan Baptista Carbó, pr ior de Borriana i rector 
de Benasal; f ra Joan Baptista Mori l lo , rector d'Albocàsser; fra Bal-
tasar Miró, rector de Rosell; i d'altres, el parer dels quals no fou 
expressament interrogat. 1 9 2 

No h i valgueren oposicions. 
Costà ben poca cosa de convèncer el rei , si és que no esperava 

altra cosa. Aquest amb data 8 d'agost de 1658 feia saber al pr ior f ra 
Jaume Porta que d'al l i endavant les lletres dimissories per les quals 
els estudiants de l'orde de Montesa rebrien els ordes sagrats no les 
l l iurar ia el pr ior com sempre havia fet, sinó el l loctinent reial. 
Aquesta disposició tènia caràcter definitiu: no obeïa a salvar una 
situació èn discussió, sinó que era una resolució taxativa i irrevo
cable, i el rei ho deia ben clar: «de aquí adelante las dimissorias para 
ordenarse los Colegiales las dareis vos m i lugarteniente General, y 
los què os süeedieren en este oficio, que quando vos y los qüe os 
sucedan en este cargo estéis en el Convento, deis vos solamente y no 
el pr ior las Dimissorias a los conventuales, y mientras no estuviereis 
en él continue el Prior en darlas».1 9 3 

Naturalment, aquesta disposició, per reial que fos, no agradà al 
pr ior fra Jaume Porta, que en el seu parer es trobava assistit per 
tants membres i tan distingits i decissius de l'orde com hem dit. Però 
no sempre guanya la força de la raó, sinó que abusivament s'imposa 
la raó de la força. I així succeí. EI pr ior f ra Porta creia de bona fe 
que la veritat, que estava persuadit que l'assistia, s'imposaria. Els 
mateixos montesians que l i feien costat el devien persuadir que el 
re i rectificaria quan estès degudament informat. I f ra Porta corttra-
digué aquesta disposició reial, que intentà deturar per tots els camins 
que pogué. 

Creiem que la situació l i creà una angoixosa perplexitat. Perple
xitat que erà reforçada pels mateixos montesians que l i feien costat. 
I creiem que aquesta perplexitat l i recomanà u n canvi d'impressions 
amb els seus superiors monàstics. Per el l tot sol no volgué acceptar 
unes directrius que lesionaven tan profundament els drets priorals. 
I ans d'emprendre viatge devers Santes Creus, el 15 d'agost de 1568, 
deixà per escrit qüe ningú variés cap cosa de les assenyalades pel 
re i fins després que fos coneguda la resolució que havia de seguir 
a l'exposició que ell faria al re i dels drets que l'assistien com a Prior. 
I fulminà pena d'excomunió a qui fes altrament. Nò creiem que frà 
Jaume Porta ho fés eclusivament persuadit per les raons «qüe le 
aconsejavan los religiosos de Montesa que acà —València— le escri-
vian y en el Convento le animaban», com l i ha estat atribuït.194 

El rei , que no esperava altra cosa, s'emparà d'això per a escriure 
amb data de Madr id el 23 de setembre, una carta que no té parió 
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com a procediment draconià i expeditiu. Per això no podem resistir-
nos a donar-la ací. Deia el rei , textualment: 

«El Rey. — Administrador... Por justas consideraciones de m i Ser
vicio y con la facultad que tengo como administrador perpetuo de 
la orden y cavalleria de N. Sra. de Montesa y S. Jorge de Alfama por 
autoridad apostòlica, revoco y anulo con la presente del oficio de 
Prior del Convento de la dicha orden a fray Jayme Porta, monje pro
fesso del convento de Santas Cruces, que mandé concederle con mi 
despacho su fecha en Madr id a 18 de octubre de 1657. Y ordeno a 
todas las personas a quienes convenga, que le tengan por revoeado 
y anulado del dicho priorato y no le obedezcan como tal , que esta es 
m i determinada voluntad. Dat. en Madrid a X X I I I . de setíembre 
de M.DC.LVII I . — Yo el Rey.» 1 9 5 

No discutirem avui si el rei tenia concedida la facultat de remoure 
el prior, que no sembla que l i vingui concedida del rescripte apos
tòlic que invoca. Llavors era indiscutible una decisió reial com 
aquesta, per inversemblant que avui pugui semblar. 

Quan l'abat i monjos de Santes Creus foren sorpresos per la deci
sió reial del 23 de setembre de 1658 devien adonar-se de com costava 
car al monestir el fet d'haver romàs al costat del país durant la pas
sada guerra separatista, que encara no estava totalment liquidada. 
L'abat Sobies, amatent com calia a salvar els drets del monestir, va 
escriure immediatament al re i suplicant-li que restituís el pr iorat i 
que, si no h i volia fra Jaume Porta, que ell l i formularia una terna 
de monjos de Santes Creus d'entre els quals sa Majestat podria 
escollir-ne u n al seu gust. E l re i no l'atengué. Però Santes Creus no 
es donà per vençut. No podia renunciar un càrrec tan estimat sense 
esgotar tots els recursos viables. 

Un d'ells fou l'al·legat que oficialment resolgué de presentar la 
Congregació Cistercenca dels monestirs d'Aragó i de Navarra com 
organisme representatiu suprem que era de l'orde cistercenc i al qual 
estava subordinat el monestir de Santes Creus i el mateix orde de 
Montesa. D'acord amb la resolució del Definitori, f ra Miquel Mayor, 
professat a Poblet, abat d'Escarp i Vicar i General de la Congregació 
escrivia el dia 11 de març de 1659 des de Benifassà a fra Pere Galiana 
sobre l'al·legació que l i havia estat encomanada, que sembla que 
aquest monjo, que era conventual de Valldigna, havia redactat i pre
sentat a l'examen del Definitori, i que aquest havia indicat com con
venia comprimir-la. Per això calia que fra Galiana es posés d'acord 
amb el monjo del seu mateix monestir, fra Rafael Trobado —que en 
fou abat i assolí el Vicariat general de la Congregació— per a do
nar-li una redacció definitiva escaient per a ésser presentada com a 
document oficial de la Congregació. Aquesta al·legació, en la seva 
redacció definitiva fou presentada al re i pel gener de l'any 1660. Ine-
ficaçment.196 

E l re i no donà cap resposta a la Congregació. Només el 27 de 
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febrer de 1660 manà que els frares preveres de Montesa que gover
naven el convent prenguessin el títol de subpriors, i que exercitessin 
el càrrec durant tot u n quadriénni. E l primer montesià subprior fou 
fra Miquel Perales que prengué possessió del càrrec el dia 4 d'abri l 
següent. 

No h i havia res a fer. De res no havia de servir la patètica carta 
que el darrer pr ior monjo de Montesa, j a abat de Santes Creus, es
crigué a fra Francesc Crespi de Valldaura, bisbe de Vic i germà del 
lloctinent reial de Montesa, a fi que intercedís per ta l que el pr iorat 
tornés a Santes Creus. Esdevé realment colpidora la manera com 
fra Jaume Porta carrega al seu damunt tota la culpa que no tenia, 
però que l i podia ésser imputada. I raona que Santes Creus no hauria 
de pagar la culpa d'un monjo seu. E l document, molt ben raonat 
i discret, fou emès a Santes Creus el 28 de febrer de 1662. Però el re i 
no estava per raons. 

Acabament 

Els frares de Montesa aconseguiren d'estalviar-se la renda del 
càrrec pr iora l i la creació d'un càrrec a Torde ben retribuït. Aquí, 
poblablement, rau una bona part de Tenterqueria dels uns i del 
doldre's dels altres. Amb l'anul·lació del prior, Montesa guanyava un 
benifet i Santes Creus perdia una prebenda. Fins a les darreries del 
segle x v i o primeries del x v i i les relacions entre Santes Creus i 
Montesa anaven bé. Durant tres centúries Tacord comú fou perfecte. 
Santes Creus nomenava els priors i l'orde de Montesa n'acceptava la 
jerarquia quietament. Però quan de fet el mestrat fou traspassat a 
la corona, la jurisdicció s'anà desfassant i les relacions entre l'orde 
i Santes Creus es començaren a agrejar. 

Esdevé curiós de comparar com costà al re i Jaume I I d'obtenir 
del papa Joan X X I I la concessió de l'orde de Montesa i com l i foren 
de regatejades les indicacions sobre jerarquia d'ella, les caracterís
tiques de l'orde i fins i tot el nexe que arribà a aconseguir amb el 
monestir de Santes Creus. Resulta evident que la pr imi t iva idea del 
rei era subjectar el nou orde a fundar en tot i per tot al monestir 
de Santes Creus. Aquesta pretensió reial de Jaume I I fou totalment 
recusada a la- cúria papal avinyonesa. Llavors Jaume I I volia subjec
tar Torde al monestir de la Gran Selva, que era el que tenia la pater
nitat sobre Santes Creus; o, subsidiàriament al de Fontfroide que la 
tenia sobre el monestir de Poblet. Que Torde de Montesa fos regu
larment uni t , més que subordinat a Calatrava fou una imposició 
pontifícia. 

Santes Creus intervindrà les visites que les jerarquies d'aquest 
orde mi l i tar practicarà a l'orde montesià. L'abat de Santes Creus és 
qui de fet funda el nou orde i en nomena els dos primers mestres, 
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amb evident negligència de Calatrava que no cedeix els deu frares 
previstos per a la instrucció dels frares del nou orde. Santes Creus 
proveeix amb monjos seus la instrucció i direcció espiritual de la 
Institució. D'ací nasqué el càrrec de prior . 

L'orde manté cordialíssima relació i dependència de Santes Creus. 
Ningú no discuteix al monestir i als seus abats la preeminència dins 
l'orde durant tres centúries. I ara, segle x vn , per decisió unilateral 
del monarca es resol un càrrec, amb tota la trajectòria jurídica de 
tres segles d'exercici, que havia estat treballosament aconseguit i tan 
eficaçment exercitat. 

Després de la supressió del pr iorat de Montesa no sabem que els 
abats de Santes Creus, n i els de Valldigna, intervinguessin a les 
visites de Montesa, tal com estava instituït a la butl la fundacional. 
Si h i tenien dret, devia prescriure l'interès a exercir-lo. Sortiren veus 
serenes a la defensa de Santes Creus, però eren veus que clamaven 
inútilment al desert. 

La qüestió quedà definitivament closa amb els dos gruixuts vo
lums titulats Montesa Ilustrada que l'any 1669 donà a l'estampa el 
frare montesià Hipòlit de Samper. Sabem per pròpia confessió que 
als temps que estudiava Samper era part idar i que la jurisdicció espi
r i tua l de Montesa pertanyia al prior, i no al mestre, n i al seu llocti
nent. 1 9 7 Al cap d'una mal comptada dotzena d'anys donava a l'es
tampa la seva obra, que, en molts conceptes cal encomiar força. 
Però, no cal dir-ho, la seva obra, presidida per una finalitat exclusi
vament polèmica, esdevé carregosament combativa, i esdevé suport 
d'una combativitat reiterativa, sovintejadament agressiva. Ferotge
ment apassionada, amb tota la passió que l i podia encomanar la gra
t i tud dels beneficis que havia rebut del rei , i l'esperança dels que 
confiava rebre'n, molt d'acord amb la mentalitat del seu temps. Des
prés d'una publicació tan monumental semblava que el plet havia 
de restar resolt. 

Però no fou així. L'examen hodiern, que està despullat de totes 
les circumstàncies subjectives del segle x vn , mult ipl icaria les cita
cions dels punts flacs de la tesi samperiana, tan difusament defen
sada. També aparegueren llavors aquests punts vulnerables, i proba
blement amb vulnerabilitat moltíssim més baladrera i interessant, 
moltíssim més apassionada i apassionant que la d'ara, que tot plegat 
ja no és sinó història, i , potser, només anècdota. Algú es proposà de 
combatre i de rebatre les raons samperianes. La mateixa Congregació 
Cistercenca en tenia una l le i de deure moral. Però l i ho vedà una 
reial ordre de Carles I I donada el 9 d'octubre de 1681 per la qual 
prohibia que ningú gosés escriure contra l 'obra de Samper. 1 9 8 

Aquest fou l ' i n r i que culminà el calvari de Santes Creus en les 
seves seculars relacions amb l'orde de Montesa. 

MIQUEL ALBERT 
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N O T E S 

* Vet ací algunes fonts documentals i bibliogràfiques que citem abreu-
jadament: 

ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. 
AHNM = Archivo Histórico Nacional, de Madrid. 
AP = Arxiu del monestir de Poblet. 
Cron. Valld. = Crònica de Valldigna, procedent del monestir d'aquest nom, l'ori

ginal de la qual, servat al monestir de la Saidía de València desaparegué 
durant' la revolta del 1936, Devem les notícies al senyor Josep Toledo i 
Girau, que l'estudià ans d'aquella data. 

Ferran = Vicente Ferran y Salvador: E l castillo de Montesa. Historia y descrip-
ción del mismo precedida de un bosquejo de la orden militar de Nuestra 
Senora de Montesa y san Jorge de Alfama. (Valencià, 1926.) 

Finestres = Jaimè Finestres y de Monsalvo: Historia del Real monasterio de 
Nuestra Senora de Poblet. (Barcelona, 1947-1949.) 

Gombau = Çosme Gombau: Alegación de derechO sobre-la poiestad y jurisdic-
cióri de la S. C. Real Magestad del Rey N. S. como administrador perpetuo 
de la Sagrada Orden de N. S. de Montesa y S. Jorge de Alfama y de su 
tügarteniente General y del Prior dèl Convento de Montesa. (Valencià, 
[1658].) 

Javierre = Aureà L . Javierre Mur: Privilegios reales de la orden de Montesa en 
la edad media. (Madrid, s. a.) 

Miquel = Francisco J . Miquel Rosell: Regesia de letras pontificias del Archivo 
de la Corona de Aragón. Sección Cancillería Real (pergaminos). (Madrid, 
1948.) 

Muniz = Roberto Muniz: Biblioteca cisterciense espanola. (Valladolid, 1793.) 
Samper = Hippolyto dé Samper: Montesa Ilustrada. (Valencià, 1669.) 
Tristahy = Buenaventura Tristany Bofill y Benach: Escudo Montesiana en las 

reales manos de su Magestad para defender como Gran Maestre Prelado 
General, Superior y Cabeta, Pàtrón, Protector y Administrador Perpetuo... 
(Barcelona, 1703.) 

Vil larroya = Jpseph Vil larroya: Real Maestrazgo de Montesa. Tratado de todos 
los derechos, bienes y pertenencias del patrimonio y maestrazgo de la Real 
y Militar Orden de Sta. Maria de Montesa y S. Jorge de Alfama. E n s 
referim al vol. I I que conté la col·lecció diplomàtica. (Valencià, (1787.) 

1. Joaquim Miret i Sans: Les cases de Templers i Hospitalers en Catalunya. 
Aplech de noves y documents histórichs (Barcelona, 1910), p. 370. 

2. Samper, I , p. 2, nota marginal; fa referència a una ambaixada anterior, 
que atribueix integrada per Pere de Queralt, Pere de Boi l i Guil lem d'Olomar, 
aquest darrer jutge curial, i que no aconseguí el propòsit. 

3. ACA, Reg. 336, ff. 154M60. 
4. ACA, Reg. 336, ff. 173-177. E n les instruccions passades pel rei a Vidal 

de Vilanova, consten aquestes textuals paraules: «Recordetur eciam dictus 
nuncius quod magis placeret dicto regi quod dictum monasterium esset subiec-
tum monasterio Grandis Silve quam monasterio Fontis Frigide, ex eo quia 
monasterium Grandis Silve est caput monasterii Sanctarum Crucum». 

5. Javierre, p. 176, n.° 211. E l fet que aquest document fos protocolitzat 
juntament amb l a butlla papal de fundació —vegeu Samper, I , p. 24—, féu 
calendar als monjos dè Santes: Creus amb datació del 15 de febrer de 1317 el 
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privilegi reial de la fundació de Montesa en una regesta de primeries del sigle XV. 
Com que aquest text domèstic reflexa un sentir desapassionat dels nexes del 
monestir amb l'orde de Montesa, creiem útil el seu coneixement i el transcri
vim a l'apèndix, n.° 1. 

6. Javierre, n. 176, n.° 212. Vegeu Samper, I , pp. 11-16: «quando magister 
Calatrave voluerit dictum novum monasterium —de Montesa— visitaré teneatur 
abbati Sanctarum Crucum ante diem visitacionis, tanto tempore quod dictus 
abbas Sanctarum Crucum possit esse paratus, notificaré diem adventus sui, ut 
dictus abbas, vel si ipse non posset abbas monasterii Vallisdigne situati in 
regno Valeneie, possit curri dicto magistro in dicta visitacione interesse; nec 
posset dictus magister correcciones vel ordinaciones in dicto novo monasterio 
facere, nisi cum consilio ét consensu alterius dictorum abbatum». Va l a dir, 
ací, que el monestir de Valldigna era filial de Santes Creus. 

«Circa institucionem dicti novi monasterii potest ita procedí: Dominus 
enim noster Summus Pontífex in isto principio, per se vel por alíum aut alios, 
in dicto novó monasterio ponet magistrum, et ipse magister ponet ibi fratres 
quos voluerit et poterit. E l ad informacionem illorum noviciorum idem magis
ter et abbas Sanctarum Crucum vocabunt decem de Fratribus probatis in ordine 
de Calatrava de quibus eis videbitur. Predictum capitulum placet domino regi, 
sed supplicat pro utilitate novi monasterii et expedicione negocií, ut, ista vice, 
prioris magistri ordinandi, dominus papa velit committere abbati Sanctarum 
Crucum quod ponat magistrum auctoritate papali». 

7. ACA (Vegeu: Miquel, pp. 203-204, n.° 309). D'aquesta procedència la tragué 
i publicà Sampe r , 1,17-24. Pos te r io rment h a estat pub l i cada a m b reiteració: 
Villarroya, pp. 1-11; Ferran, p. 143; etc. també és a l 'Arxiu del Vaticà, Reg. 
Avinon., 2, ff. 245v-248v, i d'allí l 'ha publicat G. Mollat: Vite paparum; Avinonen-
sium..., I I I (París, 1921), p. 263. E n aquesta butlla s'estableix textualment: 
«Volumus quod ipse magister de Calatrava, cum voluerit in eodem novo mo
naster io h u i u s m o d i v i s i tac ion is o m c i u m exercere, d i e m adventus e ius di lecto 
filio abbati monasterii Sanctarum. Crucum, ordinis cisterciensis, terrachonensis 
diòcesis, per tantum tempus ante ipsius magistri vel illius quem ipse magister 
ad ipsius visitacionis officium destinabit, debeat nunciare, quod idem abbas 
Sanctarum Crucum ipso die adventus prefati magistri, vel illius quem ad hoc 
idem magister, ut predicitur, destinabit pro visitacione predicta, possit esse 
paratus. Vel si forsan ipse vaccare non posset, dilectus Fil ius abbas monasterii 
sancte Marie de Valle Digna valeat in dicta visitacione cum dicto magistro... 
Volumus autem quod administratores novi monasterii supradicti, abbati et 
magistro de Calatrava prefatis, pro personis et equis eorum dicta visitacione 
durante, teneantur in victualibus providere...» 

8. ACA (Vegeu: Miquel, pp. 204-205, n.° 391). És, també, a l 'Arxiu Vaticà, 
Reg. Vat. 63, ep. 1006, d'on ha estat publicada per G. Mollat: Lettres communes 
de Jean XXII, I , (París, 1921), pp. 371-372. Per un lapsus calami Javierre atri
bueix aquest document al 10 de juliol, en lloc de juny, pp. 12-13. 

9. Publica d'aquest document Samper, I , p. 34; reiterat per Tristany, p. 132; 
i Ferran, p. 153. Procedent de l 'Arxiu del Vaticà, Reg. Avenon. 2, f. 249, i Reg. 
Vat. 63, ep. 1008, també l 'ha publicat Mollat: Let. Jean, I , p. 372. Vet-ne ací uns 
mots literals: «Nobisque ac dicte Sedi provisione de primò magistro dicto novo 
monasterio facienda specialiter reservata; verum nos, considerantes hactenus 
quod tu de persona que utiliter dicto novo monasterio preesse valeat, et pro-
desse, facilius in partibus ipsis noticiam habere poteritis pleniorèm; tibi provi-
dendi, hac vice, auctoritate nostra, dicto novo monasterio de magistro, plenam 
concedimus tenore presencium facultatem». 

10. ACA (Vegeu: Miquel, p. 205, n.° 392). Publicada per Samper, I , p. 33; 
i F e r r a n , p. 151. «Ipseque — e l mes t r e de M o n t e s a — a c d i lectus filius abbas 
monasterii Sanctarum Crucum cisterciensis ordinis Tarrachonensis diòcesis pro 
instruccione fratrum ipsorum decem fratres eiusdem ordinis Calatravensis in 
eodem ordine approbatos de quibus eisdem magistro et abbati videretur expe-
diens convocarent. Quare volumus et mandamus quatenus predictos decem 
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fratres in eodem ordine tuo ut predicitur approbatos, cum per magistrum dicti 
novi monasterii et abbatem predictos fueris requisitus, ad ipsum monasterium 
pro dictorum fratrum instruccione studeas destinaré». 

11. Samper, I , p. 29, la publica. 
12. Samper, I , pp. 36-37, publica el document. 
13. Samper, I , p. 48, la publica. 
14. ACA, Reg. 338, ff. 22"-23. 
15. Poder publicat per Samper, I , p. 54: Villarroya, doc. 6; i Ferran, p. 152, 

y en el qual l'abat de Benifassà signa com a testimoni. Vegeu Finestres, I I , 
p. 275. 

16; Samper, I , p. 58 i sgs. Podríem multiplicar ací les referències que fixen 
el Hoc, i la data, que molts autors han propagat erradament. 

17. Sobre aquestes primeres professions montesianes: ACA, Reg. 338, ff. 26, 
27, 37 i 37?. 

18. ACA, Reg, 217, f. 169. Publicat per Samper, I , p. 64 i Ferran, p. 162. 
19. ACA, Reg. 217, f. 170. 
20. AHNM, cod. 459, f. 80". 
21. Javierre, pp. 179-180, n.° 225. 
22. Javierre, p. 180, n.° 224. 
23. Javierre, pp. 180-181, n." 225; Samper, I , p. 95. 
24. Javierre, p 181, n.° 226. 
25. S ampe r , I , p. 92. 
26. Samper, I , p. 96, publica el document. «In monasterio Sanctarum Cru

cum fuit eius infirmitas durius aggravata quod propter suum senium speratur 
de ipsius morte pocius quam de vita.» 

27. Samper, I , pp. 100-103; «... facimus, constituimus et ordinamus certum 
specialem procuratorem sindicum et iconomum nostrum vos fratrem Herina-
num de Herolis claverum dicti monasterii... Quod est actum in monasterio 
S a n c t a r u m Crucum u n d e c i m a ka lendas sept. anno D o m i n i .M.CCCXVIiH.» 

28. ACA (Vegeu: Miquel, p. 219, n.° 420); Samper, I , pp. 99-100. 
29. Samper, I , pp. 105-106; «... sexto nonas octobris anno Domini .M.CCC. 

. X V I I I I . in civitate Dertuse, in presencia venerabilium fratris Petri abbatis 
monasterii Sanctarum Crucum et... Vitalis de Vilanova presentavit venerabili-
bus et religiosis fratris Herimano de Herolis et ... quoddam rescriptüm apos-
tolicum». 

30. Samper, I , pp. 108-110; «... supplicamus de committenda seu concedenda 
potestate abbati Sanctarum Crucum prèdicto ut possit duas tresve personas 
idoneas de quibus sibi visum fuerit admitere in ordine... possit idem abbas de 
altera ipsarum personarum hac vice in magistrum providere». Vegeu, també, 
Javierre, p. 181, n.° 227. 

31. Javierre, pp. 181-182, n.° 228; Samper, I , pp. 110-112. 
32. Samper, I , pp. 112-115. No sabem exactament la data de la seva expe

dició. L'única datació que presenta el document és la del trasllat notarial i 
autèntic que se'n féu quan arribà a Tarragona el 3 de març de 1320, on llavors 
residia Jaume I I i la seva cort. 

33. E n s inclinem per aquesta data Tercio idus novembris —dia 11— perquè 
així ha estat generalment acceptada. Així la reporta Samper, I , p. 116, i no 
precisament d'un document originari, sinó a través d'una traducció castellana 
de Zapater. Tercio idus consta als Arxius Vaticans, Reg. Aven. 13, f. 18; i Reg. 
Vat. 70, ep. 160, d'on n'extragué la regesta Mollat: Jean XXII, I I I (París, 1906), 
p. 33. Miquel, p. 220, n.° 422 transcriu idus, i no tercio idus; ens decantem, però 
per la cronologia del dia 11. 

34. ACA, Perg. de Jaume I I , n.° 3754; i també Reg. 348, f. 22 v. 
35. ACA, Perg. de Jaume I I , n.° 3755; i també Reg. 348, f. 24. 
36. AHNM, cod. 459, f. 126v. Donem el text a l'apèndix ri.° 2. Remarcarem 

la desorientació que per a establir aquesta data, tan important a l a història 
de l'orde montesià, han patit els tractadistes. (Samper, I , pp. 116-119, i tots 
els que l'han seguit.) 
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37. Javierre, p. 185, n.° 240. 
38. Samper, I , p. 120. 
39. «Ego Arnaldus de Solerio, magister monasterii sante Marie de Monte

sià... fidelis et obediens ero beato Petro sancteque Apostolice Romane Ecclesie... 
in manu et posse venerabilis et religiosi fratris Petri abbatis monasterii Sanc
tarum Crucum recipientis huiusmdi iuramentum de mandato et nomine domini 
Summi Pontificis... in monasterio Sanctarum Crucum quarto decimo kalendas 
iunii anno Domini .M.CCC.XX.»; ; Samper, I , p. 121; Ferran, p. 160. 

40. Samper, I , p. 120 publica aquesta curiosa carta. Vegeu, encara, què 
deia de la seva professió al rei son pare el propi príncep (ACA, cartes reials 
de Jaume I I , n.° 11563). També li 'n donava compte un monjo de Santes Creus, 
fra Pere de Déu, conseller de l'atribulat príncep en la seva immensa tragèdia 
de la qual aquesta professió esdevingué una represa més pacífica. Heinrich 
Finke: Acta Aragonensia (Berlín-Leipzig, 1907-1927), p. 374, publica fragmentària-
ment aquesta carta del monjo Pere de Déu, així com a la p. 375, també par
cialment, dóna a conèixer la del propi primogènit. L 'AHNM, cod. 459, f. 126" 
hi ha la versió domèstica que donem a l'apèndix n.° 3. 

41. Samper, I , p. 516. 
42. Samper, I , pp. 124-127. «Vos requirendo rogamus quatenus agere et 

facere cum affectu curetis quod dicti monasteriorum Sanctarum Crucum et 
Val l is Digne abbates qui sunt et fuerint, prout alteri eorum, tam in visitacione 
quam in provisione magistri se habeant diligentes eaque curent, ut ad eos 
competit, ne defectus inveniatur in eis. Quodque eciam monachi ex monasterio 
Sanctarum Crucum pro spiritualibus deputati acto continuo resideant in eodem 
prout est iam laudabiliter inchoatum.» 

43. Samper, I , pp. 127-128, i Ferran, p. 165. «Monasterium de Montesià nos-
tri ordini associat, unit et incorporat perpetuo suscipit Capitulum Generale. 
E l nihilominus quod abbas Sanctarum Crucum ibi in perpetuum confessores 
instituat qui curam habeant animarum.» E l còdex 459, f. 81 de l 'AHNM, en 
refereix una versió, que, inèdita, transcrivim a l'apèndix n.° 4. 

44. Tristany, p. 260; Samper, I , p. 516. 
45. Samper, I , p. 131 publica la Definició resolutòria del Capítol General. 
46. Aquesta definició sabem que fou confirmada en altres visites successives, 

algunes de tan tardanes cronològicament com les de 1468, 1556 i 1573. 
47. Samper, I , pp. 141, 163, 185, 517, 672 i 673. 
48. AHNM, cod. 459, f. 132". 
49. AHNM, Perg. de Valldaura, carpeta 169, n.° 5. 
50. Samper, I , pp. 185 i 517; Ferran, p. 28. 
51. Samper, I , pp. 170, 352 i 517. A l I I , p. 674 es fa constar que aquesta 

definició fou confirmada en visites succesives i tardanes com el 1556 i 1573. 
52. AHNM, papers de Montesa. Amb aquesta carta de la visita va anexa la 

carta de l'abat de Santes Creus que hem dit. Vegeu Samper, I , pp. 369 i 
segs. i 517. 

53. I I , pp. 722-723. 
54. Samper, I I , p. 639. 
55. ACA (Vegeu: Miquel, p. 314, n." 633, i p. 334, n.° 677). 
56. ACA, Reg. 2199, ff. 115, 118" i 120, tots aquests documents datats a Sa

ragossa el 15 d'octubre de 1399. 
57. Cron. Valld., I , p. 127. 
58. José Toledo Girau: E l monasterio de Valldigna. Contribución al estudio 

de su. historia durante el gobierno de sus abadés perpetuos. (Valencià, 1944), 
p. 90. 

59. ACA, Reg. 3884 prov. MR, 30 setembre de 1409. 
60. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencià y principado de 

Cataluna, publicadas por la Real Acadèmia de la Historia (Madrid, 1896-1922), 
X I I , pp. 141, 161, 173, 175, 195, 211, 218, 246, 281, 401, etc. 

61. Samper, I I , p. 722 l'anomena Llor ic , per lapsus de transcripció d'ell o 
errada d'estampa. 

46 



62. Subprior a 26 de gener de 1403: Arxiu de la Catedral de Barcelona, 
Gabriel Canyelles, llibre comú, 5 (1402-1403). Subprior i bosser, 16 de maig 
de 1416: Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, papers del comte de Vilanova, 
p. 1216, n.° 3851, Abat de sant Bernat: 1427; Samper, I I , p. 641. 

63. Samper, I , pp. 249-251. «Magister milicie Calatrave et abbas monasterii 
Sanctarum Crucum ad quos eiusdem vestre domús ex ipsius fundacione de 
magistri et fratrum eiusdem visitacio pertinet.» 

64. Samper, I I , p. 641. 
65. Samper l'anomena Villalba; el 1448 encara consta prior: Cron. Valld., 

I , p. 153. 
66. Biblioteca Pública de Tarragona, cod. 166, f. 229'. 
67. Samper, I , pp. 171, 350, 418, 518; i I I , pp. 141 i 672. 
68. Samper, I , pp. 171, 337, 420, 518; i I I , p. 674. Aquesta definició fou reite

rada els anys 1556 i 1573 a les visites respectives. 
69. Samper, 1, pp. 375 i 518. 
70. Samper, I I , p. 196. 
71. AHNM, cod. 459, f. 96. 
72. Samper, I I , p. 653; «sub presidència reverendi fratris Desclergue pres 

byteri Prioris dicti conventi, ut moris est in nostra religione». 
73. Arxiu parroquial de Conesa; Llibreta d'aniversaris. 
74. Cron. Valld., I , p. 231. 
75. AP, armari 5, calaix 26, n.° 9. 

. 76. AHNM, cod. 810, f. 90v, dia 2 de febrer de 1534. 
77. Tristany, part. 2.*, n.° 152, p. 101; i part 3.*, n.°" 149, 153, 154, 155 i 156, 

pp. 172-174 enregistra tots aquests documents, baldament alguna atribució no
minal falli. 

78. Samper, I , p. 519. 
79. AHNM, cod. 437, f. 79. L a publiquem a l'apèndix n.° 5. 
80. Samper, I , pp. 110, 352, 519, i I I , p. 644. 
81. «...que de sobprior si ell —l'abat de Santes Creus— lo volia, tothora 

que ell volgués que u digués que sa Senyoria — e l mestre de Montesa— li 
hametria»; carta del prior de Montesa fra Antoni Crespo a l'abat de Santes 
Creus, 10 de desembre de 1535 (AHNM, cod. 437, ff. 333-334). 

82. Samper, I , p. 301. «Jo, fra Joan Alegria religiós i prevere de dit castell 
de Montesa com a Procurador del dit senyor mestre, per part i en nom de 
sa Senyoria, requir e demane a Vostra Paternitat reverent com a Pare Abat 
immediat in spiritualibus de dicta religió i religiosos de Montesa...» Enca ra 
deia el mestre de Montesa a l'abat, que el reconeixia pel seu pare i superior 
i que de cap manera de cap altra cosa està més content que de l'obediència 
(p. 440). 

83. Després del seu pas pel priorat de Montesa perdem el rastre de fra 
Miquel d'Ardilles. E l 1532 era arxiver del monestir de Santes Creus i el 1538 vi
cari de santa Llúcia i notari (AHNM, cod. 816, f. 6) càrrec que continuà exercint 
alguns anys ( Ib. f. 96: 1 d'abril de 1543). 

84. Remarcarem que en aquestes definicions s'encarregava al prior monjo 
que els religiosos de Montesa que fossin clergues vestissin amb la deguda de
cència exterior, i que no deixi jugar a jocs prohibits dins del monestir. Les 
visites de 1556 i 1573 confirmaren aquestes definicions; Samper, I I , p. 674. 

85. Samper, I , pp. 437 i sgs. E l document d'apeüació a Roma a les 
pp. 444-447. Vegeu, encara, sobre aquest afer i visites, pp. 352, 367 i 519. 

86. No oblidem que Samper escrigué una obra preferentment polèmica 
l'agressivitat i combativitat de la qual és evident tot al llarg dels seus dos 
densos volums; farcits, amb tot, de notícies històriques precioses i que nosal
tres no ens estem d'utilitzar. L a prosecució del present procés que ens esca
moteja l i hauria fet molt mal servei a la seva tesi. Per això és més còmode 
desconèixer-la. És un desconeixement sorprenent en ell, però molt còmode. 

87. AHNM, cod. 437, ff. 341-342. L a lletra només ha pogut ésser transcrita 
amb algunes falles que indiquem amb punts suspensius (...) a l'apèndix n.° 6. 
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88. AHNM, cod. 437, f. 332. Donem el document a l'apèndix n.° 7. 
89. AHNM, cod. 437, f. 329; vegeu-la a l'apèndix n.° 8. 
90. AHNM, cod. 347, f. 331. V a a l'apèndix n.° 9. 
91. AHNM, cod. 437, ff. 339-331. Transcrivim aquest document a l'apèndix 

n.° 10. 
92. AHNM, cod. 437, f. 326. Vegeu-lo a l'apèndix n.° 11. 
93. AHNM, cod. 437, f. 336. V a transcrit a l'apèndix n.° 12. 
94. AHNM, cod. 437, ff. 339-340, que donem a l'apèndix n.° 13. . 
95. AHNM, cod. 437, f. 335. Vegeu la carta a l'apèndix n.° 14. 
96. AHNM, cod. 437, f. 335"; apèndix n.° 15. 
97. AHNM, cod. 437, ff. 327 i 328; apèndix n.° ! 16 i 17. 
98. Samper, I , pp. 171, 520, i I I , pp. 141 i 673-674. 
99. Samper, I , p. 635. 
100. AP, arm. 5, cal. 27, n.° 4. 
101. Samper, I I , pp. 635 i 658; vegeu, sobretot, la carta d'aquest prior al 

mestre a la p. 636. 
102. AP, arm. 5, cal. 26, n.° 11, f. 9. Consta del seu testament. 
103. AP, cal. 18, Cong., f. 2. 
104. AHNM, cod. 810, f. 90". 
105. Samper, I I , p. 655. 
106. AHNM, cod. 816, f. 96. 
107. AP, arm. 5, cal. 26, n.° 9, amb relació al 24 de maig de 1553. 
108. AP, Ll ibre d'acords (1586); AHNM, cod. 810, f. 90 (2 de febrer de 1584). 
109. AHNM, cod. 810, f. 23. 
110. AHNM, cod. 810, f. 33. 
111. AHNM, cod. 810, passim. 
112. AHNM, cod. 437, f. 248. 
113. E l document diu, exactament: «por la detención de la persona de el 

muy ilustre y Reverendíssimo sefior Maestre, como es publico y notorio»; però 
aquesta expressió creiem que no ha d'ésser presa en el sentit actual de deten
ció. E l que llavors era públic i notori era que el mestre de Montesa a les 
darreries de l'any 1566 havia estat nomenat Virrei i Capità General dels regnes 
de Tremecèn i de Tunis, d'Oran i de Maçalquivir, i aquest càrrec el tingué 
absent durant uns quants anys; vegeu Samper, I I , p. 551. 

114. «Dat. in domibus nostre abbacialis dignitatis, sitis in presenti civitati 
Barchinone in vico vulgo dicto la riera de sant Joan, satis prope monasterium 
monialium de les Magdalenes sub nostre proprie manus subscripcione die . I I . 
decembris anno a nativitate Domini .M.D.LXXII.» Samper, I , p. 361. 

115. Samper, I , pp. 171, 353-361, 520, i I I , p. 140. 
116. Samper, I I , p. 138. 
117. Samper, I , p. 520. 
118. L'extens text d'aquesta butlla és publicat per Samper, I I , pp. 299-308. 

Igualment per Gombau, pàgines preliminars, sense numerar; per Tristany, 
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A manera d'apèndix, i després d'un foli d'explicació justificativa, s'estampa 
l'al·legat de 1627, signat pels frares montesians Calaf, Insa, Climent i Roures, 
amb aquest títol: 

— En favor de la sagrada religión y milícia de Nuestra Senora de Montesa 
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— Indice de las cosas notables que se contienen en esta Alegación. (79 pàg. 
s.n.). 
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195. Samper, I I , p. 719. 
196. Samper, I , pp. 11-13, prefación i 87. Fou publicada i és atribuida a 

l'abat que fou de Valldigna fra Rafael Trobado i Figuerola, amb aquest títol: 
Alegación en defensa de la Orden Cisterciense en prueba del derecho que tiene 
el abad de Santos Cruces de nombrar un monge para prior de Montesa en quien 
reside toda la jurisdicción espiritual de dicha religión de Montesa. Imprès 
l'any 1660, segons Muniz, p. 337. 

197. Samper, I , p. 18, prefación. Samper havia ingressat a l'orde de Montesa 
l 'any 1652 i el 1658 es doctorà a València. 

198. «Habiendo emprendido Samper esta obra —Montesa Itustrada— con 
el fin de satisfacer a ciertas alegaciones presentadas por el monasterio de 
Santas Cruces y Vicario General de la Orden del Cister en el reino de Aragón, 
y dejado córrer la pluma con menos afecto y carino hacia los Cistercienses... 
viene a ser su deposición la de un testigo en causa pròpia. Ta l vez los Padres 
Cistercienses de la Congragación de Aragón, a quienes en particular se les im
pugna, habieran salido a là defensa si el senor Don Carlos I I no hubiese pre-
venido el golpe por medio de una Real Orden expedida en Madrid el 9 de 
octubre de 1681 prohibiendo el que nàdie se atreviese escribir contra esta obra»; 
Muniz, pp. 304-305. A aquesta notícia del tractadista de bibliografia cistercenca 
afegirem que Samper, per a escriure la seva obra, tingué tota mena d'assis
tències, començant pe r l a r e i a l ; a l t r ament no h a u r i a pogut ut i l i tzar , c o m fa 
servir, "i esmenta i publica, alguns documents molt particulars i reservats 
que no podien estar al seu abast ordinàriament, i difongué escandalosament i 
que són palanca que sovint impulsen la seva agressivitat. Alguns, però, avui 
redargüeixèn ostensiblement. I , oidà, perquè aquests documents tan singulars 
esdevenen dades aprofitables a l'historiador d'ara, que, altrament, no haurien 
estat conegudes. I no precisament perquè de vegades redargüeixin; avui, això, j a 
només és anècdota. Jà ho hem dit. 
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APÈNDIX DE DOCUMENTS 

D 

1317, feb. 15. Ba rce lona . 

Nota domèstica sobre la fundació de l'orde de Montesa. 

Pr iv i l eg ium dict i domin i regis Jacob i secund i de fundacione monaste 
r i i de Muntes ia . 

I s t e pred ictus dominus rex Jacobus secundus i n suo cas t ro de Munte
s i a fundavit m o n a s t e r i u m mi l i c i e Ca l a t r ave ord in i s c i s te rc iens i s et a d s u i 
t ractatus papa Johannes . X X I I u s . e idem monas te r io incorporav i t b ona 
T e m p l a r i o r u m i n regno Va l enc i e consistència de consensu et voluntàte 
pred ic t i domin i regis ve l s u i sufficientis p rocurator i s , quod p r o c u r a t o r i u m 
in s e r tum est i n concess ione pred ic t i domin i pape a c t u m B a r c h i n o n e sub 
appendic ione sigi l lo regie maiestat i s . X V . K a l e n d a s m a r c i i anno D o m i n i 
. M . C C C . X V I . vo lens et s tatuens i d em S u m m u s Pontífex quod m o n a s t e r i u m 
de Montesià visitaré vo luer i t convocet abbatem S a n c t a r u m C r u c u m u t 
ipse abbas s i t para tus et presens i n d i c t a v is i tac ione, et s i f o r san abbas 
S a n c t a r u m C r u c u m adesse non poter it i n p red ic ta v is i tac ione t u n c loco 
su i veniat abbas monas te r i i Va l l i sd igne nec ipse mag i s te r de C a l a t r a v a 
i n dicto monaste r io de Muntes i a absque cons i l io et consensu a l te r ius 
a bba tum p red i c to rum co r r ecc ionem ve l o rd inac ionem poss i t a l i quam exer-
cere. E t qu i a p re fa tum m o n a s t e r i u m de Montesià fuit u n i t u m et incorpo-
r a t u m ord in i nost ro c i s te rc iens i , p red ic tus abbas S a n c t a r u m C r u c u m habet 
i n eodem monaste r io de Muntes i a inst i tuere confessores qu i c u r a m ha 
beant a n i m a r u m et p r io r qu i a dicto abbate monas t e r i i S a n c t a r u m C r u c u m 
i n dicto monaster io de Muntes i a p ro tempore ins t i tutus fuer it habet 
potestatem absolvendi f rat res d ict i monas te r i i s e c u n d u m tenorem pr i v i -
l eg iorum a S u m m o Pontífice s ib i et ord in i concessorum. Abbas vero 
S a n c t a r u m C r u c u m d ic i tu r ese p r i o r i n sp i r i tua l ibus d ict i monas t e r i i de 
Muntes i a et potest absolvere f ratres mi l i c i e monas te r i i de Muntes i a i n 
omnibus cas ibus general i capitu lo reservat i s s i cut hec et a l i i s i n mu l t i s 
ca r t i s súper hoc factis v identur cont inuar i , que scr ip te sunt i n l ibro p r i -
v i l eg iorum d ic t i S a n c t a r u m C r u c u m monaster i i . 

A H N M , cod. 459, f. 93. 
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2) 

1320, març 5. Tarragona. 

L'abat de Santes Creus institueix Arnau de Soler mestre de Montesa. 

Feria tercia nonas marcii anno Domini .M.CCC.XIX. frater Petrus 
abbas Sanctarum Crucum de comissione sibi facta a Sanctissimo Patre et 
domino Johanne pape .XXI I . in presencia illustrissimi domini Jacobi regis 
Aragonum et suorum Infantum inclitorum et eciam aliquorum prelatorum 
et aliarum venerabilium personarum in domo fratruum minorum Tarra-
chone fecit provisionem de magistro monasterii de Muntesia ordinis de 
Calatrava et proferit ibi in magistrum venerabilem et religiosum fratrem 
A. de Solerio eiusdem ordinis professum. 

AHNM, còd. 459, f. 126'. 

3) 

1320, maig 20. Santes Creus. 

Professió del príncep Jaume a l'orde de Montesa. 

Tercio decimo kalendas iunii anno Domini .M.CCC.XX. inclitus infans 
Jàcobüs iUustrissimi domini Jacobi regis Aragonum filius in monasterio 
Sanctarum Crucum in presencia venerabilis fratris Petri abbatis dicti 
monasterii et conventus eiusdem et eciam venerabilis abbatis monasterii 
Altefontis, recepit habitum ordinis Calatrave et professionein fecit eciam 
et obedienciam promissit venerabili et religioso fratr i A. de Solerio ma
gistro monasterii de Montesa ordinis supradicti. 

AHNM, cod. 459, f. 126'. 

4) 

1321. Dijon. 

Institució de la direcció espiritual de l'orde de Montesa a càrrec dels 
monjos de Santes Creus. 

Diffinicio abbatis Cistercii quod abbas Sanctarum Crucum instituat 
confessores in dicto monasterio de Muntesia. 

Anno Domini millesimo trescentessimo vicesimo primo, cüffinicio facta 
fuit Divioni die iovis ante festum sancti Marchii apostoli et evangeliste 
quod abbas Sanctarum Crucum de quo menció fit in predicto privilegio 
dicte fundacionis in dicto monasterio de Muntesia in perpetuum confes
sores ordinet et instituat qui curam habeant animarum ut de dicta dif-
finicione constat per cartam sigillo domini Cistercii in pendenti robora-. 
tam die et annis predictis factam, 

AHNM, cod. 459, f. 81. 
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5) 

1535 ju l . 18. Montesa. 

Carta del mestre a l'abat de Santes Creus. 

Rdmo. Senyor. 
Yo he sabut que V.S. e lo Rndmo. don abbat de Poblet són arribats 

en València per concertar al abbat de Valldigna ab lo duch de Gandia. 
Nostre Senyor los hi endrece y encamine à son sanct servey y en augment 
de la honra de V.S. y en la matexa hora fora partit pera veure-lo y vi
sitar-los, puix és molta rahó nos tingam aquella amor e fraternitat que 
los sancts pares nostres sant Bernat y san Benet per caritat nos encarre
guen y recomanen. Sinó que la edat flaca y dèbil disposició de ma per
sona no.n comporta y perçó he manat als presents exhibidors en loch 
meu vegen e visiten a V.S. e facen lo que.ls manarà, com si yo.ls ho 
manàs, perquè nostre desig e gana és que V.S. de mi, d'ells y de aquesta 
casa ne faça lo mateix compte que fa de la sua, y mane absolutament 
en ella com en la sua. Y quant més h i manarà a maior mercè ho tendré 
a V.S. La vida, honra edionitat de la qual nostre Senyor per molts anys 
allargue y augmente com se desija. Del castell de Montesa a .XVI I I . de 
jul iol any .M.D.XXXV. 

Prompte a la obediència de V.S. en les oracions de la qual se comana. 
— Lo mestre de Montesa. 

(Nota de recepció, al dors:) 1535. Del mestre de Montesa .XVI I I . de 
juliol. Rebuda a .XXI. 

AHNM, cod. 437, f. 79. 

6 > 

1554 nov. 28. Zorita de los Canes. 

Carta del mestre de Montesa a l'abat de Santes Creus. 

Muy Rndo, Senor, 
La carta de V.P. de .X I I . de setiembre recibi en Çurita a los primeros 

de octubre; bien confiado estava yo de la merced que V.P. en ella me ofre-
ce siendo cosa y es mostrar mi disculpa y decirle las libertades de 
mi orden al qual V.P. està obligado asi por ser tan principal delia 
como por ser... y servidor. Plegue a nuestro Senor que V.P. tenga la 
salud que yo le desseo por que cierto me ha dado gran cuydado el ca-
terro y cessiones que me escrive que padecen y alegrarà saber nuebas 
desto. Embio esse mensajero... por avisar a V.P, de lo que me an escrito 
de la corte que los del Consejo de Ordenes an convocado o quieren con
vocar a V.P. para agravio de las libertades de Montesa y de la pre
eminència que V.P. tiene en ella, lo qual todo es por ambitión de usurpar 
la jurisdictión... orden pero esto yo lo tomo à m i cargo el defendella y 
assi los letrados que tengo en Corte me han enviado resolución de lo 
que V.P. conviene que responda, sed ve illis hoc Sion est docere Miner-
vam. La qual respuesta estoy muy certificado que la princesa la recibirà 
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muy bien y desto puede V.P. estar muy descansado, que aunque ellos... 
...an de venir a quento de la observación de la Bulla de nuesrta institu-
ción. Como el principe nuestro Seíior ha mandado que no an de dar prisa 
si no assistència, consejo y consentimiento de V.P. y con esto no temo 
el sucesso de mi negocio siquidem te habeo Theseum que no consentirà 
agraviarme las difficultades que a V.P. me... ofrecen por estar yo presó 
en fortaléza de Calatrava no se puede responder sinó que.s menester el 
Rey y asi est pro racione voluntas... pues... en sus... los tres visitadores... 
mejor traten desto. Yo me valdré del aviso por procurador que la visita 
solamente sea para conocer de m i negocio como a V.P, le parece. Y si 
le pareciere a V.P. que conviene tratar consigo letrado podrà venir conclu-
sido por lo que V.P. mandare que yo lo pagaré, aunque no se si se podria 
excusar este gasto lo mando por accessor un letrado de Valencià, pues 
los ay buenos y se ballaran indiferentes. Remitolo a la prudència de V.P. 
y yo de cualquier manera le serviré el trabajo de la venida como lo 
devo. Y Nuestro Senor la muy reverenda persona de V.P. guarde y acre-
ciente como desseo. 

De Çurita de los Canes a .XXVI I I , de Noviembre. Suyo servidor de 
V.P. — El Maestre don Pedró de Borja, 

(Una nota diu:) Es del any .M.D.LIHI. 
(Al dors:) Mi muy Rdo. Senor y Padre mio el Padre Abad de Santas 

Cruces». 

AHNM, cod. 437, ff. 341-342. 

7 > 

1554. 

Parer dels advocats madrilenys sobre la convocatòria del Consell dels 
Ordes Militars. 

Lo que paresce que deven responderse los padres abades a la convo-
casión del Consejo de órdenes. 

Que como por la fundación de la orden de Montesa se dispone que 
la convocación para visitar se haya de hazer para el convento de Mon
tesa y no de la manera que se haze que dissienten a ella expresamente, 
ofreciéndosse promptos y aparejados hir a Montesa a visitar conforme a 
la fundación siempre que conforme a ella fueren convocados y en caso 
que sea el llamamiento a la corte confirma de su Alteza sin exprimir para 
que si se despacharen las cédulas con firmas del Consejo de órdenes po-
dràn dezir que ellos no tienen obligación de parecer por provisión dé 
aquel Consejo porque no son subordinados a él en cosa alguna, pero que 
por el acatamiento que deven a la firma de su Alteza enbiaran o yràn 
a dezir e informar a su Alteza de aquello y a saber qué manda que 
hagan en servicio de su Magestad y Alteza y si por caso las cédulas del 
llamamiento rezaren y es por cosas tocantes a la visita, entonces podran 
dezir que han visto la cèdula y que no son obligados en cosas de la 
visitación venir a la Corte, como parece por la fundación. Y que siempre 
que fueren convocados conforme a la fundación para Montesa haràn 

55 



lo que deven y que por reverencia y acatamiento de su Alteza embiaràn 
a informaria de la razón que tienen para responder lo que responen». 

AHNM, cod, 437, f. 332. 

8) 

1554, desbre. 5, València. 

Carta del duc de Gandia a l'abat de Santes Creus. 

Muy Rdo. senor Padre. 
Pues por la carta que el Maestre mi hijo escrive y serà con ésta, en-

tenderà V.P. la necessidad que, se offrece en sus negocios en respecto de 
lo que toca a la visita. No me quedarà a mi què dezir sobre ella mas 
de pedir a V.P. que a medida de la voluntad con que siempre se ha em-
pleado en lo qual se ha offrecido en benefficio de la religión de Montesa 
y conservación de la authoridad y preheminencia que los perlados de su 
sancta casa han tenido y tienen sobrella. V.P. haga su acostumbrado offi-
cio como se confia del valor de su animo y como lo requieré la qualidad 
del negocio en ocassión que tanto va en ello según que mas largamente 
lo entenderà por lo que mi hijo escrive, a cuya carta y relación me re-
mitto. Mucha merced recebiré que V.P, haga lo que ambos confiamos en 
cosa tan justa y honesta, que dello me quedarà a mi particular obligación 
para quanto V,P. se quisiere servir desta casa. Y Nuestro Senor su muy 
Rda. persona guarde como desseo. De Valencià a .V. de deziembre 1554. 

A lo que vuestra P. mandare Montesa... 

AHNM, cod. 437, f, 329. 

9) 

1554 desbre. 9, Santes Creus. 

Carta de l'abat de Santes Creus al duc de Gandia. 
l l imo. Senyor. 

La carta de V.S. Iltma. tinch rebuda juntament ab les del l l imo. Sr. 
Maestre per lo correu arribà assí a Santes Creus a les nou hores après 
mija nit vuy a .VI I I . de dezembre 1554 y parterà a les deu abans de mig 
dia y axí en la matexa hora responch als dit Mestre of ferint-me com en 
altres mé só off ert en posar la persona peratot son servey qUe ab tan 
justa querela y deffensió de la religió som obligats de assistir-li en tot 
lo que possible sie nostres forces, y tostemps que altre avís tinrem de la 
cort per effecte de visita responre ab lo orde que dit Sr. Mestre me 
done y fer se ha ab lo Compliment que lo negoci requer y los cupditiosos 
no isquen ab son dessig y pus està nos permès effecte. Reste besant les 
mans de V.S. l l ima, la qual lo Omnipotent Déu vida y stat per molts 
anys acresciente com per sa S," es desitjat. 

D.esta santa casa de Santes Creus a .VIIII.° de desembre de 1554. 
De V.S. l l ima, devot orador, servidor y capellà. E l abat de S, Creus. 
A la ll ima. Sria. 
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(Al dors: ) Resposta del senyor abbat a les cartes del l l imo. Sr. Mestre. 
9 desembre .M.D.LIIII. 

(Aquest text està indicat també al dors per a substituir el tatxat que 
deia:) lo correu lo qual arribà en est monestir a les dues hores després 
mija nit vuy que tenim. .VI I I I . " del... 

AHNM, cod. 437, f. 331. 

10) 

1554, desbre. 9. Santes Creus. 

Carta de l'abat de Santes Creus al Mestre de Montesa. 

Mon ll imo, y Rdmo. Senyor. 
La carta de V. ll ima, y Rdma. Sria. tinch rebuda a les sinch hores 

després mija nit vui .V I I I I . del present mes y bese a les mans y peus 
de V.S. de la mersè que.m fa en donar-me avís dels negosis que consis-
ten en deffentió de sa ll ima, persona y de tota la religió, Dix per altra 
part quant estos pares y jo sentim lo treball de sa persona y los gastos 
que no poden faltar. Seria nunca acabar de poder-ho descriure y ab totes 
nostres forces fem special comemoració a bé que indignes sie servit nostre 
Senyor donar repòs y quietut a tants treballs de sa persona que a la 
postra ab là confianza que tenim ab nostre Senyor los malevolos y qui 
se assenyale tenir les entranyes danyades per lo discurs del temps cone-
xeran que la honor y qualitat de la persona serà estat com lo or provat 
en lo fornal. Y los qui som devots y criats de V.S. Illtre, porem dir: 
laqueus contritus est et nos liberati sumus, y V.S. meritament: Dominus 
a dextris meis tanquam bellator fortis, etc. 

Tostemps que per part de sa Altesa y Consell de las órdens me seran 
presentades scédules o altres scriptures requerint o manant vaja asistir 
a la visita fehedora en la cort responré ab lo orde y manera que V.S. 
me imbie, que si tal visita se aceptàs per V.S. ni per la orde de Montesa, 
y que en la tal visita jo acistís o lo P, abat de Valldigna, seria la total 
ruyna y destrucció de la orde de Montesa, y no sols de les persones de 
tal quilat y condicions. 

Però del servey de Ntre. Senyor que de cadaldia se tirarian les causes 
a la cort y fins lo rey Jaume de inmortal memòria en la Bulla de sa 
fundació y lo papa Joan ab sa confirmació han donat orde, format y 
manat com se ha dè visitar aquella santa Religió y consussament se 
sia servat fins al temps que V.S. ha presa la administració y maestrat 
de Montesa, y essent Maestre són vinguts los visitadors de Calatrava a 
visitar conforme a la Bulla e institut de Montesa. Per ço ha de suar gotes 
de sanch y tots los que l i som devots servidors som obligats y l i havem 
de asistir en tot lo que cumplirà a son servey y descans y deffensar les 
imunitats de la religió de Montesa al qual haurà poca dificultad sent 
V.S. la persona que és y los acosts de persones qui professen respecte 
han de ajudar prendre la creu al coll per bé que convé al servey de 
Ntre. Sr, y no se ha de donar lloch a les ambitions de castellans qui y 
perquè inimici nostri sunt iudices. 

Per lo semblant mon senyor Il ltre. y Rdm. tostemps que se offerirà 
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haver-se de fer visita vui se acostume y com en altres tihch scrit a V.S. 
ll ima, no faltaré tenint per ha poder ampliar mes forces per Ió servey 
de V.S. y de la religió y no serà menester per ma part portar ningun 
advocat pus en València ne han molts y tenran lo respecte a V.S. qual 
convé y staran ferms on aconsellar lo fahedor sens tenir altres respectes. 

El padre fr. Royz no és al present al monestir que.s a Barcelona y eh 
aquest temps jo.m provehiré y poliré les respostes en cas los del Consell 
scriguen per lo sobredit effecte, y molt prest rescriuré a V.S. per via de 
la senyora duquessa del que més se me poria offerir. Y perdone V.S. de 
tanta prolixitat que com ho schrich axí llarch o volrie passar per mes 
mans. La vida, stat y casa de V.S. l l ima, tingué Ntre. Senyor de fama y 
aquella acresciente per multiplicats anys. 

D.esta santa casa de Santes Creus a .VIIII,° de dezembre any .M,D. 
L I I I I . — De V.S. llima, devot orador, servidor y capellà. — El abbat de 
Santes Creus. 

Al molt Il ltre. y Rdm. Senyor el senyor Maestre de Montesa. 

AHNM, cod. 437, ff. 330*331. 

11) 

1555, març 6. València. 

Carta det jutge del regne de València a l'abat de Santes Creus. 

Muy Rdo. Senor. 
La Sms. Infanta de Castilla Princessa de Portugal, governadora por su 

Magestad en todos estos sus reynos, me mandó que embiasse a intimar 
a V.P. una çedula firmada de su real mano y nombre librada por el real 
consejo de órdenes lo qual va a hazer Francés Ortiz, notario. 

Bien creo que de otros negocios semejantes deve ya V.P. tener ya 
pràtica de el effecto para que esto se ordena y experiència de lo que para 
el cumplimiento de la dicha sçedula se deve hazer, y por esto no tengo yo 
que desir en esta sinó resçebré merced que la respuesta à ella se de con 
toda brevedad, pues debe importar poco aguardar términos de cumpli
miento. Que la merced que en esto V.P. me hiziere serviré yo en lo 
que V.P. en esta çiudad enbiere a encomendar el tiempo que aqui estu-
viere en servicio de su Magestad, y guarde y acresciente nuestro Senor 
la muy Rda. Persona de Vra. Pd. muchos afios en su santó servicio. 

De Valencià y de Março 6, de 1555.-^A... de V. Paternidad.— ...de 
Còrdova. 

AHNM, cod. 431, f. 326. 

12) 

1555 març 13. Ancosa. 

Carta de l'abat de Santes Creus al jutge del regne de València. 

Ille. y molt Rnt. Senyor. 
La carta de V.S. Illtre. ha rebuda per lo donador de la present ab la 
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qual he rebuda molt llarga mercè en que V.S. hage volgut tenir memòria 
de mi y manar-me a fer pera son servey y axi. mon senyor, l i supplique 
me done tostemps occasió en que jo.l púga servir perquè u faré ab tot 
lo cumpliment que so obligat. 

Jo ha despedit al dit donador ab lo despatx que V.G. veurà ab tota la 
prestesa que he pogut per trobar-me fora del monestir ab una granja ab 
alguns treballs y negosis del monestir. E pus la present no és per al tal 
effecte no vull més molestar a V.S. més del que los negosis de aqueix 
regne lo molesteran. Sinó suplicar-lo me tinga tostemps en lo catalogo 
dels criats y menos capellans de V.S. la qual ab son Il ltre. stat Nostre 
Senyor per molts anys conserve. 

De aquesta granja de Anchosa a X I I I , de març 1555. —D e V. Il ltre. E." 
humil capellà qui les mans l i besè. Lo abbat de Santes Greus. 

Al molt I l l tre, y Rnd. Senyor lo senyor don Diego Ernàndez de córdova 
jutge de residència per sa Magestad en lo regne de València et mon 
Senyor. 

AMNM, c. 437, f. 336. 

13) 

1555 març 13. Ancosa. 

Carta de l'abat de Santes Creus a la princesa lloctinent del rei. 

Minuta per a la Princesa. 
Molt alta y poderosa senyora y sereníssima Princessa. 
Fuit expedita et tradità Franc. Joanne Ortis not. Valentie die infras-

cripto de qua recepit infrascriptum, etc. 
Per part de V. Altesa se me ha intimat una cèdula firmada de sa 

real mà en la qual ve inserta una altra cèdula del sereníssim Príncep 
nostron Senyor en la qual me mana sien expedits los negocis del Mestre 
de Montesa per via de visita conforme a la institució de dit orde de 
Montesa... de dita cèdula... V. Altesa me mana jo comparega en sa cort 
dins trenta dies pera entendrer en la expedició de dit negoci. Yo sere
níssima senyora encara que la mia salut è infirmitats y lo càrrech que 
tinch de aquest son monestir patirien algun detriment eh anar yo aquí. 
Però tot ho tinguera yo per ben ampliat si yo pogués anar aquí a obehir 
a sa Magt. y al sereníssim Príncep y a V. Altesa sens perjudici de ma 
consciència n i de la institució de dit orde de Montesa, n i de la intenció 
dels serenissims Reys de Aragó predecessors de V. Altesa, qui fundaren 
dit orde de Montesa, y dels Summos Pontiffices los quals confirmaren 
là dita institució y fundació. 

Per què, sereníssima senyora, la jurisdicció que yo com abbat de 
Santes Creus tinch en lo orde de Montesa y persones de aquell és tenir 
un prior en lò castell y monestir de Montesa pera que governe les coses 
del spiritual y tostemps que.l mestre de Calatrava vindrà à visitar lo dit 
orde de Montesa o trametrà visitadors, me an de convocar àb temps 
convenient pera que yo puga anar a dit castell y monestir de Montesa, 
asistir en dita visita juntament ab dit mestre o visitadors, pera que ab 
mon consell y consentiment lo que se tractarà y ordenarà en dita visita 
tinga subsistència y valor. Y no podent ya asistir, asistesca lo abbat de 
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Valldigna ab les matexes calitats y dita visita se ha de fer en lo monestir 
o casa de Montesa. 

Per hon sereníssima senyora, no fent-se dita visita en dit monestir y 
casa conforme a la institució del dit orde de Montesa, com sa Altesa 
mana, yo no tindria alguna jurisdicció pera entrevenir en la expedició 
del negoci del mestre de Montesa y axi la mia anada seria cassada 
puis no porie entrevenir en dit negoci que la ... consciència. Y com dit 
tinch la fundació de dit orde de Montesa la qual mana sa Altesa per tot 
sia observada; perçò ab tot aquell acatament y reverentia que jo só 
obligat suppliqué a V. Real Altesa l i sia mercè, considerada ma justa 
pretensió y impediment me mane perdonar. Y que só molt cert que si 
V. Altesa fore informada de la institució y fundació de dit orde de Mon
tesa no.m manarie que yo comparegués a la cort per expedició de la 
visita com dita visita no.s puga fer en altre lloch sinó en lo monestir o 
casa de Montesa. 

Y si servey fora a V. Altesa de més llarga informació pera major 
justificació que com dit tinch ma edat y infirmitats no.m donan lloch 
per pendre llarch camí trametré qui donarà llarga informació de ma 
desculpa a V. Altesa y açò per lo que dech a la obediència de sa real 
Persona y ... y perquant lo mestre de Calatrava o visitadors per dit mes
tre nomenats no poden visitar lo orde de Montesa y persones de aquell 
sinó ab les qualitats ja dites, ço és, en lo monestir de Montesa y ab 
asistència mia podent acistir. Supplich humilment a V. Altesa ab aquell 
acatament y reverència que dech exequten dita visita sinó conforme a la 
institució de dit orde de Montesa y manament de dir sereníssim príncep 
mon senyor, perquè yo me asserch prompte y aparellat per aquest temps 
que dits visitadors me convocaran pera asistir en lo monestir y casa de 
Montesa pera fer dita visita. Y si altrament, lo que yo no consent, dits 
visitadors volran procehir no consentiré n i avui de present no consent 
se fasse dita visita de altra manera sino conforme a dita fundació y com 
lo Príncep nostron Senyor mane. 

Per ço só molt cert que essent V. Altesa tan cristianíssima princesa y 
al servey de Déu Nostre Senyor Déu (sic!) no permetrà ni donarà lloch 
en que.s fassa cosa que sia en perjuy y derogació de la fundació de dit 
orde de Montesa y dels manaments de la Sede Apostòlica la qual ha 
confirmada la dita institució y fundació, n i de la intenció dels sereníssims 
senyos predecessors los reys de Aragó de immortal memòria, fundadors 
del dit orde de Montesa, ni del mandatp de S. Altesa. 

E perquè tinch aquesta confiança molt certa no vull més tediar a 
V. Altesa, sinó supplicar a la immensa bondat de nostre Senyor Déu la 
real vida y stat de V. Altesa pera molts anys conserve y prospere pera 
lo seu sant servey, 

De la granja de Anchosa que.s d'aquest son monestir de Santes 
Creus a .X I I I . de març de .M.D.LV. — De V. real Altesa humil súbdit y 
devot orador qui ses reals mans l i besa.—Lo abbat de Santes Creus. 

Suprascripcio. A la molt alta y poderosa senyora la sereníssima prin
cesa de Portugal governadora dels regnes de Spanya, etc. 

(Al dors:) .X I I I . març 1555. Resposta feta per don abat de Sts. Creus 
a la carta de la sereníssima princesa sobre la visita de Montesa, 

AHNM, cod. 437, ff. 339-340. 

60 



14) 

1555 març 15. Santes Creus. 

Carta de l'abat de Santes Creus al mestre de Montesa. 

I l lm. y Rndm. Senyor. 
Dos dies ha arribà assí un not. de València e me presentà una cèdula 

firmada de la Princesa de Portugal manant me que dins .XXX. dies 
comparagués en la cort pera entendrer en la visita se pretén fer a la 
persona de V.S. Trameto aquí còpia de tot lo succehit fins a aquesta hora 
e ho remetem a la senyora duquessa pera que vaga promptament a mans 
de V.S. No.m reste altra cosa scriure sinó a V.S. Iltma. determine lo que 
l i serà servey y descans puis és cert que aquest monestir yo y aquest 
monestir (sic!) nostres treballs y glòries no.ls plau farem per aquest 
effecte y si a V.S. Ilma. l i convé que en la cort se fasse aquesta visita 
per ja més abreviar lo negoci y llevar-lo desastos (sic ) treballe que pus 
volen pervertir lo orde y fundació de Montesa que pro hac vice tantum 
se consenta que yo puga posar una persona en mon lloch que jo.l trame
tre a nomenar qual a la bona expedició del negoci convidrà. Bè és 
veritat que serà in totum destrohir lo ordre de Montesa y obrir una porta 
pera que a cada pas lo tindran en Castella. V.S. l l ima, rebrà la sinceritat 
de mes entranyes y.m perdonarà mon atreviment y manar-me visar que 
l i serà servey. Y Nostre Senyor la l l ima, y Rdnis. vida y stat de V.S. con
serve y prospere ab augment de descans y molts anys. 

De aquest monestir de Santes Creus a .XV. de març de .M.D.LV. 
De V.S. humil y devot orador que les mans l i besa. — Lo Abbat de 

Santes Creus. 

AHNM, cod. 437, f. 335. 

15) 

1555 març 15. Santes Creus. 

Carta de l'abat de Santes Creus a la duquessa de Gandia i mare del mes
tre de Montesa. 

l l ima. Sra. 
Estos dies és arribat assí Francesch Joan Ortiz notari de aqueixa 

ciutat de Valencià presentat-me una carta de la princéssa de Portugal 
general governadora et ab una scedula del príncep lo effecte de la qual 
és manant-me dins . X X X . dies sie en la cort y devant lo Consell de les 
órdens pera entendrer en la spedició de les coses del senyor Maestre. 
E perquè són coses que importen he determinat enviar còpia de tot lo 
que m.és stat presentat jassi ha passat al dit senyor Mestre reemetent-ho 
a V.S, perquè ho mana despatxar per al dit senyor mestre pera que en 
aquest temps se resolgué. Y axí tramet aquest criat meu no per altre 
effecte sinó per complir ab la obediència y servitut que dech a V.S. l l ima, 
y a la persona del senyor mestre, per lo qual criat supplich a V.S. me 
mane donar avis de la rebuda y pus no és per més effecte que servir 
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a V.S., acabe pregant a nostre Senyor la I l ltre. vida y casa de V.S. Nostre 
Senyor conserve per a molts anys. 

Del monestir de Santes Creus a .XV, de març de .M.D.LV. 
De V.S. l l ima, devot orador y servidor qui les mans l i besa. — Lo 

abbat de Santes Creus. 

AHNM, cod. 437, f. 335'. 

16) 

1555 març 27. València. 

Carta d'una autoritat subalterna de l'orde de Montesa a l'abat de San
tes Creus. 

Muy Rdo. Senor Padre. 
Con este su criado recebí la carta de V.P. y el traslado de la res-

puesta que hizo a la carta de convocación de la visita para la qual tiene 
el Maestre mucha causa de quedar no menos contento que allegado por 
el respeto y miramiento que V.P. ha tenido al benefficio y conservación 
de la fundación desta orden de Montesa y a la preheminencia y authori-
dad que V.P. y el Abbad de Valldigna tienen con ella, siempre con fe 
que V.P. haria en esta ocasión el officio que ha acostumbrado en las 
passadas correspondiendo a la voluntad que en esta casa se tiene para 
toda cosa de servicio. Y assí lo puede V.P. mandar confiado que no se 
respetarà menos que en essa las cartas con la dicha respuesta se remi-
tiran con hombre propio al Maestre y luego del successo que tuviere la 
visita tendra el cuydado de avisar a V.P. Cuya muy Rda. persona guarde 
Ntro. Senor y augmente en su santó servicio. 

De Valencià a .XXVII . de Março 1555. A lo que V. Pd. mandare.— 
...de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 327. 

17) 

1555 març 27, València. 

Carta d'un personatge subaltern valencià, a l'abat de Santes Creus. 

Muy Rdo, m i Senor. 
Recebí la carta de V.S. y vi la respueta que hizo a la carta de convo

cación tan a medida de la prudència de V.S. como provechosa para 
saneamiento del agravio y perjuyzio que los de Calatrava procuran a 
esta Religión de Montesa y a la jurisdictión y preheminencia que Sanctas 
Cruces y Valldigna tienen en ella por la fundación. Razón tienen estos 
senores de reconoscer con obras y voluntad lo que V.S. ha mostrado en 
esta ocasión. Bien sé yo que conforme a ella se emplearàn en quanto se 
offreciere del servizio de V.S. y con esta confiança lo podrà mandar. De 
mi no digo nada pues V.S. me puede tener en conduta de criado y assí 
supplico a V.S. que me emplee en su servicio. Al Rdo. padre fray Ruiz 
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beso las manos, soyle tan afncionado y devoto que desseo que se ofrezca 
en que poderle servir. Este criado de V.S, ha sido despachado en la 
mesma hora como V.S. lo manda, cuya muy Rda. persona guarde Ntro. 
Senor con el contentamiento que desseo. 

De Valencià a .XXVII . de Março 1555. — De V.S, servidor que sus 
manos besa, — Bernardino de Costa. 

AHNM, cod. 437, f, 328. 

18) 

1608 ag. 24. Valladolid. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey. 
Venerable devoto religioso y amado nuestro: Porque para la provis-

sión que se ha de hazer del Priorato de Borriana y de la rectoria de Sant 
Matheo y Capellania de m i real Capilla que tenia el Dr, Felipe Marimon, 
obispo de Ampurias, desseo saber que sugetos ay entre los freües de la 
orden de Montesa a propósito para estàs pieças. Os encargo que en 
reciviendo esta carta, haviendo primero pensado en los mas ancianos y 
beneméritos, me propongàis tres para cada una dellas refiriendo sus 
ancianidades en la orden y las letras, partes y qualidades que tuvieren. 
Advirtiendo que entre los que propusiéredes para la capellania haya 
algunos freyles Rectores que quieran dexar sus rectorias, dàndoles a 
pensión a otros de la misma orden por obligar entrambas cosas a resi
dència, que en hacello assí y con brevedad reciviré de vos servicio. 

Dat. en Valladolid a .XX I I I I . de Agosto de .M.D.C.VIII. — Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro Fr. Juan 

Salinas Prior del Convento de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 458. 

19) 

1608 setbre. 7, Valladolid. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey. 
Venerable devoto religioso y amado nuestro. He visto vuestra carta 

de 18 de agosto deste presente ano y pues con ella escrivís que fr. Ge-
rónimo Gonzàlez, freile novicio dé la orden de Ntra. Sra. de Montesa 
y Sn. George de Alfama, cuyo administrador perpetuo soy por authoridad 
apostòlica, ha residido en esse Convento onze meses en approbaeión y 
està bien instruído en las reglas y ceremonias de la orden y en lo demàs 
que deve saber cumpliendo con lo que tiene obligación conforme ala 
orden y deffiniciones delia y que tiene la edad que se requiere para 
hazer la professión. Os cometo y mando que le admitàis a ella acabado 
que aya el ano que para que tanto mejor sirva a nuestro Sr. y a la orden. 

Dat. en Valladolid a .VII . de Sett.bre. .M.DC.VIII. —Yo el Rey. 
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Al prior del convento de Montesa en respuesta de su carta de 18 de 
Agosto para que admita a la professión a fr. Gerónimo Gonzàlez. 

(Al dors:) Rebuda als .XVII . de setembre 1608. 
(Adreça:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro fr. Juan Sa

linas Prior del convento de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 451. 

20) 

1609 desbre. 2. El Pardo. 

Carta del rei a ira Salines. 

El Rey. 
Venerable devoto religioso y amado nuestro. Haviendose de presentar, 

como sabéis, tres freiles dessa orden para la rectoria de Albocacer que 
se halla vaca por la provisión del Dr, fr. Francisco Garrido a la de 
Çuecas serà bien y assí os lo encargo que en reciviendo ésta me nom-
breis los que en la orden se offrecieren mas a propósito para que yo 
los pueda escoger que ya se le advierte al dicho Dr. Garrido que si no 
huvièsse renunciado la dicha rectoria de Albocacer la renuncie lúego en 
manos del ordinario dando para ello el poder necessario. 

Dat. en el Pardo a dos de Deziembre .M.DC.VIH. — Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro fr. Juan 

Salinas Prior del convento de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 464. 

21) 

1610 agost 14. Aranda. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey. 
Venerable devoto religioso y amado nuestro: Por averse entendido 

por carta de don Bernardino Çanaguera que està vacca la Rectoria de 
Montesa y conviene al servicio de Dios y nuestro que se trate luego de 
proveella en persona de las de la orden que tenga las partes que se 
requieren para servilla. Os encargo y mando que en receviendo esta me 
propongais tres de las mas ancianas idóneas y benemeritas avisàndome 
a quien toca el examen y approbación de la que yo eligiere y el dar la 
collación y possessión deste beneficio y de la forma y estilo que en ello 
se ha guardado y en que se funda por que holgaré de entendello. 

Dat. en Aranda a .X I I I I , de Agosto .MJJC.X. —Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro fr. Juan 

Salinas Prior del convento de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 447. 
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22) 

1611 novbre. 8. Fuentiduefia. 

El rei escriu a fra Salines. 

El Rey, 
Venerable devoto religioso y amado nuestro. Porque he entendido que 

en esse Convento vaccan algunos beneficiós y desseo saber quales son y 
lo que valen, os encargo que en reciviendo esta carta me lo aviseis pro-
poniéndome sugetos para ellos que juntamente para el Priorato de Borria
na que tambien vacca en la orden, graduàndolos conforme a su ancia-
nidad de hàbito y a los méritos y partes que tuvieren que en ello me 
serviréis. 

Dat. en Fuentiduefia a .VI I I , de Novbre. .M.DCXI. —Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro frey Juan 

Salinas Prior del Convento de Ntra. Sra. de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 461. 

23) 

1617 setbre. 28, San Lorenzo. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey. 
Venerable devoto religioso y amado nuestro. Porque no haviendo de 

hacer falta en esse convento fr . Juan Balaguer freyle del. He tenido 
por bien que vaya a estudiar a la Universidad de Valencià y residir en 
el Collegio que para esto està edificado y yo escrivo al prior de St. George 
que le reciva y tenga cuydado de su aprovechamiento y recogimiento. 
Os encargo que constando os que es persona capaz y de buenas espe-
ranças se le embyeis luego advirtíéndole que obedezca al dicho prior 
a quien escrivo sobre ello de su vestuario, ración y cama y de lo demàs 
que haurà menester como si ressidiesse en esse Convento y avisàndome 
de como lo cumplïs. 

Dat. en San Lorenço a .XXVII I . de sete. JVI.DC.XVII. — Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro fr. Juan 

Salinas prior del convento de Ntra. Sra. de Montesa, 

AHNM, cod, 437, f. 453. 

24) 

1620 abril 7, Madrid. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey, 
Venerable devoto religioso y amado nuestro. Por parte del Rector del 

Collegio de St. George de la ciudad de Valencià se me ha representado 
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que de no acudirsele puntualmente con los tercios que estan senalados 
para el sustento y vestuario de los col·legiales de aquel Collegio se siguen 
algunas descomodidades y dafios assí del como del Collegio, supplicame 
que para que él pueda acudir mejor a estàs obligaciones sin guar
dar que vos se la ramitays mande escriviros que deys orden al procurador 
que teneys en Valencià para cobrar de la Mensa Magistral lo que està 
senalado para el sustento de los conventuales deste convento que de y 
entregue luego que lo tuviere cobrado al dicho Rector lo que se le hu-
viere de dar por el respecto referido sin que aya de aguardar que vos 
se lo remytays desde ahí, pues con esto se excusan los gastos de llevar 
y traer el dinero y el peligro que puede córrer en el camino. Y porque 
no paresce que ay inconveniente alguno, antes bien comodidad y segu-
ridad, os mando deys orden al dicho vuestro procurador residente en 
Valencià que precediendo primero con cautela del recivo del dicho Retor 
del Collegio sin otra cosa alguna le de y pague luego que cayere cada 
tercio la porción que huviere de haver para el sustento de los dichos 
colegiales, que siendo necessario mande al sotscomendador y sotsclave-
ro del dicho convento os admittan por legítima entrada en la casa la 
cautela del dicho Rector, que esta es mi voluntad y en exercitaria vos 
me servireys. 

Dat. en Madrid a .VI I . de Abril .M.DC.XX. —Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro fr. Juan 

Salinas prior del Convento de Ntra. Sra. de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 446. 

25) 

1620, setbre. 11. San Lorenzo. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey. 
Venerable devoto religioso y amado nuestro: por que he tenido por 

bien que fra Joachim Clement vaya a graduarse de Doctor a la Universi-
dad de Valencià y que para prevenirse como es razón ressida en el Colle
gio de san George de aquella ciudad como lo scrivo a fr. Juan Borja 
rector de aquell collegio, os encargo que le proveays los dichos quatro 
meses por medio del dicho fray Juan Borja de su vestuario, razión y 
cama, como si ressidiere en esse convento, que dello seré yo servido. 

Dat. en S. Lorenzo a .XI. de sette. .M.DC.XX. —Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro el Prior 

sotscomendador y sotsclavero del convento de Ntra. Sra. de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 462. 
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26) 

1620 setbre. 28. San Lorenzo. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey, 
Venerable devoto religioso y amado nuestro: Porque no haviendo de 

hazer falta en esse convento fr. Rafael Miguel fraile del, he tenido por 
bien que vaya a estudiar a la Universidad de Valencià y residir en el 
colegio que para este està edificado y yo escrivo al prior de san George 
que lé reciba y tenga cuydado de su aprovechamiento y recogimiento. 
Encargo que constando ós que es persona capaz y de buenas esperanzas 
se le embyeis luego. Advirtiendole que obedesca al dicho prior como a 
superior suyo y vos le proveereys por medio del mismo a quien scrivo 
sobre ello de su vestuario ración y cama y de lo demàs que haurà menester 
como si ressidiesse en esse convento y avisadme de como los cumplis. 

Dat. en san Lorenzo a .XXVII I . de settbe. .M.DC.XX. —Yo el Rey. 
(AI dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro frey Juan 

Salinas, Prior del convento de Nuestra Senora de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 437. 

27) 

1621, abril 3. Madrid. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey, 
Venerable devoto religioso, nobles y amados nuestros. 
Miércoles a 31 del mes de março próximo passado fue Dios servido 

llevarse para sí al Rey m i senor y padre que aya glòria, aviendo rece-
bido todos los Sacramentos de la Iglesia con sU acostumbrada devoción 
y su fin ha sido tan cathólico y exemplar como su vida, y m i senti-
miento como la pérdida de tal padre y senor, que las obligaciones natu-
rales de hijo las acrescentó con muchos beneficiós. De que os he querido 
avisar para que lo sepays y rogaros y encargaros procureys que en 
esse convento (que su Real Magestad como Administrador perpetuo de 
Ntra. Sra. de Montesa tanto favoresció en vida) se ruegue a Dios por su 
alma y por la dirección y acciones en su santó servicio y se digan en 
la Iglesia dél las misas y sufragios y oraciones que en semejantes cassos 
se han acostumbrado, que en ello me hareys particular favor. 

Dat. en Madrid, a . I I I . de Abril .M.DC.XXI. — Yo el Rey. 
(Al dors:) AI venerable devoto religioso Prior y nobles y amados 

nuestros los freyles-de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 454. 
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28) 

1621, juliol, 22, Madrid. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey, 
Venerable devoto religioso amado nuestro. Porque tengo por bien 

de daros la licencia que me pedís para poder hacer ausencia de su con
vento y salir desse Reyno para acudir a algunas cossas y negocios propios 
vuestros con que la ausencia no passe de dos messes podreys usar delia 
como y quando os conviniere haziendo decevir testimonio del dia que 
partiéredes del convento y del en que bolbieredes a él que yo lo tengo 
assí por bien. 

Dat. en Madrid a .XXII , de julio .M.DC.XXI. — Yo el Rey. 
Dat. licencia al Prior de Convento de Montesa para hazer ausencia 

del dos meses. 

AHNM, cod. 437, f. 436. 

29) 

1622 setbre. 14. Madrid. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey, 
Venerable devoto religioso y amado nuestro. Haviendo considerado 

los inconvenientes que se siguen de que los exàmenes de los que entran 
en esse convento por religiosos se fien de otros que los que lo son, ya 
pues como exprimentados en su regla juzgaran mejor los que seran mas 
a propósito para vivir debaxo delia y si tienen las partes sufficientes y 
plàtica de la lengua latina que es justo y se requiere, he acordado que de 
aquí adelante todos los que pretendieren el habito se vayan a examinar 
a esse convento, y assí he mandado al lugarteniente general que a los 
que le pidiessen los remitta a esse convento para que sean examinados en 
él por vos al Prior y freyles mas ancianos de que me ha parescido en 
esto con la rectitud y zelo del bien de la religión que yo confio avisando 
al dicho lugarteniente com mucho secreto de lo que os paresciere y 
offreciere de la sufficiencia, calidad y partes de los que se examinaran 
para que pueda darme quenta particular de todo y resolver cerca su 
admisión lo que juzgare ser para mayor servicio de Dios y benefficio 
dessa cassa que en ello sere muy servido. 

Dat. en Madrid a .X I I I I . de septbre. .M.DC.XXII. — Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro el prior del 

convento de Ntra. Sra. de Montesa. 

AHNM, cod. 437, f. 463. 

68 



30) 

1623 setbre. 20, Madr id . 

Carta del rei a fra Salines. 

E l Rey . 
Venerab le devoto religioso y amado nuesrto . L a sereníssima In f an t a 

dona M a r i a m i h e r m a n a queda concer tada de c a s a r con e l sereníssimo 
Príncipe de Ga les un ico varón del rey de l a G r a n B r e t a n a (que v ino a 
esta corte con este intento ) de que estoy con e l contentamiento que es 
razón por l a g ran confianza que tengo que h a n de re su l t a r m u y impor -
tantes effectos a l a re l ig ion C h r i s t h i a n a y assí he quer ido que lo sepays 
p a r a que cont inueys en rogar a Dios que los sucessos sean los que desseo 
p a r a m a y o r serv ic io suyo que en ello le recebiré de vos y desse convento. 

Dat . en M a d r i d a . X X . de S e t h e m b r e de . M . D C . X X I I . — Y o e l Rey . 
(AI d o r s : ) A l devoto rel igioso e l P r i o r de N t r a . S r a . de Montesa . 

• A H N M , cod. 437, f. 466. 

31) : 

1625 març 10. Madr id . 

Carta del rei a fra Salines. 
E l Rey , Admin i s t rador , etc. 
Venerab le devoto Rel ig ioso. Po r e l t ras lado que serà c o n esta de u n 

m e m o r i a l que se m e h a dado por par te de P r i o r de l col legio de s a n Jorge 
de Valencià vereys l a cor ta razión que dize t ienen los collegiàles que 
allí r e s s iden y lo m a l que lo p a s s a n y el expediente que propone p a r a 
s u remedio . Y porque por àgora no h a parec ido abraçar e l d icho expe
diente y yo desseo que los d ichos collegiàles tengan congfuo sustento 
de m a n e r a que por fa lta de l no se d is t ra igan de los studios n i de l a 
v i r t u d y recogimiento con que es de r azon estén y aprovechen e l t iempo. 
Os mando que aviendo v isto el d icho m e m o r i a l y dexando aparte lo que 
toca a l expediente m e digays lo que os pareçe que se podrà hazer p a r a 
que los d ichos collegiàles le tengan moderado y decente y de donde se 
podrà s a c a r con lo que màs se os offreciere sobresto que en hazer lo m e 
serv i reys . 

Dat. en M a d r i d a .X . de março . M . D C . X X V . — Y o e l Rey . 
(A l d o r s : ) A l venerab le devoto religioso amado nues t ro fr. J u a n 

Sa l inas P r i o r de l Convento de Montesa y V i c a r i o Gene ra l de l a Congre-
gación de los Be rna rdos . 

A H N M , cod. 437, f. 440. 
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32) 

1625 abril 7. Aranjuez. 

Carta del rei a fra Salines. 

El Rey, Administrador, ete. 
Venerable devoto religioso amado nuestro. Hase visto lo que respon-

disteys en carta de 6 de hebrero pasado a lo que os mandé escrivir en 
20 de enero procedente sobre si se podria commutar la lectura de Gram-
màtica que se lee en esse convento en otra de casos de Conciencia y 
materias Morales sin defraudar la intención del fundador de la càtedra 
que quiso que perpetuamènte se leyesse grammatica, philosophia y artes. 
Y porque deviendo ya saber latin bien los que se recibiràn al hàbito la 
lición del no es necessario y commutandose en artes no habrà para que 
vayan los freyles a oirlas a Valencià como vos advertís. Ha parecido 
que supuesto que la dicha cathedra no tiene de su fundación sino seys-
cientas y quarenta libras de propiedad y treynta y dos de pensión y que 
lo demàs hasta mi l quatrocientas y sesenta que hacen setenta y tres 
scienta (?) se ha aumentado con los vacantes que ha avido àgora se 
apliquen cinquenta libras delia para que se lean en el Convento las artes 
que es en conformidad de lo que quiso el fundador y que las restantes 
veinte y tres sean para casos de consciència y materias morales pues 
seràn de mucho provechó para criar buenas sujetos que sirvan mejor las 
Rectorias a que han de salir. Mando os que no offresciendose inconve-
niente en ello lo assènteys y establezcàys assí proponiendome los frey
les que os parecieran mas a propósito para ambas lecturas de que yo 
nombre los que de mi servicio fueren y en ello le receviré de vos. 

Dat, en Aranjuez a .VI I . de Abril .M.DC.XXV, — Yo el Rey. 
(Al dors:) Al venerable devoto religioso y amado nuestro fr. Juan 

Salinas Prior del Convento de Nuestra Senora de Montesa y Vicario Ge
neral de la Congragación de la orden de san Bernardo. 

AHNM, cod. 437, f. 450. 

33) 

1638 juny 27. Santes Creus. 

Carta de l'abat de Santes Creus a un curial de Roma. 

Després de seguida la mort del P. fr, Joan Salines, Prior de Montesa, 
y Vicari General desta nostra Congregació, intentaren los freyles del 
dit monestir de Montesa y -demanaren a sa Magestad que de allí davant 
no fos lo Prior monjo desta casa sinó que fos freyle. Hagué plet o causa 
de assò en Madrid y fou sa Magestad aconsellat de que en consciència 
no podia llevar a nostra casa aquell Priorat y axí determinà de que fos lo 
Prior monjo desta casa, com de fet fou nomenat lo P. fr. Hylarion Gil; 
la qual nominació y elecció confirmà sa Magestad y vuy en virtut delia 
governa dit monestir dit P. Gil. Y com no està a gust de dits freyles ara 
nouament han acudit a Madrit per demanar a sa Magestad lo matex 
que en altra ocasió y juntament han determinat de embiar un freyle a 
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exa ciutat y cort pera que alcance de sa Santedat eixa gràcia de que 
no sia lo Prior monjo de Santas Creus, sinó freyle de Montesa. No obs
tant que lo pontífice Joan X X I I concedí en favor desta nostra casa a 
petició del rey de Spanya y de nostre Rdm. General de Cister y en tot 
temps hagués de ésser lo sobredit Prior monjo profés de Santes Creus 
pera que ab semblant govern se conservàs millor en dit convent de Mon
tesa la observància de la regla de Nostre Pare sant Benet, y de les 
definicions y estatuts de nostre Rdm. General. He volgut donar notícia 
a V.P. desta pretenció pera que informe de nostra justícia a P. Procura
dor General y si convé també a sa Santedat. Y mire per nostra casa 
procurant que no perda eixa preeminència; que lo millor que proveeix 
lo abbat és aqueix Priorat; que de tot don avís llargament a dit P. Pro
curador General ab la carta que va ab esta. Però ab tot serà de molt 
gran importància la informació de V.P. ab que no.s donarà lloch a que 
alcansen aqueixa gràcia dits freyles que si en això se offereix alguns 
gastos de boníssima gana los pagaré. Sempre y quant V.P. me avise, y 
en tota ocasió ho sabré stimar. He volgut scriurer duplicat per si acàs 
la primera carta no arribava en mans pròpies. Guarde Nostre Senyor 
a P.V, y Prospere. 

Santes Creus y juny als 27 de 1638. — Fr. Ramon Pagès, abat de 
Santas Creus. P. Batista Montanés, 

ACA, tramesa de l'Arxiu d'Hisenda de Tarragona, 1918, lligall 91. 
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