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A F A V O R D E L A V A L L D I G N A , 
MONESTIR FILIAL D E SANTES C R E U S 

J a és cosa sabuda que a la darreria del segle X I I I el rei Jau
me I I el Just, volent establir l'orde cistercenc a la Valldigna, 
n'oferí la fundació a l'abat del monestir de Santes Creus i conse
ller reial fra Bonanat de Vila-seca. E l nou monestir de Santa 
Maria de la Valldigna, nodrit amb monjos santescreuins, aviat 
s'arrelà fortament a la terra germana de València, i el nou mo
nestir hi prengué intensa volada amb un desplegat ventall de 
projeccions religioses, humanes, socials, culturals i de moltes 
altres menes. E l monestir de la Valldigna fou una institució 
de gran categoria, àdhuc política, dins el regne de València 
mentre aquest disfrutà de les llibertats polítiques fonamentades 
i respectades pels reis del casal de Barcelona, des de Jaume 
el Conqueridor firis al darrer de la nissaga. 

Fou tal el predicament que assolí el monestir de la Valldigna, 
que en algun aspecte potser superà el nivell del monestir de 
Santes Creus que l'havia fundat. E l nostre monestir sempre 
mirà el de la Valldigna com a cosa molt pròpia, com a fill que 
li era. Es conserven notícies molt sovintejades, de les relacions, 
generalment moltíssim cordials, entre Santes Creus i la Vall
digna. Tots dos moriren, com a institució monàstica, de la ma
teixa malura: els fets revolucionaris que caracteritzaren la vida 
espanyola al tombant del primer terç del segle passat i la desa
mortització que seguí de Fexclaustració del 1835. 

L a sort del conjunt monumental que fou el monestir de la 
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Valldigna, amb tota la càrrega de records gloriosos de tota mena 
que li donaven prestigi, havia estat molt dolenta, pèssima. Les 
parets havien anat caient sota els imperatius de la descurança, 
de l'abandonament, dels elements destructors que hi operaven 
a l'ample per manca de tota mena de protecció, tant moral com 
material. I això ha durat gairebé una centúria i mitja. Des del 
1835, exactament. 

I ha estat darrerament, pels volts del mes de febrer de l'ac
tual any 1975, quan, condolgut del què passava en ple segle X X 
a la Valldigna, algú se'n. lamentava. I aparegueren a la premsa 
valenciana unes quantes notícies que divulgaven les coses inex
plicables que passaven a la Valldigna en forma de "cartes al 
director"; i es feien ressò de l'estat d'abandonament i de rei
terada destrucció del monestir de la Valldigna que, a desgrat 
de tot, encara conserva restes del que fou, dignes d'ésser empa
rades i salvades. 

Hom diu que la reacció del propietari del conjunt monu
mental tractà de justificar la depredació darrerament fulmi
nada al monestir amb unes declaracions en les quals pretenia 
que ell només havia aterrat una paret que menaçava de caure, 
amb un sentit tan deplorable de la responsabilitat que li feia 
afirmar que la formosa església —la tan vilipendiada església 
monacal de la Valldigna— "no té cap mena de valor, perquè no 
es tracta d'altra cosa que un edifici gran decorat amb guix". 
Davant una definició tan categòrica de la propia estupidesa no 
és estrany que els veïns de la Valldigna se'n sentissin avergo
nyits i esborronats. Certament, els propietaris de la Valldigna 
no havien estimat per a res noble els edificis; l'església era un 
magatzem de taronges, lamentablement ben mancat de condi
cions. Mai una església, tant se val gòtica com renaixentista, 
no s'adaptarà bé a magatzem de taronges, o a graner, o a celler: 
no ha estat bastida per això. 

Ni res del monestir de la Valldigna; cap dels seus edificis 
-monacals no havia estat ideat per als serveis a què els volgueren 

adaptar infeliçment els aprofitats compradors de la desamor
tització. L a llàstima —haurà pensat, potser, més d'un de la 
cadena de propietaris que en un segle i mig j a haurà tingut la 
Valldigna— ha estat que en lloc dels claustres i edificis mones-
tirials, no haguessin trobat més feixes de terra de conreu, ben 
atapeïda de productius tarongerars. 

Aquesta situació, i les declaracions que hem esmentat, pro
duïren un moviment d'opinió que provocà una recollida de sig
natures al poble de Simat de la Valldigna, amb les quals es 
demanà a les autoritats constituïdes que posessin fre a la depre
dació de la Valldigna amb una ferma actuació que evités els 
mals pitjors que encara es preveien. Val a dir que les instàn-
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cies formulades als organismes oficials de l'administració feren 
bona feina. 

Per altra banda es duia a cap pels camps de Simat una 
sistemàtica recerca d'elements constructius extrets del mones
tir, el resultat de la qual produí veritables piles de peces arqui
tectòniques de pedra picada de les parets i dels arcs que havien 
estat envilits al servei dels marges d'aquells camps de tarongers. 

Tot això fou denunciat a la delegació valenciana del Minis
teri d'Educació i Ciència el dia 15 de maig del present any 1975. 
L a premsa de València, i els diaris i les revistes de diversos 
altres llocs es feren ressò de tots aquests esdeveniments, i la 
Comissió del Patrimoni Històric i Artístic Nacional, i l'Aca
dèmia de Belles Arts manifestaren el seu criteri en tota aquesta 
qüestió afirmant, entre moltes altres coses, com "interessa ur
gentment d'habilitar els mitjans necessaris que condueixin a la 
immediata neteja del monument —vol dir de les restes del mo
nestir de Santa Maria de Valldigna—; a la consolidació i a la 
restauració dels elements artístics que encara s'hi conserven, 
i a la recuperació de tots els elements que actualment es troben 
dispersos; així com a establir una vigilància permanent del 
monument i a fer-hi possible l'accés al públic desitjós de visi
tar-lo". 

Oidà, per l'èxit dels promotors, que els havia d'estimular 
a diverses altres empreses i resultats. Diguem que mentrestant 
el governador de València requerí el doctor Felip Maria Garin, 
catedràtic d'Història de l'Art, que visités el monestir de la Vall
digna i que formulés un informe sobre el seu estat, i demanava 
una acció ràpida si per cas hom volia veritablement la seva 
salvació. 

A recer de totes aquestes actuacions i per tal de coordinar 
i unificar profitosament l'acció de totes les persones que hi te
nien interès, un grup de gent integrada per diverses represen
tacions socials i cultes, tots ells desitjosos de treballar per tal 
de salvar el monestir de la Valldigna, cregué convenient de 
crear una associació de caire cultural sota el nom d'" Amics de 
la Valldigna". Els comissionats no s'entretingueren. Immedia
tament començaren la tasca programant i organitzant un cicle 
de conferències que escometeren àmpliament la temàtica de 
la realitat histórico - artística del monestir de la Mare de Déu 
de la Valldigna i tota la seva densitat projectiva a tota la vall. 
Aquest cicle tingué lloc a les viles de Tavernes, de Benifairó 
i de Simat, totes elles antany de la senyoria de Fabat i ubicades 
a la seva comarca natural. 

E l 17 de novembre j a fou presentat al Govern Civil de Valèn
cia per a la seva aprovació, l'avant-projecte dels estatuts de 
l'Associació d'Amics de la Valldigna. L a seva Comissió organit-
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zadora era constituïda per una representació social i cultural 
ben amplia: un professor de la Facultat de Filosofia i Lletres 
de la Universitat, tres professors de l'Ensenyament General 
Bàsic, un estudiant de Belles Arts, un sacerdot, un tècnic d'elec
tricitat, un advocat, un tècnic administratiu i un funcionan 
d'administració local. 

Les finalitats específiques de l'Associació, es defineixen així : 
" — L a defensa del patrimoni espiritual, històric, cultural i 

artístic de la Valldigna. 
— L a cooperació a la divulgació i millor coneixement de tots 

els esmentats valors, emprant tota mena de mitjans lícits i ad
mesos per les lleis. 

— Defensar i divulgar per tots els mitjans lícits la conser
vació i el manteniment dels monuments artístics del contorn 
natural de la Valldigna." 

Vet ací, una mica esquematitzada, la trajectòria dels "Amics 
de la Valldigna", associació que el nostre ABSC no pot esguar
dar amb indiferència, ans ha de saludar amb un goig profun
dament, íntimament sentit; com una mena de ressò dels nostres 
ja vint-i-vuit anys de brega a favor del monestir de Santes Creus 
que fa gairebé set centúries que fou mare de llur monestir de 
la Mare de Déu de la Valldigna. 

És una bonica coincidència. Precisament enguany, mentre 
els nostres germans valencians abrandats de neguits, que com
partíem encara que els desconeguéssim, s'esmerçaven com hem 
dit, nosaltres, al monestir de la Catalunya Nova, la de les comar
ques més properes en tota mena de proximitats de les valen
cianes, exalçàvem amb una gran festa —la vint-i-vuitena de 
les ja cèlebres, solemnes i consuetes Festes anuals nostres— 
la figura de l'abat Bonanat de Vila-seca, un gran abat de la dar
reria del segle X I I I , com consta de la biografia que amb aquella 
ocasió donà a l'estampa l'Agrupació Cultural de Vila-seca Salou, 
on el gran abat havia nascut. 

Molts mèrits abonaven l'homenatge tributat a l'abat Bona
nat; tots els succintament relacionats en la bella edició de la 
seva biografia. Ací volem retreure'n un de sol, perquè basta a 
fer-li merèixer la perdurança de l'agraïment dels catalans de 
les comarques meridionals del Principat i dels valencians de la 
Valldigna; fra Bonanat de Vila-seca fou el fundador del mo
nestir de Santa Maria de la Valldigna, monestir que els valldig-
nencs no es volen deixar perdre, que volen conservar, que volen 
reivindicar. 

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus se sent una mica cofoi 
d'aquest moviment que ha pres a la Valldigna i li desitja una 
fructífera fortuna. 
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D A V A N T L ' E N T E R R A M E N T DE L ' A B A T MENDOÇA 

D E SANTES C R E U S 

Al Capítol del monestir de Santes Creus —com al del seu 
germà de Poblet— criden l'atenció les làpides funeràries que 
decoren els enterraments d'alguns dels personatges que hi foren 
inhumats. Aquests enterraments són més nombrosos a Poblet 
que a Santes Creus; també hi assoleixen una cronologia més 
dilatada, i són ubicats més ordenadament. E n canvi, cal no con
cedir cap prioritat artística, ni escultòrica, a les laudes d'un 
monestir sobre les de l'altre. Dintre la limitada ambició artís
tica, en què es mouen, tota especulació s'hauria d'endinsar per 
carrils una mica allunyats dels propòsits que les crearen; uns 
propòsits que, inqüestionablement, no podem negar que fossin 
iconogràfics. E n aquest aspecte, tant l'aula capitular de Poblet 
com la de Santes Creus, ens conserven una apreciable col·lecció 
iconogràfica ben concreta. 

A Santes Creus, l'aula capitular ens mostra set enterraments 
amb laudes esculturades. Una d'elles, precisament la més an
tiga, correspon a un bisbe menoret, que planteja un interrogant, 
j a escomès per algú, però encara no resolt de manera satisfac
tòria ; sabem una mica qui fou el personatge enterrat al Capítol 
de Santes Creus, però no sabem res dels motius d'aquest enterra
ment, que possibilitaren el trasllat del bisbe Andreu de Vall-reig 
des de Nàpols, on morí el 1365, fins al monestir del Gaià. Si, 
com sembla, la lauda sepulcral d'aquest enterrament correspon 
al seu temps, aquesta tomba s'avança més d'una centúria i 
mitja a totes lès altres conegudes d'aquell recinte. Cal que di
guem que les altres sis laudes sepulcrals corresponen, totes elles, 
als darrers abats vitalicis de la casa, i cap d'elles no és anterior 
al segle X V I . Direm, encara, que abans d'aquest segle esmentat, 
no consta on eren enterrats els abats de Santes Creus. Si se 
seguia la consuetud ordinària, que persevera actualment per als 
monjos de l'orde, degueren ésser enterrats anònimament; sense 
el taüt, potser, com encara es practiquen avui dia les inhuma
cions monacals. 

Cap dels enterraments ubicats amb lauda al Capítol santes-
creuí no pertany j a als abats temporals, introduïts a Santes 
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Creus després de l'any 1619. Sabem que, si morien en exercici 
de la dignitat abacial, hi eren soterrats, sense taüt ni cap senyal 
extern que en perdurés el record; de manera que la cronologia 
dels enterraments abacials amb cobertura laudatòria del Capítol 
de Santes Creus és constreta entre els anys 1519 i 1619, és a dir, 
una centúria justa. 

L'abat de Santes Creus que, en morir, encetà la monumenta-
litat funerària al monestir fou Pere de Mendoça. Fou sebollit al 
fons del Capítol, a la dreta entrant, al costat del sepulcre del 
bisbe menoret. E s tracta d'una làpida ben treballada i conser
vada mitjanament bé, si considerem les èpoques d'abandona
ment i de destrucció del monestir, sobretot des de l'exclaustració 
de 1835. Hi ha desperfectes que semblen causats expressament, 
però encara hi és d'admirar la figura de l'abat jacent, el cap 
cofat amb una mitra brodada, una mica decantat cap a la dreta; 
vestit amb una mena de capa —si hom en te en compte els 
plecs, de mal identificar amb la cogulla monacal— que el co
breix totalment, i n'emergeixen les dues mans esteses sobre el 
cos i remuntant la dreta, que sostenen un treballat bàcul que va 
de sobre el peu dret fins al muscle esquerre, on ja es perfila el 
bordó i el capdamunt. No s'hi aprecia l'anell abacial. Tot al llarg 
dels quatre costats de la lauda, fent-hi una mena d'orla, hi ha 
esculpida una inscripció llatina que, en vigorosos caràcters ca
pitals romans diu, exactament traduïda:. 

"Al reverend en Crist Pare i Senyor F r a Pere de Mendoça, 
abat d'aquest cenobi, i capellà major reial. E l qual morí el 
dia vint d'abril de l'any del Senyor mil cinc-cents dinou. Joa-
nós Vives, de Pontons, tingué cura que fos construït el seu mo
nument." 

És cert que algunes de les lletres han estat maltractades i 
posen en dubte la lectura actual d'algun mot; però no és menys 
cert que la dificultat no és gens important, i altrament tenim 
transcripcions antigues que s'avenen perfectament amb els ves
tigis que hem arriscat d'interpretar. No en tenim cap mena de 
dubte. 

Com veiem, les làpides funeràries del Capítol de Santes Creus 
hi són introduïdes per la intervenció d'un personatge estrany 
a la comunitat: el senyor Joanós o Joan Vives, de Pontons. 
Aquesta consideració j a té un interès de plantejament; sembla 
que el fet d'enterrar monumentalment els abats de Santes Creus 
no fou cosa ben bé de la comunitat. Aquesta, potser, deixà fer. 
Com fos, el de l'abat Mendoça fou un exemple que havien de 
seguir j a tots els altres abats vitalicis que l'havien de succeir en 
el govern de Santes Creus. Qui era Joan —o Joanós— Vives de 
Pontons? 

Ans d'endinsar-nos una mica en l'entrellat d'aquest perso-
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natge i les seves relacions amb l'abat Mendoça, val la pena que 
ens fixem en aquest abat mateix. Sembla que no era català, al
menys de llinatge, bé que ell parlava i escrivia bé la llengua, i 
sempre, el seu cognom apareix amb ortografia catalana, Men
doça. U n examen detingut a una" genealogia d'aquell llinatge 
castellà, molt detalladament elaborada, no ens n'ha donat la 
identitat; diríem que no hi figura (vegeu Diego G U T I É R R E Z CO
RONEL, Historia genealógica de la casa de Mendosa. Edición, pro
logo e índice de Angel González Palència. 2 vols, Madrid, C S I C , 
Biblioteca Conquense I I I y IV, 1946). 

E s tracta, inqüestionablement, d'una persona no gens vulgar, 
que sabem emparentada amb Ferran el Catòlic, i que assolí l'a-
badiat de Santes Creus en una edat relativament jove, perquè 
l'exercí una quarantena d'anys. Sabem que era monjo profés, 
molt estimat pels seus súbdits. Assolí relleu notable entre la 
clerecia regular de Catalunya al seu temps, fou president del 
braç eclesiàstic a les Corts i, com a tal, accedí a la presidència 
de la Generalitat de Catalunya. Sabem unes quantes coses de 
l'abat Mendoça, però fins ara regna un silenci aparentment im
penetrable pel que fa a la seva vida abans del seu ingrés a l'orde 
cistercenc, que no sabem si fou a Santes Creus o no. Sabem, 
i no cal dir-ho ací, que no fou un abat comendatari del monestir, 
sinó titular, amb exercici de dret i de fet, amb residència a 
Santes Creus i amb govern personal i directe de la Comunitat. 

Qui era Joanós Vives de Pontons? Diríem que algú fortament 
emparentat amb l'abat Mendoça, però no ho sabem ben bé. Al 
final d'aquesta nota, transcrivim un document pel qual el Con
sell d'Aragó informa el rei d'unes peticions que li fa un jove 
doctor Francesc Roig, que es declara besnét per via materna de 
l'abat Mendoça. Sabem que aquest lligam era de bastardía, com 
sabem el nom del peticionari, que era Bernat Roig, conseller 
reial de Catalunya, però desconeixem el nom de la seva mare, 
que devia ésser néta de l'abat de Santes Creus. Diríem que, 
aquesta senyora, devia ésser la filla de Joanós Vives, i sembla 
conjecturable que aquest Vives fos qui es mullerà amb la filla 
natural de l'abat de Santes Creus. E l document que aportem 
no ens dóna elements per a la nostra conjectura: diu, simple
ment, que el peticionari és besnét per línia materna de l'abat 
Mendoça de Santes Creus, per descendència bastarda, però no 
estableix cap parentiu amb Joanós Vives, el qual parentiu tam
poc no fa impossible de cap manera. Aquest parentiu l'atribuïm 
nosaltres, basats en el fet que, si algú pot ajudar a contestar 
l'interrogant que planteja la inscripció de la lauda sepulcral de 
Santes Creus —la resposta del qual sembla embolcallada amb 
un vel de nebulosa densitat— el document que transcrivim 
potser n'aixeca una punta. Oidà; és tot el que podem pretendre. 
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J a fa molts anys —més d'un quart de segle— que les ganes 
d'anar a entrellucar la resposta ens menaren a Pontons. Ens 
decidí a fer-ho una informació insòlita que ens donà el mala
guanyat amic Joan Bonavia, trescador incansable de tots els 
camins que duien a algun lloc. Parlant de la senyoria que Santes 
Creus havia tingut a Pontons, ens informà que ell havia vist 
a l'arxiu municipal del poble uns documents referents a l'abat 
Mendoça de Santes Creus. Anàrem a Pontons amb els amics 
Pere Serramalera i Pere Gil . Ens costà Déu i ajuda d'arribar a 
l'arxiu municipal. Qui menava la secretaria, ens afirmava que 
no havia vist mai res que s'assemblés als papers vells de què 
li parlàvem, i tenia raó. Quan no feia gaires anys que s'havien 
habilitat locals nous per a les oficines municipals, s'hi havien 
posat mobles nous; les coses velles s'havien apilotat a les golfes 
de la casa vella, inhabitada, on les rates i els cores s'anaven 
menjant l'arxiu vell, i les goteres en desfeien la resta. 

Aconseguírem de ficar-hi el nas; i dins una caixa que no tan
cava res, hi trobàrem uns pocs llibres i uns quants lligalls de 
papers. Demanàrem si ens els volien deixar examinar, i ací co
mençaren les dificultats. Aquells papers —cap dels quals no 
estava exempt del tribut inexorable a les conseqüències de llur 
abandonament: la humitat i la voracitat dels cores i del tempteig 
dels ratolins— tot d'una aparegué com un tresor inapreciable. 
Amb penes i treballs els convencérem que ens els deixessin 
veure, i només accediren a traslladar una poca cosa d'aquells 
papers en una masia on vivia un membre de la corporació mu
nicipal; allí, estretament vigilats, traguérem unes notes d'uns 
documents que, si tornaren al lloc on els descobrirem, ja no 
deuen existir. E n canvi, i ho volem dir, comprovàrem que l'arxiu 
parroquial, nodrit i ben instal·lat, era prou abastablement servat 
a l'edifici de l'antiga rectoria, una mica amunt del pendent mun
tanyós ; aquell dia no hi hagué temps de fer res més. 

Anys més tard, i més d'una vegada, tinguérem notícia que el 
procés de l'abat Mendoça era a l'arxiu parroquial de Pontons. 
Fracassaren els intents de posar-nos d'acord per al seu examen, 
i ni tan sols obtinguérem informació de l'existència d'aquests 
documents per part de l'encarregat de la parròquia les dues o 
tres vegades que li escrivírem, sense merèixer-ne resposta. 

I com que la nostra oportunitat j a no és possible, l'oferim 
a qui la pugui realitzar. L'interrogant, una mica complicat, que 
planteja la lauda de l'enterrament de l'abat Mendoça de Santes 
Creus potser té una resposta clara a l'arxiu de Pontons. Potser 
satisfactòria i tot. 

Eufemià FORT I COGUL 
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APÈNDIX 

1614, abril, 16. Barcelona 

Informe que envia al rei el Consell d'Aragó sobre la pretensió 
de Francesc Roig, d'obtenir noblesa i el càrrec de regent del 
Consell Suprem d'Aragó. 

Señor: 
El doctor Francisco Roig, otro de los assessores de la Baylía general 

del Principado de Cathalunya, en un memorial que V. M. ha sido servido 
mandarme remitir, dize y representa que es bisnieto por parte de su 
madre de don Pedro de Mendoça, abbad de Santas Cruces y capellán 
mayor de los señores reyes de Aragón, al qual dize que el Católico rey 
don Fernando reconoció por deudo, para lo qual ha mostrado algunos 
papeles. 

Otrosí que el doctor Bernardo Roig, su padre, sirvió a V. M. en el 
Consejo Real de Cathalunya, y murió en él, y que el supplicante ha ser
vido a V. M. en differentes oficios y occasiones, reffiriéndose en esto a 
un memorial impreso y a lo que está informado el Consejo de Aragón. 

Otrosí que algunos años ha que dio aviso al Consejo de Aragón, cómo 
la ciudad de Barcelona, por empenyo del Smo. Rey don Alfonso, cobra 
rentas de V. M. que montan cada un anyo dos mil ducados y que dicha 
ciudad tiene cobrada mucha cantidad, a más de la suerte principal, de 
suerte que el empenyo está redimido y la ciudad aún va cobrando la 
renta consignada. 

Otrosí que días ha dio un memorial al vicecanciller denunciando unos 
bienes mostrencos que se pueden y deven ocupar para V. M. de los bancos 
y tablas que ha havido y hay en dicha ciudad. 

Por todo lo qual, a saber, es por lo primero, pide y suplica se sirva 
V. M. de honrarle con título de noble, y por lo segundo, de hacerle mer
ced de la plaza de regente del Consejo Supremo de Aragón, que está 
vacante por la jubilación del regente don Monserrate de Guardiola, y 
por lo tercero, que se sirva V. M. de hacerle merced a él y a los suyos 
de todo lo que por concierto o de otra qualquier manera constare háver 
cobrado injustamente dicha ciudad de dichas rentas, después de redi
mido el dicho empeño, mandándole dar a él y a los suyos, legítimos po
deres para aclarar las cuentas; y por lo quarto y último, que V. M. le 
haga merced de la mitad parte que V. M. fuese servido de dichos bienes 
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mostrencos, con legítima constancia y poder para instar la cobranza de 
dichos bienes. 

Y haviendo bien considerado todos los cabos de dicho memorial, y 
visto los papeles y memoriales en él mencionados y referidos, digo que 
el dicho doctor Francisco Roig es hijo del dicho doctor Bernardo Roig 
que lo fue de la Real Audiencia de Cathalunya, al cual sirvió muy bien 
y con mucha satisfacción, y que también dicho doctor Francisco Roig 
ha servido y sirve a V. M. en dicho officio de assessor de la Baylía ge
neral, y es ciudadano honrado de Barcelona, por consiguiente por serlo 
goza de todos los privilegios de que gozan los cavalleros en aquel princi
pado, exceptado el entrar en el estamento militar y tener voto en las 
Cortes, pero en cuanto al ser biznieto del abad don Pedro de Mendoza 
no lo muestra clara y concluyentcmente por la difficultad que hay en 
la prueva de cosas tan antiguas y de parentesco por vía bastarda, y assl 
atendidos sus servicios y de su padre, y ser ciudadano honrado de Bar
celona, y por la deuda que puede haver en si es descendiente, aunque por 
línea bastarda, del dicho abbad don Pedro de Mendoça, y por lo que se 
ha mostrado affecto a las cosas del real servicio de V. Magd. parece que 
siendo V. Magd. servido, le podría hacer merced de honrarle a él y a 
sus descendientes por línea masculina, con el título de nobleza, pero en 
quanto a la plaza de regente, aunque tiene ingenio y capacidad, atendida 
su poca edad y esperiencia, y que no tiene el sosiego, authoridad, pru
dencia y nombre que pide un puesto tan principal y calificado como el 
de regente de dicho Consejo, me pareze que en ninguna manera por 
agora es sugeto capaz y conveniente para dicha plaza, y que assí V. M. 
no deve hacerle merced della, aunque le tengo por persona capaz para 
alguna de las plazas de la Real Audiencia de Dicho Principado, como no 
sea la de regente, y assí offreciéndose ocasión de alguna vacante en 
dicha Real Audiencia, se le podrá hazer merced della, continuando por 
agora su plaza de assessor de la Baylía. 

Y en cuanto a las otras dos cosas que pide, digo que a entrambos 
per la obligación de su oficio, que es del patrimonio de V. M., debe acudir 
y ayudar sin que por esso se deva de hazer trato ni concierto alguno con 
él, principalmente, en que lo que toca al censo o empenyo del Smo. Rey 
don Alfonso ha mucho tiempo que el consejo hace diligencias para ave
riguar el estado de dicho empenyo y quando se fue el regente Banyolas 
a la vista de los oficiales reales, llevó a su cargo dicha averiguación, y no 
se perderá punto hasta tenerlo averiguado, y quando mucho ayudando 
dicho doctor Francisco Roig en dicha averiguación y en lo de los bienes 
mostrencos, quando esté todo acabado según sus trabajos y el fruto que 
dellos se sacare, se le podrá hazer alguna merced, pero no la que pide 
agora V. M. haviéndolo considerado era en todo lo que más fuere de 
su real servicio. 

Roig, vicecancellarius. 
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Vice-canceller 
A 26 de abril de 1614. 
Sobre las mercedes por que supplica el doctor Francisco Boig, assessor 

de la Baylía de Cathaluña. 

Resolució reial 

Hágase lo que os parece en todo, dando de la nobleza y escusándose. 
Lo demás, pero téngase qtienta en el Cons. de consultarme su persona 
para las cossas que se offrecieren y les tubiere por capaz. 

(ACA, 2.» sec. Cons. Ar., Lltg. 253, núm. 62.) 
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E L S CONCERTS D E SANTES CREUS 

C I C L E D E C O N C E R T S A L'ESGLÉSIA MAJOR D E L MONESTIR 
D E SANTES C R E U S 

Pregat de facilitar una petita informació per al Butlletí de l'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus referent al Cicle de Concerts organitzat 
per la Parròquia, hi accedeixo de bon grat, tot agraint l'interès i 
l'atenció d'aquesta publicació envers aquesta petita experiència. 

Les arrels del que hem anomenat Cicle de Concerts vénen d'un 
primitiu desig de realitzar, a l'església, unes audicions musicals prò
pies dels temps litúrgics més importants, que pensàvem anomenar 
Litúrgia i música, avui. Aquesta primera idea, però, no fou viable, 
ateses diverses causes que ara no fan al cas. Ferms en la idea, s'estu
dià la forma de fer-la possible, encara que fos de manera diferent. 
S'iniciava allò que després en diríem Cicle de Concerts. 

E l Cicle de Concerts pretén, prioritàriament, afavorir la cultura 
i fer-la arribar al poble, posant-la al seu abast, i alhora enaltir més, 
tant com sigui possible, les riqueses artístiques, monumentals i espi
rituals del monestir. 

Des de fa molts anys, persones i entitats han fet possible, amb 
gran esforç i interès, de retornar a Santes Creus part d'aquelles rique
ses i valors que tenia en altre temps. Amb la nostra obra voldríem 
col·laborar a l'esforç inicial i fer ressorgir certs valors espirituals 
mitjançant la cultura i la seva manifestació. 

E l Cicle de Concerts s'inicià amb el concert de l'Orfeó Reusenc 
el 22 de març de 1975. La iniciació fou tímida i el seu futur es prevèié 
en funció d'ella. La bona acollida que el públic atorgà al primer 
concert donà peu a fer-ne un de segon, i a aquest en seguiren d'altres, 
fins a un total de nou. 

La relació de grups musicals que intervingueren al primer Cicle 
es pot resumir de la manera següent: 

Corals i orfeons: Orfeó Reusenc; Coral Verge del Camí i Madriga-
listes de Cambrils; Lo Llobregat de les Flors, del Prat de Llobregat; 
Orfeó Lleidatà, de Lleida. 

Solistes: Màrius Sintas, guitarra clàssica. 
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Música de cambra: Quintet de Vent Àulos, de Barcelona; Quartet 
de Corda Ars Nova; Orquestra Catalana de Cambra. 

Música religiosa hindú: Rubén Barros i Jacques Weber. 
E n aquest breu resum no podem deixar d'esmentar, a més de 

l'interès que el Cicle tingué dins el món dels amants de la música, 
la col·laboració del Patronat, de l'Arxiu Bibliogràfic i de l'Ajuntament 
de Santes Creus; d'algunes entitats d'estalvi i de moltes persones que 
estimen Santes Creus i que una vegada més donaren testimoni de 
llur estimació, animant sempre moralment i materialment la conso
lidació del Cicle de Concerts. 

E n el moment d'escriure aquest resum ja se celebra el I I cicle. 
S'han fet cinc dels deu concerts programats. Les actuacions realit
zades fins ara han merescut una crítica excel·lent per part de la 
premsa i els mitjans de comunicació. E l nom de Santes Creus s'iden
tifica amb els seus concerts, i l'afecció musical, de prop i de lluny, 
s'hi interessa amb entusiasme. 

Emilià CLEMENTE I ALPUENTE 

TRANSCENDÈNCIA D E L S C O N C E R T S D E SANTES C R E U S 

Sovint esdevé un fet curiós de constatar com, sense acord previ 
ni coneixement mutu, diverses aspiracions convergeixen cap a una 
finalitat comuna. Heus ací que, per camins no pas iguals i sota desig
nis potser no ben bé idèntics, Santes Creus és en camí de convertir-se 
—o qui sap si j a ho ha aconseguit— en aquell centre d'irradiació 
cultural en què tants somiàvem no fa gaires anys. Camins i designis 
diferents com diverses són les persones que hi ha hagut darrera, però 
una primera part, i potser la més important, del camí ja ha estat 
recorreguda i som a les envistes de la ruta que ha d'endegar els 
destins dels monestir de Santes Creus vers la finalitat que l i és prò
pia. Per ara, l'acompliment del primer Cicle de Concerts, amb totes 
les seqüel·les d'èxit, de popularitat i de ressò que comporta, permet 
d'esguardar endavant amb un optimisme impensable fa cinc anys. 

Talment com una flor no fa estiu, tampoc no apareix per gene
ració espontània. Les arrels remotes d'allò que j a podem tenir la 
pretensió d'anomenar redreçament de Santes Creus han d'ésser cer
cades, potser paradoxalment, en uns fets ja relativament llunyans 
en el temps, però que posaren en perill gravíssim no ja la irradiació 
cultural de Santes Creus sinó pròpiament l'existència del monestir 
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com a tal. E m refereixo, és clar, al malaurat projecte de Parador 
de Turisme, que començà a cuejar amb força increïble per l'agost 
de 1969 i que pogué ésser aturat al cap d'un any llarg de gestions 
intenses i recolzades per una important campanya de premsa. La 
història d'aquets fets, que aviat caldrà fer amb l'objectivitat que 
concedeix el pas del temps, i amb tots els detalls, no fa al cas, per 
ara. Però com que «allò» del Parador féu plantejar amb força abasse
gadora i amb urgència el destí del monestir, és justa la referència. 

E l cas és que tot allò trasbalsà profundament i féu entrar en crisi 
el Patronat i l'Arxiu Bibliogràfic. L'esforç individual o d'equip i els 
atzars del temps i de la política canviaren el rumb i feren possible 
el redreçament de l'un i de l'altre dels organismes. Pel que fa a la 
nostra entitat, cal recordar com el ressorgiment pren una fesomia 
definitiva amb motiu del vint-cinquè aniversari, escaigut pel setembre 
de 1972; els propòsits i projectes anunciats en la memorable data 
del dia 10 d'aquell mes j a són realitat en bona part. Tot aquest pro
cés de renaixement requereix, també, un comentari adequat, al mar
ge de les protocolàries memòries anuals, que serà fet quan cal
drà. Ara vull remarcar, només, com la irradiació cultural de Santes 
Creus, de tan de temps abaltida o només virtualment present a base 
de les més o menys rutinàries festes anuals de l'Arxiu, pren volada, 
tímidament però amb eficàcia, a la primavera i a l'estiu de 1973. 

Durant la Setmana Santa de 1973 (15-23 d'abril), el claustre d'en
trada al Palau de l'abat demostrava les seves insospitades aptituds 
per a l'exposició d'obres d'art amb la que hi féu el grup Un Nus, de 
Valls, que amb aquella exhibició iniciava les seves activitats dins 
el món de les arts plàstiques actuals. Aquell claustret tornaria a 
acollir pintura amb l'exposició d'Enric Pinet pel setembre de l'any 
següent, i d'aleshores ençà roman a disposició de qui hi trobi marc 
escaient a l'expressió artística. E l cas és que aquells cinc artistes 
d'Un Nus havien iniciat, sense pensar-s'ho, la ruta cultural que San
tes Creus segueix a hores d'ara. Cal que consti i que se'ls reconegui. 

A l'estiu, amb poc més d'un mes de diferència i sense cap mena 
de relació l'una amb. l'altra, es produiren dues crides públiques a 
favor de Santes Creus i a través de les planes de «La Vanguardia», 
de Barcelona. E l 5 d'agost, el senyor Jorge M. Rivero Sanjosé, en un 
reportatge a color titulat Santes Creus, la incomprendida reclamava 
un destí digne per al monestir, i demanava subvencions i ajuts eco
nòmics per tal de fer possible la conversió de Santes Creus en cen
tre d'activitats culturals i artístiques. Remarco l'atenció a aquest 
reportatge pel ressò que més tard havia de tenir, impensadament, 
i en relació j a directa amb el Cicle de Concerts. E l 15 de setembre 
jo mateix publicava un article que determinava el Propósito de dedi
car a museo todo el conjunto monumental, que acabava amb aquests 
mots que tradueixo: «Santes Creus és, en efecte, el monument de 
més importància, el més ben conservat i el més capaç de totes les 
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terres tarragonines, que no tingui adjudicada una i altra destinació 
que l'objecte de visita turística. La conversió en Museu Etnogràfic, 
sense impedir per a res, sinó fomentant-la, l'afluència de visitants, 
permetria que Santes Creus, amb els fons i la biblioteca de l'Arxiu, 
amb el Patronat i amb el complex que el Museu portaria amb ell, es 
transformés en un centre cultural i científic de primer ordre i de ca-
ractarístiques úniques no solament a les comarques afectades, sinó 
potser a tot Catalunya; i això sense perdre gens el seu caràcter pecu
liar, la seva dignitat històrica ni la seva funció que és, en definitiva, 
allò que els que estimen Santes Creus volen i voldran salvar de totes 
passades». Tot això, com deia, ha esdevingut ja realitat, baldament 
sigui només en una petita part. 

La crida del senyor Rivero Sanj osé trigaria una mica més que la 
meva a materialitzar-se, però esdevindria efectiva, al capdavall, amb 
els concerts. La meva prengué cos en la realització de la mostra-expo-
sició del Museu de Santes Creus, que fou inaugurada el 15 de setembre 
de 1974, és a dir, al cap d'un any, dia per dia, d'haver-la llançada a la 
consideració pública. La vigília d'aquell dia, i com a pròleg de la vint-
i-vuitena Festa Anual de la nostra entitat, vaig organitzar un recital 
de cançons a càrrec de Raimon, màxim exponent, aleshores i ara, de 
la Nova Cançó Catalana, al Palau de l'Abat, tot coincidint amb l'expo
sició Pinet ja esmentada. Raimon fou, doncs, qui inaugurà, si es vol 
simbòlicament, el destí «concertístic» de Santes Creus. 

I l'any següent, és a dir, el 22 de març de 1975, vigília de Rams, 
l'Orfeó Reusenc cantava a l'església del monestir i inaugurava el Pri
mer Cicle de Concerts de Santes Creus. Dues iniciatives —o tres, si 
comptem Un Nus— havien convergit en una mateixa idea, sense que 
mai, d'antuvi, s'haguessin posat en comú. És hora, després d'aquest 
preàmbul, tan llarg com, al meu veure, necessari, de parlar del I Cicle 
de Concerts. 

La idea ve de 1974, segons el rector de Santes Creus, Emilià Cle
mente que, tot volent restar en un discret segon pla, ha estat i és l'àni
ma dels Cicles. Em cal donar la paraula a ell mateix, doncs, i copio 
uns fragments de la nota introductòria al programa del segon Cicle, 
corresponent a 1976: «Fou com un somni. Era Pasqua del 74. Corprès 
per la majestuositat del monestir, la pau i serenor del seu entorn, 
la bellesa de la Natura, la cançó de l'aigua rajant de la font de Sant 
Bernat, nasqué una idea. Que en fóra, de bonic, escoltar en aquesta 
pau una música, un concert, una bella i dolça melodia! Un any després 
en fèiem la prova. L'Orfeó Reusenc interpretava a la nau de l'església 
un estol de belles melodies. Amb timidesa i esperança en seguiren d'al
tres experiències. Un total de nou concerts constituiren el I Cicle. 
Enguany presentem el I I , amb la mateixa esperança de sempre. Hem 
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procurat ser fidels a la idea que el féu néixer: apropar la bellesa de 
l'art, de la música, al nostre poble, a l'entorn del nostre monument. 
Som conscients del meravellós marc que ens ofereix el monestir i vo
lem enaltir encara més el seu ésser i la seva història amb aquestes 
manifestacions culturals. Creiem que és una manera senzilla, però no
ble, d'afegir història a la seva història i ajudar que el seu esperit es 
perpetuï en el nostre poble... Això ens empeny a seguir endavant 
i oferir aquest I I Cicle. Volem que sigui de tots i per a tots». Curiosa 
casualitat, també, que el projecte s'acomplís un any just després d'ha
ver estat formulat. 

No m'és permès de dubtar que si Emilià Clemente s'havia formulat 
aquests propòsits per la Pasqua de 1974, els ha assolits ben bé. Tampoc 
aquells propòsits de Museu que vaig formular el 1973 mai no hauria 
cregut que esdevinguessin realitat un any després. I acabo de dir que 
els ha assolits plenament perquè escric això arran de la culminació 
del Segon Cicle, que ha superat de molt les previsions del primer, com 
es dirà quan calgui. Ara cal donar una fitxa succinta, amb les dades 
elementals, dels nou concerts del Primer Cicle. 

ler. 22 de març de 1975. Orfeó Reusenc. Director: Josep Fusté 
i Ferré. Tenors solistes: Salvador Baget i Rossend Olesti. Obres de 
Bach, Mozart, Verdi, Stravinski, Palestrina, Gounod, Handel, Men-
delssohn, Werner, Schubert, Josly, Lajos, Millet, Pérez Moya, Morera 
i Vives. 

2n. 17 de maig de 1975. Quartet de Corda «Ars Nova». Antoni Guin-
joan i Joan Ferré, violins; Ferran Vilanova, viola, i Joaquim Guerin, 
violoncel. Suite de Telemann; Quartet núm. 68, op. 3, núm. 5 de Haydn; 
Quartet núm. 4 en do menor de Beethoven. Patrocinat per l'Obra Cul
tural de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. Organitzat 
per l'Associació del Personal de la mateixa Caixa. 

3er. 31 de maig de 1975. Música religiosa hindú. Intèrprets: J . We-
ber i R. Barrios. Poemes de Rabindranath Tagore. 

4t. 14 de juny de 1975. Quartet de Madrigalistes i Coral «Verge del 
Camí» de Cambrils. Director: Àngel Recasens i Galbas. Música coral 
antiga i moderna, catalana i estrangera. 

5è. 21 de juny de 1975. Quintet de Vent «Aulos» de Barcelona. Josep 
M. Brotons, flauta; Robert Julià, oboè; Alfons Reverte, clarinet; 
Eduard Bazaco, fagot; Manuel Barea, trompa. Obres de Haydn, Beetho
ven, Liszt, Steiner i Jacques Iber. 

6è. 12 de juliol de 1975. Coral «Lo Llobregat de les Flors», del Prat 
de Llobregat. Director: Joan Ferré i Benach. Obres de Mozart, Stra
vinski, Bach, Kodaly, Oltra, Millet, Morera i populars russes, basques, 
asturianes i gallegues. 

7è. 30 d'agost de 1975. Recital de guitarra clàssica. Intèrpret: Màrius 
Sintas. Obrés de Narvàez, Bach, Tansman, Villalobos, Ponce, Moreno 
Torraba i Albéniz. 

8è. 20 de setembre de 1975. Orfeó Lleidatà. Director: Lluís Virgili. 
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Cançons del Renaixement, catalanes diverses, Missa Alemanya de 
Schubert i espirituals negres. 

9è. 18 d'octubre de 1975. Orquestra Catalana de Cambra. Director 
i solista: Gonçal Comellas. Obres: Concerto Grosso núm. 5 de Hàndel; 
Fünf Stüke de Hindemith; Concert en si menor per a 4 violins, de 
Vivaldi; Serenata en do major, de Txaikovski. Patrocinat per Bank-
unión i la col·laboració de les diputacions catalanes, i la Caixa d'Estal
vis Provincial de Tarragona. 

Els programes, tret d'un, oferien, a la portada, una aquarel·la re
presentant la façana de l'església, de Joan Cunillera, membre del grup 
Un Nus. Les edicions dels fullets apareixen patrocinades o ajudades 
per entitats diverses i amb peus editorials també diferents. Banca 
Catalana es féu càrrec de l'edició del primer; les altres són a càrrec 
0 amb aportació de la Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona i de 
la Mútua d'Assegurances Reddis. 

* * * 

La qualitat de les interpretacions fou excel·lent, en línies generals, 
1 la majoria d'elles foren objecte de comentaris elogiosos als mitjans 
de comunicació social. E l balanç del I Cicle de Concerts de Santes 
Creus ha fet evidents moltes coses: que l'església del monestir, mai 
no utilitzada per a audicions musicals, reuneix unes condicions si no 
òptimes, pel cap baix notablement recomanables de cara a manifesta
cions artístiques d'aquesta mena; que a Santes Creus és possible de fer-
hi i de mantenir-hi manifestacions artístiques de vàlua i de ressò ines
perat; que el marc que ofereix el monument i el seu entorn admet tot 
allò que s'adigui amb la dignitat i exigència que mereixen; que, quan 
va de bo, els ajuts i les subvencions apareixen o poden sorgir dels 
llocs més diversos; que Santes Creus manté prou poder de convocatò
ria per tal de fer-hi concórrer gentades de tot arreu i en qualsevol data 
o escaiença que valgui la pena; i que, en definitiva, la promoció cultu
ral i social de Santes Creus, amb totes les connotacions, és perfecta
ment viable sense haver de baratar res ni transformar ni un sol pam 
del monestir ni del poble en finalitats que no els escauen. 

Els concerts del I Cicle s'han celebrat els dissabtes a la nit. No és 
gens fàcil d'establir una xifra mitjana de concurrència, ja que algun 
dels concerts fou adés d'entrada gratuïta, adés de contribució volun
tària, i altrament hom desconeix amb precisió l'aforament de l'es
glésia; però no crec que una estimació fixada als voltants dels 350 
concurrents per terme mitjà s'allunyi gaire de la realitat. E n unes 
circumstàncies semblants, i un any llarg abans, el recital Raimon 
havia congregat una xifra semblant al Palau de l'Abat. Si tenim present 
que la població resident a Santes Creus amb prou feines frega al cen
tenar d'ànimes i que la seva participació als concerts ha estat exigua 
per no dir simbòlica, i si recordem que a Santes Creus no hi ha cap 
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possibilitat real de pernoctar ni cap servei regular de transport que 
asseguri la comunicació, en aquelles hores, amb cap ciutat propera, 
cal afirmar sense embuts que una tal xifra és tot un rècord. 

Els Cicles de Concerts de Santes Creus, darrera els quals hi ha la 
tenacitat, la voluntat i l'abnegació de l'il·lusionat rector Clemente 
— que gairebé es pot dir que amb aquesta il·lusió inicià la seva regèn
cia de la parròquia— són o haurien d'ésser una obra en la qual tot
hom que sentís apreci per Santes Creus i el que representa hauria 
de col·laborar. De fet, j a ha estat així en certa mesura, i en l'èxit indis
cutible del primer Cicle no hi ha hagut res ni ningú vinculat a Santes 
Creus que n'hagi estat absent del tot. Cal incrementar fins al màxim 
l'esperit de col·laboració i procurar que l'acció coordinada del Patronat, 
de l'Arxiu Bibliogràfic, de l'Ajuntament, de la Parròquia, de les entitats 
comarcals i de tothom en particular esdevingui un fet tangible. 

Pel que fa a la nostra entitat, cal dir que ben d'hora manifestà 
i féu constar en acta la seva satisfacció per aquesta iniciativa i l i oferí 
tot el suport moral, ja que tot altre era de moment impossible atès 
l'estat crònicament precari de les nostres finances. Però consta que 
molts socis de l'Arxiu han col·laborat econòmicament, dins la mesura 
de les respectives possibilitats, al Cicle, i la presència física dels nos
tres representants hi ha estat contínua. E n cap dels concerts no ha 
mancat l'assistència de diversos membres de la nostra Junta Directiva, 
que hi han representat l'Arxiu, i en molts casos ha estat el president 
mateix qui ens hi ha dut l'adhesió personalment. 

• * • 

Amb tot, les coincidències que s'escauen a la impensada solen estar 
exposades a crear malentesos que, en fer-se palesa la bona voluntat 
mútua, s'evaporen i acostumen a esdevenir contactes fructífers i soli
daris. Aquest ha estat, fins a cert punt, el cas dels Concerts de Santes 
Creus. No crec que calgui explicar a ningú com una de les finalitats 
de l'Arxiu Bibliogràfic, expressament esmentada als estatuts vigents, 
és la de promoure i ajudar tot allò que serveixi Santes Creus en 
terrenys altres que la investigació històrica i arqueològica i l'erudi
ció a nivell de connaisseur. Potser és just de dir que el promotor del 
Cicle aprecià exactament aquest designi al moment d'arribar a Santes 
Creus i abans de prendre contacte amb l'Arxiu i entrar-hi com a 
soci. És natural, car aquesta ambició per a Santes Creus no és prò-
pria de l'Arxiu sinó comuna a tothom qui estima el monestir sense 
egoisme ni interessos creats. Vegem els mots textuals que Emilià 
Clemente mateix publicà en un article sobre Santes Creus y su 
primer Ciclo àe Conciertos a les planes de patrocini publicitari de 
«Tele-exprés» el 10 d'octubre de 1975, arran de la conclusió del I Ci
cle: «Santes Creus no es simplemente un viejo monumento digna
mente mantenido y conservado en su fábrica con el apoyo de unos 
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y el esfuerzo y amor de otros, sino una institución viva aún, que 
nació, como todos los monasterios de su época, para difundir y crear 
cultura en nuestro pueblo, que hoy puede y debe proyectar su influen
cia cultural, ya que su misión no ha concluido todavía, convirtién
dose en sede de expansión cultural. Sería maravilloso reanimar con 
fuerza y vitalidad sus vetustas piedras... Y para ello no creemos 
necesario un milagro. Sería suficiente unir con fe las fuerzas mani
fiestas unas, latentes otras, de tantos y tantos amantes de la cultura 
y de Santes Creus. De esa forma, sencilla, noble y auténtica, este 
venerable monumento recobraría de nuevo el espíritu y vida que 
por sí solas, las piedras, muy a pesar nuestro no pueden dar.» 

Exacte. Això és el que volem tots i el que la nostra entitat ha 
procurat sempre. Si no se n'ha sortit com volia, no és culpa d'ella, 
car la voluntat necessita mitjans materials per a esdevenir realitat. 
Nosaltres ho hem intentat d'ençà de 1947, una època en què les coses 
no estaven per gaires festes ni manifestacions de res que no fos 
carrincló o servilment doblegat als interessos del poder constituït. 
L'Arxiu, si més no, ha de recordar aquesta primacia que ningú no l i 
podrà discutir. I això sembla que era ignorat del tot per l'article que 
precedia el ja esmentat d'Emilià Clemente, a la mateixa pàgina del 
mateix número de «Tele-exprés». En. aquesta nota, original del mateix 
Jorge M. Rivero Sanjosé que tan oportunament s'havia ocupat de 
Santes Creus el 5 d'agost de 1973, com he dit més amunt, però 
que ací s'amagà sota el pseudònim Lluís Llobregat, deia: «Nuestra 
página (vol dir la pàgina Protagonista el Arte, finançada per Banku-
nion) cuenta hoy con la colaboración de Mn. Clemente Alpuente, 
párroco de Santes Creus, auténtico y solitario promotor de cuantas 
actividades musicales vienen desarrollándose en ese entrañable mo
nasterio. A él, y con exclusividad, cabe atribuir este nuevo renacer 
cultural de Santes Creus, cenobio sobre el que se han proclamado 
tantas inquietudes, promesas y proyectos, cuyo denominador común 
ha sido, la mayor parte de las veces, la carencia de imaginación y, 
por fortuna en este caso, la falta de medios económicos para llevar
los a cabo. Recordemos el tan cacareado proyecto de montar un 
cierto museo, que se presentaría como la panacea de todos los males 
de Santes Creus. Santes Creus, monasterio que algunos —ignoramos 
con qué intención— quieren convertir en coto privado y exclusivo 
de su área de influencia, es por antonomasia el monasterio de Cata
lunya y de todos los catalanes, y a todos nos compete intervenir 
y ofrecernos como vehículos para contribuir a modelar esa nueva 
faz del monasterio, poderoso centro de actividades culturales, que 
venga a sustituir a la trasnochada imagen de un cenobio consagrado 
por toda exclusiva finalidad a solemnes, anuales y protocolarias se
siones académicas.» 

L'al·lusió al Museu —que en aparèixer la nota ja era una realitat 
tan incipient com es vulgui, però existia— i a les festes anuals de 
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l'Arxiu és transparent. Els termes són forts, despectius i serien àdhuc 
ofensius si no se'ls pogués aplicar l'atenuant d'ignorància en primer 
grau. Afortunadament, el Museu segueix endavant, les sessions aca
dèmiques de l'Arxiu cada any són més brillants i congreguen més 
persones, i el Cicle de Concerts ha estat un èxit rotund que desitgem 
amb tota l'ànima que prossegueixi. Però cal que consti que sense 
l'acció modesta, callada, perseverant, sovint abnegada i fins heroica 
de la nostra entitat durant un quart de segle ben llarg —els anys 
més difícils de la nostra història moderna— potser no hauria estat 
possible ni el Museu, ni les sessions acadèmiques, ni els concerts ni 
res de res. Ara, per fortuna, tot és possible. Tot té cabuda a Santes 
Creus i tot l i és propi, perquè Santes Creus no és patrimoni de ningú 
i pertany, doncs, al poble, a tot el poble, a tot Catalunya. Ni el Patro
nat, ni l'Arxiu, ni l'Ajuntament, ni la Parròquia —ni, per descomptat, 
tot el holding artístico-cultural emparat sota el mantell de Bankunion 
i les connotacions ideològico-religioses que tothom l i sap— ni ningú, 
absolutament ningú, no gaudeix del privilegi d'exclusivitat sobre res 
que afecti Santes Creus. Cadascú hi té el seu paper i fa la seva feina, 
i l'Arxiu pot ben assegurar que ha estat sempre fidel al seu com
promís històric. 

Endavant, doncs, als Cicles de Concerts de Santes Creus. Enda
vant a tot allò que dignifiqui, que enalteixi, que promogui, que conver
teixi Santes Creus en un centre irradiador de cultura; car la cultura 
no es manifesta, tampoc, exclusivament a base de música, ni de pin
tura, ni de discursos acadèmics, ni de ballets populars, ni de publi
cacions d'alta investigació. Però sí que és un deure cada cop més 
urgent, que les diverses entitats i organismes que tenen algun grau 
de vinculació amb Santes Creus pensin en crear un òrgan unitari 
que vetlli per la deguda promoció i realització de les activitats cultu
rals i artístiques a Santes Creus. L'Arxiu no hi pot mancar ni hi man
carà; al contrari, farà tot allò que calgui per tal que els Concerts i 
tota altra iniciativa tinguin el ressò i la transcendència que mereixen. 
Amb això complirà, senzillament, amb el seu deure i assolirà, altra
ment, una de les primeres i més importants ambicions que mai 
l'han mogut. 

Xavier FORT I ÜUFILL 
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crònica 

JOSEP COSO I B A T I S T E 

Tocant el Nadal de 1975 moria a Santes Creus Josep Coso i Ba
tiste. Aquest fet haurà estat enregistrat als manuals de partides obi-
tuàries de la parròquia i del municipi, amb la seva consueta prosa 
freda d'un formulari. E l nostre Butlletí, excepcionalment també ha 
d'enregistrar amb una mica de relleu el fet que ens hagi deixat un 
company de Junta, i gran amic de Santes Creus. 

Si no fos aquesta darrera circumstància apuntada, amb les ante
riors paraules restaria satisfet el ja dissortadament acostumat es
ment especial que el Butlletí fa de tots els seus socis que han estat 
sobtats per la mort en ple exercici del seu càrrec directiu. Però, amb 
la desaparició de Josep Coso i Batiste ens deixava un entranyable 
company de tasca i alguna cosa més. Cal dir-ho. 

Havia nascut a la ciutat de Mequinença, a la confluència de l'Ebre 
i del Segre; ciutat de parla netament catalana, però estranyament 
anexionada al regne d'Aragó i administrativament a la «provincia» 
de Saragossa. Hi vingué al món el 30 de maig de 1922. E n morir, 
doncs, tenia poca cosa més d'una cinquantena d'anys. La mort l i 
vingué tan sobtadament, quan ningú no l'esperava, que ens deixà 
tots desesmats. E l l estava ple de vida, eufòric, entusiasmat treba
llant a Santes Creus i per Santes Creus. 

Josep Coso és tot un exemple de voluntat molt sostinguda. Hàbil 
paleta com era, i amb el desori de la post-guerra civil l i calgué cercar 
horitzons que no li oferia Mequinença. Érem a l'any 1940 quan com-
paregué a prop de Santes Creus, a les Pobles, on fixà casa i exercí 
el seu ofici de mestre de cases. I com a tal, sovintejà que el seu esmerç 
professional s'escaigués a Santes Creus. Fa una llarga dotzena d'anys, 
des del 1963, que hi fixà definitivament una residència que de molt 
de temps abans j a era gairebé un fet. 

I és ara, en aquest darrer període de la seva vida, quan es ma
nifesta l'estima qüe té al nostre monestir, que l'havia corprès de 
temps. Aquesta estima ha estat molt valuosa per al nostre monument. 
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Ès ben cert que l'amic Coso hi desenrotllà una labor professional 
retribuïda; i no ho és menys que aquesta retribució l'obligava a la 
consueta honestedat professional. Però el cas de l'amic Coso no pot 
ésser encasellat dins els motllos d'un honest compliment del deure. 
Va més enllà, força més enllà, i això el destacà. 

Guanyat per aquesta mena de ningú sap què que Santes Creus 
sembla que emani, Coso estimà Santes Creus profundament. No fenf 
cap revelació que no sigui ben coneguda de tots els membres de 
Junta, de molts dels nostres socis, i de molta altra gent. Al marge 
de la més generosa dedicació que el seu honor professional compor
tava, quantes petites, o no tan petites, consecucions no ha empès! 
I quants detalls d'embelliment, aparentment intranscendents, però 
positivament eficaços no l i hem d'atribuir! Es fa difícil la valoració, 
perquè aquesta mena de tasques deixen un rastre; però tan diluït, 
que fa de mal seguir. Però tots els seus companys sabem de l'eficàcia 
de la seva dedicació professional, retribuïda sovint; però d'altres 
vegades no. I com eren d'eficaces moltes altres actituds i actuacions 
de Josep Coso. 

E l l era soci del nostre Arxiu. I , sobretot als darrers anys, acos
tumava d'assistir a les nostres reunions. Aquesta adhesió a la nostra 
tasca social meresqué que fos nomenat membre de la Junta en l'As
semblea General del 9 d'agost de 1970. Era un càrrec que l'havia ben 
guanyat a pols. 

La seva actuació posterior seguí el mateix ritme que l'havia encim-
bellat a un lloc de responsabilitat directiva, actuació molt accen-
tuadament matisada d'aquella responsabilitat. Des d'una simple voca-
lia feia un gran paper en la tasca de la nostra entitat. Un gran paper 
que ja feia més de cinc anys que representava. I els que hauria durat, 
perquè ni ell se n'hauria cansat mai, ni Santes Creus, ni l'Arxiu, no 
l i haurien deixat mai de reconèixer. 

Aquest esment cordial de la Junta, conscient del seu desempar, no 
és tributat a un personatge d'una gran trajectòria. Josep Coso no 
fou sinó un bon mestre de cases. Però fou, i això cal proclamar-ho 
i agrair-ho, un gran amic que treballà molt per Santes Creus. 

Gràcies, Josep Coso i Batiste. Reposa en pau. I des de la pau del 
teu repòs, segueix essent-nos record exemplar que estimuli la tasca 
santescreuina dels que et succeiran. Reposa en pau. 

VISITA PASTORAL D E L 'ARQUEBISBE DE TARRAGONA 

E l dissabte dia 12 d'abril de 1975 l'arquebisbe de Tarragona, doc
tor Josep Pont i Gol, passà la visita pastoral a la parròquia de Santes 
Creus per primera vegada d'ençà de la seva presa de possessió de 
la seu tarragonina en 1970. Fou rebut a l'esglesiola de Santa Llúcia, 
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on manifestà que, tot i havent visitat sovint Santes Creus per d'altres 
motius —recordem que és president del Patronat del Monestir—, era 
la primera vegada que ho feia en qualitat d'arquebisbe. Visità després 
la capella de la Trinitat, al recinte posterior del monestir i , després 
dels actes propis de la visita pastoral, concelebrà un ofici a l'església 
major. Durant tota la visita l'acompanyaren els senyors Pere Serra-
malera i Cosp, president de l'Arxiu, i el vocal Xavier Fort i Bufill, 
ambdós en representació oficial de la nostra entitat. 

JUNTA DIRECTIVA D E L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC DE SANTES 
CREUS SORGIDA D E L'ASSEMBLEA GENERAL D E L DIA 25 DE 

MAIG D E 1975 

President Pere Serramalera i Cosp (Sitges) 
Vice-president primer . Bonaventura Icart i Pons (Tarragona) 
Vice-president segon . Eduard Serres i Sena (Tarragona) 
Secretari General . . Joan Ventura i Solé (Valls) 
Secretari de Junta . . Xavier Fort i Bufill (Barcelona) 
Vice-secretari de Junta Josefina Cardó i Soler (Valls) 
Tresorer Pere Gil i Gimeno (Barcelona) 
Comptador Joan Saperas i Vives (Barcelona) 
Vocal ler Eufemià Fort i Cogul (Barcelona) 
Vocal 2on Joan Batista i Capdevila (Santes Creus) 
Vocal 3er Josep Coso i Batiste (Santes Creus) 
Vocal 4t Josep Creus i Ferrando (Salomó) 
Vocal 5è Jaume Sobrequés i Callicó (Barcelona) 
Vocal 6è Ferran Ferré i Ventura (Santes Creus) 
Vocal 7è Josep Molas i Rupelo (Sant Fost de Camp

sentelles) 
Vocal 8è Tomàs Forteza i Segura (Tarragona) 
Vocal 9è Antoni Cavallé i Maresme (Reus) 
Vocal 10è Salvador Vidal i Garriga (Tarragona) 
Vocal 11è Benet Oriol i Andreu (Reus) 

SOCIS DE MÈRIT 

E n Assemblea General Extraordinària de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus celebrada el dia 10 d'agóst d'enguany a la Biblioteca 
del monestir, fou aprovada per unanimitat la proposta de concessió 
del títol de Soci de Mèrit de l'entitat a favor dels senyors Joan Noguera 
i Salort i Pere Gil i Gimeno, respectivament. E n aquella ocasió, i per 
tal de donar suport a l'esmentada proposta, s'oferí a la consideració 
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dels associats una recopilació de les circumstàncies personals respec
tives que, en cada cas, suposava una tria sintetizada dels mèrits con
trets. Deia així: 

Era l'any 1954 quan et senyor JOAN NOGUERA I SALORT es féu càr
rec de la presidència de l'Arxiu, per a suplir el doctor Joaquim Gui-
tert i Fontserè, primer president de l'entitat, a qui sorprengué la 
mort en l'exercici del càrrec. 

El senyor Noguera acomboià la marxa de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus durant un període de quinze anys, ja que deixà la pre
sidència per voluntat pròpia el 1972. Es tracta d'un període important 
en el qual es produïren moltes situacions de compromís, que exigiren 
de posar a prova l'energia i ta convicció del President, sempre dis
posat a fer sentir per damunt de tot la presència, i la permanència 
de l'Arxiu com a entitat. 

En l'exercici del seu càrrec aconseguí l'habilitació de la depen
dència coneguda com a Biblioteca per a estatge oficial de l'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus, i dotà el local de mobiliari adequat 
i d'altres additaments propis de la seva funció. 

La dedicació del senyor Noguera a Santes Creus i a favor del mo
nestir i de la nostra entitat tingué un ressò molt ampli en d'altres 
nuclis i estaments culturals de la demarcació provincial. Fou espe
cialment cridat a formar part del Patronat a títol personal, i en 
aquest organisme ocupa actualment la vice-presidència. 

Quan hom treballa en un càrrec de tipus societari és molt pos
sible de convertir-se inesperadament en actor d'esdeveniments in
comptables que, a nivell de presidència exigeixen decisions resolu
tives. Si aquest període de comanament es transforma en un exercici 
de quinze anys, cal acceptar que, al marge de molts encerts, hom 
pugui caure en errors i vacil·lacions. Però el full de serveis del senyor 
Joan Noguera i Salort és prou exemplar perquè acceptem sense 
reserves que el seu pas per la presidència de l'Arxiu és ornat amb 
els llorers del mèrit i amb la realitat de la tasca ben feta. 

El senyor Pere G I L I GIMENO pot ésser considerat com a part inte
grant de tota la història de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus ja 
que, a partir del primer moment, l'any 1947, vingué a formar part de 
la Junta Directiva amb el càrrec de tresorer. 

Vinculat al poble de Santes Creus, on té residència pròpia, es 
pot dir que s'ha trobat amb la possibilitat de conèixer totes les vicis
situds de l'entitat, de col·laborar en la promoció d'idees i en la con
secució de realitats. Es pot dir, també, que a diferència d'altres ad
mirats veterans membres de l'entitat i de la Junta, ha estat l'home 
que ha treballat sota un prisma de doble vessant, perquè mentre 
aquells, enduts per la il·lusió o la fantasia d'unes idees encaminades 
a potenciar l'Arxiu es llançaven a la tasca caminant per senderols 
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sembrats de roses, el senyor Gil havia de frenar l'impuls quan topava 
amb la realitat freda de les xifres dineràries. 

El senyor Gil i Gimeno és un home de molts mèrits i que, per 
contrast, mai, en la nostra Societat, no ha conegut el gust del lluïment 
públic i multitudinari. Ha estat un col·laborador entusiasta en tot allò 
que s'ha dut a terme en els vint-i-vuit anys de vida que té l'Arxiu. 
I, materialitzant suaument la cosa, podem afegir que és l'home que 
ha fet moure la màquina administrativa de l'entitat; treball difícil, 
ignorat i meritori, i molt complicat si no oblidem la dispersió geo
gràfica dels nostres associats. I un darrer detall, innecessari perquè 
és a la ment de tots: la tasca s'ha realitzat amb una honradesa i un 
interès autènticament exemplars. 

Es per tot això que, donant compliment a l'acord, tot seguit pro
cedirem a lliurar el document que acredita el títol de Soci de Mèrit 
de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus a favor dels senyors Joan 
Noguera i Salort i Pere Gil i Gimeno. 

Santes Creus, 14 de setembre de 1975 

MEMÒRIA D E L CURS 1974-1975, LLEGIDA A L'ASSEMBLEA 
GENERAL DE SOCIS D E L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC DE SANTES 

CREUS E L DIA 25 D E MAIG D E 1975 

Ens pertoca d'acomplir un precepte estatutari que consisteix en 
fer el resum de les activitats de la nostra entitat desenvolupades des 
del mes de juny de l'any passat. Un període anyal que comprèn un 
conjunt d'il·lusions i algun desencís, i també la realitat d'unes vivèn
cies que ens donen un optimista marge de confiança de cara al futur. 

Des del punt de vista que ha d'orientar-nos respecte a la necessà
ria bona salut de l'Arxiu, cal considerar l'excel·lent predisposició de 
les persones que integren l'entitat, a la qual donen el seu süport 
dins una autèntica gamma de valors. Les que són cridades a treballar 
directament en els afers de la Junta i totes aquelles que, des del seu 
lloc, vigilen, orienten i segueixen d'aprop les vicissituds d'una en
titat creada amb la finalitat de vitalitzar tot allò que por afavorir la 
permanència del monestir de Santes Creus. 

M'heu de permetre la fatuïtat d'afegir que un dels exponents que 
amb més evidència podem aportar per a consolidar aquestes con
viccions ens el dóna la Junta Directiva, integrada per persones resi
dents en punts molt distanciats i que, malgrat això, fan llargs des
plaçaments per acudir amb fidelitat a la cita de les convocatòries 
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que els criden, per a reunir-se periòdicament en diverses localitats. 
Creiem convenient de deixar constància d'aquestes reunions, co

mençant per la que el dia 9 de juny de l'any passat, moments abans 
de l'Assemblea General, tingué lloc a la Biblioteca del monestir, en 
la qual es plantejà un dels punts més importants en el programa 
de realitzacions, com és la Festa Anual. 

Com ja deia a la memòria de l'any passat, la Junta Directiva havia 
adoptat l'acord, en una reunió celebrada a Sitges el dia 2 de març 
de 1974, de dedicar la festa de l'any passat a honor i recordança del 
senyor Pere Lloret i Ordeix que, a part d'haver ostentat diversos càr
recs importants al servei del país, fou el restaurador de Santes Creus 
com a president del Patronat primer i Comissari especial de la res
tauració. Les gestions iniciades prop de les primeres autoritats muni
cipals de Tarragona, per tal de donar una àmplia projecció a la festa, 
feien preveure que no ens mancaria la col·laboració de la ciutat on ha
via nascut el seyor Lloret. Tot això s'estava gestant i era objecte de l'es
mentada reunió del dia 9 de juny de l'any passat, quan es presentà 
un portaveu directament interessat per vincles familiars, i comunicà 
a la Junta que, a criteri de la família, no es considerava oportú, de 
moment, aquell projectat homenatge. Això ens obligà a desistir del 
propòsit, tot ajornant per a una altra ocasió el merescut tribut que 
devem al seyor Pere Lloret, que morí a Barcelona el 1967. 

Si, d'una banda, aquesta posició familiar suposava començar de 
nou la tasca d'organització de la Festa Anual, per l'altra no creava 
altre problema que el d'alterar l'ordre rotatiu en la relació de noms 
il·lustres de què disposa Santes Creus, perquè l'Arxiu vagi reivindi
cant-los al pas del temps en el record de tots. Per aquesta circums
tància hom donà preferència a un il·lustre fill de Riudoms, fra Josep M. 
Cavallé i Carrenyo, ex-monjo de Santes Creus i rector que fou de la 
parròquia, el qual, amb la seva eficaç i exemplar executòria estalvià 
molts estralls al monument durant el segle passat. Es trobà una bona 
predisposició en l'ajuntament de Riudoms i també entre diversos 
familiars del monjo, i fou possible, doncs, de convertir en realitat 
el propòsit de la Junta. 

Hem considerat oportú d'estendre'ns en detalls pel que fa a aquest 
canvi en la preparació de la festa de l'any passat, tota vegada que 
es produí justament quan s'havia comentat el primer plantejament en 
la memòria llegida a l'Assemblea General celebrada aquell mateix dia. 

La Junta seguí viatjant amb l'afany de deixar constància de la 
presència de l'Arxiu en el marc de diverses localitats, a títol d'am
baixada espiritual que, sigui dit per a tranquil·litzar els especialistes 
en matèria econòmica, mai no ha reportat cap despesa a l'arqueta 
de l'entitat. Per contrast, tot promocionant el nom de Santes Creus 
s'estimulava la captació de nous associats. Així, el dia 30 d'aquell 
mes de juny ens reuníem en una dependència del Centre de Lectura de 
Reus, tot acceptant l'oferiment d'aquella prestigiosa entitat cultural. 
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Després en data 5 d'octubre, una nova trobada tenia lloc a la Casa 
de Cultura de Valls, per tal d'encarrilar una projectada revistó del 
fitxer general de socis, amb l'ordenació corresponent. 

Més endavant, el dia 22 de març d'enguany, ens acollí el Museu 
Arqueològic de Tarragona. S'adoptaren importants acords sobre la 
preparació de la Festa de l'Arxiu d'enguany, entre els quals destaca 
la proposta de nomenament de dos Socis de Mèrit de l'entitat. E n 
la reunió esmentada, la Junta adoptà per unanimitat l'acord d'adhe
rir-se al projectat Congrés de Defensa de la Cultura Catalana, així 
com deixar constància i lamentar l'actitud de certs regidors dels 
ajuntaments de Barcelona i de Girona respecte a la llengua catalana. 

La Festa Anual. Tal com s'havia previst, el diumenge 15 de setem
bre, a les onze del matí i a la sala de l'antic Dormitori del monestir, 
s'iniciava la sessió acadèmica presidida pel doctor Josep Pont i Gol, 
arquebisbe de Tarragona i president del Patronat del monestir de 
Santes Creus. E l president de l'Arxiu, senyor Pere Serramalera i Cosp, 
dedicà una salutació a tots els assistents i , acte seguit, el senyor Antoni 
Cavallé i Maresme, actualment membre de la Junta, diserta sobre 
el tema El pare Josep Cavallé i Carrenyo, una vocació mantinguda 
tota la vida (1806-1870). No cal dir que l'emotivitat del moment podia 
ésser captada a través del contingut de la descripció on es relatava 
la vida d'un monjo de Santes Creus, rector de la parròquia i fill de 
Riudoms, i també en la coincidència que el conferenciant fos preci
sament un familiar de l'homenatjat. Un homenatge merescut que 
trobà feliç complement en l'ofrena d'una pintura-retrat amb l'efígie 
del monjo, la qual passaria a engrossir el patrimoni de l'Arxiu. E n 
nom de la vila de Riudoms, l'alcalde féu ofrena de l'obra en un sentit 
parlament. 

Tot seguit, després de llegir unes paraules de presentació escrites 
pel senyor Eufemià Fort i Cogul, on es posava de relleu la labor meri
tòria del doctor Pere Batlle i Huguet que, amb una gran dosi de volun
tat •—deia la presentació— superà molts contratemps i moltes vicissi
tuds que podien haver truncat la seva vocació per l'arqueologia i la 
història, féu ús de la paraula el doctor Batlle per a tractar sobre «El 
museu del monestir de Santes Creus». Fou una lliçó autèntica de 
gran contingut científic i reforçada per l'aportació de fitxes, dates, 
noms i cites. A través del parlament quedava ben palès l'encert de 
posar en marxa el museu santescreuí, perquè davant la sorpresa de 
tots, rebíem notícia, de llavis d'una persona solvent en la matèria, 
del valor artístic de les peces recuperades que s'han dipositat a les 
dependències provisionals del Museu. 

E l senyor Xavier Fort i Bufill participà en la tanda de parlaments 
per a descriure la gestació i la realització del Museu, amb aportació 
de dades importants per al coneixement de l'esforç que es realitzà 
en la tasca. _ 
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Com a cloenda de la solemne sessió acadèmica féu ús de la paraula 
el doctor Josep Pont i Gol per a manifestar la seva complaença en 
la nova oportunitat de participar a la festa anual de l'Arxiu, símbol 
i síntesi d'una vocació i d'una activitat que obliga —digué— a creure, 
sense cap mena de reserva, en el futur esplendorós del monestir. 

Seguidament es procedí a inaugurar el vitrall col·locat a la finestra 
que comunica la Biblioteca amb el Dormitori. Després hom passà 
a les sales de sota la Biblioteca, on ha quedat instal·lat el Museu en 
la seva primera etapa de recuperació. 

La festa assolí un gran èxit de públic, i una vegada més es pogué 
constatar la vinculació de moltes comarques amb el monestir, a jut
jar per la presència de grups procedents de diverses localitats del 
país. No cal dir que la representació de Riudoms fou molt nodrida. 

El Museu de Santes Creus. Des de fa molt de temps preocupava 
a la Junta de l'Arxiu el destí que es podia donar a la gran quantitat de 
material que es guardava embolcallat de pols en diversos magatzems 
de la part baixa del monestir. Recordem haver assenyalat en la memò
ria de l'any passat les gestions que s'havien realitzat prop de diverses 
persones, fins que mercès a la tenacitat del membre de la Junta senyor 
Xavier Fort i Bufill s'aconseguí que el dia 25 de maig de l'any passat 
es concentressin al monestir diversos membres del Patronat, entre 
els quals volem assenyalar l'arqueòleg doctor Batlle i l'arquitecte de 
la Diputació de Tarragona i del mateix Patronat senyor Salvador 
Ripoll, junt amb el President i diversos membres de l'Arxiu, així com 
personal tècnic especialitzat. Es planificà un ordre de treball per 
anar a la realització de l'etapa primera d'una obra que ha de conver
tir el monestir, al pas del temps, en un centre cultural i artístic de 
primer ordre. 

E n un temps rècord de quatre mesos, treballant acceleradament 
durant l'època de més calor, s'anaren restaurant peces que es trobaven 
en lamentable estat de conservació. Els qui seguiren de prop aquest 
procés tingueren ocasió de meravellar-se davant les possibilitats d'u
nes tècniques cultivades amb un criteri exigent, ja que a partir de 
la classificació i ordenació a cura del doctor Batlle, anava prenent 
cos l'incipient Museu mitjançant l'aportació d'un grup d'especia
listes en restauració i els dissenyadors del muntatge, decoració i adap
tació de les dependències. 

És de justícia consignar els noms de Dolors del Amo, Francesc 
Barriach, Aurora Blanch, Josep M. Gabarro, Josep M. Gras, Gabriela 
Manchón, María-Teresa Montaña, Joan Ribas, Sebastià Roch, Joan 
Salvador, Eustaqui Vallès, Miquel Vallès, el doctor Pere Batlle i el 
mestre d'obres Josep Coso; els dotze primers pertanyents al Grup 
de Recerques de la Societat Arqueològica de Tarragona. A tots ells 
el millor reconeixement i la gratitud de l'Arxiu per l'alta importància 
de la seva col·laboració. Mercès al seu entusiasme, a la seva dedi-
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cació i vocació, fou possible de donar aquest primer pas. Un primer 
pas ha de desvetllar més encara l'interès de l'Arxiu i del Patronat 
per afrontar la decisiva etapa de restauració i adaptació de l'edifici 
que coneixem com a Infermeria. 

Altres activitats. De les altres activitats cal fer observar que poc a 
poc es va regularitzant el lliurament del Butlletí. Cal deixar constància 
de l'aparició del número 32 dins la col·lecció de publicacions de l'Ar
xiu, amb l'obra Un vallenc, abat de Santes Creus, del nostre consoci 
Eufemià Fort i Cogul, i del moviment que experimenta el fitxer de 
socis amb la incorporació de nous col·laboradors. 

I ja com a punt final, creiem oportú d'informar que la festa aca
dèmica d'enguany s'ha previst de dedicar-la a homenatjar l'abat 
Bonanat, fill de Vila-seca. Ja s'han establert contactes amb diverses 
persones d'aquella vila i podem assegurar que la seva col·laboració 
aportarà el caliu que ja és característic en tractar-se de Santes Creus. 
Cal ho oblidar el compromís de l'Arxiu perquè la presència del mones
tir sigui constant en tots els nuclis del país. L a Festa Anual ens mena 
per aquest camí i any darrera any concertem la cita amb un poble, 
perquè gairebé tots tenen un capítol escrit al llibre de Santes Creus 
per obra i gràcia d'algun dels seus fills. 

Joan VENTURA I SOLÉ 

Secretari General 

. X X I X a FESTA ANUAL. 14 de setembre de 1975 

La nostra vint-i-novena Festa Anual se celebrà, com ja és habitud, 
el segon diumenge de setembre, que enguany s'escaigué el dia 14. Con
sistí, com a acte central, en la sessió acadèmica solemne, que tingué 
com a escenari la sala de l'antic Dormitori del monestir. La celebració 
corresponent a 1975 estigué dedicada a glossar i homenatjar la me
mòria de fra Bonanat de Vila-seca, abat que fou de Santes Creus 
entre 1290 i 1308. Aquest abat, onzè del catàleg abacial del monestir, 
havia nascut presumiblement a Vila-seca de Solcina o a Vila-seca del 
Comú. És per aquest fet que aquella vila del Camp de Tarragona, tan 
vinculada a Santes Creus i a la nostra Festa d'ençà del 1955 en què 
oferí un reliquier per a la Veracreu de san Bernat Calbó, assumí, 
en aquesta escaiença, el patronatge de la festa. 

Obrí l'acte, com és costum, el president de l'Arxiu, senyor Pere 
Serramalera i Cosp, que pronuncià uns mots de salutació a les auto
ritats i representacions i als assistents, i llegí les adhesions rebudes. 
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A continuació, i j a pròpiament dins l'acte d'homenatge, prengué la 
paraula el doctor Esteve Pujáis i Fontrodona, catedràtic director del 
Departament de Relacions Científiques Internacionals de la Univer
sitat de Madrid, que parlà sobre Homenatge a la memòria de fra Bona
nat de Vila-seca, abat de Santes Creus. Aquest il·lustre conferenciant, 
que havia estat designat expressamentper l'Ajuntament de Vila-seca, 
féu una síntesi molt encertada d'allò que havien estat la vida i l'obra de 
Bonanat, segons els documents i les restes arqueològiques que ens 
són conservats. 

Bonanat de Vila-seca, del qual hom ignora rio solament la data 
de naixença, de difícil conjectura, sinó àdhuc tot el que fa a la seva 
vida abans d'accedir a l'abadia de Santes Creus, és un personatge ben 
documentat, en canvi, durant els divuit anys que regí la casa. Durant 
el seu abadiat, a més d'una certa activitat política que el dugué com 
a ambaixador a les corts de França i del papa, aconseguí el que en 
podríem dir la majoria d'edat del nostre monestir. Durant aquells 
anys, en efecte, aconseguí que Santes Creus esdevingués de patronatge 
reial: obtingué per al monestir el famós privilegi reial major i elevà 
el cenobi a la categoria de panteó reial, j a que hi construí el mausoleu 
de Pere él Gran i hi enterrà el cos d'aquest rei el 1300, des de la sepul
tura provisional que tenia d'ençà de 1285. A més del panteó reial, 
l'obra de Bonanat com a constructor compren el refetor nou i l'inici 
de la construcció del claustre major, obra cabdal que ell no pogué 
veure enllestida. E l patrimoni monacal fou substancialment incre
mentat pel que fa a territori i a riquesa, i tot plegat permeté a l'abat 
d'expandir el monestir amb les fundacions filials de Valldigna, al 
País Valencià, i d'Altofonte, a Sicília. 

Aquesta és, en síntesi, l'obra de l'abat Bonanat que glossà el Dr. 
Pujáis, i que és degudament desenvolupada en el llibre d'Eufemià 
Fort i Cogul Un abat de Santes Creus fill de Vila-seca, editat en 
aquesta ocasió sota els auspicis de l'Ajuntament d'aquella vila. Aquest 
volum, de cent pàgines, és el número 4 de la sèrie de publicacions 
anomenada «Monografies de Vila-seca - Salou», i editada per l'Agru
pació Cultura] de Vila-seca - Salou. L'Ajuntament patrocinador, però 
tingué la gentilesa de fer-ne fer una edició a part, que oferí a l'Arxiu 
Bibliogràfic i que esdevé el volurh trenta-trésè de la nostra sèrie de 
publicacions monogràfiques. És un nou detall que el nostre Arxiu 
ha d'agrair a aquella vila i a les seves autoritats culturals. L'acte 
d'ofrena anà a càrrec del senyor Josep Malapeira i Xatruch, alcalde 
de Vila-seca, el qual llegí un parlament d'adhesió de la vila a l'home
natge que hom retia al seu fill il·lustre. 

Acabat l'homenatge a l'abat Bonanat, tingué lloc l'oferiment i 
lliurament dels títols de Soci de Mèrit de l'Arxiu als senyors Joan 
Noguera i Salort, ex-president de l'entitat, i Pere Gil i Gimeno, tre
sorer que n'és d'ençà de la fundació. Aquests nomenaments havien 
estat acordats en l'Assemblea General Extraordinària de l'Arxiu del 
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10 d'agost, i els pergamins acreditatoris, fets sobre el model que ja 
havia servit per als altres nomenaments anteriors, foren lliurats so
lemnement a llurs titulars, que agrairen el nomenament amb uns 
breus però emocionats parlaments. 

E l doctor Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona i , com a tal, 
president del Patronat del monestir de Santes Creus, i soci de l'Ar
xiu a títol personal, que havia presidit els actes, com ja és habitual 
en les nostres festes d'ençà del seu accés a la Seu de Tarragona, 
pronuncià el parlament final de clausura, que fou un resum ben en
certat de tot el que s'havia dit i fet durant la sessió acadèmica. 

Com a complement i en acabar els actes, la Coral «Nova Unió» 
de Vila-seca de Solcina, dirigida pel mestre Àngel Recasens, oferí 
un concert de música coral d'obres del segle X V I , d'espirituals negres, 
dels mestres Pérez Moya i Millet al mateix Dormitori del monestir, 
davant els més de tres-cents assistents a la Festa anual. 

E l tradicional dinar col·lectiu tingué lloc a l'hora i restaurant 
de costum. L'endemà, la celebració eucarística a l'església de Santes 
Creus fou feta en memòria dels socis difunts de la nostra entitat 
i en especial, dels traspassats durant el curs. 

X I X ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS 

L'any 1975 assenyala una fita important dins la trajectòria de les 
Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, car s'ha escaigut el vint-i-cin-
què aniversari de la primera, celebrada a Martorell en 1950. Ja s'ha 
dit i repetit la vinculació estreta qüe el nostre Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus ha mantingut, des del primer dia, amb aquestes cele
bracions. Hi estigué present a Martorell, quan la reunió intercomarcal 
del Penedès i la Conca d'Odena només assenyalava l'inici de la tra
jectòria encara vacil·lant, i fou la nostra entitat qui organitzà la segona 
Assemblea, a Santes Creus, el 1953, que assenyalà la consolidació defi
nitiva i garantí la continuïtat de les Assemblees, que enguany han 
assolit la dinovena celebració. 

Vilanova i la Geltrú, ciutat entre les pioneres de les reunions d'es
tudiosos comarcals i locals, acollí la commemoració vint-i-cinquenària 
a la Biblioteca-Museu Balaguer, una de les institucions de més prestigi, 
dins el seu ram, de Catalunya. Els actes s'hi celebraren els dies 25 
i 26 d'octubre de 1975 sota la presidència del Dr. Manuel Riu i Riu, 
catedràtic de la Universitat de Barcelona i un dels promotors i ini
ciadors de les Assemblees. E l dia 25 s'obrí una exposició bibliogràfica 
d'obres d'interès local i tingué lloc el desenvolupament de la primera 
de les ponències, a càrrec de la Srta. Teresa Basora i Sugranyes, di
rectora de la Biblioteca-Museu Balaguer, sobre Documentació histò-
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rica a Vítanova i la Geltrú. (Guia breu dels seus arxius), i tot seguit 
es llegiren, resumides, les comunicacions dels autors que eren pre
sents a l'acte. 

L'endemà, dia 26, després de la recepció oficial a l'Ajuntament, 
el paranimf de l'Escola Industrial acollí la sessió acadèmica, on es 
desenvoluparen les altres ponències, tres de les quals tingueren caire 
metodològic (sobre paleontologia, etnologia i botànica) i dues més 
sobre Vilanova durant els segles X I X i X X . Amb aquesta estructu
ració hom volia acostar-se una mica a allò que havia estat un dels 
motius que donaren naixença a les Assemblees: oferir als investi
gadors locals i comarcals els instruments metodològics escaients per 
tal de dur a terme llurs recerques en tots els terrenys sota les garan* 
ties científiques més provades. Com a conclusió, i com ja és habitual 
en aquestes reunions, els responsables locals oferiren una visita comen
tada als museus de Vilanova i la Geltrú, d'interès cabdal pel què fa 
a la Renaixença catalana sobretot. 

La comissió organitzadora edità un fullet commemoratiu dels 
vint-i-cinc anys d'Assemblees Intercomarcals, en el qual s'inclogué 
una reproducció de la metodologia per a l'estudi d'una localitat, de 
Josep Iglésies, membre de la nostra entitat, ja publicada al volum 
d'actes de Martorell, i posada al dia per Lluís Casassas. Un exemplar 
d'aquest fullet fou lliurat a cadascun dels assistents. E l nombre 
d'assembleistes, nombrós com ja és costum a les darreres Assemblees 
i , en aquest cas, previst com a molt superior per raó de la facilitat 
de comunicacions amb Vilanova, es veié tanmateix una mica constret, 
entre d'altres motius -per causa dels esdeveniments que anguniejaven 
la vida del país en aquelles dates. 

La nostra entitat estigué representada a l'Assemblea de Vilanova 
per nombrosos consocis assistents, entre els quals Josep Iglésies 
i el secretari de Junta en funcions que subscriu, membres alhora de 
l'entitat i de la Comissió Permanent de les Assemblees. 

Xavier FORT I B U F I U . 

IMPORTANTS RESTAURACIONS 

Aquest any han estat acomplertes al monestir de Santes Creus 
diverses millores i restauracions que cal enregistrar perquè ho mereix 
llur categoria. 

Primerament esmentarem la urbanització de la plaça de Santa 
Llúcia, escomesa pel municipi de Santes Creus, amb ajuts diversos 
—de la Diputació i del Patronat, ben considerables— que ha millorat 
molt aquest primer recinte, enlletgit fins ara pel transformador 
elèctric situat al mig de la plaça i al descobert. La plaça ha estat pa-
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vimentada i adornada amb plantacions d'arbres als llocs convenients. 
E l Patronat, ultra la important subvenció pecuniària a les obres en 
general, cedí a precari el pati resultant de l'aterrament d'un local 
que havia comprat fa uns quants anys i que ha embellit extraordi
nàriament l'accés a la perspectiva de la vall del Gaià que es pot admi
rar des de la plaça. 

A dins del monestir han estat completats amb llurs mainells els 
finestrals del claustre de la nau llevantina, o del Capítol, que hi man
caven. Amb ells no resta ara en tot el claustre de Santes Creus cap 
finestral per restaurar. Quan aquesta obra fou escomesa ara fa una es
casa vintena d'anys, ningú no podia presumir que hi hagués recursos 
suficients per a acomplir-la, perquè l'obra ha resultat sempre molt cos
tosa. Però hi ha hagut dedicació, bona voluntat i una gran auste
ritat administrativa que ha ajudat molt la consecució. Ara fa goig 
de poder admirar el claustre gòtic de Santes Creus amb l'esclat de 
bellesa amb què fou enllestit la primera meitat del segle X I V . 

Una altra consecució molt delicada i compromesa ha estat el 
reforçament i restauració del magnífic cimbori que emergeix del 
centre del creuer de l'església. E n tractar d'instal·lar un parallamps 
que protegeixi el monestir es cregué que aquella culminació era, com 
certament és, el lloc més adequat per a posar-lo. Però examinant la 
deguda instal·lació es comprovà la urgència d'emprendre un repàs 
a fons i molt acurat de tota l'estructura i dels seus elements, que el 
demanaven imperiosament. Obra de gran cost, de gran eficàcia, en
cara que de poc lluïment extern, s'ha pogut enllestir satisfactòriament 
per la contribució dels organismes estatals. 

E l Patronat hi ha abocat tots els seus cabals reunits durant els 
darrers anys, principalment a la construcció dels mainells claustrals. 

La mort del nostre consoci, directiu i mestre de cases Josep Coso 
que se n'havia encarregat, deixà només començada la substitució 
dels serveis instal·lats a la nau meridional del claustre posterior als 
primers dies del Patronat del 1931 i que havien prestat servei durant 
més de quaranta-cinc anys. L'obra començada quedà paralitzada. 

Cal confiar que les dificultats que inqüestionablement plantejarà 
la desaparició de l'amic Coso puguin ésser superades, i que el ritme 
de petites obres i repassos del qual tan ben servit estava el nostre 
monestir de Santes Creus, tingui aviat una eficaç represa. 

A . S . 

MOVIMENT D E SOCIS E N 1975 

Durant l'exercici corresponest a 1975, l'increment d'altes de soci 
a la nostra entitat ha experimentat una regressió notable pel que fa 
als enregistrats l'any anterior, produïts, aquests, com a conseqüència 
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de la campanya de captació de nous membres de l'Arxiu. Tanmateix* 
i fins al moment de donar per closa l'admissió d'original per al present 
Butlletí, tenim enregistrades les altes següents: 

Enric Vendrell i Duran (Tarragona) 
Manuel-Pau Recasens i Grases (Tarragona) 
Joan-Maria Cabré i Boronat (Valls) 
Edmon Branya i Pedrol (Tarragona) 
Josep-Maria Clofent i Alentorn (Valls) 
Manuel Guasch i Olivé (Santes Creus) 

De la mateixa manera, i fins al moment de cloure aquesta llista, 
la Junta Directiva s'ha assabentat de la mort del nostre recent consoci 
senyor Baltasar Segú i Homs, de Valls. Reposi en pau. 

A R X I U D'ESGLÉSIES DE L 'ALT CAMP 

EXPOSICIÓ A VILA-RODONA 

E l senyor Josep Maria Gavín i Barceló, empleat de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, és un home que s'ha valgut 
i es val de la seva profunda afecció a la fotografia per a conrear un 
dels tipus de col·leccionisme més insòlits i meritoris: el d'esglésies 
de Catalunya. E n efecte, Gavín ha visitat i visita una per una totes 
les esglésies del nostre país i n'obté una quantitat discrecional de 
documentació gràfica que, degudament arxivada, classificada i auxi
liada per fonts literàries i històrico-arqueològiques, fan del seu im
mens arxiu una eina de treball d'una importància que supera de bon 
tros l'objectiu inicial. Per a ell el concepte d'església és molt ampli: 
inclou les basíliques, les catedrals, les esglésies parroquials o sufra-
gànies, les ermites, les capelles públiques i privades; antigues i mo
dernes, amb culte o sense, en bon estat o en ruïnes, en conjunt i en 
detall, tal com eren i tal com són, etcètera. Un total de més de vuit 
mil esglésies visitades i fotografiades fan que l'Arxiu d'Esglésies de 
Catalunya de Josep M. Gavín contingui més de cinquanta mil docu
ments gràfics de qualitat. 

Durant els dies 1 al 9 de novembre de 1975, i seguint una trajec
tòria j a iniciada amb èxit en d'altres comarques, Josep M. Gavín 
presentà, en col·laboració amb Joan Tous i Casals, una petita selec
ció del seu material gràfic referent a les esglésies de l'Alt Camp, a la 
Biblioteca de la Caixa de Pensions de Vila-rodona, sota el patrocini 
de la Caixa, l'organització del Casal de Vila-rodona i la col·laboració 
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de l'Ajuntament local. Un centenar i mig de fotografies en total, de 
les quals vint corresponen a altres tantes esglésies i capelles del 
terme municipal d'Aiguamúrcia-Santes Creus. Les que es refereixen al 
monestir de Santes Creus i el seu entorn (antic terme del monestir) 
són: l'església major, la capella de Santa Llúcia, les ermites de Sant 
Pere del Gaià i de Sant Sebastià, les de la Trinitat, Sant Benet i 
l'Assumpta dins el clos del monestir, la de l'antic Hospital de Sant 
Pere dels Pobres, la parroquial de les Pobles i la moderna església 
d'Aiguamúrcia. Fora el territori de Santes Creus però dins el terme 
municipal actual, cal afegir-hi les esglésies i capelles, en ruïnes o no, 
de l'Albà Vell, de Cal Canonjo, de les Destres, de Sant Cristòfol de 
Selma, de la Masó de Selma, i les ermites de Santa Agnès, a Selma. 
i de Sant Miquel i Santa Perpètua al Pla de Manlleu, antic terme 
també de Selma. 

Pel que fa a les de Santes Creus cal destacar la incorporació al 
repertori monumental d'esglésies del monestir la de Sant Pere dels 
Pobres, absolutament ignorada de tothom, però les restes ben visibles 
de la qual són a l'interior de dos magatzems de la part sud-oriental 
de la Plaça de Sant Bernat. E ra una capella petita, orientada a 
llevant, sobre la qual fóra molt útil de fer una investigació més 
aprofundida, que ja inicià el malaguanyat senyor Vives i Miret. Tam
bé cal dir que el material fotogràfic referent a aquesta capella igno
rada de la Plaça de Santes Creus i el de l'ermita de Sant Pere del 
Gaià, a la Plana de Sant Pere, era acabat d'incorporar. L'accés a totes 
dues esglésies fou facilitat al senyor Gavín pocs mesos abans de 
l'exposició per un membre de la Junta de l'Arxiu. 

Fóra molt de desitjar que una exposició com aquesta, degudament 
ampliada pel que fa a Santes Creus i a la seva rodalia immediata, 
pogués tenir com a marc una de les dependències del monestir. També 
convindria molt a l'Arxiu Bibliogràfic de posseir una còpia de cadas
cuna de les fotografies que el senyor Gavín ha tret i de les possessions 
antigues del monestir a tot Catalunya. A una cosa i altra és possible 
d'arribar, car l'Arxiu d'Esglésies de Catalunya de Josep M. Gavín és 
a disposició de tothom a qui interessi seriosament. L'exposició de 
Vila-rodona fou objecte de l'edició d'un catàleg il·lustrat molt digne 
i força acurat. 
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B I B L I O G R A F I A S O B R E S A N T E S C R E U S 

Miquel C O L L I ALENTOBN, Guillem I i Ramon Guillem II d'Òdena. «Es
tudis d'Història medieval» (Estudis dedicats a Ferran Soldevila en ocasió 
del seu setanta-cinquè aniversari), IV (Barcelona, IEC, 1971), pp. 3-26. 

Tant Guillem d'Òdena, com el seu fill Ramon Guillem, foren dos cavallers 
afavoridors del monestir de Santes Creus. Per aquest sol fet no podíem passar 
per alt de relacionar ací l'important treball de l'eminent historiador català, 
que ens forneix notícies de dos cavallers d'història força singular cadascun 
d'ells, i estretament lligats amb els llinatges més o menys alineats a la Cata
lunya Nova, enterrats a Santes Creus, i que representaren un paper tan 
important a la conquesta de Mallorca el 1229- Com fa notar Coll, un Clara
munt s'havia mullerat amb Elicsèn d'Òdena; i el seu descendent que morí a 
Mallorca era cunyat de Ramon Alamany que també hi morí, i, per això mateix 
i d'altres nexes, emparentat amb els Cervelló, els Cervera i els Montcada. 

Representen un gran paper en el treball del senyor Coll els testaments 
dels dos personatges, tots dos procedents de l'arxiu antic del monestir de 
Santes Creus. Per via d apèndix publica el primer; i en una nota fa al·lusió 
al segon. Un i altre dels testadors declaren llur voler d'ésser enterrats a Santes 
Creus, i l'un i l'altre, més el segon que el primer, és dubtós que ho aconse
guissin. Ramon Guillem, perquè morí negat al mar per ordre de l'infant 
Pere, i no degué esdevenir fàcil de recuperar el cadàver. Pel que fa a Guillem, 
el pare del negat, sabem que el cadàver fou pretès pel monestir de Mont
serrat —al qual s'havien vinculat els seus progenitors—; reclamat per Santes 
Creus en força del seu testament esmentat, li fou adjudicat. D'aquest fet en 
dóna referència el Cardenal Albareda en la seva Història de Montserrat 
(veg. ed. 1972, p. 37); però, potser no estarà de més concretar que el bisbe 
de Vic que fulminà decret d'excomunió contra Guillem d'Òdena degué ésser 
Guillem de Tavertet; i que qui pledejà amb Montserrat reclamant el cadà
ver de l'Òdena fou precisament sant Bernat Calbó, llavors abat de Santes Creus, 
i que no accedí al bisbat de Vic fins a la darreria de 1233- La suposició que 
ell hagués excomunicat Guillem d'Òdena esdevindria anacrònica. 

Coll la relaciona a temps passats i a circumstàncies superades. Més aviat 
cal creuré que l'abat Calbó impugnà amb bones raons aquesta dificultat 
i pogué aconseguir l'enterrament a Santes Creus. Com a abat d'aquest monestir, 
o com a successor del bisbe Tavertet a la seu vigatana. 

E. FORT i C O G U L 
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Antonio CAMPAÑA, Juan P U I G FERRAN: Tarragona y su Costa Dorada. Socie
dad Alianza de Artes Gráficas SADAG, Barcelona, 1974, 104 pp. 

Vet ací una altra guia turística que, com ja és habitual en aquesta mena 
de llibres centrats a Tarragona, s'ocupa també de Poblet, Reus, Escornalbou, 
Valls, el Vendrell, Salou —no de Tortosa— i d'altres localitats de la costa 
i de l'interior. També, com és natural, de Santes Creus, i per això mereix 
la nostra atenció. És un llibre excel·lent, amb abundor de fotografies a tot 
color, impreses amb les tècniques més avançades. Les de Santes Creus, que 
són vuit de compreses entre les pàgines 61 i 69, magnífiques, amb un predo
mini potser exagerat de les tonalitats ocres; actualíssimes, però, i acurades 
i encertades, com no es podia esperar altrament dels dos fotògrafs que figuren 
com autors del llibre. EI text, anònim, té un nivell ben apreciable i, de cara 
al turista no especialitzat ni massa exigent, acompleix perfectament la missió 
que li escau que, en aquest cas, ultrapassa la de simple acompanyament o suport 
de les fotografies. 

La informació que subministra sobre Santes Creus és relativament extensa 
i correcta. Caldria observar que el monestir no fou fundat per Ramon Beren
guer IV, almenys de manera única i exclusiva (p. 61); que la font que centra 
la plaça potser no és dedicada al «confundador de la Orden del Císter» és 
a dir, Bernat de Claravalls, perquè malgrat una tiaàició inveterada que li 
dóna, com a la plaça, el nom de sant Bernat Calbó, no se sap, en realitat, 
a qui correspon; el Palau Reial np fou construït del tot per Jaume I I sinó 
per Pere el Gran (p. 64); ni el Celler és la «antigua bodega» ni el Refetor 
(p. 66); finalment, l'Albereda que, efectivament fou adquirida per la Dipu
tació «en orden a la preservación de su arbolado» és encara bon tros lluny 
d'ésser «objeto de cuidadosa ordenación y conservación» perquè més aviat 
s'esdevé tot el contrari, amb greu perill no solament pel que fa a la «espesa 
masa forestal de singular magnificencia» sinó per a l'existència mateixa de 
l'Albereda en un termini no superior a trenta anys (p, 67). 

Resulta especialment d'agrair l'esment del nostre Arxiu Bibliogràfic (pp. 
66-67), les «importantes colecciones de documentos y libros» del qual caldria 
que ho fossin més, d'importants. En general, doncs, i malgrat les observacions 
fetes que no alteren en res de substancial la veracitat i bona informació del 
text, ens trobem davant un resum molt útil, de cara al visitant simplement 
curiós, del monestir de Santes Creus. Potser diria que és el millor que mai ha 
estat fet,, en llibres d'aquesta mena, als darrers anys (vegeu el comentari que 
vaig fer a alguns altres al Butlletí, núm. 39, 1974, pp. 459-460). 

L'edició que tinc davant meu és la castellana ó «española», i se n'han fet 
d'altres eri francès, anglès i alemany. Tot això està molt bé i cal que sigui 
així, però ja resulta intolerable i irritant que no sè'n faci cap en la llèngua 
que és pròpia de la majoria dels visitants no solament de Santes Creus, sinó 
de tota la zona que comprèn la guia. 

Xavier FORT I B U F I L L 
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Eufemia FORT I COGUL, Pere i Guillem de Claramunt, «Miscellanea Aquala-
tensia» 2, Igualada, 1974, p: 77-108. 

El pregon interès per la historia monàstica i sobretot la bona amistat 
han fet que acceptés de recensionar aquesta formosa «aportació biogràfica 
inèdita» (són paraules de Joan Mercader Riba en la. Motivació de la Miscella
nea) d'Eufemià Fort, el medievalista que no sóc pas. 

Es tracta d'un treball de només 32 pàgines, ben substanciós i interessant 
però, sobre dos personatges íntimament relacionats amb el monestir de Santes 
Creus. 

El primer, Pere, canonge sacrista de Barcelona documentat a mitjan se
gle X I I des del 1142 —Petras sacrista atque levita— fins al 1160, sota els 
bisbes Arnau Ermengol i especialment Guillem de Torroja. En aquesta darrera 
data, concretament el dia 15 de febrer, fa donació de dos alous, altres diverses 
propietats seves i 100 morabetins d'or a l'església de Barcelona. L'autor presen
ta aquí la hipòtesi que creiem ben fonamentada que aquest desprendiment 
junt amb altres donacions fetes per Pere al monestir de Valldaura del Vallès, 
prop de Cerdanyola, primera ubicació de Santes Creus (una vinya i un alou a 
Barcelona, etc.), indiquen la seva entrada com a monjo al dit monestir. Sabem 
que pel 1163 no era en tot cas ja canonge de la seu barcelonina, i Fort suposa 
que pels voltants del 1161 pot situar-se ben bé el seu ingrés al monestir de 
monjos blancs, fundat al Vallès pel desembre de 1150 en terres donades pels 
Montcada, i traslladat successivament a l'Espluga d'Ancosa i en forma defini
tiva junt al Gaià a Santes Creus. Si ja com a canonge sacrista intervingué di
verses vegades en afers dels monjos blancs —aquí comença la relació íntima 
que el dugué a integrar-se a la comunitat ben aviat— junt amb el seu bisbe, 
ara, monjo ja, eí trobem documentat el 1164, el 1167 i el 1171. À partir 
d'aquí en perdem la pista, i no ens podem moure ja sinó en el camp de la 
pura conjectura. 

L'altre, el cavaller, possiblement i àdhuc probable fill d'un nebot de Pere, 
fou insigne col·laborador del rei Jaume el Conqueridor, i moriria a la conques
ta de Mallorca, i el trobem present ja a Montsó el 19 de juny de 1217 en el 
tractat de pau firmat pel jove rei amb el vescomte de Cabrera, que significa 
la definitiva emancipació del monarca. Hi figurà, segons Fort, dins el bàndol 
dels Montcada enfrontat al dels Cabrera i Cardona. Sigui com sigui és notable 
la lleialtat amb què serví sempre el seu senyor natural, i Miret i Sans l'integra 
a la cort reial, addicte incondicional del rei, ja pel març de 1225. L'abril 
següent signa amb altres la constitució de pau i treva a Tortosa. Pel setembre 
de 1229 sortia cap a Mallorca, d'on no havia de tornar. 

Pel 1227 el trobem junt amb el sant abat Bernat Calbó de Santes Creus, 
testificant en un acte de cessió de Guillem de Cervera al monestir, i poc 
després com a marmessor també amb dit abat en el testament del propi 
personatge en favor de la mateixa casa. 

Amb l'esposa Guillema, que el sobreviuria llargament, fa respectivament 
pel març i pel juny de 1229 donació a Santes Creus (i a més a l'Hospital de 
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Pobres del monestir en el primer cas) d'un mas a la Secuita, i de l'estany 
de la Mora, vora la quadra de Tamarit, amb les seves pertinences. 

Per l'agost de mateix any, poc abans de la seva partença, feia testament 
a Tarragona, testament del qual no queda dissortadament rastre documental. 
A part el seu cos, és. segur que deixava al monestir cistercenc el senyoriu 
del castell, vila i terme de la Secuita amb el seu castell, perquè en prendre-hi 
possessió sant Bernat Calbó (Guillem moria en data no precisada del 1230), 
no trobà cap oposició ni per part de Guillema ni del fill i homònim del 
cavaller donador. 

Fort acaba el seu documentadíssim treball amb unes acurades precisions 
sobre l'enterrament de pedra de Guillem de Claramunt i l'esposa en imposant 
tomba policromada suportada per dos lleons ajaguts, col·locada primer davant 
la porta d'accés a la capella de l'Hospital dels Pobres, i ara, des del 1653 en 
fornícula de la nau de migdia del claustre anterior de Santes Creus. 

Clou l'article l'autor mostrant-nos com Pere fou suport de la difícil nai
xença una mica vacil·lant del monestir, mentre Guillem 60 anys més tard 
testimonia ja una època de ferm establiment i àdhuc de desplegament glo
riós de Santes Creus sota el més famós dels seus fill, sant Bernat Calbó. . 

Alexandre MASOLIVER 

Eufemià FORT I COGUL, Unes quantes notícies de Fra Antoni Escofet, monjo 
egregi de Santes Creus. Extret de «Homenaje a Santiago Sobrequés Vidal», 
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», vol. X X I I (Gerona 1974¬
1975); pp. 269-296. 

Eufemià Fort i Cogul és ben conegut per les seves investigacions en relació 
amb el monestir de Santes Creus i un des fundadors del seu Arxiu Bibliogràfic. 
Les seves nombroses publicacions ens permeten de conèixer millor la història 
del monestir, tant en conjunt com en particular, l'abadia i la projecció a través 
dels priorats, destacant-ne la seva importància i posant de relleu la figura 
senyera d'aquells monjos que sobresortiren per la seva pietat i condicions 
de bon govern. Darrerament ha col·laborat, amb l'estudi que encapçala aquesta 
nota, a l'Homenatge a Santiago Sobrequés, i que si bé és testimoni d'estimació 
al malaguanyat amic i company, es també una altra valuosa aportació a Santes 
Creus, aquesta vegada amb l'estudi biogràfic del monjo fra Antoni Escofet. 

D'antuvi cal situar-nos en els difícils anys que seguiren a l'exclaustració 
de 1835, després de la qual molts monjos sentien el deler de la no acceptació 
dels fets consumats i de la restauració de l'orde suprimit, conscients del risc 
que comportava l'esfondrament de l'estructura regular. Després de moltes 
gestions, el Papa Pius I X pel novembre de 1846 nomenava fra Joan Miar-
nau, monjo de Poblet, Comissari Apostòlic de l'Orde Cistercenc a Espanya, 
el qual restà a Roma com una mena de delegat general dels cistercencs, però, 
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degudament facultat, nomenà poc després, pel juliol de 1847, el monjo de 
Santes Creus fra Antoni Escofet, Vicari General de la Congregació, és a dir, 
superior major de tots els monestirs de monjos i monges dels estats de la 
Corona d'Aragó i del regne de Navarra. 

L'autor explica a continuació la personalitat del P. Escofet, poc conegut 
fins ara, a base del vol. VI de les Actes de L· Congregació Cistercenca conser
vat al monestir de Viaceli, Cóbreces (Santander), estudiat per ell i poc abans 
per Josep J. Piquer. Fra Antoni Escofet havia nascut a la vila del Vendrell 
i havia professat a Santes Creus pels volts de 1804 o 1805. No se'n sap res 
fins al 1818 en què el Vicari General de la Congregació fra Bernardo García 
el nomenà confessor del monestir de monges del Mercadal de Girona. Aquesta 
comunitat popularment coneguda com les monges de Cadins, s'establí després 
a Girona, i el monestir, enderrocat l'any 1936, segueix a l'ex-vila de Salt. 
D'aleshores i per sempre el confessor i la comunitat restarien units. Im
posà l'habit de converses i de novícies a algunes d'aquelles monges i àdhuc 
rebé la professió d'alguna d'elles entre els anys 1819 a 1826. El 4 de maig de 
1827 fou enlairat a Definidor per Catalunya de la Congregació i s'absentà de 
Girona en el quadrienni 1826-30, per atendre altres comisions més delicades. 

Eufemià Fort estudia tot seguit la gestió del P. Escofet com a Definidor 
per Catalunya i ens innova del nomenament de confessor extraordinari de 
tots el monestirs cistercencs femenins subjectats a l'autoritat de la Congre
gació i singularment del de Vallbona de les Monges, cosa que el portà a residir 
al seu monestir de Santes Creus. Pel novembre de 1829 va anar al Definitori 
de la Congregació ajustat al Col·legi de Sant Bernat, a Osca, on la seva inter
venció fou molt profitosa. Al febrer de 1830 va presidir l'elecció d'abadessa de 
les monges de Cadins. Intervingué en les reunions del Definitori tingudes 
a Poblet (1830) i a Casbas (1831) i al Capítol General tingut al monestir de 
Rueda. No era costum la reelecció i el P. Escofet cessà com a Definidor i tornà 
a Santes Creus; i a les darreries de 1832 és nomenat de nou confessor de 
la comunitat de Cadins, tornant així al seu ministeri i a diverses comissions 
per rebre les entrades de monges, on segurament l'afluència de vocacions li 
pot ser atribuïda. Les coses, però, començaven a anar malament, d'una part 
el còlera morbo i d'altra s'apropava l'exclaustració: el resultat és conegut. 
L'exclaustració el sobtà a la residencia gironina de les monges, d'on ja no 
es mourà. 

El 17 de juliol de 1837 va ser nomenat Vicari General de la Congregació 
Cistercenca de la Corona d'Aragó i Navarra, i actuà des de Girona on tenia 
per secretari un gironi, fra Narcís Sureda. L'esmentat llibre d'Actes enregis
trà els fets més trascendentals que permeten de seguir d'alguna manera 
l'activitat del Vicari General. Defensà la seva jurisdicció sobre el monestir 
valencià de la Saidia, la qual pretenia l'arquebisbe de València d'acord amb 
el Nunci de la Santa Seu; humilment se'n queixà el nostre Vicari General, 
i amb prudència i sense que es produís violència, pogué continuar exercint 
la seva jerarquia i jurisdicció en aquest i altres quefers fins a l'any 1857. 

A Girona, el dia 9 de gener de 1861 fra Antoni Escofet passà a millor 
vida. Tenia 74 anys, era confessor, jubilat, de les monges, vivia a la plaça de 
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les Bernardes i rebé sepultura al Mercadal prop del Monestir, on per espai de 
tants anys havia edificat la seva pietat, virtut, prudència i vida exemplar. 

Voldríem que el que hem espigat del treball del benemèrit historiador 
E. Fort i Cogul, fos suficient per a donar cabal coneixement de la biografia 
d'un monjo de Santes Creus molt vinculat a Girona, qualificat, per l'autor, amb 
justícia i propietat, d'egregi. 

Lluís B A T L L E I PRATS 

Eufemià FORT I COGUL, Eduard Toda, tal com l'he conegut. Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 366 pp + 16 de fotogravats en paper 
couché. 1975. 

Gairebé d'entrada l'autor d'aquest llibre remarca que, garbellant les deu 
0 dotze biografies d'Eduard Toda més apreciables, s'adona que rarament n'hi 
hauria dues que s'avinguessin en totes les concrecions locals o cronològiques 
1 en l'atribució dels seus càrrecs o comissions. I això a desgrat que moltes 
d'elles, abans d'ésser publicades, el mateix Eduard Toda les veié i les aprovà 
i de vegades va corregir-hi, suprimir-hi o afegir-hi dades i detalls. Això obliga 
Fort i Cogul a encarar-se amb les contradiccions de- cronologia i de fets, 
aprovats i si més no consentits pel propi Toda i cercar l'exactitud i la versió 
més acostada a la realitat o a la lògica dels esdeveniments. Fort Cogul és mestre 
en aquesta classe d'indagacions. Ho ha demostrat sobradament en altres obres 
fins a esdevenir gairebé un especialista en desfer fantasies muntades damunt 
la història. Aquí es veu afavorit com a testimoni d'una relació i un servei 
intel·lectual de molts anys amb el biografiat i a més dels seus records per
sonals, ha comptat amb un dietari de Toda i una bona part de la seva corres
pondència. En les biografies que anteriorment havien estat publicades del 
senyor d'Escornalbou prevalien l'estima i l'amistat i encara l'interès de no 
molestar la seva possible suceptibilitat. Tendien a l'apologia. La que ara ens 
dóna Fort Cogul està ben lluny d'una detracció, però no desdiu del seu acre
ditat instint investigatiu i de proclamar les deformacions i reposar la veritat. 

Pot semblar que aquell Toda, que sota la consideració de determinats au
tors era presentat com una estàtua de marbre recoberta de mantells resplen
dents, condecoracions i insígnies, ara Fort Cogui s'ha dedicat a arrencar-li 
els erminis i les penjarelles i ens la deixi en la pédra nua. Però no és ben bé 
això. L'autor ben lluny de rabejar-se amb el seu biografiat, traspua per ell 
una fonda simpatia que no pot dissimular. Però això no li priva de manifes
tar-ne algunes de les seves humanes falles. Eduard Toda surt amb evident 
vigor i grandesa del bisturí que branda Fort Cogul, el qual, si bé assenyala 
alguns fets que podem estimar com a negatius, no perd avinentesa per a fer 
relluir els positius que sobrepugen eri molt els anteriors. 

Eduard Toda fou un home que es formà ell mateix, un autèntic producte 
de la pròpia voluntat. Forjà una fortuna i es creà un món ben seu amb la 
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seva corresponent atmosfera, i aparegué davant dels amics i del públic sempre 
rodejat del seu aire. Fort Cogul consent que no era propici a la confidència 
i podem afirmar que no donava accés a la intimitat, ni als que podien passar 
pels seus amics més acostats. Fou un personatge amb llegenda, un llegenda 
que tingué ell mateix bona cura de mantenir. La carrera diplomàtica, amb 
els viatges a terres remotes que provocà o comportà, fou la primera base 
del que qualifiquem una mica exageradament de mite. L'estada final a Angla
terra en els temps de la primera guerra universal li arrodoní el comport de 
gran senyor. El definitiu retorn a Catalunya, reconstruint-se el monestir d'Es
cornalbou per a fer-ne el seu castell senyorial, acabà de proporcionar-li el relleu 
convenient. Es féu anacoreta a Escornalbou, no pas per cap misticisme, sinó 
per senyoria intel·lectual. Era un solitari rodejat del màxim confort —confort 
britànic—, sibarita dels llibres i tanmateix de la companyia de persones 
selectes que volia sobretot' en condició d'hostes. Exercí un mecenatge docte, 
sobretot a base de considerables donatius d'objectes exòtics adquirits en els 
seus viatges i particularment de grans lots de llibres que cedí a institucions 
catalanes* 

Féu el seu aprenentatge de reconstructor arqueològic a Escornalbou una 
mica lliurement. Després dedicà abnegadament tot el seu esforç a Poblet. 
Hem de reconèixer-li els mèrits d'un bibliòfil. No fou un pensador, ni un 
definidor, ni un gran historiador, ni un autèntic literat. Allò que més li val, 
no és l'obra d'escriptor, sinó la seva vida, el seu actuar, el profit dels seus 
viatges, la voluntat de fer quelcom perdurable i deixar rastre del seu pas. 
Es guanyà la immortalitat com a reconstructor del monestir de Poblet i això 
lliga els incipients afanys de la seva adolescència de realitzar un fantasiosa 
reedificació de les ruïnes populetanes —que Fort Cogul demostra que aleshores, 
quan hi començà a pensar, encara no les havia vist mai— amb l'esmerç total 
en els dies de la seva maduresa de realitzar la reconstrucció somniada. Heus 
aquí un començament com a estudiant a Reus, que lliga amb l'acabament de 
la seva vida. Poblet fou la seva ftaca, de la qual parteix per a tornar-hi i 
morir-hi després d'un llarg viatge. Però, i els anys d'entremig? Xina, Egipte, 
Sardenya, Anglaterra... És en ells que es forja el mite, puix Toda ja n'apa
reix revestit quan torna a Catalunya per a quedar-s'hi definitivament. I ens 
plau reconèixer en honor seu que sabé mantenir-se dins la pròpia llegenda 
i fer-se'n digne. Fou, evidentment, el gran senyor que s'havia proposat d'ésser. 

Un dels períodes més eficients de l'activitat d'Eduard Toda a Catalunya, 
fou el d'aquells anys trentes que coincidí en ser, a més de president de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, també president de la Co
missió de Monuments i de la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, del 
Patronat de Poblet i vice-president del de Santes Creus. Fou un veritable 
acaparament dels càrrecs de més prestigi intel·lectual de les terres tarrago
nines com podem veure. Toda demostrà la seva gran altesa de mires i la 
seva validesa en totes aquestes dignitats. Hi realitzà una tasca eficient que 
l'honora per si sola. Fort i Cogul l'exposa en detall i adhesió. Aquesta alta 
eficàcia afecta Santes Creus, sobretot en els temps que el monestir depenia 
de la Comissió de Monuments. Fort remarca: «L'estima profundíssima que 
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Eduard Toda sentia vers Poblet no mediatitzà, ans estimulà, la dedicació a 
favor de Santes Creus.» 

En la qüestió de les aigües del monestir i sobretot en el de les obres de 
consolidació, les quals es realitzaren com a resultat d'una minuciosa visita 
que hi practicà per a apreciar les necessitats del monument, l'estima de Toda 
per Santes Creus restà palesa. No oblidem que constituí una ajuda conside
rable el seu donatiu de fusta i altres materials de construcció que tenia a Es
cornalbou, i encara hi ha el seu esmerç eficaç i decisiu en l'obtenció de 
subvencions per a dur a cap les indicades obres, a més de les freqüents visites 
que realitzà al cenobi en el curs d'aquelles per a vigilar-ne la marxa. Per això 
Fort Cogul remarca: «És ben cert que la presidència d'Eduard Toda a la 
Comissió de Monuments fou altament beneficiosa a Santes Creus», i al final 
del capítol, que dedica a l'acció del biografiat a favor del monestir de la riba 
del Gaià, conclou: «L'any 1931 fou creat el patronat de Santes Creus, del 
qual formà part Eduard Toda. Amb aquest organisme Santes Creus s'escapà 
de la tutela de la Comissió de Monuments. Però no perdia, de bon tros, la 
de Toda». Tot plegat justifica sobradamènt que sigui aquí destacada l'aparició 
d'aquest bell volum que Eufemià Fort i Cogul ha dedicat al senyor d'Escor
nalbou i reconstructor de Poblet. 

Josep IGLÉSIES 

Eufemià FORT I COGUL, Relacions de sant Bernat Calbó, com a abat de 
Santes Creus, amb Vilafranca del Penedès i la seva comarca, Museu de 
Vilafranca, 1975-

Recensionem aquí un acurat treball, primer premi de tema penedesenc 
al I I Concurs Sant Ramon de Penyafort sobre les relacions del monestir cis
tercenc del Gaià a través del seu sant abat amb Vilafranca i els seus encontorns. 
El treball és avalat per la regesta de 29 documents avui a l'AHN de Madrid 
(Secció Clergat Secular i Regular). 

És fet i fet ben poc el que sabem de sant Bernat Calbó abans d'accedir 
a la seu vigatana, quan les dades es fan abundoses gràcies a la meritòria tasca 
duta a terme fa vint anys pel Dtplomatari de mossèn Junyent. Per això és 
sempre benvingut tot el que mira de penetrar en la foscor relativa del període 
anterior, i molt especialment el que fa referència a Bernat, monjo i abat de 
Santes Creus. En aquesta línia ve a inserir-se precisament el treball que aquí 
estudiem de Fort. 

Abans de res traça l'autor un itinerari per a estudiar la senyoria santes-
creuina al Penedès i fer-ne com l'inventari: Pontons, Castell de Foix, Font-
rubí, Castellví de la Marca, l'Arboç, Vilafranca, Pacs i la Granada, per a servir 
de canemàs a la narració de les successives adquisicions que faria el sant abat. 

Comencen aquestes pel maig del 1226 al Castell de Foix per acabar l'oc-
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tubre del 1233 amb apoca referent a un deute sobre el castell i terme de 
Ferran del Penedès. 

Un interès especial presenta el testament que atorga Guillem de Mont
eada (el qual pel març anterior avalava una donació de dos masos del terme 
de Castellvell de la Marca al monestir) el 9 de juny de 1229, essent-ne mar-
messor l'abat santescreuí, i on Santes Creus resulta beneficiat amb la deixa 
del terme de Puigtinyós (actual municipi de Montferri). El testament està 
motivat per l'anada del personatge a la conquesta de Mallorca («In Ispaniam 
—ço és, en terra de moros— volentes iré»). Pel mateix motiu segueixen 
testaments d'altres grans personatges de la noblesa catalana, com ara Ramon 
Alamany, que deixa a Santes Creus el seu cos, per a ésser sebollit a la porta 
de l'Hospital dels Pobres, on vol que sigui bastit un altar, així com els termes 
del Pont d'Armentera i del castell de Montagut i altres propietats. Firma 
també sant Bernat. El document és de 1 4 de juny. De l'agost següent és el 
de Gerald de Cervelló, que deixa al monestir els castells de Roqueta i Ferran 
i vol que facin complir la seva voluntat, junt amb l'esposa Elvira i els frares 
predicadors de Santa Caterina de Barcelona, el bisbe d'aquesta Seu i l'Abat 
de Santes Creus. Ja abans «volent anar a Espanya contra els pagans» dóna 
Guillem d'Òdena l'agost de 1226 el seu cos i unes terres a Santes Creus 
sota consell del seu Abat i de fra Albert de Pontons. 

Llàstima, val a dir, que l'autor no ens hagi donat els documents complets 
en llur text original llatí, no limitant-se doncs a la traducció i la regesta, 
això sí sempre molt ben feta i molt completa. Agraïm amb tot la valuosa 
aportació de dades que això significa especialment per al coneixement de 
l'origen de gran part de la senyoria santescreuina, sobretot al Penedès. De 
retop ens assabentem també de diverses donacions de terres o diners fetes 
pels mateixos personatges recensionats en els documents a altres monestirs 
catalans, benedictins (Montserrat, Amer...) o cistercencs (Poblet, Vallbona...). 

Alexandre MASOLIVER 

E. FORT I COGUL, Un gran vila-secà del segle XIII: fra Bonanat, abat de 
Santes Creus. Publicacions de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Santes 
Creus, 1975, 7 6 pp. + 8 làmines. 

Bonanat de Vila-seca és un dels abats de Santes Creus (1290-1308), que 
presidí el monestir en la seva època de major esplendor. Només aquest fet 
ja indica que tractà d'un dels personatges més importants de la vida reli
giosa i política del país en el tombant dels segles XII I al XIV. 

Efectivament, durant el seu abadiat tingueren lloc la construcció del panteó 
del rei Pere el Gran a l'església del monestir, la del refetor i la del claustre 
major, les fundacions dels monestirs filials de Valldigna, a València i Alto-
fonte, a Sicília, el nomenament de capellà major del rei, com dignitat perma-
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nent dels abats de Santes Creüs, i l'elecció de sepultura al dit monestir pel 
rei Jaume I I i per l'almirall Roger de Llúria. 

L'estudi d'Eufemià Fort no es limita, emperò, en aquests fets cabdals de 
la història de Santes Creus durant l'abadiat de Bonanat de Vila-seca, sinó 
que projecta clara llum sobre d'altres aspectes històrico-monàstics, que no 
són encara tan coneguts, però que tenen una evident importància en la his
tòria del monestir del Gaià i en tot el monaquisme cistercenc català baix-
medieval. 

Un d'aquests aspectes és l'adquisició per part dels monestirs de la funció 
pública de la jurisdicció secular sobre llurs dominis, fet que matisa fortament 
el monaquisme de la Baixa Edat mitjana. La donació del rei Jaume II a l'abat 
Bonanat de Vila-seca, per a la fundació de Valldigna, de 15 de març de 1297, 
incloïa la jurisdicció secular, tant alta com baixa, és a dir en tota la seva 
integritat. El privilegi major, concedit pel mateix rei Jaume II a favor del 
monestir de Santes Creus el 15 de maig de 1298, atorgava per primera volta 
al seu abat la funció pública de la jurisdicció secular en els seus dominis, si 
bé limitada a l'estrictament civil i la penal anomenada baixa, que excloïa la 
competència per a imposar les penes de mort i mutilació. 

L'abat santescreuí Bonanat de Vila-seca sembla, doncs, haver estat, almenys 
entre els cistercencs, el primer i més important protagonista d'aquest fet, que 
tantes conseqüències —unes positives i d'altres negatives— havia de tenir 
en la història monàstica dels temps posteriors. 

Efectivament, a Poblet és un xic més tardana l'adquisició de la jurisdicció 
pública sobre alguns dels seus dominis (Altisent, Història de, Poblet, Poblet, 
1974, pp. 228-29), i les adquisicions posteriors de dominis territorials per 
part dels monestirs cistercencs no pas sempre comprengueren la jurisdicció, 
tal com ho podem comprovar en la compra de l'Aldea, al terme de Tortosa, 
feta pel monestir de Benifassà el 2 de juny de 1304 (H. García, Compra de 
la Aldea por el monasterio de Benifazà. BSCC, X V I (1935) pp. 291-92) en 
la qual no era inclosa aquesta funció pública. 

Pel que sabem per ara, en conseqüència, l'abat Bonanat de Vila-seca se'ns 
presenta com l'iniciador, entre els cistercencs catalans, d'aquesta tendència 
dels monestirs a adquirir la juridicció secular sobre llurs dominis territorials, 
que fins aleshores havien posseït com béns particulars, bé explotats direc
tament, o bé segons el tradicional sistema senyorial. 

Un altre aspecte poc conegut, que no assolí tanta importància, perquè 
no tingué continuïtat històrica, però que mostra la integritat moral i l'atenció 
de l'abat Bonanat als fets del món del seu temps, és la seva intervenció en 
l'absolució dels alexandrins. 

Aquests eren, en termes generals, els comerciants que, tot contravenint les 
prohibicions pontifícies, havien comerciat amb Alexandria o amb els països 
musulmans. Aquest tema ha estat estudiat recentment per Josep Trenchs 
i Òdena en una comunicació al «I Congreso Internacional de Historia Me
diterránea», celebrat a la ciutat de Mallorca pel desembre de 1973 (Josep 
Trenchs Òdena. «De alexandrinis». El comercio prohibido y el papado avi-
ñonés en la primera mitad del siglo XIV). 
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La prohibido d'exportar als països musulmans allò que avui en diríem 
materials d'interès estratègic —ferro, armes, cavalls, vaixells, etc.— venia 
ja del III Concili de Laterà, celebrat l'any 1179, i havia estat confirmada 
i renovada en moltes disposicions posteriors i processos generals de la cort pon
tifícia. La presa de Sant Joan d'Acre pel soldà d'Egipte motivà l'any 1291 
un nou procés general, en el qual fou interdit del tot el comerç amb Egipte, 
que tenia com port comercial la ciutat d'Alexandria. 

Això convertí el comerç d'Alexandria —que era a Barcelona el més im
portant d'aquell temps— en un autèntic mercat negre, ço que féu necessari 
ben aviat un expedient penitenciari i de dispensa, per a l'absolució dels con-
traventors del boicot papal, expedient que al capdavall es concretà, pel que 
fa referència al nostre país, en l'atorgament de la facultat d'absolució confe
rida el 5 d'abril de 1297 pel sant pare als bisbes de Barcelona i Tortosa, els 
quals podien absoldre els alexandrins, prèvia la penitència en diners del 
quart del lucre obtingut en el viatge comercial, i si morien sense haver pagat, 
l'absolució de llurs vídues requeria només la penitència del cinquè del mateix 
lucre. 

El 8 de juny de 1299 aquestes facultats d'absolució i percepció de les 
penitències dineràries foren atorgades per al bienni següent al bisbe de Torto
sa i a l'abat de Santes Creus, que ho era Bonanat de Vüa-seca, i el 17 d'octubre 
de 1305 al mateix abat i al de Sant Cugat del Vallès. 

D'antuvi fa un xic estrany que el sant pare diputés aquestes personalitats 
monàstiques per a un afer tan aliè a la vida religiosa com ho era aquest, 
però possiblement fou precisament el mòbü de la designació, tant per part 
del papa com per part del rei, que era aleshores el beneficiari del rendiment 
d'aquesta mena d'impost eclesiástico-mercantil, ja que aquells abats oferien 
probablement més garanties d'integritat i d'imparcialitat, per ésser persones 
poc relacionades amb la vida, certament no massa escrupolosa, del comerç 
exterior. 

L'abat Bonanat de Vüa-seca era, efectivament, persona escrupolosa amb 
els preceptes pontificis. Només cal recordar que durant l'interdit dels regnes 
de la Corona d'Aragó a conseqüència de la guerra de Sicília, demanà i obtin
gué l'any 1291 la dispensa parcial de l'interdit, i el 1292 fins i tot la confir
mació de les gràcies i privilegis del seu monestir, ço que mostra, a més, la 
bona disposició de la cort romana envers aquell abat. 

Realment, sembla que Bonanat de Vüa-seca era un home autènticament 
religiós i d'una pietat molt medieval, tal com sembla indicar-ho el fet, ocor
regut sens dubte en presència seva i considerat miraculós, de l'alliberació 
dels presos a Santes Creus l'any 1294, la relació escrita contemporània del 
qual no esmenta la presència del dit abat, tot i que indica els altres presents, 
omissió que fa sospitar que fou ell mateix el redactor de la dita relació. 

Les particularitats comentades i les altres moltes exposades per Eufemià 
Fort en el llibre que comentem, presenten el perfil humà de Bonanat de 
Vüa-seca, molt d'acord amb la seva època, com un home profundament reli
giós alhora que vivament interessat en els valors socials propis del seu temps, 
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i dibuixen la seva personalitat amb uns trets que, encarà que —és clar!—• 
no són tots vàlids per a l'època nostra, l'acrediten per a la seva —que és 
la que realment compta— com un home de qualitats positives superiors a les 
comunes, unànimement reconegudes pels seus contemporanis. 

És a Eufemià Fort que hem d'agrair aquesta mena de retrat moral i espi
ritual d'aquell humil i gran abat, que fins ara era conegut d'una manera més 
aviat mítica, asèptica i formulària. 

Arcadi GARCIA I SANZ 

Miquel G A L I T Ó I P U B I L L , Un urgellenc darrer abat de Santes Creus. Notí
cia de fra Pere Carrera i Torrent, natural de Castellnou de Seana. (Barce
lona, 1975), 8 pp. s. n. 

L'autor d'aquest opuscle és natural de Castellnou de Seana, com l'abat 
darrer de Santes Creus. Com a bon fill d'aquest poblet urgellenc demostra 
interès per totes les coses que hi fan referència; i més si en són o en poden 
esdevenir motiu de glòria. I , naturalment, considera que n'és un, que el darrer 
abat del monestir de Santes Creus fos nat al seu poble. Vet ací el motiu del 
seu esmerç. 

Aprofita algunes de les notícies ja anteriorment divulgades sobre el per
sonatge, n'incorpora algunes de noves, inèdites, i de tot plegat en dibuixa 
una silueta biogràfica que els veïns i fills de Castellnou li han d'agrair, com 
li ho agraïm els amics de Santes Creus. 

Aquest treball de Miquel Galitó constituí una comunicació al Tercer 
Col·loqui d'Història del Monasquisme Català, celebrat a Bellpuig d'Urgell 
¿1 setembre de 1974. El seu autor en llegí una síntesi a la sessió darrera, 
celebrada precisament a l'Aula Capitular de Vallbona de les Monges. 

És encoratjador de constatar com el temari de Santes Creus va interessar 
als estudiosos i investigadors locals, encara que, com en aquest cas, l'interès 
del tema es centra més a la localitat que al monestir de Santes Creus. Tot 
són aportacions aprofitables o, almenys, agraïbles. I cal que siguin estimulades. 

E. F. C. 

Alejandro MASOLIVER, Votos, consejos y vida interior en la Congregación 
Cistercíense de la Corona de Aragón. «Studia Silensia» I , (Monestir de 
Silos, 1975), pp. 217-232. 

L'any 1974 es reuní al monestir de Silos la 14.a Setmana d'Estudis Monàs
tics que la Societat d'aquest nom organitza cada any gairebé ininterrompuda
ment. En ella el monjo dé Poblet, especialitzat en l'estudi de la Congre-
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gado Cistercenca setcentista dels monestirs de la Corona d'Aragó i Navarra, 
i amb el treball epigrafiat, profunditzà sobre els aspectes proposats amb la 
competència doctrinal i coneixement de les fonts documentals que ja havia 
demostrat en treballs anteriors, i dels quals hem procurat donar notícia ací 
perquè han tingut interès per a Santes Creus, monestir que integrà aquella 
Congregació. 

El present estudi presenta la qüestió o qüestions proposades amb la 
claredat en el mètode expositiu a què ens té acostumats. I , en la seva expo
sició pren un relleu singular la citació que hi fa de dos monjos i abats de 
Santes Creus, vicaris generals que foren de la Congregació: fra Maur Vallès, 
que governà la Corporació tot just apaivagada la guerra de Successió, de tan 
profunda commoció a Catalunya; i fra Josep Bassa, l'erudit fill de la vila 
del Vendrell del tombant del segle XVIII , tan oblidat fins ara. 

No caldria dir que Masoliver aporta dades considerables que ajuden a 
perfilar la personalitat dels dos monjos de Santes Creus, sempre agraïble pel 
fet de la dispersió documental del nostre monestir, que obliga a anar refent 
la seva història de moltes aportacions disperses. I això és el que volíem 
i havíem d'enregistrar ací. 

Més que l'aspecte històric i biogràfic interessa a l'autor, és clar, la de 
fons del seu estudi. Val a dir que la Congregació fins «ra era poc i mal cone
guda, i només de portes enfora. Ha estat ell, el P. Masoliver^ qui ha aixecat 
el vel de les seves interioritats í n'ha tret conseqüències; és evident que les 
comunitats monàstiques del segle XVII , com de tots els temps, com a cosa 
viva que eren i són, esdevenen canviants en les seves estructures, sovint amb 
la pretensió i fins el propòsit d'acostar-se a la puresa de les fonts de llur 
institució. En aquest sentit és evident que molts dels monjos cistercencs que 
ajudaren l'establiment —tan combatut per d!altres! — de la congregació set
centista anaven de bona fe il·lusionats per una reforma que trenqués l'enga-
vanyament dels abusos que disfressaven l'autenticitat cistercenca, i que s'havien 
anat acumulant durant el mig miler d'anys després de sant Bernat de 
Claravall. És cosa sabuda que Santes Creus —en una majoria i molt consi
derable, oposicionista a la Congregació— li aportà durant les dècades inicials 
conductors de primeríssima categoria, que més aviat havien estat mal vistos 
i desprestigiats pels tractadistes. Potser no ho mereixien tant. 

És un fet inqüestionable que els nostres grans monestirs cistercencs —Po
blet i Santes Creus— en aspectes molt espectaculars de la seva història i de la 
seva influència social, perderen molt amb la Congregació. Seria pueril de 
mantenir la posició adoptada per historiadors acollits a la rutilància de frases 
fetes que la Congregació motivà la decadència. No és ben bé això. La Congre
gació coincidí amb un període accelerat de decadència material dels nostres 
monestirs que no podia deturar; potser tampoc no entrava dins la seva 
funció de proposar-se'n la frenada. I és un fet que, potser absolutament 
indeliberadament, la precipità. 

Sembla que el règim intern monàstic cistercenc assolí un redreç. Deixem 
de banda la necessitat, o només la conveniència d'aquest redreç, que no esti
maven ni els nostres monestirs ni el mateix Capítol General de l'orde. Ad-
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judiquem que perseguia un guany espiritual, i que la Congregado el podia 
aportar. Però és un fet que la institució, imposada per la monarquia i, per 
això mateix, fortament mediatitzada per ella, calgué que fos un instrument 
reial i ho fou. No sempre al servei d'aquell guany desitjable i sovint aban
donat si les conveniències de la reial majestat ho requerien. De la realitat 
i contundència d'aquestes referències en podríem donar —alguna ja l'hem 
divulgada— multiplicats i contundents exemples. 

És ara el. P. Masoliver qui ens alliçona com la trajectòria de la Congre
gació, apart de la pressió reial, que decreixé amb l'accés borbònic a la Corona, 
patí del desgast que comporten els anys i els segles, que és com dir d'un 
procés evolutiu, o canviant. 

Nosaltres que alguna vegada ens hem arriscat a esguardar una mica la 
Congregació, sempre vista de part de fora, i més aviat n'hem captat i asse
nyalat algun aspecte que consideràrem negatiu des del nostre punt de vista 
extern, estem plenament persuadits de la generalment perfecta observança 
en el nostre monestir, d'acord amb allò que els condicionaments dels temps 
demanaven a aquella observança. Ha estat un lloc comú dels tractadistes, 
més o menys romàntics, la relaxació monàstica. La relaxació, sempre més sub
jectiva que objectiva, podia haver envaït algun monjo. Això ha passat en 
tot temps i a tot arreu, perquè és conseqüència de la condició humana, tan 
fràgü i inconstant. I no té cap mena de transcendència. 

Fa de bon veure aquest furgar en la història de les nostres institucions 
monàstiques per dintre. Perquè en un monestir té tota la importància que 
calgui donar al monument, a l'edifici. Però això no és gran cosa. L'edifici no 
hauria estat res sense la institució que el bastí i enriquí. 

Ens agradarà molt que el P. Masoliver^ tan ben preparat per a fer-ho, 
ens reiteri sovint aquestes introspeccions monàstiques. I , no cal dir-ho, esguar
dant la utilitat que poden tenir per al futur tractadista de temes santescreuins. 

E. FORT I C O G U L 
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