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S E V A R O D A L I A 

H e m de confessar de bon antuvi que no tenim cap mena de 
coneixença més enllà de l a divulgada pels tractadistes barcelo
nins de l a bibliografia històrica específica de Sants i els seus 
encontorns. Aquesta desconeixença, que cal que posem de mani
fest preliminarment, no creiem que resti , amb tot, l'interès que 
pugui tenir l a relació que el cèlebre monestir de Santes Creus 
mantingué amb Sants i els seus termes, relació que durà dues 
llargues centúries, exactament dos-cents vint-i-tres anys. 

Aquesta relació fou derivada d'unes propietats de conside
ració, de les quals farem la descripció que ens proporcionen els 
documents que en coneixem: en total u n a dotzena de diplomes, 
tots ells procedents de l 'antic arxiu del monestir, i dels quals 
seguidament donarem u n extracte cronològicament ordenat. 

Sembla sorprenent que el monestir de Santes Creus, ubicat 
en unes comarques t a n allunyades del pla de Barcelona com les 
ribes del Gaià, a u n centenar de quilòmetres de distància, obtin
gués i mantingués aquestes possessions a l a parròquia de Santa 
M a r i a de Sants . Tractarem d'explicar-ho u n a mica. 
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És cosa sabuda, perquè ho h a n dit tots els tractadistes de I 
Santes Creus, que el monestir fou fundat l'any 1150 a Val ldaura ] 
del Vallès; d'on, després d'una pila de temptatives fallides per ï 
a traslladar-se definitivament a u n altre lloc, s'establí per a 
sempre més a Santes Creus, i amb aquest nom h a estat conegut : 
el famós cenobi cistercenc des de l a segona meitat del segle x n . 

E l monestir de Val ldaura del Vallès — S a n t e s C r e u s — fou 
fundat en terres que donà l a noble família de Montcada, u n a de 
les nissagues llavors més egrègies de Catalunya. Això, també h a i 
estat dit reiteradíssimament. E l que no ho h a estat gens és el 
paper veritablement transcendental que la canonja barcelonina 
representà en l a fundació, consolidació i prosperitat del mones
tir de Val ldaura, base del desplegament assolit després pel seu 
continuador, el monestir de Santes Creus. 

A la segona meitat del segle x n algunes de les dignitats ca-
nonicals barcelonines, guanyades per l'exemplaritat de la vida 
cenobita dels monjos blancs de Val ldaura, ingressaren al nou 
monestir. Coneixem diversos noms d'aquests canonges que pro
fessaren la regla de sant Benet ; u n d'ells, que a r a interessa, 
era el sacrista Pere de Claramunt , personatge influent, de gran 
categoria social, i després del bisbe Guil lem de Torroja , indub
tablement el membre de més relleu de la Canonja del seu temps. 
E l s documents d'aquell mit jan segle x n v a n plens del seu es
ment, de l a seva intervenció i de l a seva s ignatura; u n repàs als 
Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona ens en forniria molt 
aviat l'evidència, sense que calgués recórrer a d'altres consultes, 
que ens donarien el mateix resultat. 

Aquest Pere de Claramunt, doncs, fou tan gran afavoridor 
del monestir de Santes Creus, que, després d'haver-li fet llarguís-
simes donacions, acabà per donar-s'hi totalment ell en vida com 
a monjo, i morí a Santes Creus on fou enterrat amortallat amb 
l a cogulla cistercenca. 1 E r a el dia 2 d'abril de 1161 quan donà 
al monestir u n alou a Santa M a r i a de Sants que fou el nucl i 
inicial de les importants propietats que el monestir tingué en 
aquests indrets. 

# # * . 

Però ens cal recular una mica, perquè coneixem esments an
teriors d'aquesta data que ens reporten elements de consideració 

1, H i h a un treball que il·lustra les relacions de l a canonja barcelonina amb Santes 
Creus i on es perfila suficientment l a silueta de Pere de C l a r a m u n t : E . F O R T I C O G U L : 
La Canònica de Barcelona y el monasterio de Valldaura - Santes Creus " Y e r m o " , I I , S a n 
t a Maria del Paular , 1964) pp. 15-27. També, del mateix autor, Pere i Guillem de Clara
munt "Miscel lanea Aqualatensia / 2" ( Igualada, 1974), pp. 77-108. 
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històrica amb referència a Sants i als seus voltants. Aquests 
documents, j a ho hem dit, tots provenen de l 'arxiu del monestir 
de Santes Creus, i , encara que algun d'ells no tingui cap rela
ció amb el monestir, indirectament l i interessaven perquè sig
nificaven antecedents i precedències de les seves dominicatures. 
No caldria dir, doncs, com en el cas de la història monogràfica 
de Sants tots h i tenen u n paper força més destacat, que cal 
agrair a l a secular i m a i prou alabada precaució del monestir 
a guardar el tresor documental del seu patrimoni. 

1. — E l primer document que podem posar en joc és del dia 
1 de juny de 1153. E n aquesta data A r n a u Pere de Sants i l a 
seva muller Ermessendis es reconeixen deutors a Pere Maceller 
i a la esposa d'aquest, anomenada Marta , de vint-i-cinc mora-
betins d'or que els havien manllevat en temps de fretura, i per 
als quals empenyoraren a favor de l'esmentat Maceller ^i els 
seus, u n mas amb totes les coses que l i pertanyien i l i eren 
anexes. Aquest mas estava situat al pla de Barcelona, a l a par
ròquia de S a n t a Maria de Sants , a la partida anomenada " L e s 
L l a n e s " . Pertanyia a A r n a u Pere de Sants per herència dels seus 
progenitors. 

L a lectura d'aquest document ens proporciona algunes preci
sions terminals, que actualment poden ajudar ben poc a situar 
l a ubicació de la propietat, perquè quan no són onomàstiques 
els topònims són molt poc expressius. Per llevant confrontava 
amb l'alou de Gui l lem Pere Sants —probable germà de l 'Arnau 
P e r e — ; pel migdia, amb l'alou de Gui l lem d'Agell —llinatge, els 
dels Agells, que h a perdurat a Sants fins als nostres dies; és a 
dir, més de vuit centúries—; pel ponent amb l'alou de sant 
Adrià, és a dir, pertanyent a là comunitat eclesiàstica de sant 
Adrià del Besòs; i al nord amb el camí públic, camí que el do
cument no ens diu, n i on anava, n i d'on venia. 2 

E l document, encara, ens proporciona unes clàusules contrac
tuals, interessants, no caldria dir-ho; però que s'escapen el nos
tre interès actual, i qualsevol comentari ens desviaria el pro
pòsit. F a r e m , això sí, u n a remarca, que escau a tots els altres 
documents que anirem abreujant : el topònim Sants , escrit sem
pre en llatí, està escrit amb t, sempre: "Arnal lus Petri de Saric-
tis: parrochia sancte Marie de Sanctis; Willelmi Petri de San-
ctis", etcètera. Això potser no és prou per a provar científicament 

2. Aquest document" h a estat publicat per F . U D I N A M A R T O R E L L : "El llibre 
Blanch" de Santes Creus (Cartulario del siglo XII) (Barcelona , 1947), p. 62, traient-lo del 
còdex 169 de l a Biblioteca Pública de T a r r a g o n a , í . 81. ( U d i n a atribueix a aquest còdex 
el núrri. 168; però en la seva ubicació actual l i correspon el 169). 
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que l a grafia Sants sigui indiscutible; però és u n element de 
gran consideració constatar aquesta unanimitat de perdurar el 
topònim llatinitzat amb u n a grafia que s i és bona, com cal 
creure mentre no es pugui demostrar altrament, ens condueix 
necessàriament el mot català Sants. 

2. — Uns quants anys més tard, quatre i escaig, apareix u n 
altre document: exactament del dia 2 de novembre de 1157. A r a 
és l'esmentat Gui l lem Pere de Sants el personatge principal del 
diploma. E l l i la seva muller Guília venen a Eimeric de Perúsia 
i els seus tot el mas amb les seves pertinences i drets que me
nava per a ells Ramon de Roca . També l i venen u n a faixa de 
terreny que h i h a al capdamunt d'aquell mas. E l document es
menta puntualment els títols de propietat dels venedors: G u i 
l lem Pere de Sants l 'havia heretat dels seus pares en part, i 
també per compra i per altres donacions imprecisades. L a seva 
esposa h i té el delme i altres drets tampoc no precisats. Mas i 
terra, és a dir, tot l'objecte de l a transacció, és el pla de Barce
lona, a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, i a l a ma
teixa partida de " L e s L l a n e s " que la finca del seu germà. 

E l s termes d'aquestes dues propietats, tal com vénen deta
llats al document, ens proporcionen aquestes dades ubicals : a 
sol ixent, parteixen amb l'alou de Berenguer de Sarrià; a migdia, 
amb el m a r ; a sol ponent amb l'alou del seu germà A r n a u Pere 
de Sants , i a septentrió amb el camí públic. A l 'altra banda 
d'aquest camí h i havia l a faixa de terra que hem dit, i que partia 
a llevant amb l'alou de Berenguer de C a n a l s ; a migdia amb el 
camí: a ponent amb l'alou de Pere d'Agell — u n altre Agell, 
divers del del document p r i m e r — i de B e r n a t ; i a l nord amb 
l'alou d'Arnau Gonalgoig i de Bernat . 

L e s clàusules contractuals de la transacció són curioses, com 
desperten la curiositat totes les fórmules emprades en uns temps 
tan distanciats dels nostres: l a venda es fa íntegrament, de la 
millor manera que es pot dir i entendre; i del dret del venedor 
passa al del comprador amb tot el senyoriu i potestat, en per
pètua i pacífica possessió i domini, pleníssimament. L a venda 
es consumà pel preu de cent morabetins d'or. E n t r e les signa
tures dels atorgants del document trobem les dels fills del ve
nedor : Berenguer i Bernarda de Sants , que aproven i alaben l a 
venda . 3 

Aquest document ens ubica amb u n a mica de precisió detec-
table avui l a situació de les dues finques referides que esdevenen 

3. També h a estat publicat per U D I N A , p. 79; procedent del mateix cbdex de l a 
B . P . T . f. 20v. 
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partioneres. L a segona arribava fins al mar i , s i l'atribució par
roquial és certa, l a parròquia de S a n t a Eulàlia de l a provençana 
encerclava per llevant el terme parroquial de Santa M a r i a de 
Sants a m i t j a n segle x n . 

3. — E l tercer diploma que volem sintetitzar ací és del dia 
4 d'abril de 1159. Aquest document té u n particular interès 
perquè certifica u n a donació anterior atorgada a favor del mo
nestir de Val ldaura —després de Santes C r e u s — per l'esmentat 
Pere de Claramunt, sacrista de Barcelona. Efectivament, el di
ploma no és altra cosa que la confirmació d'aquella anterior 
donació que fa la canonja barcelonina, i és u n a de les cessions 
més divulgades d'entre les fetes per l'església de Barcelona a l a 
incipient comunitat cistercenca. 

V a l l a pena de fer marxapeu dels mots amb què és introduïda 
l a cessió signada pel bisbe Gui l lem de Torroja i altres capitu
lars . "L 'autoritat pontifical recomana, i la caritat fraternal im
posa que aquells que presideixen él règim de les diòcesis no 
oblidin d'acudir amb el seu consell i el seu ajut a les seves es
glésies, i preferentment a les dels religiosos. Per això, en el nom 
de Crist , jo Guil lem, per l a gràcia de Déu bisbe de Barcelona, 
amb el parer dels germans de l a mateixa església, dono i ofe
reixo al Senyor Déu i a l'església de Santa Maria de Val ldaura 
el delme d'aquell camp que el nostre germà i fill Pere, sacrista 
de Barcelona, fa temps que l i donà." Aquesta donació de Pere 
de Claramunt no sabem en quina data fou u n fet; però sí que 
sabem que el camp objecte de la donació era al p la de Barce
lona, i cap a llevant del mas que havia pertanyut a Ponç Bernat 
Rossell . L e s precisions cronològiques i ubicals, doncs, no v a n 
més enllà. 

únicament el diploma ens fa saber j a els desigs que tenia 
Pere de Claramunt d'ingressar al monestir de Val ldaura, i que 
la cessió del delme diocesà era feta per l a pressió insistent — r a a -
xime rogatu— del mateix Pere de C l a r a m u n t . 4 

A desgrat de les imprecisions que hem dit no dubtem que 
aquest camp era u n dels que engrandiren l a hisenda de B a 
nyoles que Santes Creus anà formant amb les seves adquisicions 
al terme de Sants i altres limítrofes, com es prova pel document 
que segueix. 

4. Aquest document es conté a l 'esmentat còdex 169 de l a B . P . T . tol. 15v. U n a a l t r a 
versió és a l còdex 171 de l a mateixa Biblioteca -^-Col·lecció de Tractats diversos; el primer 
és: Exposició in canticis canticorum, de S a n t B e r n a t de C l a r a v a l l — , p. 155. C o m j a h e m 
dit, h a estat publicat diverses vegades: V I L L A N U E V A : Viage, X I X , p. 244 y U D I N A . p.88. 
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4. — Aquest quart document, datat als 2 d'abril de 1161 i al 
qual j a hem al·ludit, és el que situa el nucli inicial a l'entorn del 
qual s'anà formant l a propietat santescreuïna a Sants . És u n 
document j a conegut, com direm. 

Amb ell Pere Sacris ta de Barcelona dóna al monestir de 
Val ldaura el seu propi alou, és a dir, l a parellada de terra que 
havia comprat a Pere de Sanaüja, a l pla de Barcelona, a prop 
del mas que havia estat de Ponç Bernat Rosell . L a donació té 
u n concretat i exprés motiu sufragial a favor de l'ànima del do-
nador i de la dels seus progenitors, i és feta a Déu i a l'Església 
de Santa M a r i a de Val ldaura i als monjos del monestir presents 
i esdevenidors. L a donació és ampliss ima: amb els seus anants 
i vinents, íntegrament, de l a millor manera que es pugui dir i es 
pugui entendre i a benefici del monestir la passa del seu dret 
i domini al dels monjos, en l a persona de l'abat Pere i del seu 
convent actual i futur, perquè h i facin i en facin allò que els 
plagui, lliurement. 

E l s termes són força inconcrets; però suficients a l a ubica
ció : a llevant, parteix amb l'alou de Benvenist, j u e u ; a migdia 
i a l nord, amb els camins i amb els torrents; i a ponent, amb 
l'alou de Bernat Marcús. 5. Subscriuen l a donació el bisbe G u i 
llem, de Barcelona, i altres membres de la comunitat canonical. 

5. — Aquest cinquè document és molt important. Per ell pas
sen al domini del monestir de Val ldaura del Vallès la finca del 
document n.° 2 i altres propietats radicades a Sants i al seu 
entorn. Veiem-ho. 

Eimeric de Perúsia, personatge del qual j a hem fet anterior 
esment, havia comprat a Gui l lem Pere de Sants i a l a seva 
muller Guília el mas que tenien a Sants . Aquest mas a r a el cedia, 
juntament amb altres propietats, a l monestir de S a n t a M a r i a de 
Valldaura, en penyora sufragial, és a dir, per a remei de l a seva 
ànima i per a obtenir el premi etern. 

Aquest mas anava conjuntament amb u n a faixa de terra a 
l 'altra banda del camí, al nord. Tot coincideix, segons els termes 
que ens concreta el document, amb els j a coneguts partioners; 
a llevant, amb l'alou de Berenguer de Sarrià; a migdia, amb el 
m a r ; a ponent, amb l'alou d'Arnau Pere de S a n t s ; i a l nord, 
amb el camí; això pel que fa al mas. I pel que pertoca a l a faixa 
de terra : amb Berenguer de Canals , amb el camí, amb Pere 

5. B . P . T . , cod. 169, f. 15. Publicat per V I L L A N U E V A , X X , p. 249, i U D I N A , p. 101. 
Nosaltres transcrivim del pergamí original , a l 'Archivo Histórico Nacional de Madrid , 
pergamí de V a l l d a u r a , carp. 150, núm. 17 bis (perquè h i h a dos pergamins amb el mateix 
núm. 17, i aquest cronològicament és el posterior). 
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d'Agell i Bernat , i amb A r n a u Gonalgoig i Bernat , respectiva
ment a llevant, migdia, ponent i septentrió. Tot exactament com 
en el document n.° 2. E l document encara concreta que la masia 
és a la partida de " L e s L l a n e s " . 

Però Eimeric de Perúsia donà més a l monestir de Val ldaura . 
Havia comprat a Guil lema, muller de Pere Aicard i als seus 
fills u n a propietat ubicada a Banyoles, cap a là banda del r iu 
Llobregat, tot a la demarcació parroquial, aleshores, de Santa 
Eulàlia de Provençana. Aquest alou confrontava: a llevant, amb 
l'alou que fou de Guil lem R a m o n F e r r e r ; a migdia, amb la car
retera pública; a ponent, amb la mateixa carretera i amb l'alou 
del sacrista de Barcelona ; i a l nord, amb el camí i l'alou que 
fou de Bernat i d 'Arnau Miró, germans, el qual alou és a l a part 
damunt del camí. 

E l s termes contractuals de la donació són els consuets per
què J'abat i monjos de Val ldaura en puguin disposar lliurement. 
I com que la donació fou feta nominalment a l'abat Pere de V a l l 
daura i als seus monjos actuals i esdevenidors, l'abat i comuni
tat del monestir, en agraïment a l 'almoina i donació, reben l'es
mentat Eimeric en germandat i participació en totes les Oracions 
1 béns espirituals del monestir, t a n durant l a vida com desprès 
de l a mort, i es comprometen a celebrar-li u n aniversari a n u a l . 6 

6. — E l sisè document té limitat interès per a les relacions 
de Santes Creus amb S a n t s ; però el té molt més ponderable en 
l a (àreúmstància dé la història i l a geografia santssenques. Està 
datat al darrer dia de l 'any 1162, i es tracta de la venda que el 
j a esmentat Arnau Pere de Sants i l a seva esposa Ermessendis 
fan a Esteve de la Roca , probablement germà del també j a co
negut R a m o n de l a R o c a que menava la propietat limítrofe de 
Gui l lem Pere de Sants . 

L'objecte de l a venda es concreta en u n alou on h i havia 
bastides algunes cases, i comprenia els seus anants i vinents i 
totes les altres coses que li pertanyien. E r a al pla de Barcelona 
i a l a partida anomenada Banyoles, i pertanyia a l venedor per 
herència obtinguda dels seus pares, i a la seva muller pel delme 
i l'esponsalici. . 

E l s termes d'aquesta propietat ens forneixen d'uria dada 
d'inqüestionable consideració: per llevant parteix amb l'alou del 
monestir de S a n t a M a r i a de Val ldaura . E l s altres termes par-
tioners, són: a migdia, el camí públic i l 'alou de Gui l lem Agel l ; 
a ponent, amb l'alou dels regulars de T e r r a s s a ; i al nord amb el 

6. B . P . T . . cod. 169, f. 19. H a estat publicat per ÜDINA, p. 106. 
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camí. Com és evident, es tracta de l a mateixa finca del docu
ment n.° 1. E l oreu de la transacció foren vuitanta morabetins 
d 'or . 7 

Aquest diploma ens proporciona, entre altres que no cal re
treure ací, alguns elements de consideració. U n d'ells, que en 
l'esmentada propietat h i h a v i a u n a càrrega o deute a favor de 
l'ànima d'Eimeric de Perúsia, personatge que j a tenim conegut 
pels documents anteriors. U n altre opinablement problemàtic, 
però versemblable, que l a propietat de l a comunitat regular de 
S a n t Adrià del Besòs havia passat a l a de Terrassa . 

7. — Aquest setè document és conseqüència de l'anterior del 
qual, cronològicament, solament el separen pocs dies, perquè 
és del 3 de gener de 1163, Esteve de l a Roca , en remissió dels 
pecats, es dóna a Déu i al monestir de S a n t a M a r i a de V a l l 
daura, i també li dóna tot aquell alou seu amb les seves cases 
i pertinences que havia comprat a A r n a u Pere de Sants i a l a 
seva muller Ermessendis, al territori de Barcelona, a l a partida 
de Banyoles. 

L e s confrontacions són evidents: a orient, l'alou del mones
tir que havia donat E i m e r i c de Perúsia en sufragi de la seva 
ànima; a l sud, el camí i l'alou de Guil lem d'Agell; a occident, 
amb l'alou dels religiosos de T e r r a s s a ; i al nord, amb el camí. 

L e s clàusules contractuals de la donació són les formulària-
ment consuetes, llevat que s i en qualsevol moment el donador 
vol renunciar a l món, que l'abat Pere de Val ldaura el rebi per 
pare i per monjo en vida i per a després de la m o r t . 8 Aquestes 
finques engrandiren considerablement les possessions del mo
nestir a Sants . De les dues finques dels dos germans Arnau i 
Guil lem Pere de Sants , el monestir en féu una , a l a qual s'ana
ren ajuntant altres propietats. 

8. — E l document que ens cal examinar vuitenament és del 
15 de setembre de 1164. No fa referència al monestir de Val l 
daura ; però sí a propietats que després l i atenyen. Altrament es 
tracta d'un diploma curiós en aspectes u n a mica marginals al 
nostre propòsit, als quals escau, amb tot, de fer u n esment de 
passada. 

Bernat Esbalazit fou fet presoner en u n a galera que fou cap-
tivada a Búgia, on el captiu dictà el seu testament en el qual 
disposà d'un alou seu, situat a Banyoles, a prop del r iu Llobregat, 
alou que llegà a Bernat de Sant Jori , a Pere . E c a r d i a Guil lem 

7. B . P . T . , cod. 169, f. 21. Publicat per U D I N A , p. 108. 
8. B . P . T . , cod. 169, f. 18v. Publicat per U D I N A , p. 109. 
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d'Alesti. Però sorgí qui reclamà els seus drets sobre l'alou, as
senyaladament Bernat Bernat amb la seva esposa i l lurs fills 
que asseguraven que els pertanyia per herència i en plantejaren 
plet i contendiren fortament davant persones probes de Barce
lona, reclamant el seu dret i propietat sobre aquell alou, però 
no pogueren aconseguir el que pretenien. Tanmateix s'arribà a 
u n a concòrdia pel laude i consell d'aquells homes probes repre
sentants d'ambdues parts contendents, és a d i r : Ramon A r n a u , 
Carbonell, i Gui l lem Miró caval lers ; i els burgesos Pere Bernat 
Marcús, Pere Ramon de Torsa , i R a m o n Domènech, i molts 
altres diversos que ajudaren a la pau i concòrdia i a la fi del 
plet sobre l 'a lou; de manera que tant Bernat Bernat , com la 
seva esposa Rosana, i els l lurs fills Bernat i Rossa, deixaren 
lliure l'alou esmentat als hereus nomenats pel captiu de Búgia. 

Apart d'aquest enrenou purament anecdòtic, cal anotar les 
confrontacions de Palou que el document ens proporciona. E r a 
al territori de Barcelona, a l a parròquia de S a n t a Eulàlia de 
Provençana, a sota de l a torra i cases de Guil lema Miró, i des de 
Banyoles al Llobregat. E l s límits termenals venen referits així: 
a l'est, l'alou de Guil lem R a m o n Ferrer , j a de temps difunt, 
tingut en penyora pels actuals propietaris; al sud, amb el camí; 
a l'oest, amb el camí públic i l 'alou del Sacrista de Barcelona, 
que tenen Bernat Miró, clergue i el seu germà A r n a u ; i al nord 
amb el camí i l'alou dels dos germans Miró esmentats, que és a l 
damunt del camí. 

E l s pretendents que renunciaren als drets reberen en paga de 
l a seva renúncia dos morabetins d'or. 9 

9. — Coneixem u n a executòria testamentària del 4 de desem
bre de 1167, per l a qual R a m o n de Subirats llega a la seva 
filla Sança el castell de Port, l'honor de la Provençana i de B a 
nyoles. 1 0 E l document, a l nostre cas, no presenta cap altre atrac
t iu que la concurrència d'aquests tres topònims relacionats 
amb Sants per l a mútua proximitat. 

10. — E l document desè que extractem té més interès. És la 
venda feta a Val ldaura de l'alou de " L e s L l a n e s " , i datada el 
18 d'agost de 1168, que arrodonia les propietats santssenques 
del monestir perquè aquest alou confrontava amb elles. 

Ramon, l a seva muller Ermessendis , i els seus fills venen al 
monestir de Val ldaura en mans de l'abat Pere i dels monjos del 
monestir presents i futurs, el mas de " L e s L l a n e s " amb totes les 

9. B . P . T . , cod. 169, f. 19v. 
10. A H N M , pergamins de Santes Creus , núm. 34. Publicat per U D I N A , p. 135. 
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seves pertinences i drets, que tenen i posseeixen al pla de Bar
celona, a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana i a la 
partida de " L e s L l a n e s " . Vet-ne ací les confrontacions terme-
n a l s : a llevant, amb l'alou de Berenguer de Sarrià i èl parent 
d'aquest, Berenguer Bedey; a migdia, amb el m a r ; a occident, 
amb l'alou propietat del monestir, i l 'alou de Gui l lem d'Agell i 
de Santa Eulàlia del C a m p ; i al nord, amb l a l lacuna. Aquesta 
venda costà al monestir dos-cents cinquanta sous en diner de 
bona moneda barcelonina. 1 1 

Amb aquesta adquisició el monestir, ultra consolidar la seva 
propietat, l'estenia envers llevant on allargava el seu límit amb 
el mar . D'aquest document recollírem la presència de l a l lacuna, 
0 estany, cap al nordest de l a seva propietat, que h i l imitava. 

11. — Finalment, cal que considerem u n darrer document que 
tenim a l'abast i que conclou les referències modificatives en 
aquesta segona meitat del segle x n de les propietats de Val l 
daura fins feia pocs a n y s ; però ara j a del monestir de Santes 
Creus. És u n a permuta concordatòria entre el bisbat de Barce
lona i el monestir del Gaià, dictada i sancionada el 15 d'octu
bre de 1188. 

Així, d'una banda Bernat de Berga, bisbe de Barcelona, amb 
els seus canonges, concedí al monestir de Santes Creus en mans 
de l'abat Hug i dels seus monjos, tots els delmes i primícies que 
l'església de Barcelona, la sagristia de la Seu, l'església de Santa 
Maria del P i , i l'església de S a n t a Eulàlia de Provençana tenien 
1 havien de tenir en l a granja de Banyoles, propietat del mo
nestir de Santes Creus, i en tots els altres alous i terres de 
conreu i ermes que els pertanyen allí, cessió degudament garan
tida perpètuament. A canvi d'això el monestir, i en nom d'ell 
l'abat Hug 1 els seus monjos permeten que el bisbe de Barce
lona i el seu capítol canonical pugui recollir del r iu Gaià enfront 
del camp de Soler, que és —prec isa el document— entre l'es
mentat monestir de Santes Creus i V i l a - r o d o n a — e l camp de 
Soler més tard fou anomenat d'Aiguamúrcia— i que la puguin 
fer entrar per aquell camp i des d'ell conduir-la fins a Vila-ro
dona. 1 2 Signen el document el bisbe de Barcelona i u n nombre 
considerable de dignitats canonicals i altres capitulars, i l'abat 
de Santes Creus amb diversos monjos de categoria d'entre els 
de la comunitat. 

* * * 

11. B . P . T . , cod. 169, f. 21v. Publicat per U D I N A , p. 141. 
12. B . P . T . , cod. 169, f. 97; publicat per U D I N A , p. 317. 
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E n els documents de Santes Creus aquestes possessions seves 
del pla de Barcelona, a l a parròquia de Sants i a les altres pro
peres tingué l a deguda consideració. Q u a n en 1162 es demanà 
al papa Alexandre I I I la confirmació de salvaguarda pontifícia 
al m o n e s t i r — l l a v o r s encara a V a l l d a u r a — , l a butlla papal que 
fou atorgada anomenava els béns amb la significativa frase de 
" C a m p de B a r c e l o n a " ; 1 3 és que aleshores el monestir solament 
h i podia relacionar el camp que li havia donat en u n a data que 
ens és desconeguda, Pere de Claramunt, sacr is ta ; abans, però, 
de l'any 1159. U n s quants anys més tard els monjos de Santes 
Creus obtingueren del papa Urbà I I I la confirmació de salva
guarda pontifícia de les seves possessions : com l a B u t l l a ante
rior, aquesta és u n document de gran valor per al coneixement 

-del procés evolutiu de la mongia de Santes Creus, perquè s'hi 
comprenen anomenades totes les seves possessions. 

A r a ací, aquell " C a m p de Barce lona" s 'havia transformat en 
" l 'honor de Barcelona i de B a n y o l e s " : havien passat vinfr-i-qua-
tre anys, j a que aquesta butlla fou atorgada a Verona el dia 11 
de desembre de 1186. 1 4 

Amb el nom de Banyoles, de quadra de Banyoles, de béns 
ubicats a Sants i rodalia, aquestes propietats de Santes Creus 
foren mantingudes fins a les darreries del segle xiv. E l dia 11 
d'abril de 1384 eren bescanviades, juntament amb altres béns 
monacals, pel castell de L a S a l a de Comalats, prop de Forés, per 
escriptura atorgada davant el notari de Tarragona Guil lem de 
Creixell . 

Amb aquest acte de transmissió de les propietats santes-
creuïnes ubicades " a les parròquies de Provençana i de S a n t s " 
s'acabà el senyoriu en elles d'un dels monestirs més egregis de 
l a nostra t e r r a ; tomba de reis, certament; però, sobre tot, tomba 
de la genuïna noblesa de Catalunya, i casa de santedat i de 
singularíssima exemplaritat. 

Artemi F O L C H 

13. "Àger de Barchinona", diu , exactament, l a B u t l l a atorgada a Montpeller el 5 
de maig de 1162. Inser ida al còdex 532 de l ' A H N M , ff. 13v-14v. 

14. A H N M , Cod. 532, ff. 23-24V. 
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C A R L E S C A R D O , I U N A OPINIÓ S E V A 
S O R R E E L M O N E S T I R D E S A N T E S C R E U S 

E l Dr . Carles Cardó era originari de Santes Creus. E n c a r a 
que ell v a néixer a Val ls , el seu pare procedia de l 'Hort G r a n o 
del molí de Dalt , del monestir, que encara fins avui h a conservat 
u n cosí seu en comanda d'explotació o conreu. E l cognom Cardó 
és corrent a Santes Creus i a les seves rodalies. 

U n dia es deixà caure a Santes Creus, on l i abellia de tant 
en tant embadalir-se en les petites meravelles que l 'art h i plas
mà i fruir d'un dels paratges més bells del lluminós Camp de 
Tarragona. E r a durant u n a de les èpoques immediatament an
teriors a l a República del 1931 en què llavors hom treballavaa 
refent trespols arbitraris a la n a u de migdia del claustre poste
rior, amb gran profusió de bastides que requeien sobre les para
des ufanes de l 'Hort G r a n , pels caminalets del qual ell passejava 
aquell capaltard d'un dia d'estiu, quan es presentà a fer-li u n a 
estona de companyia el seu compatrici, Mossèn Francesc de P. 
S a n j u a n , rector d'aquella parròquia monacal . 

Mossèn Francesc , que, enamorat com estava de Santes Creus, 
exultaya sempre que algú l i 'n parlava, sovint suscitava els temes 
que l i eren grats i conduí el D r . Cardó a conversar del monestir 
i de l a restauració que s 'hi practicava. 

—Restauració —digué sobtadament el D r . Cardó—. Tot a l 
més consolidació és el que cal fer. I és u n a grossa llàstima mal
baratar els esmerços i els cabals refent edificacions adotzenades 
com això que a r a s'hi fa, ans d'estudiar com cal la veritable 
restauració que convé a Santes C r e u s — . 

E l bon mossèn restà palplantat i tot sorprès de l'actitud del 
senyor canonge. I com que per compatriotisme i per l'edat s'ho 
podia permetre, v a sotjar el parer del Dr . Cardó, ordinàriament 
tan concret, t a n diàfan, tan encertat. 

—Voler refer el prestigi de Santes Creus, reedificant cons
truccions que l i lleven la fesomia és u n disbarat que hom no 
podrà perdonar mai a les persones, cregudament enteses, que el 
cometen. Q u a n sortosament encara h i h a a Santes Creus tantes 
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obres dignes que es poden refer esdevé u n a llei de cr im empasti
far-ho amb trespolets i embanets enfarfegosos i d'improbable 
destinació. 

—Home, sempre podran servir aquestes estances s i mai el 
monestir es pot tornar a repoblar de monjos —digué el mossèn. 

— S i això és possible, i jo ho desitjo amb tota l'ànima, — r e s 
pongué el D r . Cardó— cal que l a restauració de la vida monacal 
es faci amb tot el respecte que mereix el monument i amb tota 
la consideració que h a n de merèixer els monjos que h i tornin. 
A n s d'una m a l a adequació d'una obra vella que no val la pena 
readaptar a una servitud monàstica que sempre seria precària, 
que en bona hora s'aixequin de planta u n cos d'edifici on l a vida 
monacal es pugui desplegar còmodament. 

Tot l'àmbit d'edificacions que avui a Santes Creus podrien 
adaptar-se a la vida comunitària, serien absolutament insufi
cients a u n a comunitat fins i tot reduïda; i obligaria a desfeso-
meïtzar encara més u n conjunt d'edificis on h i h a tant de llevat 
arqueològic i artístic disfressat pel mal gust i les necessitats 
que els segles imposaven a la vida dels monjos. C a l restablir les 
estances nobles i refer fins on es pugui les construccions arqueo-
lògicament modèliques. Tot el que no sigui això és u n m a l es-
merç de temps i d'energies. 

Això pensava i deia el doctor Cardó a Santes Creus, el mo
nestir que estimava tant, perquè d'ell era originari. 

H a n passat una cinquantena d'anys. E n fa més d'una qua-
rentena que u n bon dia, i amb millor encert, es va descrostonar 
l'àmbit del refetor per a deixar palesa com fou de noble i majes
tuosa aquella nau medieval. èHavia sospitat, el D r . Cardó, que 
aquella n a u h i existia disfressada i que perpendicular a ella en 
podia aflorar u n a altra de parella, que hom s'aqueferava a des
dibuixar amb trespols, caixes d'escala i reposició d'obertures 
foranes capricioses i inadequades? És molt probable. 

Vet ací una idea lluminosa que hauria de presidir tot intent 
de restauració de Santes Creus, qualsevulga que s igui : arqueo
lògica, artística i fins i tot, monacal : que cal el màxim respecte 
al monument i la màxima consideració — s i mai convé repoblar-
l o — per als hipotètics monjos que h i vinguin a reprendre l a vida 
cenobítica. 

Francesc - A . M I Q U E L 
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R E C O R D D E P E R E L L O R E T 1 O R D E I X 

E l fet d'honorar els nostres avantpassats deu haver de conside
rar-se com una deducció del quart precepte del Decàleg. Els devem 
el que som i tot el que hauríem de ser i no som per defecte nostre. 
Quan, doncs, l'Arxiu Bibliogràfic ens invità a recordar la figura de 
Pere Lloret i Ordeix, qui fou l'únic President del Primer Patronat de 
Santes Creus, durant els anys trenta, acceptàrem cordialment la 
invitació, perquè una de les satisfaccions més grans és de poder 
parlar bé dels altres. 

Pere Lloret, del seu vivent, dedicà continuades atencions al nostre 
monestir de Santes Creus. Dir d'ell que en fou un enamorat, creiem 
que seria un judici circumstancial i fins i tot purament rutinari, 
perquè en aquest cas no es tractaria més que d'una afecció alada 
i efímera. Al nostre parer Pere Lloret tot simplement estimà Santes 
Creus. Aquest és . un sentiment més pregon i perdurable. Fou l'any 
1932 quan nosaltres el coneguérem pel fet de treballar sota la seva 
direcció, i, parlant amb franquesa, no ens semblà mai una persona 
que s'impressionés solament per les aparences. E l seu era el caràc
ter d'ün home sencer i sincer, és a dir — s i ens és permès d'usar un 
vocable bíblic—, un home just. Ho era envers ell mateix i envers els 
altres, sense simulacions, amb tota la fortalesa d'un roure. Ens atrevim 
a creure que la vida, per a ell, més que un dret era un deure que 
calia acomplir a satisfacció de la pròpia consciència. Volia les coses 
ben meditades, ben acabades i ben fetes. Detestava aquella expressió 
a voltes massa corrent, del «ja està bé!», dita per sortir del pas. Per 
a ell calia i era necessari que els assumptes es resolguessin al seu 
punt, de veritat i totalment, per imperatiu d'una íntima exigència. 
Ben entès que aquesta primmirada voluntat seva, encara, que era 
enèrgica en ell, no ho era per manca de cor o de suavitat, sinó, a 
l'inrevés, per abundància de cor i de sentiment, perquè creia que els 
altres eren mereixedors d'un tracte delicat, exquisit i complaent. 

Exornat amb aquestes qualitats, és natural que la seva dedicació 
a Santes Creus, mentre fou President de la Diputació de Tarragona 
i del Patronat de restauració del monestir, i durant molts anys més 
encara, abans i després dels seus càrrecs, fos important i fructífera. 
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Estimava les nostres realitats pairals, les manifestacions espirituals 
del nostre poble, i tot allò que forma part i és conseqüència inequí
voca de la nostra llarga història i de la nostra gran cultura catalana. 
I Santes Creus, que fou un dels bressols de la infantesa de Catalunya 
i una de les principals escoles de la seva joventut i maduresa, lògica
ment havia de seduir la seva atenció. Ja al 1917, com a vocal nat de 
la Comissió de Monuments de la Província, s'interessà vivament pels 
problemes de Santes Creus; i la mateixa Mancomunitat de Catalunya, 
sota la pressió exercida per Pere Lloret, dedicà una estimable atenció 
al monestir. L'any 1921 va començar les seves estades estiuenques 
a Santes Creus, on, fins a l'any 1936, la seva família passà els mesos 
calorosos, mentre ell anava i venia de Tarragona, de primer mentre 
habità al segon pis de la casa rectoral, i, els darrers anys, en un pis 
de la casa cantonera situada davant per davant de la porta d'entrada 
al Claustre Major. Llavors era Rector de Santes Creus Mn. Francesc 
Sanjuan, persona d'excel·lents qualitats i lliurada totalment al mo
nestir, amb el qual Rector, Pere Lloret entaulà una sòlida coneixença 
i una amistat que sols trencà la mort. A més a més, establí contacte 
amb famílies que sojornaven temporalment o vivien sempre a Santes 
Creus, les quals li servaren la més alta consideració, i d'aquesta inter
relació se'n deriven beneficis per a tota la població i singularment 
per al monestir. E l Sr. Eufemià Fort, gran amic, que compta en el 
seu haver quantiosos estudis i publicacions sobre aquesta solemnial 
i superba casa monacal, en el seu llibre titulat «Santes Creus de l'ex-
claustració ençà» explica bellament i amb clares paraules els resul
tats de les intervencions i preocupacions de Pere Lloret per a la 
conservació, restauració i dignificació del monestir i de les seves 
dependències. Seria prolix de fer-ne ara un repàs, tampoc no és 
necessari perquè el lector ja ho ha pogut llegir. És clar que Pere 
Lloret no fou sol en el seu interès perseverant i actiu envers el mo
nestir. Altres persones també sentiren amor per Santes Creus i ho 
demostraven esforçadament i generosa, però Pere Lloret s'hi abocà 
amb un entusiasme i una constància sense defalliments. Pot afirmar-
se sense exageració que, dins les limitacions amb què sempre es topa 
en casos així, per les distintes i diferents competències que hi inter
venen, i més d'un cop per la crònica feixuguesa i lentitud dels tràmits 
administratius, Pere Lloret aconseguí de dur a terme millores impor
tants en diverses dependències i estances monacals. Farem esment de 
la declaració de Monument Nacional del Monestir, promoguda i ac
tivada per la seva gestió personal, així com, encara que sigui a tall 
de curiositat, d'esmentar el trasllat de pedres sobrants de les voreres 
renovades de bastants carrers de Tarragona —naturalment amb la 
conformitat de la Corporació Municipal d'aleshores—, a Santes Creus, 
on s'utilitzaren en el claustre i altres llocs per a la seva pavimentació. 

No serà excessiu de recordar que, essent Ministre d'Instrucció 
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Pere Lloret i Ordeix, President del primer Patronat i Comissari 
de la restauració de Santes Creus. 



Pública Marcel·lí Domingo, l'any 1931, uns decrets de la Presidència 
del Govern de Madrid instituïren el primer Patronat de Santes Creus, 
del qual fou President el $r. Lloret, i components d'aquella nova 
institució els senyors Ramon Nogués i Bizet, Pau Font de Rubinat, 
Francesc Monravà i Soler, Antoni Company Fernàndez de Córdoba i 
Eduard Toda i Güell. Fou un gran pas per a la salvació i conservació 
del monestir. Atès també que tots aquells components del Patronat 
residien en poblacions allunyades, Lloret tingué l'encert de posar la 
seva confiança en im grup de veïns de Santes Creus, els noms dels 
quals mereixen ésser recordats: Magí Vidal Ras, conserge del mo
nestir, el guarda Joan Artigal Bosch, Benet Marimon, Joan Inglés i 
Fortuny, i el Secretari de l'Ajuntament Nicasi Claramunt, als quals 
es degué que en els procgl·losos dies del juliol del 1936, un grup de 
gent fprastera arribada tumultuosament a Santes Creus no causés un 
veritable estrall en el monestir. L'actitud d'aquests homes fou enèr-
giea. i dissuassòria, i és just que se'n tingui record. 

Durant l'agost del mateix any 1936 foren dissolts els Patronats 
de Santes Creus i de Poblet, i en Uou foren creades unes Comissaries 
encarregades del govern i administració dels monestirs, amb les ma
teixes o anàlogues funcions. Pere Lloret i Eduard Toda foren nome
nats els respectius Comissaris, a proposta com és natural del Conse
ller de Cultura Ventura Gassol. I és una dada digna de consignar 
que durant els tres anys malastrucs de la guerra civil, els treballs de 
conservació i restauració del monestir no foren interromputs. A co-
menços del 1939 encara hi havia a Barcelona uns vitralls preparats 
per a la seva intal·lació als finestrals de l'església. E l relat detallat de 
tot el que es portà a terme fóra llarg i interessant. Però sí que cal fer 
present que l'any 1927, en complir-se el sisè centenari de la mort del 
rei Jaume I I , el Just, les despulles mortals del qual reposen al nostre 
monestir, malgrat les evidents dificultats dels temps, el Sr. Lloret, el 
dia 2 de novembre d'aquell any aconseguí junt amb altres amics de 
fer celebrar una Missa funeral a l'església del monestir, coincidint 
amb el mateix dia del traspàs del monarca, ocorregut l'any 1327. Cal 
afegir que tota altra manifestació fou prohibida per l'autoritat. L a 
Missa fou celebrada pel Sr. Rector Mn. Francesc Sanjuan, assistit 
dels Rectors de Pont d'Armentera i de Vila-rodona, i va cantar-hi la 
coral de Santes Creus dirigida per Eufemià Fort, el qual m'ha fet 
notar que fou sens dubte l'única commemoració que es féu en tota 
la nostra terra. A desgrat dels inconvenients que en aquells dies 
representava un viatge per a semblant finalitat, es congregà a Santes 
Creus un nombrós grup que podria calcular-se en cinc-centes per
sones, que reteren homenatge a un dels més conspicus monarques de 
la corona catalano-aragonesa, i el qui més embellí Santes Creus. Mos
sèn Palomer per aquells anys publicava les Estampes de Poblet i les 
Siluetes de Santes Creus, que motivaren un ressorgiment de l'ad-
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miració per aquests monestirs, i per tant ún intens interès en llur 
coneixença. 

D'altra banda Pere Lloret no s'oblidava de detalls què per a ell 
mai no eren secundaris, i no cal dir que, en tractar-se de Santes 
Creus, el seu gest era amatent i decidit. A les nostres mans han arri
bat unes cartes de Pere Lloret, dels mesos de setembre i octubre de 
l'any 1936, escrites de Barcelona estant i dirigides al Sr. Cosme Oliva, 
Secretari de la Comissió Provincial de Monuments, en les quals 
s'ocupa i s'interessa per les necessitats materials del personal qüe 
directament tenia cura de la vigilància del monestir. E l fet potser no 
té massa transcendència, però ajuda a demostrar qué Pere Lloret 
atenia tots els punts i volia dur-los a bon compliment. 

La seva preocupació i el seu gran amor a Santes Creus no cessaren 
mai, ni tan sols després d'acabada là guerra. Allunyat ja de la vida 
activa per la seva avançada edat i per les circumstàncies de l'època, 
no s'oblidà d'aquest racó de la nostra terra on havia deixat tants 
bocins de la seva vida. A l'esmentat llibre d'Eufemià Fort podem 
veure-hi una fotografia de la darrera visita que Pere Lloret efectuà 
a Santes Creus l'any 1950. Pere Lloret morí fa deu anys, als noranta 
d'edat, ple de mereixements com correspon als esperits escollits que 
han sabut estimar sempre el millor i han estat beneïts i benvolguts 
per totes les persones de cor i de sentiments, com penso que tenen 
tots els amants de Santes Creus. 

Joaquim ICART 
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UNA OPINIÓ C O N S I D E R A B L E 
S O B R E L ' E N T E R R A M E N T D E P E R E E L G R A N 

A S A N T E S C R E U S 

Fins ben bé al cap d'una vintena d'anys d'exposada, no hem entrat 
en coneixement d'una opinió considerable sobre l'enterrament del 
rei Pere I I el Gran a Santes Creus. E s tracta de la formulada per 
un tractadista sicilià, Giovanni Lo Bue di Lemos, en el seu estudi 
Le tombe di Pietro III d'Aragona e di Ruggero di hauria, aparegut 
als «Archivio Storico Siciliano», sèrie I I I , vol. V I I (Palerm, 1956) 
pp. 279-286 (amb dues làmines apart, representant els enterraments 
de Pere el Gran i de Jaume el Just, a Santes Creus). 

L'autor conegué de vista el nostre monestir; fou informat de 
bibliografia important referent a l'enterrament reial, que esmenta per 
via d'apèndix; però que no utilitzà per a res, com és evident del seu 
treball. Aquest sembla resultat exclusiu de l'observació personal; de 
la consulta —potser només ocasional— dels llibres merament divul-
gatius de Guitert i Fort i Cogul (parlem de l'any 1956); i del seu 
coneixement de las coses sicilianes. Això darrer és e l q u e té veri
table importància en aquest cas, naturalment: posar en joc el conei
xement de peces sicilianes de pòrfir, que acarà amb les que trobà 
al monestir de Santes Creus. 

Giovanni Lo Bue di Lemos recompta i descriu, donant-ne les mides 
d'alçada i de gruix, les dues columnes porfíriques que hi ha al palau 
reial, al claustre posterior del monestir. Les coneix, doncs, ben bé. 
Les descriu i les situa: la del pati, a la planta, és la columna més 
gran, la sencera; l'altra columna és dalt, al pis, trencada aproxima
dament a una tercera part de l'alçària. L'autor resta visiblement sor
près de la troballa de les columnes porfíriques «que en lloc més dels 
fastuosíssims monuments catalans i aragonesos que jo he visitat, no 
he trobat columnes o altres obres d'aquest preciós pòrfid oriental». 
L'autor creu, i creu bé, que aquestes columnes arribaren a Santes 
Creus juntament amb el sarcòfag de Pere el Gran, que és cosa única 
al país: i que no podent ésser emprades per raó de llurs mides o 
per estètica de l'enterrament, foren utilitzades com adornament sin
gular quan fou bastit el palau reial. Això dedueix l'autor, i dedueix bé. 
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E l l no sabia, i nosaltres sí, que dels pòrfids portats de Sicília per 
Roger de Llúria destinats a l'enterrament de Pere el Gran fou utilit
zada l'urna o sarcòfag. Les altres peces romangueren magatzemades 
al monestir, fins que el rei Cerimoniós, al tombant del mig segle X I V , 
s'interessà pels pòrfids romanents a Santes Creus i no adequats a 
l'enterrament del seu avi. 

No sabem que els pòrfids interessats per Pere el Cerimoniós l i 
fossin lliurats pels monjos; creuríem que no. Unes peces tan estima
bles haurien estat utilitzades per a enriquir qualsevol construcció 
de categoria i no han aparegut enlloc, d'ençà. Sembla més versem-
blable de creure que els monjos de Santes Creus feren l'orni, i per 
tal que ningú mai no els privés d'aquelles peces del preciós material 
oriental, les adequaren al palau reial. 

Pel que fa al sarcòfag del rei a l'enterrament de l'església, que l'autor 
descriu superficialment i encomiàstica, en diu textualment: «è costi-
tuito dalla preziosa arca porfirea che le nostre storie ci dicono portata 
li da Palermo dall'ammiraglio Ruggero di Lauria». L'autor recusa 
per mancada de base documental, la contalla que llavors s'havia fet 
córrer d'una hipotètica procedència de l'urna funerària de Centcelles, 
a prop de Constantí. 

E n dóna les mides. E n descriu lleugerament els detalls ornamen
tals —les dues nanses— per advertir que «Identique decorazioni si 
trovano alle estremità delle coperture dei sarcofagi di Guglielmo I 
i l Malo a Monreale, e di Arrigo V I a Palermo». Pel que fa al cap del 
lleó «fa pensaré a quella que si trova nel coperchio del sarcofago di 
Federico I I nel Duomo di Palermo». 

L'autor especula amb el fet que aquesta peça no vingué de Sicília 
amb la tapa corresponent del mateix material porfíric. Allò que té 
interès és la relació que estableix entre la peça que conté la despulla 
de Pere el Gran amb d'altres que refereix i ubica a Sicília, que de
dueix d'una mateixa procedència, és clar . 1 

Giovanni Lo Bue di Lemos remarca com l'empresa de l'enter
rament de Pere el Gran fou encomanada per Jaume I I el Just a 
mestre Bartomeu, pedrapiquer, que tenia a la seva disposició les 
pedres que amb aquesta destinació havien vingut de Sicília, que sem
bla que hagueren oblidat als fomentadors de la contalla centcellesiana. 
Encara més: retreu el testimoni de Zurita que assegura categòri
cament que el cos del rei Gran «se puso en un hermoso túmulo de 
excelente pòrfido que Roger de Lauria trajo de Sicília». Resulta exem
plar que aquesta citació ens vingui recordada, reblant el clau, per un 
tractadista sicilià. 

1. Sobre altres enterraments porürics sici l ians, vegeu: Giovanni Agnello di R a m a t s : 
I sarcofagi donati da Ruggero I I alia Chiesa Ai Cefalú e transportatt a Palermo per 
ordine di Federico I I , " A r c h i v o Storico S i c i l i a n o " , sèrie I I I , vol . V I I ( P a l e r m , 1956) 
pp. 257-276. 
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Altrament, aparegué a Lo Bue di Lemos que l'urna de pòrfir no 
s'avé amb la resta del monument funerari pel desencaix del color 
i l'estil de la peça oriental amb l'estil gòtic de la resta. 

Fins ací la part positiva que escau de recollir del treball que ens 
ocupa. No val la pena de contradir alguna imprecisió de l'autor. Ni 
tan solament l'afirmació que les restes mortals de Roger de Llúria 
haguessin estat venudes per quatre rals a un oficial de la Companyia 
Naviera Transatlàntica que havia fundat el Marquès espanyol de 
Comillas, i que s'endugué com a una curiositat turística. 

F . - A . M I Q U E L 
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E L M E U MOSSÈN ABDÒ S O C I A S I BOVÉ 

Justificació d'aquest article 

E l a dia primer d'octubre de 1977 era assassinat al Morell, per un 
jove que havia demanat ésser escoltat en confessió, el sacerdot Abdò 
Socias, rector de Puigpelat, que ocasionalment es trobava allí. Al 
mateix confessionari fou agredit amb una arma blanca que li produí 
múltiples ferides la gravetat de les quals li ocasionà la mort de se
guida, sense remei possible. Aquesta fou la notícia, més o menys 
comentada, que fou divulgada i vaig conèixer aquell dissabte malas
truc, i que els mitjans de comunicació expediren difosament a pertot. 
E n vaig restar profundament adolorit. 

Coneixia de tota la vida a mossèn Abdò, per la relació que de sem
pre havia existit entre la meva família i la seva. Després de la guerra 
civil diverses circumstàncies ens acostaren encara més i la relació 
i l'afecte prengueren unes característiques de més forta i entranyable 
intensitat. Altrament, el seu pas per la parròquia de Santes Creus, 
esdevingué molt considerable, no solament pel que respecta al nexe 
particular, sinó per les singulars circumstàncies que posaren mossèn 
Abdò en un lloc de primeríssima consideració. Aquest aspecte, im
portant i transcedental de la seva vida, és el que és de justícia que 
evoqui ara ací, perquè en sóc testimoni excepcional. I és lògic que 
els meus records i la meva evocació esdevinguin una relació on pràc
ticament sigui indestriable la ponderació dels fets i una subjectivitat 
impossible dé bandejar. E l propòsit d'objectivitat absoluta hi és, i 
l'escometo amb la indulgència que a la bestréta voldria que em fos 
atorgada. 

El sacerdot 

Abdò Socias i Bové nasqué al Morell el 1913. Els seus pares eren 
d'ascendència pagesa, amics de casa, on venien alguna vegada el seu 
pare homònim i el germà d'aquest, que formaven una mena de tàn
dem inseparable: tan units anaven sempre que es mulleraren els dos 
germans amb dues germanes. E l primer record que conservo del futur 
mossèn Abdò ha d'ésser dels volts del 1925 o 1926. Vaig ésser hoste 
de casa seva amb motiu de l'homenatge que el poble del Morell 
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tributà aquell estiu a un oncle eclesiàstic de categoria, llavors auditor 
de la Rota de Madrid, que fou preconitzat bisbe, encara que aquesta 
preconització no arribà a fer efectiva la consagració episcopal. Lla
vors l'Abdò era un noi ros, esprimatxat i una mica entremaliat; molt 
joganer. Diria que el fet del seu parent eclesiàstic ajudà molt que 
ingressés al Seminari de Tarragona. 

L a seva carrera eclesiàstica resta interrompuda per la guerra civil, 
sense conseqüències insalvables; però no exempt de sotsobres i pors 
ben justificades. L a tardor de 1939 reprengué els seus estudis i el 1942 
fou ordenat sacerdot. L a primera destinació parroquial fou la vicaria 
de la Selva del Camp, la vila natal que jo en aquells anys freqüen
tava, i aquesta freqüència reforçH la nostra antiga amistat. Mossèn 
Abdò seguí la seva carrera sacerdotal com a vicari de les parròquies 
de Sant Joan de Reus, i Sant Francesc de Tarragona; bén vist i esti
mat a tot arreu. 

Així s'escolaren els seus mal comptats quatre primers anys de 
sacerdoei. E l 1946 era nomenat ecònom de la parròquia de Santes 
Creus. Recordo que, sabedor de la meva coneixença allí, ans de 
presentar-s'hi em vingué a veure — i a informar-se prèviament—; el 
meu contacte amb la població de l'ex-monestir i els seus habitants, 
sovintejat sobretot des de l'estiu de 1927, s'havia intensificat molt 
després de la guerra de tal manera que llavors ja feia alguns anys 
que hi havia plantat casa, on la meva família romania llargues me-
sades l'estiu, i practicava sovintejades estades més curtes entre any. 

Santes Creus després de la guerra civil 

No serà una divagació inútil, al contrari, que digui ací com durant 
els anys que seguiren la guerra civil s'anà gestant a Santes Creus una 
obra solidària: l'«Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus». Els seus orígens 
no són desconeguts del tot; però algunes de les particularitats que 
conformaren la gestació han estat poc divulgades. L a mateixa índole 
llur n'ha recomanat fins ara la discreció. Aprofito l'oportunitat que la 
biografia de mossèn Abdò ofereix de referir-m'hi per aixecar una 
punta de vel que encara en cobreix aspectes curiosos. 

Amb els darrers dies de l'any 1938 es paralitzava de fet la llarga 
i fructífera tutela que sobre Santes Creus havia exercit tan brillant
ment com encomiàstica el senyor Pere Lloret i Ordeix, com a Presi
dent del Patronat, de primer, i com a Comissari de la Generalitat de 
Catalunya fins a mig gener de 1939, quan els exèrcits de Franco l'obli
garen a allunyar-se de Santes Creus per exiliar-se definitivament a 
França durant uns quants anys. E l monestir, que per motivacions 
personals meves molt profundes i que no fan al cas, m'era tantíssim 
estimat, restà, de fet, un temps orfe de tutela. L a mateixa Comissió de 
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Monuments pràcticament no fou operant fins a la darreria d'aquella 
dècada dels anys quarantes. A Santes Creus només hi anava, de tant 
en tant, un funcionari que s'atribuïa — i li era reconeguda— la funció 
de fer-se càrrec de les quantitats que el conserge senyor Magí Vidal 
recaptava en concepte dels drets d'entrada a visitar el monument. 
Per part del govern de Madrid, i dels organismes i funcionaris de 
l'Estat, res més. 

Menys mal que a Santes Creus hi havia un conserge modèlic que 
vetllava el monument, i un rector que li feia un gran costat: Mossèn 
Francesc de Paula Sanjuan i Folch, que curava la parròquia des de 
l'any 1909. Home, el rector, d'una bondat inqüestionable i d'una rarís-
sima i arrelada estima à Santes Creus, sense ni proposar-s'ho, exercia 
una mena d'ascendent que compaginava meravellosament amb la de
dicació de Magí Vidal. Santes Creus, doncs, amb aquests dos perso
natges despullats de tota autoritat, però investits d'un gran ascendent 
moral, que es reforçaven mútuament, anava rutllant en aquells dies 
duríssims de la postguerra: sense un pa a la post; sense un cèntim 
al calaix. I encara amb la mena de rapacitat amb què un funcionari 
estatal ès presentava a recollir inexorablement un grapadet de pesse
tes assolit d'una a una. Que els visitants satisfeien per a la recons
trucció O conservació del monument; però que mai ningú no haurà 
sabut on anaven a parar. Per a les finalitats que havia estat creat 
aquest dret d'entrada, no; rotundament. 

E l 14 de maig de 1944 moria a Santes Creus mossèn Sanjuan. E l 
seu enterrament dos dies més tard —el 16—- constituí un dia de gran 
dol. Instal·lat el cadàver a la Sala Capitular en funció de capella 
ardent, fou conduït a coll fins al cementiri. Aquell dia ningú no tre
ballà a Santes Creus. L a mort del rector hi deixà un gran dol, i un 
gran buit. 

Un buit de mal salvar 

E l difunt mossèn Francesc havia arreplegat durant els seus anys 
de rector —uns 35— una pila de notes, de fullets, de llibres, de cóses 
que amb la seva mort ès dispersaren. Moltes d'aquestes anotacions 
i efectes concernien a Santes Creus. Fou una conseqüència irrepa
rable, de la qual em vaig doldre de seguida. Aquell mateix éstiu algú 
se'm solidaritzà èn l'orfenesa d'aquell òbit. L'absència de mossèn 
Sanjuan i la decrèpitud progressiva que la malaltia anava encoma
nant al conserge Magí Vidal em preocupava. Tant, o més, que l'ab
sència absoluta de cura, de protecció, de tutela oficial —almenys 
efectiva--; dels organismes estatals. Calia deturar que Santes Creus, 
que síaguahtavà meravellosament, encara, caigués en l'abandonament 
total, què podia suposar là seva anul·lació, la seva destrucció, potser 
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la seva desfesomiaïtzació. Els meus confidents més assenyalats foren 
el metge local Pere Serramalera i l'ecònom Francesc Martinell, que 
havia succeït el seu predecessor homònim i vallenc com ell. No puc 
dir sincerament que vaig tenir gaire sort. Amb una discreta atenció 
inicial de l'un i de l'altre, de la mateixa manera que el primer anà 
interessant-s'hi, l'ecònom s'anà desentenent del meu projecte de crear 
una societat o agrupació d'«Amics de Santes Creus». 

L'estiu de Santes Creus fou ben singular. Jo havia cursat al govern 
civil de Barcelona una instància personal per a fundar l'entitat, que, 
radicant a Barcelona, vetllaria per Santes Creus. Fou fàcil una res
posta evasiva, formulada verbalment amb retorn de la instància, per
què el monument es trobava a la «provincià» de Tarragona, de la 
competència del propi governador. Arribat així a Santes Creus, si 
d'una banda vaig poder comptar amb l'entusiasta adhesió del senyor 
Serramalera, em semblà invencible l'actitud retreta de l'ecònom par
roquial. L a il·lusió, però, no s'apagà, i aquell estiu mateix ja vaig 
cursar una instància al govern civil de Tarragona, que em vingué 
denegada al cap d'uns quants mesos. 

Mentrestant amb Serramalera qui sap els projectes i il·lusions que 
compartíem i ens havíem fet. No podíem recuperar aquella pila de 
petites coses del monestir que mossèn Sanjuan havia recollit i guar
dava i que es dispersaven —pràcticament es perderen per a Santes 
Creus, encara que materialment potser no foren destruïdes—: una 
força completa col·lecció d'impresos referents a Santes Creus; mo
nografies, articles de premsa, programes d'excursions i de festes i , 
més que res, una mena de memòries personals que escrivia dia a dia 
relacionant cronològicament coses curioses per a Santes Creus. Però 
calia intentar de fer alguna cosa de més segura continuïtat que l'es
forç d'una persona sola. 

Sobretot ell en féu qüestió a l'Ajuntament, al qual pertanyia. De 
tal manera que, la Corporació en sessió del 18 d'octubre de 1945 cedí 
com a seu de la projectada societat una cambra del palau de l'abat. 
Cal enregistrar aquest fet prematur, de tanta significació. Mentrestant 
fracassaven a Tarragona dues instàncies en sol·licitud de la fundació 
dels «Amics de Santes Creus». I la parròquia de Santes Creus vacant 
per remoció de mossèn Francesc Martinell, el 1946 ja era coberta per 
mossèn Abdò Socias, que s'avingué generosament i entusiasta a faci
litar les coses, i a col·laborar activament a l'èxit de les gestions. 

E l buit de la mort de mossèn Sanjuan estava ben salvat amb la 
vinguda de mossèn Socias. Davant el fracàs de les reiterades peti
cions dels «Amics de Santes Creus» durant les festes de Setmana 
Santa de 1947 hom projectà una nova tàctica, de la qual participà 
Mn. Abdò. Renunciant l'estimat nom dels «Amics de Santes Creus», 
tractàrem de camuflar-lo amb un nom una mica més solemne, que 
encaixés una mica amb els gestos imperialistes i triomfalistes que 
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Mossèn Abdò Socias, un dels tres fundadors de l 'ABSC. 



llavors privaven als cercles oficials. Jo tenia al damunt de la taula el 
meu fitxer de bibliografia santescreuina; i a l'hora d'assenyalar el 
nom de la nova societat que reiteraríem que ens fos concedit de 
fundar, una mica així expeditivament li atorgàrem el d'«Arxiu Biblio
gràfic de Santes Creus». No ens hi pensàrem gaire; com si ens en 
desembarasséssim, amb displicència, sense creure que mai de la vida 
hagués de quallar, que fos capaç de prendre. 

Redactàrem una instància que signaren amb mi mossèn Abdò 
Socias, com a suport eclesiàstic de la presentació; i el senyor Serra
malera, com a suport polític —perquè representava la «jefatura local» 
i era membre de l'Ajuntament. I jo, que havia fracassat ja pluralment 
en el meu intent, em temia que faria fracassar aquesta nova prova; 
que estàvem, però, persuadits que no fóra la darrera, sinó la primera 
d'unà nova tàctica. 

Efectivament: la instància aquesta vegada fou cursada a través 
del govern civil de Tarragona al ministre de la Governació de Madrid, 
on va caure bé. Tant bé que signada per nosaltres tres el 18 d'abril 
de 1947, i avalada amb tots els segells haguts i per haver de la parrò
quia i de les preteses organitzacions polítiques municipals, degué 
merèixer atenció a Madrid. Com fos, un decret del Ministeri de la Go
vernació del 17 de juny—encara no dos mesos després de redactada 
la instància i el Reglament que l'acompanyava— autoritzava la funda
ció i funcionament de l'«Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus». 

La fundació de l'A. B. S. C. 

No ens ho esperàvem. Després de més de trenta anys encara m'es
borrona el record, no sabria dir si més intens de constatament que 
de sorpresa amb què als primers dies d'iniciat l'estiueig dels de casa 
-—i meu, és clar— a Santes Creus fou rebuda la resolució de la ins
tància. Com si no sabéssim ben bé què havíem de fer-ne. 

Refets del primer cop ens adonàrem de com les circumtàncies 
polítiques que s'anaven desenvolupant ens podien afavorir. Liquidada 
la segona guerra mundial, Franco en algunes coses començà de fer 
la farina més blana. Calia aprofitar-ho. Començàrem per conscienCiar 
una tria de persones residents permanentment o accidental a Santes 
Creus. Fou una labor reiterativa, no sempre fàcil, en la qual mossèn 
Abdò representà un gran paper. L a rectoria, sempre oberta per això, 
fou el lloc de les multiplicades reunions, de vegades nombroses d'as
sistents, d'aquells mesos d'estiu. Fou especialment transcendent la 
del 10 d'agost en la qual es configurà més o menys la Junta de l 'Enti
tat, es resolgué definitivament el dia de la festa fundacional, i s'acordà 
que tots els actes, llevat la lectura del Reglament aprovat, es desen
rotllessin en català. Hi hagué contraopinants, és clar, i ja ens els 
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esperàvem. Però mossèn Abdò ja tenia preparat l'argument. Com que 
la festa començaria amb una missa solemne, ell ja tenia emparaulat 
el predicador que ho faria en català. Si no passava res; per què s'havia 
de fer res en castellà? 

La festa es fixà per al diumenge 14 de setembre. L a tasca desenrot
llada per mossèn Abdò durant aquestes quatre o cinc setmanes fou 
intensa i fructuosa. Ajudà eficaçment la propaganda que s'expandí, 
i en moltes coses destacà sobre tothom en aquells dies febrosos i 
d'il·lusionades esperances. Un sol exemple: només amb els comptats 
elements de la localitat —una mal comptada trentena de veïns— as
sajà i se'n sortí airosament, la missa polifònica del mestre Ribera, 
a tres veus, sobre motius del Tantum ergo toledà. Tot per donar relleu 
a la festa fundacional. 

Aquesta se celebrà el 14 de setembre de 1947, amb extraordinària 
solemnitat i una inusitada presència de gent forastera, absolutament 
inesperada. S'hi predicà el sermó en català, a l'església. I a l'acte 
profà hi hagué una senzilla salutació de la presidència, el meu discurs 
fundacional, i el de resposta de l'autoritat, tot en català. Només la 
lectura del Reglament es féu en castellà. Tot això s'esdevenia l'any 
1947, cal remarcar-ho; perquè, encara que després de trenta anys ja 
no ho sembli, tot això vorejava, llavors, la prohibició. I en l'agosa
rament cal que ho digui, mossèn Abdò fou el meu millor valedor 
i suport. 

E l l mateix ho manifestà: aquell dia 14 de setembre de 1947 havia 
estat una de les diades més satisfactòries de tota la seva vida. 

La labor social de mossèn Abdò 

E l dia fundacional mossèn Abdò fou proclamat vocal primer de 
la nova entitat. Posat aquest càrrec a reelecció reglamentària els 
anys 1949 i 1951, hi fou unànimement confirmat. Només el 1953, quan 
ell ja havia hagut de deixar la parròquia fou substituït precisament 
per l'ecònom que l'havia succeït: mossèn Romà Comamala. Dreçada 
amb la datació fundacional del 14 de setembre de 1947 la llista dels 
socis ingressats s'establí així: els tres primers números foren adju
dicats als tres principals fundadors, 1, per tant, el 3 correspongué 
a mossèn Abdò. 

Diguem, perquè em faria pesat si detallava gaire, que l'Arxiu fou 
una de les grans dedicacions de l'ecònom de la parròquia en els anys 
que mossèn Socias romangué a Santes Creus. Enregistrem, només, 
unes quantes efemèrides destacades. E l 22 d'agost del 1948 beneí 
solemnement la primera pedra dels fonaments de la Creu de Terme 
que es replantà tocant al Pont de Pedra i que amb els elements 
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salvats el 1936 restaurà la Comissió de Monuments. Amb ocasió de la 
segona festa de l'ABSC del 5 de setembre següent, organitzà tota 
una extraordinària solemnitat en l'acte de la benedicció que impartí 
el Dr. Francesc Vives i Recasens, Vicari general de l'arquebisbat, 
assistit en el tern dels rectors veïns de Vila-rodona i del Pont d'Ar
mentera. A la festa de l'any següent 1949 —4 de setembre—oficià ell 
l'ofici solemne, en el qual cantà la missa polifònica de Foschini la 
capella de la catedral de Tarragona. 

Com que totes aquestes aglomeracions —més que concursos de 
gent— feien insuficients els seients que hi havia a l'església de Santes 
Creus, la dotà d'una sèrie de bancs uniformes. Fou una resolució molt 
audaç i que per això val la pena de circumstanciar. L a parròquia de 
Santes Creus, com a tal és pobra, en superlatiu. Ho ha estat sempre. 
Aquesta pobresa detonava baladrerament per motius diversos —un 
dels principals la desaparició del clos coral del centre de l'església—. 
Hi havia uns pocs bancs vells i incòmodes i desproporcionats; algu
nes famílies de la població, i , sobretot les propietàries de les cases 
i de les terres que havien estat del monestir, s'hi havien anat portant 
cadires més confortables, reclinatoris i bancs. Tot plegat una barreja 
lamentable per antiestètica, i , encara més, per discriminatòria. Altra
ment esdevenien d'adequació anàrquica i sovint insuficients. Mossèn 
Abdò inicià el remei amb la construcció d'uns quants bancs, la majo
ria sufragats per socis de l'ABSC. I així inicià un procés que el seu 
successor havia de cloure, desarrelant una dolorosa discriminació 
social dins l'església, havent de cancel·lar sense contemplacions ni 
concessions diversos pretesos drets, d'ingerències, d'ús i de propie
tat particular que feren resistència a prescindir dins l'església de 
tots, de les privilegiades situacions i comoditats de llurs cadires, de 
llurs reclinatoris i de llurs bancs per adequar-se als bancs on tots els 
fidels eren igualats. Aquesta brega la inicià l'any 1950 després d'ha-
ver-s'hi pensat molt, perquè «el horno no estaba para bollos»,com li 
havia dit un senyor propietari del seu banc a l'església on mai no arri
bava a l'hora i que durant la festa del setembre de l'Arxiu, imposà el 
dret de propietat per a foragitar-ne uns fidels que s'hi havien instal-
lat a oir missa. Fou un espectacle lamentable, que es proposà que no 
succeís mai més; i perquè aquell senyor propietari, que sempre feia 
tard a l'església, ans d'hora hi enviava un manat seu que l'hi guardés 
el lloc. 

Des de la rectoria de Santes Creus mossèn Abdò veia i vivia el des
plegament esperançador de l'Arxku Per a donar-lo a conèixer els pri
mers anys es pronunciaren unes quantes dotzenes de conferències, de 
vegades acompanyades d'altres actes, a diverses localitats .Recordo 
que el 22 de març de 1950 vaig disertar al Centre de Lectura de Reus 
sota el tema d'El rector de Vallfogona i Santes Creus, que precedí la 
publicació del meu llibre d'aquest idèntic títol, i ell h i volgué acudir 
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a desgrat de l'hora de nit en què s'escaigué i les dificultats que això 
comportava aleshores a un clergue. Com en aquest, Mossèn Abdó as
sistí — i actuà— en diversos altres actes concernents a l'Arxiu. E l 20 
d'agost del mateix 1950 «Ràdio Reus» emetia la conferència de mos
sèn Socias sobre El retaule major de Santes Creus i els seus salvadors 
el 1835, en ocasió del VIHè centenari de la fundació de Santes Creus. 
E n el concurs fotogràfic organitzat en aquesta commemorativa ocasió 
hi guanyà el guardó ofert per l'alcalde de Valls; en successius dels di
versos concursos d'aquesta mena programats en les festes de l'Arxiu 
hi prengué part, sense opció a premi, fora de concurs, només col·labo
rant. Val a dir que tenia prou traça a captar motius de gran interès 
documental, que era allò que desitjaven els nostres concursos. E l 18 
de novembre d'aquest mateix 1950, integrant els actes amb els quals la 
Delegació provincial d'Educació Popular de Tarragona col·laborà a 
l'esmentat VIHè centenari —entre ells una exposició de fotografies— 
organitzà dues conferències, la segona de les quals pronuncià mos
sèn Abdò sota el tema: El beat Guillem de Montpeller fundador de 
Valldaura. 

Ja he dit per peces menudes —Santes Creus de l'exclaustració 
ençà, Tarragona 1972, pp. 250-252— la col·laboració de la parròquia al 
retorn de la relíquia del cor de Blanca d'Anjou que vaig gestionar 
llavors i que amb motiu del mateix centenari accedí a resoldre el seu 
dipositari. Aquest el lliurà a l'Arxiu pel meu conducte, com és clar. 
Però anys a venir un ecònom de la parròquia, pel seu compte i seguint 
una política de fets consumats, el sostragué del local de l'Arxiu al 
qual tenia accés i se l'endugué a l'església on es conserva; però nor
malment ningú no el pot veure, i on no sembla que tenia destinat 
que anés el lliurador com es desprèn del document de cessió. Aquest 
tort a l'Arxiu, mossèn Abdò no l'hauria fet mai; ni de forma subrep-
tísia, ni de cap altra manera. És el que em digué quan se n'enterà: 
el cor de Blanca d'Anjou fou tornat a Santes Creus i dipositat a 
l'Arxiu, i no a l'església. Efectivament. L'Arxiu mai no se'n cregué 
propietari; només dipositari. Altrament hauria pledejat. Però aquests 
fets no poden mai donar per a apropiacions indegudes que han dolgut 
i dolen, i que han estat poc divulgades pro bono pacis. 

Destaquem que el 13 de gener de 1952 el rector de Santes Creus 
féu els honors a la flota americana que comparegué a visitar Santes 
Creus amb un representatiu acompanyament d'autoritats tarrago
nines que en feren gràcies a la nostra entitat. Aquest esmerç de rebre 
personalitats al monestir fou reiterat, i, sovint, poc conegut, perquè 
ell no hi donava importància i ho oblidava de seguida; però no sempre 
ho oblidava el personatge afavorit, com succeí amb el comte de Valle-
Uano en la visita que hi efectuà el 4 de març de 1952. Aquell mateix 
any el Patronat, —6 de maig— el delegava perquè solucionés amb el 
veïnat una qüestió sobre les aigües del monestir. 
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Encara escau, perquè assolí inusitada dimensió, l'esmerç de mos
sèn Socias a organitzar l'Assemblea d'investigadors comarcals convo
cada a Santes Creus el 31 de maig de 1953, que ha resultat la segona 
de les que s'han anat celebrant — i se celebren encara— arreu de Ca
talunya amb bastant d'èxit. I que l'Arxiu, d'alguna manera en com
memorarà el 25è aniversari l'any que ve, que s'escau. No fou fàcil 
aquella organització, que calgué improvisar a base dels escassos 
recursos de l'entitat, als quals generosament reforçà amb tot el mobi
liari convenient de la parròquia. Tot s'hagué de menester. I amb això 
vull significar com era de positiu el seu ajut, i d'eficaç la seva labor 
directiva de l'entitat. 

El seu comiat de Santes Creus 

L'Assemblea General de l'ABSC juntada al monestir el 7 d'agost 
de 1953 no reelegí mossèn Socias com a vocal primer de la Junta, 
càrrec que ostentava des del dia de la fundació de l'entitat. Havia 
d'abandonar la parròquia. Havia estat destinat ecònom de la de Puig
pelat. Aquell migdia la Junta, uns quants socis, les autoritats i algun 
altre amic del mossèn li dedicàrem un dinar de comiat i d'homenatge. 
Se'l tenia ben guanyat. E l satisféu i l'agraí emocionadament. 

E l 6 de setembre següent, i en la solemnitat acadèmica anual, fou 
designat per a pronunciar la conferència, que titulà: Santes Creus 
a través de sis anys d'experiència. Les «Memorias» —pp. 298-301— en 
publicaren una síntesi suficient. Fou el seu comiat de l'Arxiu, on, 
destacadament j a no havia d'intervenir més, a causa de la dedicació 
que la seva destinació parroquial li comportava. 

Així ha passat gairebé un quart de segle. De tant en tant vèiem 
l'enyorat mossèn Abdò, alguna vegada a Santes Creus mateix, on li 
agradava de comparèixer. Si el vèiem poc, el recordàvem sempre, amb 
afecte, amb profunda estimació que es tenia ben guanyada dins l'en
titat. Perquè el record de mossèn Abdò a l'Arxiu serà perpetu, no 
s'hi pot esborrar mai. L a seva empremta, sempre entusiasta, sempre 
de bona fe, sempre eficaç, sempre abnegada, hi ha resultat profun
dament gravada. Durant els primers anys de l'ABSC, la seva col·labo
ració fou decisiva. Ho puc proclamar jo, i ho faig, perquè com a ningú 
em consta com fou d'inapreciable el seu concurs jovenívol i incan
sable. Calia dir-ho, recordar-ho, actualitzar-ho; no solament perquè 
tots som una mica oblidadissos; sinó també perquè les actuals gene
racions de socis no ho han viscut. 

Quan el 1947 l'Arxiu fou fundat, ningú, per optimista que s'hagués 
sentit, no hauria concedit auge, ni vida, ni continuïtat a l'entitat 
naixent. Si això i molt més; si tot el que l'Arxiu ha fet durant trenta 
anys i el que en l'esdevenir pugui fer ha estat possible, cal que em 
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fem gràcies als homes que en els primers temps, com mossèn Abdò 
Socias, s'hi donaren generosament. 

Ja ho he dit, mossèn Abdò Socias morí sobtadament, quan acudí 
a l'església del Morell requerit per un pretès penitent que volia con
fessar-se. Al mateix confessionari fou occit, en compliment del seu 
ministeri sacerdotal. E n una església on era accidentalment perquè no 
era la seva parròquia; però en una església on mai no hauria somiat 
que pogués morir; a l'església on havia estat batejat; on havia rebut 
la confirmació; on havia celebrat la seva primera comunió; on tantes 
i tantes vegades havia servit l'altar amb les seves ajudanties com a 
escolà, com a seminarista, com a clergue; on havia cantat solemne
ment la seva primera missa; i on el darrer dia de setembre hi havia 
celebrat la darrera. 

Ni ell, segons sembla, coneixia el seu agressor, ni aquest coneixia 
la víctica. Encara que tots dos fossin del mateix poble; circumstància 
que matisa d'un més dolorós dramatisme el seu sacrifici cruent. Tots 
els qui el coneixíem i l'estimàvem ens en sentim esborronadorament 
sotragats. Que al Cel el poguem veure. 

L'endemà de la mort, 2 d'octubre, quan encara el seu perforat 
cadàver estava de cos present a la seva casa del Morell, en iniciar-se 
a les places de Santes Creus la festa castellera que hi atragué una 
llarga dotzena de colles i una pila de milers d'espectadors, el locutor 
anuncià a tothom la tràgica mort de mossèn Abdò, i demanà que li 
fos dedicat un minut de silenci; de recolliment i de pregària, de 
record i d'homenatge. E l silenci es produí, impressionant, amb una 
dimensió de projecció que penetrava i feria les fibres més sensibles 
dels qui l'havien conegut, i encongia el cor de tothom. Un espinguet 
d'un tiple dels grallers ens desabaltí d'aquell silenci profund, tocà 
una melodia d'homenatge al difunt, i començà la festa. 

Damunt la qual surava l'ombra d'un home bo, que havia mort en 
el compliment del seu ministeri sacerdotal, i que havia estimat molt 
i treballat més per Santes Creus. Perquè — i això no ho sabien la 
majoria dels milers de persones que aquell dia acollien les places del 
monestir— sense l'abnegació d'un grapat d'homes en el primer rengle 
dels quals figurarà sempre mossèn Abdò aquella festa a Santes Creus 
no hauria estat possible. 

L a Junta de l'ABSC, en nom de l'entitat, s'associà al dol general 
i ho comunicà als socis amb una esquela publicada als diaris de més 
circulació de Barcelona. L a seva tràgica fi, el seu impensat comiat 
definitiu ens ha colpit dolorosament a tots. Els qui fórem els seus 
amics, els qui amb ell treballàrem des del primer moment per Santes 
Creus, ens sentim presos d'una llei d'orfenesa de la qual no ens veiem 
en cor de reaccionar. Hem mort una mica amb ell. 

Eufemià F O R T I COGUL 
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MOSSÈN ABDÒ ÉS M O R T ! 

Mossèn Abdò és mort! Aquesta fou la notícia que va córrer de boca 
en boca entre els santescreuins el dia primer d'octubre passat. Encara 
és viu el dolor que ens va envair a tots quan sabérem que mossèn 
Abdò Socias i Bové era mort. 

Ha mort l'amic del poble. L'amic de tots. Un foll el va assassinar 
mentre complia els deures del seu ministeri a l'església del Morell, 
el seu poble nadiu, i aquesta manera de morir ens va esglaiar. Quin 
mal havia fet? Perquè mossèn Abdòn —així l'anomenàvem tots— era 
l'home del poble, nascut entre el poble i per al poble, i lliurat al poble. 
Per això era l 'amic de tothom. 

Havia nascut al Morell el dia 9 de setembre de 1913. Estudià al 
Seminari de Tarragona i fou ordenat sacerdot el 27 de febrer de 1941. 
Després de tenir els càrrecs parroquials de vicari de la Selva del 
Camp, de Sant Joan de Reus i de Sant Francesc de Tarragona, fou 
nomenat ecònom de la parròquia de Santa Llúcia de Santes Creus 
el dia primer de maig de 1946. Arribà a Santes Creus tal com era: 
amb senzillesa, amb humilitat i amb bondat. Ben aviat, gairebé po
dríem dir aquella mateixa setmana, tant ell com la seva germana, la 
Teresina, eren amics dè tots. Venien de pares pagesos: el senyor Abdò 
i la senyora Josefa. A Santes Creus va trobar-hi homes del camp, tre
balladors, pagesos senzills com ell, i així va néixer la seva popularitat. 

A penes arribat, ja formà el cor parroquial. Amb un gran entu
siasme hi anàvem, homes i dones, dues vegades cada setmana, a assa
jar a casa del senyor rector. L a Teresina es desfeia en atencions 
envers tóts. No érem pas ni bons ni mals cantaires, però l'amistat 
amb mossèn Abdon ho suplia tot. I cada diumenge, el cor parroquial 
cantava la missa d'onze. 

Després, ja començat l'any 1947, formàrem la «colla de les cara
melles». Amb fe, entusiasme i amistat envers mossèn Abdò, tots els 
homes acudiren a la seva crida. Homes de Santes Creus, homes d'Ai
guamúrcia, homes de les Pobles, tothom va anar-hi. Allí hi havia el 
Pau Nen Xic, i el seu fill el Miliu; l'Artur de l'Hort Gran, el fill i el 
mosso, el Magí; el Pepito Bal·lero; el Josep Pastisser; YArturo de la 
Teresina Paleta; i molts més que farien la llista inacabable. I arri
bada la nit de Pasqua, sortirem a cantar per Santes Creus, per Aigua-
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múrcia, per les Pobles, pel Pont d'Armentera i per altres llocs. Fins 
i tot sortirem amb pluja. Mossèn Abdon era un més de la colla; 
només afegiré que els dies d'assaig —sempre després de sopar— el 
bar de ca l'Artigal quedava buit, sense cap home. E l resultat d'aque
lles caramelles foren unes excursions a Montserrat, a Camarasa i fins 
i tot a Andorra; era el mes de juny de 1950. 

Mentre proveïa, amb amor i diligència, totes les obligacions de la 
parròquia, no deixà mai de visitar els malalts i els desvalguts. Anava 
sovint al barri veí d'Aigumúrcia. Sempre se'l veia per aquells camins 
amb la seva motoreta i la sotana arromangada. 

Quan l'amic Eufemià Fort i jo li vam exposar la idea de crear una 
entitat que es preocupés del monestir, d'agrupar els amics, tot seguit 
trobàrem en ell un col·laborador entusiasta. Seguint la Resena de la 
Fundación escrita per Eufemià Fort i publicada al primer fascicle 
de les Memorias de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus de l'any 1947, 
llegim: En esta labor cabé destacar la ayuda del actual regente de la 
parròquia, Rdo. Abdón Socias, Pbro., por remoción del Rdo. Marti
nell. Casa seva, la rectoria, fou el lloc on hi hagué la transcendental 
reunió del 10 d'agost de 1947, en la qual es crearen les bases per a 
fundar l 'ARXIU, així, en lletres majúscules. Per això era el soci fun
dador número tres. 

Quan, el 6 de setembre de 1953 donà la seva conferència Santes 
Creus a través de sis anys d'experiència, manifestà: «El monestir de 
Santes Creus és la raó d'ésser de la nostra existència» i afegia: «Totes 
aquestes coses que hem dit i moltes d'altres que silenciem, per no 
considerar-les tan interessants de referir, hem viscut en sis anys.» 
Vet aquí ací la seva humilitat! No va citar res de la seva intensa vida 
parroquial. De nit, de dia, a tothora, muntat damunt la seva Guzzi, 
vèiem el senyor rector de Santes Creus anant d'una masia a una altra, 
d'un lloc a un altre; a tot arreu on el necessitaven acudia prest. 

E l 22 d'agost de 1948, amb alegria, beneïa i col·locava la primera 
pedra de l'emplaçament nou de la Creu de Terme, a l'entrada del 
Pont de Pedra. Cada dia anava a veure les obres, i la seva joia fou 
el següent 5 de setembre quan el vicari general de l'arquebisbat, Dr. 
Vives, acompanyat d'altres sis capellans i totes les autoritats i el 
poble, beneïa i inaugurava l'obra ja acabada que avui dia veiem. 

A finals d'aquell any organitzà la cavalcada dels Reis Mags, que 
tant d'èxit va tenir. Tots els pobles de la rodalia li demanaven que 
hi acudís, aquella cavalcada. Tot es muntava a casa seva a la tarda 
del 5 de gener. E r a la casa de tots. Encara recordo quan em va dir, 
essent al Pont d'Armentera, que pugés amb ell al balcó de l'Ajunta
ment —jo feia de rei negre— i que m'adrecés a la mainada dient-los 
quatre paraules inintel·ligibles, perquè així ell pogués, com qui tra
dueix de l'àrab, fer el missatge de fe, d'amor, d'esperança a tots. 
Aprofitava qualsevol ocasió per complir amb el seu sacerdoci. 
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Organitzà funcions de cinema amb l'ajut del senyor Pau A. Wehrli 
a l'escola de Santes Creus. Organitzà funcions de teatre a l'església 
dé Santa Llúcia. Tot ho feia per tal de tenir la seva feligresia amb ell, 
per estar entre ells i que no se n'anessin pels pobles del voltant. 
Arribada la tardor, tots els homes del poble anaven junts, una diada, 
al bosc, a fer la «llenya de l'any per al senyor rector»; tant se l'esti
maven. No volien que li manqués l'escalfor de la llar de foc ni de la 
cuina. I no cal afegir que ell hi anava com un més, cantant, rient, 
joiós; estava amb el seu poble. 

Posteriorment, l'any 1949 volgué donar més espectacularitat a la 
processó del Dijous Sant. Tot el jovent es prestà a fer la «cohort 
romana» mentre els petits, vestits de Maria Magdalena, Sant Josep, 
Sant Pere, Sant Joan, etc, feien la joia dé les mares i de les dones 
què miraven la processó. E s feia el Dijous Sant a la tarda per tal 
que qui volgués anés el dia següent, Divendres Sant, a la processó 
de Tarragona. E l l i la seva germana organitzaven la comitiva, la pro
cessó; tot passava per les seves mans. 

Participà intensament en la campanya de divulgació santescreuina 
del vuitè centenari de la vinguda del Cistér a Catalunya (1950-1951), 
pronunciant diverses conferències a Reus, Tarragona i Valls, on la 
seva presència i els seus mots eren escoltats amb fruïció per tot el 
públic assistent. 

Quan fou nomenat ecònom de la parròquia de Puigpelat, el 14 de 
juliol de 1953, tots els santescreuins anàrem en caravana a acompa
nyar-lo à là seva nova parròquia. Envaïrem el petit poble de Puigpelat 
i proclamàrem la nostra adhesió, la nostra estimació envers el «nostre 
senyor rector». Fou un dia de festa per a Puigpelat! 

Després li dedicàrem un homenatge a Santes Creus. Fou el 9 
d'agost de 1953. Copiem de les Memorias de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus aquests mots: Homenaje a Mn. Socias. Coincidiendo 
con la Asamblea General, la Junta del Archivo deseó tributar al vocal 
de la misma Rdo. Abdón Socias una prueba del carino que le profesa 
la Entidad, con motivo de haber sido ascendido el mencionado Rdo. 
Socias en su carrera parroquial. A este fin, ya en el acto de la Asam
blea se hizo mención especial del sentimiento que la Junta manifes-
taba por el traslado de Santes Creus de quien fué entusiasta organi-
zador de la Entidad, ya antes de sus comienzos y que colaboró deci-
didamente a que el «Archivo» pudiera nacer. Desde su fundación, sin 
interrupción, el Rdo. Socias ha formado parte de la Directiva de la 
Entidad y a pesar de presentar en la Asamblea, y por motivo de su 
traslado, la renuncia al cargo que en ella ostenta, por aclamación fue 
rechazada su proposición y confirmado en él. Esta simpatia se reiteró 
con motivo del agasajo que la Junta le dedico, invitàndole a un mo-
desto banquete, al que se sumaron las autoridades de Santes Creus 
y varios socios del «Archivo» y vecinos de la parròquia. Hubo breves 
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parlamentos y reiteradas manifestaciones de adhesión y del senti-
miento que a todos producía su partida. El agasajado agradeció, 
evidentemente emocionado, la sincera prueba de la simpatia que supo 
granjearse en los ocho anos que regento la parròquia de Santes Creus. 

I aquell any mateix volguérem que ocupés la càtedra de la nostra 
sessió acadèmica, la setena Festa Anual. Dissertà sobre el tema, tal 
com dèiem abans, Santes Creus a través de sis anys d'experiència. 
Aquesta fou la darrera vegada que actuà a l'Arxiu. Absort per la seva 
feligresia de Puigpelat, i més tard mancat de forces físiques, a causa 
del greu accident que patí l'any 1967, ja no vingué més a les nostres 
reunions ni a les nostres festes. Però l'estimació i l'admiració de tots 
els santescreuins estigué sempre amb ell. Durant els dies en què la 
seva vida perillava, per l'accident esmentat, els homes de Santes 
Creus feren torns a la capçalera del seu llit, a l'hospital de Valls, 
vetllant-lo. Encara avui dia, parlant amb ells —-Emili Ventura, Joa
quim Jordà, Joaquim Balaguer, el Jordi Canela, etc.^~ recordem amb 
angoixa aquelles hores passades. Va ésser un orgull per a ells que en 
sortís amb vida. 

L a seva desaparició física és un motiu de dol per a tots, però el 
seu reçord i el seu exemple són una llum fecunda que ens el farà 
present adesiara al llarg del temps. L a força del seu treball, el record 
de la seva bonhomia i la perdurabilitat de la seva obra santescreuina 
romandran per a sempre entre nosaltres, entre tots aquells que el 
coneguérem. 

Fou fidel a si mateix i al seu caràcter alegre, jovenívol, humà, 
disposat a fer tota mena de favors; i totes aquestes coses en fan, en 
paraules d'Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, un 
hombre bueno. 

Pere SERRAMALERA I C O S P 
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