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C A R T A D E V I S I T A D E F R A B E N E T L L O R T 

ADREÇADA A L E S M O N G E S D E V A L L B O N A 

Amb data 24 de jul io l de 1742 i , des de París, l'abat general del 
Cister f ra Endoquius Pernot, pare immediat de Vallbona, nomena 
f ra Benet L lort i Montguió abat de Santes Creus, per ta l que, en 
qualitat de Comissari, practiqui l a visita canònica a aquell cenobi. 
E l mateix abat general nomena, amb funcions d'Adjunt, f ra Josep 
Francesc Padró. I ambdós designen, com a Secretari de visita, f ra 
Miquel de Lledó. E l s tres darrers signen l a carta a Vallbona el 25 de 
desembre de 1742, l a qual és llegida a l a Comunitat per l'al·ludit 
Secretari «y axí admessa per totas las senyoras Religiosas lo dia y 
any sóbredit». 

E l vallenc f ra Benet L lort consta amb els títols inherents a l'aba
dia de Santes Creus, de «Capellà Major de S a Magestat y de son Real 
Consell, etc.» i és abat el quadrienni de 1740 a 1744. L a seva signatura 
com abat-comissari ens permet identificar que la carta és autògrafa 
d'ell. 

L'igualadí Josep Francesc Padró figura a la carta amb les dignitats 
d'adjunt de f ra Benet Llort , per a l a visita de Vallbona, i dé «Mestre 
en Sagrada Theologia y Rector del Collegi de Sant Bernat de Huesca», 
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i sabem que també és Definidor de la Congregació i abat de Santes 
Creus durant els quadriennis que comencen els anys de 1732 i 1744. 
Segons un document de l 'arxiu vallboní, el 23 d'abril de 1745 ostenta 
el càrrec de «Comissari instituït per lo l l im . Sr . General dels Císter 
per las cosas concernents a l Real Monastir de N. a S. a de Vallbona». 
E n aquestes funcions té per secretari f ra Pere Joan Gual. 

E l Secretari de visita f ra Miquel de Lledó, fou també abat de 
Santes Creus el quadrienni que comença l'any 1748, o sigui el que 
segueix a fra Josep Francesc Padró. 

L a data en què és signada l a Carta de visita (1742), fa vint-i-sis 
anys que regeix el cenobi de Vallbona l'abadessa Manuela de Cortiada 
i de Pujalt (1716-1747), personalitat prestigiosa, a l govern de la qual 
el Visitador adreça algunes censures i elogis. Manuela és filla del 
cavaller Miquel de Cortiada, catedràtic de lleis de l 'Estudi General 
de Lleida (1650-1660) i autor d'unes cèlebres Decisiones, en quatre 
volums, reeditades aquí i a l'estranger (1661-1665), que encara avui 
gaudeixen d'actualitat. 

Cal tenir en compte que Manuela de Cortiada pren el pòndol del 
monestir en acabat un interregne de cinc anys (1711-1716), produït 
per la Guerra de Successió, després del qual ella recull l'herència de 
la prioressa, sede vacante, Jerònima de Ribes i de Boixadors. Tant des 
del punt de vista regular com polític, Vallbona va a remolc de Santes 
Creus, perquè espera que l'abat, en funcions de Comissari, vagi a 
presidir l'elecció i , abans d'ésser-li imposada una abadessa filipista, 
Vallbona prefereix quedar vacant. Amb tot, un cop perduda la guerra, 
la nova prelada és finalment elegida el 30 de novembre de 1716, presi
dint f ra Anselm Soler, el primer abat botifler de Santes Creus. És 
el mateix any del decret de Nova Planta (16 gener 1716), amb el qual 
s'inicia l'acció sistemàtica contra la nostra l lengua 1 i la penetració 
castellana de Catalunya. 

Per ta l de contrarrestar les mesures de l'invasor, es produeix arreu 
dels països catalans un moviment de solidaritat entre els vençuts 
i , tant Santes Creus com Vallbona, es converteixen en refugi de 
patriotes perseguits. Concretament a Vallbona, vers 1718, l'abadessa 
Cortiada acull una persona tan notòria com Francesc dé Castellví 
i d'Obando, capità d'una coronela en la l luita armada contra els bor
bònics i heroi cronista de la caiguda de Barcelona (1714), el qual fou 
delatat i detingut a l cenobi per l'esbirro Prats i Matas, amb un desple
gament de forces impresionant. 2 No és estrany que amb tantes 
convulsions, alguns detalls de l'observança s'hagin afluixat quelcom. 

1. L a primera i més eficaç mesura fou l a implantació del castellà a la Re ia l Audiència. 
2. Duran i Canyameras , F . , Els exiliats de la Guerra de Successió, Barcelona, Rafael 

Da lmau, 1964, p. 14 (Episodis de l a Història, núm. 60). Francesc de Castellví hav ia 
tingut una t ia monja a Val lbona (l 'abadessa A n n a Maria de Castellví i de Pons, t 1711) 
i a l'època de l 'empresonament h i tenia dues germanes (Maria i Jerònima). 

374 



Donada l'atmosfera oficial anti-catalana dels darrers anys del reg
nat de Felip V ( f 1746), l a publicació de l a Carta de visita, én català, 
pren l'actitud d'un desafiament. Tant Vallbona com Santes Creus 
continuaren servant fidelitat a l'idioma. A despit de l a decadència de 
la llengua nostrada, que havia començat abans de la subjecció de 
Catalunya, ca l que reconeguem que els monestirs i , en general, tots 
els medis eclesiàstics constitueixen veritablement reductes de l'es
perit de la terra. Per això ens ha semblat que, a part de l'interès 
històric que té la Carta de visita, existeix també l 'atractiu l iterari 
que pot reunir u n a mostra de l a bona prosa del segle x v m ; puix que, 
a excepció dels sermonàris, que acostumen de publicar-se en castellà, 
l a l iteratura abacial santescreuina no és gaire abundosa. 

De la comparació de diverses cartes de visita, deduïm que totes 
obeeixen a un model prefixat, en les quals consten les mateixes qües
tions i , de vegades, per idèntic ordre. Allò que var ia és l'enfocament 
de cada matèria, el qual depèn de l a bona o mala observança que el 
visitador ha registrat. Tenim davant una carta de l 'AHN referent 
a Valldonzella, de data 15 de jul io l de 1480, publicada per Francina 
Solsona, 3 en l a qual, dintre d'una gran concisió, són tractats els 
temes següents: Normes per a lVoffici divinal» i prohibició que els 
seglars se situin al cor, de no ser «que fosen persones de dignitat»; 
confessió i comunió els dies acostumats; gran silenci després de 
completes; les entrevistes amb seglars han de tenir lloc a l parlador, 
mai a les cel·les, excepte si es tracta dels pares i germans; les monges 
no poden portar joies n i vestits pomposos; que no es doni fàcil 
llicència a les dones joves per sortir a Barcelona; que es tingui cura 
extremada de les malaltes, i , finalment, sobre l a comptabilitat i l'ad
ministració de les rendes. Com a mesura original d'aquesta carta, 
s'aSsenyala que la religiosa que deixi d'assistir a l cor o que cometi 
alguna falta durant l'ofici, per tercera vegada, se l a pr iv i de mitja 
pitança i , s i reincideix, l i sigui llevada l a pitança sencera. 4 Per 
aquells temps la pitança acostumava a ésser una quantitat en me
tàl·lic, almenys a Vallbona. Les cartes de visita que hem consultat 
a T a r x i u de Vallbona 5 no aporten cap clarícia sobre aquest particular. 

Hem dit que el Comissari de visita de Vallbona fa algunes obser
vacions a les monges. E n el capítol dels elogis remarca «la lloable 

3. Martínez Ferrando, arehivero: Miscelànea de estudiós dedicados a su memòria, 
Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1968, pp. 481-486. 

i.. "... Qu i lo cor seguirà, prive l a tercera vegada la dita religiosa de miga piatança. 
E s i axi no 'hu sthenarà, s ia ' l i levada tota l a pietança" (id. nota anterior, p. 484). 

5. Són les cartes de visita de f ra Robert Torregrossa, abat de Val ldigna i V ica r i 
general (16 novembre 2832) i de f ra Jaume Cercós, monjo exclaustrat de Poblet, delegat 
del V ica r i general fra Antoni Escofet (5 novembre 1850). A més, nosaltres hem dipositat 
a l ' a rx iu de Val lbona u n a còpia mecanogràflca de l a carta que fra Bruno Lafuente va 
escriure pel cenobi de Casbas, entre els anys 1876-1886 (vegeu la nostra obra Monjos ex-
claustrats de Santes Creus..., Santes Creus, Arx iu Bibliogràfic, 1968, pp. 49-51). 
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puntualitat ab que totas las senyoras religiosas asisteixen al cor» 
(cap. I , 1) i mana que «se observe y continue lo sant costum de tenir 
oració mental després de prima, segons lo estil de esta santa casa 
y se procure son aument» (cap. I , ). A més, l'abat observa certa con
fusió en els comptes de la cera del Monument (cap. V I , 9), deplora 
que l'abadessa hagi expulsat les senyores retirades al seu palau i que, 
igualment, l a mestra hagi acomiadat les deixebles (cap. últim, 8), que 
a les reixes del cor es continuï parlant com abans (cap. I , 1-2; cap. 
últim, 9), que no es tregui tot seguit la portera, malgrat que ha tingut 
grans descuits (cap. últim, 2), que no es cobreixin les places dispo
nibles, amb dany pel cenobi (cap. últim, 11) i , finalment, blasma 
l'«epiquea de què, mort lo comissari, termina també la obligació de 
observar...» la Carta (cap. últim, 12), i fa constar d'una manera explí
cita que l'obligació de guardar la Carta dura fins l a propera visita. 

Un altre aspecte humaníssim que es dedueix de la Carta són les 
mitigacions i condescendències que admet l'observança, segons l'abat 
Llort . Per exemple, els pares i germans poden visitar les monges 
de la família en hores de cor (cap. I , 5) —se sobreentén, naturalment, 
els familiars que es desplacen de l luny—; també, «perquè lo servey 
de Déu Nostre Senyor se fase ab algun alivio y se exercersca ab major 
fervor (ya que son jugo és suau)», la monja que presideix «lo cor pot 
concedir llicència per son orde a las religiosas, per faltar a maitines, 
laudes y prima un dia cada semmana, com no sia.. . en dia solemne» 
cap. I , 6); igualment, quan alguna monja, «per la molèstia de sa en-
fermedat, demanarà la assistència de alguna senyora de son carinyo, 
deurà la senyora abadesa concediro per son consol» (cap. I I I , 1); per 
últim, els pares, germans, oncles i nebots, i altres parents fins a l 
quart grau, poden menjar «a la porta principal de la clausura...» 
i amb ells les monges parentes: els altres hostes poden menjar 
a l parlador «y en ninguna manera las religiosas en sa companvia» 
(cap. V, 7). 

De l a present Carta de visita deduïm les distintes categories de 
persones que h i ha a l monestir: 

Les escolaries d'aquest període ens rememoren llunyanament l'«o-
blatio puerorum» dels segles x i i x n . A l'època que estudiem, ingres
sen a partir dels tres anys i no se les obliga a romandre perpètuament 
al cenobi. Poden abandonar quan vulguin el servei diví i moltes es 
casen. E l s pares no fan tampoc la declaració formularia. De fet, la 
majoria d'aquestes nenes nodreixen l'escola monàstica i també les 
vocacions del cenobi (cap. últim, 6). N'hi ha de dues classes: les 
«vestides», que j a són pròpiament religioses, i les que es vesteixen 
tard o mai no prenen l'hàbit. Les vestides són en realitat postulants. 
Totes guarden clausura. 

Les encomanades «entran pera apendrer lo bon exemple y edu
cació de est monastir» i «sels done bona criança, a major glòria de 
Déu y crèdit de esta santa casa», romanen sempre en estat secular 
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i no pretenen ser religioses, s i bé a alguna que altra se l i desvetlla 
la vocació. Es tan sota la cura de monges de prestigi, vesteixen «trage 
honest» i , per a ésser admeses, han de ser parentes de monja «dins 
del quart grau... advertint que no sian viudas, n i casadas, n i que 
sian apartadas de sos marits, n i que pàssian de 16 anys de edat» 
(cap. V, 3). «Si per qualcun títol se'm admet alguna que no és 
parenta, ha de pagar dos doblas cada any» (íd.). S i qualque enco
manada està en tractes de casar-se, ha de deixar el cenobi a les vint-
i-quatre hores de jurats els capítols matrimonials, «perquè los cum-
pliments permesos en tals casos, són del tot agénos de l a modèstia 
religiosa» (cap. V, 4). 

No es pot donar l'hàbit a cap escolana n i novícia «que no sia filla 
llegítima de personas de sanch calificada y noble y que no agen pro-
cehit las probas e informas acostumats en esta santa casa». Per a 
l'admissió d'una supernumerària cal la llicència expressa del general 
del Cister «o de qui tinga sa autoritat delegada» (cap. I V , 1). L a 
mestra serà «una de las senyoras de major zel y bon exemple», tindrà 
l'obligació d'instruir les novícies «en los sants documents y preceptes 
de nostra santa Regla» i de corregir les faltes comeses en comunitat 
(cap. I V , 2). Les novícies es recolliran a casa de l a mestra o d'altres 
monges experimentades. E l dot d'una novícia de número és de 800 
lliures i el d'una novícia supernumerària de 1.700 (cap. últim, 5). 

H i ha dues menes de monges —les de número i les supernume-
ràries—, a les quals afecta parcialment allò que hem dit en el paràgraf 
anterior. L a Carta ordena «que totas las religiosas vestescan igual
ment y ab la major decència, y que en ninguna manera hiscan als 
locutoris o portas sinó ab la cogulla o faldilla de hàbit caiguda» 
(cap. últim, 1). 

Les donades del segle x v m són com una pervivença de l a «traditio 
corporis et animae» de l'època medieval: treballen a l'hort, a l corral 
i a la cuina, atenen la porteria, etc. Segons el lloc i el temps, jn'hi 
ha que no són monges, perquè no emeten vots, sinó que f a n 1 una 
simple promesa d'obediència a la prelada; però en canvi se les consi
dera religioses, en virtut de l'esmentada promesa i de l'hàbit que 
porten. L a present Carta preveu que quan les donades han d'entrar 
al cor, per avisar alguna monja, s'han d'abaixar els hàbits i les mà
negues, que acostumen a portar aixecats per a l'exercici del treball 
manual (cap. I , 4 ) ; 6 sembla també que l'abadessa té facultat d'adme
tre o de vestir donades (cap. últim, 2), que les donades estan per 
sobre les criades (íd.) i que, tant per unes com per altres, l'abadessa 

6. Referent a l'hàbit, trobem que él Capítol general de 1672 estableix el següent: 
"... Los conversos y conversas. . . l leven escapularios no laTgos y talares, sino cortos como 
en Cister. L leven capas los días que no trabajan y que éstas con los demàs vestidos. 
sean de color bruno o ferruginoso" (Deflniciones de la Corona de Aragón, Pamplona, 
Joaquin de Domingo, 1797, p. 108). 
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d'una part i les monges que les proposen, per altra, tenen l'obligació 
d'averiguar quins són els seus llinatges i costums (cap. V, 2). 

E n el règim de «vida particular» és admès que les monges tinguin 
criades i que aquestes observin clausura certes èpoques històriques 
(cap. V, ). ( H i hagué temps en què les criades sortien a comprar a 
les tendes de l a població.) E s comprèn que han de ser dones de bona 
fama. S i les criades contreuen el compromís de casar-se, han de sortir 
del convent després de jurar els capítols (cap. V, 4). Les criades estan 
sotmeses a les donades i a les senyores a les quals serveixen; porten 
els avisos a les cases de les monges i no poden sortir de la clausura, 
sinó fins a la porta acostumada: «no deuran eixir entre portes, 
tocadas las primeres oracions, sinó en casos precisos y de poca 
detenció» (cap. últim, 2 i 4). 

Les dues qüestions de la Carta que més ens han cridat l'atenció 
— i amb això cloem aquest exordi—, són el manament amb què l'abat 
L lort i Montguió commina l'abadessa perquè no obligui les monges 
a la pràctica de les devocions (cap. I , 3) i el permís que el dóna per 
a l a comunió freqüent i , fins i tot, diària, que deixa en mans del con
fessor (cap. I I , 2). Amb una i altra mesura l'abat de Santes Creus 
s'avança als temps. Les devocions són exercicis piadosos, de caràcter 
particular, que de vegades es desenvolupen en detriment de la pre
gària litúrgica essencial de l'Església. Per això ell, amb gran coneixe
ment de causa, després d'instar pel perfeccionament de l'ofici diví i 
de l'oració mental, esmenta algunes devocions lloables, com el rosari, 
ensems que prevé a l'abadessa que «no grave a l a santa Comunitat 
ab esta obligació —és refereix al rosar i— n i ab altres que sian pura
ment devocions». Amb l'ofici diví n'hi ha prou! 

Quant a la comunió, l'abat dóna llicència perquè les monges pu
guin elegir confessor una vegada cada mes (cap. I I , 2) i que tots els 
primers diumenges de mes, segons les normes del Cister, confessin 
i combreguin les monges conventualment i «exhorta a totas a l a 
freqüència de aquest sagrament y, a las que tingan lo fervor corres
ponent, a la devoció de freqüentarlo cada dia... ab consulta de son 
confessor». L a comunió freqüent i diària no fou implantada d'una 
manera general fins a l 20 de desembre de 1905, amb el decret de la 
Sacra Tridentina Synodus, de Sant Pius X . 7 

Josep-Joan P I Q U E R I J O V E R 

7. [Sant Pius X ] . Sacra Tridentina Synodus. Decr. S . Conc. 20 desembre 1905. Sobre 
la comunión frecuente y cotidiana (Colección de enciclicas y documentes pontiflcios, 
Madrid, Publicaciones de l a J u n t a Nacional de Acción Catòlica Espanola, 1962, I I , 
pàgs. 15-79-1581). 
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A P È N D I X 

T E X T D E L A C A R T A D E V I S I T A * 

A honrra y glòria de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill y Esperit Sant, 
y de la gloriosa Verge Maria, singular patrona y protectora de nostra 
sagrada religió,1 y de nostres pares sant Benet, sant Bernat y sant Es
teve, etc. 

Nós don fra Benet Llort y Montguió, per la gràcia de Déu y de la 
Sancta Sede Apostòlica, abat del real monastir de Santas Creus, capellà 
major de Sa Magestat y de son real Consell, etc. Per quant, visitant aquest 
santuari y real monastir de Ntra. Sra. de Vallbona, en virtut de comissió 
especial a Nós y al R . m germà don Joseph Francisco Padró, mestre en 
sagrada theologia y rector del Col·legi de sant Bernat de Huesca, feta ab 
plena facultat delegada per lo Y I l m y R . m senyor don fra Andochio Pernot, 
abat de Cister, general de tota la religió cisterciense y pare immediat 2 

de aquest real monastir, com consta en dita comissió, despachada en 
París als 24 del mes de juliol de 1742, havem reconegut que per son govern 
y aument en lo espiritual y temporal, dehuen establirse algunes ordina-
cions, lleys y mandatos, ab los quals puga segurament conservarse en sa 
lloable observància y aumentar quant sie posible sa major perfecció. 

Per tant, ordenam y manam que, de aquí en avant, inviolablement se 
observen y guarden las ordinacions y mandatos que deixam escrits y 
disposats en esta nostra Carta de visita, y perquè la multitut de lleys 
no embrace la deguda observància de ellas, revocam totas las ordinacions 
fetas en totas las antecedens cartas de visita y volem que sols se obser 
ven las següents: 

Capítol I . Del offici y cuito divino 

Primerament [1]. Ordenam y manam que se observe la lloable puntua
litat ab que totas las senyoras religiosas asisteixen al cor, tocant a las 

* Per l a transcripció hem seguit el criteris següents: Mantenim el lèxic original, l a 
morfologia, l'ortografia i l a sintaxi . Només hem regulat les majúscules, els accents i els 
signes de puntuació. Davant de les vacil·lacions entre l'ús de l a ny palatal i l a n, ens 
inclinem per l a primera. Les paraules afegides v an entre claus [ ] . 

1. E n el present estudi, l a frase "nostra sagrada, religió" és equivalent a "l 'orde 
cistercenc". 

2: Vallbona depenia directament de l 'abat general del Cister, en funcions de "pare 
immediat" E l cenobi de Poblet es v a voler interferir en aquesta jurisdicció, per ta l 
d'estendre el seu domini sobTe les monges, donant origen al "plet de l a paternitat" (1688¬
1692), que Poblet va perdre, junt amb l 'exercici de la "paternitat mediata" que acomplia 
a Val lbona "en comissió" de l 'abat general. A partir dè 1692 els abats de Santes Creus 
ocuparen el lloc de Poblet eh les eleccions, visites canòniques i nomenaments de confes
sors. L a ruptura entre els dos cenobis germans v a durar cent quinze anys (1692-1807). 
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horas se acostumant en esta santa casa, y que los officis divinos se digan 
ab la gravetat, devoció y pausa que prevenen nostres pares sant Benet 
i sant Bernat: de forma que las religiosas de menos expedició, pugan 
seguir a las demés sens atropellarse, sobre lo que oneram la conciència 
de las senyoras que presidiran en lo cor, si reparan en assò desordre y noi 
corregeixen. 

ítem [21. Ordenam y manam que en lo cor y aje perpetuo silenci, 
com mana y prevé nostra Regla, excusant tot gènero de conversacions 
y que, per ningun motiu, se llegescan en lo cor cartas ni papers no tocants 
al cuito divino y, així mateix, si després de acabats los divinos officis se 
quedàs alguna religiosa en lo cor, per fer sas devocions, no pugan al 
mateix temps quedarse altres a tenir conversació en lo mateix cor, ni en 
la reixa de la yglesia. Perquè, a més de ésser aquest lloen dedicat al cuito 
divino, és sols propi de oració y no de conversació, sobre lo que carregam 
la conciència de las que contrafaran aquest mandato. Y pera obviar tota 
dificultat y altercat sobre lo modo y forma del reso, manam que se estigué 
y obsèrve sols al que diàriament disposarà la senyora cantora, la que 
deurà estar previnguda per excusar errors, consultant antes, en cas de 
dupte ab la senyora abadessa o pares confessors: si emperò alguna se
nyora en lo cor rompera lo silenci o faltarà en alguna de las santas ceri-
mònias de religió, serà advertida ab algun senyal y molta modèstia, sens 
faltar a la gravetat que demana tant sagrat puesto, y si per falta de es
mena apareixerà a la que presidesca en lo cor, dega ser corregida, la 
culpa se executarà en lo capítol y no en lo cor, segons disposa nostra 
santa Regla. 

ítem [3]. Ordenam y manam se observe y continue lo sant costum 
de tenir oració mental després de prima, segons lo estil de esta santa 
casa, y se procure son aument com a tan propi del estat monàstich, 
segons las forças de las religiosas, y que después de la oració se fase 
a lo menos mitja hora de espay o intervallo, perquè las que tingan devoció 
pugan confessar y combregar, y totas tingan temps pera pendrer alguna 
refecció y desembarasarse pera asistir a tèrcia. Y així mateix recomanam 
molt lo sant costum y lloable devoció del sant Rosari de Maria Santíssima, 
ab lo modo y forma que fins avui se a acostumat, prevenint a la senyora 
abadessa no grave a la santa comunitat ab esta obligació, ni ab altres que 
sian purament devocions, novenaris, etc, a què exortam a las senyoras 
religiosas asistescan segons sa devoció. 

ítem [4]. Ordenam y manam que al temps se celebraran los divinos 
officis, ninguna religiosa puga parlar a la reixa del cor, menos que im-
porte demanar alguna cosa per lo servei de la iglesia, ni que en aquest 
temps embarasen la reixa ohint missa, ni en ella se permetrà gènero 
de conversació alguna. Ordenam y manam, així mateix, que ninguna do
nada puga entrar a la iglesia pera ohí missa o avisar alguna senyora men-
tres estan en lo cor, sens abaixarse los hàbits y mànagas. 

ítem [5]. Ordenam y manam que en ditas horas de assistència al cor, 
ninguna religiosa puga estar als parladors, ni a la porta, ni a la reixa de 
la porta, ni als torns ab persona alguna, menos que sia ab pares, mares 
o germans; y si se offerira de aver de assistir a altres persones de obli-
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gació, se demanarà especial llicència a la senyora abadessa, la qual la 
donarà quant se offeresca justa causa, ab tota igualtat, perquè las reli
giosas tingan lo consuelo que pot permetrer en ditas ocasions; y així 
mateix manam que en ditas horas no hisean las religiosas del Cor a parlar, 
ni a altres ocupacions que no sian precisas y forsosas, y en tal cas dema
naran llicència a la senyora que presidirà en lo cor. 

ítem [6]. Perquè lo servey de Déu nostre Senyor se fase ab algun 
alivio y se exersesca ab major fervor (ya que son jugo és suau), ordenam 
y manam que puga la senyora que presidirà en lo cor, concedir llicència 
per son orde a las religiosas per faltar a maitines, laudes y prima, un 
dia cada semmana, com no sia semmana de offici ni en dia solemne. 

Capítol I I . De ministració y recepció de sagraments 

Primerament [1]. Ordenam y manam, y inseguint las Difinicions ge
nerals de Cister y la Constitució apostòlica de Innocenci 4, que disposan 
que ninguna religiosa puga confessarse ab altres confessors que los desti
nats y aprobats per Nos, o altre llegítim Commissari que tinga facultat 
delegada3 del I . , l m General de Cister, y també per cumplir lo que disposa 
lo sagrat Concili de Trento, en la sessió 25, De regularibus et monialibus, 
capítol 10, de que se consedesca dues o tres vegadas en lo any confessor 
extraordinari y, considerant lo crescut número de religiosas de esta santa 
comunitat y atenent al major consuelo de sas concièncias, donam llicència 
pera que pugan una vegada cada mes elegir confessor aprobat per lo I . U l " 
Sr. Arcabisbe de Tarragona, encarregant molt que facen elecció de per
sona docta y exemplar, de la qual puga esperarse lo major bé espiritual 
y profit de la pròpia conciència. 

ítem [2]. Ordenam y manam que tots los primers diumenges del mes, 
segons disposa nostra sagrada religió, confessen y combreguen totas las 
religiosas conventualment, y exortam a totas la freqüència de aquest sa
grament, y a las que tingan lo fervor corresponent, a la devoció de fre-
qüentarlo cada dia, podran practicar tant alta y sagrada devoció ab con
sulta de son confessor. -

ítem [3]. Ordenam y manam que per la singular veneració ques deu 
a Christo sagramentat, nos ministre ab sobrada freqüència portant la 
comunió a las reixas, 4 si sols ques face dos vegades al dia, y tres lo dia 
de festa, per lo que deuran disposarse las religiosas para rebrer lo Senyor 
quant se nnnistra, mirant sempre que no sie ab tropell, ni en menos cabo 
del cuito divino en lo cor; y així mateix ordenam que si se a de portar 
a alguna malalta, sia viàtich o per devoció, age de ministrarlo un dels 
pares confessors del orde, menos que tingué llegítim impediment; de 
manera que en tot lo tocant al cuito divino y administració de sagraments, 
deuran ser preferits los confessors del orde als demés, tant regulars com 
seculars segons disposan las Difinicions de nostra sagrada religió. 

3. Qui tenia llavors "íacultat delegada" de l 'abat general del Cister, per les coses 
de Val lbona, era fra Josep Francesc Padró. 

4. L a comunió dintre de l a missa no fou establerta fins l'encíclica Mediator Dei 
et hominum, de Pius X I I (20 novembre 1947). 
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Capítol I I I . De las malaltas y difuntas 

Primerament [1]. Ordenam y manam se tinga ab las religiosas ma
laltas la caritat y gran cuidado que disposa nostre patriarca en sa santa 
Regla, procurant la asistència així espiritual com temporal, sens quels 
falte quant conduesca a son major consuelo; y quant alguna senyora per 
la molèstia de sa enfermetat demanarà la assistència de alguna senyora 
de son carinyo, deurà la senyora abadessa concediro per son consol, 
fentla exemta del cor y demés obligacions. Y si la malalta estarà de 
algun cuidado o perill, disposam que durant est tinga contínua assistència 
de son pare espiritual, sobre lo que encarregam tota vigilància a la senyo
ra abadessa. Així mateix, ordenam y manam que quan la malalta estiga 
en lo últim extrem de sa vida, procuri la senyora abadessa asistir perso
nalment al quarto de la moribunda y cuidar que totas las senyoras y asis-
tescan, resant la recomandació de la ànima y demés psalms y devocions 
te disposadas nostra sagrada religió. 

ítem [2]. Ordenam y manam a la senyora abadessa tinga gran cuida
do en donar providència peraque totas las malaltas tingan la deguda 
assistència de medicinas, y sempre y quant se régonega alguna faltà en 
asò, per culpa y poch cuidado del apotecari, ja per no tenir las medicinas 
necesàrias, j a per no estar treballadas ab la deguda forma, de què faran 
relació los metges, lo despatxarà, donant la botiga a altri que cumpli en 
la obligació de son ofici, de qui pendrà informes sobre que carregam la 
conciència de la senyora abadessa 

ítem [3]. Ordenam y manam a la senyora abadessa que cuide que 
quant lo metge y sirurgià entraran a visitar las malaltas, com també los 
pares confessors, sian acompanyats per dos senyoras religiosas, desde la 
porta al quarto de la malalta, pera obviar lo inconvenient de enquantrar 
la malalta sola, y també cuidarà que en lo quarto de las malaltas y age 
que se encarregue del què lo metge ordenarà, a las quals religiosas manam 
quels acompanyen al aposento de la malalta, acompanyanlos després fins 
a la porta de la clausura, y també manam a la senyora abadessa no per-
mètia se entretingan per lo monastir, ni menjin dins la clausura, menos 
que la malalta necesite de sa continua asistència. 

ítem [4]. Ordenam y manam que ninguna senyora moribunda puga 
disposar de cosa alguna de son ús sense expressa llicència de la senyora 
abadessa; així mateix, que després del enterro de la senyora difunta degué 
pendrer inventari la senyora abadessa, ab asistència. de la priora y dos 
religiosas majors; y si dita senyora difunta tindrà germana, neboda, pa
renta o deixepla en sa casa, se l i entregarà tot lo expoli s de la difunta, 
obligantse a ferli celebrar 500 missas, de las que deurà presentar a la 
senyora abadessa certificat y fé dins lo termini de un any, sobre lo que 
oneram la conciència de la senyora abadessa, que deurà també cuidar 
de examinar lo valor del espoli, pues si est fos de tan poca monta que 

5. És el conjunt de béns que, en morir, deixa u n a monja. Havia de ser venut entre 
les religioses i invertit en misses. Tenien preferència per a adquirir aitals béns les 
parentes o deixebles que habitaven a la casa de l a difunta. 
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aparegués gravatòria la obligació de las 500 missas, podrà reduhirles per 
un judici prudencial, y així mateix alimentaries si lo espoli fos molt 
pingüe: però si la difunta no tindrà en casa parenta o deixepla, manam 
que per lo major sufragi de sa ànima, sie venut tot son espoli per missas 
sols entre las religiosas, tenint sempre la mira a las senyoras més necesi-
tadas, las que també tindran obligació dins lo determini de un any dè 
donar a la senyora abadessa certificat y fe de ésser celebradas las misas 
de son càrrech, y lo fustam com taulas, caixas, etc. o podrà donar la 
senyora abadessa a las senyoras ne tingan més necésitat. 

Capítol IV. De las novicias 

Primerament [1]. Ordenam y manam que nos pugue fer gràcia6 al
guna, ni per motiu algun donar lo àbit a senyora alguna, que no sia filla 
llegítima de personas de sanch calificada y noble, y que no agen precehit 
las probas e informas acostumats en esta santa casa, per estar així ex-
presat y ordenat en lo capítol general de Cister, celebrat en lo any 1628, 
lo que renovam baix las penas contengudas en la difinició de dit Capítol, 
com que nos puga donar àbit supernumerari 7 sens expresa llicència del 
I . l i m General de Cister o de qui tinga sa autoritat delegada. 

ítem [2]. Ordenam y manam se continüe lo estil de anomenar la 
senyora abadessa mestra de novicias a una de las senyoras de major zel 
y bon exemple, perquè instruesca a ditas novicias en los sants documents 
y preceptes de nostra santa Regla, qui los corrigirà las faltàs comesas en 
comunitat o en part pública, ab la gravedat, prudència y caritat que 
demana la edat y segons la calitat de las culpas. 

ítem [3]. Ordenam y manam a dita mestra de novicias y a cada una 
de las senyoras que en sa casa ne tindrà alguna, cuida de son reculliment s 

y no permetia estigan a la reixa de la iglesia ni als parladors, ni porteria, 
en conversació ab persona alguna sens que estiga present la mestra, o la 
senyora que la té en son càrrech, lo que deurà practicarse per un judici 
prudencial de la senyora que asistirà segons lo parentiu. o approbació del 
subjecte que visita la novícia, y sempre aurà de ser ab especial llicència 
de la senyora abadessa, y així mateix encarregam a dita mestra de novi
cias no permetia que estàs hiscan del cor durant lo any de noviciat sens 
conegut motiu, com que tingan lo degut respecte y atenció a las senyoras 
abadessa, priora y demés religiosas professas, com o disposa nostra 
santa Regla. 

6. Cada monja tenia dret a patrocinar l'ingrés d 'una o més parentes. L a religiosa 
que hav ia elegit u n a candidata podia "fer-li gràcia" d'un lloc vacant. S i no tenia cap 
candidata podia cedir aquest lloc a una a l t ra monja. 

7. E l nombre de places de cada cenobi era establert d'acord amb les rendes. Per 
això es comprèn que u n a monja "supernumerària" aportés u n dot més crescut. 

8. E l peril l que corrien les novícies i , en general, la gent jove i desvagada, com les 
escolanes i encomanades, era el de divagar per les reixes del por, de l a porteria i dels 
parladors. Hav i a d'ésser difícil de distreure i tenir ocupada tanta joventut en u n espai 
relativament reduït. Per això els visitadors insisteixen tant en aquest punt. 

383 



Capítol V. Dels locutoris y clausura 

Primerament [1]. Ordenam y manam ab las penas contengudas en lo 
dret, a la senyora abadessa y demés religiosas que [no] permetian ni 
facian entrar a la clausura persona alguna de qualsevol estat y condició 
que sia, sino aquellas que seran precisament necessàrias, sens fer detenció 
alguna com mana lo breu de Sa Santedat, novament expedit, y que de 
ninguna manera se permetia que las personas que Ilegítimament entraran 
[no] pugan detenirse dins la clausura, sino que agen de eixir mitja hora 
antes de pondrerse la claror del dia y així mateix que no pugan entrar 
que no sia dia ben clar. 9 

ítem [2]. Ordenam y manam, en virtut de santa obediència y pena 
de excomunió major latae sententiae ipso facto incurrenda, a la senyora 
abadessa que és y per temps serà, no admètia dins la clausura dona algu
na de mala fama per ningun títol ni motiu, y tinga obligació tant la 
senyora la admetrà en sa casa, com la senyora abadessa, en fer la deguda 
averiguació tant de són llinatge com de sos costums. 

ítem [3]. Ordenam y manam que a las encomanadas que entran pera 
apendrer lo bon exemple y educació de est monastir, sels done bona 
criança, a major glòria de Déu y crèdit de esta santa casa, per lo que 
oneram la conciència de cada una de las senyoras al cuidado de la qual 
estarà la senyora secular, com de què vestesca con trage honest y que no 
isca sola, ni ab freqüència, a la porteria: y encarregam molt a la senyora 
abadessa mane ab tot rigor a la portera no permétia tingan a la porteria 
ditas seculars conversació ab homens, sinó en cas precís y molt breu. 
Y així mateix manam no pugan ser admesas, a títol de encomanadas, sino 
las parentas dins del quart grau, advertint que no sian viudas ni casadas, 
ni que sian apartadas de sos marits, ni que pàsian de 16 anys de edat, 
y si per algun títol seran admeses algunas encomanadas que no sian 
parentas de ninguna senyora, se cobrarà de estàs, en son ingrés, dos 
doblas, lo que deurà continuarse cada any. 

ítem [4]. Ordenam y manam a la senyora abadessa que si alguna de 
estàs encomanadas o criada estarà en tractes de casarse, que dins vinti-
quatre horas de jurats los capítols matrimonials, las mane eixir del 
monastir, perquè los cumpliments permesos en tals casos, son del tot 
agenos de.la modèstia religiosa; però si la senyora abadessa comprèn, per 
la qualitat de las personas, no averi tal perill, podrà dispensar se detinga 
més temps. 

ítem [5]. Ordenam y manam, ab precepte formal de obediència, que 
després de aver tocat a silenci, ço és después del toch de la oració de 
las ànimas,10 no puga ninguna religiosa parlar ni fer parlar, a conversació 

9. Pa menció segurament dels hortolans i dels obrers que entraven a la clausura 
per fer alguna reparació. 

10. E s refereix a VAngelus, que es toca encara al matí, a l migdia i al vespre. 
"... Haviendo las religiosas recibido la agua bendita de l a superiora con el hisopo, hecho 
el examen después de completas, se tocarà la campana.. . para hacer l a serial de que 
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tirada, ab persona eclesiàstica ni secular, desde las finestras ni reixas 
del monastir, per lo mal exemple ques donaria, lo que deurà en conciència 
obviar y corregir la senyora abadessa, priora y presidentas; y així mateix 
nos permetrà a encomanadas ni criadas, sinó és en cas necesari, ni tam-
poch quant las senyoras estan en lo cor. Y si sabran que alguna fàltia en 
asò gravement, o participaran a la senyora abadessa, perquè aplique lo 
degut remei fins a despedirlas del monastir; y així mateix ordenam se 
observe lo estil de què ninguna religiosa tinga o habite casa per son ús 
fins que arribe a la edat de 26 anys. 1 1 

ítem [6]. Ordenam y manam que ninguna religiosa puga parlar ab 
persona alguna eclesiàstica ni secular sens expressa llicència de las senyo
ras abadessa, priora, presidentas, o de sas mestras, a las que oneram sa 
conciència en cas que permètian notòria freqüència en los locutoris, per 
ser esta tant contrària a la disposició de las lleys canònicas, com nociba 
al estat religiós, que no deu vulgarisarse, si mantenirse ab lo respecte 
ques deu a la reclusió religiosa; per lo que manam que en ninguna manera 
se permètia jugar a cartas, ni altres jochs, en portas ni en parladors y, 
seguint lo estil de esta santa casa, prevenim a la senyora abadessa no 
permètia quant las religiosas parlan en los casos sobredits, sian escol-
tadas de altres religiosas, encomanadas o criadas, menos que sia ab es
pecial orde de Sa Senyoria, quan entengué convenir així. 

ítem [7]. Ordenam y manam que ninguna persona, així ecclesiàstica 
com secular, puga menjar a la porta principal de la clausura, sino que 
sian pares, mares, germans, oncles o nebots carnals y demés parents fins 
al quart grau, y ab estos sols podran menjar las senyoras parentas; los 
demés emperò hostes podran menjar al parlador y en ninguna manera 
las religiosas en sa companyia, sobre lo que oneram gravement la con
ciència de al senyora abadessa, sens llicència de la qual prohibim que 
ninguna senyora puga eixir a la porta. 

Capítol V I . De la administració de la isienda 

Primerament [1]. Ordenam y manam a la senyora bossera tinga un 
llibre de recibo y altre de gasto, en què note lo que reb y sa distribució, -
cobrants recibos del què paga y gasta, de las partidas considerables a lo 
menos; y volem que dos vegadas al any se donen comptes segons lo estil 
de esta santa casa, y tots los anys se farà constar a la santa comunitat lo 
estat del monastir, especificant segons resulta dels comptes lo que té 
y lo que deu. 

ítem [2]. Ordenam y manam que pera examinar los comptes se face 
elecció de tres senyoras religiosas per jutjes comptadoras, las quals se 

todas deben retirarse, y algun tiempo después se tarierà para hacer el escrutinio y luego 
después se acostaran" (Ritual cisterciense de Vallbona, Ms. de l 'arxiu del Monestir, p. 7). 

11. Per a poder disposar de casa pròpia, s'exigeix que l a monja hagi complert vint-
i-sis anys. Les cases de les monges estaven situades a les galeries del sobreelaustre, 
a l 'entorn de l a part meridional de l'absis (el "carrer de les santes") i j un t a la paret 
divisòria del sud, entre el claustre i el pas de cal Xi f rer . 
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eligiran per vots secrets y faran escrutini de ells la senyora abadessa, 
priora y dos primeras ancianas, y sempre que las ditas senyoras comp-
tadoras tindran examinats y aprobats los comptes, los firmaran, precehint 
la firma de la senyora abadessa. 

ítem [3]. Ordenam y manam que quant se oferescan dependèncias 
graves sobre la isienda del monastir o algun gasto extraordinari que pase 
de 50 lliures, dega la senyora abadessa o bossera juntar la comunitat, 
y si lo negoci fos menos grave, lo concell de dotze ansianas, y pendrer la 
resolució per lo major número de las vocals, y en estàs juntas manam 
que totas las religiosas, per son grau y orde, digan son dictamen segons 
Déu y sa conciència, y que totas sian ohidas ab quietut sens presumir 
ninguna interromprer lo vot del altre, ni votar primer la menor que la 
major, com o prevé nostre patriarca sant Benet en sa santa Regla, y 
sempre en cas de contradicció de vots, se estarà a la resolució de la major 
part y en cas que lo votar vocalment tingué inconvenient, se votarà per 
vots secrets. 

ítem [4]. Ordenam y manam que per ser las cullitas tant contingents 
y collectar los grans tant costós, se continue lo arrendar, buscant lo 
major útil y benefici del monastir; y manam que los arrendaments se 
facen al públich subast, candelas cremant, 1 2 lliurantse al més donant, 
reservantse lloch y temps per donarne part a la santa comunitat. 

ítem [5]. Ordenam y manam que per ser lo a rx iu 1 3 lo tresor del 
monastir, se tinga ab la major custòdia y ques tanque ab tres claus, una 
de las quals tindrà la senyora abadessa, altre la priora y altre la religiosa 
arxivera, y així manam que quant se oferirà traurer algun paper del arxiu 
per enviarlo fora (que nos farà sens grave causa), se tinga un codern 
destinat y en ell se note lo dia ques trau y a qui se envia, pera evitar lo 
perill de perdrese y asegurar son recobro. 

ítem [6]. Ordenam y manam que, en cas de abadia vacant, seguida 
la mort de la senyora abadessa, dega la senyora priora entregarse de 
totas las claus y quant antes, en companyia de las demés religiosas, pren-
gan inventari de totas las alaigas y roba, lo qual éntregarà a la senyora 
abadessa succesora, inseguint lo estil de esta santa casa. 

ítem [7]. Ordenam y manam a la senyora sacristana que és i per 
temps serà, porte llibre de gasto y recibo, en què conste de la manera 
se auran complert los llegats, deixats a la sacristia, y oneram sa conciència 
en que face celebrar ab la major puntualitat posible las missas y aniver
saris... conforme en dit llibre de sacristia està previngui. 

ítem [8]. Desitjant que en tot y per tot se cumpli la voluntat dels 
testadors, ordenam y manam a la senyora sacristana que vuy és y per 
temps serà, separin las rendas que toca a la sacristia de las que pertanyen 

12. U n sistema per a desempatar entre distints postors, consistia a encendre candeles 
iguals i a concedir l 'arrendament a aquell que tenia l a candela de més llarga durada. 

13. L loc reservat on són guardats els còdexs i documents. A Val lbona també se 'n 
diu " a r x iu " del dipòsit on es custodien els diners dels dots que no es poden despendre. 
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a obras pias y fundacions de missas y aniversaris, per no llevar en cosa 
alguna lo sufragi a las ànimas, puix que no y a rahó peraque lo que 
toca a obras pias se aplique a la sacristia, lo que deurà especificar la 
senyora sacristana e sos llibres, sempre que donarà comptes: y aquella 
partida l i sobrarà dels aniversaris per no trobar se complert lo número 
de las residents se podrà aplicar pera missas. Y així mateix deurà també 
especificar lo o l i 1 4 l i sobrarà, donant comptes del que l i aurà resultat 
de benefici cada any, y en que o a aplicat. 

ítem [9]. Així mateix avem trobat en los comptes una gran confusió 
sobre la cera del monument, y lo aument avia de férse del refús de cada 
dos anys; manam a la senyora sacristana que vui és y per temps serà, 
no mescli en ninguna manera la cera [que] compra per la sacristia ab la 
del monument, sobre la qual averiguació oneram la conciència de las 
senyoras jutjes contadoras. 

Capítol últim de mandatos de visita 

Primerament [1]. Ordenam y manam que totas las religiosas vestes-
cant igualment y ab la major decència, y que en ninguna manera hiscan 
als locutoris o portas sinó amb la cogulla o faldilla de hàbit caigut.1 5 

ítem [2], Ordenam y manam, ab precepte formal de obediència, a la 
senyora abadessa, que a las horas acostumadas en esta santa casa, mane 
tancar ab gran puntualitat la porta primera que hix al carrer, la principal 
de la clausura, la reixa de la dita porta, là del parlador y totas las demés 
són necessàrias per custòdia y guarda de la clausura, manant antes re-
gonèixer tots los puestos ahont se puga recullir algú; y baix lo mateix 
precepte, manam se face pujar las claus a son quarto com és estil de 
esta santa casa, y nò permetrà qué ditas portas se obren fins a las horas 
acostumadas, sinó que sie per grave necessitat. 

Y deurà l a . senyora abadessa, en compliment de sa obligació, vigilar 
molt sobre los descuits que pot tenir una portera en tot lo sobre dit, 
y experimentanse vui en dia los descuits grans a tingut y té la donada 
que actualment té a son cuidado este empleo, manam a la senyora aba
dessa que luego y sens dilació ninguna la traga de dita officina y la 
emplee en altre officina, posant a la porteria altra donada més cuidadosa, 
y apareixentnos que una sola no basta pera cuidar y estar present a totas 
horas a dita porta, podrà la senyora abadessa vestirne altre perquè l i 
ajudi, o bé donarli una minyona peraque vaige a las casas a avisar, y 
desta manera se logra que las portas no quédian solas, y si se experimenta 
alguna falta ab dita portera, serà castigada conforme la gravetat de la 
culpa; a esta manam se l i tinga tot respecte per las criadas y que estàs 
la obehescan en quels mane, lo que deuran prevenir las senyoras a sas 
criadas y, en cas de no obehír, las despatxaran del monastir; y estàs no 
deuran eixir entre portas tocadas las primeras oracions, sinó en casos 
precisos y de poca detenció. 

14. Al·ludeix a l 'oli de les llànties. 
15. És a dir, " fa ldi l la l larga". 
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ítem [3]. Ordenam y manam que ninguna religiosa puga revelar ni 
comunicar a persona alguna ecclesiàstica ni secular, per escrit ni de 
paraula, las faltas de las religiosas, ni las correccions privadas o ques fan 
en capítol, per ser cosa molt agena de la caritat y crèdit del monestir 
ques manifestan fora las faltas que dintre se cometen. 

ítem [4]. Ordenam y manam ab precepte formal de obediència, a la 
senyora abadessa, que no permetia se admeten criadas per lo servei de 
las senyoras religiosas que no sian de bona fama y coneguda virtut, ni 
donas casadas apartadas de sos marits, y cuidarà que ditas criadas tingan 
tot respecte y veneració a totàs las religiosas, y la que en asò faltarà, la 
farà traurer del monastir; y no permetrà que ditas criadas hiscan de la 
clausura, sinó fins a la porta acostumada. 

ítem [5]. Ordenam y manam se continue lo disposat per nostres ante
cessors en lo aument del dot: de que nos puga admetrer novícia alguna, 
que obtinga gràcia de número, que no pòrtia 800 lliuras, y si per alguna 
causa urgent se agués de admetrer alguna o algunas supernumeràries 
(precehint las llicèncias disposadas) deurà portar 1700 lliuras cada una. 
Y també manam continuarse lo disposat per nostre antecessor, ab pre
cepte formal de obediència y excomunicació major latae sententiae ipso 
facto incurrenda, a la senyora abadessa que és y per temps serà, que de 
las 800 lliuras portarà cada novícia en dot, sols degué posar en mans de 
la senyora bossera 300 lliuras, y las restants 500 lliuras degan deposarse 
en lo arx iu , 1 6 y respective dels dots de las supernumeràrias, deuran entrar 
en mans de la senyora bossera 700 lliuras y las restants 100 lliuras se 
deposaran en lo arxiu, de ahont baix lo mateix precepte manam no 
pugan ser extretes, menos que per lluhir y quitar sensals del monastir, 
lo que deurà executarse luego de fer lo dipòsit; y així mateix manam 
baix de igual precepte que si se oferirà grave necesitat al monastir, pera 
extraurer y valerse de dit diner, degué participarse a la santa comunitat 
lo motiu y, ab sa approvació, se deurà solicitar lo permís y llicència del 
R. m General de Cister, o de son delegat, y sols ab esta prevenció podrà 
ser estret dit diner del arxiu y no altrament. 

ítem [6]. A vista del abús se experimenta en deixar entrar dins de la 
clausura tota mena de criaturas, sens atendrer ni saber la edat, manam 
a la senyora abadessa no permetia entrar dins la clausura, per ningun 
títol ni motiu, ninguna criatura pàsia de la edat de set anys, per ser 
esta la més corrent y segura opinió de tots los autors, y la pràctica de 
tots los monastirs, sobre lo que oneram la conciència de la senyora aba
dessa y demés senyoras que o repararan. 

ítem [7]. Essent una de las primeras obligacions dels superiors lo 
que los súbdits tingan la deguda acistència, y en particular quant estan 
malaltas, com o encarrega nostre patriarca sant Benet en sa santa Regla, 
y avent averiguat lo poch y mal acistiment que de medicinas dóna lo 
apotecari que vui en dia cuida de la botiga de la comunitat, com o expè-
rimentan los metges en lo contrari efecte fan las medicinas, tant dintre 

16. Vegeu l a nota 12. 
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com fora del monastir, manam en virtut de santa obediència a la senyora 
abadessa, senyora bossera o senyoras a qui tòquia lo cuidar de esta obli
gació, que luego y sens escusa ni dilació alguna, sens atendrer a promesa 
face de esmenarse, com o a fet altres vegadas, coduescan1 7 altre apotacari 
ab los mateixos pactes que se a acostumat en esta santa casa. 

ítem [8]. Havent averiguat lo estil y a agut en esta santa casa de 
què ninguna senyora pot deposar de aver vist ni hoit a dir lo contrari, 
de la obligació de la senyora abadessa de admetrer en son palàcio a qual
sevol senyora vulla retirarse 1 8 en ell, com també las mestras respecte de 
las senyoras a qui fan las gràcias, com a succehit aquest any que la 
senyora abadessa, sens ningun motiu, a despatxat a las senyoras y tenia, 
manam a la senyora abadessa y demés senyoras, no pugan continuar 
aquest abús, sens causa molt grave, y que lo executat no pugue servir 
de exemplar en avant. 

ítem [9]. Havent experimentat lo poch cas se a fet del capítol de 
visita de nostre antecessor, en no freqüentar las reixas de la iglesia y 
tenir en ellas conversacions tiradas, ab personas de diferents estats, ab 
notable nota y escàndol, sens fer mèrit del lloc sagrat, irreverència al 
sacrament, perturbació de las senyoras que per sas devocions buscan la 
quietut del cor y iglesia, no recordanse del que diu Christo, que sa casa 
és casa de oració, però que la mala inclinació dels hòmens la a convertida 
en cova de latrocinis, pues roban a Déu lo que és seu; per lo tant manam 
en virtut de santa obediència, en pena de escomunió major latae senten
tiae ipso facto incurrenda una pro trina monitione premissa, que de 
aquesta hora en avant, ninguna senyora se atrevesca a tenir ningun 
gènero de conversacions en ditas reixas, ni permetian que ninguna criada 
ni tinga: sí solament servescan pera hoir confessions, ministrar la comu
nió, advertir alguna cosa als acistens o alguna cosa molt precisa, y asò 
molt de paso, y si se adverteix alguna falta a alguna senyora, la corret-
girà la senyora abadessa 0 presidentes, y si és criada sia represa ab seve
ritat, y sino se experimenta esmena ab las senyoras, seran culpadas, las 
castigarà la senyora abadessa y, si són criadas, las despatxaran del 
monastir. 

ítem [10]. Ordenam y manam a la senyora abadessa, en virtut de 
santa obediència, en pena de escomunió major latae sententiae ipso facto 
incurrenda, no puga aver rahó ni molestar a ninguna de sas súbditas de 
tot lo practicat en lo acte de visita; y així mateix baix las mateixas penas, 
l i manam no puga innovar cosa alguna en lo monastir, fins a tant lo 
I . I l m S. r General de Cister, informat de tot lo actuat en lo acte de visita, 
age pres resolució sobre los càrrechs se fan a dita abadessa, y baix las 
mateixas penas manam a totas las senyoras no púguian parlar de dit 
asunto. 

17. Segons A lcover -Mol l , "conduir" i "aconduir" vénen de conducere, són sinònims 
d"'aconduir-se" i "aconductar-se", i expressen el contracte fet amb un facultatiu perquè 
presti els seus serveis (Diccionari, I , p. 134, i I I I , p. 374). 

18. És l'única noticia que tenim del costum d'algunes monges de retirar-se a l palau 
de l 'abadessa i ens fa estrany aquesta pràctica, perquè és l a dependència més freda 
de l a casa i l a més impròpia per a cercar-hi bon acolliment. 
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ítem [11]. Havensen zelat per casi totas las senyoras que de molts 
anys a esta part se troban molts llochs vacants y que las senyoras aquí 
tocan no cuidan de buscar personas aquí fer ditas gràcias, del què 
redunda en gran dany y notable perjudici del monastir, puix ab lo resul
tant dels dots se podria desaogar lo monastir de casi tots les censals que 
vui en dia pateix, y al mateix temps aumentar lo major cuito a Déu, puix 
aumentanse lo número són més las quel serveixen, per lo tant manam 
a las senyoras los toca la repartició de ditas gràcias, que dins lo termini 
de un any las repartescan o bé cedescan a altres senyoras, sens perjudicar 
a las que vui en dia las ténen, cedintlos a la primera vacant lo lloch, 
peraque pugan disposar de ell. 

ítem [12]. Ordenam y manam a la senyora abadessa cuidi molt de 
què esta nostra carta de visita se llegesça, a lo menos, dos vegadas lo 
any, una per la quaresma y altre per lo advent, lo que executarà la 
senyora cantora de orde de la senyora abadessa, peraque totas las senyo
ras sàpian lo que estan obligadas a observar y baix de quinas penas, la 
qual obligació durarà fins a altre visita, sens que valgué la epiquea de 
què mort lo Comissari, termina també la obligació de observaria. 

ítem [13]. Per quant tot lo disposat en esta nostra carta de visita és 
conforme a las lleis de nostra sagrada religió y lo que, segons ellas, nos 
a aparegut més convenient per lo major bé espiritual y temporal de esta 
santa casa, ordenam y manam a la senyora abadessa, priora y presidentes 
que són y seran, tingan tot cuidado y vigilància en què se observe lo 
fins aquí ordenat, y si faltàs en alguna cosa substancial del contengut en 
los sobredits mandatos, ordenam se nos participe o sen done part aqui 
tinga delagació del I . U m General de Cister, peraque puga provehir de 
remeis opportunos, segons disposa nostra sagrada religió. 

Últimament [14]. Exortam a la senyora abadessa a que ame y estime 
a totas las religiosas com a fillas y a estàs que veneren y reverencien a la 
senyora abadessa com a mare y prelada, y a totas encarregam, in visce-
ribus Jesuchristi, se amen entre sí ab entranyable amor de germanas, 
y que preguen a Déu per lo estat de la santa mare Iglésia, exaltació de 
nostra santa fe catíiòlica, per nostre santíssim pare Benet X IV , per lo 
rey nostre senyor don Feliph quint, Reina nostra senyora, sereníssim 
Príncep e infants, per nostre sagrat orde de Cister, per nostre I . I I m senyor 
Abat General y per Nós. E n fe del qual, manam despatxar la present carta 
de visita, firmada de nostra mà, sellada de nostre sello y per nostre 
Secratari refrendada. 

[Datada a Vallbona, als 25 de setembre de 1742.] 
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E L P L E T E N T R E S A N T E S C R E U S I S C A L A DEÍ 

S O B R E BONREPÒS < 

E l monestir de Santa Maria de Bonrepòs del Montsant fou una 
abadia cistercenca femenina fundada a l a primeria del segle xiïi a l 
peu del massís muntanyós que el gentilitzà. Tot i que sabem que 
assolí alguna categoria arquitectònica i artística, actualment no en 
resta res fàcilment identificable a l mas de Sant B la i , en què el trans
formà la cartoixa de Scala Dei. Durant els segles x i n i xrv mantingué 
pròspera la seva vida monacal; la nòmina de les seves monges enre
gistra una pi la de llinatges de cavallers i de famílies considerables 
de les comarques veïnes. Però amb el segle xv començà a decaure. 

D'aquesta decadència es captingueren les jerarquies de l'orde 
cistercenc. Aquesta decadència era tan palesa que els paers de Lleida 
pretengueren l a incorporació del monestir de Bonrepòs a l de Sant 
Hi lar i de Lleida, tots dos del mateix orde. Sembla que l'orde no 
veia amb mals ulls aquesta incorporació, perquè constava a l Capítol 
General el baix nivell de la vida monàstica que es vivia a Bonrepòs i 
Potser s'esperava un redreç que desaconsellava la incorporació, redreç 
intentat diverses vegades durant el segon quart d'aquell segle, que 
fracassà sempre. 

1. A l nostre llibre El senyoria de Santes Creus (Barcelona, 1972), pp. 396-411, donem 
u n a l larga relació l l a t ina d'un anotador domèstic de Santes Creus, què documenta 
detalladament aquest plet, i al qual d 'una vegada per sempre remetem a l : lector. T a n 
mateix en el present resum, més a l 'abast, és c lar , enriquim el procés amb referències 
documentals inèdites que considerem notables; i amb d'altres notícies el coneixement 
de les quals sempre és útil. 

De passada rectifiquem errades, judicis i conceptes; o completem informacions par
cials dels autors que s 'h i h a n referit detingudament, com: 
— Corredera, Eduardo : Santuario de Nuestra Seftora de Bonrepòs. "Analecta Sac ra Ta r -

raconensia" (Barcelona, 1965),'p. 279; 
— Creus Corominas, Teodoro: Santes Creus (Vi lanova i l a Geltrú, 1884), p. 131. 
— Lladonosa i Pujol, Josep: El monestir de monges dé Sant Hilari. "Miscel·lània Popu-

le tana" (Poblet, 1966), p. 71 ; i El real monasterio de Santa Maria de Vallbona (L le ida 
1957), pp. 115-116. 

— Martinel l , Cèsar: El monestir de Santes Creus (Barcélona, 1929), 84 pp. 
— Morera i Llauradó, E m i l i : Tarragona, vol. de l a "Geografia de Cata lunya" (Barcelona, 

s. a.) , p. 419; i Tarragona Cristiana, I , (Tarragona, 1897). pp. 670-673. 
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E r a l 'any 1452 quan l'abat Joan de Morimond vingué, sembla ex
pressament tramès pel Capítol general, amb la plenària potestat de 
l'orde per a visitar i reformar-ne els monestirs. Després d'un procés 
informatiu minuciós, considerant el nombre escàs de monges que h i 
havia, l'estat ruinós d'algunes dependències monacals, i altres cir
cumstàncies pejoratives; i amb el parer de consellers qualificats 
—abats de l'orde i d'altres personatges de categoria— decidí l'extinció 
d'aquella casa femenina i la incorporació a l monestir de Santes Creus 
del monestir de Bonrepòs, amb tots els seus drets i pertinences, i 
amb tots els seus béns mobles i immobles. I així ho dictà per dispo
sició datada a Poblet, el 8 de maig de 1452. Aquesta incorporació 
comportava l'obligatorietat d'atendre totes les càrregues i fudacions 
de Bonrepòs per part de Santes Creus. 

Les poques monges que h i havia a Bonrepòs no es prengueren bé 
el decret del visitador. Un cronista de Santes Creus ens explica que 
el prior i els monjos cartoixans de Scala Dei, monestir molt proper 
a l de Bonrepòs, establiren diversos contactes amb les monges per a 
unir aquest monestir, que les jerarquies cistercenques extingien, a l 
seu de Scala Dei. Però això no era possible sense llicència papal, 
perquè es tractava de monestirs de dues regles i dos ordes diferents. 

Llavors els cartoixans acudiren a l papa Nicolau V exposant com 
el monestir de Bonrepòs, decadent i en ruïna, reduït només a sis 
o vuit monges, havia estat extinguit per l'orde cistercenc. I davant 
l a possibilitat que els monjos del Cister, o d'una altra orde, s'hi 
instal·lessin, deien els cartoixans que es produirien plets i discussions 
per causa de la proximitat amb la cartoixa. Invocant la pau i la 
concòrdia demanaven al papa la unió de Bonrepòs a l a cartoixa de 
Scala Dei. Sense cap altra informació l ' l i de setembre de 1453 el 
papa accedí a la petició cartoixana, amb evident perjudici i contra
rietat del monestir de Santes Creus i de tot l'orde cistercenc. 

Aquesta notícia degué caure com una bomba en els medis cister-
cencs. Sembla que a les altes esferes de l'orde era temuda perquè 
el 12 de setembre de 1453, és a dir, l'endemà mateix de promulgada 
la butlla papal, el Capítol General de tot l'orde cistercenc anul·lava 
la unió que havia estat decretada del monestir de Bonrepòs a l de 
Santes Creus. 2 Aquesta disposició, naturalment, també deixava sense 
efecte la supressió del monestir femení. Malgrat això els cartoixans 

— Palomer, Josep: Siluetes de Santes Creus (Barcelona, 1927), p. 188. 
— Pasqual. J aume : Sacra Cathaloniae Antiquitatis Monumenla. Ms. núm. 729, de la 

Biblioteca de Cata lunya de Barcelona, vol. I X , pp. 603-604. 
— Vi l lanueva. J a ime : Viage literario a las iglesias de Espana, X X (Madrid, 1851) pàgi

nes 111 i 262. 
2. Canivez, Josephus Mar i a : Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis 

ab anno 1US usque ad annum 17SS. (Lovaina, 1933-1941), I V , p. 686. D'abans aquesta 
notícia havia estat donada a conèixer per Marthène, Edmundus i Durand, TJrsinus: 
Thesaurus novus anecdotorum (París, 1717), I V , col. 1616. 
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de Scala Dei feien el seu fet emparats per l a butlla papal de Nico
lau V ; i , sense perdre temps, desallotjaren les monges, que, sembla, 
es recolliren a Vallbona; i s'apropiaren de totes les coses mobles 
i immobles de Bonrepòs, i de tots els drets i béns que posseïa aquest 
monestir que ells cregueren suprimit. 

Aquest fet produí una clamor vehement a tot l'orde del Cister 
que si havia manat a l'abat de Santes Creus que fes un compàs 
d'espera en l'apropiació dels béns i rendes, i el compliment de les 
obligacions de Bonrepòs, de cap de les maneres no podia consentir 
que se n'apropiés Scala Dei. Així l'orde cistercenc acudí a Roma i e l 
21 de juny de 1456 aconseguia del mateix papa Nicolau V una butlla 
que anul·lava i revocava la decretada unió de Bonrepòs a Scala Dei, 
manava que fos dissolta i que Bonrepòs fos tornat a l'orde cistercenc 
en el mateix estat d'abans de la incorporació, comminant els cartoi
xans sota pena d'excomunió reservada a l papa. 3 Presentat aquest 
document per l'abat i monestir de Santes Creus a l prior i monjos 
cartoixans de Scala Dei, aquests no l 'acataren, considerant-lo sub-
reptici. 

Naturalment, els cistercencs es rebel·laren contra la política dels 
fets consumats on es protegien els cartoixans. E l Capítol General 
ajuntat a Cister pel setembre de 1459 ratificà l'acord pres per l'abat 
Joan de Morimond l'any 1452 suprimint el monestir femení de Bon
repòs i adjudicant els seus béns i les obligacions al monestir de 
Santes Creus . 4 E l Capítol General de l'any 1460 s'ocupà d'aquesta 
qüestió, tot i que sembla que, per mort de l'abat Joan de Morimond 
la idea que en tenia l'Assemblea Cistercenca —certament poc exacta— 
atribuïa manca d'interès a Santes Creus . 5 No era així. Més ben infor
mat el Capítol General del 1461, el dia 14 de setembre constituí 
delegats i procuradors de tot l'orde cistercenc l'abat de Santes Creus 
i tres monjos d'aquest monestir, entre els quals fra Felip Prats, 
cellerer, per ta l de pledejar contra Seàla Dei pel fet de Bonrepòs.6 

Així es recorregué a Roma. Pius I I delegà l'afer a l'arquebisbe de 
Tarragona, Pedró de Urrea, segons document de l ' I de novembre 
de 1463.7 Pedró de Urrea no féu res durant molts anys. Part idari 
compromès del rei Joan I I en la guerra que aquest mantenia contra 

3. Seguim la relació domèstica que donem a E l senyoriu. F a r e m notar que Nicolau V 
mori el 24 de març de 1455 del còmput normal . Aquest anacronisme, real i aparent, h a 
estat acceptat per diversos dels autors referits a l a nota 1. 

4. Canivez, V , p. 43, confirma l a referència del cronista domèstica copiat a El senyoriu. 
5. Canivez, V , p. 61. 
6. Canivez, V , p. 91. Aquest document del 22 de setembre, amb tot, s'avança dues 

dates a l a de l a relació que el s i tua el 24. 
7. Ac i cal que anotem un anacronisme de l a relació domèstica; perquè s i Pius I I 

fou elegit el 19 d'agost de 1458 i coronat el 3 de setembre següent, el dia 1 de novembre 
de 1463 correspon a l sisè, i no al tercer any del seu pontificat. Aquesta data h a estat 
admesa pels tractadistes. 
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Catalunya; totalment l l iurat als vaivens de l a llarga contesa, l i 
degué dir ben poca cosa l 'absurda pretensió del monestir de Scala 
Dei, i l a justa reivindicació que Santes Creus pretenia dels seus in
qüestionables drets i deures sobre Bonrepòs. L'atenció de l'arque
bisbe, distreta pel quefer bèl·lic durant una desena d'anys no tingué 
resolució fins a l 1473; i en ella creiem que pesaren molt les actituds 
bel·ligerants durant la guerra civi l catalana dels dos monestirs l it i
gants. Mentre que Scala Dei féu de seguida el joc de l'arquebisbe 
Urrea, enfront de Catalunya i a l costat del rei Joan I I , sabem de cert 
que Santes Creus no s'hi doblegà fins que les forces reials de Joan I I 
ocuparen l a conca del Gaià on era el monestir, tot i que sabem que 
ben d'hora algun monjo santesereuí es passà al bàndol reial. Diem 
això perquè és evident que aquestes postures, tant l'addicta de Scala 
Dei, com la contrària de Santes Creus, a l a política defensada amb 
tant de braó per l'arquebisbe Urrea, comptaren decissivament en 
el Iaude o sentència que aquest pronuncià en el plet que els dos 
monestirs mantenien sobre Bonrepòs injustament advers a Santes 
Creus que h i tenia tots els drets, i tan beneficiós per a la cartoixa 
de Scala Dei que no n'hi tenia cap de valorable. 

E I 7 d'abril de 1473 les dues parts contendents representades per 
fra Felip Prats, síndic de Santes Creus i procurador de tot l'orde 
cistercenc, i el prior Gabriel de Tesacho, cartoixà de Scala Dei, 
s'avingueren en nom de l lurs representats a acceptar l a sentència que 
l'arquebisbe Urrea pronunciés segons acta notarial fedatada per Joan 
Comes, de Tarragona. Aquesta fou pronunciada a la mateixa ciutat 
tarragonina el 4 de maig del mateix any 1473, i protocolitzada per 
l'esmentat notari Comes. 

L a sentència, com j a hem apuntat, tot i que de cap manera no 
podia ésser grata als cistercencs, fou acceptada. 

E n ella s'adjudicaven a la cartoixa de Scala Dei els edificis que 
componien el monestir de Bonrepòs i les terres adjuntes propietat 
de les monges; amb tots els mobles casolans, les bótes del v i , i tots 
els altres estris de conreu i semblants; així com els delmes, primícies 
i tots els altres drets pertanyents a les propietats esmentades. E l s 
cartoixans sortiren amb la seva d'allunyar del seu veïnat qualsevol 
altra intromissió monacal. Tots els altres béns, drets, rèdits i fruits 
de Bonrepòs, onsevulla que fossin, passaven a l monestir de Santes 
Creus, amb llurs títols i documents; i Santes Creus es féu càrrec de 
les obligacions cultuals del monestir extingit. Per això anaren a San
tes Creus els ornaments i vasos sagrats, els mobles del culte, els 
llibres i una campana. També h i portaren les restes de totes les 
persones enterrades a Bonrepòs: monges i benefactors, que amb el 
temps Santes Creus adequaria en una cambra tapada per una gran 
llosa de marbre blanc a la nau central de la seva església. A part 
conduí el cadàver de l a reina Margarida de Prades, que havia mort 
abadessa de Bonrepòs. 
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Producte d'aquest laude de l'arquebisbe i patriarca tarragoní Pedró 
de Urrea el monestir cartoixà de Scala Dei s'anexionà tota l a pro
pietat que Bonrepòs tenia a l Montsant. L a sentència, que només 
coneixem per referències molt minucioses segons l a conveniència, 
però no en el seu text original íntegre; degué detallar amb precisió 
els termes de l'extens domini territorial de Bonrepòs anex al mo
nestir. Diguem, però, que aquest terme monacal s'estenia força: 
ul tra les terres de conreu immediates a l monestir — a r a l a hisenda 
de Sant B l a i — la cessió a la Cartoixa s'entenia amplament enficant-se 
entre les actuals viles de la Morera i Cornudella fins a comprendre 
el santuari de la Mare de Déu del Montsant, a ponent d'Albarca, amb 
totes les terres pertinents; i , per tramuntana del massís del Mont
sant comprenia les valls del r i u d'aquest nom fins al Fraguerau i 
l 'ermita de Sant Bartomeu inclosa. S 'hi esmenten compresos els 
molins de l'Argamassa i de Fraguerau, el primer j a enrunat llavors. 
És a dir, i la sentència ho feia notar expressament, el terme de 
Bonrepòs afectava parcialment els de les localitats de la Morera, de 
Cornudella, d'Albarca, —d'Ulldemolins, encara que, potser, la sen
tència no Tesmentava—, i els d'Alforja i l'Aleixar, amb els masos de 
Compte i d'Obac que, evidentment, no era poca cosa. L a sort, proba
blement, que els mateixos monjos de Santes Creus no en tingueren 
consciència plena; o, s i la tenien, es resignaren pro bono pacis. Només 
volem assenyalar que guanyant el plet, Santes Creus h i perdé molt . 8 

Una cosa: l a sentència imposava expressament als cartoixans la 
condició de mantenir l'església monestirial de Bonrepòs i el cementiri 
anex, talment que de cap de les maneres n i fossin profanats, ni 
execrats, n i l l iurats a usos profans. Certament que els monjos de 
Santes Creus s'endugueren els ossos dels difunts de Bonrepòs; però 
també és cert, i dolorós de constatar com aviat fou esborrat el 
cementiri del qual no resta cap record; i l'església, com la résta dels 
edificis monacals, fou adaptada als usos convenients de l a granja que 
hi establí Scala Dei. Avui no en resta res en peu; només alguna que 
altra pedra de mal identificar. 

És clar que Santes Greus acceptà l a sentència promulgada pel 
patriarca Urrea. Però escarmentat pel resultat que comportà un 
procés tan llarg, i la dolorosa experiència d'haver de cedir a Scala 
Dei una part tan important de les temporalitats de Bonrepòs, tenia 
ben previnguda l'alerta del monestir del Gaià. Per això procurà que 
el legat a latere del papa, sancionés aquella sentència, com ho feu 
el 26 de jul io l del mateix 1473. 9 Així mateix procurà d'obtenir l a con-

8. Vegeu l'apèndix núm. 1. L 'or iginal de l a sentència, a l a qual fan referència molts 
tractadistes era a l 'ant ic arxiu de Santes Creus, a rmar i dels Censos de L le ida , calaix 74, 
sac 2, núm. 82. 

9. Aquest legat pontifici era noresmenys que Roderic de Bor ja , bisbe de València 
i cardenal albanès, vice-canceller de Sixt I V i futur papa Alexandre V I . Vegeu l'apèn
dix núm. 2. 
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firmació i conformitat de l'abat general de l'orde cistercenc, que de
legà expressament als abats dels monestirs de Santa Fe i d'Escarp 
segons document datat a Cister el 4 de març de 1474; els quals abats 
la lloaren, ratificaren i confirmaren a Santes Creus, i en un pergamí 
estès i signat el 12 de setembre de 1474. 1 0 

Després d'això Santes Creus entrà en possessió definitiva i total 
dels béns que l i pervingueren de Bonrepòs.11 També es féu càrrec 
de les obligacions de diversa índole, sobretot espiritual, que procurà 
de complir degudament. 1 2 

S i Santes Creus hagués obtingut Bonrepòs i el seu terme, com 
sembla que era de justícia, no sabem si l 'hauria conservat i hauria 
subsistit aquell monument d'alguna manera. Sabem que a l moment 
de la seva extinció Bonrepòs comptava amb algunes dependències 
monacals egrègies, bastides de pedra picada, com l'església, el refetor, 
i d'altres que tenim documentades i que no fan al cas ací. 1 3 Ara j a 
ho hem dit, no en resta res que ho recordi. A l mas de Sant B la i es 
veuen pedres qualificables, però de mal identificar. E l monestir fou 
totalment desmuntat i habilitat a l a seva nova destinació de mera 
explotació agrària. Res no h i faria sospitar la primitiva existència 
d'un monestir medieval que assolí algun relleu social i religiós. Del 
qual tenim notícia gairebé exclusivament gràcies als documents que 
Santes Creus en conservà amorosament, fins que el seu arxiu fou 
dispersat el 1835. 

Eufemià F O R T i C O G U L 

10. Vegeu l'apèndix núm. 3. 
11. Pel que ía als béns materials que Santes Creus tingué de Bonrepòs després de 

l a sentència de l'arquebisbe U r rea en parlem detalladament al nostre esmentat llibre 
sobre E l senyoriu de Santes Creus, pp. 401-411, principalment. 

12. Vegeu l'apèndix núm. 4. 
13. E n parlem detingudament en l a nostra obra inèdita: El Monestir de Santa 

Maria de Bonrepòs del Montsant. Notícies històriques de l'abadia cistercenca femenina, 
premi "Rubió i L l u c h " de l a Societat Ca ta l ana d'Estudis Històrics, filial de l ' Inst itut 
d'Estudis Catalans, any 1968. 
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A P È N D I X D E D O C U M E N T S 

1) 

1473, maig 4. Tarragona. 

Notícia domèstica de la sentència en el plet amb Scala Dei sobre 
Bonrepòs. 

Sentencia domini Petri patriarchae Alexandrini et archiepiscopi Tarra-
chone in questione qua erat inter monasterium Sanctarum Crucum et 
Patres cartusienses pro monasterio monialium Bonequietis et iuribus ac 
redditibus suis. 

...per longum tempus, puta viginta duobus annis, fuit litigium gravi 
inter monasterium Sanctarum Crucum et fratres cartusienses monasterii 
Scale Dei, pro quo litigio predictum Sanctarum Crucum monasterium 
dampna maximasque expensas habüit pro recúperaciòne monasterii Bo
nequietis ordinis nostri, quod monasterium cum omnibus iuribus, reddi 
tibus, rebus et bonis mobilibus et immobilibus predicti patres cartusienses 
occupaverant ad manus suas. Cum igitur súper hiis fuisset diucius liti-
gatum, de consenSu parcium firmatum fuit compromissum in reverendis-
simum dominum Petrum patriarcham Alexandrinum et archiepiscopum 
Tarrachone. Qui per suam sentenciam pronunciavit et declaravit quod 
attente quod dictum monasterium Bonequietis fuit ordinis cisterciensis, 
tanquam monasterium ordinis eistercii gobernatum, et réstaret in casu 
cessus vel recessus dictarum monialium... disposieione dicti prioris, et 
aliter quod prior et conventus monasterii Scale Dei... huius arbitralis 
sentencie cedant, dent, tradant, restituant abbati et conventui Sanctarum 
Crucum omnia iura, res et bona quacumque pertinència et spectancia 
monasterio prefato Bonequietis, pensiones aut censualem fructus, red-
ditus et proventus predictorum percepti et percipiendi usqué in diem 
accepti corporalis possessionis... remaneant et restent penes dictum prio-
rem et coriventum, declarandò insuper quod edificium solum èt terminum 
dicti monasterii Bonequietis cum mobilibus et supellectibus domus scilicet 
et aliis utensilibus domus Seu instrumentis personis et que monasterium 
Bonequietis possidet in Sancta Maria de Monte Sancto et capella fratris 
Geraldi que est sub voeabulo seu invocacione beati Bartholómei apostoli 
que sunt in terminato qui dictum monasterium Bonequietis habet in 
Monte Sancto, cum omnibus iuribus, pertineciis, decimis, primiciis, reddi
tibus et proventibus dictis capellis provinentibus, cum nemoribus, fruc-
tibus, lignis, pascuis, cassis, piscariis seu venacionibus et molendinum de 
la Argamaça dirutum et molendinum fratris Geraldi quod facit duos 
solidos de censu, et omnia alia quavis iura, terragia, census, et honores 
dicto Bonequietis in predictis et citra predictis pertinencüs et pertinència 
in dicto monte de Montsant. E t loco et terminis de Albarcha, et de Cor
nudella, et de la Lexar, et de là Morera, et del Forge, et mansorum den 
Compte et den ... sint et remaneant pertineantque in futurum monasterio 

397 



Scale Dei omnia et singula predicta adiudicavit. De omnibus et singulis 
supra dictis predictus abbas et conventus tenerentur eís facere cessionem, 
transportacionem, donacionem, et locum et primicie eviccionem, et de 
illa teneri sub illigacione bonorum dicti ordinis ac monasterii Sanctarum 
Crucum. 

Voluit eciam et ordinavit dictus iudex quod ecclesia dicti monasterii 
Bonequietis et cimiterium eius taliter a predictis priore et conventu 
monasterii Scale Dei teneatur ut non profanetur et execretetur, nec ad 
usus profanos dedicetur seu deputetur. 

E t viceversa, per recompensatam emenda et satisfacienda predictorum 
et aliorum rivalitate sentenciavit et declaravit quod prior et conventus 
Scale Dei transferatur predicto abbati Sanctarum Crucum et eius sindico 
illud censuale proprietatis sexaginta quinqué librarum Barchinonensium 
et de prestacione pensionum septuaginta octo solidorum franchum et 
quiscium ab omni obligacione, quod censuali habet et eius fructus perci-
pere assuevit monasterium Scale Dei súper mansis den Stalella termini 
de Montalba, cum omnibus penscionibus debitis usque in presentem diem. 
Insuper voluit et pronunciavit quod per completa equalitate et satisfac-
cione predictorum dicti prior et conventus Scale Dei teneantur pensio-
nibus complementum facere predicto monasterio Sanctarum Crucum, 
silicet modo sexaginta quinqué solidorum in memorato censuali atque 
viginti quinqué in peccunia numerata seu aliis rebus equivalentibus. E t 
quod súper uniones facta monasterio Scale Dei de monasterio Bonequietis 
et iuribus eius inter cetera iniungillatur priori et conventui quod obsequio 
cul tus divini minime ecclesie dicti monasterii Bonequietis et continuo 
horis competentibus divinum officium per monachos dicti monasterii... 
iniustum equidem reputantur quod aliis cedant redditus et emolumenta 
aliis incumbant officia, cum propter officium detur beneficium et alia. 
Idcirco quia iura et redditus dicti monasterii Bonequietis predicto mo
nasterio Sanctarum Crucum, cui per Capitulum Generalem fuit unitum, 
adiudicant onus divini cultus, a dicto monasterio Scale Dei in dictum 
monasterium Sanctarum Crucum transtulit et de eodem dictum monas
terium Sanctarum Crucum oneravit. 

Vero, quia translato onere cultus divini in dictum monasterium Sanc
tarum Crucum necesse est ut accessòria ad idèm cultum et necessària 
eciam transferantur, idcirco et alia, pronunciavit et sentenciavit quod 
prior et conventus monasterii Scale Dei restituant et dent et liberent ac 
tradant predicto monasterio Sanctarum Crucum omnia et singula iura, 
res et bona, ut supra dictum est, et conseqüenter encartamenta et muni-
menta que pro predictis iuribus faciunt et eciam ornamenta, vestimenta, 
iocalia tam auri quam argenti et sirici, et libros, et unam campanam. 
Àdhuc eciam ut omnia et singula que supradicta sunt pro bono pacis et 
quietis inter Dei servos robur obtineat et primitatem, voluit et precepit 
idem dominus iudex quod unaquaque parcium supradictarum et quolibet 
ipsarum... sumptibus et expensis tenerentur infra tres menses presentem 
sentenciam presentaré... seu eius reverendissimo legato de latere ad hac 
plena potestate susueto ad finem et effectum et cum expressione dicte 
sentencie bene et canonice late de certa sciencia et in forma speciali et 
expressa, cum supplemento defectuum si qui sint confirmant eandem sen
tenciam et litteras confirmationis cum bulla obtineant et ad hoc ut 
predicta apostòlica confirmació cicius et expedicius habui valeat voluit 
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atque precepit quod cessiones et iurium memorantorum translaciones quàs 
supra idem iudex fieri pronunciavit execucioni et effectui minime manci-
pentur nec locum et per effectum possint hàbere donec et quousque pre-
dicte confirmacionis et auctoritatis bufla fuisset habita et impetfata a 
predictis et dictis priori et conventui Scale Dei presentata cum effectu 
volens eciam quod una pars-alteri ad invicem de omnibus et singulis que 
altera pars predictarum ab altera seu unus ordo ab altero occasione pré-
dictarum unionum seu alia possent petere, faciat finem, diffinicionem, et 
pactum de ulcius non petendo per publicum instrumentum sicut hec et 
alia quamplura in dicta definitiva et arbitrali sentencia aperte videri pos
sint, quod lata fuit per iamdietum dominüm Petrum patriarcham Alexan-
drinum et archiepiscopum: Tarrachone, arbitrüm et iudicem predictum, ut 
de eius mandato lecta et recitata per honorabilem et providum virum 
dominem Johannem Peris, decretorum doctorum priorem sedis Tarra
chone, et eiusdem domini viccarium et officialem, in claustri sedis pre-
dicte die martis hora completorii intitulata quarta màii armo a nativitate 
Domini .M.CGCC.LXXIIII . Cuius sentencie instrumentum publicum fuit 
clausum et subsignatum per discretum Johannem Comes notarium dicti 
Tarrachone civitatis die et armo prefixis. 

Que sentencia et omnia in ea contenta fuerunt laudata et firmata per 
partes supradictas insuper, et fuit corroborata et conflrmata per dominum 
legatum a latere supra dictum qui in partibus istis tunc temporis adve-
nerat, et postea fuit eciam confirmata per Capitulum Generale dicti nostri 
ordinis cisterciensis, et unaqueque pars tam dicti monasterii Scale Dei, 
quam monasterii prefati Sanctarum Crucum dedit et tradit alteri parti 
ea que in dicta sentencia continentur effèctui operam dantes et finem 
dicte litti darent. 

AHNM, cod. 459, ff. 84 -̂86. 

2) -•' : r 

1474, juliol, 26. València. 

Confirmació pel Legat Apostòlic de la sentència arbitral del plet entre 
Scala Dei i Santes Creus sobre els béns de Bonrepòs. 

Alia confirmació eiusdem sentencie facta per legatum domini Pape 
viceçancellarium sedis apostolice et cardinalem valentinènsem. 

E t quia predicta sentencia prefatus dominus Petrus, patriarcha Àle^ 
xandrinus et archiepiscopus Tarrachone, iudex apostoliçus ét arbiter inter 
partes elcctus, inter alia declaravit et mandavit quod predicta sentencia 
ut maiorem obtineat firmitatem infra tres menses a data dicte sentencie 
computandos apostolico conspectui preséntantur seu eius reverendissimo 
legato a latere ad hoc plena potestate susueto ut de certa sciencia eandem 
sentenciam laudaret et rconfirmaret; cum in illo tempore in partibus istis 
esset reyerendissimus dominus Rodericus miseracione Divina episçopus 
albanensis sancte Romane Ecclesie vicecancellarius, cardinalis valentinus, 
legatus a latere sanctissimi in Christo - patris et domini domini Sixti, 
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divina Providencia pape quinti, nedum in partibus istis verum eciam in 
universis Ispaniarum regnis et illis adiacentibus partibus legatus, quia 
plena in hiis et aliis maioribus racions sue legacionis apostòlica auctori-
tate fungebatur, pro parte abbatis et conventus monasterii Sanctarum 
Crucum in conspectu suo presentata dicta arbitrali sentencia fuit eidem 
humiliter supplicatum quathenus dictam sentenciam affirmaret et aposto-
lice firmitatis presidio communiret, ipse vera dominus legatus vista eadem 
sentencia fecit ea prius in cancellaria sua inspeti et diligenter exhaminari; 
et cum invenisset eam bonam et equam ac consonam racioni auctoritate 
predicta scienter et expresse, ipsam et omnia et singula in eadem senten
cia contenta laudavit approbavit et confirmavit decernens eam obtinere 
robur perpetue firmitatis et iamdictam sentenciam de verbo ad verbum 
inserí et annotari in sua confirmacione fecit ut de his omnibus patet per 
cartam pergameneam, sigillo ipsius domini legati pendenti communitam, 
que datam fuit Valencie anno a nativitate Domini .M.CCCC.LXXIIII . die 
. X X V I . a mensis juli i pontificatus dicti domini Sixti pape quarti anno 
secundo. 

AHNM, cod. 459, ff. 86 -̂87. 

3) 

1474, setembre, 12. Santes Creus. 

Confirmació per part de l'Abat i del Capítol General de l'Orde cister
cenc de la sentència sobre els béns de Bonrepòs. 

Confirmació dicte sentencie facte per Capitulum Generale nostri dicti 
Ordinis Cisterciensis. 

Pro parte abbatis et conventus monasterii Sanctarum Crucum suppli-
cato reverendissimo dompno fratre Humberto abbate monasterii Cistercii 
ut predictam sentenciam, latam per predictum dominum Patriarcham 
Alexandrinum et archiepiscopum Tarrachone, súper iam dicta questione 
qua diu fuit agitata inter predictum monasterium Sanctarum Crucum et 
fratres cartusienses pro monasterio Bonequietis, laudavit, approbavit et 
confirmavit, cum ipso domino Cistercii de hiis omnibus satis plenam 
noticiam non haberet, vices suas et tocius Capituli Generalis potestate que 
fungitur commisit reverendis abbatibus monasteriorum de Sancta Fide et 
de Scarpio, per literas suas pergameneas, sigillo appendicio dicti domini 
Cistercii munitis, que date fuerunt Cistercii quarta die mensis marcii anno 
Domini .M°.CCCC.LXXIIII. Quibus litteris presentatis eisdem dominis ab
batibus in prefato monasterio Sanctarum Crucum personaliter exisisten-
tibus, et dictam deffinitivam ac arbitralem sentenciam legentibus, et 
omnis in ea contenta plene considerantes et intelligentes quia proveniebant 
in utilitatem dicti Sanctarum Crucum monasterii et honorem dicti Ordinis 
nostri, eam et singula in ea contenta auctoritate dicti domini abbatis 
Cistercii et tocius Capituli Generalis ordinis nostri prescripti qua funge-
bantur in hac parte in omnibus et per omnia laudarunt, approbarunt et 
confirmarunt, tanquam rite legitime et canonice latam et pronunciatam; 
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mandantes universis et singulis personis regularibus ordinis nostri pre-
dicti. in virtute salutaris obediencie quarum predictam sentenciam et 
omnia in ea contenta et presetem suam ymo verius tocius capituli Gene
ralis laudacionem, ratificacionem et confirmacionem firmiter teneant et 
observent, et contra eam non veniant nec aliquam contra venire permit-
tant, ut de dictam confirmatam per dictos abbates comissarios sentencia 
constat per cartam pergameneam manu eorum subsignatam et sigillis 
singulorum in pendenti corroboratam, que data fuit in eodem monasterio 
Sanctarum Crucum . X L I . die septembris anno Domini i M.CCCC.LXXII I I ! ' . 

AHNM, cod. 459, ff. 86-86v. 

4) 

1495 (?), Santes Creus. 

Obligacions espirituals de Santes Creus envers el monestir de Bonrepòs. 

Per lo càrrech que té aquest monestir de Santes Creus per lo monestir 
de Bon Repòs és feta ordinació e deu se posar en la capella de santa 
Maria de la Sglésia Major. 

E n l.any de la Nativitat de Nostre Senyor Redemptor Jhesu Xpist. 
.M.CCCC.LXXIII I . après que lo monestir de Santes Creus hagué obtinguda 
sentència arbitral per lo monestir de Bon Repòs, rendes e béns de aquell, 
la qual sentència fou donada per lo reverendíssim senyor Patriarcha de 
Alexandria e archabisbe de Tarragona, jutge apostòlich en aquesta causa, 
a .1111. del mes de mayg e any demunt dit, e aquesta sentència confirmada 
ab auctoritat apostolical per lo legat del nostre Pare reverendíssim Car
denal e bisbe de València trobant se en aquesta terra, och encara és 
stada confirmada e aprovada dita sentència per lo Capítol General del 
nostre sagrat Orde de Cistells. E per tant com per lo dit senyor Patriarcha, 
jutge com dit és, fou sentenciat e declarat que les rendes de aquell mo
nestir de Bon Repòs fossen del monestir de Santes Creus, e axí matex tot 
lo càrrech del offici divinal se transfferís ací en lo dit monestir de Santes 
Creus per causa de açò tots los vestiments, joyells, libres e altres orna
ments de la església del dit monestir de Bon Repòs foren portats ací 
en aquest monestir; och encara la ossa de les monges religioses e dels 
fundadors e benefactors de aquel monestir e de altres qualsevulla qui en 
dit monestir aguessen aguda lur sepultura; och encara de la senyora 
regina dona Margarida, que fou muller del senyor rei en Martí, la qual 
jaïe en lo dit monestir de Bon Repòs. Tota aquesta ossa fou portada e 
transferida en aquest monestir. E de continent, com tot fou ací portat 
axí com dit és, lo reverent Pare Pere per la gràcia de Déu abbat de aquest 
monestir ab lo convent; per complir lo que en dita sentència ere ordenat 
e per descàrrech de lurs ànimes, ordenaren e instituïren una missa 
cotidiana en la església del present monestir; e construir de nou una 
capella en la present església ab lo retaule de tots los sants que fou 
portat del dit monestir de Bon Repòs, allà on millor pogués star dins la 
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present església, e en aquella missa cotidiana sia pregat per tots aquells 
a qui lo dit monestir de Bon Repòs és obligat, morts e vius. Veritat és 
que per causa de la paucitat dels religiosos monges que ara són en lo 
present monestir e són obligats a complir les setmanes de les altres misses 
j a abans de açò instituïdes en lo present monestir, volgueren e ordenaren 
que fins maior congregació de monges hic agués no's imposàs dita missa 
cotidiana. Emperò han feta tela ordinació que en aquesta capella consti
tuïda a honor e reverència de la sacratíssima Verge Maria e de la gloriosa 
santa Margarida on tots jorns se cèlebre, es diuhen missa e misses; la 
qual capella ha feta e instituïda la senyora reyna dona Blancha qui jau 
en la església del present monestir en la tomba e sepultura on jau lo 
senyor rei en Jaume marit seu quondam, e per la dita regina e per lo dit 
senyor rey qui han fet grans beneficis en aquest monestir, en la missa 
que's diu tots jorns en la present capella se deu dir aquella collecta: Deus 
venie largitor, e ultra la dita collecta, qualsevulla religiós e prevere qui 
en aquesta capella celebrarà, sie recordant pregar Déus per les ànimes de 
tots aquells sobredits de Bon Repòs, e en la missa digué en son loch com
petent aquella collecta: Deus cui proprium est misereri semper et parcere 
propiciaré animabus famulorum famularumque tuarum, etc. E après que 
aurà acabada la missa faça una absolta general sobre aquesta tomba on 
són la ossa de tots aquells dient la sobredita collecta: Deus cui proprium 
et Deus venie largitor, et fidelium Deus, et absolve Domine. Més avant 
los damunt dits abbat e convent ordenaren per causa e memòria de la 
dita translació de la ossa, e per satisfer als càrrechs que són tenguts que 
cascun any a . V I I I I . del mes de mayg se faça htm aniversari general 
solemnement en lo present monestir, on se digué aquella collecta: presta 
Domine, quesumus ut anime famulorum famularumque tuarum etc. E 
acabada la dita missa del aniversari en l'altar maior venguen tots fer la 
absolta general sobre la dita tomba; en en aquest die tots los preveres 
són tenguts celebrar per les ànimes de tots aquests, e los qui no són 
preveres dehuen dir cinquanta salms del saltiri, e los frares laychs són 
tenguts dir cinquanta vegades lo salm de: Miserere mei Deus, e los donats 
qui no saben lo dit salm deuen dir cinquanta vegades la oració del pater 
noster. E tots deuen pregar per les ànimes de aquells, per tant que 
migensant les lurs pregàries e oracions et per intercessionem beatissime 
Virginis Marie et omnium sanctorum atque civium superiorum, anime 
eorum et anime omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei 
sine fine requiescant in pace. Amen. 

AHNM, cod. 459, ff. 740v-141. 
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U N ECLESIÀSTIC D E L S E G L E X V I 

Joan Roís, monjo de Santes Creus 

Un repàs a l llibre relativament recent de l'incansable investigador 
i amic Josep Maria Maduren 1 ens fa reviure l a simpàtica figura d'un 
monjo de Santes Creus del segle x v i ben digne de recordança. E n 
sabem ben poques coses; però els pocs esments que ens n'han deixat 
els documents el situen en un pla d'altíssima consideració monacal. 
E s tracta de f ra Joan Roís 2 que j a hi apareix egrègiament a la pri
mera meitat de la centúria esmentada i que trobem present a la casa 
fins a la seva darreria, gaudint d'una consideració veritablement 
molt categòrica i , sembla, d'una plàcida senectud. 

És un fet, no per reiteradament invocat, menys desoladorament 
cert, l a dispersió de la documentació del monestir de Santes Creus 
després de l'exclaustració del 1835, amb la gairebé total pèrdua de 
la part d'aquesta documentació casolana amb més contingut humà. 
E n canvi, la conservació de documents administratius, és relativa
ment abundosa, principalment a TArchivo Histórico Nacional de 
Madrid. Les notícies personals dels monjos, de la vida del monestir, 
del quefer de cada dia, es va nodrint de l'aportació variadíssima de 
les procedències de vegades ben impensades. L a recollida d'aquestés 
notícies és important, com ho és de donar-los el relleu que poden 
tenir engalzant-les a la història de l a casa, que sovint té una projec
ció enfora d'ella per incidir en problemes d'una influència i dimensió 
més general. 

Amb aquesta perspectiva cal esguardar la figura de f ra Joan Roís, 
monjo dè Santes Creus. Perquè l'actuació que d'ell coneixem porta 
algun aclariment a un aspecte important de l a història religiosa de 
Catalunya, al tombant de mig segle x v i ; i perquè fra Roís polaritzava 

1. Josep Maria MadureU i Marimon, Claudi Bornat, Barcelona, Fundació Salvador 
Vives Casa juana, 1973. 

2. E l s documents ens presenten el seu cognom amb u n vental l de variants que 
fan dubtar en tractar d'establir l a veritable. E n s decantem per l a que ens apareix com 
a més correcta, i desestimem Roiz, Roy, Roys, i Ru iz . U n a sola vegada el trobem es
mentat Roig, potser per errada del transcriptor. 
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a l seu monestir una reivindicació consuetudinària de la vida regular 
que era jutjada molt beneficiosa a la casa i als monjos, i que no 
perjudicava per a res l'observança regular que, més que menys, 
sempre fou exemplar a Santes Creus. 

Els concilis provincials tarragonins en temps del cardenal d'Òria 

E l 13 de novembre de 1532 moria l'arquebisbe de Tarragona Lluís 
de Cardona després d'un efímer pontificat que només durà uns 
quants mesos. E l 5 de ju l io l del següent 1533 prenia possessió de 
l'administració d'aquesta metròpoli el cardenal Jeroni d'Òria, noble 
eclesiàstic genovès, que mai no vingué per a res a la nostra terra; 
potser era home de qualitats, però el fet que se l i hagués adjudicat 
de gràcia l a mitra tarragonina, i l'absència personal i absoluta a l 
front de la Seu ha dibuixat de matisos negatius el seu pontificat. 
«A desgrat, i enmig d'aquests mals —d iu V i l l anueva 3 — se celebraren 
cinc concilis, i es formà la primera col·lecció dels celebrats fins lla
vors.» Villanueva no diu res de la impressió d'aquesta col·lecció con
ci l iar que, com veurem, hagué de tenir extraordinària difusió per la 
quantiosa edició que se n'estampà. Tampoc no ens detalla res dels 
cinc concilis que esmenta. 

Una mica més explícit és el canonge Blanc, quan diu: 4 «En el 
seu temps, i en absència seva se celebraren cinc concilis provincials 
pels seus ministres i vicaris generals. E l primer se celebrà a Tarra
gona als 18 de setembre de l'any 1543, i presidí en el l el Dr. Onofre 
de Biure, tresorer i canonge d'aquesta església, el seu Vicar i General. 
E l segon se celebrà, també a Tarragona, als 5 de novembre de l'any 
1554. E l tercer, també a Tarragona, el primer de febrer de l'any 1555. 
E l quart, també a Tarragona, als 7 de maig del mateix any 1555. I el 
cinquè, també a Tarragona, als 5 de febrer de l'any 1556. No es troba 
en aquests concilis qui presidí per el l ; sols hem trobat que en un 
d'aquests quatre, i no es pot dir quin fou, presidí el doctor Tomàs 
Costa, abat de Sant Sadurní de Tavèrnoles, canonge i hospitaler de 
Tortosa, creat per a aquest efecte vicari general.» 

Pel que en aquest treballet anirem dient no podem deixar de 
relacionar amb el primer d'aquests concilis tarragonins el fet que el 
primer d'abril de l'any 1543 fra Joan Roís j a fos procurador de l'abat 
i monestir de Santes Creus , 5 perquè com a tal h i prengué part ben 
activa. E l president, Onofre de Biure , fou el més destacat dels tres 

3. Vi l lanueva, Vlaje, X X , p. 25. 
4. Josep B lanc , Arxiepiseopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de 

Tarragona. Transcripció i prologació de Joaquim Ica r t (Tarragona, 1951) I I , p. 138. 
5. Archivo Histórico Nacional de Madrid ( = AHNM) cod. 816. f. 96. 
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membres de l a nissaga, canonges i de Tarragona que en aquest itemps 
se succeïren a l a dignitat tresorera capitular. 6 

El concili de Montsó, 1547 

E n la relació que ens fa, degudament ordenada, precisament, l 'ar-
xiepiscqpolqgista tarragoní que hem transcrit, salta del primer con
c i l i de 1543 àl segon.d'onze anys després, 1554. Durant el ^pontificat 
de l'àbsent cardenal d'Òria, trobem documentat un . concili provincial 
que sembla que tingué lloc a Montsó i les assemblees del qual estaven 
convocades per a començar el dia 12 de juny de l'any esmentat. 
Aquest concili .ni ve enregistrat com a celebrat, n i com a frustrat, als 
arxiepiscopolqgis; n i tampoc en d'altres repertoris consultats que 
hem tingut a mà. Va l la pena, doncs, que en diguem alguna cosa , que 
en sabem. 

Com que l'arquebisbe de Tarragona, metropolità de l a província 
eclesiàstica, era absent — j a hem dit que el cardenal d'Òria no vingué 
mai a Tarragona— el seu v icar i general, doctor J o a n Ximenes, 7 doctor 
en ambdós drets, i canonge dignitat de prior i degà del capítol metro
polità, en nom i autoritat del titular absent, comissionà el bisbe 
'Jaume Cassador, de Barcelona, per ta l que convoqués un concili 
provincial que s'havia de reunir a la ciutat de Montsó, del bisbat dc 
L·léida, precisament el dia dotze de jul io l de 1547. Aquesta convoca
tòria fou cursada degudament a l'abat dél monestir de Santes Creus, 
que aleshores era f ra Jaume Valls, de l a matéixa manera qúe havia 
estat tramesa als altres bisbes i prelats de l a província , eclesiàstica 
per tàl que h i compareguessin i assistissin, i h i òïssin, i tractessin les 
coses convenients, urgents i necessàries a la província que havien 
recomanat de convocar i aplegar él concili. 

L'abat de Santes Creus,.però, no h i podia acudir, obligat i retingut 
per les necessitats dél monestir, que no podia abandonar personal
ment sinó amb greu risc. Per això estengué, aquéll mateix dia 12 de 
jul iol de 1547, una carta per la qual declarava públicament que feia, 
constituïa i ordenava el venerable f ra Joan Roís, monjo dél monestir, 
procurador personal seu i especial perquè assistís a l'esmentat .con-

6. Onofre de B i u r e , j a era . canonge tarragoní el 1506, l 'any 1516 accedí a l a dignitat 
de tresorer i morí el 1546. E l seu parent Baltasar , de fet, el succeí a l a dignitat aquell 
mateix 1546.-perquè l a Tenuncià Ba l tasar de Castellbell que h i hav ia estat promogut per 
l a mort d'Onoíre de B iure ; BaltasaT de B iure morí tresorer tarragoní l 'any 1549. E l 
tercer membre de l a nissaga, Mc.lcior de Biure, j a era canonge el 1549; el 1559 accedí a 
l a tresoreria, ; i el 1579,:a - l a sacristania, .que exercí altres v int anys, j a .que morí el 1599 
(Sanç Capdevila, La Seu de Tarragona, Barcelona, 1935, pp. 135, 136, 150 i 156). 

7. Joan X imenes d'Aragüés j a era canonge quan el 1535 succeí en l a dignitat prioral 
a l seu .homònim — i segurament .parent—, que morí. Exercí iel càrrec,; conjuntament samb 
el de degà capitular, que obtingué el 1559, fins a la seva mort, escaiguda el 1564 (Cap
devila, La Seu, pp. 135, 150 i 1S3). 
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ci l i de Montsó; i l ' instrueix concretament d'algunes qüestions que h i 
ha de plantejar primordialment, i que h i ha de tractar de les altres 
amb els altres membres de l'assemblea. Signa aquesta escriptura 
l'esmentat abat i dos testimonis: el doctor en medicina barceloní 
mestre Llorenç Benet; i Antoni Soler, fuster del Pont d'Armentera, ^ 
tots dos presents a Tacte d'atorgament per l lur residència a l mo
nestir. Dóna fe el notari f ra Pau Ivar, monjo. 8 

No podem donar per cert del tot que aquesta reunió conciliar 
de Montsó tingués efectivitat. E l fet, però, d'aquest document pe
remptori santescreuí semblar abonar que sí, que l'assemblea mont-
soniana fou realment aplegada. S i el document en què ens fonamen
tem no fos suficient a sentar-ho, en seria prou a certificar l'alt prestigi 
que fra Joan Roís tenia a Santes Creus quan l'abat del monestir 
d'una manera reiterada l i encomanava una missió tan prestigiosa, 
i compromesa, precisament en una època en què la casa més aviat 
anava folgada de monjos científicament i literària molt ben preparats. > 

Les «Constitutiones» del 1557 

J a hem dit que els vicaris generals del cardenal d'Òria convocaren 
i celebraren, tots a Tarragona, altres quatre concilis provincials entre 
el novembre de 1554 i el febrer de 1556. No sabem certament l a inter
venció que en ells degué tenir f ra Joan Roís encara que endevinem 
que destacada, per l'encàrrec que rebé de l'Assemblea darrera que, 
segons sembla, fou l a que decidí la impressió de les Constitucions 
conciliars. Com bé diu l 'amic Madurell «la primera referència a l'edi
ció d'aquesta obra —les Constitutiones— consta a l 'escriptura de 
poder especial atorgada per Claudi Bornat el 19 de febrer del 1556 
per tractar i concordar l a impressió de les dites Constitucions pro
vincials tarragonines i d'altres llibres». 9 Com veiem, la resolució 
d'estampar les constitucions del cardenal d'Òria havia d'ésser cosa 
molt recent s i el darrer concili havia estat aplegat el 5 de febrer 
anterior. No ens entretindrem a repetir les incidències d'aquest afer, 
que divulga molt detalladament en el seu esmentat llibre el senyor 
Madurell. Però sí que en destacarem la intervenció que en ell tingué 
fra Joan Roís. L'edició fou més aviat copiosa: tres mi l exemplars; 
que, tractant-se com es tractava d'una estampació en foli, de dos 
centenars i mig de pàgines aproximadament en total, fou una em
presa editorial de molta consideració, sobretot en aquell temps. 

Sabem que el mateix editor o impressor que l'estampà s'encarregà 
de relligar-ne els exemplars, cosits i tapats amb cobertes de pergamí. 

8. Arx iu de Poblet ( = A P ) armari 5, calaix 26, núm. 14. Publiquem aquest document 
a l'Apèndix. 

9. Madurell , p. 44. 
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D'aquell total de tres m i l sabem que «Claudi Bornat féu lliurament 
de 2.033 exemplars per manament dels comissaris provincials tarra
gonins a Jaume Cerveró, canonge de Tortosa i a f ra Joan Roís, 
monjo de Santes Creus, fets a mans a l mercader barceloní Antoni 
Montserrat. Una nota marginal h i certifica que el citat ll iurament no 
tingué lloc fins a l 18 d'abril» de Tany 1559. D'una manera més aviat 
confusionària, parlant-ne l'arxiepiscopologista tarragoní, en diu: 
«Aquest arquebisbe —e l cardenal d'Òria— féu donar a l'estampa les 
Constitucions provincials eclesiàstiques de Tarragona, que anaven 
manuscrites, i les féu posar amb bon mètode, per títols». 1 0 L a glòria 
que Blanc atribueix al cardenal absent correspon íntegrament a l a 
decisió conciliar i a l a feina que h i esmerçaren els qui les ordenaren 
i titularen per a donar-les a l'estampa, entre els quals hem de posar 
destacadament el monjo Roiç de Santes Creus. E l cardenal no h i féu 
res més que, en tot cas, assabentar-se'n; perquè ni hauria tingut 
temps de donar-hi el seu beneplàcit en el supòsit que se l i hagués 
demanat; el cardenal d'Òria no h i pogué tenir res a veure, i no l i 
pertany l a més petita engruna del mèrit d'aquesta edició. E n canvi 
val la pena de recollir els testimonis que tenim de la que correspon 
a l nostre monjo. 

E l dia 6 de jul io l de 1557, reunits a Barcelona fra Tomàs Costa, 
abat del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles; el doctor Jaume 
Cerveró, canonge paborde i ardiaca de Corbera a l a seu de Tortosa; 
i f ra Joan Roís, monjo del monestir de Santes Creus, com a comis
saris del Sagrat Concili provincial de Tarragona, per aquesta i altres 
coses elegits, creats i diputats, d'una part; i Claudi Bornat, llibreter 
de Barcelona, de part altra, concreten i tracten sobre els tres m i l 
exemplars que l'esmentat Bornat ha d'estampar de les Constitucions 
conciliars tarragonines. 1 1 

E l 12 d'agost d'aquell mateix any 1557 els comissaris del Concili 
tarragoní concerten novament amb Claudi Bornat per a la relliga-
dura dels exemplars impresos de les Constitucions. E n aquests tractes 
j a no h i pren part l'abat de Sant Sadurní de Tavèrnoles, sinó sola
ment el canonge tortosí Cerveró i el monjo de Santes Creus f ra Roís. 
Ent re altres coses, d'aquest contracte resulta que els exemplars es
tampats foren exactament tres mi l s i s . 1 2 

Finalment, el 18 de gener de 1559 l'estamper esmentat Claudi 
Bornat atorgava carta de pagament a compte del preu de l a rèlliga-
dura dels llibres de les Constitucions conciliars tarragonines; on feia 
constar que del total de l'edició que havia estampat, cosit i ehcober-
tat n'havia l l iurat — j a ens hi hem referit— dos mi l trenta-tres exem
plars a l canonge Cerveró de Tortosa i a f ra Joan Roís monjò de 

10. B lanc , p. 138. 
11. Madurell , pp. 133-136 publica sencer el document a l qual remetem. 
12. Madurell, pp. 136-138, publica el document sencer. 
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Santes .Creus x o m a ̂ comissaris -delegats del Concili, i que, per .mana
ment d'ells, havia l l iurat a l mercader barceloní Antoni Montserrat. 1 3 

• t ' obra .tan íactivament intervinguda pel nostre monjo santescreuí 
;duu;aquesta portada: iGONSTITU / tiones saerorum./ eoncilium Tar-
sra/.eonensium-sub i l lustr i . ety-reverendissimo in Christo.patre / D.D. 
iHieronymo de . Aurea, miseratione .divina/;Tituli divi Thomae in Pa-
rione Sanctae R o .(manae) />ecclesiae diaeono Cardinali et Tar / racon 
(ense) rperpetuo administratore ij collectae decreto sacri Con / ci l i i 
/Eamaconen (sis) cele,/"brati. rAnno ;M../D. LV . , [hi ha un gravat que 
^representa santa JTecla màrtir patrona de Tarragona] Barcinone, ,cum 
gratia, -&X privilegio /. Apud .Claudium ;Bornatum,/ 1557. 

..Al .colofó, tot donant referències motivades de l'edició .es diu .que 
aquelles constitucions, gairebé ignorades a l a eúria, han -pogut ésser 
.dütes a l 'estampa després de ;gran feina i = de; molta despesa. : I .entre 
les ^signatures .d'aquesta cloenda justif icativa h i ha el següent: Sig-
:num fratris lohannis i Roig-monachi: Sanctarum Crucum, procuratoris 
reverendi ;abbatis monasterii Sanctarum Crucum. 

Advocant un indult regular 

.A nnig-segle .xv i , concretament l 'any 1549 trobem f ra Joan Roís 
atrafegatcamb uns afers.que tenia encomanats,a Roma a l a consulta 
.itdispensa .de la .cúria,papal. iDos d'ells despunten per la-seva cate
goria en l a j o c a correspondència que en coneixem: una qüestió .de 
bigàmia, de l a :quàl s'adquireix una notícia molt imprecisa i sense 
.cap concreció ni al·lusió de persones, dates i l locs ; i una dispensació, 
gràcia, iprivilegi, o fel «nom -que .se l i vulgui donar pertocant. a l a . dis
ciplina regular particular del monestir de rSantes -Creus. E l primer 
.d'aquests -.dos ;afers .que ;podria tenir jper ell mateix molt d'interès, 
no £l -té, rni pot tenir .-si no .és com anècdota, cal creure'l desvinculat 
dél monestir de rSantes .Creus. E n canvi L'altre afer el té, i profun
dament, perquè «afecta :de ple l a vida monacal d'aquella comunitat. 

Efectivament; es .tractava noresmenys que d'obtenir dispensa papal 
,per_a .menjar carn a l monestir de Santes Creus; poder dormir amb 
llençols de teixit de l l i ; i vestir camises d'aquesta «mena. desteixit. -No 
és,que precisament-el monestir :de rSantes Creus pretengués aquesta 
excepció contrària <a l a iregla o a les consuetuds generals de l 'orde, 
mie .excloïa tota ,mena - de .carn als àpats monestirials i manava que 
els llençols d les .camises íossin de l lana. Com que Santes Creus 
.tenia greus inconvenients de tota mena;i de sempre per ;a proveh>se 
.de peix; i donat el íclima benigne i , fins i tot, afeixugat de l 'est iu, 
resultava excessivament calorosa l a roba de llana en contacte amb 
la pell del cos, i per a abrigall del l l it. Però això no es produí al 

13. Madurell , p. 140, publica el -document '.sencer. 
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segle x v i , ans la pràctica de menjar carn, de vestir camises de l l i 
i tenir llençols d'aquesta mateixa fibra era una consuetud antiquís-
síma, que els visitadors regulars ara volien modificar a Santes- Greus: 
Ho tornem a dir: Santes Creus no pretenia cap mena d'exempció 
o-diexcepció; només< formulava l a petició d 'Un costum i : d'una-pràctica 
antiquíssimaí i- conservada; des de temps immemorial que;, ara- se-li» 
pretenia; llevar: in dicto-monasterio mos- et consuetudò antiquissima 
et ab immemoriàbile tempore conservata existat. 

E l qui menava tot aquest afer era fra-Joan Roís, que^ tenia agents 
a Roma que tractaven de defensar aquella pràctica, comunitària'im
memorial; Coneixem amb prou dètalL alguns aspectes de l'afer p e r 
una carta d'tim agent! que fra Joan Roís tenia a Roma: el mestre en> 
Sagrada Teologia Joan Cogul, prevere dè~ la Selva- déL- Camp. 1 4 Aquest 
sacerdot el 15 de maig de 1549 escrivia? des-de Roma a f ra Roís-
i : l i comunicava les probabilitats- d'èxit1 i les despeses que l i podien 
costar els. afers^ encomanats a j la, cúria papal. E s tracta d'una llarga 1 

carta que demostra pel damunt dè tot l'enorme- concepte- que del* 
monjó dè Santes Greus-tènià el prevere selvatàV i 5 que r és allò' qüe ací* 
potser cal destacar pel! damunt dè tot: \J& c&rta, curiosa per-ella m a 
teixa; va acompanyada de dòs- documents molt: il·lustratius-dè là-dis
pensa que = Santes Creus-- pretenia* i< que-Ha dè tenir prou curiositat 1 

per a l a comprensió de l a vida- monàstica en aquell temps immedià1 

tament precursor del concili- tridèntí." Arrodoneixen' molt aquests- dos 1 

documents algunes notes contemporànies que semblen' ind i car que 
el papa no accedia a la : súplica que formulava'l 'abat dè Santes Creus;, 
és clar; però que= procurava i- conduïa' f ra 1 Joan» Rbífe1 5 

Encara aquest i altres afers motivaren - una carta que coneixem-
datada; a Roma el 20"dè maig dé 1549, ésr a dir cinc dies-després*de là? 
dè mossèn Cogul, en la quai ; noresmenys que2 mossèn Jaume- Amigóí 
el cèlebre rector dè Tivissa, tracista eminent' dels primers-monuments^ 
renaixentistes a Catalunya} escrivia'a<fra Joan Rcas. 1 6 1 Còmiqué consta-
que mossèn Amigo-estava molt ben relacionat a Roma—també es
tava^ com consta de la seva earta^ mossèn Cogul—podem deduir que? 
f ra Joan Roís havia encomanat l'afer- a-bones-mans; S r més» no; a* 
persones; joves, dinàmiques, intel·ligents? i* fiàdesi 

No podem dir com va acabar l'afer. 

14. Joan Cogul llavors devia ésser; molt jove; probablement tot just graduat i or
denat sacerdot; E h 1577' ei trobem qu&-era rector de- la-parròquia dé l 'Albiol i ensems 
beneficiat de l'església- de; la Sèlvai del : Camp ; , vilà". de; Ià? sevai naixença-, ií <wr> resttH&i 
aureolat d'un gran prestigi. 

15. AHNM,, Cod. 437, ff. 37ft-371v. 373 i 375. V a n a l'apèndix. 
16. AHNM; cod: 437; fí 372". També v a a l'apèndix. 

4095 



Acabament 

Les referències documentals sobre fra Joan Roís no s'esgoten amb 4 
els afers que hem dit; però j a no tenen l'interès de protagonista que 
l i atorguen els esmentats. Llevat del de procurador del monestir, que 
en aquest cas esdevé sinònim de seny ordenador, d'intel·ligència pràc
tica de la casa, f ra Joan Roís no sabem que h i exercís cap altre 
càrrec. Tenia capacitat abacial, no n'hi ha cap dubte. Però llavors 
els abats santescreuins eren vitalicis i l lurs eleccions estaven condi
cionades a valoracions que potser fra Joan Roís no féu servir mai. 
Però en tenia d'altres que Taureolaren d'un gran prestigi i l i guanya
ren moltes i sinceres i egrègies amistats. 

Tenim més o menys documentada la vida de fra Joan Roís fins 
ben entrada la dècada dels vuitanta; però els esments no el singula
ritzen pel damunt d'altres membres de la comunitat de Santes Creus 
que eren ben considerats. Només en el sorollós afer en què el mo
nestir hagué d'intervenir amb motiu dels disturbis escaiguts a l'orde 
de Montesa —1554 - 1555— trobem algun que altre esment de fra 
Joan Roís en la correspondència més aviat copiosa que amb aquesta 
ocasió s'encreuà entre l'abat de Santes Creus i el mestre de l'orde 
i d'altres personalitats encimellades del regne de València. Són meres 
frases laudatòries, de record al monjo prestigiós, amb predicament 
evident dintre la comunitat del monestir i amb lloable projecció a 
fora d'ell. Una carta de l'abat de Santes Creus al mestre de Montesa 
diu, textualment: «El pare f ra Roís no és al present a l monestir, j a 
que és a Barcelona; i en aquest temps jo em proveiré i poliré les 
respostes en el cas que els del Consell escriguin pel sobredit efecte»;17 

frases que enalteixen el paper que j a d'abans hem atribuït a fra Roís 
com a monjo assenyat i del consell del monestir. 

E n relació a aquest mateix afer, un personatge valencià que in
tervenia com a conseller i advocat de part del mestre de Montesa, 
en carta datada a València el 28 de març de 1555 deia textualment 
a l'abat de Santes Creus: «Al reverendo padre fray Roiç beso las 
manos; soyle tan aficionado y devoto que deseo que se ofrezca en 
qué poderle servir.» 1 8 

I amb aquest contundent elogi cloem la present evocació d'un 
egregi monjo del monestir de Santes Creus durant el segle x v i ben 
poc conegut. Tan poc conegut com digne de recordança. 

Francesc-A. M I Q U E L 

17. AHNM, cod. 437, ff. 330-331. Ca r t a datada a Santes Creus el 9 de desembre de 1554 
18. AHNM, cod. 437, f. 338. 
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APÈNDIX D E D O C U M E N T S 

1 

Santes Creus, 12 de juliol de 1547. 

Procura que fa l'abat Jaume Valls de Santes Creus a favor de fra 
Joan Roís, monjo del seu monestir, perquè assisteixi com a lloctinent 
seu al concili provincial de Montsó. 

Noverint universi: Quod nos Jacobus Valls, Dei et Apostolice Sedis grà
cia abbas monasterii Sanctarum Crucum ordinis cisterciensis, diòcesis 
Barchinone, capellanus maior serenissimi àc potentissimi domini Arago-
num regis; Attendentes reverendissimum in Christo patrem et dominum 
domnum Jacobum Cassador, Dei et Apostolice Sedis gràcia episcopum 
Barchinone, nobis et parte reverendi domini Johannis Ximenes, utriusque 
iuris doctoris, canonici prioris ac decani ecclesie in spiritualibus et tem-
poralibus, pro illustrissimo et reverendissimo in Christo patri et domino 
domno Hieronimo, tituli sancti Hugonis in Parione sancte Romane eccle
sie diacono cardinale de Aurea nuncupato, miseracione divina sancte Tar-
racone ecclesie perpetuo administratore et archiepiscopo in remotis agen-
te, officialis et vicarii generalis, intimasse, notiíicasse, ac iniunxisse qua-
tenus die duodecima subscripti mensis et anni in villa Montissonis Iller-
densis diòcesis compareamus et assistamus ad audiendum tractandum et 
fluidendum una cum aliis pérsonis ecclesiasticis province tarraconensis in 
concilio generali dicte province per dictum reverendum Johannem Xime
nes canonicum et vicarium generale prodicte tarraconensis ecclesie in 
predicta villa Montissoni pro occurrentibus dicte provincie convocato, in 
hiis quum necessitas urget ipsum concilium convocaré et congregaré. 
Attamen quia nos, aliis arduis negociis dicti nostri monasterii quamplu-
rimüm occupati que bono animo et absque gravi dicti nòstri monasterii 
obmittere non valemus, in dicto concilio personaliter interesse nequimus; 
idcirco, ex certa nostra sciencia cum testimonio quique presentis publici 
instrumenti facimus, constituimus et ordinamus vos venerabilem fratrem 
Johannem Roiç, monachum dicti nostri monasterii, procuratòrem nostrom 
certum et specialem et ad infrascripta eciam generalem, ita tamen quod 
specialiter generalitati non deroget nec et contra.. 

Ad videlicet pro nobis et nomine nostro comparendum essendum et 
interveniendum in dicto concilio provinciali. E t protestando primitus de 
confirmacione privilégiorum predicto nostro monasterio et ordinis con-
cessorum. E t ad tractandum et consulendum súper predictis una cum 

411 



aliis prelatis et personis ecclesiasticis id quod fuerit expediens et utilius 
dicte provincie; privilegiis, libertatibus, immunitatibus nobis et dicto nos
tro monasterio atque ordinis csterciensi concessis semper in omnibus et 
per omnia ubique salvis. E t ad concensciendum et aprobandum quicquid 
in dicto concilio fuerit ordinatum vel contradicendum, reprobandum et 
dissensciendum prout ceteri prelati et persone ecclesiastice, maxime ordi
nis nostri, predicte vel eorum maior et sanior pars duxerit faciendum. 

E t ad omnia alia et singula faciendum, dicenduni; proponendum, expli-
candum, requirendum, supplicandum, et protestandüm verbo vel scriptis 
que nos dicere proponere, requirere et protestari ac quomodo in dicto 
concilio exercere possemus si personaliter interessemus et negocií qualitas 
requiret et postulabit et de potestatis requisitis et replicatis inde publi
cum vel publica instrumentum vel instrumenta fieri faciendum, quum 
vobis predicto procuratori nostro súper predictis omnibus et singulis et 
ex eisdem dependentibus et emergentibus et connexis conferimus speciale 
mandatum et plenarie vices nostras. Promittentes vobis et notario infras-
cripto tanquam publice persone pro vobis et eciam et aliis personis qua-
rum interest vel intererit recipienti et pasciscenti ac eciam legitime. stipu-
lànti, nos semper habere ratum, gratum, validum atque firmum quidquid 
per vos in premissis et ea tangentibus quovismodum actum procuratum 
fuerit sive gestum. 

Actum est hoc in prenominato monasterio Sanctarum Crucum die duo-
decima mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo qumgentessimo 
quadragesimo septimo. Sig>í< num mostri: fratris Jacobi Valls abbatis pre-
dicti qui hec làudamus, concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt 
magnificus dominus magister Laurencius Benedictus civitatis Barchinone 
doctor in medicina et Antonius Soler faber lignarius loci Pontis Armen-
tarie diòcesis tarrachonensis,. in dicto, monasterio residentes. 

Sigí<num mei fratris Pauli Ivar, monachi prefati monasterii Sancta
rum. Crucum, ac in vim privilegií eidem monasterio concessi auctoritate 
notarii publici qui premissis interfui et quod iussu dicti reverendi domini: 
abbatis scripsi et clausi. 

Arxiu de Poblet, armari 5, calaix 26,. núm. 14. 

2 

Roma, 15 de maig de 1549. 

Carta adreçada a fra Joan Rols- pel doctor Joan Cogul, que a Roma 
agenciava alguns afers pertocants al monestir de Santes Creus. En els 
dos anexos dels quals-parla en la carta consta la petició que el monestir 
feia al papa de poder menjar carn, dormir amb llençols de lli, i portar 
camises del mateix teixit. Com que un dels documents o anexos va com
près; gairebé al peu de la lletra i en bona part en el text de Valtre, ací 
només- transcrivim sencer el primerla part de Valtre que no s'hi corres
pon-exactament, per abreujada, és a partir de l'asterisc *. Donem, doncs; 
la. versió/ més circumstanciada. 
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MuyRdo. y muy magnifico misefior. 
Por. el.- tardar tanto quehazen estos correos: scrivo tan tarde a- V. M. 

que, por sierto, es el. mejor del consierto del: mundo; y por nos pararse 
tan presto- el correo tengo scrito una: carta: por. v ia del bargantín del 
vellutero, el qual no sé quando llegarà aquí; aunque también' le scriví 
carta por- el correo passado. dàndòle aviso i en qué modo estavan las supli-
caciones- del negocio;, me servido majormente com la que. va por via del 
bargantín, porque con la otra deL correo no le dezia: mas de que presto 
le enviaria el recaudo, y V. M; me avise si habrà recebido dichas cartas 
por hazerme; merced. 

Quanto .-al-dubio de la-bigàmia, es cierto: ne dispensacione indigeat et 
clericis: tonsuralis} sive secularibus, via-conceditiur aliquo. modo huiusmodi 
dispensacio, sed religioso-non; propter: ea.quod ingressus fuerit religionem, 
sed tantum- ubi gerit professionem- ei: conceditur; y el coste de= dicha: 
bigàmia e sabido por buem original costarà 8 o 9 ducados, bien: que me 
han dlcho no se puede saber veramente hasta a la expedición de! la bullà; 
y si; huviera" tenido el- nombre: de dicha; religioso se; huviera echo: signar 
la, suplicación y con mas; cumplimiento. huviera avisada a V. M. del coste 
y. de lo-de-mas, por tanto V.M. no se olvide: de. scrivirmelo. 

E n lo de la: confirmación; de. la consuetut o costumbre: del: monasterio 
e provado todas las víàs por donde se podia expedir y- con la presente 
recibirà dos. copias de supplicationes la una y que ya es signada de. por 
penitenciaria, y dicha supplicaeión confirman como V. M.'verà con dicha 
copia, lo cual es verbo ad-verbum como està en la original. Mas quanto 
a esta- lo. que costarà la expedizión de la bulla no se puede saber, se vera 

: determinadamente por que es. taxa arbitraria y los que lo han de azer 
consideran;dicha dispensación-como si:no, huviera tal consuetud en dicho 
monasterio, sino • que lo consideran coma si, ha hora todo de- nuevo se 
les. concediesse sin ésser lai dicha consuetut; y replicàndóles ha esta coma 
era veríssimo la dicha: consuetut ser en dicho monasterio a h immemoriar 
bili tempore, dixeron nos; que no se- les dava nada, porque ansi era~ 
rnenester fuesse, y que de hotra manera no se consederia; 

Y V. M: sepa me soy informado muy bien: con los: principales de dicha; 
penitenciaria; lo; que ̂ costarà al postrero dinero;.y fueron.conmigohombres 
lo ; entendian muy bien; majormente un: sobrino de M. Rbbuster, que es-
como érmano mio porque stoy, en: su casa- y dormimos juntos; y lo en-. 
tiende tan bien como hombre que haja en: Roma por causa de M. Ro-
buster, su tio, y dicho su sobrino ha 8 afios que sta en Roma, que entiende 
tan bien las cosas y negosios de acà quasi como; dicho su tío M; Robuster. 
Por tanto: digo, senor, nos. respondierom dichos-. penitencieros. se meritaba 
de. dicha: expedición- ciento; ducadòs, y, cuando: se: hubiessen por 40 o: 50 
ducados - nos haràn mucha gràcia,, y crehen que vernàn a, daria: por los 
dichos 40 o 50. 

La . otra suplicación: que.- no; tiene- signatura1 es- por. breve, la cual no» 
he podido alcansar hasta hoy porque se ha: de signar dicha supplicación: 
en. signatura; de su: Santidad; y como delante. de su: Santidad: se haga. muy 
aeaso; de signatura; por- esso - noi se ha podido:; hazer signar ahún; pero 
espero muy presto serà dicha signatura, y yo procuro que en . toda: manera 
se prosega. Embio copia; dello a- S.- M. por: partir este- correo, aunque no 
sea; signada; para que veaí qual- modo se. acontentarà, mejor podiendo se 
expedir por là: última vez> y. expedidaí que sea: dicha; supphcacióní se. darà 
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abiso de lo que se haya echo. E l costo de esta expedición última de la 
bulla o del breve soy informado serà, si me la conceden por breve, poco 
mas o menos de 25 ducados; y no dàndolo por breve, sino sub plumbo 
que es por bulla plúmbea, lo qual se passa por cancelleria, costarà mas 
de cien ducados. 

V. M. vera dichas suplicaciones y scrivirà si le parece estén bien, o si 
le paresse ajustar o quitar alguna cosa. V. M. lo scriva dàndome aviso 
de lo que mas adelante mandarà haga; y también . que me scriva que 
juezes querrà se pongan en la bulla hubiéndola de expedir para que de-
fiendan su consuetud et in dubio, en caso que por sus superiores fuessen 
molestados, y V. M. advirta que dichos juezes sehan personas constituhidas 
en dignidad ecclesiàstica y quiziendo V. M. se pida presto dicha bulla 
podrà hazer hazer (sic) aqui un cambio o crédito por acà de la provisión 
del dinero es menester; y sehan antes mas que menos porque no se tho-
marà mas de lo que fuese menester, mirando yo en ello como si fuesse 
míos propios, como V. M. muy bien puede estar seguro dello y de mí. 

Quiziendo se expida dicha Bulla, mucho querría hiziese V. M. dicha 
provisión aquí, que no que yo aya de thomar acà los dineros a cambio, 
porque ha de saber todavía se paga mejor interesse acà ,y los mercaderes 
de acà tienen las condiciones que no quieren dar los cambios sin muy 
buenas seguridades; et jo, haunque soy sierto hallaría muy buenas segu 
ridades, pero no querría obligarme a ninguno semejante cosa, major
mente que acà tienen por mucho obligarse por otri, como de ca dia se 
hagan vellaquerias, pero no pudiendo se hazer de otra manera, yo no 
puedo dexar de hacer todo lo que V. M. mandarà por lo mucho obligado 
que soy; y no tant solamente esto pasa por lo que lo desseo servir, pero 
en cuanto pudiere mandar que mis fuerzas pudiessen hacerlo por la 
mucha favor me ha echo en acordarse de mí, y también por lo mucho 
estoy obligado a los suyos, que j a que no puedo servir a ellos por ser 
pequenos a lo menos por servir a V. M. que lo merece todo. Lo que a mi 
serà mucha consolación; por tanto suplico a V. M. quanto puedo no se 
descuyde en lo scrivirme tiniendo en memòria lo que en la primera carta 
le scriví, so és, dàndome acà en que entender. Yo scriví a mi senora 
Ysabel Pertuza y no tengo respuesta, y mas que endespués que soy fuera 
de Valencià no he sabido nada dellos; por tanto me harà mucha merced 
darme algún aviso de cómo estan y el senor Gil Roiz y V. M. si habràn 
ido a verlos, ya supe cómo hizieron la concòrdia con la senora Juana Roiz 
en tener por un hijo de Don Francisco de la Cavalleria el cual venia a 
Roma y me conoscía de Terves. 

E recibido cartas de Borja que sta 4 leguas màs arriba de Saragoza, 
de un senor que se llama Juan de Conchillos, canónigo de allí, el cual es 
muy amigo mío dende del studio y en verdad es hombre de manera y 
bien experimentado en estàs cosas; del cual hago mucha cuenta según 
veo en el effecto del scrivir diziéndome tiene amigos en Saragossa y por 
toda aquella tierra y por todas las vías que podrà me darà avisos de 
qualquier negosios se offeriràn; y yo com stava muy sierto dello, por no 
hallarse V. M. como me partí de Barcelona, hablé aserca desto con m° 
Johan Rabasa el tanedor de Sancta Maria de la Mar, el cual es de mi 
tierra de la Selva, diziéndole que si le venían algunos despachos en mi 
nombre, de Aragón o de Valencià, para que los dispidiesse presto para 
Roma, lo hiziesse; ell me dixo lo haría y también me daria avisos los 
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que porià y todo lo despediría a muy buen recaudo por ser el muy amigo 
del hoste de los correos. Yo de aquí le tengo scrito dos vezes y no tengo 
respuesta dél. V. M. me harà mucha darle essa carta, diziéndole me res-
ponda y porque dicho m° Johan Rabassa me paresce nombre muy puesto 
en su música creo no se curarà mucho de negosios, por tanto querría yo 
mucho V. M. thomase este cargo, que si le venían remetidos algunos 
avisos o despachos para que los expediese por acà. V. M. lo haga como 
yo confio y spero porque ansí lo scrivo a este amigo mío de los Conchillos, 
y a los hotros y si tal cosa serà conveniente dicho Conchillos no hallàndose 
correo en Saragoza ell despedirà un correo hasta aquí en Barcelona a V.M. 

Portanto V. M. esté avisado dello porque ansí me lo scrive lo harà y 
si acaso V. M. huviesse de estar algun tiempo fuera de Barcelona me harà 
merced me dé aviso a quien pueda fiar esta cosa a dalguno amigo suyo, 
solamente no sea maestro Vidal Calsetero porque tiene acà a hun amigo 
que se llama m° Pontano, al qual daria el abiso, por tanto mire seha 
nombre de quien el hombre se pueda fiar. Senor, antes de cerrar la pre-
sente e echo proposar la hotra supplicación que va por breve en signa
tura delante su Santidad y no han querido passar a signar porque dizen 
que non est bona suspicacio aut dispensacio stante inhibitione visitatorum, 
como V. M. vera scrito al pie del traslado de la supplicación y ainsí està 
en la original de dicha supplicacións. Por tanto yo procuraré de volverla 
haser proposar dos o tres vezes mas, por ver si se podrà passar, y 
cuando no se pueda passar deste modo lo procuraré de hazer por con-
tradicas que dizen acà; y cuando por estos modos no se pueda alcansar, 
serà forsado entonses haverlo por Penitenciaria, la supplicación de la qual 
ja està signada como vera V. M. en la copia de dicha supplicación. Las 
cuales copias como ya tengo dicho antes las embio para que el senor 
don abbat y V. M. lo vean, y, visto, me serviran lo que.se habrà de hazer. 

Y no ocorriendo otra cosa beso las manos del senor don abbat por 
mas de mil vezes, haunque no lo conozca no oblidando las de V. M. los 
quales nuestro Senor prospere y conserve como desean. 

De Roma a 15 de mayo de 1549. 

Johan Cugul, presbíter et magister in sacra 
Theologia indignus. 

(Al dors) Al muy reverendo y muy magnifico senor el senor fray Johan 
Roiz, y en su ausentia Rdo. don abbat de Santas Cruzes, en Barcelona. 

AHNM. Cod. 437, ff. 370-371v. 

A N E X 

[Roma, 1549.] 

Tarrachonen. 
Licencia pro fratribus sancti Bernardi utendi camisiis linneis, etc, 

iuxta eorum consuetudinem. 
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Esta; es- declaraeión: de la> otra, que sta< escrita- en' létra francesa y va 
por signatura- del Papa. 

Beatissime ; Pàterc 
Exponitur Sanctitati Vèstre pro parte dèvoti illius oratoris moderni i 

abbatis monasterii Sanctarum Crucum ordinis sanetf Bèrnardi,- Tarraco
nensis seu alterius- civitatis- vel diòcesis, licet ; in dicto monasterio mos et 
consuetudo antiquissima et' ab immemoriabili tempore inviolabiliter ofr 
servata1 existat quod religioso dicti monasterii eciam temporibus per 
regulaïm eiusdem monasterii-prohibitas : cames comedere, ac in cubili seu 
lecto cum pannis linneis dormiré, et subunculàs- linneas portaré contra 
regulam huiusmodi soleant; tamen quia visitatores- dicti1 monasterii iam 
sibi contra huiusmodi consuetudihem prohibuerunt et àdhuc prohibent, 
pref fatus - orator qui abbas dicti monasterii extitit commoditati illius con-
sulere volèns prout tenetur qualitèr monasterium ipsum ob illius necessi-
tatem. omnibus religiosis pannos làneos pro cubili sive lecto et subunculàs 
stamineas, ac pisces omni tempore ad comedendum dare non potest, licet 
pluries^ tèmptaverit cuperet propterea ut facilius necessitatibus huiusmodi 
subvenire valèat et sibi specialiter ab apostòlica sede concedí: 

Quare supplicatur humiliter-Sanctitati Vèstre prefàtus orator quatenus 
eius dèsiderio in hac parte favorabiliter annuens ac in premissis optime 
providens eidem: oratori ac dicti monasterii abbati et religiosis pro tem
pore existentibus ut ; eciam temporibus per regulàm huiusmodi prohibitas, 
carnes- comedere ac in cubili sive lecto cum pannis linneis dormiré nec 
non subunculàs linneas deferre iuxta dictam consuetu dinem libere et licite 
et absque" alicuius conscienciis ! scrupulò seu pene incursu possint et va-
lèant indulgere ac licencianr et liberam facultatcm concedere secumque 
misericorditèr dispensaré * mandàntes nihilominus visitatoribus prefatis 
quibus vis aliis eciam dicti : ordinis- superioribus in virtute sancte obe-
diencie et submaioris excomunicaciònis làte sentencie ipso facto tenens 
quocies incurrenda-pena; ne oratorem ac abbatem et religiosos pro tem
pore existentes predictos súper premissis publice vel occulte, directe vel 
indirecte quovis quesito colore, molestaré, perturbare aut aliis quomodo-
libet inquietaré audèant sive- presumant1 districcius inhibere ac precipere 
et mandare dignemini de gràcia speciali, non obstantibus premissis et 
quibusvis constitucionibus et ordinacionibus apostolici ac monasterii et 
ordinis predictorum eciàm iuramento roboratis, statutis et consuetudi-
nibuSj privilegiis- quoque indultis et litteris apostolicis eisdèm illorumque 
superioribus et prelatis, eciam generali nec non reformatoribus et quibus
vis aliis quomodolibet et cum quibusvis eciam; derogatoriarum-derogato-
riis aliisque forcionibus et insolitis clausulis irritantibusque, ac aliis decre
tis per quoscumque romanos pontifices predecessores vestros et Sancti-
tatem vestram sedemque apostolicam eciam motu proprio concessis, editis, 
confirmatis et innovatis eciam iteratis vicibus. 

Quibus omnibus et singulis in litteris latissime extensis, eciam si de 
illis, tenores illorum, hanc vicem latissime placeat derogaré, ceterisque 
contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis et consuetis. 

E t cum absolucione a censuris ad effectum presencium eciam in casi-
bus regule, et si licencia, facultate, concessione et indulto nee non inhibi- { 
cione, precepto:, mandato:, et: derogacione aliisque premissis que pro sigil-
latim et ad partem repetitis vel expressis habeantur in. forma- gravosa, 
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latissime, ^extense et cum opportuna tdeputaeione üudicum executorum... 
•Èt -de £pr.emissorum momen tcognomen, maior -.et veíior specificacio >et 
expressió fxeri ;possit -inilitteris .que per brevi Sanctitatis vestre .expedir! 
possint. 

(Al dors): Al muy.reverendo ;padrerfray Johan,de Roís. 

(Nota dél sobrescrit): "JEstas .dos copias son la una declaraeión,de la 
que sta escrita en'letra francesa y va .por .signatura del papa, la .qual no 
quiere signar pór él inconveriiente que dice: non est bona stante inhibi-
cione visitatorum. 

(Altra nota,-de mà .diferent:) Demana lo monestir de Santes Creus ^que 
pugue menjar carn, dormir en Tlansòls de .llino y portar ;camises del 
mateix. 

AHNM, cod. 437, f. 373. 

3 

Roma, 20 de maig de 1549. 

Carta adreçada a fra Joan Roís pel celebrat tracista del Renaixement 
mossèn Jaume Amigo, conegut pel «Rector de Tivissa». 

A 14 de março recibí la de V. M. de los 19 de hebrero y por no partirse 
correo hasta ahora no pude responder a ella; y quanto a lo que toca al 
negocio de Valldonzella digo, senor, que por el embaixador hallarse aquí 
no se le ha ossado hacer nada. E l s i no ahora se a ido, se trabaiarà en 
firme [lo de] essas senoras, que cosa mas pàrticha no desseo en esta vida 
que respecto de V. M.; y crea que estoy amoïnado por no poder como 
querría servir a V. M. y a dichas senoras; maiormente en costa tan iüsta, 
que si no fuere el favor grande por lotra parte, ya ello seria hecho. Y no 
se han de perder las speranzas, que, segun van las cosas desta corte, 
quando menos se caten tendràn ay el bien, y cuando a lo que V. M. dizen 
que pagaran dichas senoras, no pienso en ello y la mayor remuneración 
que yo deste negosio espero es hazer servicio a V. M. y a hesas; a ellas 
y a mi Sra. Abadessa darà mis besamanos por mil vezes etc. 

Al Sor. don Abat escrivo sobre una concòrdia que se ha de hazer enre 
(sic) el senor Gregorio Bona, comensal en la seu de Tarragona, y m° 
Antonio Bosch de Villa bella; y assí mismo le digo que quando su Sd. 
mandarà se expendirà la licencia que demandano V.M. por el bígamo, 
y el indulto de comer carne y dormir de sàvanas, etc. También le doy 
aviso como hasta hora no e podido acabar con el prior Arrufat que me 
dase la cuenta de lo que dise ha gastado en la causa contra Montserrat 
para imbiarla a V.M.; ni tampoco con quanto he podido no he podido 
sacar los dineros residuos, dice bien que los darà y assí pienso que lo 
harà. 
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V. M. esté muy bien descansado que negosios de V.M. ni de eixa 
santa casa de Santes Creus no los comunicaré con ninguno, ni daré parte 
ni a fray Nofre Dasio, ni persona de Poblet, ni menos a p... vino; que 
muy bien sé yo lo que importa y conviene y lo que se ha de tener secreto; 
y por esta no digo mas que rogando Dios que a V. R.a P. guarde y de lo 
que de ser a su santó Servicio. De Roma a 20 de mayo 1549. 

V. M. me mande escrevir siempre que tenga correos por que han venido 
ahora estos días via b... y no he hevido lletra sua ni aviso de su persona, 
y si algo sucediere V.M. y me mande Senor de V.M. cierto servidor. 

Jayme Amigó 

(Al dors): Al muy Rdo. y magnifico senor el Senor fray Joan Roís, 
monge digníssimo de Santas Creus en Barcelona. 

AHNM, cod. 437, f. 372. 
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U N MONEST IR AUSTRÍAC HOMÒNIM 
D E SANTES C R E U S 

Fa unes quantes setmanes que un monjo —frater Gregor Henckel—de 
l'abadia austríaca de Heiligenkreuz, s'interessà per una de les publicacions del 
nostre monestir de Santes Creus. A l peu de la comanda ens deia, textualment 
que «Heiligenkreuz és el nom alemany de Santes Creus, i que el tal mo
nestir, cistercenc, encara era habitat pels monjos». Aquest esment ens féu 
recordar que l'any 1930, mentre un dia 16 de setembre acompanyàvem el 
Revdm. Fra Janssens en la seva visita al nostre monestir català de Santes 
Creus, ens informà que l'orde tenia un monestir homònim a Àustria, sorto
sament habitat per monjos de l'orde. En complimentar, doncs, agradosament 
la comanda de fra Gregor, l i demanàrem unes notícies, per curtes que fossin, 
sobre el monestir d'Àustria. I vet ací una sintètica notícia del Santes Creus 
austríac que pot servir a la curiositat dels molts amics del nostre monestir 
català. 

E l monestir de Heiligenkreuz és a una vint-i-cinquena de quilòmetres 
de Viena. Es tracta d'un monument molt notable per la seva venerable 
antigor, i per diversos elements arquitectònics i artístics que conserva. Fou 
fundat l'any 1133, al llevant-migdia de Viena, en mig d'un paratge deliciós 
de boscúria, entre els riuets Sattelbach i Dornbach. Ja era anomenat de la 
Santa Creu —en singular— molt de temps abans que el 1188 obtingués 
una importantíssima relíquia del «Lignum Crucis». 

Heilingenkreuz és un monestir molt bell. Des del segle X I I ha rebut 
—com és lògic-— l'enriquiment d'egrègies realitzacions arquitectòniques i ar
tístiques de tots els segles. Fixant-nos-hi una mica, descobrim de seguida un 
seguit d'analogies entre el monestir austríac i el nostre. No és solament el 
nom: és la fidelíssima disposició de les dependències monacals al pla ber-
nardí dels monestirs cistercencs, amb l'espaiosa església a mà esquerra, i el 
claustre i les ubicacions monàstiques a la dreta. És la colpidora austeritat 
i simplicitat, elegants i esveltes, de la fàbrica de les esglésies llurs, conce
budes i iniciades sota el domini de la pesantor voluminosa del romànic, 
però resoltes amb més àgils agosaraments resolutius de l'ogival que s'impo
sava; hi ha molts detalls comuns en l'església de Heiligenkreuz i Santes 
Creus: l'estructura primària, l'absència total de l'escultura artística; una vista 
del conjunt de l'una església evoca inexorablement el record de l'altra; 
és una veritable experiència exultant. 
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Els claustres són força diversos; però la sala dels monjos: la de Heili
genkreuz, on es manufacturaren tants parells de calçat — i s'hi degueren prac
ticar, també, moltes altres labors més considerables—; i la de Santes Creus 
—ara coneguda per celler— són, tanmateix, idèntiques. Més folgada l'aus
tríaca; però d'una mateixa teoria resolutòria, arquitectònica i austerament 
artística, les estructures que les cobreixen. Inevitablement, l'esguard de l'una 
condueix al record de Taltra. 

Heiligenkreuz esdevé un -veritable museu, amb egrègies manifestacions 
artístiques de tots els temps: els ja vacil·lants corrents romànics de la tran
sició, el desplegament esponerós de l'art ogival, i les diverses etapes renaixen
tistes que jalonen les nostres • coronades pel barroc monument del x v n i que 
hi , ha al davant de la façana: principal de .üesglésia. Diguem que el monestir 
austríac s'enriquí molt, artísticament, .amb -un escultor venecià, Giovanni 
Giuliani, que es imullerà amb la filla d'un jardiner .de Viena, i, en restar-ne 
vidu al cap de poc (temps, -resolgué ;retirar-se al monestir de Heiligenkreuz. 
'No-en fou imonjo, isinó ífamiliar; hi seguí. la vida monacal sense professar 
l'orde. Tanmateix quan morí fou amortallat amb l'hàbit cistercenc i enterrat 
a l'església. iDeixà mòltes ú molt cnotables obtes al monestir, que s?hi conser
ven. I , encara més.íhixreà.un aprofitat deixeble: Rafael Donner,«mereixedor 
dels .més abrandats encomis. 

•Diguem que Heiligenkreuz és cronològicament considerat el:primer mo
nestir . cistercenc d'Àustria; també en; això és anàleg :al :nostre,;considerat dins 
l'orde com el més antic de Catalunya, tot i que no inqüestionadament. I que 
és un centre de cultura, on sovintejadament s'apleguen concursos que hi 
celebren trobades anomenades «Setmanes culturals». En elles tenen especial 
relleu els .concerts musicals —una altra analogia amb Sants Creus que ja 
l'ha aconseguit igualment -darrerament—- i que és igratament assenyalable. 
Només que el monestir vienès compta amb un orgue excepcional que, en 
qüestió de sonoritat cal arrenglerar entre éls mundialment més famosos: 
construït el 1804 per Ignaz Kober; té dos;teclats, compta amb mig centenar 
de registres, i una trompeteria de quatre milers i mig de . tubs d'estany. 

:Per i molts anys. 
E. F. C. 
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