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EL MEU CONTACTE AMB SANTES CREUS* 

E l 18 de juliol de cada any era mitja festa, a casa. Santa Marina era 
la patrona de la meva mare. Altrament, Marina era un nom arrelat a la 
família: se'n deia la meva àvia materna i sembla que fou un nom 
consuet a l'ascendència. De la mateixa manera ha proliferat en la descen
dència, on les Marines són abundoses. Això ha constituït un fervorós 
homenatge a la santa memòria de la nostra mare. 

Aquell any 1922 s'havia projectat una excursió a Santa Marina lluny, 
és a dir, al santuari d'aquesta advocació que hi havia i que hi ha a la 
vileta de Pratdip. Hom en deia Santa Marina lluny i així feia distinció 
de Santa Marina a prop, p la santa Marina que es venerava en un altar 
del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, on el dia de la 
festa de la santa se celebrava festa i s'hi reunia un animat aplec popular, 
al qual els de casa acudíem normalment. Estava emprogramat de fer 
l'anada a Santa Marina lluny amb el carro de casa; fins i tot s'havia 
emparaulat que el dia 17 faríem nit a Mont-roig, així com el 18. Així 

* Entre els papers del meu pare vaig trobar els tres primers capítols, escrits 
a mà, d'allò que havien d'ésser unes Memòries i que, malauradament, no passen del 
tercer, que és el que publico ací. L'existència d'aquest text era absolutament desco
neguda de tots els familiars de l'autor; el fet de donar a conèixer, de la mà pròpia, 
els inicis de la vocació vers Santes Creus d'un home que hi consagrà, virtualment, 
cinquanta-set anys de la seva vida, m'ha semblat prou per a fer-lo públic a les planes 
de la publicació que ell mateix creà i dirigí d'ençà del 1947.—Xavier Fort i Bufill. 
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partíem el trajecte, que resultava més còmode per als pelegrins i, sobre
tot, no tan dür per a la mula de casa, que ja començava a tenir anys. 
Ara no sabria dir per quina raó la projectada excursió no es realitzà; 
potser per un entrebanc sorgit amb ocasió o relacionat amb el servei mi
litar del meu germà Andreu. Aquesta circumstància em permeté d'anar 
a visitar Santes Creus; en tenia moltes ganes ja feia un quant de temps. 
Ben lluny, però, de pensar la transcendència que aquesta visita havia 
de tenir a la meva vida. 

Llavors, el viatge de la Selva al monestir del Gaià encara era poc 
v fàcil. Amb el tren, fins a Alcover; amb tartana, d'aquesta vila fins a 

Valls on, en havent dinat, la tartana del Pepito del Pont —tres hores 
llargues— em deixà a Santes Creus. La fonda de l'Assumpta —cal Tito— 
m'allotjà fins al matí del dia 19, que vaig emprendre el viatge de retorn 
a la Selva. 

A Santes Creus vaig visitar el monestir sense cap limitació. Era rector 
de la parròquia mossèn Francesc de P. Sanjuan, vallenc, per al qual por
tava la salutació d'un parent meu amb el qual eren amics d'infantesa. 
Amb mossèn Francesc, aquell vespre, anusàrem una amistat que ja no 
s'havia de desfer mai més; durà, latent, més de vint anys, fins que la 
mort se l'endugué. També vaig fermar amistat amb un escolà de mossèn 
Francesc, que aquest em recomanà perquè l'endemà em servís de guia 
o cicerone: era un noi una mica més jove que jo, vivaç i simpatiquíssim, 
Gaietà Cunillera, que aviat havia d'esdevenir un dels més íntims amics 
que hauré tingut i que fou vehicle molt important de la meva vinculació 
amb Santes Creus. Cal que en digui alguna cosa. 

A la darreria d'aquell setembre de 1922 coincidírem amb el Gaietà 
ais exàmens d'ingrés al Seminari tarragoní. Reprenguérem l'amistat. Amis
tat cada vegada més forta. Tan forta que, en la greu crisi que de salut 
que començà a agrejar-me a la primavera del 1926, l'amic Gaietà, la 
seva família i Santes Creus representaren un paper decisiu en el procés 
de la meva gairebé impossible recuperació. E l dia primer de juny de 1927 
moria la meva mare després d'una llarga i penosa malaltia que l'anà 
minant durant els darrers anys. Semblava que jo l'havia de seguir aviat; 
ho semblava als metges que ho diagnosticaven, però no a mi. Aquell 
mateix juny jo ja havia comparegut a Santes Creus. Instal·lat a la fonda 
de l'Assumpta, recuperava notablement la salut perduda. L'estiu del 1927 
fou decisiu en la meva vida. Santes Creus fou l'oasi que em redreçà en el 
desert angoixós de la meva desolació. 

L'amic Gaietà fou això, l'amic entranyable. Els seus pares i els seus 
germans foren, des de llavors, com els meus pares i els meus germans. 
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La família del meu amic fou la família meva i la de la meva muller i la 
dels meus fills. Els amics santescreuins del Gaietà i dels seus, foren els 
meus amics. Tot Santes Creus m'acollí afectuosament, i Santes Creus 
em guanyà el cor, profundament: el monument, la gent, sobretot el 
poble modest i humil, la pagesia subjugada i explotada pels propietaris 
que s'havien enriquit amb la desamortització del 1835. Els descendents 
dels quals eren els senyors —terratinents— que llavors estiuejaven a 
Santes Creus i que formaven el nucli permanent de la colònia, integrada, 
també, per d'altres persones que reposaven allí, sense cap nexe de succes
sió amb els aprofitats especuladors dels béns dels frares, exclaustrats en
cara no feia cent anys. 

E l fet que jo m'estigués a la fonda em situava, de dret i de fet, entre 
la colònia i els senyors. Sense menystenir-los descaradament, la meva 
opció no hi encaixava. Fill de pagès, em sentia pagès, com la família del 
meu amic Gaietà; i solidari de l'explotació de què eren víctimes els 
parcers que treballaven les terres santescreuines. Aviat se'm classificà, 
perquè jo em sentia en el meu ambient compartint els neguits dels mal-
menats rabassaires de Santes Creus. I aviat vaig ésser mirat de reüll per 
alguns senyors de la colònia, amb els quals mantenia les elementals nor
mes de cortesia i bona convivència, precàriament. Amb alguna excepció, 
és clar. 

Santes Creus tenia molts al·licients perquè jo m'hi trobés bé i m'hi 
pogués recuperar. Cal fer esment de dos d'ells: l'ambient i la gent. La 
quietud d'aquella vall gaiana, amb les seves abundoses fonts, arbredes 
i boscos, presidida pel monestir i els seus recintes; i la convivència amb 
aquell poble, amb aquells santescreuins tan diversos i acollidors. E l mo
nument, la contemplació de les seves belleses, m'omplia moltes hores, 
i aviat m'encomanà la febreta de furgar en la seva història. La història 
del monument i, potser encara més, la història de la institució que el féu 
possible, que el vivificà i que li donà sentit. Ben aviat, llegits tots els 
manuals a l'abast, estimulat per les llavors triomfals Siluetes de Santes 
Creus que mossèn Josep Palomer ens servia sovintejadament a les planes 
de «La Veu de Catalunya», la història de Santes Creus m'interessà, i hi 
vaig furgar. I qui m'havia de dir que precisament jo, tan instigat pels 
escrits fantasiosos del sacerdot arenyenc, havia de tornar-me un implacable 
debel·lador d'aquelles irisades Siluetes, que tanta gent aportà a conèixer 
les belleses del monestir, però que històricament no solament contra
diuen sovint la veritat, sinó que hauria de costar molt d'esforç de desar-
relar de la consciència dels futurs tractadistes de Santes Creus, entre els 
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quals caldria arrenglerar més d'un dels més destacats historiadors de 
Catalunya. 

E l fet és que vaig tenir accés als migrats, encara que interessants, 
arxius locals. E l parroquial, que mossèn Francesc posà a la meva abso
luta disposició; i la mateixa facilitat vaig tenir amb el municipal, a càrrec 
del secretari Nicasi Claramunt, un dels més apreciables amics que, a pri
mera hora, vaig tenir a Santes Creus. Aquell estiu començaren les meves 
investigacions sobre la història del monestir. Investigacions que durant 
mig segle han nodrit un cabalós arreplec de notícies, generalment inco-
negudes, que han contrafortat els meus treballs sobre el variat temari 
de Santes Creus. Conjuntament, també, vaig inquirir els testimonis vivents 
que en podien dir coses que coneixien per experiència pròpia o per refe
rència oral. 

Una d'aquestes persones més reiteradament sotmeses a les meves en
questes fou el senyor Josep Artigal. Aquest senyor havia estat molts anys 
el secretari municipal; era home obert, d'una cultura superior al nivell 
mitjà dels secretaris rurals, i d'un diàleg viu i interessant sempre. Vivia 
una existència ja efímera, molt austera, baldat per una apoplexia que el 
tenia gairebé immobilitzat, però que no li havia atacat la lucidesa ni la 
facilitat de paraula. Les meves visites al Priorat, on decandia lentament 
el senyor Artigal, foren diverses i fructuoses. En una d'elles m'allargà, 
posat a màquina, un manuscrit sobre Santes Creus. Era una Guia que ell, 
molt treballosament, havia redactat a base, principalment, de la biblio
grafia existent. Val a dir, amb tot, que se'n sortia decorosament; el seu 
llibre, sense encomis superflus, era, senzillament, editable. Només que 
l'autor ni tenia diners ni mitjans editorials. I la seva monografia restà 
inèdita a la seva mort. 

La lectura de la monografia del senyor Artigal m'incità a redactar 
un articlet encomiàstic que fou publicat en un diari de Reus aquell mateix 
estiu. E l fet no té cap interès, si no que és el primer dels meus articles 
dedicats al temari santescreuí, una mena d'herald de dedicació de mig 
segle que arrenglera una extensa bibliografia específica relacionada amb 
Santes Creus, la seva història, l'art o influència, amb ben bé mig centenar 
de volums gruixuts, o no tant; amb dotzenes d'articles d'investigació 
publicats a diverses revistes o miscel·lànies erudites; i uns centenars més 
d'articles entre simplement divulgatius o científics. I unes quantes edicions 
de monografies divulgatives a diversos nivells, algunes d'elles reiterades 
profusament, en català, en castellà, en francès i fins una versió en ale
many. És, tanmateix, grata, aquesta mirada retrospectiva de la meva dedi
cació a Santes Creus, perquè, d'acord amb les meves possibilitats, ha 
estat de fruit copiós i,, potser, de profit en alguns aspectes. Altrament, 
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és el compliment de la prometença formulada fa cinquanta anys: Santes 
Creus, que em tornà la salut i les ganes de viure, era just que rebés en 
paga aquest mig segle de dedicació més aviat positiva. I que, també cal 
dir-ho, al costat dels esforços i fatigues, esmerços al capdavall, també 
m'ha produït satisfaccions i estímuls inapreciables. 

EI meu cinquantanari de recercador i divulgador de Santes Creus 
—ho accepto sense jactància, bé que amb contentament— m'enorgulleix 
i creuria que ha significat un pas endavant notable en el coneixement 
de la institució monacal i de les dependències que l'allotjà durant set 
segles. Cinquantenarí que, probablement, passarà desapercebut de tothom, 
però que m'omple de satisfacció. 

L'excepció més detonant que es produí en el meu distanciament dels 
senyors o de la coloma estiuenca de Santes Creus fou el senyor Pere 
Lloret i Ordeix. Tot un senyor, en el sentit més aprofundit de la paraula. 
Senyor, que mereixia gran honor. Catalanista convençut i insubornable, 
dreturerament conseqüent, republicà, liberal, immensament demòcrata i 
assequible. Polític d'acció, d'una honestedat iraríssima i diàfana, havia as
solit ja llavors —1927— càrrecs de gran responsabilitat com el de pre
sident de la Diputació tarragonina dins la Mancomunitat de Catalunya, 
del qual, si no m'erro, el foragità el dictador Miguel Primo de Rivera 
y Orbaneja, que es proclamà pel setembre de 1923. Llavors que jo vaig 
comparèixer a Santes Creus, ja feia molts anys que el senyor Lloret hi 
passava temporades amb la seva família. Durant els primers anys, ocu
pant un pis de la casa rectoral, amigablement compartida amb el senyor 
rector mossèn Francesc. Ara, amb més independència mútua, els Lloret 
tenien llogada la planta noble de la casa més meridional de la plaça 
meridional de la plaça del monestir, davant la porta d'accés al claustre. 

Però l'amistat amb el rector perseverava. Val a dir que mossèn San
juan tenia un tracte deliciós i una conversa agradable, no gens banal, 
sovint força interessant i tot. E l senyor Lloret estava agradat, molt agra
dat, de la companyia del mossèn, amb el qual dialogava sovint, moltes 
vegades donant un passeig pels camins de vora Santes Creus. Estic ben 
segur que el senyor Lloret més aviat se sentia incòmode, engavanyat, per 
les insubstancialitats dels altres senyors de la colònia; que, sense de-
fugir-ne obertament la companyia, la sabia esquivar delicadament amb 
elegància. 

Per aquí, pel meu tracte amb mossèn Francesc, vaig arribar, a conèixer 
i admirar al senyor Lloret, i a compartir-hi més d'una conversa. Érem 
tres enamorats de Santes Creus, i ens enteníem perfectament. Enamora-
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ment i entesa que només havia de trencar la mort, ja fa una trentena 
llarga d'anys pel que fa a mossèn Francesc, i tot just una desena pel que 
ateny el senyor Lloret. 

Una de les coses que la meva llarga estada d'aquell estiu impulsà a 
Santes Creus fou l'afinament de la cantoria parroquial. Integrada per un 
parell de dotzenes de cantaires dels dos sexes i de totes les edats, hi 
destacaven una majoria de veus ben timbrades i afinades. Em costà ben 
poca cosa d'introduir-hi una mica de disciplina i , amb uns quants assaigs, 
l'eficiència del conjunt millorà molt. Aquest millorament tingué la virtut 
estimulativa de vèncer una llei de displicència que d'abans imperava en 
el conjunt coral i que ara procurava, més que sortir del pas, de cantar 
bé. E l senyor Lloret, en certa manera, participava d'aquesta mena de 
«redreç artístic»; una de les seves filles, que teclejava bé, alguna vegada 
hi col·laborà. E l cas és que un dels darrers dies de l'estada del senyor 
Lloret a Santes Creus aquell estiu, el senyor rector com a tal i jo com 
a conductor de la cantoria parroquial, fórem convidats a prendre cafè a 
casa seva. E l per què d'aquella reunió no va gaire més enllà d'una sen
zilla anècdota; però cal que sigui recollida ací perquè esdevé profunda
ment significativa. 

E l senyor Lloret ens recordà que el vinent dia dos de novembre es 
complirien sis-cents anys justos de la mort del rei Jaume I I i del seu 
enterrament a Santes Creus. I ens convidà a ajudar que s'hi commemorés 
l'efemèrides. E l l mateix ja denuncià que la dictadura no permetria l'ex
teriorització de cap acte patriòtic, però que això no era obstacle perquè, 
d'alguna manera, l'aniversari —el sisè centenari— de la mort del rei fos 
commemorat a Santes Creus. I com que les circumstàncies no permetien 
cap altra cosa, el senyor Lloret proposà que aquell dia fos celebrat, 
sense prèvia propaganda per no suscitar prohibicions, un funeral solemne 
a Santes Creus en sufragi de l'egregi monarca que hi era enterrat. Imme
diatament foren salvats els inconvenients que se suscitaven. Primerament, 
que aquell segon dia de novembre coincidia amb la solemne commemo
ració dels fidels difunts; segonament, que aquesta commemoració s'es
queia en dia feiner. Però el rector s'encarregaria de procurar que dos 
sacerdots veïns compareguessin a solemnitzar la tercera de les misses que 
aquell dia acostumaven de celebrar tots els sacerdots; i jo de convèncer 
els cantaires del cor parroquial a solemnitzar Tacte. 

A les onze del dia dos de novembre de 1927, sisè centenari de la 
mort del rei Jaume, començava l'ofici de difunts. Missa de tres, oficiada 
pel rector de Santes Creus assistit pels rectors del Pont d'Armentera i de 
Vila-rodona. Aquest havia deixat que hi fos lluït un bonic tern negre 
de la seva parròquia. L'altar major estava agençat severament; el mauso-
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leu del rei Jaume, cobert amb un tapís morat i negre, era il·luminat amb 
sis brandons, tres per banda. La cantoria s'hi comportà bé. Acabada la 
missa, s'organitzà una processó amb creu alçada, encensers i salpasser, 
i candeles enceses de tots els assistents a la missa, que seguí per la nau 
septentrional fins a la porta de l'església i tornà per la meridional. Tot
hom s'estacionà al creuer; arribat allí el tern, s'hi cantà una absolta so
lemne, amb encensament i aspersió al mausoleu, i unes quantes paraules 
a manera d'oració fúnebre del rector de Santes Creus. 

El senyor Lloret, que proveí els estipendis de la clerecia, així mateix 
proveí amb escreix la cera necessària. I un refresc que fou servit, a la 
rectoria, als cantaires, clergues i escolans. Tot Iplegat amb simplicitat i 
modèstia. Degué ésser l'única commemoració pública d'aquell centenari. 
Hi acudí la majoria del poble de Santes Creus, homes i dones. Els senyors 
de la colònia ja n'eren fora. Poter millor, perquè probablement no haurien 
comprès tota l'emoció d'un homenatge la iniciativa del qual cal atribuir 
al senyor Lloret, i per això l'he volguda recordar ací. 

Eufemià F O R T I COGUL 

Barcelona 1977 
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SANTES CREUS I L A CONQUESTA 
DE M A L L O R C A * 

Era obligat que en aquesta festa anual de Santes Creus hom parlés 
de la conquesta de Mallorca, que va escaure's ara fa set segles i mig. 
Els bons coneixedors de la història d'aquest monestir no s'estranya
ran de l'afirmació que acabem de fer, però tota altra persona potser 
se sorprendrà que l'haguem feta. Els primers ens hauran de perdonar 
que, en obsequi als segons, fem ara una breu exposició que justifiqui 
les paraules amb què hem iniciat la nostra intervenció. 

L'empresa de Mallorca tenia el seu origen en un episodi que Bernat 
Desclot explica de la manera següent: 

Puis esdevenc-se que a poc temps [de l'intent frustrat de prendre 
Peníscola pel setembre del 1225], que dues sagities de Tarragona en
traven en cors en Espanya e, quan foren en Evissa, una illa qui és 
prop la illa de Mallorques, atrobaren una galea e una tarida del rei 
de Mallorques sarraí, qui cargaven de fusta per fer galees a Mallor
ques; e preseren la tarida, e la galea fugi e venc a Mallorques. E di-
xeren al rei de Mallorques les novelles com llur era esdevengut, e 
com dues sagities de catalans havien presa la tarida cargada de 
fusta; e el rei sarraí de Mallorques fo'n molt despagat. E a cap de 
pocs de dies, venc una nau de Barcelona, qui venia de Bugia, a Ma
llorques, e el rei pres-la ab tot l'haver que llains era. Puis armà ga
leres e, en la illa d'Evissa, preseren una nau de Barcelona, molt rica, 
qui anava a Septa, e amenaren-la a Mallorques. 

Sobre açò les novelles vengren a Barcelona, que el rei sarraí de 
Mallorques havia preses dues naus àb tot l'haver e les presones, e els 
prohòmens de Barcelona dixeren-ho al rei, qui era en Barcelona. Sí 
que el rei d'Aragó ne fou molt despagat, e sempre féu armar un lleny 
de quaranta rems e tramès un missatge al rei mallorquí, que li degués 
trametre aquelles dues naus ab tot l'haver e les persones, e si no ho 

* Text de la conferència pronunciada a l'acte acadèmic de la Pesta Anual de l'Arxiu 
Bibliogràfic, el 2 de setembre de 1979, dedicat al 750è aniversari de la conquesta de 
Mallorca i a retre un record a Eufemià Port i Cogul, traspassat el 24 de maig anterior. 
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volia fer, que es tengués per son acuindat. B així lo missatge anà dl 
rei mallorquí e dix-li lo missatge que el rei d'Aragó li havia dit; e ell 
respòs-li que hauria'n son acord. 

En la ciutat de Mallorques havia molts mercaders genoveses, e 
pisans e proonçals; e el rei mallorquí fóu-los-se tots venir denant e 
dix-llur: 

—Barons: vosaltres sóts mercaders crestians, e venits en la mia 
terra, e gasanyats hic, è hic fets vostre prou e sóts salvs e segurs 
sobre la mia fe; e io dic-vos que m'aconsellets lleialment de ço que 
io us demanaré. Lo rei d'Aragó m'ha tramès missatge que io li deja 
trametre dues naus que io he preses de catalans, e, si no, que em 
tenga per son acuindat. E io deman-vos lo rei quin poder ha ne si 
me'n cal tembre, o si les li retré; e d'acò vull que m'aconsellets. 

Sobre açò llevà-se un ric-hom genovès, e parlà per tots los altres 
e dix al rei mallorquí: 

—Sènyer: no et cal haver temor del rei d'Aragó, que rei és de 
poc poder; que gran temps tenc assetjat un catiu castélló qui ha 
nom Peníscola, e hac-se'n a partir, que anc no el poc pendre. Per què 
ia no li retats res que hajats pres de les sues gents. 

E aquest genovès e els pisans li donaren malvat consell a sos ops 
e bo a nostre ops. E ells no ho feren sinó per ço que poguessen mills 
comprar e vendre llurs mercaderies, e que catalans no gosassen anar 
per mar. 

Lo rei mallorquí reté respost al missatge del rei d'Aragó e dix-li 
que no el retria gens de les naus ne de la roba, e que no preava res 
sos acuindaments, mas que li feés al pits que pogués. 

Lo missatge se'n tornà a Barcelona e reté respost al rei d'Aragó 
de ço que el rei mallorquí li havia dit. E quan lo rei hac entès açò, 
fo molt irat e jurà per Déu que no volia haver nom de rei si no el 
prenia per la barba.1 

Aquesta narració ens és confirmada indirectament pel Llibre dels 
feits, que ens diu que el missatger de Jaume I era el montpellerí Ja-
ques Sanç, home prou conegut, i pel cronista musulmà Almacaví, que 
situa l'esdeveniment vers la fi del 1226, o sigui «poc de temps» des
prés de l'empresa frustrada de Peníscola. 

Ni els textos ni els documents no ens diuen qui era el capità de 
les dues sageties de Tarragona que van originar el casus belli, però 
nosaltres, seguint unes deduccions que ara no hem de repetir, hem 
insinuat que potser va ésser Guillem d'Odena. 

Doncs bé, aquest noble va fer testament el 17 d'agost del 1226, i el 
fa volens pergere in Hispaniam contra paganos. Mana als seus mar-
messors que actuïn amb consell de l'abat de Santes Creus (que era 
sant Bernat Calbó) i de fra Albert de Pontons (cellerer major del dit 

1. Bernat Desclot, Crònica, cap. X I V . 
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monestir) o del monjo que aquell abat voldrà. Elegeix sepultura a 
Santes Creus i fa deixes importants a aquest monestir. L'escrivà del 
document és Pere Arnau, sots-prior de Santes Creus. Tot fa creure, 
doncs, que el testament és fet al mateix monestir. 

No va ésser enterrat a Santes Creus, malgrat el seu desig. Sembla 
haver mort a Sardenya i haver estat enterrat interinament a Mont
serrat i definitivament en un lloc que no coneixem. 

I ara traslladem-nos a l'estiu del 1229, fa exactament 750 anys, 
quan hom està a punt d'embarcar-se vers Mallorca. Ja ha tingut lloc 
l'àpat de can Pere Martell a Tarragona i les Corts de Barcelona del 
Nadal del 1228, i el concili de Lleida de la darreria de març del 1229. 
I tornem a Bernat Desclot, que en aquest punt ens explica: 

Ab mnt lo rei, can hac endreçat a Lleida ço que hi havia a fer, 
anà-se'n en Aragó [ i realment la documentació ho confirma] e pensà 
de sos cavallers e de sa gent a aparellar. E el bisbe de Barcelona tor-
nà-se'n a Querol, e aquí trobà En Guillem de Montcada ab gran res 
de cavallers, e demanà del rei on era què fa'ia; e el bisbe dixli que 
havia presa la crou e puis que se n'era entrat en Aragó. 

Quan En Guillem de Montcada oí dir que el rei havia presa la 
crou, dix al bisbe, son cosí, que en nom de Déu que li cosís la creu e 
el bisbe fóu-ho molt volenters, e puis a tots los altres cavallers.2 

Tots sabem que Querol és a poca distància al nord de Santes 
Creus i per això no podem deixar de relacionar aquest episodi amb 
el fet de trobar cinc testaments fets pel juny i per l'agost del 1229 
per figures importants de la noblesa catalana que van anar a Ma
llorca i que en els dits documents mostren els estrets lligams que 
tenen amb el nostre cenobi. 

E l primer dels testaments és el de Guillem de Montcada, vescomte 
de Bearn, pertanyent a la família del fundador de Santes Creus, 
Guillem Ramon de Montcada, el «gran senescal». És del 9 de juny 
del 1229. Diu que l'atorgant el fa in Ispaniam valentes ire. N'és testi
moni Bernat, abat de Santes Creus, i elegeeix sepultura en aquest 
monestir si la seva mort s'esdevingués «deçà ports» (citra portus), 
0 sigui al sud del Pirineu. Fa una deixa al nostre cenobi. És sabut 
que va morir a Mallorca, a la batalla de Portopí (12 de setembre) 
1 va ésser enterrat a Santes Creus després d'un enterrament provi
sional a l'illa. 

E l segon testament és el de Ramon Alamany, gran benefactor de 
Santes Creus, fundador del seu hospital dels pobres. Duu la data del 
14 de juny del 1229. L'atorgant el fa volens ire apud Maiorica et cum 
domino rege. Elegeix sepultura a Santes Creus, a la porta de l'hos
pital dels pobres. Fa importants deixes al monestir i especialment a 
aquest hospital. Hi actua de testimoni l'abat de Santes Creus, Bernat. 

2. id. ibíd., cap. X X X I . 
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Ramon Alamany, de la il·lustre casa dels Cervelló, va morir a Ma
llorca, de malaltia, després de la presa de la ciutat, probablement al 
començament de febrer del 1230, i el varen enterrar on havia disposat. 

Com que Ramon Alamany era senyor de Querol, hem de suposar 
que fou ell qui convidà els altres nobles del clan Montcada a concen
trar-se en terres de la seva senyoria. E l document és fet per fra Be
renguer d'Artés, per ordre d'Arnau, clergue de Querol; ambdós apa
reixen sovint com a escrivans de documents de Santes Creus d'aquest 
temps. Fra Arbert de Pontons hi surt també com a testimoni. Cal dir 
que un fill del testador, de nom Alamany, era monjo del nostre cenobi. 

E I tercer testament és el de Guerau de Cervelló i duu la data del 
8 d'agost del 1229. És fet pergens in exercitu Maioricarum. L'atorgant 
mana als seus marmessors que actuïn amb coneixement de l'abat de 
Santes Creus (Bernat Calbó). Elegeix sepultura en aquest monestir 
i l i fa deixes importants. Va morir a Mallorca, de malaltia, poc des
prés del seu oncle Ramon Alamany, i hem de suposar que fou en
terrat a Santes Creus, potser al costat del seu parent. 

E l quart testament, que no sembla haver-se conservat entre la 
documentació de Santes Creus, probablement perquè no interessava 
al monestir, és el d'Arnau de Tamarit. Duu la data del 18 d'agost 
del 1229, i el testador hi diu volens ire in hoc exercitu Maioricarum. 
Aquest noble apareix en altres documents del nostre monestir: un 
del 21 de febrer del 1227, que és una donació i elecció de sepultura 
a Santes Creus, una composició del 29 de juny del 1228, una venda 
del 7 de març del mateix any, i potser una altra del 8 de juliol del 
1232. No sembla haver mort a Mallorca, i hem de suposar que fou 
enterrat en el nostre monestir. 

E l darrer dels testaments que estudiem és el de Ramon de Mont
cada, senyor de Tortosa, i és datat al 23 d'agost del 1229. E l testador 
diu que l'atorga volens ire cum domino rege in hoc exercitu Maiori
carum. Hi apareixen com a testimonis Bernat, abat de Santes Creus, 
i fra Berenguer d'Artés. L'atorgant vol que el consell del dit abat 
sigui requerit en tot, i elegeix sepultura a Santes Creus «si això pot 
ésser fet en dret i sense perill de la meva ànima, no obstant el jura
ment que vaig fer de tenir sepultura amb els templers». Fa deixes 
a Santes Creus, que han d'ésser incrementades en cas d'ésser-hi real
ment enterrat. 

Sabem prou que aquest Montcada va morir a Mallorca en la ma
teixa batalla que el seu cosí Guillem, i que, després d'un enterrament 
provisional a l'illa, va ésser enterrat a Santes Creus. 

Ens sembla que tot això és més que suficient per a provar la rela
ció que va tenir el nostre monestir amb l'empresa de Mallorca i 
sobretot per a subratllar el paper de pare espiritual d'alguns dels 
expedicionaris més il·lustres que va tenir Bernat Calbó, abat de Santes 
Creus i més tard bisbe de Vic. 

112 



* * * 

No voldria acabar la meva modesta intervenció sense evocar la 
memòria del meu estimat i enyorat amic Eufemià Fort i Cogul, que 
fa deu anys ja va assenyalar la relació entre Santes Creus i el seu 
abat Bernat Calbó amb la conquesta de Mallorca, i que sens dubte 
tracta aquest tema molt més amplament en una de les seves obres 
inèdites que, sortosament, sembla pròxima a veure la llum. No cal 
dir que m'adhereixo de tot cor a l'homenatge tan merescut que avui 
tributa Santes Creus a l'home que més va saber de la seva història. 

Miquel COLL I ALENTORN 
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PATRONAT DEL REIAL MONESTIR D E SANTES CREUS 

ACTIVITAT DE L'ANY 1979 

Sense perdre de vista que les atribucions del Patronat són les de 
conservació, restauració moral i material, custòdia del monestir per 
tots els mitjans al seu abast, així com també la conservació i millora 
del paisatge que el rodeja, durant l'any en curs ha pres part activa 
en els estudis i reunions encaminades a establir, per part de l'Admi
nistració, unes Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic dels 
terrenys que, en una superfície no poc considerable, envolten el mo
nestir —des del torrent de Rubió fins el de les Boals, i des del cap
damunt del bosc de Sant Sebastià fins el camí de dalt les Planes— 
a fi d'evitar qualsevol desfiguració del contorn que l i dóna un sin
gular aspecte. Per això, ha aprofitat el que s'estudiin les dites Normes, 
per a reclamar l'estatut de protecció paisatgística de Santes Creus tot 
demanant la creació de dues zones: una de protecció total i una 
altra d'influència, i tot això dins d'un Pla Especial de Protecció del 
Monestir de Santes Creus. L'actuació del Patronat fou unànime de 
què té el dret, i pel fet d'haver-lo sol·licitat, l'obligació de vetllar res
pecte de totes les obres que afectin el perímetre esmentat. 

Tampoc hem d'oblidar que els mitjans econòmics de l'entitat són 
molt limitats - r - a part les subvencions que pugui rebre—. No obstant 
això, el Patronat des de sempre s'ha esforçat perquè, tant les edifi
cacions de tot el monestir, com la imatge que tothom en té, no s'a
llunyin de la idea que cal conservar-ne d'un conjunt cenobític histò
ricament i arquitectònicament tan important. 

Així doncs, des d'aquesta perspectiva, les activitats del Patronat 
durant l'any 1979 han consistit, dit amb poques paraules, en els 
següents fets: 

Degut a l'estat en què estaven moltes de les bigues de la vasta 
nau dita Dormitori, on se celebren molts actes culturals i els «Dissab
tes musicals», dins del Cicle de Concerts, calgué renovar-ne gran part 
d'elles, degut al seu mal estat. Així mateix, es féu una obra semblant 
en el Claustre posterior. Totes les despeses han corregut a càrrec del 
Patronat. 
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Com cada any, també s'ha fet un repàs de les teulades, per tal 
d'escurar-les convenientment, i s'han continuat els treballs de mante
niment de la jardineria. 

La il·luminació del Dormitori de novicis, per els fets abans citats, 
ha estat millorada, amb el desig de fer-hi més agradable la celebració 
de reunions, tant les anuals de l'Arxiu Bibliogràfic, com els concerts 
que durant l'estiu hi tenen lloc i tant d'èxit hi aconsegueixen cada 
any. 

E n altres qüestions de menor importància, s'ha ocupat d'activitats 
i assumptes diversos, o hi ha col·laborat directament o indirecta, 
com és el seu informe referent al desenrunament, la consolidació i 
conservació del Palau Reial; la reparació de l'escala interior de la 
Torre de les Hores; l'estudi sobre el drenatge de les aigües pluvials 
dins del jardí del Claustre major; la col·locació de cinc finestres i una 
porta en l'edifici dit de la infermeria, així com la neteja del mateix; 
la instal·lació d'un orgue a l'església major; la decoració del mur la
teral de la Capella de Santa Llúcia, etc. 

Igualment, el Patronat ha col·laborat de diverses maneres a la cele
bració d'actes que amb motiu de la commemoració del vuitè Cente
nari del naixement de sant Bernat Calbó, abat que fou de Santes 
Creus i bisbe de Vic, s'han celebrat tant al monestir com en altres 
indrets. 

Finalment, cal remarcar que el 24 de maig de 1979, morí l'Eufemià 
Fort i Cogul, membre del Patronat des de la seva creació, gran his
toriador i amic de Santes Creus i co-fundador de l'Arxiu Bibliogràfic. 
E l Patronat, en fer constar el seu pregon sentiment per aquesta pèr
dua, i a fi d'honorar la memòria de tan excel·lent membre, va prendre 
l'acord d'estudiar la creació d'una beca, premi o borsa d'estudis sobre 
el tema de Santes Creus o d'altres que hi tinguin una relació directa, 
a celebrar periòdicament segons es determini pel Patronat, previ l'in-
forme de la ponència nomenada. 

Joaquim ICART, Secretari 
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crònica 

LA X X X I I I FESTA ANUAL 

E l dia 2 de setembre de 1979 tingué lloc, a Santes Creus, la ja 
tradicional Festa de l'Arxiu Bibliogràfic, en la seva trentatresena edi
ció, i constituí, com ja és costum, un reeixit acte acadèmic, seguint 
la mateixa línia d'anys anteriors. 

L'acte tingué lloc a la gran sala del dormitori del monestir. E l 
presidí el Dr. Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona i president 
del Patronat de Santes Creus, amb la Junta Directiva de l'Arxiu i el 
senyor Jordi Maragall, Director General de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Hi havia d'altres representacions de les autoritats de 
Tarragona. 

Inicià els parlaments el president de l'Arxiu, senyor Pere Serrama-
lera i Cosp, amb un discurs en què lamentà la pèrdua del soci funda
dor senyor Eufemià Fort i Cogul; féu un panegíric del difunt i demanà 
un minut de silenci a la seva memòria. A continuació agraí la pre
sència als assistents i exposà, en general, les directrius de la nova 
Junta Directiva, els seus projectes i desigs i proposà de donar vida 
a les pedres del monestir per tal que projectessin la cultura a les 
comarques tarragonines. 

A continuació, el senyor Miquel Coll i Alentorn, president de la 
Secció Històrico - Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, amb 
la seva paraula fàcil i amb els seus profunds coneixements dè la 
història de Catalunya, parlà sobre la conquesta de Mallorca per 
Jaume el Conqueridor i el paper que hi tingué l'abat de Santes Creus, 
fra Bernat Calbó. Tot seguit, el senyor Jaume Vidal i Alcover, profes
sor de la Facultat de Lletres de Tarragona parlà, en tant que mallor
quí, poeta i literat, de la seva illa, del «Liber Maiolichinus» —poema 
en hexàmetres compost probablement per Enric, capellà de l'arque
bisbe de Pisa— i de les realitats de Mallorca. 

Després, el senyor Xavier Fort i Bufill, Secretari General de l'Ar
xiu Bibliogràfic, llegí la proposició de soci de mèrit de l'entitat a 
favor de Mn. Emilià Clemente i Alpuente, regent de la parròquia de 
Santes Creus, per raó dels mèrits contrets, sobretot, pels cicles de 
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concerts de Santes Creus, organitzats pér ell. E l mateix Mn. Cle
mente, havent rebut de mans del Dr. Pont i Gol el pergamí que acre
ditava el títol, pronuncià uns mots d'agraïment. La família Fort - Bu-
fill, a continuació, féu ofrena d'un retrat del malaguanyat senyor 
Fort i Cogul, per tal d'ésser col·locat a la Biblioteca; el president, en 
nom de l'entitat, l'agraí com a homenatge al que fou fundador de 
l'entitat, i disposà que fos instal·lat al costat d'altres retrats de perso
natges honorables pel que fa a llur dedicació a Santes Creus. 

Clogué Tacte el Dr. Pont i Gol, amb paraules precises, emotives 
i assenyades, com sempre ens té acostumats. 

No hi hagué cap altre acte per raó del dol que sentia l'entitat arran 
de la mort del fundador Eufemià Fort i Cogul, escaiguda el 24 de 
maig anterior. Hom pensa dedicar la festa de l'any vinent a la seva 
memòria. 

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

D E L DIA 3 D E JUNY DE 1979 

President 
Vice-president primer 
Vice-president segon 
Secretari General 
Secretari de Junta 
Vice-secretari de Junta 
Tresorer 
Comptador 
Vocal primer 
Vocal segon 
Vocal tercer 
Vocal quart 
Vocal cinquè 
Vocal sisè 
Vocal setè 
Vocal vuitè 
Vocal novè 
Vocal desè 
Vocal onzè 
Vocal dotzè 
Vocal tretzè 

Pere Serramalera i Cosp (Sitges) 
Joaquim Icart i Leonila (Tarragona) 
Joan Ventura i Solé (Valls) 
Xavier Fort i Bufill (Barcelona) 
Victòria Móra i Pous (Barcelona) 
Alfons Jorro i Valdés (Barcelona) 
Miquel Fort i Bufill (Barcelona) 
Joaquim Jordà i Vidal (Barcelona) 
Joan Papell i Tardiu (Tarragona) 
Francesc Ferran i Canela (Santes Creus) 
Pere Torner i Alari (Santes Creus) 
Jordi Cunillera i Gustems (Barcelona) 
Eufemià Fort i Cogul (a. C. s.) 
Manuel Mundó i Marcet (Barcelona) 
Joan F. Cabestany i Fort (Barcelona) 
Jaume Solé i Magrinyà (Valls) 
Jaume Sobrequés i Callicó (Barcelona) 
Joan Ferran i Canela (Santes Creus) 
Antoni Cavallé i Maresme (Reus) 
Montserrat Sandoval i Sàrrias (Barcelona) 
M. a Àngela Vidal, Vda. Escofet ( Vendrell) 
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NOMENAMENT D E SOCI DE MÈRIT 

L'Assemblea General de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, reu
nida el dia 3 de juny de 1979 a la Biblioteca del monestir, aprovà 
per unanimitat la proposició de concessió del títol de Soci de Mèrit 
de l'entitat a favor del senyor Emilià Clemente i Alpuente, regent de 
la parròquia de Santes Creus. Com és reglamentari, fou llegida una 
memòria en la qual es feien constar els extrems que havien fet 
prendre la iniciativa del nomenament per part de l'Arxiu. Entre d'al
tres, hi constà com, des del 1974, el senyor Clemente, en fer-se càrrec 
de la parròquia de Santes Creus, i havent sentit l'atracció del mones
tir, pensà en organitzar uns cicles de concerts de música clàssica 
que fossin dignes del lloc. Amb un pas ferm, amb ambició i també 
amb grans dificultats, aconseguí, durant els anys posteriors, de crear 
un autèntic clima artístic i cultural a Santes Creus, de tal manera 
que, en escaure's el cinquè aniversari dels esmentats Cicles, promo
guts per l'Obra Cultural Santes Creus, que mena a bon terme l'es
mentat senyor Clemente, ja són una realitat consolidada i han posat 
el nom del nostre monestir al capdamunt de la cartellera de concerts 
de Catalunya. Hom considerà, també, que era una feliç coincidència 
que l'esmentada Obra Cultural tingués la seu a la parròquia, que des 
del segle passat ha servit exemplarment Santes Creus. L'Arxiu Bi
bliogràfic, prosseguia l'informe, no solament ha seguit amb el màxim 
interès l'evolució dels concerts de Santes Creus, sinó que fins hi ha 
participat i col·laborat dins la mesura de les seves possibilitats. D'a
questa manera, i considerant l'obra global del senyor Clemente com 
a molt positiva per a Santes Creus i les finalitats de la nostra entitat, 
d'acord amb allò que preveu l'article setè dels nostres estatuts vi
gents, l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, i previ 
l'informe redactat pel Secretari General, acordà que era de justícia 
la concessió del títol de Soci de Mèrit, a títol individual, de l'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus al senyor Emilià Clemente i Alpuente, 
regent de la parròquia i director de l'Obra Cultural Santes Creus. 

Havent estat acceptada per unanimitat la proposició i aprovada 
la memòria corresponent, hom acordà de lliurar un pergamí acredi
tatiu al senyor Clemente dins el programa de la Festa Anual del mes 
de setembre. En efecte, el dia 2 de l'esmentat mes, el Dr. Josep Pont 
i Gol, president del Patronat del monestir i arquebisbe de Tarragona, 
l'hi lliurà, i el senyor Clemente l'agraí amb un breu i emocionat par
lament de gràcies. 
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E L V C I C L E DE CONCERTS DE SANTES CREUS 

L'activitat musical desenvolupada per l'«Obra Cultural Santes 
Creus i el seu director mossèn Emilià Clemente, dedicà aquest cicle 
a la memòria d'un fill de Santes Creus: el gran abat sant Bernat Calbó 
amb motiu del seu VIHè Centenari, oferint-nos els «Dissabtes mu
sicals» durant els mesos de juliol i agost de 1979. La qualitat i pro-
fessionalitat van estar al nivell degut en tots els concerts, com es 
demostrà que les dues places i entorns del Monestir resultaren insu
ficients per poder aparcar els cotxes i autocars que vingueren en les 
distintes audicions. 

No anirem ací a comentar tots sis concerts, però destacarem pel 
seu ressò, l'intepretat per l'Orquestra de Cambra de Barcelona junt 
amb dues grans «flautes»: Jean Pierre Rampal i Salvador Gratacòs, 
amb la novetat que actuà com a director el propi Rampal. La gran 
sala de concert que n'és el Dormitori de novicis resultà insuficient. 

Una novetat fou l'entrada de la música contemporània dins dels 
«Dissabtes musicals». E l conjunt instrumental «Diabolus in Musi
ca», creat i dirigit per Joan Guinjoan, després d'intepretar un «Sep-
timino» de Beethoven, pulcre, expressiu i del màxim rigor estilístic, 
ens va submergir en quatre obres actuals d'autors catalans, sabent 
extreure el particular contingut de cada pàgina. 

No hi podia mancar l'actuació d'una massa coral a l'església. 
Aquest any actuà l'«Orfeó de Sants» sota la batuta del mestre Enric 
Ribó. Aquest primer concert fou dedicat a la memòria i homenatge 
del nostre gran mestre Pau Casals; va interpretar uns fragments de 
«El Pessebre», en unes versions que podem qualificar de modèliques. 

L'Arxiu Bibliogràfic una vegada més felicita al nostre soci de 
mèrit, mossèn Clemente, pel seu encert i bona direcció, acordant la 
Junta —com cada any— posar-se al seu costat i ajudar-lo en tot el 
que convingui. 

2.on Curs Teòric-Pràctic de Cant Gregorià 

L'activitat musical de l'any 1979, va acabar amb l'interessant colo
fó de Cant Gregorià dirigit pel Prof. Paul Kirchhoffer, president de 
la «Union Sainte Cécile» de Strasbourg. Un bon nombre d'amants del 
gregorià s'inscriví en el diferents cursos i activitats. 

La cloenda fou un recital de cant gregorià interpretat per la Schola 
Cantorum de Tarragona. L'església del Monestir fou molt concorre
guda. Abans de començar, dirigí la paraula al públic M. l'abbé Ge
rard Grasser, el qual parlà del «llatí que floreix en musica». 
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FESTA A MASCALBÓ 

Com ja és tradicional, la parròquia de Vila-seca de Solcina celebrà 
el romiatge al mas on, segons que es creu, nasqué sant Bernat Calbó. 
E l darrer any ho fou el diumenge més proper a la diada litúrgica (26 
d'octubre) que s'escaigué el 28. 

La vila de Vila-seca celebrà, aquest 1979, el vuitè centenari de la 
naixença de Bernat Calbó, nascut probablement a l'actual Mascalbó 
el 1180, i ho féu com a inici de l'any jubilar. 

La commemoració havia estat plasmada, per part de l'Agrupació 
Cultural de Vila-seca - Salou, amb l'edició pòstuma de la biografia 
de sant Bernat Calbó, obra del malaguanyat historiador de Santes 
Creus Eufemià Fort i Cogul, traspassat pel maig anterior, quan tot 
just havia enllestit l'original del llibre, que és el setè volum de les 
monografies de l'esmentada Agrupació. L'acte de presentació del llibre 
tingué lloc a Mascalbó mateix, el dia 27 d'octubre. E l senyor Josep I . 
Ferrero i Cabanach, propietari del mas, cedí gentilment les sales per 
a l'acte, al qual assistiren l'arquebisbe de Tarragona, doctor Pont i 
Gol, l'abat de Poblet, fra Maur Esteva, les primeres autoritats de 
Reus i de Vila-seca de Solcina, el Dr. Antoni Pladevall i Font, de Vic, 
autor del pròleg del llibre, el Sr. Joan M. Pujals i Vallvé, de Vila-seca 
i nombrosos invitats. Per part de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 
que hi era invitat especialment tant per la figura de Bernat Calbó, 
abat que fou del monestir, com per la del seu biògraf Fort i Cogul, 
fundador de l'entitat, hi assistiren diversos membres de la Junta Di
rectiva. També hi fou present la senyora Neus Bufill, vídua Fort i els 
fills; el senyor Xavier Fort i Bufill, Secretari General de la nostra 
entitat, pronuncià uns mots d'agraïment. Els altres parlaments foren 
d'elogi al llibre que es presentava, tot remarcant la important apor
tació documental que representava, aclaridora de molts punts fins 
ara obscurs de la vida de Bernat Calbó i de la història de Catalunya 
al seu temps. 

La vetllada del dia 27 acabà amb un concert de música polifònica 
i de cant gregorià, a càrrec de la Coral Sant Esteve, de Vila-seca de 
Solcina, dirigida pel mestre Àngel Recasens. 

L'endemà, diumenge 28, a les 11 del matí, els jardins de Mascalbó 
eren plens de gent que assistí a la missa concelebrada pels capellans 
fills de Vila-seca i els antics col·laboradors de la parròquia, presidits 
per l'arquebisbe de Tarragona, Dr. Josep Pont i Gol, i pel bisbe de 
Vic, Dr. Ramon Masnou. Foren distribuïdes les coques tradicionals 
i hi hagué una ballada de sardanes. 

Hi assistí un grup de la parròquia de Sant Bernat Calbó del Poble-
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nou de Barcelona, al qual hom lliurà una imatge estilitzada del sant 
titular. 

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus es comprometé a donar su
port a tots els actes que, amb motiu de l'any jubilar del centenari de 
sant Bernat Calbó, hom pensa organitzar a Vila-seca de Solcina, a 
Vic i a d'altres indrets de Catalunya. 

No volem acabar aquesta crònica sense reproduir les frases que 
Mn. Ricard Cabré, regent de la parròquia de Vila-seca, escrivia al 
pòrtic del programa del centenari: 

«Malgrat l'enfebrada pressa dels nostres dies, ens disposem a ce
lebrar un fet que forma part de la nostra història: el V I I I centenari 
del naixement de sant Bernat Calbó. Un home dels nostres, que re
nunciant a vestir l'hàbit del noble, passà a viure cistercencanient. 
E l nostre sant, jurista de professió, defensor dels drets per vocació, 
noble d'origen, servidor per voluntat, influent entre els nobles, gene
rós amb els indigents, preferí l'obediència al poder, l'austeritat a 
l'abundància, el celibat a la família. 

Si bé els monjos de Santes Creus l'escolliren per abat, Vic el 
necessitava com a bisbe. E l seny i l'experiència fan d'ell un home de 
govern en el qual el Papa posarà tota la confiança. Per als creients 
és portador de la veritat, i per a Catalunya, que és encara a les bece
roles, ajuda a eixamplar fronteres. Conèixer-lo és fer més gran el 
nostre origen i tenir un horitzó més net. I , encara, gràcies, Eufemià 
Fort, per haver-nos-el donat a conèixer. Saluda'l de part nostra tu 
que hi ets a prop. Els vila-secans n'estem cofois.» 

IV COL·LOQUI D'HISTÒRIA DEL MONAQUISME CATALÀ 
(Cuixa, 27-29 abril 1979) 

L'any 1966 tingué lloc el «Primer Col·loqui» convocat per la nostra 
entitat. L'ànima i tot el treball d'organització i preparació recaigué 
damunt el Secretari de Junta que aleshores era l'Eufemià Fort i 
Cogul, junt amb el Secretari General, en Josep Vives i Miret, tots dos 
avui dia desapareguts (e. p. r.). 

A l'objecte de conservar l'esperit que inculcà als col·loquis, ha cre
gut convenient la direcció d'aquesta publicació, reproduir íntegrament 
l'article que l'Eufemià Fort publicà en el diari «La Vanguardia» pel 
maig de 1979 i que és una crònica del dit quart Col·loqui. Diu així: 

«IV Coloquio de Historia del Monaquismo. — Se celebro en Cuixà, 
con motivo de su undésimo centenario. 

E l próximo dia 29 de junio se cumpliràn mil cien anos del primer 
establecimiento de una comunidad de monjes de Cuixà, procedentes 
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del monasterio de Eixalada. Para conmemorar este undécimo cente-
nario de la vida monacal de Cuixà, se convoco y reunió allí durante 
los días 27, 28 y 29 de abril pasado el Cuarto Coloquio de Historia del 
Monaquismo Catalàn. Consciente la Comisión Permanente de los Co-
loquios del profundo significado de la efemèrides a conmemorar, acce-
dió gustosamente a celebrar su cuarta edición en el recinto de aquella 
cèlebre abadia benedictina. 

Durante los tres días del Coloquio, se desarrolló el programa pre 
visto que trataba principalmente, aunque no de manera exclusiva, del 
tema: La contribución de los monasterios en la formación del pueblo 
catalàn (siglos VII -XII). Aunque no excluía otros temas sobre histo
ria del monaquismo, se centraba en las ponencias magistrales que 
desarrollaron los profesores Josep M. Salrach, Manuel Riu i Anscari 
M. Mundó, de las universidades Central y Autónima de Barcelona; 
del Prof. Xavier Barral, de la Sorbona de París; y de Pierre Ponsich, 
de Perpinyà. 

Publicación de los trabajos. — La confluència de unas treinta co-
municaciones científicas y los comentarios que suscitaron tanto ellas 
como las aludidas ponencias mantuvieron casi una asamblea que 
desbordó, no sólo los horarios previstos, sino incluso las fechas. Con 
resultado enormemente positivo, fruto consecuente a tantas y tan 
densas horas de trabajo. La acertada conjugación que tuvo que im-
provisarse sobre el programa propuesto, permitió completar las acti-
vidades científicas del congreso con un concierto de música popular 
y de contestación, celebrado después de la cena del sàbado en la 
iglesia de Sant Miquel, que sorprendió gratamente por su calidad y 
expresividad y que se vio muy concurrido. También cabé senalar la 
visita al monasterio comentada por el profesor Barral. 

Los resultados científicos de este I V Coloquio de Historia del Mo
naquismo Catalàn, suponen un paso muy íirme y considerable en su 
estudio. Seria muy deseable que no se malograsen y que con su publi
cación, pronto pudieran aprovecharlos los especialistas y deleitarnos 
todos con su conocimiento. Con ello se colmarían los fines del Colo
quio, tan esplendoroso en la edición que acaba de celebrarse. — E . 
FORT COGUL.» 
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