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SANTES CREUS 
BUTLLETÍ DE L'ARXIU BIBLIOGRÀFIC 

N.° 54 Vol. VI Any 1981 
Palau de l'Abat-Plaça de Sant Bernat Calbó-SANTES CREUS (Tarragona) 

A PROPÒSIT D'UN NOU DOCUMENT 
PER EL DIPLOMATARI DE SANT BERNAT CALVÓ 1 

Aquest article és l'avenç d'un treball que estic realitzant sobre un 
grup de documents que tenen com a personatge central un tal Bernat de 
Coll. És precisament en un d'aquests documents on signa sant Bernat 
Calvó. Aquest document és el que ací simplement presento i publico, 
deixant per un pròxim futur el seu estudi, que serà fet conjuntament 
amb els altres documents abans esmentats. 

Semblava que no seria fàcil que sor t ís res de nou sobre sant 
Bernat Calvó, després d'haver estat editada l a voluminosa biografia 
del Sant per qui fou l'apassionat historiador de Santes Creus, Eufe-
m i à Fort i Cogul, biografia que per desgràcia no pogué veure pu
blicada. 2 

Fort i Cogul, que havia escorcollat tota mena de papers i perga
mins on suposava que podia haver-hi alguna not íc ia que es referís 
a sant Bernat, en un opuscle on v a publicar uns amplis regestos de 
documents relacionats amb Vilafranca i el Penedès , diu: «No conei-

1. Escric Calvó amb v perquè es la grafia més corrent del dit cognom segons 
el Diccionari Català-Valencià-Balear. Així ho escriu també el Dr. Junyent i és la 
grafia que he trobat en la majoria dels documents que he consultat. I si bé és 
cert que calb és la paraula catalana per a designar el que no té cabell al cap, 
em sembla que és de la paraula llatina calvus, que s'origina la grafia del cognom 
que sant Bernat heretà del seu pare. 

2. Sant Bernat Calbó = Fort i Cogul, Eufemià: Sant Bernat Calbó, abat de 
Santes Creus i bisbe de Vic. Associació d'Estudis Reusencs. Reus 1979. 
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xem cap mena de relació de sant Bernat Calbó amb Vilafranca del 
Penedès i l a seva comarca d'abans del seu accés a monjo del mo
n e s t i r » . 3 

Doncs bé , al lò que el nostre amic Fort desconeixia ha sortit on 
no semblava que pogués sortir, a l Cartulari Major de Poblet. 4 E n 
un document, amb data de 1211, Bernat Calvó signa com a testimoni 
les ú l t imes voluntats d'un important senyor de Vilafranca. 

He de confessar abans de seguir endavant que, si b é a Poblet 
celebrem la festa de sant Bernat Calvó cada any el 25 d'octubre, de 
l a seva vida en tenia un coneixement força sumari i gens posat a l dia. 

Sabia tal com diuen les lectures de matines del breviari cistercenc 
que «havia nascut a Mas Calvó de la diòcesi de Tarragona a Cata
lunya. Que havia arribat a ser un gran teòleg per la seva afició apas
sionada pels textos sagrats, i que tots els bisbes el volien com a 
canonge a causa de la seva insigne pietat i l'esplendor de l a seva 
doctrina. Però el l , només aspirant a la sagrada solitud, va ingressar 
a l monestir de Santes Creus de l'Orde cistercenc. Fet abat, va omplir 
la Hispània i la Gàl·lia amb la seva fama de sant, de savi, de profeta 
i de taumaturg. 

Obligat pel Papa a ser bisbe de V i c , va ser nomenat inquisidor, va 
convertir molts infidels i va arreplegar una milícia amb la qual 
conquer í algunes ciutats als mahometans. V a tenir cura, molt satis
factòr iament , de l a diòcesi de V i c i fou sempre molt generós amb 
els pobres. Finalment, ple de mèr i t s i de virtuts va morir; i després 
de mort féu, encara, molts mi rac l e s .» 5 

É s cert, que a l a biblioteca de Poblet h i ha prou bibliografia per 
a adquirir una visió més exacta i actual de l a vida de sant Bernat 
Calvó que aquest resum de les lectures del breviari cistercenc que 
us acabo de fer, pe rò no l 'havia pas utilitzada. V a l a dir que un 
personatge com sant Bernat, a l qual els seus germans del monestir, 
a l cap d'uns quants anys, j a l i atribueixen fets tan desaforats com el 
trencar-se les dents a cops de pedra, p e r q u è unes senyores de Lleida 

3. Fort i Cogul, Eufemià: Relacions de sant Bernat Calbó com abat de Santes 
Creus amb Vilafranca del Penedès i la seva comarca. Museu de Vilafranca 1975. 
Pàg. 6. 

4. E l nom tècnic amb què el coneixen a l'Archivo Histórico Nacional —lloc 
on l'arxiu de Poblet va anar a parar després de passar temporada a Tarragona— 
és el de Becerro Mayor de Poblet. E m sembla, però, massa fort que a més de 
què estigui allí s'hagi d'utilitzar aquest mot amb regust ramaderil amb què el 
batejaren. L i dono el qualificatiu de Major, per distingir-lo del de Tarragona, 
publicat l'any 1938 per l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta opció he vist 
que ja l'havia feta molts anys abans, per Eduardo de Hinojosa a La cuestión 
agrària en Cataluna, deixant de banda el mot becerro i optant per cartulari. 

5. Breviarium Cisterciense, Westmalle, Belgii MCMLI. Pars autumnalis, p. 414. 
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van comentar que les tenia molt boniques, 6 no era fàcil que esdevin
gués sant de l a meva devoció. 

És , doncs, comprensible l a meva sorpresa, quan rebuscant en el 
fons documental de Poblet, concretament desxifrant l 'a tapeïda cal·li
grafia del Cartulari Major, en un codicil testamentari del 13 de febrer 
de 1211 vaig topar amb un « S i g + n u m mei Bernardi Calvonis» o 
sigui amb la firma d'un que es deia Bernat Calvó . 7 

Un Bernat Calvó vulgar i corrent i no a la documentac ió de San
tes Creus, sinó a l a de Poblet, en contraposic ió amb el personatge 
una mica mí t i c que jo coneixia abat de Santes Creus i bisbe de Vic , 
em va fer pensar en una curiosa homonímia . 

Les lectures del breviari cistercenc no m'havien predisposat per 
a reconèixer en aquell descolorit signant del codicil, en aquell Bernat 
Calvó a peu pla, l'excels personatge que les lectures l i túrgiques pre
sentaven com s i j a hagués nascut amb la peanya de sant sota els peus. 
Sant Bernat Calvó signant un document corrent, com una persona 
qualsevol, en aquells moments, per a mi , no tenia sentit. 

Amb tot, l a curiositat de l a troballa va fer que em posés a buscar 
per verificar l a identitat d'aquell signant tan singular. L a consulta 
del diplomatari del sant publicat pel Dr. Eduard Junyent, canonge 
arxiver de Vic , em va assegurar que el signant del codicil testamen
tari de l 'arxiu de Poblet i sant Bernat eren la mateixa persona. 
Car juntament amb Bernat Calvó signen el document de Poblet Arnau 
de Martorell, veí de la casa de l a família Calvó a Tarragona, 8 i Ramon 
de Sant Llorenç, p repòs i t de l a catedral de 1207 a 1217. 9 Dos perso
natges que, Bernat Calvó a punt d'acabar el noviciat a Santes Creus 
i havent de fer testament abans de professar com a monjo, féu anar 
a l monestir el jul iol de 1215 i no sols els féu signar el testament, s inó 
que els designà executors de les disposicions que h i havia establert. 1 0 

Juntament amb aquests dos signa t a m b é un altre significat perso
natge. És Guillem de Torra , veguer episcopal de Tarragona, cosa que 
confirma encara m é s la identitat del signant Bernat Calvó. 

És per tant segur, degut als seus acompanyants, que el Bernat 
Calvó del document nou trobat és el futur monjo i abat de Santes 
Creus. 

Per acabar de donar força a aquests raonaments o més ben dit 
per a fer-los innecessaris, quan j a tenia mig enllestida la redacció 

6. Diplomatari = Junyent, Eduard: Diplomatari de Sant Bernat Calvó abat 
de Santes Creus i bisbe de Vich. Asociación de Estudiós Reusenses. Reus 1956. 
Document 262. 

7. Vegeu l'Apèndix documental. 
8. Diplomatari. Doc. 2, 4 i 5. 
9. Blanch, Josep: Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Pri-

ada de Tarragona. Agrupació de Bibliòfils de Tarragona. 1951. Pàgs. 131, 140. 
10. Diplomatari. Doc. 10. 
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d'aquest article, i remirava per enèss ima vegada el document —un 
document mai no es mi ra massa vegades—, em vaig adonar que 
l 'escrivà del Cartulari Major de Poblet en fer la creu del « S i g + n u m 
mei Bernardi Calvonis», els extrems del pal vertical els féu acabar 
amb una bola a cada punta, cosa que no va fer amb les altres creus. 
Aquestes boles són la r edu ïda pe rò veritable reproducc ió del «sig-
n u m » autògraf de sant Bernat, com es pot comprovar mirant la re-
reproducc ió fotogràfica d'un dels documents originals que el Dr. 
Junyent inclou en el Diplomatari . 5 1 Dada, aquesta ú l t ima, que fa 
evident l a personalitat del Bernat Calvó del document de Poblet, 
document del qual sols coneixem la còpia del Cartulari Major. 

Bernat Calvó, en signar aquest document l'any 1211, no és encara 
bisbe de Vic , n i abat, n i monjo de Santes Creus. És només l'assessor 
ju r íd ic de l'arquebisbe de Tarragona," que per aquelles dates ho 
era Ramon de Rocaber t í , del qual coneixem el testament 1 3 escrit per 
Bernat Gibot , 1 4 escrivà t a m b é del document de Poblet. 

L a intervenció de Bernat Calvó en el nostre document deuria ser 
en primer lloc la d'assegurar l'exacta formulació jur íd ica del codicil 
i després signar-lo com a testimoni, garant del seu contingut i de l a 
seva autenticitat. 

E n aquell temps Bernat Calvó j a era un home granat i devia tenir 
uns trenta-un anys segons el que diu el Dr. Junyent: Ningú no ha 
contradit a l P. Relles que fixa la data de l a seva naixença cap a l'any 
1180, data que concorda amb l a cronologia posterior. 1 5 

L a troballa del document va fer que volgués conèixer tot el que 
es pogués saber sobre aquest Bernat Calvó seglar i jur is ta amb qui 
havia topat, i poder així situar el document en l ' àmbi t on fou redac
tat i l'ambient en què es movia el personatge quan signà el docu
ment, cosa que m'ajudaria a entendre i a interpretar millor docu
ment i personatge. Per això calia anar a buscar en el que havien 
escrit els qui darrerament n'havien dit alguna cosa amb més coneixe
ment de causa. Amb aquesta finalitat, a més de mirar detingudament 
el Diplomatari amb l'interessant pròleg i in t roducció que el prece
deixen, vaig llegir l'article que sobre la família del Sant va publicar 
el canonge de Tarragona Serra i V i l a r ó 1 6 i les pàgines que a aquesta 

11. Diplomatari. Làmina 5.», pàg. X L V I I I . 
12. Diplomatari. Doc. 6. 
13. Villanueva = Villanueva, Jaime: Viage literària a las Iglesias de Espana 

Volum X I X , apènd. X X , pàgs. 267-271. 
14. Dels Gibots de Tarragona en parla el P. Altisent en «Comerç marítim i 

capitalisme incipent» en el volum tercer de la col·lecció «Scriptorium Populeti» 
dedicat al P. Finestres, on fa un estudi de la primera documentació coneguda, 
sobre la pràctica de la «comanda» en el comerç marítim. 

15. Diplomatari. Pàg. X X V I I I . 
16. Serra = Serra Vilaró, Juan. La família de San Bernardo Calvó en Tarrago

na. «Boletín Arqueológico». Tarragona. Any L X . Època IV, 1955. Pàgs. 22-66. 
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època de l a vida dedica Fort i Cogul en a seva voluminosa biografia. 
L a copiosa bibliografia que presenta Fort em va fer veure que el 

que no t robés en els llibres del Dr. Junyent i del mateix Fort i en 
l'article de Serra i Vilaró no calia anar-ho a buscar enlloc més . Per 
tant el que h i havia per mirar era ben poca cosa. Fort , pels anys de 
la vida del Sant que m'interessaven, depèn del Diplomatari, i aquest 
va poder incorporar la documentac ió publicada per Ser ra i Vilaró. 

E l Diplomatari, entre diplomes i referències, dos d'elles ben poc 
de fiar,17 con té 265 documents sense comptar les dades aportades 
per Fort i Cogul que van com apèndix. A r a bé , tan sols h i ha cinc 
documents que facin referència a aquesta època de l a vida de sant 
Bernat d'abans de fer-se monjo. Documents dels que penso fer-ne un 
estudi a fons p e r q u è em sembla que es poden treure d'ells m é s dades 
de les que fins ara s'han tret. 

E l Dr. Junyent no va dir gran cosa, car no feia una biografia de 
sant Bernat, sinó una in t roducció a l Diplomatari. Serra i Vilaró tam
poc els apura car parla de tota la família i això en un sol article a l 
Butl let í Arqueològic. Fort i Cogul, que va fer la biografia, repeteix el 
que diu Junyent, i argumentat l'afer de què sant Bernat va néixer 
a Mas Calvó i contents Reus i Vila-seca, deixa una mica de banda el 
que diu Serra i Vilaró i va a trobar el que a el l —cosa ben raonable— 
l i interessa: el gran abat de Santes Creus, a qui veu com l'organit
zador espiritual de l a conquesta de Mallorca, i e l pastor exemplar 
de vida santa que regí amb l a pau i l'esperit de Déu la sotraguejada 
diòcesi de V ic . 

E L S C I N C D O C U M E N T S 

Comencem doncs a donar un r e p à s sumari als cinc documents 
on signa sant Bernat Calvó abans de professar com a monjo a Santes 
Creus, que ens diuen de manera directa o indirecta coses de l a 
seva vida. 

H i ha en primer lloc l'acta de l'oferiment de Gerald, ge rmà petit 
de sant Bernat, que fa la família Calvó el 26 de desembre de 1202 
a Pere, prepòs i t de la canònica de Solsona i a l a comunitat de canon-

17. Es tracta de les referències 15 i 17 a les pàgines 12 i 13 del Diplomatari, 
on el bon Dr. Junyent no va tenir por d'inserir entre la documentació sobre 
sant Bernat, un text «medieval» —referència 15— d'aquells que, segons diuen, es 
va inventar Mn. Palomer, bon periodista però historiador més aviat fantasiós. 
Fort i Cogul en nota a la pàgina 92 de la biografia de sant Bernat, qualifica la 
relació adduïda per Mn. Palomer sobre la visita dels Montcades a Santes Creus, 
d'«estrambòtica, estrafolària i grotesca», i s'escruixeix que el llibre del Mossèn 
fos prologat per Ferran Valls i Taberner; però encara li dol més, que el Dr. 
Junyent en fes cas i posés el texte incriminat, entre els respectables documents 
del Diplomatari. 
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ges, per a què visqui segons la regla de sant Agus t í . 1 8 Gerald deuria 
tenir entre deu i catorze anys a més estirar. De nens se n'oferien de 
petits, de molt més petits, p e r ò llavors els pares els tornaven a 
prendre a casa seva. Aquest no fou el cas de Gerald, a qui trobem 
l'any següent signant un contracte entre els canonges de Solsona 
com un canonge m é s . 1 9 Setze anys després fou elegit p repòs i t de 
Solsona. 

L a família Calvó donà com a dot al nou canonge, la casa que 
trenta-dos anys abans el vell Calvó havia comprat a Pere de Carcas-
sona, 2 0 un home important de Tarragona amb activitats econòmiques 
considerables. 

L a casa donada a la canònica com a dot de Gerald afrontava per 
un costat amb la d'Arnau de Martorell, personatge que, com he dit, 
signa el document del Cartulari amb Bernat Calvó i el seu testament 
de novici a Santes Creus. Per l'altre costat la casa afrontava amb la 
d'Oller de Rafeguera que l'any 1202 o era molt vel l o j a havia mort, 
car el 1153 és batlle del comte a Tarragona. 2 1 Signen el document 
Calvó i Beatr iu la seva esposa, pares de l'ofert i a cont inuació els 
germans Guillem, Calvó i Bernat Calvó, seguits de Guillem de Bar-
ba rà , cunyat d'ells, casat amb Guilleuma, filla de Calvó i de Beatriu. 
A l final signen uns quants canonges de Solsona. Bernat llavors deuria 
tenir uns vint-i-dos anys. 

E l segon document, de 21 d'octubre de 1203, és l'arrendament, que 
fa el p repòs i t de Solsona, de la casa que havien donat els Calvó, a un 
tal Pere Negre.2 2 S i les afrontacions amb les cases de personatges de 
prestigi de Tarragona, que j a trobem en el document anterior, feien 
pensar que la casa donada pels Calvó era una casa d'una certa im
por tància , el fet que, en el contracte d'arrendament, si faci reservar 
el dret de poder-hi trobar posada quan vagi a Tarragona, un gran 
senyor com era el prepòs i t de Solsona, ho assegura del tot. 2 3 

E n el texte del document es parla «del nostre canonge Gerald 
Calvó, fill dé Calvó» —encara no feia un any que havia estat ofert!— 
i , a l'escatocol, el jove canonge signa amb tota la plana major de la 

18. Diplomatari. Doc. 4. 
19. E n aquell temps la vida era encara més curta que avui dia, i les respon

sabilitats començaven ben aviat. Segons un diploma de Pere el Catòlic de 1211, 
un fill d'un cavaller difunt, escuder seu, s'havia de responsabilitzar, arribat als 
14 anys, de totes les obligacions i serveis civils i militars heretats del seu pare. 

20. És probable que fos un parent d'Arnau de Carcassona, monjo, escrivà, 
cellerer i prior de Poblet successivament, contemporani seu. 

21. Villanueva. Volum X I X , apènd. X V I , pàg. 262. 
22. Diplomatari. Doc. 5. 
23. Serra. Pàg. 28. 
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canònica solsonina. A l final del document i sense signatura d'escrivà 
signen Pere de Castro i Bernat Ca lvó . 2 4 

E l tercer document, de 20 de setembre de 1209, ens presenta a 
Bernat, no com un senzill membre de la família Calvó, sinó com 
l'assessor ju r íd ic de l'arquebisbe de Tarragona Ramon de Rocaber t í , 
juntament amb l'ardiaca de Barcelona Bernat, i Pere de Toló, que 
deu ser algun personatge de Lleida, almenys així ho fa suposar el 
seu cognom. 2 5 

E l plet era entre dos prohoms importants: Guillem de Tavertet, 
bisbe de V i c , i Guillem de Montcada, vescomte de Bearn. E l s anteces
sors d'aquest úl t im, de feudataris havien passat a ser contrincants 
del bisbe, i Guillem Ramon continuava l a t radic ió disputant a Gui
llem de Tavertet els seus drets sobre Vic , sobre el seu mercat i sobre 
els seus habitants. 2 6 

Poc podia pensar el bisbe Guillem de Tavertet que aquell jove 
assessor de l'arquebisbe de Tarragona —Bernat tenia uns vint-i-nou 
0 trenta anys— es faria monjo de Santes Creus poc temps després , 
1 fet abat al cap d'uns quants anys, passaria de Santes Creus a 
bisbe de Vic , després que el l , cansat del perpetu enfrontament amb 
els Montcada, s 'hagués retirat a buscar la pau, pels seus ú l t ims dies, 
a l monestir de Sant Pere de Casserres. 

E l quart document, de 22 de m a r ç de 1210, t a m b é fa referència 
a l mateix plet entre el bisbe de V i c i els Montcada, i conté un jura
ment de Guillem Ramon de Montcada prometent sotmetre's a l bisbe 
en totes aquelles coses per les que havia estat excomunicat. 2 7 

E l c inquè document que j a abans he esmentat, de 21 de jul iol 
de 1215, ens presenta un Bernat Calvó ben canviat. J a no és assessor 
de l'arquebisbe. É s senzillament un novici, un aprenent de monjo, 
a l monestir de Santes Creus, i tal com mana l a Regla de sant Benet, 
abans d'emetre els vots que el faran monjo, fa testament per a des-
prende's de tot el que t é . 2 8 

Aquest testament fou fet a Santes Creus, car signa fins i tot fra 
Pere, connovici de Bernat Calvó, juntament amb l'abat que t a m b é es 
deia Bernat i una bona colla de monjos. Fort i Cogul ens diu que es 
tractava de l'abat Bernat d'Àger, el primer abat de Santes Creus del 
qual es coneix el cognom, 2 9 i que segurament deu ser parent dels 
Àger de Lleida, una família lleidatana molt important. 

24. Serra. Làmina IV. 
25. Diplomatari. Doc. 6. 
26. Junyent, Eduard: La ciutat de Vic i la seva història. Curial. Barcelona 

1976. Cap. I I I , pàgs. 69-76. 
27. Diplomatari. Doc. 7. 
28. Diplomatari. Doc. 10. 
29. Sant Bernat Calbó. Pàg. 40. 
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Encara que deixo per una altra ocasió l 'anàlisi a fons d'aquest 
testament, aquí voldria remarcar una de les clàusules que diu: Deixo 
a Guillemó fill de Gerald i d'Azalarda 100 sous, amb els quals es faci 
frare convers al monestir de Santes Creus, quan arr ibi a l'edat en q u è 
se'n pugui fer. Però si no volgués ser frare, amb tot, que rebi els 
100 sous. 

É s una clàusula estranya que, pe rò , concorda amb d'altres de 
semblants trobades en el fons documental de Poblet, que va l l a pena 
reportar aquí . 

A Poblet, com a tot arreu, quan algú entrava com a monjo no ho 
feia pas amb les mans buides. Generalment donava una part més 
aviat reduïda dels seus béns a no ser que es t rac tés d'un jove que, 
llavors, acostumava a donar tot el que havia rebut dels seus pares o 
família. Però generalment no es veu que el qui entra hagi de donar 
una terra o una quantitat determinades. E n canvi en alguns pocs 
documents sembla com s i el que en t rés hagués de pagar un cànon 
determinat, com el Guillemó, per fer-se frare convers de Santes Creus. 

L 'any 1163, a Pere Olivet que havia ofert un fill per monjo, amb 
una vinya i una tina per a posar v i , a Poblet, l i diuen que, en cas de 
què el mateix Pere volgués entrar a l monestir, el rebran «sanus vel 
infirmus si , secundum Ordinem», h i anés amb la tercera part dels 
seus b é n s . 3 0 

E l 1184, Bord de Ribera poblador de l 'Espluga de Francolí , a més 
de donar un mas a Vimbodí, es dóna ell mateix «per fratrem» sense 
entrar a l monestir. Però es reserva el dret de fer-ho i de rebre l'«ha-
bitum religionis» quan vulgui «cum C solidos quos mecum deferam 
et meum v e s t i m e n t u m » . 3 1 

E l 1190, és un tal Joan Robert d'Alòs que es dóna «ab centum soli
dos» d'Agramunt. F a aquesta donació p e r q u è quan vulgui entrar al 
monestir el rebin «sanum vel malaute cum vestimenta mea in Ordine 
opus s i t » . 3 2 

E n el document de Bord de Ribera potser no es veia prou clar, 
pe rò en aquest de Joan Robert, a pesar del llatí detestable, es veu clar 
que és obligació portar —«opus sit»— per ser rebut a l'Orde, 100 sous 
i sembla que els vestits. Però de quins vestits —«vest imentum», «ves
t imenta»— es tractava? E r e n els vestits seculars o per vestir-se de 
frare? Perquè Bord de Ribera parla de vestir l '«habi tum religionis». 

H i ha un altre document de 1198 en el qual dos homes, sogre i 
gendre fan les paus amb Poblet. E l s dos. pacificats es diuen Ramon 
d'Argelers i Bernat de Zalena. Nom aquest ú l t im segurament mal 

30. AHN. Carp. 2007, perg. 14. Transcrit per Jaime Santacana en El Monaste-
rio de Poblet (1151-1181). CSIC. Barcelona 1974. 

31. C.P.T. = Cartulari de Poblet. Manuscrit de Tarragona. Institut d'Estudis 
Catalans. Barcelona 1938. Doc. 97. 

32. AHN. Carp. 2050, perg. 4. 
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transcrit, car en algun document surt una « tu r r e de Lena», i per tant 
Bernat seria de ça Llena o l a Llena. 

A Bernat i Ramon el monestir, agraint les paus fetes, els ofereix l a 
possibilitat, s i volen deixar el segle, de «venire ad Ordinem»; p e r ò 
ho hauran de fer, «secundum tenorem Ordinem», portant béns d'un 
valor «ad minus C solidos Ba rch inonens ium» . 3 3 

E l 1204, Roc de Montbr ió a més de fer una entrega de blat i ordi 
a l monestir de Poblet i donar-se el l mateix, dóna 100 sous pels quals 
els frares hauran de donar-li l '«habi tüm religionis» quan el vulgui 
ves t i r . 3 4 

Aquesta cont r ibució obligatòria, sempre m'havia semblat que no
m é s afectava a persones que es reservaven poder-se retirar a passar 
una vellesa tranquil·la en l a ordenada seguretat del monestir. 

Però no és pas aquest el cas de Guillemó, l'agraciat amb la deixa 
de Bernat Calvó. No es tracta de n ingú que es retiri , s inó d'un nen 
que encara no ha arribat als 18 anys, l'edat per poder-se fer convers. 
Per tant, l a frase referent als 100 sous, «cum quibus fiat frater con-
versus», fan pensar en l 'obligació d'aportar la quantitat esmentada 
per poder entrar a Santes Creus. 

A més , com les frases dels documents de Poblet, «secundum Ordi
nem, secundum tenorem Ordinis, in Ordine opus sit», feien pensar 
en una disposició de tipus general, vaig donar una repassada a l a 
documentac ió primitiva de l'Orde cistercenc, l '«Exordium», la «Carta 
Kari ta t is» , l a primera recopilació dels «S ta tu ta Capituli Generalis» 
feta el 1134 i les sèries d'estatuts fins el 1220. 3 5 Doncs bé , no h i ha n i 
rastre de cap imposició econòmica pel qui vol entrar a l monestir. 
L'única referència de caire econòmic que vaig trobar fou a les «Con-
suetudines» publicades per Guignard d'un manuscrit de finals del 
segle X I I , i és totalment neutre. Diu així: «completo anno probationis 
—el novici— vocatus i n capitulo coram omnibus quid de rebus suis 
s i quas habet fieri d isponat». Amb tot, l a qüest ió de s i s'havia de 
pagar o no, fins per fer-se frare convers, a Santes Creus i a Poblet no 
queda del tot clara. 

Ara bé , Bernat Calvó, en fer la d is t r ibució de tot el que posseïa 
—dos masos, diners, dues copes d'argent i altres objectes i robes 
d 'ús personal—, que deixa a l monestir de Santes Creus que j a és 
casa seva? «Dimit to —diu ben concisament— Domino Deo et Beate 
Mariae de Sanctis Crucibus libros meos omnes», o sigui l a seva 
biblioteca. S i els va donar alguna cosa més , el testament no en diu r é s . 

33. C.P.T. Doc. 145. 
34. C. M. P. = Cartulari Major de Poblet. Foli 204, verso, A. 
35. Guignard, Ph.: Les monuments primitifs de la Règle Cistercienne, Dijon 

1878. 
Canivez, Josephus- M. a : Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis. 

Louvain 1933. Tomus I . 
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Amb les dades d'aquest testament, e l Dr. Junyent fa un resum sin
tè t ic de la vida secular de Bernat Calvó —que Fort i Cogul fa seu en 
la seva biografia— on diu: «es desprèn —del testament-— que t ingué 
desavinences amb el seu g e r m à Guillem, que no l i mancaren litigis 
amb d'altres persones, que no filava massa pr im en les seves adminis
tracions i que t a m b é sabia recór re r a qui l i pogués bestreure di
n e r s » . 3 6 Resum ben poc suggeridor de cara a fer-nos pressentir e l 
futur sant, abat i bisbe. 

E n aquests cinc documents es basa o s'hauria de basar tot el que 
ha estat dit de sant Bernat Calvó abans de ser monjo. 3 7 Tot el que 
v a m é s enllà, és suposició m é s o menys raonable. De fet, com he dit 
abans, n i Junyent n i For t i Cogul dediquen massa pàgines a aquests 
trenta-quatre anys d'una vida que s'allargà fins als seixanta-tres. 

E L NOU D O C U M E N T 

Què aporta a l a biografia de sant Bernat Calvó el nou document 
del Cartulari Major de Poblet? Hem de confessar que, per tractar-se 
d'un document, el contingut del qual no fa referència a l a seva vida, 
poca cosa afegeix a les dades j a conegudes. Només té la gràcia de ser 
l 'úl t im document conegut on Bernat Calvó signa com jur is ta seglar 
de Tarragona, abans de fer-se monjo a Santes Creus. 

E l nou document, per desgràcia, tampoc és un original amb la 
signatura autògrafa del sant, s inó que és l a còpia feta pel cartularista, 
en confeccionar el manuscrit poble tà . I no ens queda n i l 'esperança 
de trobar l'original amb l 'autògraf del sant, com ha succeït amb 
altres documents transcrits a l mateix Cartulari. D'aquest diploma, el 
cartularista, en transcriure fins el « t rans la tum», j a ens va desenga
nyar en assabentar-nos que el l j a havia copiat el document d'una 
còpia, en traslladar-lo a l Cartulari de Poblet. 

E l contingut del nou document, com he dit abans, són les ú l t imes 
voluntats de Bernat de Coll que, trobant-se greument malalt —tot fa 
suposar que a Tarragona—, aprova i confirma un seu testament de 
cinc anys abans, escrit per «Jacobus levita» per manament de Ramon 
de Puig clergue —devia ser rector— de Vilafranca. Bernat de Coll , 

36. Diplomatari. Pàg. X X X . 
37. Aquests són els documents on ell actua d'alguna manera. Amb tot, hi ha 

un altre i ben singular document que és la carta de l'abat de Santes Creus al 
bisbe de Vic, pels volts del primer centenari de la seva mort, contant el que es 
recorda del sant en el seu monestir. A més de dir que havia nascut a mas Calvó 
i que als seus parents no els feia gaire gràcia que es fes monjo, conta alguns 
fets de la seva vida monàstica, on es manifesta la seva austeritat, el seu do 
profètic i el seu poder taumatúrgic, molt del gust de l'època (Diplomatari. 
Doc. 261). 

246 



encara que, com he dit, aprova el testament anterior, h i fa canvis i 
addicions d 'ú l t ima hora. L a tercera part de les rendes dels seus b é n s 
que abans deixava a l seu ge rmà Guillem, p e r q u è nodr í s i eduqués el 
futur fill que gestava l a muller del testador quan es féu el testament, 
ara les deixa al fill que j a té quatre anys i es diu Bernat com el seu 
pare. Per tant, deixa el nen i els b é n s a cura de l a mare i esposa seva, 
si b é demana a l seu ge rmà Guil lem que sigui guardià protector i de
fensor de l'infant. Però, potser per neutralitzar la seva influència, l i 
adjunta un altre germà, anomenat Ramon, a qui no s'havia esmentat 
en el testament anterior. 

E n una de les noves clàusules es parla d'una adquisició feta per 
Bernat de Coll a un «consobrino meo» que es deia Pere. E l seu cog
nom l'escrivà el transcriu posant una S cavalcada per una a, seguides 
del mot digna. Primerament vaig transcriure «Petro de Sardigna» j a 
que havia vist esmentat un «A. de Sardinia» al testament de Ramon 
de Rocaber t í , arquebisbe de Tarragona, a qui serví Bernat Calvó. Però 
pensant-hi més he transcrit, no «Sardigna» sinó Santa Digna, un topò
nim del Penedès , j a que de penedesencs l a Tarragona medieval n'es
tava plena. I és molt possible que l'«A. de S a r d i n i a » que va transcriu
re Villanueva sigui A. de Santa Digna, un penedesenc radicat a Tar
ragona. 3 8 

L a deixa de 100 morabetins a l a mensa canonical de Tarragona 
seguida d'una de 50 al «magistro Bernardo» que podria ser el mateix 
Bernat Calvó— sembla, a primera vista, la causa de què el document 
hagi estat escrit per manament de l'arquebisbe, signat pel prepòsi t , 
pel jur is ta de l a cúr ia Bernat Calvó i per dues personalitats tarrago
nines, Arnau de Martorell i Guillem de Torra veguer episcopal i redac
tat per l 'escrivà oficial Bernat Gibot. 

Tinc la impress ió que mi r a r é de fonamentar amb l'estudi del grup 
de documents abans indicats, que h i devia haver una raó de més pes 
que l a deixa, p e r q u è signessin el document tots els que ho fan. Bernat 
de Coll devia tenir més vinculacions amb Tarragona, que el simple 
fet d'haver-si posat malalt i haver deixat 100 sous als canonges abans 
de morir. 

E l diploma, r àp idament , fou refrendat pel rei Pere el Catòlic, 

38. Les confusions en la transcripció de topònims no són rares quan no es 
coneix la comarca en qüestió i no es porta ben apresa la seva toponímia. Mon-
talbà, partida, avui, del terme de Vilagrassa i Montperler o Montparler del de 
Bellpuig, s'han convertit en Montblanc i Montpeller en coneguts diplomataris. 
E l castell de Mor del costat de Tàrrega es converteix en el de Mur de la part 
alta de les terres lleidatanes. A la carta pobla de Bellpuig que Mn. Antoni Bach 
va publicar en el llibre sobre l'antiga baronia, hi signa un Ribau de Barcia, 
personatge que em sorprenia trobar-lo al Pla d'Urgell l'any 1139. De fa poc he 
pogut tenir a les mans una còpia del document de principis del segle X I I I ; 
Ribau de Barcia, allí, era de Baseia. Al recopilador, no català, dels ducs de 
Sessa, Bassella no li «sonava», en canvi Barcia li degué «sonar» d'allò més bé. 

247 



segurament a prec de la viuda, que devia ser la més interessada en 
què el codicil t ingués l a major força, en b é d'ella i del petit Bernat 
de Coll, enfront de les possibles i perilloses apetències econòmiques 
del seu cunyat Guillem afavorit pel testament anterior. E l 13 de 
setembre es signava el codicil a Tarragona i quatre dies després , el 18, 
el rei Pere el confirmava des de Lleida. 

Uns altres t a m b é tenien in te rès en què aquest document comptés , 
encara que no els afavoria directament. E r e n els clergues de Vi la
franca que el fan transcriure i signen la t ranscr ipc ió quinze dies 
després . Car en l'anterior testament, deixa que el codicil no revocava, 
havien estat afavorits ells personalment i l'obra de l'església de Santa 
Maria de Vilafranca. 

E l s monjos de Poblet no van copiar el document de l'original, 
que devia posseir la família de Bernat Coll. 

L a subscr ipció dels clergues de Vilafranca, transcrita t a m b é en el 
C. P. M . testificant el « t rans la tum», ens fa comprendre que foren ells 
els qui proporcionaren el document al monestir. 

De fet, devia ser el t r à m i t m é s usual; car el «Ra imundus de Podio» 
clergue de Vilafranca i el «Jacobus levita», notari —que per mana
ment de l'anterior transcriu el document escrit per Bernat Gibot—, 
controlaven l a notaria eclesiàstico-civil de Vilafranca. I eren ells ma
teixos els qui pocs anys abans havien compost i redactat l'anterior 
testament de Bernat de Coll , on aquest disposava el seu enterrament 
a Poblet, disposició que en el codicil quedava confirmada. 

P. Robert S A L A D R I G U E S 

Monestir de Poblet 
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A P È N D I X 

1211, setembre, 13. 

Bernat de Coll fa redactar les seves últimes voluntats que, alhora, confir
men i corregeixen un testament anterior. El codicil és redactat per 
manament de l'arquebisbe de Tarragona i confirmat pel rei Pere el 
Catòlic. 

C.M.P. , foli 51r-v. 

Instrumentum laudationis et confirmationis quod Bernardus de Collo 
fecit de suo testamento quod iam habebat factum. 

I n Christi nomine. Sit notum cunctis quod ego Bernardus de Colle 
magna infirmitate detentus in meo tamen pleno sensu et memòr ia integra, 
laudo, confirmo et aprobo testamentum illud quod feci in anno M C C V I I 
sexto nonas Iulii et quod scriptum fuit per manus Iacobi notarii Vilíe 
Franche. Ipsum testamentum laudo et confirmo in omnibus et per omnia 
exceptis his que inferius subscribi et distingui facit. Volo et mando quod 
ipsa tercia pars reddituum et expletorum quam dimiseram Guillelmo de 
Colle fratri meo pro eo ut ipse nutriret et gubernaret Bernardum filium 
meum et sit Bernardi filii mei. Preterea retineo michi ad omnes volun-
tates meas omnes empciones quas feci ubicumque sint per omnia loca 
postquam feci ipsum testamentum et illam donationem centum aureo-
rum quam fecit mihi et concessit uxor mea Saurina cum sacramento. 
Hec autem omnia que mihi retinui hic dimito Bernardo filio meo ad 
omnes voluntates suas, ita tamen quod in testamento suo non possit 
ea relinquere nisi meis propinquis. S i autem Bernardus filius meus sine 
prole legitima obierit honor quem emi a Petro de Santa Digna milite et 
consobrino meo revertatur in eo casu filiis Raimundi de Colle fratris mei 
et si filii Raimundi de Colle fratris mei obierint sine legitima prole rever-
tant omnia que dimitebam filiis Raimundi de Colle, filiis Guillelmi de 
Colle fratris mei. Dimito domino preposito et mense canonicorum Terra-
chone ecclesie C solidos, dimito Raimundo de Biliana L solidos, Frontino 
L solidos, Bernardo Febrerio C solidos. Dimito magistro Bernardo L so
lidos, Petro de Castellario C solidos. Omnes empciones quas feci in tota 
Ripa Rubea per omnia loca dimito uxori mee Saurine in omni vita sua 
cum infante et sine infante, cum marito et sine marito et teneant et ha-
beat et possideat ea potenter et Íntegre omnibus diebus vite sue, et post 
obitum eius remaneant Bernardo filio meo vel meis propinquis. Dimitto 
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Bernardum filium meum cum omnibus que ei dimitto in custodia et pro-
tectione et tutela et posse Guillelmi de Colle et Raimundi de Colle fratrum 
meorum ad nutriendum et gubernandum sicut in alio continetur testa
mento. E t Guillelmus de Colle frater meus non possit petere vel requirere 
ipsam terciam partem expletorum et reddituum quam in alio testamento 
ei dimittebam. Debitum quod mihi debet dominus meus rex, dimitto Ber
nardo filio meo et supplico et rogo eum ut si sibi placet illud persolvat 
filio meo. 

Actum est hoc idus september anno MCC undecimo Dominice In-
carnationis. 

Sig+num mei Bernardi de Colle qui hoc firmo et firmaré a testibus 
rogo. Arnaldus de Martorello testificatur. Ego Raimundus Terrachone eccle-
sie prepossitus. SS. S ig+num mei Bernardi Calvonis. S ig+num Guillelmi 
de Turre. Sig+num Arberti Ferrarii . S ig+num Guillelmi de Conito. Signum 
+ Petri Dei gratia regis Aragone et comitis Barchinone qui hoc totum 
laudat concedit et firmat. Ego Bernardus Gibotus hoc scripsi manda-
to domni archiepiscopi die et anno prefixo. Ego Ferrarius notarius do
mini regis hoc signum regium mandato ipsius feci apud Ylerdam eodem 
anno X I I I I kalendas Octobris. 

Actum est hoc transcriptum I I I nonis novembris, anno M C C X I . 
S ig+num Berengarii presbiteri testis huius translati. S ig+num Ferra

rii presbiteri testis. S ig+num magistri Lamberti. S ig+num Petri de 
Monte. Sig+num Bernardi de Ribera. Iacobus levita qui hoc fideliter 
transcripsit precepto Raimundo de Podio, clerici de Vil la Francha, die et 
anno quo su+pra. 
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SERMÓ SOBRE LA CARITAT DISCRETA 
del P. Joan Barba, monjo de Santes Creus 

Aquesta peça ora tòr ia té el triple mèr i t d 'ésser un dels primers 
impresos de Vilafranca del Penedès , i potser un incunable rar, en
sems que se'ns manifesta com una mostra de la cultura bíbl ica i hu
manís t ica dels monjos de Santes Creus. 

E l discurs fou pronunciat a la pa r ròqu ia de Vilafranca l ' I de 
setembre de 1799, amb motiu d 'ésser inaugurada l a Junta local de 
Caritat. L'obra no consta en el Manual del Librero d'Antoni Palau i 
el seu autor tampoc no figura a la Gran Enciclopèdia Catalana. Amb 
tot, creiem que aquest monjo compta amb mèr i t s suficients per a 
ésser rehabilitat com un dels catalans egregis del segle X I X . 

E n primer lloc, cal no confondre el P . Josep Barba, abat de Po
blet (1810-1813), amb el P. Joan Barba, abat de Santes Creus (1815¬
1819), a m b d ó s d ' idènt ica època i semblants preocupacions. De l'abat 
del nostre cenobi sabem que l'any 1806 era confessor de les monges 
de Vallbona, que el 1815 fou elegit prelat de Santes Creus per un 
quadrienni i que tot seguit n o m e n à prior el P . Benet Vives, fill de 
Valls , que fou qui el va succeir. 

De l'abat Joan Barba, a l 'arxiu de Vallbona, và rem localitzar dues 
car tes 1 adreçades a la recent elegida abadessa Maria Lluïsa de Dal
mau i de Falç (1815-1853), les quals són una mostra de l 'extraordinàr ia 
prudènc ia i dots de bon govern de l'abat. 

E l 26 de jul iol de 1821, o sigui dos anys després d'haver cessat 
com a prelat, e m p r è n l 'arriscada empresa del trasllat de l a plata de 
Santes Creus a Vilafranca, a casa del seu nebot advocat Fel iu Barba 
i en altres famílies amigues. S i b é és cert que els expedicionaris ana
ven acompanyats de mossos d'esquadra, creiem que aquesta circums
tància encara feia més atrevida l'empresa, p e r q u è posava de manifest 
el seu objectiu, en una època en què el país estava infestat de guerri
llers i bandits. L'orfebreria de plata fou amagada arreu, en habita
cions de doble sostre, tines, cups, sitges i altres amagatalls. 

1. Les missives de referència són del 10 de desembre de 1816 i del 2 de juny 
de 1817. (Monjos exclaustrats, pp. 174-176.) 
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E l discurs dedicat a l a humanitat indigent i al bisbe de Barce
lona, porta data del primer de setembre de 1799, o sigui que fou 
escrit setze anys abans de l 'elecció abacial del P. Joan Barba. Això 
vol dir que, quan fou elegit abat de Santes Creus, j a gaudia d'un pres
tigi gran. L'edició de l'opuscle es féu a benefici de les escoles gra tuï tes 
de l a Junta de Caritat de Vilafranca. 

Cal subratllar t a m b é que el bisbe de Barcelona a qui adreça l a 
dedicatòr ia era Pedró Díaz de Valdés (1798-1807), home social i refor
mista, que havia estat rector d'Agramunt i membre de l 'Acadèmia 
de Ciències . 2 L 'endreça elogiosa que el P. Joan Barba dedica, a tota 
pàgina, a l seu prelat, hem d'interpretar-la com una acceptació del 
programa reformista d'aquell, de qui era fervent seguidor. 

A cont inuació donem la fitxa bibliogràfica completa de l'estudi 
que volem comentar: 

Barba, Juan, Sermón sobre la caridad discreta, que en la 
inauguración de l a Junta de Caridad de Villafranca del Pa-
nadés , dixo el R . P. . . . monge cisterciense, en la iglesia pa
rroquial, en el dia 1.° de septiembre de 1799. Villafranca 
del Panadés , Francisco Vilal ta («Se hal la rà en l a Librer ia 
de Vilal ta, y en Barcelona en la de Esterl inch.», 1799, 1 f. 
+ 40 pp., 193 x 139 mm.). 

I I 

U n fons important manuscrit de peces ora tòr ies , relatiu a Santes 
Creus i a d'altres monestirs catalans, el trobem a l a Biblioteca de 
Catalunya. 3 L a majoria són atribuides a l P. Jaume Pasqual i , entre 
altres, cal esmentar un se rmó de Sant Bernat, predicat a Santes Creus, 
amb l'original i l 'esborrany, 4 i uh segon panegír ic de Sant Bernat 
predicat a la mateixa església monacal . 5 

Veiem a cont inuació altres curioses peces dedicades a les Santes 
Espines de Tàrrega, Sant Crist d'Igualada, Sant í ss im Misteri de Sant 
Bonrepòs , Sant Jaume d'Arbeca, Capvuitada de Corpus de Vallbona, 
Joan de les Abadesses, Mare de Déu de Cardona, Sant Benet, Sant 

2. Vegeu la notícia d'Enric Moreu Rey a la «Gran Enciclopèdia Catalana», 
vol. V I , p. 243. 

3. J . Pasqual, Sacra Cathaloniae Monumenta, Biblioteca de Catalunya, Ms. 
729, t. V I . 
. 4. Pàgines 127-142 i 145-159. 

5. Id., 8 fulls s. n. entre les pàgines 162-163. 
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Antoni de Vilanova de Sitges, Sant Crist d'Àger, Mare de Déu de 
Bonrepòs , Sant Jaume d'Arbeca, Capvuitada de Corpus de Vallbona, 
Sant Antoni de Pàdua , t a m b é de Vallbona, etc. Aquestes peces ens 
ajuden a formar l ' índex de les grans devocions de la contrada. 

Per les mostres que hem pogut recollir, dedu ïm que es tracta de 
sermons de caràc te r barroc, d'un estil m é s o menys afectat, propi 
del segle X V I I , pe rò que continuen encara vigents fins ben entrat e l 
segle X I X , per manca de l 'evolució de la forma i del pensament teo
lògic. E n totes aquestes composicions dominen els elements orna
mentals per sobre de la línia del pensament, així com l 'afectació i la 
musicalitat dels jocs de paraules que amaguen una paorosa buidor 
de conceptes. 6 E s tracta, evidentment, de l 'ora tòr ia caduca a l 'estil 
de Fray Gerundio de Campazas. 7 

I I I 

L a lectura del Sermó sobre la caritat discreta, del P . Joan Barba, 
sota molts conceptes, ens recorda l 'humanista Lluís Vives: doctrina 
sòlida, claredat de conceptes, concreció lògica i originalitat. 

E l treball que comentem està escrit en forma de s e rmó o de plà-
tica. Per tant, no és un discurs, s inó una peça o ra tò r i a que pertany 
a l gènere sagrat. E n tot cas seria una digressió sobre un tema doc
trinal. 

Des del punt de vista de la forma l i teràr ia , el s e rmó del P. Joan 
Barba compta amb un exordi i una perorac ió , que són les parts m é s 
diferenciades. L a primera part ens introdueix en el discurs i la segona 
t é per objecte moure els afectes, per tal que els oients arr ibin a 
establir conclusions p ràc t iques . 

R E S U M D O C T R I N A L 

L a part que precedeix a la in t roducció , dita de l'Ave Maria, tracta 
com la indigència i la mendicitat poden ésser font de vicis i desordre; 
versa t a m b é sobre el paper que pertoca a l p ròx im i el deure que 
tenim d'estimar-nos m ú t u a m e n t . A més , glossa què és la caritat ver-
dadera, l a caritat discreta, prudent i benigna. 

L'autor ens dóna els fonaments escr ip tur ís t ics i didàct ics de la 
caritat i ens explica com les almoines s'han de fer amb discreció i 
prudència , per tal que no fomentin l'oci n i l a mendicitat. 

6. Vegeu un exemple en el sermó d'Un rector Jayo de 80 anys, a «Santes 
Creus», vol. IV, núm. 32, 1970, nota 44. 

7. Per a més detalls, llegiu la Historia del famoso predicador Fray Gerundio 
de Campazas, por el P. José Francisco de Isla (1758). 

253 
G-3 



Remarca que no sols cal prestar auxil i a les necessitats corporals, 
s inó t a m b é a les mancances espirituals i morals. Tracta del tema de 
l a necessitat fingida, avança l a idea que l'almoina ha d 'ésser distri
b u ï d a per mans expertes i acaba amb una amorosa apel·lació a l a 
pà t r i a : «jO Villafranca! jO mi amada Pàtr ia! , de t i depende realizar 
es tàs dulces esperanzas». 

Fineix amb catorze notes que fan menció dels tipus de necessitat, 
i altres qües t ions del pensament modern sobre beneficència, caritat 
pro tecc ió dels indigents. 

Josep Joan P I Q U E R I J O V E R 
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PATRONAT DE SANTES CREUS 

A C T I V I T A T D E L ' A N Y 1981 

T a l com en anys anteriors, pertoca de deixar constància de les 
activitats del Patronat del Monestir de Santes Creus, creat l'any 1931 
i reestructurat de nou l'any 1951. 

L'activitat del darrer Patronat presidit per l ' E x c m . i Rdm. Dr. 
Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona, cont inuà durant aquests 
ú l t ims deu anys, atent a la cus tòdia del monument, a la seva restaura
ció moral i material, així com a l paisatge que l'envolta. 

Durant els darrers temps es pa r l à repetides vegades del «Pla par
cial de l'entorn de Santes Creus» que j a d'abans era estudiat junta
ment amb l'Ajuntament d 'Aiguamúrcia. L'Alcalde d 'Aiguamúrcia Sr . 
Pere Torner i Alar i , membre nat del Patronat, sempre va tenir-lo a l 
corrent de les gestions realitzades, i en el plenari del mes de m a r ç 
fou per fi aprovat. E l Patronat considera que té el dret de vetllar per 
tot l'ambient paisatgís t ic i u r b à que envolta el monument, des del 
Torrent de Rubió fins al de l a Romanguera, i des del camí de la carre
tera de les Planes fins a l capdamunt del bosc de Sant Sebast ià , i així 
mateix demana que tota obra que s'hi vulgui bastir, hagi de portar 
el vist i plau del Patronat. 

També es va estudiar, una vegada més , el preu de l'entrada a l Mo
nestir. Considerà el Patronat què l'entrada —per una banda— hauria 
d 'ésser lliure, j a que es tracta d'irradiar la nostra cultura, —per una 
altra— les entrades ajuden a mantenir, en gran part, el pressupost. 
Després d'un estudi de l a p rob lemàt ica va acordar-se revisar el preu 
de l'entrada i seguir mantenint les mateixes franquícies que fins ara. 

E n l a reunió del dia 17 de maig, el Sr . Joan-F. Cabestany com a 
ponent, p resen tà les bases de la borsa d'estudis «Santes Creus», dedi
cada en aquesta convocatòr ia a la m e m ò r i a d 'Eufemià Fort i Cogul, 
destinada a subvencionar un estudi sobre qualsevol aspecte sòcio-
econòmic del Monestir. T indrà una durac ió de dos anys i el seu import 
serà de 400.000 pessetes, lliurades en dues anualitats. De la seva trami
tació en queda encarregat l 'Arxiu Bibliogràfic, essent el termini de 
presentac ió de sol·licituds el 30 de setembre d'enguany, i concedida 
per un jurat que comunica rà al Patronat la resolució de la borsa d'es
tudis, així com el nom del director assenyalat. Queda aprovada dita 
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borsa i s ' encomanarà a l Sr . Cabestany com a ponent i ensems vice-
president de l 'Arxiu Bibliogràfic, l a seva gestió fins a l a resolució final. 

Aprovada l a instal·lació de l'orgue del segle X V I I I adquirit pel 
senyor rector de Santes Creus, Mossèn Emil ià Clemente, per a l'esglé
sia del monestir, aquest comunica que j a estava instal·lat i disposat 
per a l culte l i túrgic, així com t a m b é per als concerts i estudis en els 
cursos de mús ica sacra que es realitzin. E l Patronat que ha vist sem
pre amb bons ulls una obra tan important acordà donar a l senyor 
rector de Santes Creus una subvenció de 500.000 pessetes, quantitat 
petita en relació amb l'elevat pressupost de col·locació i muntatge, 
quedant en estudi per a l proper any, una altra subvenció per a l seu 
definitiu embelliment i decoració . A cont inuació es felicità a mossèn 
Emil ià Clemente per l'èxit dels «Dissabtes musicals de Santes Creus» 
i per tota la tasca portada a terme per l 'Obra Cultural. 

L a Permanent posà a discussió l a demanda de T V E referent a un 
pe rmís per a filmar unes seqüències de l'obra «La Celestina» en diver
ses dependències del Monestir, principalment, dins l a Sala Capitular, 
Palau Reial , Cementiri i les muralles. Una part dels membres de la 
permanent tingueren recels a concedir el p a r m í s sol·licitat, posant en 
dubte diversos aspectes, pe rò davant la insistència d'altres membres, 
s 'acordà autoritzar l a filmació amb determinades condicions i fixant 
els dies i hores de treball per tal de no molestar els visitants i no 
entorpir els llocs de visita. 

E l Sr . Pere Torné i Alar i , alcalde d'Aigumúrcia, va comunicar la 
inauguració d'una Sala Municipal d'Art als baixos del Palau de l'Abat 
i s 'acordà felicitar tan brillant iniciativa, així com assistir a dita 
inauguració . 

Restablerta l a Generalitat de Catalunya el 29 de setembre de 1977 
i creada la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació, s'esperava 
per part del Patronat que arribaria el dia en que fossin transferides 
a l a Generalitat les competències que fins aquell dia tenia l 'Estat 
Espanyol damunt del monestir de Santes Creus. A l B O E de l ' I de juny 
de 1981 i a l DOG del cinc del mateix mes va aparèixer publicat el 
R . D. 1010/81 de 27 de febrer, sobre el t r a spàs de funcions i serveis en 
matè r i es de cultura, i en l 'inventari dels béns immobles corresponents 
a í patrimoni històric-art ís t ic , se citava el monestir de Santes Creus, 
municipi d 'Aiguamúrcia, Amb motiu de tan trascendental fet, el Pre
sident del Patronat i Arquebisbe de Tarragona, Dr. Josep Pont i Gol, 
convocà un Ple del Patronat al dia 9 de setembre de 1981, proposant, 
i així fou acordat per unanimitat, posar tots els càr recs del Patronat 
a disposició del Senyor President de la Generalitat de Catalunya. 

Així finia l 'actuació del segon Patronat del Monestir de Santes 
Creus, creat el 16 de gener de 1951. 
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CONSTITUCIÓ D E L NOU PATRONAT 

E l Diar i Oficial de l a Generalitat de Catalunya de 9 d'octubre de 
1981, n ú m . 165, publ icà el Decret 364/1981 del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de data 5 d'octubre, reestructurant e l Pa
tronat del Monestir de Santes Creus, que diu així: 

«Atès que en el Reial Decret 1010/81 de 27 de febrer, sobre 
el t r a spàs de funcions i serveis de l 'Estat a l a Generalitat 
de Catalunya en ma tè r i a de cultura, apareix entre els b é n s 
i drets de l 'Estat que es transfereixen el Reial Monestir de 
Santes Creus, cal ara reestructurar el Patronat del Mones
t i r per tal que tingui cura de la res taurac ió del Monument, 
de la vigilància de les obres que s'hi puguin realitzar i del 
compliment de l a normativa que l'afecti; així es continua
r à la tasca iniciada pel benemèr i t senyor Pere Lloret i 
Ordeix, represa a partir de 1951 amb l a par t ic ipació activa 
de l'Arquebisbat de Tarragona i altres membres d'aquell 
Patronat; per tant, a tès e l Reglament de Règim Interior de 
la Genéral i ta t de Catalunya, de 18 de m a r ç de 1978 i e l 
Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i 
competències dels ò rgans dels Departaments, a proposta 
del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'a
cord amb el Consell Execut iu, D E C R E T O : Article ún ic : E l 
Patronat del Monestir de Santes Creus queda reestructu
rat de la manera següent : Presidents honoraris: e l Molt 
Honorable President de l a Generalitat de Catalunya i l ' I l -
lus t r í ss im Sr . Arquebisbe de l 'Arxidiòcesi de Tarragona. 
President, l'Honorable Conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. Vocals: President de la Diputació de Tarra
gona. E l Director General del Patrimoni Cultural del De
partament de Cultura i Mitjansde Comunicació. Un repre
sentant de l'Arquebisbat de Tarragona. U n representant de 
l 'Institut d'Estudis Catalans. L'Alcalde-president de l 'Ajun
tament d 'Aiguamúrcia. E l Cap de Serveis Territorials de 
Tarragona del Departament de Cultura i Mitjans de Comu
nicació. E l President de l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus. Quatre membres designats pel Conseller de Cultura 
i Mitjans de Comunicació en atenció a l lur prestigi. U n 
representant del Departament d'Economia i Finances. U n 
secretari d'actes, sense vot, que serà nomenat pel President 
del Patronat. DISPOSICIÓ F I N A L . Queden sense efecte 
totes les normes anteriors que contradiguin el present 
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Decret o s'hi oposin. Barcelona, 5 d'octubre de 1981. 
Jordi Pujol. President de l a Generalitat de Catalunya. Max 
Cahner. Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació.» 

A les onze del ma t í del 17 d'octubre, a r r ibà a Santes Creus el Molt 
Honorable senyor Jordi Pujol, President de l a Generalitat de Catalu
nya, éssent rebut per l'il·lustríssim senyor Josep Pont i Gol, arquebisbe 
de Tarragona, l'Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat, e l 
President de la Diputació de Tarragona i el senyor Pere Torner, al
calde de l'Ajuntament d 'Aiguamúrcia; membres del Patronat i Junta 
de l 'Arxiu Bibliogràfic. 

Després d'admirar la Plaça de Sant Bernat i interessar-se per les 
famílies que h i viuen, pujaren el saló d'actes de l'Ajuntament, on el 
senyor Alcalde d 'Aiguamúrcia l i donà oficialment l a benvinguda, i l i 
exposà la si tuació i problemes del municipi, que el President va dir 
que els feia seus, i afegí que «el Camp de Tarragona reflexa els mo
ments de gran productivitat del nostre poble que t é cura i estima de 
les belleses i les tradicions de la te r ra» , i acabà felicitant l'Ajuntament 
i , en la seva representac ió , al senyor Alcalde, per l 'atenció que ara 
i sempre ha dedicat a un monument nacional com és el monestir de 
Santes Creus. 

Tot seguit, entrats a l Monestir, hom el recorregué amb tota aten
ció; el President demanà detalls, s ' interessà principalment per les 
obres de res taurac ió del Palau Reial ; a l 'església escoltà detinguda
ment les explicacions sobre el muntatge del nou orgue, així com dels 
«Dissabtes musicals» de gran anomenada, organitzats per l'Obra Cul
tural de Santes Creus. 

Després hom passà a la sala-biblioteca del monestir, on va tenir 
lloc l'acte de const i tució del nou Patronat. Presidí l'acte el Molt Hono
rable senyor Jordi Pujol, President de l a Generalitat de Catalunya, 
acompanyat per l'Il·lustríssim senyor Josep Pont i Gol, arquebisbe de 
Tarragona, tots dos com a Presidents d'Honor del nou organisme; 
l'Honorable senyor Max Cahner, Conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, com a President, i els vocals: senyor Josep Gomis i 
Mart í , president de la Diputació de Tarragona; el senyor Jordi Bonet 
i Armengol, director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat;. 
el senyor Joan-F. Cabestany i Fort, representant de l 'Institut d'Es
tudis Catalans; el senyor Pere Torner i Alar i , alcalde-president de 
l'Ajuntament d 'Aiguamúrcia; la senyora Maria Tarragó i Artells, cap 
dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació; el president de l 'Arxiu Bibliogràfic, doctor 
Pere Serramalera i Cosp, i els senyors Emil ià Clemente i Alpuente, 
Joaquim Icar t i Leonila, Joan Noguera Salord i Joan Ventura i Solé. 
També eren presents a l'acte, per especial deferència, diversos mem
bres de la Junta Directiva de l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i 
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altres persones vinculades a l'entitat o al monestir o a l a vida local 
d 'Aiguamúrcia. 

V a comença r l'acte el President Jordi Pujol, qui va manifestar l a 
satisfacció que sentia de presidir aquell acte, j a que això l i permetia 
de reviure la nostra his tòr ia . «El monestir —va dir— és el mira l l de 
la creativitat del poble català, i , a despit del temps, conserva tota l a 
seva dignitat i bellesa, com a garantia d'un futur mil lor». Cont inuà 
dient que l a presència de l a Generalitat a Santes Creus, és de voler 
tornar a reemprendre la cont inuï ta t dè la h is tòr ia gloriosa de Cata
lunya. «Com a persona —và seguir dient— que represento l a contiuï-
tat del nostre poble, em sento emocionat de poder-me trobar en 
aquesta biblioteca del monestir i recollir de cara a l present i al futur 
aquesta t radic ió de Catalunya.» 

A continuació, el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat, Honorable senyor Max Cahner, va llegir el decret 
de rees t ruc turac ió del Patronat del monestir i va nomenar com a 
vocals de l a seva lliure designació els senyors Clemente, Icart , No
guera i Ventura, i com a secretari in ter í d'actes a l senyor Xavier Fort 
i BufiU. 

E l Molt Honorable President de la Generalitat va prendre nova
ment la paraula per tal de recordar i agrair el treball realitzat per 
tots aquells que al llarg de trenta anys han vetllat per Santes Creus, 
ent possible la seva recons t rucció i l'excel·lent estat actual de conser
vació del monument. «No podem oblidar —va continuar— l'important 
tasca realitzada i per això em plau, i crec que és just dir-ho, que 
aquesta actuació no sols serà recordada, sinó que t a m b é tindrem en 
compte les normes que ens deixaren referents a l a conservació i re
construcció.» Dedicà un record molt emocionat als senyors Pere 
Lloret i Ordeix, president del primer Patronat i Comissari de Santes 
Creus, i a Eufemià Fort i Cogul, com a exemples de dedicació a l ce-
nobi, cadascun dins l 'àmbit respectiu, i va fer extensiu el record a 
totes les altres persones i institucions que treballaren per Santes 
Creus, tot invitant a prendre'n exemple. Acaba el seu parlament ma
nifestant que, en nom de la Generalitat, recollia la t radic ió que repre
sentaven tants anys de dedicació al monestir de Santes Creus, servidor 
de la t radició nacional de Catalunya. 

L 'Arx iu Bibliogràfic de Santes Creus obsequià el senyor Jordi 
Pujol amb uns volums relligats del But l le t í de l'entitat. Uns mots 
d'oferiment foren pronunciats pel Secretari General de l 'Arxiu, i tot 
seguit el Molt Honorable President de l a Generalitat i tots els senyors 
del nou Patronat signaren en el l l ibre d'Honor de l 'Arxiu Bibliogràfic. 
Finalment, el senyor Jordi Pujol s 'acomiadà personalment i indivi
dualment de tots els assistents a l'acte que res tà clos a dos quarts 
d'una de la tarda. 

Reeestructurat el nou Patronat í després de la sessió públ ica de 
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consti tució, t ingué lloc el mateix dia 17 d'octubre, la primera reunió 
plenàr ia . E n primer lloc es repassaren tots els temes referents a l fun
cionament del monument, així com al reglament intern del Patronat. 
E s pa r l à i s 'analitzà la dest inació i finalitat del monestir i s 'assenyalà 
en primer lloc la necessitat d'acabar la res taurac ió que es duu a terme 
actualment, així com accelerar el projectat museu. 

E l Director General del Patrimoni Cultural va manifestar que 
tot l'edifici antic o públ ic ha d 'ésser utilitzat d'acord amb la dignitat 
p ròp ia de l'edifici en qüest ió . Per això, p roposà i fou acceptat per una
nimitat, utilitzar l'antic edifici de l 'Infermeria —degudament remo-
delat— com a seu de la Biblioteca Central de Prés tecs i Intercanvis 
del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. T a m b é s'es
tud ià la cont inuació de les obres del Palau Reial , així com la reivisió 
i r e forçament de la muralla exterior del monument. 

E l senyor Joan-F. Cabestany donà compte del resultat de la borsa 
d'estudis «Santes Creus» i el Ple acordà fer seva l'esmentada beca 
d'estudi santescreuí . 

E n l a darrera reunió del Ple de l'any 1981 es va confirmar com a 
representant de l'Arquebisbat de Tarragona el Dr. Pere Batl le i del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, el S r . Floria 
Ibar. A continuació es va nomenar tresorer del Patronat a l vocal Sr . 
Florià Ibar, delegat del departament d'Economia i Finances de l a 
Generalitat. I es comunicà que l a Borsa d'estudis havia estat concedi
da pel jurat al Sr . Antoni Carreras, de Tarragona, actuant com a 
director el professor P. Agustí Altisent, monjo de Poblet. 
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BORSA, D'ESTUDIS «SANTES* CREUS* 

dedicada, aquesta: convocatòria* st, la< memòria 
d'Euffemià Fort ï- Cogul 

L a primera? convoca tòr ia .d 'aques ta Borsa j d'Estudis «San te s Creus» 
fou acordada pel Patronat del Monestir de Santes- Greus a l'a sessió 
celebrada; e ï dia 17 dè maig i ; convocada el' dia 25" dèl J mateix mes, 
segon1 aniversari de la mort d 'Eüfemià Fort i Cogul segons la forma 
següent : 

L a Borsa «San tes €reus»> dedicada a l a m e m ò r i a d'Eüfe
m i à Fort i CoguL ha- estat oferta- g e ï Patronat del' Monestir 
de Santes- Greus, delegant l a seva t r ami tac ió a l 'Arxiu Biblio
gràfic d e Santes Creus. 

Aquesta Borsa, convocada per primera vegada ei 25 de 
maig de 1981', e s tà destinada a-Ia p repa rac ió ' d ' un estudi sobre 
qualsevol aspecte-socio-econòmic dè l a història» del Monestir 
de Santes Creus. 

L a Borsa t i nd rà una duració ' de dos anys i : un import de 
400.000 ptes., d'aquestes, 100.000 s'hauran d 'esmerçar a l a 
compra; de: microfilm destinat a» enriquiF el* fóns documental 
dels Monestirr ií seran dipositats a- la ' biblioteca de? l 'Arxiu 1 B i 
bliogràfic per a posterior consulta dels ihvestigadbrsr l é s 
altres 300.000 ptes. seran abonades en tres terminis, un primer 
(ílOQiOOOi ptess)' en- éssear adjudicada l à ' B b r s a ú altres dos, tam
b é de 100.000 ptes., a la fi de cada any, prèvia informació del 
director del treball. 

E l s ; aspirants; a Ist Borsa hauran* dféSsser llicenciats o doc
torat en His tòr ia amb; vam antiguitats menor dè ; deu1 anys, és a 
dir , ,haurand'haver acabat els. seus' estudis a part i r dfel dia 1 
de 19.fl,. c i rcumstància ' que: haurà ' d ' àc red i tapse . 

L e s soilixïiruds· hauran d'anar acompanyades-: 
li) d*un> currículum vitae; a> on» constaran els trebaife, publi

cacions? i: tots. ete m è r i t s que es cregui necessaris. 
2) r des l'aval; d/un professor universitari^ que* garanteixi l a 

personalitat, i capacitat científica del* sol·licitant-: 
3) d'una memtadar fe pla 1 del treball* projectat, * on s'expli-
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carà la metodologia i documentac ió que pensa utillitzar, 
4) i del compromís d'executar el treball en els terminis i 

condicions estipulats. 
E l termini de presen tac ió de les sol·licituds serà per tot el 

dia 30 de setembre de 1981, a l a secretaria de l 'Arxiu Biblio
gràfic de Santes Creus. —Pa lau de l'Abat. — Santes Creus 
(Tarragona). 

E l Patronat del Monestir de Santes Creus farà l'adjudica
ció de la Borsa a l a diada de Sant Bernat Calbó (25 octubre 
1981), abat de Santes Creus i bisbe de V ic . 

L a Borsa serà concedida a proposta d'una ponència de tres 
membres: un primer designat per l 'Institut d'Estudis Cata
lans, un segon per l a Facultat de Filosofia i Lletres de la De
legació Universi tàr ia i un tercer per l 'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus. 

L'historiador, guardonat amb l a Borsa, h a u r à de preparar 
el treball sota el control d'un director designat per l 'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus. 

E l treball h a u r à d 'ésser redactat en català, i serà publicat 
per l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 

E l Patronat del Monestir de Santes Creus, a proposta de 
l 'Arxiu Bibliogràfic, p o d r à suspendre o deixar sense efecte la 
Borsa si l'historiador modifica substancialment el seu pla de 
treball o no compleix els terminis estipulats. 

Santes Creus, 25 de maig de 1981. 
El President del Patronat 
4- Josep Pont i Gol, arquebisbe Metropol i tà de Tarragona. 

E l dia 24 d'octubre es va reunir la Ponència designada, segons les 
bases de la convocatòria de l a Borsa d'Estudis «Santes Creus», l a qual 
va emetre el veredicte corresponent: 

A Santes Creus, a 24 d'octubre de 1981, reunida l a Ponèn
cia formada pels doctors, professors Manuel M u n d ó i Marcet, 
designat per l 'Institut d'Estudis Catalans, com a president, 
Joan - F . Cabestany i Fort , designat per la Facultat de Filoso
fia i Lletres de Tarragona, i Jaume Sobrequés i Callicó, desig
nat per l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, com a secretari, 
per a dictaminar sobre els projectes d'estudi que concorrin 
a la Borsa d'Estudis «Santes Creus» dedicada a l a m e m ò r i a 
d 'Eufemià Fort i Cogul, han pres coneixement de l 'únic pro-
social a la h is tòr ia de Santes Creus (1150-1200)», del qual és 
jecte de treball presentat, titulat: «Aproximació econòmica i 
autor Antoni Carreras i Casanovas, i que reuneix totes les 
condicions que demana la convocatòria . 
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Vista l a sol·licitud i els documents anexes i examinada 
atentament la Memòr ia del projecte del senyor Antoni Carre
ras i Casanovas, la Ponència creu que aquest reuneix les con
dicions d ' interès , t emàt ic i científic, i a l mateix temps la pos
sibilitat d'execució dins dels termes de la convocatòria . 

Aquesta ponència , doncs, eleva al senyor President del Pa
tronat del Monestir de Santes Creus la proposta d'atorgar l a 
Borsa d'Estudis «Santes Creus», a l dit senyor Antoni Carreras 
i Casanovas pel projecte esmentat. 

Santes Creus, 24 d'octubre de 1981. 
Signat: M. Mundó . Joan-F. Cabestany. Jaume Sobrequés . 

L a sessió p lenàr ia celebrada pel Patronat del Monestir de Santes 
Creus el dia 23 de novembre de 1981 va acordar atorgar, segons l a 
proposta feta per l a Ponència, la Borsa d'Estudis «Santes Creus» de
dicada aquesta convocatòr ia a l a m e m ò r i a d 'Eufemià Fort i Cogul, 
a l S r . Antoni Carreras i Casanovas i considerar t a m b é la proposta 
feta per l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus de nomenar director del 
treball al professor Dr. Agustí Altisent, monjo del monestir de Poblet. 
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EL NOU ORGUE DE L'ESGLÉSIA 
DEL MONESTIR 

Un pas més a la tasca de res taurac ió del monestir de Santes Creus 
ha estat la compra i instal·lació d'un orgue per a l 'església del cenobi 
en subst i tució del cremat a l'any 1835. Més de cent anys, quasi cent-
cinquanta, el temple del nostre Monestir ha restat orfe d'un comple
ment tan escaient com és un orgue. Tot i les seves reduïdes dimen-
sins, la sonoritat omple totalment l 'ampli espai de les tres naus i e l 
seu ressò pot sentir-se fins a la p laça enfront a la porta de l'església. 

Hem de felicitar el senyor rector de Santes Creus, mossèn Emil ià 
Clemente per là seva eficient gest ió a l a compra, res taurac ió i instal-
lació de l'orgue, i agrair el Patronat, presidit pel Dr. Josep Pont i Gol, 
arquebisbe de Tarragona, el qual en tot moment va comprendre l a 
impor tànc ia d'aquesta obra, personal de Mossèn E . Clemente; el va 
encoratjar a emprendre la tasca, va assumir el r isc d'una tan com
plexa actuació i no sols l i va donar el consell, sinó tota l'ajuda que l i 
va ser possible. 

A cont inuació reeditem dos breus notícies sobre la his tòr ia i ca
rac ter í s t iques d'aquest orgue i que foren publicades en el programa 
de la I I I Setmana Nacional de Música Sacra, i que hem pensat que 
poden interessar els nostres socis, els quals en tot moment desitgen 
conèixer tot el que fa referència a la vida i res taurac ió del monestir 
de Santes Creus. 

L'ORGUE DE SANTES CREUS 

Encara que de forma intermitent, fa uns quants anys que em dedico 
a la música; en deu fer gairebé uns vint-i-cinc o trenta. Quasi sempre he 
treballat la música coral, tant en la direcció com en la composició. A ve
gades m'he trobat amb sorpreses ben agradables. Recordo que fa uns 
quants anys, tot assajant una nadala de Mozart, vaig tenir la sort de desa-
magar una veu exquisida: es passejava fàcilment per les notes agudes i 
posseïa una potència, un «vellutament» i un color envejables. E m vingué 
com anell al dir per fer-li cantar el «solo» de la «Cançó de bressol» del gran 
mestre d'Estrasburg. La noieta sortosa era una donzella d'uns setze anys, 
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petitona, exprimatxada; una mena de «tanagra» que si cridava l'atenció 
era per la seva menuda presència. Mai no m'hauria figurat «d'allò tan 
esquifidet» pogués brollar una veu tan bella, afinada, flexible i harmoniosa. 
Us he de confessar que, sempre que em trobo amb aquella partitura 
entre mans, recordo i enyoro aquella noieta o, si voleu, aquella formosa 
veu. 

Fa pocs dies me'n vaig anar a Santes Creus; m'havia enterat que s'estava 
«plantant» un orgue antic, històric, a l'església major del Reial Monestir. 
Vaig veure com l'instrument va aixecant-se a poc a poc sota una arcada 
de la immensa nau. 

S i intentem valorar un orgue per la «carcassa» externa; per la poca o 
molta presència que el moble ens ofereix; per la façana que penja a l'ex
terior, ben sovint ens equivocarem. E l que sona en els orgues no és pas 
la caixa, el moble o l'estructura externa. E l que «canta» són els tubs, les 
flautes: el principal, els bordons, els plens, la llengüeteria, les octaves, 
els nasards, etc; és a dir, els elements sonors. 

L'orgue que aviat sonarà al Reial Monestir és un bon instrument; però, 
si ens fixem en la magnificència de la nau cistercenca, ens podrà semblar 
insuficient, petit. Ho és i no ho és, perquè l'objectiu principal és el servei 
al culte litúrgic; és a dir: acompanyar el cant del poble en les celebracions 
comunitàries. 

Que no és un instrument per a «grans concerts» tampoc no ho podem 
afirmar, perquè dins de la immensa literatura organística hi ha prou 
partitures, de les millors plomes, per a donar concerts i concerts a desdir. 

S i més endavant, en un futur més o menys llunyà, aquest petit orgue 
podrà ésser la «cadereta» d'un altre de molt més ambiciós, el temps ens 
ho dirà; les ganes j a hi són ara. E n bona part l'assumpte és qüestió de 
diners —l'economia marca el ritme—. Tants i tants filharmònics com, des 
de fa uns anys, gaudeixen els «dissabtes musicals» no sé com fins ara no 
n'ha sorgit un que, fent un gest pro-música, no hagi fet la gran mercè 
de «plantar» un gran orgue al bell cenobi de l'Alt Camp. 

Hem dit, de passada, que l'orgue, que es planta a Santes Creus, és un 
bon orgue. Diem-ne alguna cosa de la seva història, de les característiques 
tècniques i de les seves qualitats musicals. 

Segons se'ns inorma, és un instrument construït entrat el 1600, per 
l'orguener Manuel de Amézua, de la Vila de Bilbao (tal com es pot llegir 
dins el «secret»). E n 1831 va ésser ampliat i adaptat; molt probablement 
es passà d'octava curta a octava normal i s'incrementà el teclat fins a les 
54 tecles que té actualment. 

L'orgue procedeix del monestir de Clarisses de Tudela; el seu estat de 
conservació és bo, car funcionà fins que fou desmuntat per a ésser traslla
dat a Santes Creus. 

L'instrument inclou els jocs bàsics de l'orgue tradicional: joc de fons, 
jocs de mutació simples i compostos i jocs de llengüeta. E n total té nou 
jocs efectius, distribuïts d'aquesta manera: 
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Mà esquerra Mà dreta 

Trompeta Real 
Lleno 
Quinzena/Decinovena 
Octava de 4' 
Violón 
Flautado de 8' 
Bajoncillo 

Oboè 
Trompeta Real 
Corneta 
Lleno de 4' 
Quincena 
Octava de 4' 
Flautado de 8' 
Violón 
Clarín de Campana 

Els jocs de fons són: el flautat de 8' (peus) que és el principal; en 
part té eus tubs col·locats a la façana; l'octava de 4', jocs construïts en 
diapasó mitjà. Un altre és el violón també de 8', de talla més estreta que 
el «principal», per a donar més plenitud i amplitud de veus a l'instrument. 
Ens atreviríem a dir que aquest joc és un dels que fou col·locat en l'am
pliació de 1831. Finalment la Quincena és un altre «joc de fons»; sona a la 
super-octava del «principal» i reforça els flautats de 8 i de 4 peus. 

Els jocs de mutació simples tenen com a objectiu augmentar els har
mònics; així es reforça la intensitat i la potència de l'instrument. L'orgue 
santescreuí té una «dinovena» (nasard). Encara que no hem vist els tubs 
(perquè són al taller de restauració) ens imaginem que deu ser una 
«quinta» (sol) de 2 2/3 peus, que naturalment ve a reforçar el «principal» 
o flauta de 8'. També podria tractar-se una «quinta» de 1 1/3 peus (cone
guda amb el nom de «Larigot») i que vindria a reforçar l'octava de 4'. 
Seguint el costum dels bons orgueners, aquest joc sol ésser de talla ampla. 

Els jocs de mutació compostos cal comptar-los entre els més antics 
de l'orgue tradicional; els historiadors ens els situen al caient del s. X I I I 
o començ del X I V . E n aquests jocs cada nota del teclat «fa parlar» no un, 
sinó diversos tubs oportunament harmonitzats. L'orgue que anem des
crivint té dos jocs compostos i altres que es poden aconseguir mitjançant 
«combinacions fixes». Té una ple de 3 fileres i una corneta de 5 fileres. 

Els plens o mixtures donen claretat a les notes fonamentals i , a la 
vegada, les fan més «incisives i mordents» per a la polifonia órganística, 
amb tal que estiguin ben construits. L'orguener en aquests jocs deu mos
trar tota la seva habilitat i el seu sentit artístic si vol aconseguir la clare
tat tant en els registres greus com en els mitjans i aguts. 

L a corneta, si està ben concebuda, és un joc que canta sol —com deien 
els antics—. E n si mateixa no és gaire complicada, perquè només dóna 
els harmònics de la fonamental; no obstant canta amb amplitud. Per a 
aconseguor el seu «rol», sol col·locar-se sobreelevada, darrera mateix del 
«flautat de cara» i , ben sovint, té un «secret» particular. Les de 5 fileres 
acostumen a tenir aquesta harmonització: fonamental, octava, quinta, 
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super-octava i tercera. Els historiadors ens diuen que la de cinc fileres 
j a era coneguda al segle X V I . L a seva harmonització deu aconseguir 
sempre un so únic per nota, ben arrodonit, perquè pugui ésser emprada 
ben sovint com a «solo». Cal remarcar també que produeix un efecte molt 
bell si hom la mescla amb un joc de llengüeta, car aquella amplia l'efecte 
d'aquest, segons diuen els tècnics, principalment en les notes agudes. 

Quant a jocs de llengüeta l'orgue de Santes Creus en té quatre: tres 
en «chamade», com diuen els francesos, o sia la façana i col·locats hori-
zontalment (segons el gust de l'orgueneria espanyola). L'altre és interior: 
La trompeta reial. Tots són instruments de «solo». L a trompeta reial abas
ta tot el teclat, és a dir, 54 notres, mentre que l'oboè s'estén només a la 
mà dreta, cosa ben freqüent en els orgues d'aquest tipus. 

Tot el que hem dit ens deixa entreveure la qualitat musical i l'equilibri 
tímbric de l'instrument. Quan quatre anys enrera Mi. Emilià Clemente va 
del bon preu amb què havia adquirit l'orgue, l i vaig dir que no havia 
pagat ni la fusta. Ara l i hauria de dir que potser no va pagar ni la pols, 
bella pots del segle divuit. 

L'orgue queda col·locat a l'església major del Reial Monestir, ben a 
prop d'on, antigament, n'hi havia un altre. Ben segur que començarà 
a sonar als propers concerts de Setmana Santa de 1981. Confiem-hi 
plenament. 

Cal esperar, i ho desitgem de cor, que l'orguener que cuida i dirigeix 
el muntatge, el Rev. Luis Galindo (que entre altres ha restaurat els orgues 
de la Catedral d'Osca, Luna Almudévar, Roda de Isàbena —catedral romà
nica del segle X — , Jaca, Sos, etc, etc) mostrarà el seu bon art i les exqui
sides qualitats d'harmonista. Només així l'orgue de Santes Creus aconse
guirà el renom i la fama que, des de centúries, ostenta el Reial Monestir. 
Si per una banda realça el culte litúrgic, sabem que també se'l destinarà 
als concerts i a l'estudi. Aspecte que cal tenir ben en compte a la nostra 
comarca de l'Alt Camp, perquè és el primer orgue tradicional i històric 
que s'hi instal·la. Filharmònics i estudiosos del rei dels instruments ens 
en donem l'enhorabona. 

Ad mul tos annos vivas! Per molts anys! 

Joan GRIFOLL i GUASCH, Prev. 

(De Neuma, 8 de desembre de 1980.) 

ORGANO DEL MONASTERIO DE SANTES CREUS 

Como datos históricos podemos senalar que existió en Santes Creus 
una Escuela de Organería que acomodaba su estilo en parroquias tarra
conenses. Es indudable, también, que en este Monasterio hubo un órgano 
histórico instalado en el mismo lugar que hoy ocupa el instrumento que 
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presentamos. Aquèl órgano primitivo fué quemado antes de la guerra 
civil. Así lo afirma la prensa catalana («La Vanguardia», 22-11-1980). 

E l actual órgano procede de un convento de monjas clarisas de Tudela 
(Navarra). Fue comprado a las mismas por el Pàrroco de Santes Creus. 
E s de principios del siglo X V I I . Tuvo una restauración en Navarra en el 
afio 1831, según consta en una inscripción del interior del secreto, cosa 
típica de los órganos ibéricos. 

Posteriormente sufrió una modificación para acomodarlo al canto coral 
de las monjas de Tudela. Y en el primer trimestre del afio 1981 ha sido 
instalado por D. Luis Galindo Bisquer. 

Se trata de un instrumento dè estilo barroco. Su fachada presenta 
los característicos dorados en madera, procedentes del norte de Navarra. 
Su estilo es común a los numerosos órganos de la zona alemana de Baden-
Baden, pero éstos no llevan la trompetería de batalla ni el óboe y el de 
Santes Creus, sí. Todo ello hace que este órgano tenga características y 
estilo propios. 

E l teclado es partido, de 54 notas. Nunca ha tenido contras èn los pies, 
ya que no hay ninguna de aire del secreto. Lo que sí pudo tener un aco-
plamiento de las teclas del pie a las notas mas graves del teclado, cosa 
de mal gusto, e inadmisible ya que en un órgano, lo importante son los 
juegos reales. Cabé destacar la filigrana, eri madera, de los molinetes y 
tiradores del teclado. L a disposición autèntica que el órgano presenta 
actualmente es: 

Mano izquierda Mano derecha 

Trompeta Real Oboè 
Lleno Trompeta Real 
Quincena y Decinovena Lleno 
Octava Quincena 
Biolón Octava 
Flautado Mayor Flautado Mayor 

Biolón 

Roditleras 

Bajoncito Clarín Campana 

Se trata, por tanto, de un órgano muy capaz de cumplir las funciones 
que le son propias tanto en conciertos como en celebraciones litúrgicas. 

Luis GALINDO BISQUER, Pbro. 
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OBRA CULTURAL DE SANTES CREUS 

I I I S E T M A N A D E MÜSICA SACRA 

Enguany, per tercera vegada, va tenir lloc a l 'església del monestir 
de Santes Creus i coincidint amb l a Setmana Santa, la celebració de 
quatre concerts de música sacra, adients a la l i túrgia pròpia d'aquests 
dies i del lloc on tenia lloc la celebració musical. 

E l primer concert celebrat el Diumeng de Rams 12 d'abril) fou 
precedit d'una conferència i fou motivada per la inauguració del nou 
orgue del segle X V I I . E l concert d'orgue va fer les delícies del públ ic 
i es va poder valorar l'encert d'aquesta instal·lació, doncs l 'acústica 
de l 'església és perfecta. E l segon va tenir lloc el Divendres Sant (17 
d'abril) i fou dedicat a la polifonia i el Cuarteto de Magrigalistas de 
Madrid va interpretar un variat i complert repertori que va posar de 
manifest la gamma i perfecció de la in terpre tac ió . E l tercer concert 
(Dissabte Sant) fou una ex t raord inàr ia varietat interpretativa i temà
tica, el cor Música Ficta i Montserrat Torrent com a orguenista, es 
va passar de la música religiosa a la cort anglesa dels Tudors (s . X V I ) 
a l a polifonia i orgue en els segles X V I I i X V I I I . E l quart concert, 
com és tradicional, fou el Diumenge de Pasqua (19 d'abril) i aquesta 
cloenda fou un recital de cant gregorià per la Schola de Cant Grego
rià del «Cicle de Concerts de Santes Creus», sota la direcció de Magí 
Saba té . 

E l s quatre concerts de tan variat temari foren una veritable fita 
a la tasca de donar a conèixer diferents aspectes i valors de la mús ica 
sagrada, tasca que hem d'agrair pe rquè sobre tota evidència una 
vegada m é s la monumentalitat del monestir de Santes Creus, i en 
aquest cas la perfecta acúst ica de la seva església abacial. 

I V C U R S I N T E R N A C I O N A L D E CANT GREGORIÀ 

Per quart any consecutiu entre els dies 16 al 25 de jul iol , se cele
b r à el Curs Internacional de Cultura Musical, dedicat a l Cant Grego
r ià sota la direcció de Paul Gerard Grasser i amb la par t ic ipació 
d'una trentena d'alumnes. 
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L a temàt ica del Curs és, fonamentalment, la teoria i pràc t ica del 
Cant Gregorià, l a h is tòr ia de l a Música, així com la tècnica vocal 
i expressió corporal, polifonia i altres manifestacions entorn de la 
cultura musical. 

En t re els actes de cloenda del curs, cal esmentar, la celebració 
l i túrgica de les Vespres de Sant Jaume, cantades en gregorià per tots 
els alumnes i professors del curs i presidides, pel director, del mateix 
R d . Gerard Grasser. Aquesta tasea> silenciosa l· callada1, ffns i tot que 
passa desapercebuda pel gran públ ic , valora de manera extraordi
nàr ia obra de preparac ió i recuperac ió dels valors musicals es porta 
a bon terme entorn ei; nostre: monestir,, lloc" altament escaient per 
aquesta empresa de divulgació i ensenyament. 

V I I C I C L E D E MÜSICA. CLÀSSICA. «DISSABTES» MUSICALS» 

Amb- el Trio: de Cordes de Pa t í s , el dia-1& de: juliol» s'iniciava el 
Cicle d'enguany, aquest conjunt va aportar com. a. novetat l 'obra Of jma. 
de Roger Tessier. E L segon concert v a tenir lloc: eh dia de: San t Jaume 
i va tocar l 'Orquestra de Cambra «Eranz. Listz» de Budapest amb la 
col·laboració com ai solista del., violoncelista* L l u í s Claret. E l quintet: 
vocal, ang l è s The Scholars va actuar eií dia* 1- d'agost i coxm L'any 
anterior va. complaure pel seu brillant repertori d& cançons d e s d í a u ^ 
tors del, segle. X V I . fins actuals, e l públic , que: considera aquesta: 
agrupac ió com< si, fos, altament vinculada aquests eicls de; concerts. 
E L quart, concert (& dfagost). va tenir lloe a Uesglésia i-, fou a càr rec : 
de: S i r Nicholas. Jackson i ; Maurice Murphy —orgue: i trompeta*—,, els. 
contralts, dels. dos intrumentss fou altament valorat: i vat posar una 
vegada, més* en. evidència. les possibilitats dels locals saniescreuinsi per 
aquesta mena de manifestacions! E l - d i a 15- d'agost ( c inquè eonceastr)} 
I Solisti? Italiani: van, dedicar un programa exclusivament- ai : músic; 
Vivaldi . L a cloenda (29 d'agost) va tenir com a protagonistes aLviíï-
tuó& violinista Jesús. Àngel García,, acompanyat: al- pianoj pee Attna 
Maria PintOi 

I C I C L E D E : B A L L E T I DANSA 

Una nova manifestació de l'activitat i voluntat de superac ió ha 
estat l 'organització: dfaquesta nova manifestació des tan arrelada tra
dició a les nostres terres. Tot i que aquesta manifes tació de la nostra 
cultura es : va: programar eng«any. par primera, vegada e l resultat, 
vista* l 'assistència: de? públife. Li l ' in te rès d'aquest per: les? dues actuacions 
celebrades», hem der considerar-là com un assaig;: positiu; 

E l dia 5 de setembre va tenir lloc l 'actuació; conti a; inaugurac ió 

272 



de l 'Esbart Sant Mar t í (Ballet Folklòric dels Països Catalans) acom
panyat de la Cobla Badalona sota la direcció de Tomàs G i l i Membra-
do. L 'Esbar t Dansaire de Rubí , de fama internacional, el dia 12 de 
setembre i amb acompanyament de la Cobla la Principal de Llobre
gat sota la direcció del mestre Josep Vilà i Figueres, va aportar una 
brillant in terpre tac ió , en especial del bal l de les Gitanes del Vallès. 

Totes aquestes activitats culturals organitzades per l 'Obra Cultu
ra l Santes Creus van merèixer el reconeixement del públ ic , qui hi 
va assistir als diferents actes programats de forma massiva i ass ídua. 
E l s assistents no sols eren de les comarques properes a Santes Creus, 
s inó de arreu de Catalunya, justificades per la qualitat dels in tè rpre t s , 
la seva actuació fou excel·lent en cadascuna de les interpretacions. 

No podem silenciar i hem de significar la valuosa col·laboració 
de la Conselleria de Cultura i del Servei de Música de la Generalitat 
de Catalunya, de la Diputació de Tarragona, de «La Caixa», i de les 
institucions p ròp i amen t santescreuines: el Patronat del Monestir, 
l'Ajuntament d 'Aiguamúrcia i l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 
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crònica 

MEMÒRIA A N U A L 1980 -1981 

Benvolguts consocis: 
E l precepte estatutari m'obliga, una vegada més , i agradablement, 

a complir el deure d'informar breument els membres de la nostra 
entitat sobre allò més rellevant que ha estat dut a terme durant el 
curs acadèmic que avui concloem. 

Malauradament, l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus no pot pre
sentar sinó la seva voluntat de servei al monestir, ara que es com
pleixen quaranta anys de l a seva fundació. H i ha hagut crisis, que cal 
tenir presents, pe rò t a m b é h i ha hagut afany noble i desinteressat de 
re l lançar la nostra entitat. I em sembla molt més positiva l a segona 
actitud que el reconeixement, altrament innegable, de la primera. 
A desgrat d'aquest inici aparentment pessimista, no voldria que els 
consocis adoptessin una actitud passiva i descoratjada davant aquesta 
afirmació. 

L a nostra entitat, fundada ara fa tants anys i que ha mantingut 
una actuació amb alts i baixos pe rò sense solució de cont inuï ta t , ha 
de retrobar el seu camí i ha de refer el seu destí que els estatuts l i 
atorguen i que l'amor comú a Santes Creus exigeix de tots nosaltres, 
que h i tenim un compromís cert i invariable. E l s nostres mitjans 
materials són escassos, certament; els morals i els humans, no essent-
ho, han estat sovint per sota d'allò que les c i rcumstàncies exigien. 
Que això, que és normal en tota entitat de la his tòr ia que té la nostra, 
no sigui motiu de desencís, s inó m é s aviat d'esperonament en una 
tasca que, ara com mai, nosaltres podem exercir i tenim el deure de 
fer-ho. Perdoneu, estimats consocis, aquestes reflexions, més filles de 
l'amor a Santes Creus que ens mou a tots que no pas de les escassa
ment brillants realitats que hem dut a terme el curs passat. 
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H i ha hagut una activitat regular de la Junta Directiva, que s'ha 
reunit diverses vegades, sempre en sessió p lenàr ia i sempre a Santes 
Creus. No és objecte d'aquesta Memòr ia de relatar minuciosament 
les incidències de cada sessió, pe rò sí que ho és de deixar constància 
dels fets i dels acords més transcendents que s'hi han produï t . E n 
primer lloc, cal fer constar un fet que ha afectat tots els membres 
de la Junta Directiva: els contratemps de salut del nostre president, 
senyor Pere Serramalera, el qual, momen tàn iamen t , ha hagut de dis
minuir la seva activitat incansable a l front de la nostra Junta Direc
tiva i , al capdavall, al front de la nostra entitat. Sortosament, el 
senyor Serramalera ha superat o és en camí de superar els seus pro
blemes de salut, i havent-se excusat a les dues darreres Juntes, serà 
ben aviat entre nosaltres altra vegada. 

T a m b é altres membres de la Junta s'han vist en l'obligació d'in
complir el mandat reglamentari d'assistir a totes i a cadascuna de les 
reunions darreres. L a malaltia del senyor Serramalera l i féu com
prendre que havia de resignar, almenys s imbòl icament , algunes de les 
seves atribucions representatives, i ho féu en el vice-president primer, 
senyor Joaquim Icart , en el segon, senyor Joan Ventura i Solé i en 
el que us parla. E n aquesta s i tuació, sortosament j a superada, com 
deia abans, ha funcionat la nostra entitat els darrers mesos. 

H a funcionat, deia, i no mentia. És una caracter ís t ica de les enti
tats vigents, d inàmiques , de llarga his tòr ia i d'ambicions altruistes 
com la nostra, que unes c i rcumstànc ies adverses per part de les per
sones que les regeixen no alterin, almenys en el fonamental, la vida 
social i els principis irrenunciables que la regeixen. L'any passat h i 
hagué una renovació parcial de l a Junta Directiva, cosa que sempre 
és no tò r i amen t positiva i sobretot en el nostre cas, en què ha com
portat un rejoveniment dels seus càr recs . L a Festa Anual, que encara 
i a desgrat nostre continua essent la principal manifestació públ ica 
de la nostra vivència col·lectiva, fou presidida per l'Honorable senyor 
Max Cahner, il·lustre consoci nostre i Conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. E l doctor Manuel R i u , 
antic i permanent col·laborador nostre, ens féu sentir una lliçó ma
gistral sobre la h is tòr ia de Santes Creus i el seu més insigne historia
dor, Eufemià Fort i Cogul. Una exposició bibliogràfica d'obres sobre 
Santes Creus d'aquest autor comple tà l'acte acadèmic , al qual no 
pogué assistir, per primer cop, el president del Patronat, doctor Josep 
Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona. 

Les reunions de la Junta han tractat diversos temes, tots ells 
relacionats amb l a tasca feta i , sobretot, a fer, de l 'Arxiu. H a estat 
publicat i repartit el n ú m e r o 49 del nostre Butl let í , que obre una 
nova etapa i enceta el volum sisè de la nostra publicació periòdica; 
i és j a editat i a punt de repartir el n ú m e r o 50, que recull les activi-
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tats de la nostra entitat durant el per íode que l i correspon. Del nú
mero 49 se'n feren diverses separates o extrets, l a principal de les 
quals fou la que, en forma de publicació n ú m e r o 38 de la sèrie de 
l 'Arxiu Bibliogràfic, es t i tu là Bio-bibliografia d'Eufemià Fort i Cogul, 
a cà r rec del senyor Miquel Coll i Alentorn, actual Conseller Adjunt 
a l a Presidència de la Generalitat, i del qui us parla. 

L a Junta ha tractat temes de tanta impor tànc ia com la possible 
concessió d'una beca o ajut de treball a un estudiós que, en el termini 
de dos anys, fes un estudi aprofundit sobre la t emàt ica his tòr ica del 
nostre monestir. E l company de junta senyor Joan-F. Cabestany s'o
cupà d'estudiar les bases sobre les quals podria ésser concedit aquest 
ajut que en principi podria dur el t í tol de «Beca Eufemià Fort i 
Cogul», i tant el president com el segon vicepresident s'encarregaren 
de demanar i procurar l'ajut pecuniari del Patronat o d'altres insti
tucions a fi que la dotació fos còngrua i vinculant per a l'obtentor. 

E l vice-president segon, senyor Ventura i Solé i el qui signa s'en
carregaren de redactar un informe, ad reça t al Conseller de Cultura 
de l a Generalitat —que els fou sol·licitat per ell mateix el dia de la 
Festa Anual de l'any passat— per ta l de mirar de resoldre i encarri
lar, de manera uni tàr ia , tots els problemes que afecten el monestir 
de Santes Creus. Aquest informe, del qual els coautors j a presentaren 
un avenç en una Junta Directiva de fa temps, és a punt d 'ésser 
presentat i hom espera que el t r a spàs de t ransferències sobre el 
patrimoni nacional català facili tarà les coses de cara als interessos 
comuns. 

Santes Creus fou, el 1966, la seu del Primer Col·loqui d 'His tòr ia del 
Monaquisme Català, que h à conegut quatre edicions successivament 
a Sant Joan de les Abadesses, a Bellpuig d'Urgell i a Cuixà. E l s promo
tors de l a iniciativa i la nostra entitat, conscients dels problemes que 
comporta la cont inuï ta t d'uns col·loquis com aquells, de tanta impor
tància per a la his tòr ia monàs t ica de Catalunya i dels Països Catalans, 
han proposat que la nostra entitat, com a promotora que en fou, se'n 
fes cà r rec novament i que, sota una fórmula jur íd ica ben clara i ben 
simple, l 'Arxiu assumís els Col·loquis esmentats i acollís en el seu 
Butl let í els temes més o menys relacionats amb el monestir, tot dei
xant a d'altres empreses la publ icació dels treballs no directament 
afectants Santes Creus. Aquesta proposició, debatuda com cal en 
Junta Directiva, fou aprovada i som en camí d'estudiar i d'estructurar 
l a vinculació dels Col·loquis i de la seva Comissió Permanent amb la 
nostra entitat. L a idea que sembla surar és que el vinent Col·loqui, 
a celebrar quan serà possible, torni a tenir Santes Creus com a seu. 
E n tot cas, és un tema a debatre per l'Assemblea General i a perfilar 
per l a Junta Directiva de l 'Arxiu, d'una banda, i de la Comissió Per
manent dels Col·loquis de l 'altra. 
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Les nostres relacions amb el Patronat del Monestir han prosseguit 
amb la normalitat de sempre. T a m b é amb la normalitat de sempre 
han prosseguit les relacions de l 'Arx iu amb l'Obra Cultural Santes 
Creus, que enguany arriba a l Se tè Cicle de Concerts, acreditats arreu 
de Catalunya. Cal remarcar, p e r q u è afecta el monestir, la inaugura
ció del nou orgue, que t ingué lloc diumenge de Rams, en presència 
de diversos membres de la nostra Junta Directiva. L 'harmonització 
de les nostres activitats culturals amb les de l'Obra Cultural esmen
tada és un tema que ca ldrà tractar un dia o altre, i convindria molt 
que l a nostra entitat, sense renunciar a cap dels drets h is tòr ics que 
els anys l i han donat damunt el monestir de Santes Creus, mi ré s de 
col·laborar-hi de manera positiva i sense lesionar cap dret de cap de 
les parts interessades, car l 'únic afany que ens mou a tots és el servei 
a Santes Creus i l 'exaltació del monestir com a centre de cultura 
d'abast nacional. 

L a Festa Anual vinent ha estat pensada a base de l'homenatge de 
Vilafranca del Penedès , en nom de tota la comarca penedensenca, a 
Santes Creus, en virtut dels lligams his tòr ics seculars que uniren el 
Penedès i el nostre monestir, no pas inèdits , p e r ò potser no prou 
exalçats . Han estat establerts els contactes pertinents amb les autori
tats vilafranquines i podem comptar, j a des d'ara, amb l lur col·la
boració . Un eminent historiador de la ciutat de Vilafranca glossarà 
els aspectes his tòr ics de la relació de la comarca amb Santes Creus. 
Una ofrena simbòlica ho pe rpe tua r à a l nostre estatge social, sense 
perjudici que el treball sigui editat per l 'Arxiu . Una entitat coral 
vilafranquina, en principi, ens oferirà un homenatge musical. 

I això és tot, senyores i senyors. Aquesta m e m ò r i a reg lamentàr ia 
podria allargar-se fins a un imprec ís l ímit , pe rò la discreció i el res
pecte a la vostra bona voluntat m'ho impedeixen. E l nostre Butl let í , 
que continua sota la direcció del nostre president senyor Pere Serra
malera, com assenyala la l lei , p e r ò que d'ara endavant, a part del 
consell de redacció, compta amb el senyor Cabestany com a redactor 
en cap, us donarà compte puntual de tot. E l suplement «Notícies de 
Santes Creus» de fa temps interromput pe rò que, amb l'acord de la 
Junta, tinc la intenció de tornar a posar en marxa, comple ta rà la 
informació que una memòr ia no pot subministrar. 

Sí que voldria acabar, estimats amics i consocis, demanant-vos, 
un cop més , el vot de confiança a la nostra j a antiga entitat, que ha 
passat i encara passa per les vicissituds que són pròpies a tota exis
tència humana i social. Tingueu fe en Santes Creus i en el que repre
senta; tingueu fe en el futur del nostre monestir, destinat a ésser 
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un focus irradiador de cultura no solament a les nostres comarques 
tarragonines, s inó a tot Catalunya; tingueu la certesa que nosaltres, 
els homes i dones que componem la Junta de l 'Arxiu i que en compo-
nem la base, no podem de cap manera abdicar de la nostra responsa
bilitat, car la nostra tasca, per altruista, per pat r iò t ica i per noble-
ment arrauxada, encara, i per molts anys, serà út i l a Santes Creus i a 
Catalunya. 

Moltes gràcies. 

Santes Creus, 8 de maig de 1981 

Xavier F O R T I B U F I L L 
Secretari General 

N O C E S D ' A R G E N T D E S O C I S 

No és la primera vegada que l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 
dedica un espai de l a seva Festa Anual a commemorar efemèrides 
internes. No és la primera vegada. I és —deia en el seu parlament 
el Secretari General, Sr . Xavier Fort i Buf i l l— que la nostra entitat, 
fundada ara fa trenta-quatre anys, exactament el catorze de setembre 
de 1947, j a t é prou his tòr ia per permetre's aquests «luxes». 

L ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus, és una de les entitats més 
antigues de les que dins de la seva categoria existeixen a Catalunya, 
sense que mai hagi estat objecte de manipulac ió n i de fossilització. 
I és una de les poques entitats culturals de la Catalunya Nova, que a 
més d'aquesta cont inuï ta t exemplar, pot presentar un ba lanç positiu, 
pel que fa a les raons per les que va néixer en aquells dies de l'any 
1947, difícils i arriscats. 

Aquest ba lanç compta amb una ininterrompuda i abnegada cam
panya de p romoció de Santes Creus, del seu nom i de l a seva his tòr ia , 
de la seva realitat monumental i ar t ís t ica , del seu entorn i del que 
el seu nom representa per Catalunya. Compta amb el tiratge de les 
seves publicacions: les «Memorias» primer i el Butl le t í després , i del 
que hem fet sortir cinquanta exemplars. Sense que mai hagi hagut 
solució de cont inuï ta t , cosa per cert tan difícil en una entitat petita 
i de la singular caracter ís t ica com és l a nostra. Compta j a , en haver 
creat l'ambient que va fer possible la conservació digne del monument 
els anys quaranta i cinquanta; d'haver promogut la res taurac ió amb 
el Patronat de l'any 51, fins al punt que avui dia, el monestir de 
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Santes Creus, pot ésser presentat com un excels monument nacional 
als ulls de tothom, en perfecta estat de conservació i disposat a acollir 
qualsevol inst i tució culte que les autoritats de la Catalunya recobrada, 
vulguin estatjar sota les seves naus. I tot això, gràcies a l 'Arxiu i als 
seus socis. 

L ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus s'enorgulleix dels seus socis, 
que amb una perseverança , amb un des in terès no menys remarcable 
i sense gaire compensació de cap mena elevada aparentment, han 
volgut i han sabut mantenir per damunt de les contingències dels 
temps, per damunt de les febleses humanes i per damunt de les crisis 
—de les quals l a nostra entitat afortunadament s'ha escapat— els 
objectius de l'entitat, la finalitat de Santes Creus i el que el monu
ment representa a Catalunya. 

Remarcà el Secretari General en el seu parlament, el formidable 
element que ha estat smpre el conjunt de socis de l 'Arxiu . E l s que j a 
en són, potser no s'han donat compte ben b é de la gran impor
tància del seu paper. E l s que no en són, difícilment es podran donar 
compte, entendre el que és ser soci de l 'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, cinc, deu, vint o trenta anys, a canvi de les exigües contrapar
tides que l 'Enti tat a pogut oferir als seus membres. I s i ens aturem 
a considerar, que la majoria de socis, són gent del poble, gent corrent, 
gent que no pot ostentar ampulosos t í tols científics, i que no disposen 
de cap mena de fortuna personal privilegiada, encara ho entendran 
menys aquells que no en són socis. I és, que l 'Arxiu fou fundat per 
uns homes de bona voluntat, en els quals revoltava el fet que el mo
nument fos una mena de «ventafocs» dins —diguem-ne— l 'atenció 
oficial del país i itineraris tur ís t ics inclosos. 

D'aquella reunió de gent de Santes Creus, d'aquella vintena d'ho
mes que s'estatjaven i estimaven Santes Creus, s 'aprovà l a idea 
—aparentment folla i sense possibilitats de futur—de constituir una 
Enti tat que segons deia l'article tercer dels primitius Estatuts, es tenia 
que ocupar de l'estudi de la His tòr ia i de l 'Art del Monestir de Santes 
Creus, de la divulgació dels seus estudis, de fomentar el coneixament 
del Monestir en tots els seus aspectes i en recollir tota mena d'objec
tes que haguessin pertangut o fossin interessants i poguessin il·lustrar 
el mil lor coneixement del Monestir. Tot un programa. Ningú no s'ate
mor í davant d'ell. 

Tot un programa d'activitat cultural, erudita i científica que escas
sament podia atraure a altres persones que no fossin eminents aca
dèmics, professors universitaris i arqueòlegs i historiadors professio
nals. I no va ésser així. Foren vuitanta-dos els socis fundadors aquell 
14 de setembre de 1947. 

Cap d'aquella vuintantena d'homes fundacionals era un brillant 
acadèmic, n i historiador, ni professor; sols uns pocs d'ells eren uni
versitaris entre els que es comptava el Dr. Joaquim Guitert i Fon t se ré 
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que va ésser el primer president i que moriria presidint-la l'any 1957. 
L'Assamblea General cons iderà que es tenia que retre un home

natge a tots aquells membres que estant vius, complissin vint-i-cinc 
anys de soci o més i que romanen fidels als nostres designis i a Santes 
Creus. Són 69. L a Junta directiva v a considerar que se'ls h i tenia que 
l l iurar un diploma, j a que les nostres finances no donen per més , 
recordant tal memorable data, i a partir d'ara, anar homenatjant 
aquells que vagin complint les seves noces d'argent com a soci de 
l 'Entitat . 

L a l l ista dels 69 socis a qui se'ls hi ha entregat o enviat per correu 
un modest pergamí , són: 

1947 — Socis fundadors: 
Pere Serramalera i Cosp 
Pau Grau Ferrando 
Pablo A. Werhl i 
Carles Figueras i Andreu 
Ferran Fe r ré i Ventura 
G i l Cunillera i Güell 
Josep Maria B a r b e r à i Vives 
Estanislau Magre i Ros 
Jul ià Ferran i Busquets 
Antoni Quintana i Marí 
Pere Batl le i Huguet 
Maria Tar ragó i Sandoval 
Francesc Vives i Ferrater 
Salvador Vidal i Garriga 
Joan Vives i Ferrater 
Josep Bernat 
Frederic Torre l l i B r u l l 
Joan Massó i Dalmau 
Victòria Arquer 
Josep Goberna i Canela 
Josep Pascual i Planell 
Josep Bar to lomé i Salas 

1948 
Josep Virg i l i i San romà 
Ricard Vinas Geis 
Jaume G i l i Gimeno 
Joan B a r r i l i Busquets 
Jordi Claramunt i B a r r i l 
Joan Avellà i Ventura 

1949 
Josep Llobet i Obiols 
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Josep Porter Rovira 
Albert Vinyes i Tous 
Francesc F a b r é i Torner 
Marcel·lí Robert i Sendra 
Miquel Miralles i Br i l las 
Maria Porter i Moix 

1950 
Joan Mercader i Riba 
E n r i c Olivé i Mar t ínez 
Joaquim de Muller i Abadàl 
Joan Dalmases Palomas 
Modest Busquets i Vives 
Joan Noguera i Salort 
Francesc Figuerola i Ferrer 
Joan Ainaud de Lasarte 
Josep Cardó i Fe r ré 
Manuel Buerg del Castillo 
E m i l i Ventura i Morgades 

1951 
Pelai Negre i Pastell 
Pau Olivé i S a n r o m à 
Jesús Maymús i Alsina 
Joaquim Icart i Leoníla 

1952 
Joaquim J o r d à i Mar t í 
J u l i Munté i Claramunt 
Ju l i Munté i Vernet 
Adelí Jordi i Abelló 
Maria Dolors Molins i Ventura 
Lluís Maria Mezquida i Gené 

1953 
R o m à Comamala i Valls 
Josep Maria Tous i Vallès 
Josep Molas i Rupelo 
Josep Albouy i Busquets 

1954 
Carles Babot i Boixeda 
Josep Olesti i Tr i l las 
J u l i Bonet i Ninot 

1955 
Adolf Ber t ran i Guardiola 

1956 
Manuel Fe l iu i Bargalló 
Josep Maria Fel iu i V i a 
Pere Josep Serramalera i Foguet 



Xavier Fort i Buf i l l 
Josep Iglésies i Fort 

A tots ells la nostra felicitació, tot desitjant que puguem celebrar 
les seves noces d'or amb la nostra Entitat . 

J U N T A D I R E C T I V A D E L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E S A N T E S 
C R E U S E L E G I D A A L ' A S S E M B L E A G E N E R A L D E S O C I S 

D E L DIA 24 D E M A I G D E 1981 

President 
Vice-president primer 
Vicepresident segon 
Secretari General 
Secretari de Junta 
Vice-secretari de Junta 
Tresorer 
Comptador 
Vocal primer 
Vocal segon 
Vocal tercer 
Vocal quart 
Vocal c inquè 
Vocal sisè 
Vocal setè 
Vocal vuitè 
Vocal novè 
Vocal desè 
Vocal onzè 
Vocal dotzè 
Vocal t re tzè 

Pere Serramalera i Cosp (Sitges) 
Joan-F. Cabestany i Fort (Barcelona) 
Joan Ventura i Solé (Va l l s ) 
Xavier Fort i Bufi l l (Barcelona) 
Victòria Móra i Pous (Barcelona) 
Alfons Jorro i Valdés (Barcelona) 
Miquel For t i Bufi l l (Barcelona) 
Joaquim Jo rdà i Vidal (Barcelona) 
Joan Papell i Tardiu (Val l s ) 
Francesc Ferran i Canela (Santes Creus) 
Pere Torner i Alar i (Santes Creus) 
Jordi Cunillera i Gustems (Barcelona) 
Andreu Fort i Bufi l l (Barcelona) 
M. Carme Cardó i Soler ( E l Vendrell) 
Joaquim Icar t i Leonila (Tarragona) 
Jaume Solé i Magrinyà (Val ls ) 
Jaume Sobrequés i Callicó (Barcelona) 
Joan Ferran i Canela (Santes Creus) 
Ramon Ribó i Mart í (Barcelona) 
Montserrat Sandoval i Sarrias (Mora d 'E . ) 
M. Àngela Vidal ( E l Vendrell) 

L A X X X V F E S T A ANUAL 

E l dia 20 de setembre de 1981 t ingué lloc, al monestir de Santes 
Creus, l a tradicional Festa Anual de l 'Arxiu Bibliogràfic, i const i tuí , 
com ha estat la costum des de l a seva ins tauració , un reeixit acte 
acadèmic i a la vegada popular pel nombre dels assistents, especial
ment els habitants de la població i d'altres nuclis propers, els quals 
no han faltat mai a la crida de l 'Arxiu Bibliogràfic. 
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L'acte, com es de costum des de fa uns anys, t ingué lloc a l a gran 
sala del dormitori del monestir i fou presidida per l'Honorable Sr . 
Conseller de Cultura de la Generalitat Sr . Max-E. Cahner, consoci 
nostre, acompanyat de l'Alcalde de Vilafranca del Penedès, el Presi
dent de l 'Arxiu Bibliogràfic i altres autoritats d 'àmbi t comarcal i local, 
membres del Patronat i de la Junta de l 'Arxiu Bibliogràfic. 

E l president de l 'Arxiu Bibliogràfic senyor Pere Serramalera i 
Cosp va iniciar l'acte amb un parlament en el qual després d'agrair 
la presència de les autoritats i assistents, passa a exposar, breument, 
la tasca portada a terme per l'entitat en el darrer curs acadèmic i va 
assenyalar els projectes i desigs de la Junta Directiva pensa desenvo
lupar en el nou curs que avui iniciem. 

A cont inuació el senyor Antoni Saba té i Mil l , director de l 'Arxiu 
His tòr ic de Vilafranca del Penedès va iniciar el seu parlament titulat: 
L'Alt Penedès i Santes Creus als segles XII i XIII: una relació senyo-
rial. V a fer palesa la tasca de repoblament portada a terme pel cenobi 
de les ribes del Gaià a extenses zones de l 'Alt Penedès a aquestes 
dues centúr ies i prova de la mateixa és la propietat, no sols aïl lada, 
sinó extensa de tipus i règim senyorial que tenia el monestir de Santes 
Creus a aquesta comarca, moltes d'elles van perdurar fins a la fi de 
la vida monacal. Després d'assenyalar els trets més destacats de la 
tasca de repoblació i en conseqüència de la diferent tipologia i carac
ter ís t iques de la propietat, va finir el parlament destacant la impor
tància que el monacat va tenir als inicis de la nostra nacionalitat i de 
la tasca portada a terme en repoblar el Penedès com una fita m é s de 
la formació de Catalunya. 

Després d'unes paraules del Secretari General senyor Xavier Fort 
i Bufi l l , es va fer entrega dels diplomes els socis que han complert 25 
o més anys de vinculació a l 'Arxiu Bibliogràfic. L a impor tànc ia d'a
questa primera vegada en celebrar aquest aconteixement i l a llarga 
llista dels guardonats, molts d'ells socis fundadors de l'entitat, fa que 
la publiquem a cont inuació com a testimoniatge d'una fidelitat i d'un 
servei, encara que petit, meritori dintre de la supervivència de la 
cultura catalana. 

E l senyor Fel iu Sogas i Mascaró, com alcalde de Vilafranca del 
Penedès, vila que patrocina aquesta X X X V Festa Anual i que re té 
homenatge a Santes Creus per la seva vinculació amb l'Alt Penedès , 
va pronunciar uns mots d 'agra ïment pe rquè l 'Arxiu Bibliogràfic ha 
honorat a aquesta població, millor dit a aquesta comarca en permetre-
l i recordar aquesta llarga relació de més de vuit-cents anys entre 
Santes Creus i Vilafranca i les seves rodalies. 

Per úl t im, l'Honorable Conseller senyor Max Cahner va cloure 
l'acte acadèmic pronunciant un breu parlament, en la seva categoria 
de membre del govern de la Generalitat, President del Patronat i de 
consoci de l 'Arxiu Bibliogràfic, en el que va plantejar la resolució de 
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l a cont inuï ta t de l a tasca de res taurac ió i acondicionament del con
junt monumental del monestir. 

Com a final d'aquesta solemne sessió acadèmica, l 'Agrupació Poli
fònica de Vilafranca del Penedès, sota la direcció del mestre Xavier 
Cervera, va oferir els assistents un variat programa coral amb poli
fonia catalana medieval, europea del renaixement i con temporàn ia 
hongaresa i catalana. L a in te rpre tac ió de les diferents cançons va com
plaure el públ ic assistent, que va rubricar amb els seus aplaudiments 
la q u a ü t a t del concert. 

V a cloure aquesta X X X V Festa Anual, amb el plaer de tots els 
assistents de l'èxit de l a tasca feta i de la seva cont inuï ta t , veritable 
fita de r ed reç de la cultura catalana. 

ESTADÍSTICA D E VISITANTS AL MONESTIR D E SANTES CREUS 

1980 1981 

Gener 1240 1752 
Febrer 3 054 3 378 
Març 4874 4 721 
Abril 7 794 6910 
Maig 5 396 5262 
Juny ... 4 564 3 899 
Juliol 6610 6470 
Agost 11863 U575 
Setembre ... 6145 5 007 
Octubre ... ... 3288 2843 
Novembre 2121 3 458 
Desembre 1629 1397 

Total: 58 578 56 672 

(Any 1979: 55 654 visitants.) 
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ESTADÍSTICA D E V I S I T A N T S D E L M O N E S T I R 
L ' A N Y 1981 

L'any 1981 visitaren el monestir un total de 56.672 persones, segons 
les entrades comptabilitzades per la consergeria. E l s mesos i la pro
cedència —ciutadans de l 'Estat espanyol o extrangers—, dels matei
xos es desglossen de la següent fornia. 

Mes esp. estr. total % total any 

Gener 1.712 40 1.752 4. 
Febrer 3.338 40 3.378 4.96 
Marcç 4.631 90 4.721 8.33 
Abri l 5.960 950 6.910 12.19 
Maig 4.902 360 5.262 9.30 
Juny 3.349 550 3.899 6.87 
Jul iol 4.475 1.995 6.470 11.42 
Agost 7.810 3.765 11.575 20.42 
Setembre 4.127 880 5.007 8.83 
Octubre 2.568 275 2.843 5.02 
Novembre 3.268 190 3.458 6.10 
Desembre 1.362 35 1.397 2.46 

47.502 9.170 56.672 

E l contingent d'estrangers es repar t í aproximadament, i segons 
els països , així: francesos, 38 per cent; alemanys, 26 per cent; belgues, 
13 per cent; holandesos, 7 per cent; anglesos, 6 per cent; italians, 3 
per cent; suïssos, 3 per cent; i d'altres països 4 per cent, encara que 
aquestes xifres diguem que són aproximades. 

Continua essent el mes d'agost el que registra més visites, seguit pel 
jul iol i tercerament cal situar el mes d'abril, transferible de vegades 
a l de març , pels motius de les festes de Setmana Santa i les calço
tades de la comarca de Valls , que incrementen el pas pel Monestir. 
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L a publicació d'aquests tres treballs és un notable guany per al conei
xement de l'estructura de les construccions del derruït (1793-1802) cenobi 
de la Gran-Sélva, abadia mare del monestir de Santes Creus. L'autor, en 
investigar l'arquitectura de la Gran-Selva i la seva influència en el Llen
guadoc, utilitza com a punt de referència, la manca de l'aterrat monu
ment, la configuració de les edificacions de Santes Creus, especialment 
l'estudi del rosetó i de l'absis carrart de l'església. Tot i que el nostre 
cenobi és solament una fita per a la comparança, hem de considerar que 
aquests tres estudis són d'un gran interès per a un millor coneixement 
de l'arquitectura cistercenca de la segona meitat del segle X I I i inicis del 
segle X I I I . Aquesta arquitectura presenta una unitat temàtica, tot i la 
seva difusió, que només podem comprendre si no oblidem les relacions 
de filiació existents entre els monestirs, institució bàsica i essencial a 
l'organització de l'orde cistercenc. Per desgràcia, la manca d'una àmplia 
investigació i la destrucció d'alguns dels monuments més característics 
fa, moltes vegades, difícil un acurat estudi de l'evolució que va produir-se 
en el pas de les estructures monàstiques d'un a altre monestir, dintre 
d'aquesta línia d'expansió i de filiació. 

Felicitem a D. Cazes per la redacció d'aquestes tres publicacions, les 
quals ens han permès una millor informació de l'art cistercenc i poder 
valorar amb més exactitud les relacions entre les dieferents abadies i asso
lir, a la fi, un enriquiment de les possibilitats d'estudi del monestir de 
Santes Creus, 

Joan-F. CABESTANY FORT 
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Liafio Martínez, Emma: Cimborrios góticos catalanes del siglo XIII. — 
«Boletín Arqueològico. Miscel·lània S. Vilaseca» (Tarragona), època I V , 
Fases. 133-140 (1976-1977). 

E n aquest volum dedicat a la memòria de S. Vilaseca, Emma Liafio 
presenta un estudi sobre els cimborris gòtics catalans del segle X I I I , 
iniciant-lo amb un sumaríssim repàs al dels tres monestirs cistercencs 
de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges, construïts sota la 
influència arquitectònica del Cister, molt austers, i en els que no es pre
veia la construcció, posterior, d'una llanterna, Al mateix temps, s'inicia 
la construcció de les catèdfals gòtiques de Tarragona i Lleida, també 
sota una influència monàstica, però donant més importància a la décora-
ció escultòrica i conservant l'antic tema cúpular de gran tradició romà
nica a les nostres terres. L'autora creu trobar el precedent de la llanterna 
de Tarragona en la construcció del lavàtori del claustre de Santes Creus. 
Vallbona de les Monges construí el primer cimbórri cistercenc i més 
tard, j a a mitjan segle X I V , s'afegiren a les primitives construccions de 
Poblet i Santes Creus uns cimborris que són més pròpiament torres, 
puix que el seu fi no era el de la il·luminació de les naus de l'església. 
Aquest és en síntesi l'estudi d'E. Liafio sobre aquest tema de l'arquitec
tura gòtica catalana, però ens sembla un estudi molt senzill, gairebé la 
transcripció d'una conferència, sense notes i esmentant molt poca biblio
grafia, pràcticament res sobre Santes Creus, i sols un article de C . Mar-
tinell sobre els templets de Poblet i Santes Creus, 

V. M. 

Galitó Pubill, Miguel: La desamortización durante el abadiato de fray 
Pedró Carrera Torrent, ultimo abad de Santes Creus. — «Yermo» (San
ta Maria del Paular. Madrid), X I V , núms. 1-2 (1976), pp. 91-101. 
El testamento del abad Carrera. Ún documento del último abad de 
Santes Creus. — «Yermo» (Santa Maria del Paular. Madrid), X I X , núms. 
1-2 (1981), 241-247. 

Aquests dos treballs completen la breu biografia escrita per Miquel 
Galitó, titulada: Un urgellenc darrer abat de Santes Creus, i ressenyada 
en el nostre Butlletí (Vol. V, núm. 42 (1975), pàg. 122). 

E n el primer treball, l'autor aporta noves dades a la biografia de l'abat 
Pere Carrera i a la seva activitat en el govern abacial del cenobi (1830¬
1834), supeditada a la ressolució de la problemàtica plantejada per la 
la primera desamortització eclesiàstica, de la qual en publica el «Real 
Decreto de Supresión de Regulares» (Gaceta del Gobierno, 29-X-1820) i la 
«Carta de la.Regència al abad Vicario General» de ll-VI-1823, restablint 
l'orde cistercenc (Arxiu del monestir de Viaceli). 
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E n el segon treball, M. Galitó comenta i publica el testament ològraf 
de l'abat Carrera (Castellnou de Seana, 25 de març de 1843), conservat 
a l'Arxiu Històric de Cervera i redactat un any abans de la seva mort a 
l'esmentada població (22 de febrer de 1844). Aquest document té un gran 
interès per a conèixer, en part, el pensament dels monjos exclaustrats. 
L'abat Carrera en cap moment, com molts d'altres, va oblidar la seva 
vocació religiosa, es considerava un monjo cistercenc, i recordava el seu 
abadiat en el nostre monestir, potser, encarà, pensem, esperava una possi
ble i propera restauració de la vida monàstica com havia succeït després 
de l'any 1823. ! 

J.-F. C. F . . 

Ceràmica catalana. — Text d'Alexandre Cirici. Fotografies de Ramon Ma-
nent. — Edicions Destino. Barcelona, 1977.^487 pp. amb il·lustracions. 

Aquesta obra intenta ser un estudi de la ceràmica feta als Països Cata
lans al llarg del temps, des de les primeres produccions de l'home neolític, 
a mà i sense forn, fins les darreres dels artistes del nostre temps, desta
cant la idea bàsica de la gran importància que tingué la ceràmica en els 
nostres països, cruïlla i camí de les influències orientals vers l'occident 
en el temps del màxim esplendor polític i cultural. 

L a ceràmica és una de les arts menors que «ara està de moda». Cal 
veure-ho, tan sols, en la gran quantitat de peces que es venen a les boti
gues dels antiquaris, autèntiques unes, reconstruïdes altres i falsificades 
algunes, i l'ànsia amb què tothom busca escudelles i rajoles en les golfes 
de les cases pairals. 

Cirici Pellicer éxtén la seva atenció a tots els països catalans, ressal
tant el més típic de cadascun d'ells. Fa , també, un interessant estudi, al 
principi del llibre, de la tècnica i el vocabulari emprats encara ara en la 
producció ceràmica. Text acompanyat per una bona sèrie de fotografies, 
obra de Ramon Manent, moltes peces inèdites, amb detalls dels motius 
decoratius. 

E l monestir de Santes Creus participà, com a consumidor de la cerà
mica, en aquesta evolució. Les diverses i successives reformes fetes al 
monestir obligaren al canvi de paviments, per una banda, i per l'altre els 
abats reformadors o constructors tingueren interès en què els seus escuts 
conservessin la seva memòria en les rajoles i altres peces. E n aquest 
sentit cal destacar les rajoles de final del segle X I V , iniciadores de l'estil 
gòtic europeu, amb el seu tema heràldic de la flor de lis; la rajola amb 
l'escut i la gerra de l'abat Valls, de principis del segle X V I , i l'escut de 
l'abat Jeroni Cantijoch, a finals del segle X V I , de color blanc i blau, 
fetes segurament en un taller de Barcelona, doncs en aquest moment els 
tallers de Reus encara no funcionaven plenament. Documentalment, conei-
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xem l'encàrrec de més de mil rajoles que el monestir de Santes Creus 
féu a Bernat Carreras, de Reus, en reflex i blau, i que ens demostra que 
els tallers de Reus havien assolit j a una gran importància. Res més ens 
diu Cirici de Santes Creus i només hi ha fotografies de peces no conser
vades al monestir, com les rajoles amb els escuts dels abats Valls i Canti-
joch. Al nostre petit Museu conservem altres peces que creiem d'interès 
i que ens hauria agradat veure reproduïdes en aquest magnífic llibre, 
però comprenem que el Museu no està obert al públic i per tant el seu 
contingut no és gaire conegut, i això dificulta l'accés directe. Esperem 
que amb el temps un nou museu suplirà aquestes deficiències. 

Una cosa trobo a faltar en aquesta obra: quan volem identificar o 
classificar una peça, ens basem en la forma i en el dibuix, a més, és clar, 
de la tècnica; en l'aspecte plàstic, tant els colors com les línies decora
tives estan molt ben representades, i , per altra banda, les explicacions 
tècniques del principi del llibre son força explícites, però manca una 
taula de formes, sense la qual és molt difícil fer la classificació d'una 
peça determinada. 

Victòria MORA 

Fort i Cogul, E . , Sant Bernat Calbó, abat dè Santes Creus i bisbe de Vic. 
— Monografies de Vilaseca-Sàlou, 7. Agrupació Cultural de Vilaseca-Sa-
lou, 1979. — 381 pp., 20 il·lustracions + 1 croquis. 

Tothom que vulgui estudiar el Monestir de Santes Creus, ja sigui en 
l'aspecte social, polític o econòmic, té cita obligada amb l'abundosa i pro
lífica ploma de l'historiador Eufemià Fort i Cogul ( E . P. D.), home que 
dedicà la major part de la seva vida i de la seva obra a estudiar el món 
cistercenc de l'abadia de Santes Creus. 

Sant Bernat Calbó, abat de Santes Creus i bisbe de Vic fou la última 
de les seves obres, i publicada poc després del seu traspàs, gràcies a 
l'Agrupació Cultural de Vilaseca-Salou, entitat para-municipal, molt iden
tificada amb Santes Creus, i sobretot, amb tot allò que faci referència 
amb la vida de l'illustre abat Bernat Calbó, que hom considera fill del 
mas del mateix nom, ubicat en el terme de dita població. 

E l llibre és una extensa obra biogràfica de l'abat* però I'Eufemià 
aprofita la circumstància de glossar l'activitat del sant, per oferir-nos un 
extensíssim estudi de les nissages nobiliàries catalanes que mantingueren 
excel·lents relacions amb el Monestir, sobre el qual vessaren la seva pro
tecció; l'amistat del sant amb la reialesa; l'economia i les propietats san-
tescreuïnes, de bell antuvi, tant estudiades pel mateix autor al llarg de 
la seva abundosa producció historiogràfica. Però, sí que és una novetat 
per a I'Eufemià, extendre's a estudiar l'actuació del sant abat durant el 
període vigatà, cosa que fa amb molta profunditat. No acaba ací, sinó 
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que culmina l'obra amb un estudi hagiogràfic del personatge, dedicant 
els ú l t ims capítols del llibre a la canonització del bisbe - abat, els autors 
i les obres que han glossat la vida del sant des de la seva canonització fins 
els nostres dies, tant en llengua catalana com castellana, fent-ne ressortir 
els goigs calbonians que són publicats en el llibre a l'apartat de les il·lus
tracions. 

Podem, doncs, considerar el llibre de I'Eufemià, com la culminació 
de la seva vida i obra dedicada per enter a una i única passió: Santes 
Creus. 

Agraïm a l'Agrupació Cultural de Vilaseca-Salou la publicació d'aquesta 
monografia. 

J . PAPELL TARDIU 

Espafiol Bertran, Francesca: Els casals de molins medievals a les comar
ques tarragonines. Contribució a l'estudi de la seva tipologia arquitec
tònica. «Acta Històrica et Archaeologica Medievalia. — (Barcelona) I , 
núm. 1 (1980), pp. 231-254, amb 9 fotografies i 6 plànols. 

Aquest acurat treball fou presentat per Francesca Espanol com a 
comunicació al 2°" Col·loqui d'Història del Camp de Tarragona, Conca de 
Barberà i Priorat, celebrat a Tarragona l'octubre del 1980. E n ell, l'autora, 
sota un prisma d'història de l'art, després d'una introducció en la que 
destaca la importància del molí hidràulic durant l'Edat Mitjana, descriu 
cinc casals de molins del Camp de Tarragona i Conca de Barberà; dos 
d'ells, el de la Granja de Santes Creus al Codony i el molinet del Mas de 
Mascaró, en el terme de Constantí, localitzats al decurs del riu Francolí 
al Camp de Tarragona, i els tres restants, els Molins de Montblanc, situats 
entre els rius Anguera i Francolí (Vilasalva), el Molí Xafarot de Vallclara 
i el Molí d'Albió prop de Vallfogona de Riucorb, en el riu Francolí, Conca 
de Barberà i riu Corb al l ímit entre la Segarra i aquesta esmentada 
Conca. 

Certament, dins l'interès que cadascun d'ells assoleix, rep especial 
atenció per la nostra part, la situació i descripció dels casals dels molins 
de la Granja de Santes Creus al Codony, concretament el localitzat entre 
el Morell i Vilallonga, mol í referenciat en la donació atorgada per Agnès, 
comtessa de Tarragona, al monestir de Valldaura el desembre del 1160, 
i que actualment ens resta una edificació del segle X I V . Unes breus notes 
històriques, recolzades amb cites documentals i bibliogràfiques, i una mor
fologia de l'edifici, il·lustrat amb un plànol i dues fotografies de l'interior 
de la sala de les moles, completen l'apartat dedicat a aquest molí de la 
Granja santescreuïna del Codony. 

Cal remarcar que en la conclusió, l'autora llança l'hipòtesi força atraient, 
però que és necessari confirmar amb l'estudi dels casals moliners d'altres 
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zones, de què el Cister va emprendre la construcció dels seus casals de 
molins segons l'estructura que havia utilitzat per a bastir dependències 
monàst iques . Puix aquesta estructura arquitectònica essencialment fun
cional, de planta rectangular amb corbeta de fusta sobre arcs de diafrag
ma, va ésser emprada per a bastir moltes esglésies gòtiques que trobem 
encara pel Camp de Tarragona i Conca de Barberà, estructura utilitzada 
en la construcció dels casals de molins de la Granja de Santes Creus al 
Codony i un casal moliner de la Guàrdia dels Prats que fou també del 
monestir de Santes Creus i conegut com el Molí de Baix. 

E n definitiva, aquest article ens proporciona notícia i descripció del 
casal d'un molí santescreuí, construït possiblement a les darreries del 
segle X I I I o començaments del X I V amb esments en la documentac ió del 
segle X I I i localitzat en la Granja de Codony, a la vegada que é s interes
sant la hipòtesi aportada, però que cal confirmar, de la interacció arqui
tectònica entre els monestirs i llurs casals de molins. 

Antoni CARRERAS I CASANOVAS 

Gavín, Josep M.: Inventari d'esglésies. Alt Camp-Baix Camp • Tarragonès 
6. Arxiu Gavin. — Barcelona, 1980. — 302 pp. amb il·lustracions. 

Seguint el seu pelegrinatge en recerca de la totalitat de les esglésies 
catalanes, de totes èpoques i estils, dedicades al culte, oblidades o bé 
transformades, Josep M. Gavín arriba a les nostres comarques. E l resul
tat el tenim davant: un munt d'esglésies de les quals, sospito, molta gent 
no té notícia, per estar mig enderrocades o perdudes per camins oblidats. 
A Santes Creus (Aiguamúrcia) i a més de les tan conegudes com la Trini
tat, Santa Llúcia i el Monestir dedicat a Santa Maria, amb les petites 
capelles interiors de Sant Benet i l 'Assumpció, ens afegeix, situant-Ies 
topogràficament, les ermites de Sant Sebastià, en ruïnes, al mig del bosc 
també anomenat de Sant Sebastià, i la de Sant Pere, també enrunada, 
a la Plana de Sant Pere, i fins i tot la capella de Sant Pere de l'antic hos
pital dels pobres, avui dins una casa particular i de la qual en resten 
poquíss ims testimonis. 

Aquesta obra, j a ens ho diu el mateix Gavín, és un inventari, no una 
història de l'art i, per tant, els monuments no són descrits, n o m é s els 
adjectiven unes petites anotacions: capella, església, monestir, desafectat, 
en ruïnes. . . i la situació topogràfica exacta. Però les paraules i les descrip
cions són subst i tuïdes per les fotografies, que de vegades diuen m é s que 
les paraules. Són unes fotografies, podríem dir, documentals, és a dir, que 
reprodueixen exactament l'objecte fotografiat, sense interpretacions artís
tiques; fotografies purament descriptives que ens presenten l'església, ge
neralment per dintre i per fora, de tal manera que sempre podrem reco
nèixer l'original. A més , aquestes fotografies tenen un detall, al meu pa-
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rer importantíssim i que gairebé sempre és oblidat en els llibres d'art 
i publicacions anàlogues: és la data de la fotografia. 

Com en tots els altres volums d'aquesta col·lecció, acaba amb una uti-
líssima sèrie d'índexs: el general d'advocacions, el general de municipis, 
el d'advocacions per comarques, el de municipis per comarques i el de 
topònims, molt complets i que fan possible trobar fàcilment qualsevol 
església de les nostres comarques inventariades en el present volum. 

V . MORA 

Espanol Bertran, Francesca: Un nou mestre d'obres a Santes Creus du
rant el segle XIV: Bernat de Payllars (1325). — «Recull Joaquim Avellà 
Vives (1901-1967)». —Edició a cura d'Eliseu-A. Soler Alvarez i Tomàs 
Forteza i Antonio-Guardias. — Tarragona, 1980. Pàgs. 3947. 

Aquesta jove historiadora de l'art ha encetat la seva tasca de recerca 
amb un treball, a la vegada remarcable i polèmic, intentar valorar la 
tasca feta en el monestir de Santes Creus per un primer mestre d'obres 
documentat, Bernat de Pallars, el qual va firmar un contracte amb l'abat 
Pere Alegre (1325), anys abans de què ho fes l'escultor-arquitecte anglès 
Reinard des Fonoll (1331). Aquest segon contracte fou conegut per J . Puig 
i Cadafalch mercès a la notícia proporcionada per Sanç Capdevila. Al 
contrari, el primer, segurament, per la seva simplicitat i per no concretar 
la tasca a fer va passar desapercebut. Per aquest conveni, Bernat de 
Pallars es convertia en home propi del cenobi, comprometent-se a dirigir 
les obres que l'abat i els monjos l i encomenessin. 

Una sèrie de problemes se'ns plantegen en llegir el treball de F . Es
panol. Quin edifici monàstic es pensava bastir amb la donació de 50.000 
sous feta pel comte-rei Jaume I I (1325)? Quin valor hem d'atribuir a la 
paraula benedictus? Pere de Déu, bisbe de Santa Justa, va beneir l'inici, 
o la conclusió d'unes obres (1331)? Si Bernat de Pallars va treballar a la 
construcció del monestir de Santes Creus abans de Reinard des Fonoll, 
sigui en el claustre o en qualsevol altra dependència, ^perquè té el seu 
domicili a la Guàrdia dels Prats? 

Desitgem la continuïtat de l'estudi arquitectònic de Santes Creus, 
que no sols presenta aquesta problemàtica, sinó moltes altres, les quals 
a poc a poc, s'hauran d'anar esbrinant per a assolir un òptim coneixe
ment del cenobi i de les etapes d'activitat constructiva, dels possibles 
mestres d'obres, una majoria anònims, que van treballar a la seva edifi
cació, de les reformes fetes abans de l'any 1835 i de les posteriors restau
racions, les quals no hem ni podem oblidar si volem tenir una idea 
cabdal de la història de la construcció dels edificis monàstics. 

Com tota investigació, sobre tot primicera, hem de constatar certes 
llacunes, com no considerar la grafia medieval de Paylars o Payllars per 
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la moderna de Pallars, l'oblit de completar algunes referències bibliogrà
fiques, així com una innegable contradicció —«lapsus calami»— entre la 
nota 7 (pàg. 43) que diu: «Ego Bernardus de Payllars, lapicida.. .» i l'a
pèndix documental (pàg. 46) a on llegim: «Ego Bernardus de Payllars, 
sponte. . .», fet que ens fa pensar en un oblit de la paraula «lapicida». 

Aquests petits detalls, possibles errades creiem que no resten valor 
a la totalitat del treball, un remarcable guany historiogràfic pel monestir 
de Santes Creus. Hem d'agrair i ens felicitem de la valentia polèmica 
d'aquesta investigació. Potser els dubtes no els podrem solucionar, però 
almenys hem confirmat, una vegada més , l'existència d'una gran activitat 
constructiva a inicis del segle X I V sota la protecció de Jaume I I , el me
cenes m é s destacat, entre tots els nostres comtes-reis, del cenobi de Santes 
Creus. 

Joan-F. CABESTANY FORT 

Cases i Loscos, M . a Lluïsa: Breus notes sobre els molins fariners d'aigua 
a la Conca alta del Gaià. Segles XIII i XIV. «Aplec de Treballs n.° 3». 
—Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. — Montblanc (1981), pàgs. 
225-235. 

És força interessant l'aparició d'articles en els quals se'ns dóna a co
nèixer la localització i notícies històrico-descriptives dels molins hidràulics 
que el Monestir de Santes Creus posseí en el decurs dels temps. 

Aquest és el cas d'aquest treball en el qual l'autora ens proporciona, 
mitjançant dos plets jurídics existents en el fons notarial de Santa Co
loma de Queralt, custodiats a l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona, 
referències de la situació geogràfica d'uns molins de la riera de Santa 
Coloma de Queralt, propietat del Monestir de Santes Creus, del Convent 
de Santa Maria de Bell-lloc o de l'església de Santa Coloma. L a identifi
cació dels molins es deu a aquest dos plets; l'un, el de 1362, es pledejà 
entre els molins de la riera de Santa Coloma, i l'altre, el de 1387, entre 
els dos molins de la riera de Sant Gallart. 

Especial interès tindran per a nosaltres les notícies dels dos molins 
fariners de la riera de Sant Gallart, car en els segles X I I I i X I V , i potser 
abans, ambdós molins eren propietat del Monestir de Santes Creus: ano
menats el mol í vell o de dalt i el mol í nou o de baix. E n el testament 
sagramental d'Albert de Queralt l'any 1179, entre altres disposicions, é s 
llegada la meitat del senyoriu del castell de Sant Gallart al Monestir de 
Santes Creus; no sabem si aquests dos molins ès trobaven inclosos dins 
aquest llegat, però sí que en data posterior del 1273 era donat el mol í 
vell per l'abat Gener i el prior Bernat en emfiteusi a Gener Loreta a canvi 
d'uns cens anual d'ordi i forment. 

Pel que fa al molí nou, l'autora ens diu que el 1357 era també donat 
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en emfiteusi pel Monestir a Arnau Morató, el qual, en no pagar el cens 
estipulat, fou traspassat a Arnau Llorenç per 390 sous. Vers l'any 1377 
o 1378 aquest últim venia l'esmentat molí a Guillem Romeu, circumstàn
cia que portà deu anys més tard al plet en qüestió. Guillem Romeu acusà 
Arnau Loreta, del molí vell, de negar-li l'aigua de la seva bassa i per 
tant el «dret de boixarrera». Això produí un plet que durà dos anys, plet 
del qual malauradament no Coneixem, per ara, la seva sentència. 

Hem d'agrair a M. a Lluïsa Cases l'exhumació d'aquests documents, 
que enriqueixen les dades sobre el patrimoni monacal, i que, pel fet 
d'ésser documents de difícil localització, resulta sempre satisfactòria la 
notícia de la seva existència. 

Antoni CARRERAS I CASANOVAS 

Espanol Bertran, Francesca: Un nou contracte d'obra de l'Església de 
Sant Jaume de la Guàrdia dels Prats (1350). «Aplec de Treballs n.° 3. — 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. — Montblanc (1981), pàgs 
197-201. 

Com a historiadora de l'art medieval, Francesca Espanol ens propor
ciona una breu notícia de les reformes arquitectòniques realitzades en la 
capçalera de l'església romànica de Sant Jaume de la Guàrdia dels Prats 
(Conca de Barberà) vers l'any 1350, efectuades pel mestre d'obres Pere 
d'Ivorra de la mateixa localitat. Contracte conservat en un manual nota
rial dels anys 1350 i 1351, que procedent de l'Arxiu de la Guàrdia dels 
Prats es custodia a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona. 

Cal assenyalar que per diverses donacions efectuades per la família 
Cervera (1196) i amb posterioritat per Guillem de Çaguàrdia (1234), el 
Monestir de Santes Creus obtingué diferents drets i possessions en aques
tes contrades fins a les darreries del segle X V . L a vila de la Guàrdia dels 
Prats, en els fogatges de 1359 i 1378, comptava amb 50 focs, xifra que ens 
revela una certa vitalitat demogràfica i possiblement econòmica. 

L'interès, doncs, d'aquest article es fa palès per a nosaltres pel que 
fa a l'aportació de noves dades relacionades amb un indret que constituí 
part del senyoriu de Santes Creus en el decurs de la seva història. 

A. CARRERAS 
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