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E L LLINATGE DELS AGUILÓ E L S SS. XII -XIII 

L'estudi de les estructures familiars ha estat, els darrers anys, un dels 
aspectes que més ha preocupat, i encara avui preocupa, els historiadors 
medievals 1 . En aquest sentit, una de les aportacions fins ara més positives és 
la realitzada pels etnòlegs i antropòlegs, els quals ens han proporcionat una 
metodologia que, aplicada a les societats medievals ha permès esbrinar com, 
a partir d'un sistema d'aliances, la noblesa va aconseguir crear tot un principi 
organitzador de la seva estructura de parentesc i , alhora, el de tota la piràmide 
social. 

Seguint aquesta pauta, ja s'han fet estudis a Catalunya sobre els segles X I 
i XJJ, amb resultats força interessants 2 . Aquestes recerques ens demostren, en 
primer lloc, com sovint les relacions de tipus de vassallatge eren precedides 
d'una aliança matrimonial; així, les dones esdevenen "producte d'intercanvi" 
entre els diversos grups socials per tal de refermar la pròpia utilitat del seu 
llinatge, a la vegada que d'aquesta manera s'estableix el mecanisme necessari 
per a poder ascendir vers un cos social superior; en segon lloc, també aquests 
estudis han posat de relleu com tot aquest sistema no es desenvolupà d'una 
manera arbitrària, sinó que es fixà mitjançant una llei de selecció que comportà 
l'aparició del que Lévi-Strauss anomena Teoria de l'aliança 3. 

Així doncs, a partir d'aquest pressupòsit metodològic intentarem de fer 
l'estudi d'un dels llinatges que apareix tardanament (s.XII) a l'escena de la 
Catalunya feudal; els Aguiló. Per assolir aquest objectiu haurem, primer, de 
comprendre el com i el perquè del seu sorgiment, veure després com per mitjà 
d'una sèrie d'aliances es consolida i , quan la conjuntura general canvia, 
entendre el perquè de la seva extinció com a tal llinatge; 

Abans, però, de la seva desaparició com ja ho feren els més importants, els 
Aguiló adquiriran consciència de pertànyer a un llinatge propi, de tal manera 
que la seva memòria geneològica els portarà a configurar també la seva pròpia 
necròpolis familiar, a la paret de la nau de llevant del claustre del monestir 
cistercenc de Santes Creus 4 . 

E L S INICIS D E L LLINATGE 

A l llarg de 250 anys es va dura terme un lent procés de repoblament des de 
les terres de Manresa fins a Lleida. Dins d'aquest espai territorial, que alguns 
historiadors han volgut reivindicar com a comtat de Manresa, independent
ment del d'Osona,5 es troba ubicat el castell d'Aguiló, en el marc del qual, i 
seguint el costum del segle X I de l'adquisició del cognom familiar pel nom 
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toponímic de la fortalesa patrimonial, s'instal·larà un nou llinatge: els Aguiló, 
sorgit de la baixa aristocràcia feudal del segle X I I . 

L'aparició del topònim Aguiló és, però, més primerenca. Al llarg del segle 
X I el trobem documentat diverses vegades: l'any 1018 6 ; l'any 1041 7 , i l'any 
1049, vinculat sempre a la família Alamany. Justament, aquesta darrera dada 
es refereix a una donació que fa Hug d'Alamany a: "...Guillem proli Mir et 
uxore (...); et Vidal et uxore tue Servil; et Geribert et uxore tue Merud; et 
Guillem Bels et uxore tue Minvil; et Bonusom Jovan et uxore Marie; et 
Bernard et uxore tue Ad(...); et Arnal Guadal et uxore tue Adaleiz; et Savarig 
et uxore tue Bonadona; et Mir Odsen et mulier sua Sinol; et Berel et mulier sua 
Adalez...", d'uns alous situats "in comitatu Minorise in apendicio de castrum 
Aquilo..."8 per tal que efectuessin el repoblament de la zona. 

L'any 1065 trobem una conveniència feta entre Folch Ermengol i Gelliber 
(Guillem Bernat) 9 en la qual el primer "...comandet i l l i ipsum castrum 
Aquiloni et donat ei ipsum alodium que ad castrum pertinet per fevum unde 
guardetipsum castrum..." al segon. Aquest Guillem Bernat l'identifiquem com 
a Guillem Bernat de Gurb-Queralt, que apareix documentat, just en aquest 
moment, en aquesta zona 1 0 . 

Encara abans de l'aparició del primer dels Aguiló, hi ha constància del 
castell en uns documents datats el segle X I I . E l primer és de l'any 1112 i es 
tracta del testament de Pere Folch o d'Oló, fill de Folch Ermengol, on ens 
assabenta que ell té el castell d'Aguiló com a feudatari de Gueraru d'Ala
many11. E l segon, de l'any 1132, és una donació feta per Alarig al seu fill 
Ramon. D'aquests darrers personatges, en desconeixem la identitat, tan sols 
sabem que aquest tal Alarig té un altre fill: Pere de Queralt12-

No obstant això, després de Guillem Bernat de Gurb-Queralt trobem altres 
membres d'aquesta família vinculats al castell d'Aguiló: vers 1078-1082 un 
Bernat Guillem fill de l'anterior 1 3 ; encara que cap al 1121, en el sacramental 
de Berenguer Bernat, fill de Teresa i de Bernat Guillem, a l'hora de fer esment 
de totes les seves propietats, ja no anomena el castell d'Aguiló 1 4 . Arribats en 
aquest punt, voldríem apuntar una hipòtesi. Seguint el mateix procés que s'ha 
observat a Catalunya dins l'esfera social de l'alta noblesa dels segles X I i X I I 1 5 , 
no fóra gens estrany que Berenguer Bernat, en un determinat moment de la 
seva vida hagués cedit, per tal de garantir-ne la defensa, un dels seus castells 
a algun home de la seva confiança, ratificant aquesta cessió amb una aliança 
matrimonial; ala vegada, aquest home s'hauria apropiat del topònim del castell 
com a senyal de la pròpia identitat. Tanmateix, del moment de la transmissió 
del castell d'Aguiló, no en tenim notícia documental. Només hem constatat 
l'aparició a mitjan segle X I I d'un Guillem d'Aguiló, fent un acte jurídic 
juntament amb la seva dona Maalt 1 6.1 encara que sigui tan sols una evidència 
circumstancial, si hom es fixa en el nom d'aquesta dona, veurà com, de fet, no 

10 



és massa comú, sinó que, en tot cas, era un apel·latiu donat a dones de grups 
socials elevats; només cal recordar que la filla de Ramon Berenguer I I I el 
portava. 

Un altre factor a favor d'aquesta hipòtesi és que tots els actes jurídics que 
fan ara els Aguiló 1 7 tenen, com a marc geogràfic, llocs dins l'àmbit d'influència 
dels Gurb-Queralt, com ara el castell de Biure 1 8 . 

D'altra banda, aquesta circumstància ens ha permès de veure la possibilitat, 
que ja havia estat assenyalada per altres historiadors,19 de l'existència d'una 
família Aguiló assentada al castell del maitex nom, diferent a la família Aguiló 
de Robert Bordet, príncep de Tarragona M , encara que a ambudes famílies pos
siblement els devien unir alguns lligams d'amistat; una donació fèta pel 
príncep Robert l'any 1151 potser ens pot donar més llum sobre aquesta qüestió, 
quan en l'escatocol del document apareixen com a testimonis: "...Signum 
Rodberti principis.Signum Agnetis uxor eius. Signum Guilelmi Bordet nos qui 
hanc donationem facimus testibus firmaré mandamus. Signum Guilelmi Aqui-
lonis. Signum Petri de Castellet." 2 1 ; si bé és cert que en cap moment queda 
explícita quina mena de relació hi tenien, sembla que més aviat fóra d'amistat 
que no pas de parentesc directe, ja que, en aquest cas, segurament hauria estat 
indicada. 

Així doncs, vers 1171 el primer dels Aguiló hauria mort, car constatem la 
seva dona Maalt, ja vídua, fent una donació al Temple l'any 1172 2 2 . Amb ell 
s'acaba, també, la primera època del llinatge en la qual s'hauria començat la 
seva estructura; a partir d'ara veurem iniciar-se un procés de consolidació, a 
través de l'únic mitjà d'ascens social; les aliances matrimonials. 

CONSOLIDACIÓ D E L LLINATGE 

Des del punt de vista més immediat, el fill primogènit de Guillem d'Aguiló, 
Berenguer, tornarà a fer el que havia realitzat el seu pare, quant a la qüestió ma
trimonial, és a dir, es posarà en contacte amb el grup social d'on procedia la 
seva mare per tal de cercar una dona que li pugui donar una major protecció 
social. En aquest aspecte, s'ha comprovat que én alguns casos l'individu cerca 
una dona dins el mateix àmbit familiar de la mare i aconsegueix de casar-se 
amb la filla del seu "avvunculus", la seva cosina matrilineal 2 3 , encara que 
aquest no és el nostre cas. Dins el ventall de possibilitats, Berenguer escollirà 
una de les filles d'una família important, dins el cercle de la noblesa catalana 
del moment, com és Elicsenda de Cervera. En un document datat el 3 de maig 
del 1166 on Ramon de Cervera i Ponça, pares de l'esmentada Elicsenda, 
cedeixen uns drets al monestir de Poblet, entre els testimonis apareix "...Sig
num Alisséndis femine, filie Raimundi predicti de Cerveirà,... Signum Beren-
garii de Aquilone, mariti, predicte Alissendis..." M . 
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I alhora que socialment ascendeix, econòmicament, com a cap del llinatge, 
Berenguer centrarà entorn seu gran part del patrimoni familiar, com demostra 
el marc geogràfic en què es mou jurídicament al llarg de la seva vida. 

No obstant això, desconeixem fins ara per què, en un determinat moment, 
la transmissió de l'herència provocà la creació d'un sots-llinatge. L'any 1193, 
Pere, anomenat també d'Aguiló 2 5, i fill de Guillem, fa testament, pel qual ens 
assabentem que aquest té la castlania del castell d'Aguiló, és a dir, la propietat 
troncal de la família. D'altra banda, aquest document també ens dóna referèn
cia del seu fill Guillem, de la seva filla (sense indicar el nom), i de la seva 
germana Sança. Amdues són el testimoni de la fi del procés que al llarg del s. 
X I I provocà que les dones no rebessin com a herència cap propietat per por de 
fer trontollar el patrimoni del llinatge, de manera que només heretaven béns 
mobles que, més endavant, esdevingueren diners, com és el nostre cas. 

D'aquesta manera, el darrer terç del segle X I I veurà per part de la tercera 
generació la creació de dos llinatges diferents. 

Com ja hem dit, ambdós germans, Berenguer i Pere havien tingut un fill 
amb un nom homònim: Guillem, com l'avi i fundador del llinatge, la qual cosa 
es podria interpretar com un desig amagat, per part d'ambdós personatges, de 
consolidar la continuïtat del llinatge; potser es confirmaria la tendència 
constatada al llarg del segle X I I de fixar el nom de persona per tal de ressaltar 
la línia primogènita de descendència 2 6 , propiciant d'aquesta manera la creació 
dels dos llinatges paral·lels. 

Si analitzem aquesta tercera generació, veiem com Guillem, fill de Beren
guer i nebot matrilineal de Guillem de Guardialada,27 es casa amb Alda. D'on 
procedeix aquesta dona?; aquesta qüestió ja havia estat causa de diverses 
hipòtesis. Alguns historiadors l'havien considerada com a senyora de Biure M ; 
hipòtesi fàcilment descartable si tenim en compte que el primer dels Aguiló ja 
hi tenia possessions l'any 1150. Segons l'historiador Miret 2 9 , aquesta Alda 
seria filla de Guillem de Claramunt i , per demostrar-ho, ens presenta el següent 
document: Es tracta del testament que fa Guillem, fill de Berenguer, l'any 1217 
on ens informa sobre l'existència de dos fills: Guillem i Guillem Umbert, i de 
dues filles: Elicsenda i Guilelma; i a més afegeix:"... et ego Alda facio meum 
testamentum et dimito ad filio meo Guilelmo U(m)berto totumquantum ego 
abeo vel abere debeo vel futuro habebat de honore patrimoni30 mei Guilelmus 
de Clarmunt..." 3 1 . De fet, l'existència d'una Alda de Claramunt la tenim 
documentada encara que indirectament en el testament de Ramon de Guàrdia, 
marit de Saurina de Claramunt, fet l'any 1205, en el qual ordena "...et mando 
dari Alde sorori uxoris mee Saurine quinqué milia solidorum Barchinonen-
sium quos pater suus Guilelmus de Claromente..."32. 

De tota manera, segons sembla, sí que existia una mena de relació entre 
aquest Guillem de Claramunt i els germans Aguiló, perquè, l'any 1174 fan una 
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donació al monestir de Santes Creus3 3 que no és res més que la ratificació d'allò 
que ja havia donat Guillem de Claramunt en el seu testament. Malauradament, 
la documentació no ens ha permès, fins ara, establir quin tipus de relació, ja fos 
vassallàtica o familiar, hi havia entre ells abans del casament. 

Malgrat això, aquesta branca continuarà essent la transmissora directa per 
via vertical del patrimoni, quasi íntegre, del llinatge dels Aguiló. Això ens ho 
confirma el fet que els diversos actes jurídics realitzats des de l'any 1192 fins 
al 1212 3 4 ens donen la mateixa àrea geogràfica d'actuació: Vallvert, Cogull, 
Biure... 

Pel que fa a Guillem, fill de Pere, hi ha un document que ens explica, d'una 
manera indirecta, com aquest intentà la continuïtat del seu propi llinatge, 
imitant el que ja havien fet els membres de la seva branca troncal. 

Es tracta del testament de Guerau d'Àlamany, fet l'any 1193. En primer lloc 
nomena com a marmessor un tal "Guilelmus maioris", possiblement identifi
cable amb Guillem, fill de Pere d'Aguiló. En segon lloc, Guerau d'Àlamany 
diu: "...et castrum de Talavera dimito Guilelmo de Aquilone nepoti meo et si 
ipsi descendat sine liberis redant Gerallo3 5 fratri suo et si ambo isti descenden-
rent sine prole legitima redant Raimundo Alamany..."36. Això vol dir que una 
de les germanes de Guerau era la mullera de Guillem d'Aguiló i que tenien dos 
fills: Guillem i Guerau. De fet, aquesta relació ja havia estat assenyalada per 
M.M. Ribera, segons el qual: "una hija de Gerao Alaman de Cervellon casó con 
la família de Aguilon: consta del testamento del mismo Gerao Alaman de las 
3 nonas de mayo de 1193, citado pàg. 77, a donde nombra por su albacea a 
Guillem de Aguilon el mayor y haze memòria de Gerao y Guillem de Aguilon 
sus nietos"37, per bé que els presenta com a néts i no com el que són realment. 

En definitiva, a la fidel sègle X I I ja s'aconseguí la creació de dos llinatges 
diferents, segons ho confirma un document datat l'any 1199, que fa referència 
a una donació que realitzen Guillem d'Aguiló, fill de Berenguer, i la seva dona 
Alda, dins el terme de Vallvert, a Befnard F i o l 3 8 , i en el qual apareixen com a 
testimonis:"... Signum Guilelmi de Aquilone. Signum Alda. Signum Guilel
mi Umbert nos qui hoc laudamus et firmamüs testibus firmaré jussimus. 
Signum Guilelmi de Guardia. Signum Guilelmi Timor. Signum Guilelmi de 
Aquilone de Talavera. Signum Guilelmi de Cirera...". Ara bé, aquesta aparició 
de membres de l'altra branca del llinatge en l'escatocol del document; i voldria 
dir que encara tenien un cert dret sobre el patrimoni familiar?. En tot cas, caldrà 
recordar que alguns historiadors consideren que l'aparició de parents com a 
testimonis en actes jurídics estaria justificada, justament, pel fet de tenir-hi un 
cert dret39. 
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L A TRANSFORMACIÓ D E L LLINATGE 

A l llarg del segle X I I I la conjuntura canvià. D'una banda, el creixement de 
l'agnació i , també, la pèrdua del caràcter estructurador de la teoria de l'aliança 
dins la societat feudal, originaren un canvi dins el dret de l'herència; així, passa 
el patrimoni, en primer lloc, als fills barons, i en segon, als fills de les filles. 
Tot això, juntament amb una transformació del sistema d'aliances a causa de 
la progressiva imposició del model eclesiàstic a la institució del matrimoni, i 
el fet que ara les aliances s'orientin vers un reforçament econòmic del llinatge40 

farà que la situació, quant a les estructures familiars, esdevingui diferent del 
que havia estat fins ara. 

D'altra banda, ens trobem amb una Barcelona en ple desenvolupament 
comercial, gràcies a les classes socials urbanes, la qual cosa fa que els 
interessos de l'alta noblesa s'orientin cap a l'exterior, amb un afany de fortuna 
i renom al costat del poder, ara ja, monàrquic. 

No obstant això, l'actitud de l'artistocràcia, als inicis del segle X I I I , vers la 
monarquia és encara força fluctuant41.1 els Aguiló, com a membres de la petita 
aristocràcia, s'incorpararan també, a aquesta dinàmica. Els primers Aguiló que 
trobem dins l'àmbit reial són Guillem i Guerau, nebots de Guerau d'Àlamany. 
L'any 1220 apareix un Guillem en el seguici del rei Jaume 1 4 2 ; i quatre anys 
més tard, hi trobem Guerau, conspirant contra el rei juntament amb els 
Montcada43. 

Un esdeveniment important marcarà, però, les primeres dècades del segle 
X I I I : la conquesta de Mallorca, en què van participar els membres de les 
famílies catalanes més importants;44 £hi van anar, els Aguiló?. Malgrat el que 
afirmen alguns autors4S, les Cròniques no els esmenten; segons Miret, en el seu 
Itinerari de Jaume I , 4 6 fóra possible l'estada de Guillem d'Aguiló a l'illa de 
Mallorca l'any 1231, encara que no ho afirma amb certesa. De tota manera no 
semblaria del tot estrany que els Aguiló, emparentats amb els Alamany, i ja 
dins l'àmbit reial, hi anessin malgrat que no hem trobat, tampoc, cap testament 
dels Aguiló datat just abans de l'anada a Mallorca, acte jurídic que realitzaren 
la majoria de nobles que s'embarcaren en aquesta empresa. 

L'any 1231, trobem un document força interessant. Es tracta d'una donació 
feta per Guillem d'Aguiló al monestir de Santes Creus del lloc de Biure 4 7 ; 
primerament, el fet de citar Biure relaciona aquest Guillem amb la branca 
principal del llinatge; i en segon lloc, entre els testimonis hi ha: "...Signum 
Guilelmi de Aquilone. Signum Guilelmi de Gardia avunculi mei qui hoc 
firmamus et laudamus et firmari a testibus rogamus. Signum Berengarii de 
Aquiloni fratris Guilelmi de Aquilone...", és a dir, per aquest document sabem 
que Guillem de Guàrdia era l'oncle matrilineal de Guillem i del seu germà, 
Berenguer. Qui era, però, aquest personatge?. La possibilitat que es pugui 
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tractar de diferents persones homònimes, totes elles documentades en aquest 
moment, ens fa dubtar sobre la seva probable identificació. iSerià el fill de 
Ramon de Guàrdia i Saurina de Claramunt? 4 S , o el fill dTirmessendis de 
Guàrdia i Pere Morel? 4 9 ; o el de Pere d'Alentorn i Estefania? 5 0 . Recordem que 
Saurina de Claramunt era la germana d'Alda, la mare de Guillem d'Aguiló i 
àvia d'ambdós germans. Aquesta circumstància faria potser més viable la 
primera hipòtesi. 

D'altra banda, si la participació a la conquesta de Mallorca sembla dubtosa, 
la seva anada a València està totalment documentada. Ambdós germans, 
Guillem i Berenguer, anaren al regne de València i hi romangueren durant 
alguns anys 5 1. Sobre això, l'historiador M. Coll i Alentorn52 i concretament pel 
que fa a l'estada de Guillem, afirma que "sembla haver residit al regne de 
València des dels temps de la conquesta (juliol del 1237) fins a l'abril del 1252, 
amb una sola interrupció testimoniada de març a setembre del 1251"; encara 
que, seguint Miret en el seu Itinerari de Jaume I , sembla que Guillem d'Aguiló 
tornà a Tarragona l'any 1245 i s'hi quedà l'any 1247 5 3 ; aquest fet es confirma 
per un document datat l'any 1246, dirigit al monestir de Santes Creus, en el qual 
Guillem exigeix els seus drets sobre l'herència del seu oncle Guillem de 
Guàrdia *\ qüestió que el farà retornar a Barcelona per reclamar-los al rei l'any 
1252 »• 

Si bé Berenguer s'hauria casat a València, com ho demostra un document 
datat él 29 de març del 1266, on s'esmenten els dos fills, Ramon i Pere 5 6 ; 
Guillem sempre que fa un acte jurídic ho fa sol, la qual cosa voldria dir que 
durant aquests anys romangué solter. De nou, l'historiador M. Coll i Alentorn 
ens aporta un document que ens pot esclarir una mica aquesta qüestió: és datat 
el 24 d'octubre del 12575 7 i fa referència al rapte d'una filla de Guillem d'Odena 
per part de Guillem d'Aguiló, i encara que no ens diu quines foren les causes 
que el motivaren, sí que ens informa sobre la identitat de la possible raptada: 
Anglesa d'Odena, amb la qual Guillem tingué dos fills: Eixemen i Nicolava. 

Ens trobem ja cap a final del s. X I I I amb una família Aguiló força minvada 
i que, com succeí en d'altres llinatges importants, acabarà desapareixent. 

CLOENDA 

E l sorgimeht dels Aguiló com a llinatge no és de bon tros un fenomen aïllat. 
Ja els historiadors de les estructures familiars de l'alta noblesa catalana 5 8 

s'havien adonat que vers 1140 i fins ben entrat el segle X I I I es produeix una 
gran mobilitat dins la societat del moment. 

Els grups socialment inferiors de la noblesa, comdors i castlans, mitjançant 
la seva relació familiar amb els grups socialment inferiors però econòmica
ment més poderosos, havien aconseguit gaudir de la riquesa acumulada per 
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aquests darrers. Això propicià la conjuntura adequada perquè comdors i 
castlans poguessin començar tot un procés d'ascensió vertical cap a grups de 
l'alta noblesa feudal, a través d'un sistema d'aliances matrimonials amb 
algunes de les filles dels grups socialment més ben situats. 

Així, a partir del 1140, ambdós grups (comdors i castlans) tendiran a 
unificar-se en un de sol, i es crearà una consciència molt particular de grup, 
lligada sens dubte als interessos econòmics de l'aristocràcia urbana i als grups 
ministerials. 

És, doncs, dins d'aquest marc històric on hem d'entendre la gènesi del 
llinatge dels Aguiló: el perquè i el com del seu origen, vers 1150; la seva 
posterior consolidació i , en un moment més tardà, la seva extinció com a tal. 
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NOTÍCIA SOBRE L A CONSTRUCCIÓ 
D E L A TOMBA DE BLANCA D'ANJOU (1313) 

Durant l'elaboració d'un extens treball sobre el Castell del Rei, de Tarrago
na, hem localitzat unes referències al trasllat a Santes Creus, de pedres 
destinades al vas o sepulcre de la Reina Blanca, segona muller de Jaume I 
el Just. 

A l'Arxiu de la Corona d'Aragó, es conserva un llibre de comptes amb 
coberta de pergamí, que recull el seguit d'obres dutes a terme a l'antic Pretori, 
conegut també com a Torre de Pilats. Els seus 168 folis abracen del 26 de març 
del 1313 a mitjan 1317. 

E l primer any, que comprèn 49 folis, recull, al llarg de 12 d'ells (del 3 d'abril 
al 28 de juliol), notes esparses que fan al·lusió a la realització de feines neces
sàries per al panteó reial. 

1. El sepulcre de Blanca d'Anjou. 

Morta el 14 d'octubre del 1310, per tal de satisfer el seu propi desig de ser 
enterrada al monestir - ja expressat el 20 de desembre del 1295 i confirmat 
novament al seu testament del 18 d'agost del 1308-, Jaume I I ordenà, el 16 del 
mes del seu traspàs, cl pagament de 500 sous barcelonesos, per a tallar les 
pedres a Girona. Pocs dies després, hom paga altres 500 sous al picapedrer 
Jaume Lirana, de Montmeló, cl qual buidà un túmul de pedra (urna provisio
nal?). D'altra banda, cl rei, el 15 d'octubre, va adreçar-se al Duc d'Atenes, 
Gualter de Brienne, a fi que l i enviés pedres de pòrfir, que no arribaren, per la 
defunció del Duc. Tanmateix, es decidí l'emplaçament i estructura del mauso
leu. L'obra s'encarregà al mestre arquitecte del Palau Reial de Barcelona, 
Bertran Riquer, el qual cobrà 70 sous, segons ordre reial (Xàtiva, 12 de gener 
de 1311). 

E l 16 de gener del 1312, des de Calataiud, el rei disposa que intervingui 
igualment el lapicida del Castell de Lleida. Pere de Prenafeta1 (tal vegada fill 
del mestre d'obres del mateix nom, de la Seu lleidatana, mort el 1286) 2 . E l 
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monarca precisa a l'abat del monestir que el mausoleu es faci semblant al del 
seu pare, Pere el Gran. Comunica a l'escultor que es desplaci a Santes Creus 
amb els seus ajudants i que segueixi les instruccions confiades a l'abat; així 
mateix, li fa saber que ha encarregat les columnes per al baldaquí, a Girona, on 
es trobava Jaume I I , l ' I de setembre del 1312. En aquesta data, escriu aBertran 
Riquer perquè, juntament amb el lapicida, vagi al monestir el 15 del mes 
esmentat i que, després, es posi en contacte amb el tresorer Pere Martí 3 per a 
obtenir els diners del material necessari. 

E l 13 de desembre del 1313, Fra Arnau de Mataró rep 4000 sous per les 
quantitats bestretes.4 E l 1314, s'hi incorpora l'escultor Pere de Bonull, el qual 
havia de percebre 8000 sous, que serien totalment satisfets, segons s'expressa 
en un document datat a Lleida el 5 d'octubre de l'any assenyalat. S'atribueix a 
aquest autor el tabernacle i els dos vasos. La imatge jacent de la Reina, 
enllestida el 3 de març del 1315, es deu a l'imaginaire de Lleida, Francesc de 
Montflorit *• E l 26 d'octubre del 1315, el monarca envià des de Lleida l'epitafi 
empotrat a la pilastra del costat. Les restes de la Reina foren instal·lades defi
nitivament el 13 de gener del 1316.6 

2. Comentari de les notes documentals 

Els comptes ens donen notícies dels obrers, ens detallen, en ocasions, el 
tipus de feina realitzada o ens precisen, alhora, la naturalesa dels materials i 
eines. 

a) Obrers 
Els primers registrats són quatre picapedrers que treballen a la pedrera: 

Joan Prohençal, Bonanat Bardina, Ferrer Català, Bonanat Ramon, i Joan, 
captiu de Pere Busquet. 

Joan Prohençal actua com a encarregat de les obres, tal com reflecteix el 
salari, lleugerament superior al dels altres dos mestres: 2 sous, 6 diners, en lloc 
de 2 sous. Figura a l'abril (11, 23, 24, 26-28 i 30) i al maig (4, 5 i 7-19). 
L'acompanya Bonanat Bardina (1*11, 23, 24, 26-28 i 30 d'abril) i hi intervé 
també del 12 al 14 del mateix mes. Dins la mateixa categoria, si ens fixem en 
el salari, hem de citar Ferrer Català, l ' I 1,12,14,23 24 i 26-28 d'abril. Del 23 
al 30 d'abril, hom lloga com a deixeble, durant 4 dies, Bonanat R amon, per 20 
diners diaris. Fa de manobre el dit Joan (en condició d'esclau), 1' 11,12,14,23, 
24, 26 i 30 d'abril, cobrant 1 sou diari. 

A partir del 4 de maig, Joan Prohençal compta amb l'ajut de tres mestres, 
portats de Vilafranca: Ramon, Bernat i Berenguer Esteve7. Els trobem els dies 
4 i 5 i , del 7 al 19, altres 10 jornades més. Així i tot, hem de suposar que el seu 
treball a la pedrera devia anar primordialment dirigit a l'obra del Castell, 
alternant-lo amb l'encàrrec reial, en relació amb les pedres del sepulcre de la 
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reina. E l 21 de maig, s'especifica que Ramon Esteve se'n va a la pedrera en 
companyia de 9 homes. El primer cobra 18 diners, mentre que els altres reben 
12 diners cadascun. Segueixen allí l'endemà. E l 23, en lloc de 9 homes n'hi 
acudeixen només 6. Finalment, el 28 de juliol, 13 homes s'ocupin del transport 
de pedra, a raó de 14 diners. 

Tot i que s'assenyala el sou diari, els pagaments s'efectuaven habitualment 
el diumenge. La quantitat assignada va parella amb la categoria professional 
i el tipus de treball. Els mestres cobren des de 2 sous, 6 diners fins a 1 sou, 6 
diners. Veiem que un deixeble rep 1 sou, 6 diners, salari que manifesta un bon 
nivell. Quant a l'esglaó inferior dins les tasques de construcció, esmentem els 
manobres, el nom dels quals no es precisa, que devien realitzar les feines més 
feixugues (tragí de materials), per 1 sou. Un cas a part és el d'un captiu que 
percebia 1 sou diari, l'equivalent del salari d'un manobre, una part del qual 
havia de lliurar al seu amo, Pere Busquet, (per a la seva manumissió?). Sembla, 
però, que la seva activitat devia ésser especialitzada, i actuava en la talla de 
pedra8. 

D'entre tots els obrers, únicament ens és possible d'establir relacions 
familiars dins el grup vilafranquí. A l foli 5, se'ns diu que Ramon és el pare de 
Berenguer; tal vegada, Bernat sigui el germà del primer. 

Com a proveïdors consten un fuster, ArnauBlanc, el qual, del 1313 al 1316, 
dirigí la fusteria del Castell Reial de Tarragona. L'ajudaren Guillem Bonet, 
Guillem Calderó, Bonanat Castelló, el macip Bernat Sanahuja i l'ajudant 
Guillem Vallflor. Hem trobat igualment un Pere Blanc, que potser era el seu 
fill. Se l i compren dues bigues per a palanquejar (foli 4 v.). Un mestre ferrer 
(?) Bartomeu, proporciona les eines metàl·liques: dos perpals, quatre tascons 
de 24 lliures i mitja (foli 6v.) i , el 18 de juliol, un mall. 

b) Feines 
E l fet que el veguer de Tarragona, Ferrer de Lillet, rebi una carta del tresorer 

reial, Pere Marc, determina que aquell s'ocupi, tal com se li demana per escrit, 
de lliurar al mestre (Bertran de Riquer o Pere de Prenafeta) del vas de la Reina, 
tota la pedra que necessiti. Per a complir l'encàrrec es lloguen picapedrers que 
treballen a la pedrera. Se'ns diu que la pedra esmentada havia d'extreure's de 
Tarragona. L'indret més explotat, el segle X I V , fou el peu de la "Torre del 
Paborde"'. Per això hom parla als documents de la "pedrera de la Torre" o de 
"la Torre del Paborde" 1 0 . Tanmateix, també s'esmenta la del "Torrent d'en 
Canyelles", la de "Na Cruïlla" ode "l'Olivard'enCluilla", "ladolç", "lablanca" 
i "la de Constantí"11. Pel que fa al primer, correspondria al torrent situat a la 
part inferior de les muralles, tocant a l'antic camí d'en Canyelles (nom d'un 
pagès propietari d'alguna finca) 1 2. Seria, doncs, pròxima a la pedrera de la 
Torre. De les dues següents, en desconeixem l'emplaçament. Fixem-nos, però, 
que s'anomena pedra "dolça" la que és de molt bona qualitat i resulta molt apta 
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per a ser treballada, per la qual cosa podríem considerar que "dolç", en lloc 
d'ésser un nom propi, assenyali la qualitat de la pedra. 

Quant a la pedrera blanca, la designació té alguna cosa a veure amb el tipus 
de material obtingut, que Joan Serra Vilaró ha identificat com a "pedra de 
llisos" o arenosa, emprada a la façana i al campanar de la Catedral13, abans de 
la pesta negra. Al foli 11 v. del Llibre de Comptes del Castell Reial, observem 
el trasllat dels picapedrers de Vilafranca a Constantí, per haver de treballar 
altres pedres. En darrer terme, podem fer al·lusió a un document en què, per a 
la realització del sepulcre d'Alfons I I I el Benigne i la seva esposa (1340) -obra 
de Pere de Guines-, es parla de "la pedrera de la Peixateria" (prop la plaça de 
l'Oli), per haver-se localitzat marbre en uns albergs. Comprovem aquí l'apro
fitament de pedres romanes d'una certa qualitat i l'ús ambigu del mot "pedrera" 
14 

Entre les feines dutes a terme a la pròpia pedrera hem de destriar les 
d'extracció de les de talla. Per a esberlar la pedra s'hi introduïen tascons 
mitjans de ferro d'uns 3 kg. i es picava al seu damunt amb malls o maces. E l 
18 de juliol, hom compra un mall al mestre Bartomeu per 8 sous (foli 11 v.). 
L'adquisició d'un tros d'àlber (foli 6v.) era necessària per a les falques (dues 
per tascó, que servien per travar-los dins la tasconera o canal en forma de V) 
1 S . Entre les eines de força, destaquem els perpals o barres d'acer o ferro 
(tronco-còniques o vuitavades), per a alçar les pedres mitjançant el principi de 
la palanca. Tenien un extrem af usat o punta i un cap ample i aplanat, anomenat 
pala, per a col·locar-se sota les pedres o dins les tasconeres. També es feien 
servir bigues16 o corrons per a fer lliscar les pedres. Distingim els foradats als 
seus extrems, reforçats amb anelles de ferro, per tal d'introduir-hi els caps 
prims dels perpals. Així hom podia fer córrer amb facilitat pedres grosses11. 
Primer es paga el transport (4 diners) de dues bigues, que després són compra
des per 8 sous, 7 diners. Quant als perpals, dos costen 20 sous (foli 4 v.). 

Un cop aconseguits els carreus es plantejava el seu transport fins al 
monestir de Santes Creus. Per a això, cal arranjar el recorregut fins al cenobi, 
de manera que una carretera pugui circular sense excessius obstacles. Hi inter
venen 9 homes, el 21 i 22, i 6, el 23 de maig. E l dia 21, fins i tot es disposa d'un 
saig per a evitar qualsevol oposició a l'hora de retocar els marges o altres 
indrets del camí (foli 8 v.), per 1 sou. E l diumenge, 20 de maig, s'envia un 
missatger a l'abat a fi de que trameti una carreta (foli 9). Finalment, el 28 de 
juliol, 13 homes s'encarreguen de portar les pedres (foli l l v . ) . 

c) Conclusions 
Les breus notes documentals inèdites, que transcrivim a continuació, ens 

informen sobre l'obtenció de la pedra, sense fer cap al·lusió als artistes que les 
havien de treballar "in situ". Això ens indica el coneixement del material 
procedent de Tarragona, on constatem la presència de picapedrers, als quals 
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s'afegeix la colla de Vilafranca. L'abat de Santes Creus Pere Alegre (1309¬
1335) s'encarregà de satisfer totes les despeses, les quals rescabalà, tal com ja 
hem assenyalat, el 13 de desembre. Les referències a la pedra de Girona 
s'expliquen pels fusts motllurats del tabernacle o templet de calcària nummu-
lítica, tan difosos per tot Catalunya (amb caràcter "industrial"), en galeries i 
finestrals. 

Així mateix, hem de ressaltar l'aprofitament de treballadors del Castell 
Reial en una altra obra empresa pel monarca. Les tasques s'alternaven i , per 
tant, s'allargaven. Tanmateix, era força usual que es comptés amb un conjunt 
d'artistes o especialistes de qualsevol art, amb possibilitat de desplaçar-se on 
se'ls requerís. Això comportava una uniformitat tècnica i una notable qualitat 
artística, en fugir de la improvisació. 

ISABEL COMPANYS I FARRERRONS 
NÚRIA MONTARDIT I BOFARULL 

N O T E S 

1. Vegeu Artemi Folch [Eufemià Fort i Cogul] Santes Creus, Panteó reial. Rafael 
Dalmau (Episodis de la Història, 92), Barcelona, 1967, pàgs. 18-25. Pere de Prenafeta 
és citat el mateix any com a mestre de les obres del claustre de la Seu lleidatana (Vegeu 
Gabriel Alonso García, Los Maestros de "La Seu Vella de Lleida" y sus colaboradores. 
Con notas documentadas para la Historia de Lérida, Instituto de Estudiós Ilerdenses, 
Lérida, 1976, pàgs. 19-20. 

2. Pere de Prenafeta (o Pennafreyta) havia treballat amb Bertran de Riquer al Palau 
de la Suda a Lleida, entre els anysl302 i 1310. Vegeu Gabriel Alonso García, ob. cit., 
pàg. 20. 

3. Vegeu Artemi Folch, ob. cit., pàg. 26. L'autor esmenta el document de l'ACA, 
Reg. 240, foli 64. Tenint en compte que l'any 1313 consta com a tresorer reial Pere 
March, creiem possible una mala lectura del cognom. 

4. ACA, Reg. 299, fol. 63 v. 
5. La seva intervenció consta a la Seu de Lleida entre els anys 1310 a 1312. Vegeu 

Gabriel Alonso García, ob. cit., pàg. 20. 
6. Per a la construcció i descripció del mausoleu, vegeu Artemi Folch, ob. cit., pàgs. 

18-29; Josep Vives i Miret, Els sepulcres reials del Monestir de Santes Creus, "Studia 
Monàstica", vol. VI , fase. 2, Abadia de Montserrat, 1964, pàgs. 370-373; Núria 
Dalmases i Antoni José Pitarch, L'art gòtic. Segles XTV-XV, Història de l'Art Català, 
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vol. 3, edic. 62, Barcelona, 1984 pàgs. 114-115 i Francesc A. Miquel, La Reina Blanca 
d'Anjou, Episodis de la Història, núm. 197, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1975. 

7. Recordem que, el 14 de maig del 1294, el rei Jaume II encarregà al mestre 
Bartomeu de Tarragona que anés a Santes Creus per a l'obra del sepulcre del seu pare, 
junt amb el lapicida de Vilafranca Guillem d'Orenga (tal vegada vinculat a l'obra del 
castell reial d'aquella localitat). Vegeu Josep Vives i Miret, ob. cit., p. 362. 

8. En relació amb la situació laboral del món medieval, vegeu: Pierre Bonnassie, La 
organización del trabajo en Barcelona afines del sigloXV, CSIC, Barcelona, 1975. 

9. Vegeu Joan Serra Vilaró, Elfrontispicio de la Catedral de Tarragona, Instituto 
de Estudiós Tarraconenses "Ramon Berenguer IV", Tarragona, 1960, pags. 36-37. 

10. Vegeu El llibre de l'Obra de la Seu, A.H.A.T., anys 1335-38, \Llibre de comptes 
del Castell Reial, 1315, folis 117 i l lv. 

11. Serra Vilaró, ob. cit., pàg. 36 i Juan Salvat i Bové, Tarragona antigua y 
moderna a través de su nomenclatura urbana (siglos XIII al XIX), Ajuntament de 
Tarragona, 2a. edició facsímil, 1961, pàgs. 433-434. 

12. Fèlix Martín, Els picapedrers i la indústria de la pedra a la Floresta, Fundació 
Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1981, pàg. 210. 

13. Ob. cit., pàgs. 18 i 31. 
14. Juan Salvat y Bové, ob. cit., pàgs. 321-3, i J. Serra Vilaró, ob. cit., pàgs. 26-31. 
15. Per a ampliacions sobre el treball de la pedra, vegeu Fèlix Martin, ob. cit. 
16. De fusta molt dura, freixe, roure, om o cervera. 
17. Vegeu Fèlix Martín, ob. cit., pàgs. 114-117 i 194. 
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A P È N D I X D O C U M E N T A L 

1313, abril, 11 a juliol, 28, Tarragona 

Anotacions de pagaments per al treball realitzat al Castell Reial de Tarra
gona, en temps del monarca Jaume I I el Just. S'ha transcrit únicament tot el que 
fa referència a les feines per al vas de la Reina Blanca d'Anjou, a Santes Creus. 

ACA, Reial Patrimoni, Apèndix General X-78,170 folis. 

[1313, abril, 21,23 i 11] 
fol. 4 

(...) ítem, dimats ans de Pascha, reebé Ja . letra d'en Pere March, qui.m 
deya, de part del senyor Rey, que donàs al mestre qui fa lo vas de la senyora 
Reyna ço que agués obs a pera que avien a fer trer a Tarragna lo dit mestre. 
Loga.y Johan Prohensal e Bonanat Bardina e Ferrer Català e Johan, catiu d'en 
Pere Busquet. Comensaren éser e la pedrera dimecres après Pascha. Estague-
ren tots .1111., lo dit dimecres. 

Prenia lo dit Johan Prohençal I I . solidos,.VI. 
diners. 

ítem, prenia lo dit Bonanat e Ferrer Català, 
cascú I I . solidos. 

ítem, lo dit Johan, catiu X I I . diners. 
(...) 

[1313, abril, 12-14] 
fol.4v. 

ítem, lo dijous, foren en la dita pedrera lo dit Bona
nat e lo dit Ferrer e lo dit Johan, catiu. Prenien cascú 
axí con lo dimarts, mas no y fo lo dit Johan Prohensà. 
Levà V . solidos. 

ítem, lo divendres fo en la pedrera lo dit Bonanat. 
Costà I I . sous. 
ítem, lo disabte hi foren lo dit Bonanat e Ferrer e 
Johan, catiu. Prenien los dits Bonanat e Ferrer cascú 
. I I . sous e lo dit Johan, . X I I . [diners]. Levà V. sous. 

ítem, avien obs . I I . bigues apalanqueyar. Costaren 
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de portar I I I I . diners. 
Fiu-les-los prestar a n'Arnau Blanch. Carretaren-

les e compram-les. Costaren del dit Arnau Blanch ... . V I I I . solidos, 
.VIL diners. 

ítem, compré . I I . perpals de mestre Berthomeu. 
Costaren .XX. solidos. 
(....) 

[1313, abril, 28-29] 
fol. 5 

(...) ítem, lo disabte ané a Vilafrancha, per logar 
mestres de pera, a obs de la obra e per ço com avia dia 
al plet de Vespella e logué en Bernat e en Ramon 
Esteva e son fill. Mené . I I . bèsties e el mul de la obra, . 
qui s'enportà los ferraments. Tornam-nos-en lo dic-
menge despís . I I . dies X I I . solidos, 

. I I I I . diners. 
[1313, abril, 23-30] 
fol. 5v. 

(...) ítem, lo diluns après Casimodo, los dits Johan 
Prohensal e Bonanat Bardina e Ferrer Català e Johan, 
catiu d'en Pere Busquet e estagueren en pedrera lo dit 
diluns, el dimarts e el dimecres fo Sent March e 
vagaren. E l dijous tornaren-hi e el divendres e el 
disabte. Levà .V. dies, a rahó que prenien axí com . X X X V I I . solidos, 
debans V. diners 

ítem, loguàrem Bonanat Ramon per dexeble, qui hi 
estech la dita setmana . I I I . dies. Prenia tots dies . X X . 
diners. Levà los dits . I I I . dies V. solidos. 

ítem, diluns derer dia d'abril, los dits Johan Pro
hensal e Bonanat Bardina e Johan, catiu d'en Pere 
Busquet, foren en pedrera. Levà aquell dia de tots 
. I I I I . , a rahó que dessús V I I . solidos. 

. V I . diners. 
ítem, agrem lo dit diluns lo dit Bonanat Ramon. 

Levà X X . diners. 
ítem, de logar del dit temps I I I I . diners. 
(...) 
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[1313, maig, 11 
fol. 6 

(...) ítem, lo dimarts foren Sent Feliu e Sent Jaume. Vagà lo mul e els 
mestres de la pedrera. 

(...) ítem, lo divendres entraren en pedrera, ab en Johan 

[1313, maig, 4] 
fol. 6v. 

Prohensal ensems. Estagueren lo dit divendres e 
disabte. Prenien divuit diners cascú. Levà de tots tres 
és . IX. solidos 

ítem, com ja y fos estat lo dimecres lo dit Johan 
Prohensal ab .1. hom, qui prenia . X I I . diners e el . I I . 
sous . V I . diners e estagueren lo dit divendres e el 
disabte, ab los dits Ramon e Bernat Estheva e Beren
guer e fosen . I I I . dies. Levà .X. solidos., V I . 

diners. 
ítem, compram . I I I I . tascons de mestre Berthomeu, 

qui pesaren . X X I I I I . libres e mija. Costaren X . solidos, .V. 
diners. 

ítem, compram .1. troz d'àlber, a obs dels tascons. 
Costà . I I . diners. 

[1313, maig, 7] 
fol. 7 

(...) ítem, diluns . V I I . dies dies anats mayg, entraren en pedrera los dits 
Johan Prohensal e Bernat e Ramon e Berenguer Estheva. 

[1313, maig, 9-19] 
fol. 7v. 

(...) ítem, con ja lo diluns . V I I . dies anats de mayg entresen 

[1313, maig, 7-20] 
fol. 8 

en pedrera los dits Johan Prohensal e Bernat e Ramon e Berenguer Esteva. 
Estagueren tro lo disabte que fo Sentsió, qui són . X V I I . dies. 

Levà lo dit Johan Prohensal, dels dits .XVIÍ. dies, 
que i a estat . X I I I I . dies . X X X V . solidos. 
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ítem, leven dels dits . X V I I . dies e el disabte e el di
vendres que ja hi havien estat, qui són .X. dies, los dits 
Bernat, Ramon e Berenguer Estheva. Levà, a raó de 
. X V I I I . diners cascú. Leven los dits .XIX. dies de tots. 
. I I I . És . L X X X V . solidos, 

. V I . diners. 
(. . .) 

[1313, maig, 21] 
fol. 8v. 

(...) ítem, diluns .XXIX. [sic] dies de mayg, fo a la pedrera en Ramon 
estheva ab . IX. hòmens, per adobar los passes, a obs de la carreta de Sentes 
Creus, qui y devia venir per portar les pedres, a obs del vas. 

Prenia lo dit Ramon Estheva X V I I I . diners. 
ítem, los . IX. hòmens, . X I I . diners cascú. Levà .. . X I I I . solidos, 

. V I . diners [sic]. 
ítem, hi estech .1. sayg lo dit diluns, per zo que no.ls 

contrestaçen arrencar los màrgens ne.ls altres lochs 
hon devia passar la carreta. Costà X I I . diners. 

(...) 

[1313, maig, 20-21] 
fol. 9 

(...) ítem, com ja lo dicmenge agués tramès .1. 
missatgé a l'abat de Sentes Creus que tramatets la 
carreta e el missatgé no vengués entro el diluns. Costà . I I . solidos, 

(...) 

[1313, maig, 22-23] 
fol. 9v. 

(...) ítem, lo dimarts, lo dit Ramon Estheva fo a 
adobar los dits lochs hon passàs la dita carreta. Prenia . X V I I I . diners. 

ítem, hi hac . IX. hòmens. Prenia cascú . X I I . diners. 
Levà I X . solidos. 

. V I . diners. 

ítem, dimecres, lo dit Ramon Esteva fo adobar los 
camins, a obs de la carreta. Prenia 

ítem, logà . V I . hòmens. Prenia cascú . X I I . diners. 
Levà 

. X V I I I . diners. 

. V I . solidos. 
(...) 
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[1313, juliol 28] 
fol. 11 v. 

(...) ítem, . X X V m . dies de juliol, logam, a obs de 
les carretes de Santes Creus, per portar la pera del vas 
de la senyora Reyna, . X I I I . hòmens. Costaren .XV. solidos. 

. I I . diners. 
( . . . ) 



PERE DE DÉU: BISBE DE SANTA JUSTA 

La publicació del diplomatari titulat: Documentospontificios sobre Cerde-
na de la època de Alfonso el Benigno (1327-1336) \ té un notable interès per 
a la història del monestir de Santes Creus pel fet que Pere de Déu, un dels seus 
monjos, va esdevenir bisbe de la diòcesi de Santa Justa durant el regnat 
d'Alfons el Benigne 2 . Així podem tenir un major coneixement de la biografia 
d'aquest religiós del cenobi de les ribes del riu Gaià. 

En aquest volum s'editen 286 documents, conservats a l'Arxiu del Vaticà 
(Roma), entre els quals divuit fan referència a la persona del bisbe Pere de Déu 
3 , a més d'altres tretze que al·ludeixen al bisbat de Santa Justa, però sols quatre 
d'aquests tretze estan relacionats amb la persona del monjo-bisbe 4 . En total 
hem trobat vint-i-dos documents referits a la persona de Pere de Déu; només 
tres havien estat publicats per Dionigi Scano 5 , i foren utilitzats a la redacció 
d'un treball que vàrem publicar en aquest mateix "Butlletí" 6 . Els documents 
aportats pel diplomatari editat per J . Trenchs i R. Sainz de la Maza pensem 
que justifiquen l'intent d'una nova aproximació a la semblança d'aquest bisbe 
de Santa Justa, i l'ampliació del coneixement d'un punt tan concret com és 
aquest, de la projecció del cenobi de Santes Creus dins la història de Catalunya. 

Pere de Déu fou proposat per a bisbe d'una diòcesi sarda, abans que el seu 
protector, Alfons el Benigne, fos comte-rei. Aquest, pocs dies després de 
succeir el seu pare, Jaume I I -mort el 5 de novembre del 1327-, rebia una butlla 
del sant pare Joan X X I I , datada a Avinyó (27 novembre) per la qual se l i 
comunicava que es desestimava la recomanació feta pel rei Benigne a fi que 
aquest monjo de Santes Creus fos nomenat arquebisbe de Torres (Sàsser); calia 
que Pere de Déu esperés l'existència d'una altra vacant, que fos menys impor
tant, tan eclesiàsticament com política 7 . Aquesta resposta de Joan X X I I no 
sabem si l'hem de considerar, exclusivament dintre del seu afany d'assolir una 
política de domini i d'intervenció pontifícia en els nomenaments episcopals o 
més aviat com una conseqüència de l'enemistat dels Sants Pares d'Avinyó 
respecte al casal barceloní, que s'havia fet palesa moltes vegades, entre altres, 
arran de la mort del comte-rei Jaume I I 8 -

Alfons el Benigne no es va descoratjar, va perseverar; el seu afany era 
recompensar Pere de Déu de les tribulacions i contrarietats patides com a 
confessor de l'infant Jaume9. La política eclesiàstica i personal del Comte-rei 
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va sofrir un nòu fracàs. Joan X X I I va denegar, novament, nomenar Pere de Déu 
per a ocupar el bisbat sard de Sulcis. Aquest refús era comunicat a Alfons el 
Benigne des d'Avinyó el 17 de juny del 1329, i es justificava, aquesta nova 
negativa, en la consideració del monjo de Santes Creus com a persona no idònia 
per a administrar el bisbat de l'illa de Sardenya.10 

La constància del comte-rei Alfons, de proposar el seu protegit com a bisbe, 
va ésser, a la f i , recompensada: el Sant Pere publicava una butlla (23 març 
1330) en la qual nomenava Pere de Déu bisbe de Santa Justa u . Això s'esdeve-
nia després de la mort del bisbe Guillem, òbit que havia tingut Hoc al principi 
d'aquest mateix any 1330, ja que l'onze de febrer, el bisbe Guillem, per 
procuradors, pagava la dècima. A Avinyó s'ignorava, en aquest moment, la 
seva mort12. S'havia aconseguit l'objectiu, després de tres anys -documentats-
de gestions: Pere de Déu era honorat per la seva fidelitat a la casa comtal de 
Barcelona. Aquest bisbat sard no era, malgrat tot, un guardó massa destacat, 
sinó més aviat migrat. Era un petit bisbat, bé que no el més escarransit; n'hi 
havia de pitjors 1 3 . 

Alfons el Benigne havia aconseguit no sols premiar i distingir el seu fidel 
servent -aquest era bisbe-, sinó també introduir un altre català a la jerarquia 
sarda, i evitar un prelat aborigen i , cosa que hauria estat pitjor, la presència d'un 
pisà o d'un genovès. Pere de Déu havia assolit, tal vegada, un primer càrrec per 
a obtenir una dignitat més destacada en la seva carrera eclesiàstica-política. 

Aquest mateix dia 23 de març* Joan X X I I comunicava la novetat al capítol 
catedralici; al clergat i poble fidel de la ciutat i bisbat de Santa Justa; als fidels 
i vassalls de la catedral, i a l'arquebisbe de Torres (Sàsser), metropolità de 
Santa Justa, com també el comte-rei Alfons el Benigne u . 

Pocs dies després, el 9 de maig, Joan X X I I autoritzava Pere de Déu a ésser 
consagrat bisbe, no a Avinyó, com era preceptiu sinó en aquell lloc que 
considerés més escaient, i per aquell bisbe que fos més plaent a la seva persona. 
Permet, així mateix, que Pere de Déu faci jurament de fidelitat a la persona del 
Sant Pare, de mans del bisbe consagrant1S. Un nou document pontifici, del 
mateix 9 de maig, li fa saber que ha de pagar 150 florins d'or com a servei comú 
amb motiu de la seva consagració episcopal. Aquest pagament es farà per mitjà 
de Gonzalo Zapata, eclesiàstic aragonès, membre destacat dels serveis diplo
màtics dels comtes-reis a la cort pontifícia d'Avinyó 1 6 . 

Desconeixem, de moment, detalls de la cerimònia de consagració episcopal 
de Pere de Déu. Aquest ritu va tenir lloc, segurament, entre la primavera i la 
tardor del 1330. Notícia de la seva celebració no ha estat trobada en les 
recerques fetes, la seva troballa ens haurà de documentar on es va celebrar i qui 
va actuar com a bisbe consagrant i , ensems, representant del Sant Pare. Aquests 
detalls, si es vol, són anecdòtics, emperò importants perquè ens han de 
permetre valorar la relació de Pere de Déu amb Joan X X I I i el comte-rei Alfons. 
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Pere de Déu, com a bisbe de Santa Justa, residia a Avinyó i realitzava, 
personalment, l'obligada visita "ad limina". Pagava, el mateix temps, el servei 
comú corresponent a la seva elecció episcopal. E l dia 11 de juny del 1331, 
Gasbert de Laval, camarlenc de la Santa Església Romana, testificava que el 
bisbe de Santa Justa havia fet, en persona, la visita "ad limina" i no per mitjà 
d'un procurador 1 7 . Això ens permet preguntar-nos: Havia estat o no a Sarde
nya? Era, el pas per Avinyó una etapa del seu desplaçament a Santa Justa? Ara 
com ara haurem de contestar aquestes preguntes d'una manera negativa: no 
havia estat a la seva diòcesi, i l'itinerari més lògic entre Catalunya i Sardenya 
no passava per Avinyó. 

Els dies 5 i 25 d'agost d'aquest mateix any 1331, Pere de Déu, com a bisbe 
de Santa Justa, pagava la dècima de l'illa de Sardenya. Pagament fet pel seu 
procurador Guillem de Chaumer, monjo cistercenc del monestir de Fontfreda 
l g . Aquesta actuació del bisbe de Santa Justa no té importància pel que fa al seu 
itinerari, puix que aquest càrrec episcopal comportava la recaptació de la 
dècima sarda; els seus procuradors podien fer-li la feina, i no calia la seva 
intervenció personal per a realitzar aquesta tasca administrativo-eclesiàstica19. 

No dubtem de l'estada de Pere de Déu a Santes Creus de darrers del mes 
d'octubre del 1331. Aquesta notícia, aportada pel cronista domèstic fraMallol 
un segle més tard de l'esdeveniment, no l'hem de considerar equivocada, és 
més, tampoc no exclou que fos succeït l'any 1330 2 0 . Deprés de la seva 
consagració episcopal, Pere de Déu va visitar el seu monestir, segurament per 
a acomiadar-se de l'abat i dels monjos, els seus companys de claustre. És 
inqüestionable que la proximitat de la festa dels difunts (2 novembre) justifica 
la benedicció del nou cementiri de monjos i de l'església de l'hospital. E l que 
dóna lloc a més interrogants és la benedicció de la sala capitular, del nou mo
biliari i del claustre. Quant a aquest darrer, hem de relacionar-lo amb l'inici de 
la construcció del claustre gòtic abans de la intervenció de Reinard des Fonoll 
2 1 . No intentem resoldre aquests interrogants; sols constatar que Pere de Déu va 
poder visitar el monestir de Santes Creus i actuar com a bisbe, la tardor de l'any 
1330 o del 1331. 

E l dia 3 d'octubre del 1331, per mitjà de procurador, Pere de Déu pagava a 
la Santa Seu la quantitat de 80 florins d'or i 20 torneses, deute del seu 
antecessor, el bisbe Guillem, el qual no havia pagat la dècima M . A continuació 
es fa un silenci documental de quatre anys. Teòricament l'any 1333, havia de 
fer la corresponent visita "ad limina", fos personalment o per procurador. Hi ha 
dues respostes per explicar el silenci documental: o que el compliment no era 
tan rigorós com creiem o que ens manquen documents, perduts o dispersos, per 
altres sèries de l'Arxiu del Vaticà, no consultades per J . Trenchs i R. Sàinz de 
la Maza. Considerant la personalitat del sant pare Joan X X I I se'ns fa difícil 
creure que no es va portar a terme aquesta obligació episcopal. 
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E l 26 de juny del 1335, Pere de Déu fa, personalment, la visita "ad limina" 
a Avinyó, i a la vegada actua com a procurador del bisbe Joan d'Ales per a fer-
l i , també, la seva visita 2 3 . E l bisbe de Santa Justa, després d'escriure la seva 
patètica lletra del 7 de març M , havia abandonat Sardenya i , en aquest cas, amb 
tota legalitat, a fi de fer la visita "ad limina". L a pregunta és: Va retornar a Santa 
Justa? 

A partir d'aquesta data, la biografia de Pere de Déu torna a entrar en el 
silenci. Dionigi Scano, Gams i Eubel no ens aporten a les seves obres cap data 
del seu trasllat a una altra diòcesi ni de la seva mort, com tampoc del 
nomenament del seu successor 2 5 . 

Es va complir el seu auguri? 
"Jo morir axí si ajude de Déu e de Vos e no que.m hic trage" 2 6 . 
Desconeixem, de moment, si aquest auguri fou una realitat; Pere de Déu es 

perd en el silenci de la història. 
JOAN-F. CABESTANY I FORT 
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TEODOR CREUS I COROMINES 
(Barcelona, 1827 - Vilanova i La Geltrú, 1891). 

E l primer historiador modern del monestir de Santes Creus ha estat Teodor 
Creus, al qual va dedicar-se la nostra 27 Festa Anual (9 setembre 1973). La 
seva obra: Santas Creus. Descripción artística de este famoso monasterio y 
noticias históricas refer entès al mismo y à los reyesydemàs personas notables 
sepultadas en su recinto (Barcelona, 1884), ha estat molt utilitzada, i fins i tot 
copiada però poc citada. 

Teodor Creus i Coromines fou un home de la generació anomenada per 
Jaume Vicens i Vives la "Floralesca". Teodor Creus va estudiar a la restaurada 
universitat de Barcelona (1842) i va formar part d'una de les seves primeres 
promocions, la de l'any 1847. Va col·laborar, des de la seva fundació, a la 
revista "La Renaixença" (1871), on va publicar el seu treball: Una visita à 
Santas-Creus ( I I , núm. 7 i 8 (18 novembre 1876), p. 258-267), pocs dies abans 
de la creació de 1"'Associació Catalanista d'Excursions Científiques (26 
novembre 1876). Aquesta institució va encarregar-li la redacció de l'article 
Santes Creus per a XÀlbum pintoresch-monumental de Catalunya" (Barcelo
na, 1883). Aquesta monografia, massa extensa per la finalitat de VÀlbum i que 
es va haver d'abreujar, fou l'origen del llibre publicat pèr Teodor Creus l'any 
següent i del qual ara hem celebrat el centenari. 

En record d'aquest centenari de la publicació d'una obra cabdal per a la his
toriografia del monestir de Santes Creus, hem cregut escaient reproduir el seu 
treball de "La Renaixença", primera fita de la història del cenobi, restaurat 
després de l'abandonament de la Desamortització (1835). 

Aquest treball amb tot els seus elements, tant ortogràfics com històrics, 
propis de la generació "Floralesca", l'hem de valorar com là primera fita d'una 
obra centenària però viva per a tots els estudiosos del nostre cenobi. 

Completem aquest treball de Teodor Creus amb la publicació del téxt de la 
descripció feta per Joaquim Aymamí, de la primera visita feta a Santes Creus 
per l'Associació d'Excursions Catalana i publicada al seu "Butlletí Mensual" 

35 



UNA 

VISITA À SÀNTAS-CREUS 

R A N D I O S A es la impressió que s' experimenta 
al ovirar desde la nova carretera dc Vendrell 
à Val ls y al empendrer la cn construcció des
de ella à Pont de Armentera lo famós mo-
nastir de Santas-Creus, ab sos torrats mu-

rallons y sa el-leganta llanterna descollant sobre lo aixam 
de subalternas construccions que en son entorn acumula
ren los fills del gran Sant Bernat, à mesura que se anaren 
reconeixent per alguns reys d 1 Aragó y potentats catalans 
los grans serveys que à la vera civilisació, à las ciencias y 
a las arts prestaban aquells laboriosos monjos, en aquells 
sigles de barbàr ie en que semblaba que la forsa bruta era 
la única que habia de quedar reyna y dominadora del 
mon, proscribint pera sempre tot lo que a la intel· l igèn
cia y al sentiment serveix de grat aliment y pastura. 

Encisadora es la obaga via que, brollant aygua per tot 
arreu y discorrent per dins de una espècie de «túnel» dc 
exhuberanta vegetació , condueix desde «'1 molí de baix» 
per la bora esquerra del Gavà , fins a la porta del primer 
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rccinto dc aquell famós monastir : magestuós, d pesar dc 
son estil «bnrroch» ó «Churrigucrcsch» lo portal ó cubert 
que d manera de arch triunfal dona ingrés d la gran avin
guda que precedeix d la ample escalinata y cspayosa plas-
sa, cual avinguda forman dos rengles d' edificis moderns, 
pero vistosos, tenint al mitj una font monumental del 
mateix estil de lo portal: y colossal, magnífica, imposan-
ta per la mateixa sobrietat y severitat dc las ratllas que la 
forman, la fatxada principal del digne èmul dc Poblet, 
que enfront dc dita plassa s 1 alsa, meitat monastir, meitat 
fortalesa, ab sos escassos y estrets finestrals, sa petita y 
scnsilla porta principal, la mes moderna y adornada del 
claustro nou, y sas altíssimas y nombrosas almenas tre-
padas per estretas sageteras. 

L a vista no 's cansa de contemplar aquell magnífich 
conjunt que presenta lo cos avansat y de major alsada 
que constitueix la església, ab lo restó del edifici primitiu, 
sobre tet mirat desde la part de mitjdia en lo dngul que 
forma las mes novcllas construccions dc la part dreta. 
Mescla de solidesa y d' el-legancia; grandiosa y severa 
ensemps qu' esbelta y proporcionada ; aquella munió de 
ratllas, en sa inmensa majoria, rectas, pero en tan diver
sos nivells y termens trassadas que forman tal conjunt, 
atrauen a V espectador, per petita que sia la guspira de 
gust artístich que poseesca , y '1 predisposan dignament d 
admirar las molras altres bellesas que al penetrar en son 
interior V esperan. 

Travessat lo portal, p r e s é n t a r s ' a la vista la estreta y 
elevada nau central, de las dels costats, mes baixas, sepa
rada per robust íss ims pilans despullats de tot adorno; 
parets nuas, de un gruix descomunal, de tant en tant, tan 
sols, interromput per uns estrets finestrals abocinats, que 
dónan pas no mes d la llum mes precisa ; expressant, 
tot ab tot, que aytal construcció perteneix a una època en-
que la casa del Senyor no era per tots respectada, y 
que 'Is qui cn ella pregavan y '1 servian, no podian ferho 
ab tot descans y sens pendrer avans totas las precaucions 

37 



260 La. jRcnaixensa 

imaginables per la seguretat de la una y dels altres. 
Aquest caràcter , no obstant, que es lo determinant de 

la part del monastir que 'ns ocupa, se veu avuy, en gran 
part, desvirtuat y empetitit per las superposicions y subs
titucions que ha sofert, sobre tot en los derrers temps de 
sa existència com à monastir, que lo fan semblar à un 
adusto cavaller de la edat mitjana, que per los clars de la 
visera mos t r à s sas galtas rublertas de pols d 1 a r ròs ; que 
portés cuberta sa enmallada cota dc sedosos fiochs y viro-
ladas>borlas y sarrells ; y en lloch de calçar sas mans las 
forradas manoplas, apareguessen poblats sos dits ab una 
felimó d 1 anells y de tumbagas. 

Aquella paret del cor ab angelots de guix d' infladas 
galtas ; aquells altars barrochs de colorainas •, lo retaule 
major, lletj, detestable, sens gràcia la menor, causan a V 
anima un efecte molt trist. j E s una l làst ima! 

;Qu i ho hagués pogut veurer com ho deixaren los qui 
ho varen construir! Mes ja 's veu: li degué aparèixer mas
sa fret y trist a algun senyor Abat del sigle passat V as
pecte que presentarian los retaules bisantins, avaros d' 
exornacions supérl luas y no justiücadas, y ho va fer subs
tituir per cosa mes nova, mes flamant, mes bonicoya y 
que cridés mes T atenció. ; Deu li perdoni al bon senyor 
tal hcretjía, que causa una impressió molt deplorable! 

V gracias que 's varen salvar algunas pinturas, ençua-
drantlas de nou en nous retaules, com son las virtuts teo
logals, un Sant Pere, un Sant Pau y altres Sants, un pur
gatori, del cua! trauen alguns àngels las animas per pu-
jarlas al Cel 

Pero ;qué abandonadas estan! Cubertas de una espessa 
capa dc pols, secas, rebegudas, sols T afició à V art pot fer 
trobarlas ; y per podcrlas apreciar un poch be, fa menes
ter sacrificar un mocador y acudir mes, de un colp à las 
vehinas picas de I ' aygua bencyta per anarlas refrescant. 

Y de las mesas dels altars ; q u é "n direm? Compostas 
totas de una ara soperba de una sola pessa, sostenguda 
per columnetas ó pi lans. com s' acostuma en altars d 
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aquell temps, avuy las tapan..... uns envans de m a h ó , 
arrebossats y pintats per algun Apeles de la escola dels 
que tenen sos reals establerts en eix «Pla de la Boquer ía .» 

Suposo que cuan va visitar aquell lloch, per ferhi reco
manables reparacions, la «Comissió de moniments h i s tó -
richs y artístichs de la Provincià de Tar ragona» à la cual 
perteneix, no repararia en aquesta particularitat, de que 
nostra batxillería se va adonar ; puig, altrement, sembla 
que hauria pres alguna providencia pera fer desaparè ixer 
tan estrany àdefési. 

Després de extassiarse '1 cur iós visitant en la contem
plació de los primorosos enterraments de Ms reys d 1 A r a 
gó E n Pere I I I , lo G r a n , y E n Jaume I I , lo Jus t , y sa 
esposa, preciosas joyas d" estil gótich florit, de afiligrana-
da ornamentac ió ; lo primer de ' ls cuals jau en una mas-
sisa urna de pórfïdo, tenint al seu costat, pero en lloch 
sobrat humil , la gran figura de son regnat, desprès d' e l l , 
son fidel servidor, lo famós almiral l Roger de L a u r i a , se 
puja la ample escala que condueix al antich dormitori de 
novicis; y al arribar a son extrem, per altra escala de do
ble accés, se guayta lo que fou biblioteca, cuals arteso-
nats A-an cayent a pedassos per tot arreu. 

De allí se va als claustros, y allí si que \s pot d i r . . . . . la 
mar... . . si 's vol usar semblant expressió en lo sentit de 
no trobarne d1 altre que done mes V id':a d' alguna in -
mensitat. 

Desde luego's veu que aquella obra es molt mes mo
derna que la església que te al costat, y que per feria se 
va tenir que variar las ratllas que M constructor de la pri
mera habia trassat pera continuar per aquell costat V edi
fici. Pero iquin estil tan diferent! j Quina cl-legancia de 
perfils!; Quins detalls! jQuinas columnas, que ni de fer
ro fus podrian ser mes primas! jQuinas ménsulas en lo 
arrcncarhent dels archs! ;Quins capitells-!" 

Inagotable era, en veritat, P imaginació d' aquells mo
destos artistas, que, inspirats sols per la Fé , nos deixaren 
aqiu'llas obras mestres, ven-, cuidnr d* atraurers' sisquera 
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un recort dels veniders, esculpint sos noms en ellas. H o 
mes, à n g e l s , plantas, fruytas, a rmas , eynas, tipos bur
lescos, sants , animals reals y fantàs t ichs , passatges bí-
blichs de tot hi ha en aquella rica expos ic ió , que 
sembla dir l ï à un : «Vaja, demana ; à veurer si nomena
ràs cosa que aquí no hi haj'a.» 

Dels c laústros de la Seu de Tarragona se ensenya, com 
objecte lo mes cur iós , la professo de las ratas enterrant io 
gat. S i .Santas-Creus t ingués algun garlador «cicerone» 
mostraria-al viatger, com lo cur iós de sos c laús t ros , lo 
capitell de l a «fasicolada» columna que sosté P àngel de 
la part del mit jdia , en lo cual s1 hi veu representada la 
creació de '1 home ; la formació de la dona per medi de 
a extracció de una costella de aquel l ; la imposició del 

precepte de no menjar del fruyt del arbre del bé y del 
m a l ; la tentació per la serpent; la ordre del Senyor al 
àngel pera expulsar à nostres primers pares del Parad ís ; 
lo cumpliment de aquesta ordre; los pobres desterrats 
mirantse avergonyitsy buscant fullas percubrir sas carns; 
la subst i tució d 1 aquestas fullas per pells de animals ; y 
las consecuencias físicas, per fí, de lo pecat original, de 
tenir que sembrar Adam la terra pera menjar, mcntres 
E v a fila, C a i m cava y Abel guarda bestiar. 

Mentida sembla que en tan poch espay se pogués vuy-
dar tan gran assumpto, que à molts sens dupte passaria 
desapercebut, y de que sols me vaig adonar à causa de 
las moltas horas que vaig dedicar à saborejar poch à poch 
lo mon dc bellesas que en aquell reduit espay se troban 
aplegadas. 

Y iqué direm d 1 aquella ilotjeta ó templet bisantí , cuals 
ma'cisos sostre y parets no permeten penetrar, ni '1 mes 
petit raij de sol , qu 1 en los calors d 1 estiu puga contrares
tar la delcitosa frescor que difundeix en aquell recinto 
privilegiat la copiosa font qu' en son centre brolla, espar-
ramantse per V ampla pica, produint ab son suau mur
muri las mes fantàsticas a rmonías? 

Al sentir, en mitj del silenci y soledat que allí regna-
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ban, aquells compassats sons, no poguí menys de com
parar aquella font que allí habia sobreviscut à la destruc
ció de gran part del monastir y a la expulsió dels religio
sos que allí la col-locaren, ab la l lum de nostra Santa Fé 
que permaneix inalterable en mitj de las convulsions que 
agitan lo mon, y resplandeix à traves dels sigles, per so
bre las runas de las mes pretenciosas civilisacions y V 
enderrocament dels mes poderosos imperis. 

Aquell fresch manantial d e g u é , sens dupte, vessars 1 de 
sentiment à V arribada de las despullas mortals dels dos 
braus cavallers, que després d 1 haber fet dir al gran Rey 
Conqueridor : «que '1 tindrian per foll cuants sapiguéssen 
»lo que oferiria à Deu si Ms hi tornaba» anaren à cercar 
una tomba en que reposar, en aquell retirat cenobi, à 
cual construcció tant habia contribuit sa noble casa : ella 
degué , aquí mateix, refrescar, mes de una volta, los ar-
dorosos llavis del rey à qui d iguéren «lo dels francesos» 
cuan anaba en busca allí de algun descans a sa agitada 
vida ; ella degué apagar t ambé algun colp la set d 1 aygua 
del cos, que no la de glòria de V anima, del qui volia «no 
»corrés la mar ni un peix que no portas en la cua graba-
»das las barras d 1 Aragó :» en sa frescor se complaurian 
forsas vcgadas E n Jaume I I , lo Ju s t , y la sua esposa «la 
Sancta Regina, madona Blanca de Sancta Pau ;» y no po
dria manco sa remor de barrejarsc ab los cants dels mon
jos, cuan, recorrent éstos en professo los claústros , aeom-
panyaban a son derrer scjorn los rcstos ja inanimats d* 
aquells mateixos reys y r e /na , y del famós almiral l ; y , 
avans, los dc un Grau dc Cervel ló, dc un Guillem dc Cla
ramunt, dc la esforsada Gui l lc rma de Moncada «la may 
vensuda amassona» com la crònica l i diu, de uns Queralt, 
A g u l l ó , Puigvcrt y altres, cuals sepulcres enriqueixen 
aquell lloch donantli un atractiu imponderable. 

Desde M claustro s* entra a la sala de capítol per una 
graciosíssima portada gòtica del mes acabat treball, es
tant lo pis de dita sala poblat de grandiosas llosas scpul-
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cralsVque en- pronunciat "relleu mostrari las "severas figu-
ras :dels abats rriitr'ats del monastir, que sota d v a l l í des
cari sàn . ' ' " . . . : ' •• 

L 'abandono y desolació en que avuy se t robà aquell 
lloch, com lo demés "que '1 rodeja", degué inspirar à "algun 
bon fill de nostra terra, à qui, com nosaltres, avergonyeix 
la ba rbà r i e de un sigle que vol ser tan il-lustrat, las sen-
tidas estrofas que 's llegeixen en altre de sas parets, encar 

. que mitj esborradas, y dé las que poguí extrauref lo se
güen t , que si no pot citar com à model de versificació, 
tradueix ab bastanta veritat las impressionsque allí. expe
rimenta tot lo qui s' interessa per lo bon nom y la histo
ria de nostra Pàt r ia . 

«Estaba nuestro siglo.' . . . 
Haciendo alarde de su sana impía 
Y de su ilustracion cacareada 
Acaso Santas-Creus baldon seria. 
Destruir quiso de Dios esta morada, 
Y alzar la loza de la tumba fria, 
Por ganar para sí la triste glòria 
De rasgar esta pàgina à su historia. 

. . . . . cèlebres varones 
Con su nombre sus muros ilustraron 
Y nombres sin nombres, pelones sin blasoncs 
A l robo y à las llamas lo entregaron: 

Vista la capelleta dc la Concepció hont estan, com per 
tot a r reu , mutiladas las estàtuas ó imatges de marbre 
blanch de la Sma. Verge y dels Sants Apòstols , se va per 
loxlaustro vell , enderrocat boy tot y que no sens perill se 
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atravessa, aJos pa t i s ' y habitacions dels reys d ' A r a g ó 
que preferiren Santas-Creus a Poblet, los dits E n Pere. I I I 
y E n Jaume I I , y las reynas Blanca d' Anjou y Pet roni la . 

Allí està lo menjador ab la l lar de foch, cual g r a n d i ó s 
falda soportan dos lleons, y sots lo cual aixugarian sos 
mantells y tabars aquells i l · lustres sobirans y los braus 
guerrers que I s acompanyaban ; allí deguéren descansar 
de sas guerreras fatigas y conversar de sas gegantines 
empresas, à mes dels j a , fins are , nomenats, los F o l c h s 
de Cardona, Pal làs , Rocabertts, Anglesolas, Pons d 1 Anï-
purias, Entenças , Rocaforts, Margari ts , Centellas, Q u e -
ralts y los cent altres qu' omplenaren de llurs fets l a h i s 
toria pàtr ia : allí estan la privada cambra y la arcoba de 
E n Jaume I I ; lo dormitori y oratori de sa esposa B l a n c a 
d' Anjou ; la cambra y arcoba de la reyna Pe t ron i l a , y 
aposentos sens fí de totas clases que excitan mi l recorts. 

Mes jen quin estat resta tot! Enderrochs tot a r r e u , tot 
arreu runas; trespols que ni lo pes d' un home consentan; 
sostres, pertot , trepats que P aygua estova y à trossos 
van cayent; fins las mateixas parets en que la «Comis s ió 
de moniments histórichs y ar t ís t ichs de la P rov inc i à» feu 
pintar anys atràs alguns lletreros que fessen saber al viat-
jer lo que era '1 que m'traba, van cayentse t a m b é , y promp
te haurà restat inútil lo seu jelós afany. 

Los esbarsers y las euras, los llacsons y lletreras y cent 
altras plantas se van ensenyorint poch à poch de tota 
aquella inmensitat de construccions que molts pobles no 
igualan, y 'en pila informe corivertidas, en breu sols ser
viran d 1 habitació à sargantanas, lluerts y altres bitxos 
semblants. 

Pero i qué estrany, si , l luny de repararho, la ma -de l 
home sols visita aquells Uochs pera apressar sa ru ina ; sí 
lo que escapà dc la fúria dels incendiaris dc P any 3 5 , va 

i L'-un d' aquestos patis, encare que de iries petitas proporcions, es la 
mes exacta reproducció del dc eixa Audiència y antiga Diputació dc Bar
celona, 
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essent presa de la brutal cobdícia d 1 uns y d̂  altres; si un 
dia un cacique d' allí aprop (Deu l i hage perdonat aques
ta y d' altras) se 'n porta los balcons per millorar sa casa; 
si un altre dia funcionaris públ ichs se 'n duen fins las jà-
seras que llur superior fa retornar, si be que inút i lment 
ja per l 1 edifici ; si tot hom se vesteix ab sas despullas ; y 
fins are fa poch, ab ocasió de la infausta lluyta civi l que 
'ns deshonraba, los de un poble vehí varen descubrir 
gran part de las habitacions reyals, y se 'n portaren las 
teulas, vigas y cabirons à carretadas per cubrir sos for-
tins? 

E n altre pais, no sols res d 1 aixó hauria succehit, sino 
que pel contrari, ja que no s1 hagués cregut possible (que 
be ho hauria estat) reformar, sense destruir, la Insti tució 
que à tan important moniment donaba v ida , lo govern 
central, ó al manco lo provincial , hauria destinat anual
ment algunas cantitats pera la reparació d1 ell; hauria po
sat allí un encarregat de vetllar per sa conservació, y cer
cat lo modo de utilisar tan rica joya , en benefici de V art 
ensemps que de la terra. 

No, que avuy un munt de runas, cada dia creixent, en 
lo edificat, acusa la barbàr ie dels uns y l 1 abandono é in 
cúria dels altres ; y en lo que consti tuïa la part rural , de
pendent del mateix, la desaparició dels magnífichs boscos 
y espessas salseredas, sacrificats à la cobdícia de usurers 
sense cor ; despullant al pais de una vegetació tan neces
sària pera la atracció y conservació dc las ayguas, origina 
continuas y desastrosas inundacions dels terrenos en infe
riors cuvells çol-locats, esterilisantho tot, cada volta mes 
ab las inmensas cantitats de «goret» que van ÍÍ perdrers' 
al mar, arrossegats pels xaragalls, torrents y riefas. 

; Q u é cego es V home cuan obra sols fi impuls de sas 
passions, y cuan trist es que, per efecte del clima, tempe
rament, ó lo que s ia , se mostre sempre nostre poble tan 
dominat per cllas! 

Una observació y conclouré : 
E n lo bell mitj dc la inmensa massa dc runas à .quc 's 

44 



Una visita a, 'Santas-^reus 267 

veuhen red'uidas las habitacions reyals y demés construc
cions de la part dè mit)dia y llevant del monastir, 's con
serva en peu, sencera y desafiant als homes y als elements, 
la primitiva església que construiren los dotse monjos 
francesos que del monastir «de la G r a n Selva» vingueren 
à las ordres de Guillerm de Montpellef à fundar lo de 
Santas-Crcus en 1157, ab los cuantiosos donatius que à 
I 1 efecte''ls hi feu la casa de Mòncada ; y en lo presbiteri, 
mes elevat que '1 resto del pis de la església sota, sa seve
ra y massissa volta de c a n ó , 's conserva així mateix la 
mesa de V altar, llarga de 12 palms, d' ample de 8 y de 1 
y mitj gruixuda, tota d' una pessa, sostenguda.per vuyt 
pilans. 

L a església principal del monastir, no massa posterior 
en const rucció , móstras 1 t ambé sencera ab condicions de 
durar. 

L o claustro, mes modern ab tot y sent, ha comensat ja 
à enderrocarse. 

Los palaus dels reys de A r a g ó y altras dependencias 
mes novellas, son los que mes enrunats estan. 

No sembla que aquesta fermesa respectiva de cons
truccions, guarda una estranya analogia ab la fermesa 
respectiva de conviccions de las generacions que las aixe
caren ? : 

T E O D O R O C R E U S . 

Vilanov» y Geltrú, Octubre Je 1S7'). 



BUTLLETÍ MENSUAL ' 
D E T.A 

A S S O C I A C I Ó D ' E X C U R S I O N S C A T A L A N A . 

A N Y I V . S E T E M B R E V O C T U B R E D E I S S I . NUMS. 36 Y 37. 

A V Í S . 

Se prega a tots los S r s . Suscr iptors forans que 
estigan en descobert que se s e r v e i x i n remetre en 
sellos de correu lo import pendent de l lurs suscrip-
cións f i n s lo N . ° ^ 9 i n c l u s i u (f i de Desembre) al 
S r . A d m i n i s t r a d o r del B U T L L E T Í , D . J o s e p h Marquet 
y O l i v a , P a s s e i g de S . J o a n , N . ° 135, baixos. 

S E C C I Ó O F I C I A L . 

A N U N C I S O F I C I A L S . 

T R A B A L L S D E L MES D E O C T U B R E . — D i a 11.—Junta Gene
ral. Lectura clcls sogiicnts traballs: «Acta de una excursió parti
cular ;í S a n t P>cnet dc Ba£cs>, per D . Cels G o m i s . — <Jd. id. per 
lo X o ^ u c r a Pal laresa^, per D . E d u a r d Harlé, delegat ;í Burdeos. 
— «Id. i d . à S a n t Martí de Torrcllas» (acabament), per D . Manel 
B e l a u . 
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de llunya's distancias (alguns de hora ú hora y mitja) a rebre sas 
fructíferas llissons de primera y fins de segona ensenyansa. 
. Pera completar sos obsequis, volgué ell mateix indicarnos lo 
camí que havíam errat à la anada, acompanyantnos uil trosset, 
y despedintse ab racansa de tenir que deixarnos; sentiment del 
qual participa vam també nosaltres al separarnos ab repetidas 
proíestas d'afecte y mútuos oferiments. 

A las 2 .50 baixavam de Reixach, atravessant lo riu inme-
diatament, (en lloch' de seguir lo caminet de la anada per pas-
sarlo mes avall) y anant à t rovar de dret la via férrea, que se 
segueix-fins à la estació. Aquest camí es un xich mes llarch, pero 
es mes practicable que '1 de la anada. A l a s 3 .40 arrivabam à la 
estació de Moncada, no sens haver tingut lo disgust de veurens 
passar al devant lo tren ahont havíam de pujar; mes tinguérem 
en cambi la satisfacció d' atraparlo... trovantlo aturat en la es
tació ahont esperava lo cruse ab lo de Barcelona, que havia re
tardat sa arribada. No hi ha mal que per bè no vinga; aixó 'ns 
permeté regresar à Barcelona a l ' hora que desitjavam. 

À L V A R VERDAGUER. 

E X C U R S I Ó ' C O L · L E C T I V A 

À S A N T A S C R E U S Y P O B L E T , 
V E R I F I C A D A E N I.OS DTAS 5, 6 Y 7 D E J U N Y D E L ANY 1881. 

Extracte del acta. 

Eran las 5 del matí del primer expressat dia que 'ns rcuníam 
en la estació del ferro carril de Tarragona los socis residents, don 
Antonino Rosés, D. Joscph Capdevila, D . Roman Arnet, don 
Pere Clapés, D . Sebastià Ouer, D . Emil i Maruny y lo infras-
crit. Allí tingucrem Jo gust de trobar a nostre estimat company 
d' Associació D . Gayetà Pié, que ab sa distingida senyora 's di
rigia cap à Valls. L o tren se posà en marxa à las 5''45 (hora 
Ú2 Barcelona), y à las S U 3 S arribava al Vendrell. Una vegada 
mes admirarem lo inmcns y bonich panorama que recorre aque
lla línea férrea, afalagada per las.remorosas ayguas del Llobre
gat, del Noya y altres rius que 1' atravessan, y guardada à dis
tancia per Íos enlayrats cims y obertas montanyas que en mitj 
d' una rica y verda planura s" aixecan vigilants. Fixàrem espe
cialment nostra atenció al arribar àMartorell en lo rónech y 
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vetust pont del Diable, y fou també motiu la festivitat del dia 
pera que en la estació del Papiol poguésscm avahs observar com 
alegras y numerosas collas baixavan per anar al histórich san
tuari de Sant Mus tant concorregut y visitat en aquesta segona 
Pasqua. Distraguérem també à ratos lo camí fullejant dos àl
bums de vistas de Catalunya y altres punts que portà lo senyor 
Capdevila, al qui dech una gran part dels datos que en aquesta 
acta s' hi contenen per las obras quina consulta m' ha facilitat. 

Arribats al Vendrell, los esmentats Pié y senyora se 'ns se
pararen, seguint son camí cap à Valls, y nosaltres entrarem en 
la població pera llogar dúas tartanas y dirigirnos à Vilarrodona. 
Visitàrem la Iglesia, notanthi sols lo altar major del Renaixement, 
essent barrochs los demés altars com també las figuras, algunas 
d' ellas decapitadas, que 's véuhen en lo frontal. A las io h 20 
sortíàm del Vendrell per la nova y ben cuydada carretera que 
conduheix à Valls, dividint hermosos camps d' oliveras y vinyas 
molt ben cultivadas. A abdos costats de la carretera s' hi trovan 
los pobles de Albinana, Pesas, Rodanyà, Masllorens à la esquer
ra; L a Bisbal de la Riba, Vilardida y altres à la dreta; s'atra-
vessa durant tres quarts d' hora lo coll de Sta. Cristina, pròxim 
à la montanya Monmell, ahont aquella mateixa setmana s' hi 
trovà una comissió facultativa del vapor «Piles» en seguiment 
de sos estudis hidrogràfichs, y després dc passar per un pont, 
sobre lo riu Gayà, situat à 19 k . 912 m. del Vendrell, entràrem 
à Vilarrodona à la i . l '35 dc la tarde, passàrem à visitar al 
senyor Rector del poble D . Joan Vilella, qui nos rebé ab molta 
deferència, mostrantnos al moment lo més senyalat que conté la 
Parròquia, tal com un preciós y antich retaule que hi ha al altar 
major y que es llàstima estiga en gran part cobert y voltat dc un 
pèssim pintat, y un cuadro al oli de bastant valor artístich que 's 
trova en un altre altar. A la sagristia nos ensenyà dúas bonicas 
creus bizantinas d ; plata daurada^ algunas reliquias montadas 
també en plata ab ornaments gótichs, y un terno molt antich 
ab preciosos bordats en or. Passàrem luego à vetirer 1' A r x i u , 
que no poguérem examinar detingudament per la perentioritat 
del temps. 

A las 3''30 després dc haver dinat empicníam dc nou lo 
camí, salvant à peu y acompanyats dc un ̂ uía la distancia que 
separa Sauías Creus dc VilatTodona, seguint la v^ra dreta del 
Gayà y arribant à las 4''50 à !a delitosa verneda que \s trova 
al peu mateix del Monastir. L a impressió que reb allí 1' excur-
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sionista es de las mes agradables que puga registrar. D ' una 
part, los alegres y continuats cants deis aucells y lo soroll de 1' 
aygua que brolla constantment d' una fresca y abundosa font 
à la vora mateixa del camí, y d' altre part la exuberància, la r i 
quesa d' aquella vegetació verge y frondosa, formant un conjunt 
bell y armoniós que presenta tot lo esplendor, tota la amplitut 
de galas que tant grata fan a la naturalesa. A l s pochs moments 
entravam j a en lò que podem dirne primer recinte del preuhat 
Monastir, en lo' que tant sols es de notar la moderna iglesieta de 
Santa Llúcia ab una antigua campana en forma de caldera, y de 
bon sonido, que servia pera tocar 'Is quarts del rellotje del Monas
tir, segons consta d' una inscripció que en la mateixa s' hi trova. 
Devem dir desde luego y avans de entrar en altras explicacions, 
que haventse publicat molts traballs, obras y escrits de tota 
mena referents tant à aquest Monastir com al molt renombrat 
de Poblet, nos creyém dispensats de donar à 1' Associació una 
relació circunstanciada de tot lo que s' hi trova, relació que per 
altra part tampoch nos seria dable fer, tant per la nostra incom
petència com per la ràpides ab que fou feta nostra visita. S i m 
plement donarem compte dc lo més principal. Entrats que fórem 
al segon recinto format per un ample carrer que té al mitj una 
font monumental de pedra y à son costat dret la casa abacial ab 
un claustre d' archs apuntats y espayosa escala, poguérem apre
ciar desde luego la magnífica fatxada del Monastir, ( V . la lamina, 
pàg . 219) imponent per la severitat de sas líneas, magestuosa, per 
trovarse aixecada sobre una extensa plataforma que franqueja 
una ampla y grandiosa escalinata. Passàrem à veure desseguida 
al Sr. Rector don Joan Mangrané, qui ab moltíssima amabilitat 
nos acompanyà y deixà veurer totas las dependencias del Mo
nastir, avuy èncare parròquia rural d' Aygua Múrcia, poble de 
unas 4 0 casas que 's trova situat à un quart y mitj de Vilarro
dona. L o primer que visitàrem fou lo interior de 1', Iglesia, for
mat per tres naus: en ell son d' admirar los dos magnínchs 
enterraments de Pere I I I y Jaume I I , aixecats en lo crcuher à ab-
dós costats de la nau central, d' estil gótich florit y d' una riquesa 
y delicadesa verament reals. S' trovan també en lo interior de la 
Iglesia las tombas de Roger de Lauria, dels Moncadas, del abat 
Guillem, e t c , c t c , algunad' ellas de hermosos jaspis, marbres y 
portant inscripcions importantíssimas pera la historia pàtria. Ve-
gerem à continuació la Sagristia, que res de particular ofereix, 
pujant desseguida à lo que 's deya Dormitori atitic/i, qu' es 
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una. gran pessa, de sostre elevat y sostingut per 11 arcadas, 
y pujant més amunt, entràrem à lo que era Biblioteca, ó siga 
una sala bastant gran y ab sostre enteixinat de guix, órfana 
de tots sos volums. Prop de la Biblioteca y en un reco tro-
vàrem abandonadas ú oblidadas dúas imat jes , una de la Ver
ge y altre de Santa Magdalena, molt apreciables. Baixàrme 
la escala, y passant per la que 's diu Porta de Sant Bernat, 
entràrem en lo lloch que més debía sorpendre nostre imagi
nació y captivar nostra fantasia; lo Claustre nou, riquíssima joya 
del art ahont son tant d' admirar la elegància dc las arcadas com 
la profusió y varietat dels capitells, de traballs y assumptos tant 
detallats y primorosos, que fan honor als ignorats artistas que 'ls 
executaren. L o claustre, ademés conté nombrosas tombas y se-
pulturas de nobles é il·lustres familias catalanas. Passàrem des
seguida à la Sala Capitular, notable per las set laudas de senya
lat relleu que conté en lo solat, unas de marbre y altras de pe
dra, presentant totas respectivament la efigic dels abats que 
frócn del Monastir. Vegérem també lo Celler, ahont hi ha en-
care alguna de las antiguas botas de pedra; lo refector ab sas 
parets emblanquinadas y altras dependencias ó llochs que fora 
llarch enumerar. E r a ja bastant tart quant tornàvam al domicili 
del Sr. Rector, qui 'ns deixà copiar uns detallats apuntes que 
conserva sobre la historia de Santas Creus, extrets de un llibre 
que guardanl as monjas Cistercicnses de Vallbona. Després de 
haverlo coralment remerciat, sortirem à las S1' 15 ele la tarde, 
quant j a comensavan à projectarse per lo camí las sombras dc 
la nit. A las ç^'io estàvam dc retorn à Vilarrodona y à las 
9 U 5 9 sortiam j a ab un carro cap à Valls. Trajecte fou aquest 
llarch y pesat en extrem: fins à las I I ' ' 4 5 , gracias à aquell 
primitiu medi de locomoció que, à falta d' altre, tinguérem que 
adoptar, no féyam nostra entrada en la població de Valls, y 
sort que debíam retrovar cn ella al esmentat soci D . Gayetà Pic, 
qui posà tota sa casa à nostra disposició ab una expontancitat y 
finesa de que n' h i ' quedàrem altament agrahits. E n efecte, la 
circunstancia d' ésser aquella nit vigília de mercat, fcya que no 
pogués ;cm trobar en cap dc las fondas. lo més petit quarto ni 
lloch pera descansar de las fatigas del viatje. A l s' endemà à 
las 6"30 nos vàrem aixecar; la població poch després pre-
sentaba ja tota la animació d' un mercat tant senyalat com lo 
d" aquell dia, (lo mercat dc las forcas). Visitàrem la Parroquias 
de St. Francisco, dc St. Joan Baptista y del Carme, y la Casa 
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de Caritat, ahont hi ha la sepultura del General Castanos. A las 
9 h sortiam de Val l s ab tartana pera dirigirnos a la estació de 
La Plana y allí pendre lo tren que va à La Espluga de Francolí, 
à qual punt arribàrem à las n h 5 o del matí . Pochs moments 
després y pujant à un' altra tartana, nos encaminàvam cap 
à Poblet, ahont hi férem arribada a las I 2 . h 3 7 de la tarde. 
Curta, excessivament curta, fou nostra estada allí, y las meteixas 
consideracions qu' hem apuntat al ocuparnos de Santas Creus, 
caben are pera ressenyar lo molt notable que vegérem en nostra 
precipitada visita à aquest monument. Potser may com are, no 
obstant, hem sentit nostra falta de dots pera poder dar à 1' A s 
sociació idea clara de la importància històrica y valer artístich 
que reuneix lo Monastir, que va ser un dia morada y panteó de 
Reys, y jau avuy enderrocat y dèbil, gracias à las odiosas profana
cions y sacrilegis de que ha sigut víctima. Encare s' hi véuhen, 
es cert, grandiosos restos, venerandas despullas que donan idea 
de lo que fòu, de lo que pogué ésser aquell rich cenobi aixecat 
per la munificència y pietat de reys y emperadors. Encare.se 'ns 
presentaren à nostra contemplació la petita capella gòtica de Sant 
Jordi, ahont oravan los monarcas avants d' entrar al monastir: 
la Porta Daurada, ahont, segons diu Finestres en sa historia de 
Poblet, l i fou negada com à Rey d' Espanya la entrada à F e 
lip I I , pero inmediatament permesa quant se nomena y presentà 
com à comte de Barcelona. ( V . la làmina pl. 2 1 8 ) . Vegérem 
també lo interior de la Iglesia, format per tres espayosas naus, 
ab suntuosos panteons y un rich altar major d' alabastre, costejat 
per lo emperador Carles V , preciosa joya escultòrica per la deli
cadesa de sos magnífichs calats. Seguírem després varias depèn-
dencias; lo celler, gran pessa subterrànca, ahont s' hi trovan 
encare los assientos Ó sustentàculs de las botas; lo refector, gran 
y ab molt bonàs llums: la biblioteca, hermosa sala gòtica de dúas 
naus, que contenia sos volums en preciosos estants de ébano ab 
crestaüs de Venècia; entrant per fi en lo celebrat claustre, digne 
èmul del de Santas Creus y superior à ell per sa grandiositat; es 
de variada ornamentació y en part de la bona època gòtica; 's 
véuhen en sos costats diferents sarcófagos de il·lustres familias 
catalanas. L a preciosa y elegant Sala Capitular que luego reco
rrerem, no ofereix en lo treballat de las efígies lo meteix mèrit d' 
execució que en las de Santas Creus. L o anomenat dormitori del 
noviciat es una grandiosa sala, ahont s' hi senyalan ; capritxosos 
y variats capitells de bon gust bizantí. Per últim, visitàrem lo 
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bell palau del Rey D^Marti d' Aragó ab sas ricas finestras góti 
cas, que son mostra de lo que .hauria valgut aquella gran obra, à 
no trovarse interrompuda per las íluytas qué*distraguéreii al mo
narca' de sa continuació; y després de recórrer altres y altres 
llochs, j a molt arrunats y de difícil y hasta perillós accés, sortirem 
d' aquell memorat punt à las 2 h 45 de la tarde, portant al cor 
la impressió trista y dolorosa que causa sa vista y contemplació. 
Arribàrem de nou à La Espluga à las 3''20, y prenent allí lo 
tren que surti à las 3 h 3 8 , férem entrada à la històrica ciutat de 
Tarragona à las 5 h 30 de la tarde. Allí s' quedaren alguns dc nos
tres companys, mentres altres tornaren à Barcelona ab lo tren 
de la nit. 

Per extracte del acta —Lo Secretari accidental, 
JOAQUIM AYMAMÍ. 

S E C C I Ó D E P U B L I C A C I Ó . 

E X C U R S I Ó P A R T I C U L A R 

A R E I X A C H Y S. C U G A T D E L V A L L È S , 
• D I A 4 D E S E T E M B R E D E l 8 8 l . 

Desit jant procurar à la Associació u n calch de la hermosa làpida que ab 

1' a m i c h y consoci D . R i c a r d U b a c h t inguérem ocasió de admirar en la iglesia 

de R e i x a c h al ver i f icar nostra excursió del 15 de Maig, y haventho comunicat 

à nostre apreciat consoci D . A r t h u r ' B o f i l l , aquest S r . s' oferí gustosamcn-

a a c o m p a n y a r m e (per no poder efectuarho lo Sr . Ub. ich) quedant jo contenl i s -

s i m ab tan bona c o m p a n y i a . 

Sort irem donchs per lo p r i m e r tren del ferro-carri l de F r a n s a . A l arribar à 

Moncada e x a m i n a r e m n o v a m e n t la pedra que serveix de basc al baptisteri y 

nos convencérem de q u e alló no podia ésser, com s' havia cregut, lo fragment 

de certa làpida i m p o r t a n t que encara no ha pogut completarse. 

Després de haver esmorsat emprenguérem lo camí vers R e i x a c h , seguint 1". 

línea férrea fins a l indret de ca ' n Fontanet , atravessarem lo r i u , y pujant per lc 

c a m i n e t que prop de dita c a s a ' s troba, a r r i v a r e m à la iglesia à las 10 45 1 " h a v e u , 

empleat en lo viatge uns tres quarts d ' hora bons. 

Exce l lent a c u l l i d a nos feu lo Sr . Rector , al qu i manifestarem nostre objecte, 

y com en la anterior vis i ta nos facil ita tot lo necessari per lograrl io, podent nos

altres en aquesta ocasió disposar de tot lo temps que per aixó 'ns c a l i a . P o s a r e n 

donchs m a n s a 1' obra, y s' obt ingué un bon calch de la esmentada' làpida, 

notable per lo típich dels caràcters, y per sa bona conservació, à mes de referir-

se à un i n d i v i d u o de la família dels ant ichs senyors de la encontrada. 

L a transcripció, que creyém exacte, es la següent: 
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blet.- "Universitas Tarraconensis" (Tarragona), IV (1981-1982), 37-55, 
amb il·lustracions. 

Descripció de les restes del retaule major, estil gòtic, del monestir de Poblet, 
conservat en el museu del cenobi i desplaçat del seu lloc per l'actual retaule, 
obra del renaixentista Damià Forment. Compara les restes del retaule gòtic 
amb altres obres documentades de Jaume Cascalls, especialment de la Catedral 
de Tarragona, i conclou que aquest escultor el va esculpir entre els anys 1372 
i 1375. Publica tres documents, un de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarra
gona (1375) i dos de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1377). 

CABESTANY I FORT, Joan-F.: Els enterraments amb sarcòfag del monestir 
de Poblet (s. XII a XTV). "Acta Mediaevalia" (Barcelona), annex 1 (1982), 
203-219, 9, 7 làm. 

En aquest annex, titulat: Necròpolis i sepultures de Catalunya, es publica 
aquest treball en el qual s'intenta establir una tipologia i cronologia d'aquests 
enterraments medievals, i s'aprofita com a model els conservats al monestir de 
Poblet. 

ALTISENT, Agustí: De com un monjo erudit volia, el 1472, sojornar a 
l'ermita de Sant Joan de Montblanc- "Aplec de Treballs" (Montblanc) 5 
(1983), 223-229. 

Notícies biogràfiques del monjo fra Blai Romeo u Romeu, prior del cenobi 
l'any 1469. L'any 1472, va demanar permís per a retirar-se en aquesta ermita, 
per preparar l'edició prínceps de l'obra de Sèneca (Nàpols, 1475). Aquesta 
petició l i va ésser denegada. Publica l'acta del consell monàstic que tracta 
d'aquest afer (Archivo Histórico Nacional de Madrid). 
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A R N A L L I JUAN, Josefa - BAIGES I JARDÍ, Ignasi J . : El testament de Pere 
II el Gran: estudi diplomàtic- " X I Congesso di Storia delia Corona 
d'Aragona. La società mediterranea all'epoca del Vespro" (Palermo, 1983), 
vol. I I , 23-34. 

Edició i característiques diplomàtiques del document (Port Fangós -Baix 
Ebre- 3 juny 1282), conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona). En 
aquest testament, a més de manar d'ésser enterrat a Santes Creus, deixa 10.000 
morabatins per a cada monestir: Poblet i Santes Creus. 

CABESTANY I FORT, Joan-F: Esteles del museu del monestir de Poblet 
(s.XII-XIV).- "Acta Històrica et Archaelogica Mediaevalia" (Barcelona), 4 
(1983), 256-274, amb il·lustracions. 

Notícia i descripció de dotze esteles, exposades en el museu del cenobi, i 
que formen part d'un conjunt de més de cent, utilitzades a la construcció del 
mur de Pere el Cerimoniós i trobades a les obres de restauració. La completa 
conservació de les esteles permet aproximar una datació: entre meitat del segle 
X I I i inici del segle XIV. 

C O R T I E L L A I ODENA, Francesc: Les relacions dels arquebisbes de Tarra
gona amb els pobles del Camp, durant el regnat de Pere el Gran, segons 
l'índex Vell de Tarragona,.- " X X I Congresso di Storia delia Corona 
d'Aragona. La società mediterranea all'epoca del Vespro" (Palermo, 1983), 
vol. I I , 437-446. 

Notícia de les regestes documentals que hi ha en aquest manuscrit, redactat 
l'any 1675 i conservat a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona; de gran 
interès historiogràfic tenint en compte la pèrdua i dispersió d'aquest arxiu el 
segle X I X . Hi ha 26 regestes: 15 establiments i 6 compres; d'aquestes, una feta 
pel monestir de Santes Creus i una altra pel de Poblet. 

DIEGO, Natividad DE: Documentos de Pedró el Grande en los fondos monàs-
ticos del archivo Histórico Nacional.- " X I Congresso di Storia delia 
Corona d'Aragona. La società mediterranea all'epoca del Vespro" (Paler
mo, 1983), vol. I I , 557-578. 

Regesta de 26 documents (1253-1284), cinc d'interès per a la història de 
Poblet. Sèrie de pergamins de la "Sección de Clero Regular y Secular" del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
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FORT I COGUL, Eufemià: Sobre l'origen de la "Vida de Sant Bernat, bisbe de 
Vic".- "Estudis Universitaris Catalans" (Barcelona), X X V (1983), 205¬
207. 

Notícia de recerca en la qual es conclou que aquest primer text hagiogràfic 
d'aquest abat de Santes Creus i després bisbe de Vic (Arxiu Catedral de Vic. 
Mns. 50), l'hem d'atribuir a fra Bernat Mallol, monjo de Santes Creus, que 
probablement el devia redactar després de l'any 1382, segurament els primers 
anys del segle X V . 

PIQUER I JOVER, Josep-Joan: Nova informació sobre Vallsanta.- "Recer
ques. Terres de Ponent" (Tàrrega), IV (1983), 37-46, il·lustracions. 

Breus notícies històriques d'aquest monestir cistercenc femení, fundat 
entre els anys 1237 i 1244 com a continuació del monestir de la Bovera. L'any 
1589, el cenobi de Vallsanta es va unir al monestir del Pedregal (Tàrrega), i 
amb això finia la seva història. En apèndix, un resum de dades històriques de 
Vallsanta (1343-1474), redactades per Mn. Sanç Capdevila i conservades a 
l'Arxiu del monestir de Vallbona de les Monges; l'arrendament dels edificis, 
abandonats, del monestir (1594), sense indicar la seva procedència; i unes 
notes recollides per F . Xavier Ricomà a Tarxiu notarial de Guimerà, avui 
conservat a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. 

ROIG I CORBELLA, Joan: Fortificacions medievals i art gòtic religiós a 
Guimerà.- "Recerques. Terres de Ponent" (Tàrrega), IV (1983), 27-36 amb 
il·lustracions. 

A la tercera part d'aquest treball: El monestir de Santa Maria de Vallsanta: 
descripció arqueològica (p. 35 i 36), es fa una breu descripció de les restes de 
l'església, única construcció existent, i conclou que "conserva les caracterís
tiques principals i definitòries de l'art cistercenc". 

TOUS I SANABRA, Joan: Els signes de pedrapiquer al monestir de Poblet i 
al seu entorn.- Tàrrega, 1983.- 59 pàgs., 4 làms. i il·lustracions. 3 fulles 
plegables. 

Recull dels diferents signes de pedrapiquer existents als monestirs de 
Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges, i a d'altres construccions 
(segles X I I a X I V ) situades en els entorns d'aquests cenobis cistercencs. Els 
signes de Poblet estan agrupats, segons els àmbits constructius; amb tot, no 
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estima la possibilitat de considerar-los com a senyals de treball i remuneració. 
S'hauria de pensar en l'eventualitat de l'existència de grups d'artesans que van 
treballar, a ritme temporal, en totes aquestes diferents construccions. 

ARAGÓ, Antoni M.: Certificacions de vita et moribus referents a novicis de 
Poblet.- "Miscel·lània Fort i Cogul. Història monàstica catalana. Història 
del Camp de Tarragona".- Publicacions de l'Abadia de Montserrat.- Mont
serrat, 1984.- 11-27. 

Regesta -nom i lloc de naixença del novici, nom dels pares, dels testimonis 
i notari- de 61 certificacions, conservades a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 
(1628-1828). Aquestes certificacions de netedat de sang i bons costums 
familiars i personals eren obligatòries perquè el novici pogués fer la professió 
solemne. 

BALANA I ABADIA, Pere: El Tallat ("Les Talaies"). Un topònim d'origen 
aràbic).- "Miscel·lània d'Estudis Solivellencs" (Solivella), 2 (1984), 85¬
90. 

Considera que aquest topònim, que va donar iloc al nom del santuari-
priorat de Poblet, és d'origen islàmic i vol dir "lloc on hi ha talaies" i no 
"espadat" com tradicionalment s'havia considerat. 

COLL I ALENTORN, Miquel: Pòrtic- Miscel·lània Fort i Cogul. Història 
monàstica catalana. Història del Camp de Tarragona".- Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat.- Montserrat, 1984.- 5-9. 

Breu nota bio-bibliogràfica com a ofrena d'aquest recull misce-lànic dedi
cat a la memòria de l'historiador Eufemià Fort i Cogul, especialitzat en l'estudi 
del monestir de Santes Creus i de l'orde cistercenc. 

ESQUÉ MONTSENY CMF., Manuel: La Mare de Déu del Tallat.- Editorial 
Casals S.A.- Col·lecció Temes, 9.- Barcelona, 1984.- 31 pàgs. 

Reedició d'aquesta petita monografia publicada l'any 1969. Es tracta d'unes 
breus notícies històriques de la devoció popular; de la visita, en aquest 
santuari, del comte-rei Ferran el Catòlic (1493), i del vot fet per la família Miró 
de Granyanella (s. XVI ) . 
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FARRÉ I L L O R E T A , Benet: El Vilosell. Un poble a l'ombra de Poblet. Notes 
històriques. Apèndix de Celestí Jornadó i Farré: Les esteles funeràries 
discoïdals.- Torregrossa, 1984.- 243 pàgs. amb il·lustracions. 

Notes històriques del poble del Vilosell (Les Garrigues). Orígens i carta de 
població (1178); donaçió-venda a Poblet (1218), i les relacions i plets entre el 
Vilosell i el monestir (s. X I I I - X I X ) . Notícia històrica de l'església parroquial, 
amb restes romàniques-cistercenqües, i de les ermites de Sant Miquel de la 
Tosca i Sant Sebastià (segles X I I I a X X ) . Notícies demogràfiques i econòmi
ques. Rectorologi. Apèndix amb 11 documents -publicats i inèdits- procedents 
de l'Arxiu de Poblet i del Archivo Histórico Nacional de Madrid (1184-1743). 
Notícia i descripció de vuit esteles, trobades i conservades en aquesta pobla
ció. 

MASOLIVER, Alexandre: El pare Joan Vallespinosa de Poblet, a través del 
seu llibre "De Receptis", i del pare Finestres.- "Miscel·lània Fort i Cogul. 
Història monàstica catalana. Història del Camp de Tarragona".- Publica
cions de l'Abadia de Montserrat.- Montserrat, 1984.- 209-231. 

Notícies biogràfiques d'aquest monjo de Poblet, natural de la ciutat de Valls 
(circa 1580) i que morí al cenobi després de l'any 1652. Fou arxiver del 
monestir, i va actuar com a defensor de la tradició de Poblet en el plet contra 
la Congregació (1618-1620). Publica la minuta de l'original de l'al·legació en 
el plet, redactada pel pare Vallespinosa i conservada a l'Arxiu de Poblet, (circa 
1620) 

PIQUER I JOVER, Josep Joan : Notes sobre pasturatge i criança d'animals 
extretes de l'arxiu de Vallbona (1157-1834).- "Miscel·lània Fort i CoguL 
Història monàstica catalana. Història del Camp de Tarragona". Publica
cions de l'Abadia de Montserrat.- Montserrat, 1984, - 127-286 

Relació de 29 notícies documentals sobre aquest tema (pasturatge i cria de 
bestiar) per part del monestir de Vallbona i extrets de VIndex Vell, recopilat 
l'any 1713 i conservat a l'arxiu d'aquest monestir. 

SANS ITRAVÉ, Josep Maria: Huguet de Cervelló, feudatari de l'Espluga de 
Francolí(s. XIII).- "Miquel Coll i Alentorn. Miscel·lània d'homenatge en 
el seu vuitantè aniversari". Fundació Jaume I . - Barcelona, 1984.-193-220. 
pàgs. 
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Estudi de la problemàtica senyorial de l'Espluga de Francolí al llarg del 
segle X I I I . Algunes notícies històriques completen el treball del mateix autor, 
titulat: Dos intents de compra de l'Espluga per part de Poblet (Ressenyat a 
"Santes Creus", V I I : 59-60 (1984), pàgs. 78 i 79). Destaquem la intervenció de 
l'abat de Poblet, Arnau de Preixens, que va dictar una sentència arbitral (15 
novembre 1258), i una altra de l'antic abat Arnau de Poblet, dictada estant al 
monestir de Santes Creus (28 març 1268). Els documents de les sentències 
arbitrals es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

SANS ITRAVÉ, Josep Maria: Els primers goigs coneguts de la Mare de Déu 
del Tallat (SegleXVI ?).- "Miscel·lània d'Estudis Solivellencs" (Solivella), 
2 (1984), 67-84 

Edició de quatre versions dels goigs, tres en català i una en llatí, conserva
des manuscrites en un pergamí procedent de l'arxiu del monestir de Poblet, 
avui conservat al Archivo Histórico Nacional (Madrid). Per les seves caracte
rístiques paleogràfiques s'han de datar com escrits el segle X V I . 

El Priorat de la Cartoixa d'Escaladei. Notes històriques per Pere Anguera. El 
nom i els límits del Priorat per M. Aragonès i Virgili.- Fundació d'Història 
i Art Roger de Belfort. Col·lecció Tostemps, 15.- Santes Creus, 1985.- 228 
pàgs., 16 làms. i il·lustracions. 

Notes històriques, des del segle X I I fins a l'actualitat, de les viles de Morera 
del Montsant -en el seu terme municipal hi ha les restes del monestir del 
Bonrepòs (cistercenc femení) i de la cartoixa d'Scala Dei-, Gratallops, Pobo
leda, Porrera, Torroja del Priorat i Vilella Alta, que ocupen el territori de 
l'antiga senyoria de la Cartoixa. En apèndix, notícies electorals d'aquests 
pobles durant la Segona República (1931-1936). La segona part està dedicada 
a estudiar el nom i els límits de la comarca natural del Priorat. Fonts i 
bibliografia. Il·lustracions titulades Visions del Montsant, per Ramon Quadra
da. 

ESPANOLI BERTRAN, Francesca: Remarques a l'activitat de mestre Fonoll 
i la revisió del "flamíger" de Santes Creus".- "D'Art" (Barcelona), núm. 11 
(1985), 123-131. 

Estudi de dos temes relacionats amb el claustre gòtic de Santes Creus. E l 
primer aporta la notícia que mestre Reinard de Fonoll "lapicidam" es conver-
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teix en vasall: home soliu i propi de Pere de Queralt (1342), fet que s'hauria de 
relacionar amb l'execució d'obres a l'església major de la vila de Santa Coloma 
de Queralt. E l segon qüestiona la construcció, el segle X I V , de les claraboies 
flamígeres; l'autora les atribueix als mestres Guillem Moreu de Borgonya i 
Jordi de Ternats, francès; ambdós picapedrers que van treballar en el claustre 
gòtic del monestir l'any 1503. Utilitza documentació publicada i inèdita. 
Inclou un document (1342) de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona. 

FIGUERAS FONTANALS, Lluís M. ! : El Senyoriu de Celma (Una aproxima
ció històrica).- Institut d'Estudis Vallencs. Estudis Comarcals, 3.- Valls, 
1986.- 247 pàgs. 

Estudi d'aquesta comanda del Temple des de l'any 1142. A la fi d'aquest 
orde religiós -militar fou comanda de l'Hospital (1317) fins a l'acabament del 
règim senyorial (1832); amb tot, la jurisdicció religiosa va continuar, fins al 
1861, dependent de la vicaria general del priorat de Sant Joan, any en què la 
parròquia es va incorporar el bisbat de Barcelona. Notícies del seu veïnatge 
amb el monestir de Santes Creus. Utilitza documentació inèdita de l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó. 

SANS ITRAVÉ, Josep Maria: Història del Tallat.- Pròleg d'Alexandre Ma-
soliver.- Editorial Virgili & Pagès.- Lleida, 1986.- 334 pàgs. 32 làms. i 
il·lustracions. 

Estudi de la història d'aquest santuari des del seu inici, primeres construc
cions (1352), l'edificació feta per Ramon Berenguer de Llorac (darrers del 
segle X V ) i de la donació feta per Ferran I I al monestir de Poblet (20 abril 
1509) del qual fou priorat fins al seu abandonament pels monjos (1821). E l 
culte va integrar-se a la parròquia de Rocallaura i l'edifici va ésser venut a 
particulars (1843-1975). Notícies de l'actual tasca de restauració, de la disper
sió de les restes arquitectòniques i de la devoció en aquest santuari per la gent 
de la contrada. Utilitza documentació inèdita del Archivo Histórico Nacional 
(Madrid). Arxiu Arxidiocesà de Tarragona i Arxiu Històric Comarcal de 
Montblanc. 
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ACTIVITAT SOCIAL 

Memòria anual 1985-1986 

Benvolguts consocis: Em plau adreçar-me a tots vosaltres, una vegada més, 
per exposar-vos les activitats portades a terme des de l'última Assemblea 
General fins avui, per la nostra Entitat. 

Primerament em complau fer-vos saber que, d'acord amb la normativa 
vigent que ens atorguen els nostres Estatuts reformats el 24 de març de l'any 
passat, es va procedir a l'elecció dels nous membres de la Junta Directiva que, 
per haver complert en el temps reglamentari del seu mandat, cessaven en les 
respectives funcions. Els candidats presentats, prèvia deliberació per la Junta 
Directiva del Ple, davant l'Assemblea General de Socis foren elegits per 
aclamació unànime. Així doncs, durant tot l'any i fins avui, la nova Junta 
Directiva ha resultat formada per: 

President: Joan Ventura i Solé 
Vice-president ler.: Joan-F. Cabestany i Fort 

Victòria Mora i Pous 
Joan Papell i Tardiu 

Miquel Fort i Bufill 
Isabel Companys i Farrerons 
Xavier Fort i Bufill 
Francesc Ferran i Canela 
Joaquim Jordà i Vidal 
Jordi Cunillera i Gustems 
Andreu Fort i Bufill 
Ramón Ribó i Martí 
Núria Montardit i Bofarull 
Jaume Solé i Magrinà 
Francesc Olivé i Ollé 
Jaume Aguadé i Sordé 

Com podeu veure, comparant aquesta Junta amb l'anterior, han cessat en els 
seus càrrecs els socis Jaume Sobrequés i Callicó i Joaquim Icart i Leonila, els 

61 

Vice-president 2on. 
Secretari general: 
Tresorer: 
Secretària de junta: 
Vocal ler.: 
Vocal 2on.: 
Vocal 3er.: 
Vocal 4art.: 
Vocal 5è.: 
Vocal 6è.: 
Vocal 7è.: 
Vocal 8è.: 
Vocal 9è:: 
Vocal 10 è.: 



quals han estat substituïts per Francesc Olivé i Ollé i Núria Montardit i 
Bofarull, respectivament. Vagi ací el nostre agraïment a tots dos socis que ens 
abandonen en la tasca directiva, i sobre tot al benvolgut Joaquim Icart, per la 
seva labor i meritòria actuació que en tot temps, i des de la fundació de l'Arxiu 
ha desenvolupat, ocupant càrrecs de responsabilitat i rellevància dins les 
juntes directives anteriors. 

Referent a les relacions de la nostra Entitat amb el Patronat de Santes Creus, 
hem de dir que s'han mantingut en la línia tradicional d'actuació des de la nova 
creació del Patronat al final de la Dictadura. La Junta Directiva de l'Arxiu ha 
volgut ser la veu de la consciència respecte a l'actitud, a vegades àlgida o freda 
d'aquella, envers la problemàtica que s'ha suscitat per la manera de fer de certes 
entitats de caire privat o públic vers la integritat del nostre estimat monestir i 
el seu entorn. Ací hem de fer menció a la carta que el nostre president Joan 
Ventura va adreçar al President de la Generalitat Molt Honorable Sr. Jordi 
Pujol, President Nat del Patronat, denunciant l'actitud inoperant i total falta 
d'adequada actuació d'aquell ens col·legiat, davant els problemes de tota mena 
que s'arriben a observar en el monestir de Santes Creus. 

D'altra banda hem de fer constar la creació i constitució d'un nou Patronat 
després de la denúncia feta pel nostre President, anteriorment esmentada. 
N'han estat nomenats vocals el nostre President Joan Ventura i Solé, càrrec que 
ocupa per doble designació: una per ser president de l'Arxiu, i , per tant, vocal 
nat, i l'altra per designació del Conseller de Cultura: el Dr. Joan-F. Cabestany; 
el rector-ecònom de Santes Creus Mn. Clemente, que a més és soci de Mèrit 
de la nostra Entitat; i el senyor Xavier Fort, vocal ler. de la nostra Junta que 
ha estat designat Secretari del Patronat, i com a tal, actua. 

Si hem de fer referència a les activitats de tipus cultural, cal assenyalar que 
el projectat simposi sobre Pere el Gran, que la nostra Entitat pensava dur a 
terme durant el mes de setembre, i dins els actes commemoratius que diversos 
centres culturals de tot arreu de Catalunya havien programat, commemorant 
el setè centenari de la seva mort, no es pogué portar a bon fi, talment com es 
pensava fer des d'un principi, per raons vàries. Per tant, la Junta Directiva el 
va substituir per unes conferències al·lusives al regnat i vida de l'esmentat 
monarca de la Confederació Catalano-Aragonesa, les quals foren encarrega
des a estudiosos del món de la història de la nostra terra, i al descobriment d'una 
làpida commemorativa col·locada al claustre posterior del Monestir. Amb més 
detall ho comentarem quan hàgim de referir-nos a la festa anual. 

E l dia 16 de juny passat, el Centre d'Estudis Penedesencs va visitar el 
nostre Monestir i foren acompanyats per dos membres de la Junta, el Dr. 
Cabestany i el Sr. Fort. L'endemà, una nombrosa representació d'historiadors 
del món medieval, dirigida pel Dr. Saez, catedràtic de la Universitat Complu-
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tense i President del C.S.I.C. també féu una visita a Santes Creus* Fem ressò 
i testimoni d'agraïment al nostre consoci i vice-president primer Dr. Joan-F. 
Cabestany, per la delicadesa d'acompanyar-los durant la seva estada entre tan 
benaurades pedres monàstiques. 

A instàncies de la Junta Directiva, la Beca Eufemià Fort i Cogul ha estat 
concedida a diversos membres socis-historiadors, els quals s'han compromès 
a microfïlmar i fotocopiar la documentació de l'Arxiu Històric Comarcal de 
Valls i dipositar-la a la biblioteca de l'Arxiu Bibliogràfic. E l temps per a portar 
a terme aquesta meritòria labor és de dos anys i la quantitat que el Patronat hi 
destina és de 400.000'- ptes. 

Així mateix, l'Arxiu va acordar enviar una representació al Xilè. Congrés 
de la Corona d'Aragó que es va celebrar a la ciutat del Llenguadoc bressol del 
nostre monarca Jaume I , Montpeller, els dies 26, 27, 28 i 29 del setembre 
passat. Els representants foren els membres de la Junta senyor Francesc Olivé, 
la bibliotecària Srta. Núria Fabra i el senyor Joan Papell, el qual hi aportà unà 
comunicació referent al monestir de Santes Creus, sota el títol dé "Economia 
ramadera del monestir de Santes Creus a finals del segle X I I i principis del 
X I I I " . 

L'any passat van celebrar les seves noces d'argent els socis de l'Arxiu 
Històric Provincial de Tarragona, Enric Vilardell i Giménez, Josep Gigó i 
Gené, Emili Llaveria i López, Josep-Antoni Güell i Olivé i Felio-A Villarubia 
i Solanes, tots ells de Barcelona, als quals donem la nostra més cordial 
enhorabona. 

Hem de congratular-nos per l'encert que el Patronat ha mostrat en la bona 
obra de posar portes i arranjar l'enllumenat de la Sala de Refetor. Podem dir 
que ara disposem d'una sala addient pròpia per a actes culturals que pugui or
ganitzar la nostra Entitat, o altres, al Monestir. 

Quant al butlletí, ha estat enllestit el volum 6è. (núm. 57 i 58) i resten apunt 
els números de l'any 1984 (núm. 59 i 60) i del 1985 (61 i 62). Amb aquests 
exemplars es donarà per finida la 2. ! època de la nostra publicació car, a partir 
d'ara, entrarà, segons és acordat per là Junta, en rotatius el nou format, adient 
per a poder rebre la subvenció que la Generalitat destina als centres d'estudis 
comarcals. 

Pel que fa a la tradicional Festa Anual, la X X X I X a . que ha celebrat el nostre 
Arxiu Bibliogràfic, podem dir que ha assolit una fita important dins el cicle de 
les celebrades fins ara. Cal destacar la presència del Molt Honorable President 
del Parlament de Catalunya Dr. Miquel Coll i Alentorn, el qual presidí l'acte, 
i alhora actuà d'una manera molt meritòria com a conferenciant. 

Là festa tenia com a objectiu commemorar el 7è. centenari del traspàs del 
nostre rei Pere el Gran, enterrat en el creuer de l'església del Monestir de Santes 
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Creus. A dos quarts d'onze del matí arribava a la porta de l'Assumpció el 
President del Parlament i la seva esposa. Foren rebuts per la Junta en ple 
presidida pel senyor Joan Ventura. La nostra secretària de junta senyoreta 
Isabel Companys lliurà a la senyora Coll un bell ram de flors. Tot seguit la 
comitiva es trasl·ladà a les dependències del Cenobi, i , en el claustre posterior, 
després d'unes breus paraules del Dr. Cabestany al·legòriques a l'acte, el 
senyor Coll procedí al descobriment d'una placa de marbre, recoberta amb una 
senyera, en la qual es podia llegir: "L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus a Pere 
el Gran en el 7è. Centenari de la seva mort. Santes Creus 1985". Tot seguit, en 
el refetor tingué lloc el solemne acte Acadèmic que fou obert amb unes breus 
i emotives paraules pel president de l'Entitat senyor Ventura. Posteriorment el 
Dr. Cabestany presentà el conferenciant Dr. Miquel Coll i Alentorn, el qual 
dissertà sobre "E l testament i darrer viatge de Pere el Gran". La seva lliçó 
acadèmica fou premiada pels assistents amb una perllongada ovació. Després 
de la prèvia presentació per part del secretari general senyor Papell, el torn de 
dissertació va correspondre al Dr. Cortiella, que tractà, amb verb eloqüent i 
molt documentat, sobre "Pere el Gran i les Constitucions de 1283". 

En el decurs de l'acte es lliuraren els diplomes acreditatius d'haver complert 
les noces d'argent a l'entitat, a aquells socis que portaven vint-i-cinc anys de 
permanència, el nom dels quals no esmentem aci perquè ja ho hem fet 
anteriorment. 

A continuació el senyor Xavier Fort va presentar a la concurrència la 
mostra documental fotogràfica "Santes Creus 1835-1985". 

Com a cloenda d'aquest emotiu acte, tingué lloc l'actuació del mestre 
concertista i professor del Conservatori Superior de Música del Liceu de 
Barcelona, senyor Jaume Torrent, que fou presentat d'una manera encomiable 
pel nostre consoci i membre de la Junta Ramón Ribó. En el programa ofert als 
assistents figuraven peces dels mestres L . de Narvaez (segle X V I ) F . Tàrrega 
(segles X I X i X X ) obres del propi intèrpret i també de F. Sor (segles X V I I I i 
X I X ) . 

E l tradicional dinar de germanor a la Fonda Grau va posar la pinzellada 
final en aquesta tradicional simpàtica festa de la nostra benvolguda entitat. I 
això és tot. 

Santes Creus, març del 1986.- E l Secretari General. Joan Papell i Tardiu. 

MEMÒRIA A N U A L 1986-1987 

Benvolguts amics i consocis: 
De nou i una vegada més, em plau dirigir-me a tots vosaltres, amics i 

consocis de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, per fer-vos una detallada 
relació de les activitats portades a terme per la nostra entitat en el decurs de 
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l'any acadèmic 1986-1987, ja sigui com a col·lectivitat o bé individualment 
representant l'Arxiu. O, si més no, d'una manera personal, sobre qualsevol 
tema puntual que, tot i fent referència al nostre Monestir, hagi posat de relleu 
la nostra Institució. 

En primer lloc us assabento que, d'acord amb la normativa vigent dels 
nostres Estatuts, i amb el beneplàcit dels nostres socis, a l'última Assemblea 
General, celebrada el dia 6 d'abril de l'any passat, varen cessar com a membres 
de la Junta Directiva la vicepresidenta segona senyora Victòria Mora i Pons, 
que després d'una dilatada trajectòria en pro de la nostra Entitat, per motius 
personals i feiners sol·licitava el rellevament, i era substituïda pel Vocal sisè, 
senyor Ramón Ribó i Martí. A la vegada, també cessava el Vocal cinquè, 
deixant el lloc al senyor Miquel Castellví i Socias. De la mateixa manera la 
vocalia sisena era ocupada pel senyor Joan Barril i Busquets, suplint el titular 
senyor Ribó destinat a la vicepresidència segona. Maria-Joana Virgili substi
tuïa a Jaume Solé i Magrifíà en la vocalia vuitena i Jordi Morant i Clanxet 
suplia al fins llavors titular Jaume Aguadé i Sordé en la vocalia desena. Mitjan 
aquests canvis la nova composició de la Junta Directiva restava fins avui en 
que es procedeix a la lectura de la memòria anual, ordenada de la següent 
manera: 

President: Joan Ventura i Solé 
Vice-president ler.: Joan-F. Cabestany i Fort 
Vice-president 2on.: Ramón Ribó i Martí 
Secretari general: Joan Papell i Tardiu 
Tresorer: Miquel Fort i Bufill 
Secretari de junta: Isabel Companys i Farrerons 
Vocal ler.: Xavier Fort i Bufill 
Vocal 2on.: Francesc Ferran i Canela 
Vocal 3er.: Joaquim Jordà i Vidal 
Vocal 4art.: Jordi Cunillera i Gustems 
Vocal 5è.: Miquel Castellví i Sòcies 
Vocal 6è.: Joan Barril i Busquets 
Vocal 7è.: Núria Montardit i Bofarull 
Vocal 8è: Maria-Joana Virgili i Gasol 
Vocal 9è.: Francesc Olivé i Ollé 
Vocal 10è.: Jordi Morant i Clanxet 
Des d'ací volem fer arribar als socis que han cessat en la tasca directiva, el 

nostre agraïment per la seva meritòria labor en favor de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus, ben palesa en el transcurs de llur adscripció a la Junta Directiva. 

Quan a les activitats dutes a terme pel nostre Arxiu Bibliogràfic, o bé en 
aquelles en les quals la nostra Entitat no era el protagonista, però si que hi ha 
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col·laborat desinteressadament en pro de la cultura del nostre poble, hem de 
mencionar la participació en els actes de cloenda del 2on. Congrés Internacio
nal de la Llengua Catalana, amb la participació del nostre President en l'acte 
celebrat a Santes Creus, en el curs del qual s'oferí als assistents uns fullets 
explicatius del Monestir i de l'activitat de l'arxiu Bibliogràfic. De tot això, per 
mitjà de la Secretaria General s'informà exhaustivament als socis de la nostra 
Entitat. També es col·locà en lloc visible una pancarta donant la benvinguda 
als congressistes. Una valoració força positiva d'aquesta jornada quedava re
flectida en l'article de Joan Tudela, apareguda a la revista barcelonina "E l 
Món" (núm. 212) titulat "Les bones intencions de Santes Creus" (pp.48-49) 

En el mes d'abril de l'any passat el nostre Monestir va ésser visitat pels 
estudiosos del "Corpus Vitriarum Mediae Aetatis", que foren complimentats 
pel nostre vicepresident doctor Joan-F. Cabestany i Fort. 

També el 15 de novembre passat, el nostre Monestir fou seu, per un dia, de 
les activitats acadèmiques de les "Jornades sobre Ordinacions baronals i 
municipals a Catalunya (s .XII -XIX)" que tenien lloc a l'Arxiu Històric Comar
cal de Valls, durant els dies 14, 15 i 16 d'aquell mes, i que, convocades per 
Servei d'Arxius de la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aplegaven més de 180 
estudiosos dels Països Catalans. Cal destacar l'acte protocolari del nostre 
Vicepresident primer Dr. Cabestany, ponent de les Jornades, el qual donà la 
benvinguda als assistents i va fer una àmplia, detallada i acadèmica exposició 
històrico-arü'stica del Monestir de Santes Creus. 

Les ponències i comunicacions es llegiren i debataren al refetor nou, en 
sessió de matí i tarda. A tots els assistents els fou lliurat el treball dels nostres 
socis i membres de la Junta Srta. Isabel Companys i Farrerons i Sra. Núria 
Montardit i Bofarull, "Els embigats gòtics del Palau Reial de Santes Creus" 
(Extret de Publicacions A.B. 1982) 

E l dia 12 de desembre, el Secretari General de la nostra Entitat pronunciava 
a la sala d'actes del Museu de Reus, una xerrada sobre "Economia ramadera de 
Santes Creus, segles X I I - X I I I " , dins els actes commemoratius "Reus 1186¬
1986,800 anys de les Cartes de Població" organitzats per l'Excm. Ajuntament 
de l'esmentada ciutat. 

A fi de facilitar la consulta de la nombrosa documentació microfilmada que 
tenim dipositada a la nostra biblioteca, i gràcies a una subvenció de 250.000'-
ptes. provinents de l'Exma. Diputació de Tarragona, ha estat adquirit un aparell 
de lectura de microfilms. Des del mes de juny propassat roman a la sala de 
consulta de la biblioteca a la disposició dels socis, i no socis, que el vulguin 
utilitzar. 

Socis de Mèrit. D'acord amb l'article 21 del capítol I I I dels nostres Estatuts, 
després de la prèvia proposta formulada i presentada per la Junta Directiva, 
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segons determinació aprovada en sessió ordinària del dia 7 de setembre de 
1985, l'Assemblea General de Socis del dia 6 d'abril de 1986, havent escoltat 
la lectura de l'expedient i l'informe sobre mèrits dels candidats a tal distinció, 
presentat per aquesta Secretaria General, va aprovar-se per unanimitat conce
dir i atorgar TÍTOL DE SOCI DE MÈRIT DE L ' A R X I U BIBLIOGRÀFIC DE 
S ANTES CREUS als socis senyors Joaquim Icart i Leònila i Joaquim Jordà i 
Martí, i s'acordà que el lliurament del corresponent diploma tindria lloc la 
propera Festa Anual de l'Entitat. 

Noces d'argent dels nostres socis.-Durant l'any 1986 han pogut celebrar les 
noces d'argent com a socis de la nostra Entitat els senyors: Nicolau Garau i 
Martí (Barcelona), Antoni Creus i Ferrando (Salomó), Frederic Domènech i 
Cortada (Barcelona) i Joan Porta i Massana (Madrid). E l diploma acreditatiu 
de fidelitat a la nostra Institució els va ser lliurat en el decurs de la Festa Anual, 
tot desitjant-los que poguessin arribar a complir les noces d'or. 

FestaAnual.-Com és tradicional en la nostra Entitat, el dia 7 del passat mes 
de setembre es celebrà la Festa Anual, que la d'enguany era la XLéna. La Sessió 
Acadèmica solemne va tenir lloc a la Sala del Refetor Nou, (claustre posterior) 
i va començar a les onze hores del matí amb la salutació del President Joan 
Ventura. L'acte era presidit perTExcm. i Rvdm. senyor arquebisbe emèrit de 
Tarragona Dr. Josep Pont i Gol, Soci de Mèrit de l'Arxiu. 

La conferència, que va anar a càrrec del Dr. Joan Ainàud de Lassarte, 
membre de l'Institut d'Estudis Catalans i antic Director del Museu d'Art de 
Barcelona, versà sobre "Els vitralls cistercens i gòtics a Santes Creus". La 
docta xerrada fou doumentada mitjançant una llarga sèrie de fotografies 
referents al tema tractat i varen permetre la més fàcil comprensió del nombrós 
públic assistent. 

Una vegada finida la conferència, els socis que complien les noces d'argent 
com a membres del nostre Arxiu, reberen els corresponent diplomes. I a 
continuació, la presidència va fer lliurament de les credencials de Soci de Mèrit 
al senyor Joaquim Jordà i Martí, mentre restava sobre la mesa el diploma co
rresponent al senyor Joaquim Icart i Leonila, qaue no pogué assistir a Tacte a 
causa del seu precari estat dc salut. L'acte acadèmic fou clausurat amb una 
brillant intervenció del doctor Josep Pont i Gol. 

Tot seguit al mateix refetor s'oferí l'actuació dels mestres concertistes 
Dolors Serra (flauta travessera) i Jordi Reguant (clavicèmbal). Ambdós virtuo
sos van oferir obres de J.S., Ba ch, W.A. Mozart i J .C. Bach. Cal destacar el 
comentari d'agraïment dels músics per l'acolliment què tots els assistents els 
van dispensar. 

Col·loquis sobre el Mbnaqüisme Català. La Junta Directiva, i a proposta 
del Secretari General, va aprovar la represa dels interromputs col·loquis 
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d'història sobre Monaquisme Català, que des de l'any 1979 (4. s convocatòria) 
no s'havien celebrat. Es facultà el secretari general senyor Papell, per elaborar 
uns Estatuts preliminars, que haurien d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Junta 
Directiva de l'Arxiu i dels membres de la Comissió Organitzadora dels 
Col·loquis, formada pels senyors Dr. Salrech, Dr. Mundó, Dr. Riu, Dr. Masot, 
Dr. Altisent, Dr. Baucells, Sr. Piquer, Dr. Feliu Monfort, Dr. Cabestany, Sr. 
Fort, Dr. Pladevall i Dr. Sobrequés. 

Els estatuts han estat elaborats i aprovats per la nostra Junta Directiva i han 
rebut la conformitat dels membres de l'antiga Comissió Organitzadora dels 
Col·loquis. Es contempla el traspàs de les funcions de convocatòria a cinc 
membres socis de l'Arxiu Bibliogràfic, que podran ésser, o no, membres de la 
Junta Directiva, els quals es constitueixen en Comissió Executiva amb facul
tats de convocatòria i crida dels esmentats col·loquis. 

A la vegada s'acorda en aquests Estatuts que, si és possible, cada tres anys 
ha d'haver-hi un col·loqui, i que l'Arxiu, a part de les subvencions que altres 
entitats i organisme aportin a la convocatòria, ha de contribuir amb un 30% 
anual del pressupost ordinari. Aquesta quantitat no serà acumulable si es perd 
una convocatòria. 

La Comissió Executiva dels Col·loquis d'història del Monaquisme Català 
ha estat constituïda de la següent manera, segons acord de la Junta Directiva 
en sessió ordinària del dia 21 de març del 1987: 

President Joan-F. Cabestany i Fort 
Vicepresident Joan Papell i Tardiu 
Vocal Isabel Companys i Farrerons 
Vocal Maria-Joana Virgili i Gassol 
Vocal Núria Montardit i Bofarull 

Butlletí.- En aquest any acadèmic ha sortit a la llum el número 57-58 de la 
nostra publicació "Santes Creus" (Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic) correspo
nent a l'any 1983. Amb aquest número resta enllestit el Volum V I . Segons 
acord adoptat per la Junta Directiva, i comunicat als associats en les darreres 
assemblees generals, a partir de l'any 1984, la nostra publicació tindrà un nou 
format, adaptat a les necessitats actuals per a poder rebre subvenció dels 
organismes oficials. Podem avançar als nostres consocis que el primer d'aquest 
nou model de butlletí en aquests moments es troba a l'impremta i a punt de 
sortir, i correspon a l'any 1984. També cal dir que s'està enllestint el correspo
nent a l'any 1985 i posant fil a l'agulla pel de l'any 1986. 

Moviment de socis.-El nombre d'altes, des de que ens ocupem de Secretaria 
General, ha superat el de baixes. Finalment i dolorosament, cal sumar a 
aquestes baixes, aquelles de vida i existència; indubtablement això és un tribut 
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inexorable que s'ha de pagar. Tot recordant-los tributarem un homenatge 
pòstum als senyors: Josep Iglésies i Fort, Josep-J. Piquer i Jover, Salvador 
Rovirosa i Guasch, Miquel Díez i Odena, Anton Bergós i Massó i Joan 
Masgoret i Vidal. 

Patronat de Santes Creus.- Les relacions entre el Patronat de Santes Creus 
i l'Arxiu són cada vegada d'allò més cordials, intenses i profitoses. Alguns dels 
nostres consocis alhora que formen part de la Junta Directiva de la nostra 
Entitat, sortosament són membres d'aquell organisme, com els senyors Joan 
Ventura i Joan-F. Cabestany a més del senyor Xavier Fort que ha esdevingut 
secretari del Patronat. 

Essent el nostre Butlletí l'Òrgan oficial del Patronat, cal ací fer referència 
a una reunió d'aquesta ins titució del dia 7 de juny passat, en que un dels acords 
adoptats va ésser el nomenament d'una Junta Permanent, en la qual a més 
d'haver-hi el Coordinador Territorial de Cultura senyor Joan Tortajada, també 
en forma part el nostre President de l'Arxiu i el nostre Soci de Mèrït Mn. 
Clemente. 

Per mitjà dels nostres consocis i membres de la Junta Directiva, aquesta 
esdevé un òrgan informatiu i assessor sobre diverses qüestions relacionades 
amb el Monestir i puntualment sobre història, art i arqueologia. 

I res més. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció. 
Santes Creus, abril del 1987.- E l Secretari General: Joan Papell i Tardiu. 
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X L FESTA ANUAL 

E l diumenge 7 de setembre de 1986 la nostra entitat va celebrar ía seva X L 
Festa Anual. Aquest número de celebracions és important, poques institucions 
culturals de la nostra terra poden aportar una continuïtat tan destacable, i a la 
vegada una total dedicació a la tasca científica d'estudi centrada al monestir de 
Santes Creus. 

Després d'unes breus paraules del president Sr. Joan Ventura, el parlament 
de la sessió acadèmica va anar a càrrec del Dr. Joan Ainaud de Lasarte, membre 
de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans que va 
parlar sobre: Vitralls cistercens i gòtics a Santes Creus. 

E l Dr. Joan Ainaud va donar un avanç, en parlar dels vitralls de l'església 
del monestir, del seu treball de recerca per a la redacció del Corpus Vitriarum 
MediiAevi. La novetat i importància de la recerca va despertar l'interès de tots 
els assistents a la conferència, especialment al fet de destacar la importància 
de la pervivència dels vitralls primitius, els cistercencs, el millor conjunt con
servat arreu d'Europa i que foren admirats pels participants Al XlIIème 
Colloque du CVMA cel·lebrat a Barcelona ara fa un any (7-11 octobre 1985). 
La dissertació del nostre il·lustre consoci va complaure l'auditori que va poder 
valorar detalls que han passat, fins ara, desapercebuts o no han estat prou 
valorats pels estudiosos del nostre cenobi, especialment l'alt valor històric dels 
primitius vitralls cistercencs. 

A continuació es varen lliurar els diplomes als socis de mèrit, Sr. Joaquim 
Icart i Sr. Joaquim Jordà pels anys dedicats, des de diferents actuacions, a la 
tasca de conservació del monestir de Santes Creus. Foren, també, entregats els 
diplomes a aquells socis que enguany han complert els seus vint-i-cinc anys de 
continuïtat a la vida de l'entitat. 

Va concloure la sessió acadèmica un breu concert de música clàssica pels 
concertistes Dolors Serra (flauta travessera) i Jordi Reguant (clavicèmbal) els 
quals van interpretar obres de Johann Christian Bach, W. A. Mozart i J.S. Bach. 
Amb aquesta actuació musical, un any més es va cloure la Festa Anual, a la 
vegada fi d'un curs acadèmic i inici del nou curs 1986-1987, el quaranta des de 
la fundació de l'Arxiu Bibliogràfic. 
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X L I FESTA ANUAL 

E l diumenge 20 de setembre de 1987 l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 
va celebrar la seva X L I Festa Anual. Per a molts aquest acte pot ésser judicat 
com a una celebració més, una altra festa anual, però des del punt de vista 
institucional català hem d'afirmar, sense cap mena de por de caure a una 
pedanteria improcedent, i destacar la llarga trajectòria de continuïtat de la 
nostra entitat, fet exemplar a Catalunya. Els inicis foren difícils, però aquesta 
perseverança ens ha permès assolir moments més grats per a la història de la 
nostra terra. La constància de quaranta anys ha estat premiada amb el reconei
xement fet per la mateixa història. 

Unes tradicionals i breus paraules de salutació del president de l'Arxiu 
Bibliogràfic Sr. Joan Ventura varen iniciar la sessió acadèmica solemne. E l 
parlament d'enguany fou pronunciat pel Dr. Prim Bertran, professor d'Història 
Medieval de la Universitat de Barcelona, i que va tractar el tema: Pere el 
Cerimoniós i les Constitucions Catalanes. E l tema estava motivat per la com
memoració dels sis-cents anys de la mort d'aquest Comte-rei, amb una 
complexa problemàtica al llarg de més de cinquanta anys dé govern, que no 
l'ha privat d'ésser un dels més destacats de la història de Catalunya. Potser la 
personalitat de Pere el Cerimoniós ha quedat, a Santes Creus, deformada per 
la seva preferència a Poblet i poca inclinació a favor de Santes Creus, però 
superats pel temps i la història tota mena de animositat entre sobirà i monestir 
hem de considerar-la en el seu just valor. E l conferenciant va analitzar la 
importància que el comte-rei Pere el Cerimoniós va tenir per a l'organització 
política de Catalunya, moltes institucions essencials per a Catalunya, com ha 
estat la Generalitat. 

A continuació es varen lliurar els diplomes a aquells socis que enguany han 
complert els seus vint-i-cinc anys com a associats dc l'arxiu Bibliogràfic. 

La sessió solemne acadèmica va concloure amb una acurada intervenció 
musical a càrrec de David Albet Sunyer (flauta) i Xavier Coll (guitarra) els 
quals van interpretar obres de G.P. Telemann, J.S. Bach, M. Giuliani, I . 
Albéniz i J . Ibert. Amb aquesta actuació musical va concloure aquesta X L I 
Festa Anual, inauguració d'un nou curs, el quaranta-u de l'activitat científica 
i social de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 
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Socis de Mèrit 

JOAQUIM ICART I L E O N I L A 

Joaquim Icart i Leonila va néixer a Tarragona, l'any 1910; en conseqüència 
pertany a la generació que va viure, els anys de la seva formació, la il·lusió d'un 
gran projecte cultural que fou una realitat a partir de l'any 1931, i arrabassat 
arran de l'esclat revolucionari, (1936) la guerra i la desfeta del 1939. Com molts 
altres catalans, Joaquim Icart va restar fidel a la terra, sentint-se sempre ciutadà 
de Catalunya. Va dedicar els seus esforços i afanys a mantenir la continuïtat 
d'una cultura; pel seu silenci públic, va ésser considerat, per molts, un 
lletraferit o rata de biblioteca, en la significació més despectiva d'aquets mots. 
Aquestes paraules s'han de valorar com a reflex d'una tasca callada, però 
eficient, que ha fet possible el posterior redreç del país, i el retorn de la cultura 
i llengua catalanes a un reconeixement en tots els aspectes de la vida i actuació 
científica. 

Joaquim Icart va posar el seu treball silenciós al servei d'una tasca: 
traductor de la Fundació Bernat Metge, la col·laboració catalana dels Clàssics 
Grecs i Llatins. La feina de traductor de Joaquim Icart té un doble mèrit: a més 
d'un excel·lent coneixement de les llengües llatina i catalana, hi ha una absoluta 
manca de protagonisme: deixa sempre la paraula a l'autor de l'obra, aporta una 
acurada i justa interpretació del text orginal, i el fa entenedor, amb mots justos 
i ecaients, al lector català. Aquesta virtut de bon traductor moltes vegades 
s'oblida en intentar una recreació de l'obra i l'aportació dels valors d'una nova 
creació literària per part del traductor. Aquesta tasca de traductor és molt 
meritòria, i d'una llarga llista de títols solament aportarem i destacarem aquells 
que pensem que són bàsics per a donar a conèixer la realitat intel·lectual de 
Joaquim Icart. 

Sal·lusti: La conjuració de Catilina (Barcelona, 1963); i La guerra de 
Jugurta (Barcelona, 1964); Suetoni: Vides dels dotze cèsars (5 vols., Barcelo
na, 1966-1971); Cèsar; Guerra de les Gàl·lies (3 vols., Barcelona, 1974-1976), 
i Florus: Gestes dels romans (2 vols., Barcelona, 1980-1981). Completa 
aquesta labor de traductor del llatí clàssic amb la de traductor del llatí medieval 
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que, per les seves especials característiques, sempre comporta una traducció 
complicada. Ordinacions i crides de la ciutat de Tarragona (segles XIV-XVII) 
(Tarragona, 1982)i Actes municipals. 1358-1360 (Tarragona, 1983). 

La labor de traductor i estudiós del llatí no el va aïllar tan com hom pot 
pensar: fou soci de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense des de l'any 
1948, i soci de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus poc després de la seva 
fundació (1 desembre 1951). Però serà en el si de l'Arxiu Bibliogràfic on va 
dedicar la major part de la seva tasca com a persona compromesa amb una 
realitat: la defensa del monestir de Santes Creus, malgrat les dificultats de tota 
mena d'aquells moments. Fou vocal de la junta directiva de la nostra entitat (10 
juliol 1955 - 5 maig 1957) i vice-secretari (5 maig 1957-2 agost 1959). En 
aquesta data és nomenat membre, a títol personal, del Patronat del monestir de 
Santes Creus (16 novembre 1961) i elegit secretari del Patronat a partir de la 
primera reunió celebrada amb la seva assistència. Aquest càrrec el va ocupar 
fins a la vigília (1980) del traspàs de les competències de l'administració 
central a la Generalitat de Catalunya, amb la constitució del nou Patronat (9 
octubre 1981). Joaquim Icart, durant els vint anys en què va ocupar el càrrec 
de secretari del Patronat del Monestir de Santes Creus, va fer una tasca 
exemplar, callada però molt eficient, sene mancar mai a les reunions, amb una 
assistència exemplar, discreta però molt efectiva i d'agrair, sobretot en moments 
difícils per la història del nostre monestir. 

En crear la Generalitat de Catalunya el nou Patronat, Joaquim Icart en fou 
designat membre, a títol personal (17 octubre 1981). Aquesta dedicació al 
monestir de Santes Creus va fer que l'Arxiu Bibliogràfic el tornés a elegir per 
pertànyer a la seva Junta Directiva: vicepresident (1979-1981) i vocal (1981¬
1985). E l temps ha passat i Joaquim Icart va demanar que l i fos permès retirar-
se de la vida activa; els anys no perdonen, i la Junta de l'Arxiu Bibliogràfic va 
haver d'acceptar la realitat d'una renúncia feta per imperatius totalment 
personals i reals. 

Podríem estendre'ns molt més en la bibliografia de Joaquim Icart. Han estat 
trenta-cinc anys de continuada labor a favor del monestir de Santes Greus, de 
la nostra entitat i de la cultura catalana i , d'aquests, quasi vint com a secretari 
del nostre Patronat. Aquesta trajectòria, pensem, que l'acredita suficientment 
per poder considerar la seva projecció sobre el monestir. No fou mai el 
secretari solament dedicat al seu treball d'administrador sinó que moltes 
vegades fou l'impulsor del Patronat. Obres, pedres i molts racons del monestir 
s'han conservat acuradament mercès a les seves silencioses però eficients 
gestions. Tasca que no li va permetre dedicar-se, com hauria estat el seu desig, 
a l'estudi de la documentació; però cada persona ocupa una responsabilitat; 
d'activitat concreta, no sempre la més desitjada, però sí la millor per a assolir 
una finalitat: en aquest cas, la salvaguarda del monestir de Santes Creus. 
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Estimats consocis: no crec que el mèrit de Joaquim Icart sigui el lluïment 
dels càrrecs sinó la tasca feta en silenci. L'acurada tasca realitzada al llarg 
d'aquests anys pel nostre consoci a favor de Santes Creus penso que l'honora, 
i concorren en ell els mèrits suficients per a considerar que, com preveuen els 
nostres estatuts, la Junta Directiva de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 
tingui l'honor de sol·licitar a aquesta Assemblea General de Socis que s'atorgui 
la màxima distinció honorífica de la nostra entitat, el títol de Soci de Mèrit, al 
senyor Joaquim Icart i Leonila. 

Santes Creus, 6 d'abril del 1986. 

Joaquim Jordà i Martí 
La consergeria del monestir de Santes Creus és una institució que potser no 

té cap altre precedent en els monuments nacionals de Catalunya; i gosem dir-
ne institució perquè, ja a la tercera generació, a la qual s'ha arribat per successió 
de sogres a gendres, manté incòlume l'esperit de servei abnegat al monestir que 
caracteritzà el primer dels membres de la nissaga, l'inoblidable Magí Vidal i 
Ras, que fou distingit per l'Arxiu Bibliogràfic amb el primer títol de Soci de 
Mèrit individual, l'any mateix, de la fundació de l'entitat, el 1947. E l seu 
gendre i successor, el senyor Joaquim Jordà i Martí, titular, ha acreditat uns 
mèrits que el fan digníssim hereu de la figura i obra del seu il·lustre sogre. 

Nascut a Palamós el 1915, el senyor Joaquim Jordà i Martí es traslladà a 
Tarragona poc abans de la guerra civil; a la ciutat imperial, on exercia el seu 
ofici, conegué la filla gran del matrimoni Magí Vidal i Maria Garriga, Dolors, 
amb la qual es casà el 1946. A Tarragona mateix nasqué el seu fill gran, però 
ja l'any 1948, davant el fet de la malaltia irreversible del senyor Vidal -malaltia 
que havia contret precisament com a conseqüència d'un accident de treball al 
servei del monestir-, el senyor Jordà decidí d'abandonar la llar i el treball de 
Tarragona i anar a instal·lar-se a Santes Creus, on de seguida passà a ajudar el 
seu sogre en les tasques de la consergeria. A Santes Creus, més enllà de l'afecte 
autènticament filial que sentí sempre pels seus exemplars sogres, el senyor 
Jordà se sentí atret de seguida per aquell misteriós encanteri que el monestir 
encomana invariablement a tothom que s'hi acosta i hi aprofundeix. L'any 
1952, ingressà com a soci numerari a la nostra entitat; aquell mateix any, la 
salut del senyor Magí Vidal, ja no podent suportar gaire més el pes de la res
ponsabilitat de la consergeria, li aconsellà de prendre's la jubilació, alhora que 
el senyor Jordà aconseguia la plaça de funcionari de la Diputació de Tarragona 
que anava aparellada amb la titularitat de la consergeria de Santes Creus. La 
presència del seu gendre i successor al lloc de treball pel qual tant s'havia 
sacrificat el senyor Vidal féu que els darrers anys de la vida d'aquest home 
singular fossin amorosits pel fet de romandre a Santes Creus i poder ajudar 
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encara, amb la seva enorme experiència i amb la feina que encara li erapossible 
de fer, el seu gendre que, ja des del primer moment, s'havia lliurat en cos i 
ànima al monestir, amb un afany que va més enllà de les obligacions 
estrictament derivades de ia seva funció pública.'Magí Vidal morí el 1961 amb 
la satisfacció de veure el seu estimat monestir de Santes Creus atès amb el 
mateix fervor i amb la mateixa abnegació amb què ell l'havia servit. 

Aquestes qualitats de lliurament incondicional al monestir per part del 
senyor Jordà no passaren ni per un moment desapercebudes per la Junta de 
l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, que, el 1955, el proposà a l'Asseemblèa 
General com a membre, entre d'altres persones, d'una Comissió d'Actes creada 
en aquella data. No calia, però al senyor Jordà cap nomenament oficial per part 
de l'Arxiu, j a que là seva col·laboració amb l'entitat fou un fet real^ altament 
positiu i enormement eficaç des del mateix moment en què havia arribat a 
Santes Creus.En realitat, el senyor Jordà mai no exercí cap càrrec directiu dins 
l'Arxiu, tot i que l i fou proposat més d'una vegada: un molt respectable 
sentiment d'incompatibilitat amb la seva funció de conserge li'n féu declinar 
un i altre cop l'acceptació. De fet, i én tant que conserge titular, el senyor Jordà 
servia el Patronat del monestir creat el 1951, però alhora fou una persona 
imprescindible per a l'Arxiu Bibliogràfic. La seva vàlua personal, la seva 
voluntat desinteressada i l'afecte a Santes Creus i a tot el que concernia el 
monestir en feren un element insubstituïble per a la nostra entitat: era l'home 
que vivia més de prop la vida de Santes Creus, i per això i per les circumstàn
cies esmentades, la seva col·laboració amb la nostra entitat, de la qual era 
tanmateix soci, anà intensificant-se paulatinament i silenciosament. E l seu ajut 
es feia palès en l'organització de les festes anuals, en la de qualsevol altre acte, 
en les obscures, poc agraïdes i sempre feixugues tasques administratives de 
l'Arxiu, fins el punt que, un bon dia, la Junta de l'Arxiu, conscient de la tasca 
que desinteresadament tant com eficientment desplegava el senyor Jordà a 
favor de l'entitat, decidí dé gratificar-lo amb una remuneració anual simbòlica 
que, naturalment, el senyor Jordà es resistí a acceptar i , quan ho féu, no és 
agosarat de suposar que ho féu a contracor. 

La labor del senyor Jordà al front de la consergeria de Santes Creus ha estat 
presidida i dirigida sempre per les qualitats personals de què gaudeix: un sentit 
absolut de la responsabilitat: una puntualitat minuciosa en l'exercici de les 
seves funcions, ja fossin les pròpies del càrrec o les que ell, voluntàriament, 
havia volgut assumir; un tarannà seriós que, sota l'aparença d'un caràcter què 
podria semblar a vegades una mica distant o fred, amaga una profunda 
emotivitat i una capacitat il·limitada de servei abnegat, gràcies a les quals 
virtuts mai no ha estat objecte, no ja de cap queixa, sinó de cap mínima crítica 
per part de l'Arxiu -que tampoc no hauria estat qui per a fer-la-hi- ni del 
Patronat. Ben segur que, consultats tots els membres d'aquest organisme al 
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llarg del temps, coincidirien en l'apreciació dels mèrits del senyor Jordà. I una 
vegada que la inadvertència d'un periodista barceloní, altrament reputat 
escriptor, l i féu escriure mots durs contra la consergeria de Santes Creus 
perquè no hi havia estat atès com esperava - i era un dia en què el senyor Jordà 
es trobava greument malalt al llit-, l'Arxiu Bibliogràfic cuità a aclarir els fets 
i rectificar les inoportunes afirmacions d'aquell escriptor al mateix diari on les 
havia publicades. 

La inexorabilitat del pas del temps, però, afectà com a tothom al senyor 
Jordà, al qual, en ésser a punt de complir els setanta anys, li tocà de prendre la 
jubilació forçosa. Era el primer de gener del 1985 quan el senyor Jordà deixava 
d'ésser conserge titular de Santes Creus per jubilació. L'acte administratiu, 
però, resultà d'efecte nul per a ell i , sobretot, per a Santes Creus; i és que, igual 
que trenta-tres anys abans havia passat amb el seu sogre, ell continuava a 
Santes Creus, en bona salut i al servei del monestir. Per aquella curiosa 
coincidència que esmentàvem al començament, la seva filla Carme s'havia 
casat amb el senyor Josep M. Fuguet i Monné, nebot de mossèn Josep Monné, 
que fou rector de Santes Creus. Aquest gendre seu, també d'antuvi visqué amb 
la seva nova família a Tarragona, on exercí la seva carrera, la qual, al seu torn, 
abandonà per a traslladar-se a Santes Creus a fí d'ajudar el seu sogre no tant per 
raons d'edat o de salut d'aquest, sinó perquè en el terç de segle que el senyor 
Jordà ocupà la consergeria, el volum de visitants anuals que rep el monestir es 
multiplicà exactament per deu. 

La història es repetia, i amb connotacions curiosament ben semblants. E l 
senyor Jordà, en decidir d'instal·lar-se a Santes Creus, deixava una professió 
i una llar que sempre hauria estat més confortable que l'encofurnament en un 
habitacle de tan precàries condicions com és el de la consergeria del monestir, 
o com era aleshores. E l senyor Jordà s'aprengué el nou ofici que lliurement 
havia escollit i , havent accedit al funcionariat, tenia més o menys resolta la 
vida. Però durant trenta-tres anys, la feina del senyor Jordà no conegué 
descans ni sabé què eren les vacances. Car el monestir de Santes Creus és obert 
a la visita pública tots els dies de l'any, al matí i a la tarda, i només d'uns quants 
anys ençà, i per disposició expressa del Patronat de 1951, roman tancat el dia 
de Nadal. Bé que el senyor Jordà, amb la muller, hagi aprofitat sovint els dies 
de desembre o de gener per a passar uns dies d'esplai fora del monestir, fóra 
exagerat i ridícul de parlar de vacances en el sentit que les entenem habitual
ment. E l monestir de Santes Creus, doncs, amb el senyor Jordà com a conserge 
-igual que havia passat amb el seu il·lustre sogre- ha estat atès i vigilat 
constantment dia i nit, mes rera mes, any rera any, amb tot el sacrifici i amb tot 
el risc -car ha conegut robatoris i intents de depredació en més d'una ocasió-
sense que en cap moment defallís el seu coratge ni la seva abnegació. Per servir 
millor els turistes aprengué la llengua francesa i , amb el concurs ocasional dels 
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seus fills, hi ha hagut moment en què els visitants estrangers han pogut ésser 
atesos en castellà, francès i anglès, a més del català, única llengua emprada 
sempre per als visitants del país. E l senyor Jordà no s'ha limitat mai a 
aprendre's un relat de memòria com a acompanyament Standard de tots els 
visitants, individuals o col·lectius, sinó que, amatent sempre a les darreres 
investigacions i conclusions sobre història i arqueologia del monestir, ha sabut 
tothora satisfer la curiositat dels visitants segons el grau exacte de llur cultura 
0 de llur interès. Encara, ha sabut inculcar aquestes virtuts, aquesta abnegació 
1 aquesta inquietud al seu gendre, que des del 1985 el substitueix en la titularitat 
del càrrec. La Diputació de Tarragona, però, declarà amortitzada la plaça del 
funcionari que, amb la jubilació, deixava el senyor Jordà, però el Patronat 
supleix aquesta mancança, com suplia els honoraris del senyor Fuguet quan 
aquest es traslladà a Santes Creus, imitant el gest del seu sogre, per tal 
d'esdevenir conserge adjunt. Jubilat i tot, però afortunadament sense les caren-
ces de salut que motivaren la jubilació del senyor Vidal, el senyor Jordà roman 
al servei del monestir, ara per afecció pura i simple. Si paulatinament es va 
alliberant de certes obligacions que ja no el constrenyen en cap mesura, el 
senyor Jordà continua a la consergeria de Santes Creus sempre amatent a fer 
qualsevol favor i a assumir qualsevol tasca en benefici de l'Arxiu Bibliogràfic, 
del Patronat i , en definitiva, del monestir de Santes Creus que és la raó d'ésser 
del seu càrrec i de l'entitat i l'organisme esmentats que el vetllen. 

Atenent la relació anterior, doncs, de la qual es desprèn que en el senyor 
Joaquim Jordà i Martí concorren en grau excepcional les condicions de servei 
a l'Arxiu Bibliogràfic i al monestir de Santes Creus, i d'acord amb allò que 
preveuen els nostres estatuts, la Junta Directiva de l'Arxiu Bibliogràfic té 
l'honor de sol·licitar a l'Assemblea General de socis que atorgui la màxima 
distinció honorífica de l'entitat, és a dir, el títol de Soci de Mèrit, al senyor 
Joaquim Jordà i Martí. 

Santes Creus, 6 d'abril del 1986. 
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Tant a la X L com a la X L I Festa Anual s'han lliurat els corresponents 
diplomes a aquells socis que, han complert vint-i-cinc anys d'ingrés a l'Entitat. 
Amb aquesta distinció s'intenta honorar una dedicació i una continuïtat. És un 
agraïment a una perseverança que fa possible l'activitat de l'Arxiu Bibliogràfic 
al llarg de quasi cinquanta anys. 

Han arribat a aquesta fita quatre socis ingressats l'any 1961 i cinc l'any 
1962. La xifra és quasi igual a la d'altres anys, sense gaires canvis i l'hem de 
considerar com a un dels exponents més característics de la continuïtat, en tots 
aquests anys, de l'Arxiu Bibliogràfic. 

Aquests socis són: 
Antoni Creus i Ferrando 
Frederic Domènech i Cortada 
Nicolau Garau i Martí 
Joan Porta i Massana 

Francesc Cunillera i Güell 
Ramon Deinas i Montserrat 
Josep M. Pla i Ribas 
Carlos Pérez i Rozas 
Ramon Teixell i Perramon 
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