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L A F U S T A I E L G U I X C O M A M A T E R I A L S D E 
C O B R I M E N T A L M O N E S T I R D E S A N T E S C R E U S : 

F R A G M E N T S D E L M A G A T Z E M I E L S O S T R E D E L A 
B I B L I O T E C A ( S E G L E S X I V - X V I ) 

L'hivern de l'any 1982, a fi d'efectuar la reestructuració del Museu 
Monogràfic del Monestir, vam col·laborar, junt amb un grup d'alumnes de la 
Facultat de Lletres de Tarragona, sota la direcció del Dr. Cabestany, en el 
trasllat i neteja de les peces localitzades en una cambra del Palau Reial, 
situada al fons del pati gòtic, enfront del pou. Entre tot el material que es va 
extreure, hi figuraven 23 fragments de fusta procedents d'algun embigat de 
l'al·ludit edifici. Hem d'assenyalar també que en un espai pròxim a l'antic 
Museu, i al qual s'accedia des del dormidor, es trobaren 46 restes de guix, 
pertanyents, igualment, a cobertes del Palau. Actualment, estan dipositades 
en una sala contigua a la Biblioteca, destinada a magatzem. 

A la nostra tesi de llicenciatura \ ja ens vam referir als dos exemplars 
lignis "in situ" (sostre del vestíbul i de la galeria del primer pati del Palau 
Reial) i a sis plaquetes existents al Museu2. La troballa posterior dels elements 
indicats ens obliga a estudiar-los tot seguit. 

Si bé, en aquella ocasió, tan sols vam prestar atenció a les estructures i als 
elements de fusta, responent alhora a una cronologia limitada, vam creure 
interessant de prosseguir en l'estudi de les solucions de tancament de 
cambres, en què s'incorporaren el guix i l'estuc, en combinació amb la fus
ta 3 . D'aquesta manera, en prolongàvem també el temps, passant a incloure 
mostres del segle X V I . Així, hem examinat el bell exemplar que cobreix la 
Biblioteca, afegint-hi l'important aplec de fragments ja mencionats. Cal fer 
notar que la seva consideració contribueix a endegar la reconstrucció del 
monestir a la setzena centúria, ja que ara el sector oriental del claustre 
posterior ha quedat quasi totalment arrasat, pel que fa a les construccions més 
modernes. 
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A) PECES SOLTES DE FUSTA 

En consultar el material gràfic elaborat per J . F . Ràfols durant els anys 20 
-seguint l'encàrrec del també arquitecte Jeroni Martorell, en temps de la 
Mancomunitat, per al Servei de Conservació i de Catalogació de Monuments 
de la Diputació de Barcelona-, trobàrem que, d'entre el centenar de làmines 
dedicades a sostres catalans, tres corresponien al primer pati del Palau Reial. 

La primera (de 49'5 x 64 cm) \ com se'ns assenyala, mostra una vista del 
conjunt, presa des de baix. Ens permet d'adonar-nos que la direcció de les 
bigues dels sectors quadrangulars dels angles, en dos d'aquests, no es 
correspon amb el que es veu avui. 

La segona és una aquarel·la (de 46'5 x 61'5 cm) 5 que agafa la confluència 
de dues ales, on es pot distingir, a través dels arcs ogivals, l'ornamentació 
pictòrica de la coberta (Vegeu Foto 1). 

La darrera (de 43'5 x 59 cm) 6 reprodueix el motiu heràldic de Blanca 
d'Anjou que orna la cara inferior d'una biga, junt amb els llistons en blanc i 
negre (bitllets i dents de serra) que la ressegueixen, com també les biguetes. 
L'estat deplorable a què havia arribat abans de la seva restauració impedí que 
J . F . Ràfols hi descobrís el color verd que recobreix la major part de la 
superfície. 

E l conjunt de peces de fusta despreses dels embigats està integrat per vuit 
plaquetes, cinc llistons, set plafons, dues bigues parederes i un cap de biga. 

1. Plaquetes 

Quant a les primeres, presenten totes un perfil trapezoïdal, a causa de la 
doble inclinació practicada a llurs extrems per encaixar-se a les biguetes. Cal 
fer esment de la lleugera desviació del pla superior, segurament per facilitar 
l'adaptació del llistó que limita les posts. Les cares esbiaixades ofereixen una 
superfície polida que contrasta amb les altres més bastes. Aquesta darrera 
característica no s'observa, però, en la número 2, de gruix inferior a les altres. 

1. (22 x 7'5 x 1,5 cm), s.n. 
En molt mal estat. Només conserva un extrem decorat amb fullatges de 
perfil negre, damunt fons vermell. E l motiu està emmarcat per una línia 
blanca. 

2. (23 x 7'5 x 0'7 cm), s.n. 
En molt mal estat. S'hi observa una línia negra d'emmarcament. En un 
angle, es distingeix l'inici d'una flor. La superposició del blau sobre 
vermell crea matisos més o menys verdosos. 

3. (21'7 x 7'5 x 1,5 cm), s.n. 
En mal estat. E l requadre està recorregut per una línia blanca. Com a 
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motiu central, hi figura un escut arrodonit, de camper vermell i perfil 
negre. Als costats, es disposen entrellaços formats per dues el·lipses 
encreuades amb anelles angulars (groc enfosquit, amb perfil vermell). 
Els espais buits contenen cercles amb ratlles vermelles. E l fons general és 
verdós. 

4. (217 x 7 x 1*2 cm), s.n. 
En mal estat. S'hi veuen motius vegetals, en blanc i perfil negre, i una creu 
negra pomejada sobre fons vermell. 

5. (21'2 x 7'3 x 1 cm), s.n. 
En mal estat. Un extrem és recte en lloc d'inclinat. 
Sembla que s'hi distingeixin vegetals ondulants (amb perfil negre) sobre 
fons verdós. Un requadre lateral amb fons vermell presenta un rectangle 
enllaçat amb anses exteriors. Omplen els buits, flors blaves. 

6. (227 x 7'5 x i'2 cm), s.n. 
En mal estat. Línies d'emmarcament en blanc i vermell. Estilitzacions 
vegetals en blanc sobre blau, consistents en dobles palmetes de perfil 
afrontades i enllaçades per tanys circulars. 

7. (21'5 x 77 x 1*5 cm), s.n. 
En mal estat. Sanefa vegetal, composta per la successió de fulles lobulades 
de perfil, a la part inferior, i trèvols a la superior. S'hi observa la 
superposició de blau damunt el vermell de fons. 

8. (257 x 6'5 x 07 cm), s.n. 
En mal estat. S'hi veu una línia blanca d'emmarcament Quatre compartiments 
quadrangulars, limitats per un traç blanc, resseguit per una línia negra, 
tanquen flors de quatre pètals trilobats, units al centre, sobre fons vermell. 

2. Llistons 

E l conjunt de llistons posseeix una secció trapezoïdal (isòsceles o rectan
gular). No són fragments sinó peces senceres, tallades per ajustar-se al lloc 
convenient. E l rovell dels claus que els travessen ha deteriorat considerablement 
la fusta. 

9. (69 x 4'3 x 1 cm), s.n. 
La seva secció transversal reprodueix un trapezi rectangular. La diferència 
entre les dues bases (4'3 i 3'5 cm) permet la inclinació d'un costat. E l pla 
superior està decorat amb les barres (groc i vermell). Els extrems, pel fet 
d'haver estat amagats, conserven millor el color; a la resta, en canvi, el 
groc ha saltat7. La cara esbiaixada està recorreguda per dents de serra en 
blanc i negre. Els claus de ferro s'han menjat la fusta del voltant. 

10. (17 x 4'5 x 1*5 cm), s.n. 
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Aquest tros és del mateix tipus que l'anterior, encara que molt corcat. Els 
seus extrems estan esbiaixats. Es conserva un clau llarg. 

11. (30 x 4'5 x l'5 cm), s.n. 
Aquesta peça és del mateix tipus que les dues anteriors, però en molt mal 
estat i gairebé tota despintada. Només presenta inclinació un dels extrems. 

12. (40 x 4'5 x l'5 cm), s.n. 
Peça similar a les precedents, en pèssim estat. Conserva un clau de ferro. 

13. (70 x 3'5 x l'5 cm), s.n. 
La secció transversal forma aquí un trapezi isòsceles. Les cares inclinades 
presenten les típiques dents de serra, mentre que la superior apareix 
totalment despintada, per bé que rastres de vermell ens indiquen que hi 
havia hagut decoració. 

3. Llistons amples 

Podem agrupar tres elements, per tractar-se de peces allargades, motllurades 
per un o dos costats. La seva finalitat consistiria a limitar espais quadrangulars, 
tot creant un reticulat. Per això mateix, els seus extrems són esbiaixats, per 
tal d'ajustar-se amb els altres. 

14. (63'5 x 12'5 x 3'5 cm), s.n. 
Amb una forma irregular, té una punta acabada en diagonal (amb una 
diferència de 8 cm). E l pla superior (4) (d'una amplada de 4 cm) 

presenta, sobre un fons vermell, 
motius geomètrics blancs, despintats, 

3 * de perfil negre (Vegeu Esquema 1). 

rior amb mitges circumferències. Un forat recorda la presència d'un clau 
de ferro. Quant als costats allargats, distingim dues mitges canyes 
limitant un bocell. La mofllura inferior (1) està decorada amb merlets 
escalonats (de quatre graons) en negre sobre fons blanc. La segueix una 
franja blanca (2) i una línia vermella interior (3). 

15. (99 x 14 x 3'5 cm), s.n. 
De secció i decoració similars a l'anterior, mostra una forma hexagonal 
que ens recorda la dels alfardons, en ceràmica, per ajuntar-se en angle 
dret, tancant quadrats (corresponents a l'empostissat). L'ornamentació 

Consisteixen en una ziga-zaga 
recorreguda per punts negres, 
envoltats per una circumferència, i 
en un requadre, amb un entrellaç 
format per un losange curvilini, 
combinat a la part superior i infe-

Monestir de Santes Creus. 
Secció del llistó núm. 14. 
ESQUEMA 1 
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difereix del precedent, perquè posseeix dos compartiments amb l'entrellaç 
ja descrit. Hem d'anotar l'existència de tres claus, separats per 48 i 45 cm, 
com també d'altres més petits a les parts còncaves (Vegeu Esquema 2). 

16. (76 x 16 x 3'5 cm), s.n. 
Aquesta peça només té un costat motllurat, segurament perquè, 
originàriament, estava en contacte amb el mur o amb una jàssera. E l seu 
mal estat no permet descobrir la decoració de la cara superior. Pel que fa 
al perfil sinuós, reprodueix els motius observats als dos anteriors. S'hi 
conserva igualment un clau. 

4. Plafons pareders 

Cal descriure alhora quatre plafons pareders de perfils esbiaixats (supe
rior i laterals), com les plaquetes, fets per encabir-se dins les ranures 
practicades a les jàsseres. Respecte a la inclinació superior, ve determinada 
per la desviació cap baix del propi plafó en relació amb la vertical 8, i permet 
d'adaptar-se a la superfície horitzontal de les posts. 

La seva funció es redueix a tapar els espais existents entre els caps de biga 
i les posts. E l seu contorn estava dissimulat per mitjà de tapajuntes, tal i com 
podem observar encara en el plafó núm. 20, que en manté un fragment clavat. 
Així mateix, com que es troba amb els plafons disposats horitzontalment per 
damunt de permòdols de pedra, dóna l'aparença d'una robusta biga paredera. 

17. (72 x 20 x 3 cm), s.n. 
S'hi adverteix el traçat inicial amb un punxó, malgrat el seu lamentable 
estat, amb un motiu central (segurament heràldic) dins un marc quadrilobat, 
enllaçat amb un quadrat recolzat sobre un angle (en blanc i perfil negre, 
sobre fons vermell). Limita aquest esquema una sanefa zigzaguejant, 
blanca, amb perfil interior negre i vermell; això la distingeix de la 
superfície restant, recoberta de verd. La franja trencada conté punts 
encerclats. Indiquem, un cop més, la conservació de claus de ferro. 

18. (74 x 20 x 3 cm), s.n. 
En aquest, a més del quadrifoli combinat amb el quadrat, s'adverteixen 

. fullatges i flors a les puntes. A l centre, destaca un escut apuntat, de 
repartició irregular: partit i semitruncat. A l'esquerra, trobem les barres 
catalanes. E l quarter superior sinistre és vermell (hi manquen les barres 
grogues, que estan despintades). Quant a l'inferior, té com a càrrega una 
cotissa o bastó componat, sobre camper blau, en blanc i vermell. 

19. (80 x 20 x 4 cm), s.n. 
Similar al núm. 17, en molt mal estat. 

20. (62 x 23 x 3 cm), sn 
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Similar al núm. 17, amb l'escut mig esborrat. A la part superior, es veu 
encara, clavat, un tros de llistó (Vegeu el llistó núm. 9). 

ESQUEMES 2 i 3 
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5. Bigues 

Pel que fa a les bigues, el magatzem n'allotja dues de parederes, en molt 
mal estat de conservació. La seva reduïda llargària, les dues ranures obser
vables en una, a l'igual de la decoració, ens fan suposar que, com les 
plaquetes, devien provenir del primer pati del Palau Reial, on els embigats 
cobreixen els espais estrets (aproximadament d'un metre) i allargats de les 
diferents ales. 

21. (127 x 19 x 19 cm), s.n. 
Là cara posterior i els extrems han sofert un notable deteriorament, a 
causa de l'acció conjunta de la humitat i dels insectes. Les ranures, de 
secció triangular (d'uns 3 cm. d'ample), delimiten un trapezi central 
(bases de 65'5 i 83'5 cm), en el qual es descobreix el mateix motiu que 
als plafons: l'escut descrit al plafó 18 figura dins un emmarcament blanc, 
inclòs en un quadrat; però, en aquest cas, sobre el cantó sinistre de la 
punta.-S'aprecien encara petites flors de lis (Vegeu Esquema 3). 

22. (94 x 19'5 x 9 cm), s.n. 
Presenta un estat pitjor que l'anterior. Les bases de l'espai trapezoïdal 
amiden 70'5 i 83 cm. E l motiu heràldic que l'ornamenta consisteix en un 
escut apuntat de camper blau, notablement enfosquit, ja que està 
superposat al fons vermell. A l cap, distingim una penjarella o lambel de 
tres penjants suspesos del f i l ' . S'hi veuen encara molts claus. Cal indicar 
també que el guix de preparació està escampat en una capa força 
gruixuda. 

23. (125 x 20'5 x 14'5 cm), s.n. 
Sota la capa pictòrica es diferencia un paper adherit escrit i , per damunt, 

Magatzem de Santes Creus. 
Cares lateral i inferior del cap de biga n. s 3. 
ESQUEMA 4 
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un recobriment de guix. L a presència del paper és relacionable amb 
l'operació anomenada endrapat, que es basa en la col·locació d'una tela 
de ll i (o pergamí), estesa i encolada sobre les parts del retaule. Aquest 
procés se seguia per tal d'evitar la fragmentació del guix, en el cas que 
la fusta es badés o que es desfessin les juntes. 
L'extrem de la biga està tallat amb la forma característica coneguda com 
de "buc de nau". Serveix de suport a una cara pintada, de la qual només 
es conserven traces de la boca (en vermell i negre), de la barba ondulant 
(marró clar) i de part del cabell (castany, amb traços negres). E l perfil de 
les puntes triangulars de la part inferior està pintat en vermell. La resta 
de la biga és verda, sense altra decoració. Recordem que aquest tipus de 
cap grotesc es repeteix, pràcticament igual, en tota la Corona d'Aragó. 
Cal assenyalar que ha saltat la peça frontal esquerra (5'5 x 5'5 cm), la 
qual devia anar fixada amb aiguacuit (Vegeu Esquema 4). 

6. Conclusions 

Un cop descrites totes les peces de fusta dipositades al magatzem del 
monestir, podem concloure que provenen, amb certesa, de dos sostres 
diferents. La major part dels elements podrien correspondre al primer pati del 
Palau Reial, substituïts per altres de nous en la restauració efectuada pel 
senyor Adolf Iglesias, l'any 1972. Ens referim a: les bigues soleres, les 
plaquetes, els llistons i plafons pareders. En canvi, pel que fa a la biga de cap 
esculpit i a les tres peces motllurades, com que no es troben en el conjunt 
esmentat, resulta obvi que pertanyien a un altre embigat. A causa de les 
nombroses adaptacions introduïdes al llarg del temps al Palau Reial, se'ns fa 
difícil d'esbrinar-ne el lloc originari. Tanmateix, tocant a una ala del segon 
pati, renaixentista, subsisteix una sala, tallada per arcs apuntats, la qual fins 
fa poc es trobava subdividida en dos pisos1 0. Aquesta mena d'estructura havia 
de suportar, forçosament, un embigat de fusta, que, per les característiques 
de l'indret -sala noble d'un Palau Reial-, havia d'estar pintat, en correspondència 
amb els frescos dels murs. En el projecte de restauració es contempla la 
iniciativa de salvar els fragments descoberts en un extrem superior de 
l'estança. Tot i que puguem diferenciar-ne dos exemplars, els colors i 
recursos decoratius ofereixen un tal grau d'analogia que ens decanten a 
atribuir-los a uns autors coetanis i a unes cronologies paral·leles. 

Si ens fixem en la biga 23, el fet d'anar tallada fa suposar que devia ser 
un capçal. Aquest tipus d'elements eren usats per reforçar les jàsseres als 
encontres amb els arcs diafragma. En cas de ser així, l'altre extrem de la peça 
aniria treballat de la mateixa manera. 

Una dada de relació ens la proporciona l'heràldica. En ambdues unitats 
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localitzem els mateixos escuts: l'un referent a l'enllaç de la corona catalano-
aragonesa amb el llinatge dels Anjou (amb les barres i la cotissa sobre un 
camp blau flordelisat) i l'altre de Blanca d'Anjou (amb camp d'atzur sembrat 
de flors de lis i amb una penjarella vermella al cap). Comptant amb aquests 
suports, tal com vam indicar a l'article ja citat n establiríem com a límits 
cronològics l'any 1295, en què se celebrà la boda dels monarques, i el 1310, 
quan morí la Reina o, en tot cas, es podria allargar fins al nou matrimoni de 
Jaume I I (1315). 

B) PECES SOLTES DE GUIX 

A la sessió del 21 de setembre del 1878, els senyors Hernàndez Sanahuja 
i Mir es lamentaren, segons consta a l'Acta, de: 

"(...) varios males irreparables en el mismo Palau del rei Jaume, a consecuencia 
de los excesos de la Revolución de estos últimos anos [incidents de l'any 1874] 
entre otros, la destrucción del gabinete particular de la Reina D.* Petronila 1 2 y 
arrancando el magnifico artesonado los vohmtarios de Vilarrodona; se acuerda 
dirijir una comunicación al Sr. Gobemador para que a su vez lo haga al Alcalde 
de Vilarrodona haciendo responsable a dicha población de los deterioros que en 
lo sucesivo sufra el monasterio por invasiones de aquellos vecinos." 1 3 

Teodor Creus Coromines, en referir-se a les cambres de les reines Blanca 
i Peronella, després d'indicar-ne la seva gairebé total destrucció, exposa: 

"Los techos de algunos de estos aposentos tenían hasta hace poco bovedillas 
molduradas de estilo ojival ó gótico, de poco relieve, en yeso, hallàndose 
formadas dichas bovedillas con trozos irregulares de piedras delgadas y una 
gruesa capa de aquel mineral. Hoy dia, difícilmente se encontraría un metro de 
ellas en su lugar, y sólo fragmentos de tales molduras se miran esparcidas entre 
los montones de escombros que pueblan aquellos desolados sitios." 1 4 

L'arquitecte provincial i diocesà de Tarragona, Ramón Salas Ricomà, 
comenta: 

"Siguiendo las naves del Claustre viejo, se pasa à la nave Este, que actualmen-
te tiene todo el muio de enfrente los arços, completamente nuevo, en el cual antes 
de su reconstrucción existían dos puertas que daban comunicación à un patio 
interior, de forma poligonal muy prolongada, que contenia las primitivas cons-
trucciones del Convento (...). Formaban las primeras edificaciones un solo pa-
bellón, dividido en dos departamentos separados por un paso que comunicaba el 
patio con los huertos que tenia la Clausura interior. Este paso estaba cubierto por 
un techo, compuesto de viguetas y bovedillas de yeso con recomendables adornos 
y molduras (...). 
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En el mismo compartimiento de la izquierda [que incloïa la capella de la 
Santíssima Trinitat] se conservaban, hasta hace poco tiempo unas reducidas 
habitaciones, así como el gabinete particular de la gran Reina D." Petronila de 
Aragón, cuando residia en el Monasterio, pudiéndose aun entonces observar sus 
ricos artesonados, (...)•" 1 3 

E l 1929, el també arquitecte Cèsar Martinell, dóna les següents anotacions, 
corresponents al claustre vell o posterior i a les habitacions anomenades de 
la reina Peronella: 

"Primitivament no tingué [el primer] més que la planta baixa i un sostre de 
fusteria. Després foren construïdes habitacions al pis alt i el sostre amb voltes 
figurades de guix, de les quals hom veu encara restes" 1 6. 

"A la mateixa part esquerra d'aquestes primitives construccions posteriors, 
tocant a l'esmentada capella [de la Trinitat], es conservaren fins a l'any 1874 unes 
habitacions molt reduïdes, amb rics enteixinats de fusta d'alzina, que al convent 
es creia que eren les utilitzades per la Reina Peronella en els temps de viduetat en 
què es reclogué al Monestir, i foren respectades sempre en el mateix estat de quan 
ella les habitava" 1 7 

Veiem, doncs, que els fragments que tractaren procedien de la cambra 
(tallada en dos) tocant a la capella de la Trinitat i del passadís adjacent, 
emplaçats al costat oriental de l'anomenat Claustre vell. 

Junt amb les restes de diferents sostres de fusta, el magatzem guarda un 
conjunt de fragments d'estuc, originaris d'enteixinats corresponents a les 
ampliacions del Palau Reial efectuades el segle X V I . Malgrat que part de la 
decoració que exhibeixen sigui renaixentista, l'estructura general manté un 
esquema de gust mudèjar, com veiem a la Biblioteca, o bé es combina 
l'ornamentació renaixentista amb plafons flamígers. 

D'entre la totalitat dels elements, cal distingir-ne quatre grups: 
a) E l format per trossos d'estuc a base de guix, barrejat amb bocins de 

terrissa i pedretes. 
b) E l constituït per peces de textura més basta i de tonalitat grisosa. En 

aquestes, els motius estan realitzats en negatiu, sobresortint el fons. 
c) E l tercer correspon a fragments despresos del sostre de la Biblioteca, i 

mostra una composició més fina i blanquinosa. 
d) Finalment, cal incloure cinc mènsules de matèria blanca i força homogènia, 

una de les quals conserva restes de decoració pictòrica. 
A partir dels elements conservats resulta difícil de reconstruir els sostres 

als quals pertanyien. Tanmateix, l'existència d'exemplars sencers similars 1 8 

ens permet de precisar-ne certs aspectes. Els requadres compresos entre les 
jàsseres, que acostumaven a anar pintades o motllurades (amb la fusta en 
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Monestir de Santes Creus, (magatzem). 
Esquema del plafonat de guix. 
ESQUEMA 5 
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Monestir de Santes Creus, (magatzem). 
Tipologia dels cassetons. 
ESQUEMA 6 
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blanc), tancarien sèries de cassetons simulats (amb motius curvilinis flamígers, 
centrats per una flor), separats per faixes sobresortints, recordant les biguetes, 
de les quals la que tocaria amb el mur es juxtaposaria amb la decoració de 
l'entrebiga de pla diagonal, aplicada a una peça de secció trapezoïdal (Vegeu 
Esquema 5). En el cas que la planta de la sala posseís un esquema una mica 
irregular, quan arribaven a la paret, els guixaires es veien forçats a adoptar 
una nova solució: la col·locació de frisos més estrets que els cassetons, però 
més amples que les entrebigues. 

Si ens fixem en els cassetons (31 x 31 cm), n'observem quatre tipus 
diferents que s'alternarien: 
a) Molinet amb una "mouchette" a l'interior de cada aspa. Gira cap a 

l'esquerra entorn a una roseta polilobulada. Als buits, tres flames que no 
es toquen (Vegeu Esquema 6). 

b) Molinet similar a l'anterior, però dextrògir. Les flames dels espais triangulars 
es toquen formant trèvols. Al centre, una flor de quatre pètals amb botó 
sortint (Vegeu Esquema 6). 

c) Molinet amb el mateix sentit giratori que l'anterior. Les aspes tanquen 
dues flames oposades. Als intersticis, altres tres flames, sense contacte. 
Ocupa el cercle del mig una flor de 14 lòbuls i botó penjant (Vegeu 
Esquema 6). 

d) Requadre tallat per quatre segments de circumferència que originen un 
rombe de costats còncaus. Al seu interior, s'hi encabeix una roseta 
idèntica a l'anterior o giratòria. Ocupen els angles triangulars flames que 
arrenquen dels vèrtexs i que no arriben a fusionar-se (Vegeu Esquema 6). 
Els espais rectangulars que separaven els cassetons, reproduint visualment 

l'aspecte de les biguetes, estan recoberts per set solucions decoratives diferents: 
a) Dues sèries de quatre parelles de semipalmetes capicuades, combinades 

amb ametlles en creu (Vegeu Esquema 7). 
b) E l mateix fris apareix en negatiu 1 9 . Tanmateix, hem d'assenyalar que les 

fulles han estat interpretades de forma distinta, conferint-los una lleu 
ondulació (Vegeu Esquema 7). 

c) Dues fulles d'acant afrontades i sinuoses, que tenen un extrem acabat en 
voluta i l'altre en un cap d'un ésser fantàstic. E l fons es completa amb sis 
fulles que recorden les del grèvol (Vegeu Esquema 7). 

d) Un lleó rampant entre dues grans fulles, de vora ondulada i nervades i 
altres de més petites, per a omplir els buits (Vegeu Esquema 7). 

e) Un drac escamós, bípede, i amb les ales de rat-penat, flocs al coll i la boca 
oberta (Vegeu Esquema 7). 

f) D'aquest darrer, només en distingim la base: arrel d'un arbre arrencat Com 
l'anterior, sembla que posseeix un significat heràldic (Vegeu Esquema 7). 
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Monestir de Santes Creus, (magatzem). 
Tipologia de les biguetes. 
ESQUEMA 7.-a-g. 
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g)Fulles d'acant formant roleus (Vegeu 
Esquema 7). 

Els requadres que equivaldrien als 
bogets o elements de tancament entre 
els caps de biga compten amb un únic 
tema aplicat sobre un pla inclinat: dos 
molinets juxtaposats que giren entorn 
d'un trèvol, amb "mouchettes" a les 
pales i separats per un quadrifoli. Als 
buits triangulars, s'hi afegeixen puntes. 

Envolta els cassetons una motllura 
convexa amb espigat que s'ajunta amb 
un altre bocell més ample, recorregut 
per cordes diagonals paral·leles. Aquest 
darrer s'estendria al llarg de les jàsseres, 

delimitant els costats de la decoració de l'entrebigat (Vegeu Esquema 8). 
1. (47 x 52 x 11*5 cm), s.n. 

E l cassetó (b) conté una flor de quatre pètals al voltant d'un botó central. 
A l seu entorn, es disposa un molinet de quatre braços amb una "mouchette", 
separats per trifolis flamejants. S'hi observen uns punts en relleu, a causa, 
segurament, de les marques deixades pel motlle. E l plafó allargat (c) 
mostra fulles espinoses de card: dues de grans i sis de menudes posades 
al llarg, amb la punta cargolada. La base de les primeres s'ha convertit en 
el cap d'un drac. 

2. (40 x 29 x 11 cm), s.n. 
Similar a l'anterior. 

3 (17 x 18 x 5 cm), s.n. 
Similar al núm. 1, comprèn un tros de bordó i l'inici d'una bigueta. 

4. (14 x 10 x 4 cm), s.n. 
Similar al núm. 3. 

5. (15 x 16 x 5'5 cm), s.n. 
Similar al núm. 1, tros de cassetó. 

6. (53 x 45 x 13 cm), s.n. 
Una roseta (d) de 14 pètals amb botó central està tancada per un cercle 
inscrit dins un rombe còncau. Als buits triangulars, veiem tres flames que 
arrenquen dels angles. Quant a la bigueta (d), hi trobem fulles de grèvol: 
dues de grans i quatre més petites, emmarcant un lleó amb la cua 
aixecada. 

7. (65 x 36 x 15 cm), s.n. 
Similar al núm. 6, però més trencat. Tocant al bocell hi ha una mitja 
canya i un pla esbiaixat. 

cordó 

espigat 

cassetó 

Monestir de Santes Creus. 
Secció de les motllures del cassetó. 
ESQUEMA 8 
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8. (33 x 34 x 9 cm), sn. 
Similar al núm. 6. 

9. (32 x 23 x 5 cm), s.n. 
Similar al núm. 6, tros de cordó i bigueta. 

10. (51 x 50 x 10 cm), s.n. 
La flor central, de quatre pètals entorn d'un botó, està voltada per un molinet 
amb dues flames contraposades a cada aspa i grups de tres flames als buits 
triangulars (b). A la bigueta (b), s'hi veuen sis parelles de palmetes disposades 
de perfil, en negatiu, separades per creus. S'adverteix també l'inici d'un altre 
espai rectangular (entrebiga), més alt que el cassetó, amb "mouchettes" i trifolis. 

11. (32 x 19 x 10 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, part del cassetó central. 

12. (21 x 19 x 5 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, però amb la flor central lleugerament diferent. 

13. (18 x 14 x 7 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, inici del cassetó i bigueta. 

14. (29 x 30 x 10 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, tros de cassetó i bordó. 

15. (20 x 15 x 4 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, tros de la roseta 

16. (13 x 19 x 10 cm), s.n. 
Similar el núm. 10, tros de bigueta. 

17. (29 x 17 x 10 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, tros de cassetó. 

17 bis. (12 x 7 x 4 cm), s.n. 
Fragment de l'anterior. 

18. (51 x 38 x 10 cm), s.n. 
Similar al núm. 10. 

19. (49 x 40 x 10 cm), s.n. 
Similar al núm. 10, bigueta. 

20. (37 x 175 x 8 cm), s.n. 
Similar al núm. 1, pel que fa a la bigueta i al núm. 6, pels dos cassetons. 

21. (50 x 46 x 11*5 cm), s.n. 
Similar al núm. 6 (bigueta) i al núm. 1 (cassetó). 

22. (22 x 24 x 10 cm), s.n. 
Similar al núm. 20. 

23. (40 x 25 x 11 cm), s.n. 
Similar al núm. 20. 

24. (39 x 29 x 10 cm), s.n. 
Cassetó similar al núm. 6 i bigueta al núm. 10. 
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25 

26 

27 

(56 x 54 x 11 cm), s.n. 
Similar al núm. 24, però amb el motiu de la bigueta en positiu (a). 
(63 x 48 x 13'5 cm), s.n. 
Similar al núm. 24. A més, es distingeix una peça inferior rectangular 
(15'5 x 36 cm) (entrebiga), decorada amb vuit flames que contenen 
"mouchettes", i altres de partides 2 0 (Vegeu Foto 2). 
(31 x 40 x 11 cm), s.n. 
Similar a la peça inferior del núm. 26. 

28. (62 x 32 x 10 cm), s.n. 
Rectangle similar al núm. 26 i un altre ornamentat amb el tema del 
molinet de vent, centrat per un trèvol encerclat. A cada aspa, s'hi troba 
una "mouchette", i als espais buits angles corbs, anomenats cúspides. 

29. (24 x 15 x 8 cm), s.n. 
Similar al núm. 2, encara que el motiu del plafó reprodueix el del núm. 26. 

30. (70 x 50 x 14 cm), s.n. 
Similar al núm. 26. 

molinets 

Monestir de Santes Creus 
Secció de la peça núm. 31, (entrebigat). 
ESQUEMA 9 

cassetó 

molinets 
de l'entrebiga 

Monestir de Santes Creus 
Secció de la peça núm. 32. 
ESQUEMA 10 

31. (43 x 24 x 27 cm), s.n. 
Peça de secció trapezoïdal, destinada 

a omplir l'entrebigat, tot incrustant-se al 
mur. La decoració ha estat aplicada al pla 
inclinat que substitueix els plafons 
esbiaixats, introduïts a les ranures de les 
jàsseres. Com en aquests, la desviació 
del pla vertical en facilita una millor 
visualització. Dos molinets que contenen 
"mouchettes" a les aspes (amb una oclusió 
interior), entorn d'un trèvol, s'ajunten 
deixant lloc a un quadrifoli. Als buits, 
cúspides (Vegeu Esquema 9). 
32. (50 x 51 x 23 cm), s.n. 

Aquesta peça és similar a l'anterior, 
encara que presenta una major diversitat 
de plans. A més de l'inclinat, en posseeix 
altres dos d'horitzontals, corresponents a 
la bigueta i a l'inici d'un cassetó. La 
superfície esbiaixada mostra els molinets 
(similars als del núm. 28). Quant a la 
bigueta, el motiu és el mateix que el del 
núm. 10. Pel que fa al cassetó, és idèntic 
al del núm. 1 (Vegeu Esquema 10). 
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33. (26 x 17 x 7 cm), s.n. 
Tros de bigueta amb fulles d'acant i motllures espigades (g). 

34. (14 x 11 x 5 cm), s.n. 
Tros amb motllures: cordó i espigat. 

35. (20 x 20 x 8 cm), s.n. 
Fragment de bigueta que, junt amb el 35 bis, reprodueix un drac escatés 
amb ales de rat-penat (c). Les potes es prolonguen en llargs dits. La 
massa està plena de forats, produïts per bombolles d'aire. A la vegada, té 
una coloració més grisosa i una textura rugosa. A la part superior, 
motllura amb espigat. 

35 bis. (11'5 x 12'5 x 5 cm), s.n. 
Bocí de l'anterior. 

36. (30 x 18 x 8'5 cm), s.n. 
Fragment que comprèn part de les motllures angulars de dos cassetons i 
un tros de bigueta, en la qual es distingeixen les arrels d'un arbre; per 
sota, hi corre un bordó cordonat (f). 

37. (35 x 36 x 6 cm), s.n. 
Cassetó d'aspecte barroer, amb el motiu en negatiu. E l centra un molinet 
amb una "mouchette" a cada aspa i una flor al mig. Està voltat per 
motllures soguejades. 

37 bis. (16 x 2 x 2 cm), s.n. 
Tros de cordó. 

38. (40 x 20'5 x 5 cm), s.n. 
Plafó escantonat. S'hi distingeixen dos coloms afrontats, en mig relleu. 
Per a completar el fons del magatzem, ens referirem a cinc mènsules de 

reduïdes dimensions i poc pes. Ignorem la seva col·locació inicial, ja que no 
encaixen amb el conjunt analitzat prèviament. 
1. (17*5 x 20 x 11 cm), s.n. 

Suport de perfil curvilini, sobremuntat per una motllura còncava, exempt 
d'ornamentació. 

2. (19 x 19 x 9'5 cm), s.n. 
Similar a l'anterior. 

3. (23 x 18 x 11 cm), s.n. 
Idèntic al núm. 1. 

4. (17 x 17 x 10 cm), s.n. 
Permòdol de buc de nau amb dues aletes triangulars a la part inferior. 

5. (19 x 17'5 x 10 cm), s.n. 
Similar a la núm. 4, però aquesta conserva traces de policromia en negre 

i mangra (puntejat inferior, ulls i llengua), suggerint un rostre, que s'adequa 
a la forma del buc de nau, com ja és tradicional. 
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E l fons del Museu, a part de les peces de fusta de la vitrina 2 1 , n'allotja 
d'altres d'estuc: 
1. (18,5 x 39 x 6 cm), s.n. 

Plafó escantonat. S'hi veuen dos lleons afrontats passants, amb la pota 
dreta aixecada, com també les cues (proveïdes de dos flocs). Dins la pasta, 
s'hi distingeix terrissa esmicolada (Vegeu Foto 3). 

2. (65 x 50 x 10 cm), s.n. 
Cassetó i dues biguetes. E l primer correspon al tipus (d) amb roseta 
central giratòria. Quant a les biguetes, segueixen els esquemes del núm. 
10 i el núm. 1. 

3. (34 x 33 x 4 cm), s.n. 
Cassetó semblant al descrit al núm. 37, però, al centre, s'hi veu, excavada, 
una punta de diamant (Vegeu Esquema 6 i Foto 4). 

4. (40 x 18 x 5 cm), s.n. 
Entrebiga semblant al núm. 28. 
Un cop finalitzada la part estructural i descriptiva, s'imposa establir una 

datació al més aproximada possible. Si ens basem en la cronologia d'altres 
exemplars, com ara el Castell de Barberà 2 2 i la sala de l'abat Payo Coello 
(1480-1498) del castell de Verdú, podríem estimar que s'emprengueren obres 
de guix al monestir amb l'abat d'origen castellà Pedró de Mendoza (1479¬
1519) 2 3 . Aquesta hipòtesi sembla confirmada per la presència del lleó 
rampant en diferents fragments de les faixes col·locades entre els cassetons 
(Vegeu el tipus d). D'altra banda, al magatzem del Museu, s'han recollit, 
d'entre el copiosíssim conjunt de ceràmica, tres trossos d'una rajola en blau, 
vorejada d'un espigat (de manera similar al perfil dels casserons de guix que 
s'hi conserven), amb la silueta de l'esmentat motiu heràldic 24-

Val la pena d'insistir en les coincidències estructurals i , fins i tot, 
ornamentals (cassetonat flamíger, bordons soguejats...) amb les restes, 
localitzables encara, a l'interior del Castell de Barberà. 

C) BIBLIOTECA 

L'actual Biblioteca del monestir de Santes Creus, seu de l'Arxiu Bibliogràfic, 
està coberta per un magnífic sostre de guix del s. X V I . 

La manca d'elements heràldics i de documentació coneguda sobre aquesta 
obra ens impossibilita de donar-ne la data exacta. 

J.R. Ràfols el qualifica com un enteixinat mudèjar: 

"En todo el siglo XVI persiste el arte mudéjar para techumbres y en artesona-
dos. Si esto se puede ver en Sevilla y en Toledo -los dos centros artísticos mas 
importantes de la època—, también en Aragón y en Cataluna han quedado 
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ejemplares. Mudéjaies son, en realidad, los techos pequenos del monasterio 
aragonès de Sigena, y mudéjar es -alzàndose sobre un friso renacentista italiano-
un techo que hay en el Palacio de Jaime II del monasterio catalàn de Santes 
Creus" 2 5 . 

Més endavant es refereix a la seva ornamentació: 

"Llegaron hasta Cataluna las formas decorativas y composicionales de los 
pequenos artesonados mudéjares, en el que decora una dependència del Palacio 
Real, anexo al monasterio de Santes Creus, y que se alza por encima de un friso 
renacentista" M . 

Però sorprèn de no trobar cap capítol concret dedicat a les estructures 
mixtes de fusta i guix. Pel que fa a la bibliografia específica del monestir, les 
al·lusions a la Biblioteca són, malauradament, molt minses. Teodor Creus 
solament indica: 

"Sala bastante espaciosa con artesonado de yeso" í 7 . 

Ramón Salas Ricomà 2 8 s'hi refereix amb els següents termes: 

"La Biblioteca ocupaba la sala situada en el extremo Sur del Dormitorio de 
Monges jóvenes, desde el cual se pasa à la Biblioteca por una escalera de doble 
tramo 2 9 . Su planta es un rectàngulo que tiene 11'50 metros de largo, por 7'26 
metros de ancho. El techo es un ricp artesonado de estilo àrabe, compuesto de 
casetones de yeso, rodeados de un bellísimo cornisamento, formando ambos 
elementos decorativos un conjunto de precioso efecto, por cuyo motivo es sin 
duda una de las dependencias que mas admiran los visitantes del monasterio". 

Cèsar Martinell es manifesta igualment lacònic: 

"A l'extrem oposat del Dormitori, per un doble tram d'escales hom va a la 
Biblioteca, que avui no té altra cosa a admirar que un bonic enteixinat de guix" 3 0. 

Finalment, E . Fort i Cogul repeteix: 

"(...) i una escala remunta fins a la biblioteca; amb un curiós enteixinat 
arabesc, de guix motllurat" 3 1. 

E l mateix autor ens recorda: 

"A la sessió de la Comissió del 10 de setembre del 1929, l'arquitecte senyor 
Monravà informà que hom estava enllestint les obres a la Biblioteca de Santes 
Creus. Aquelles obres no foren importants, bé que molt útils; reforçaren algunes 
de les peces emmotllades de l'enteixinat, que perillaven (...)" 3 2 . 
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ESQUEMA 11 SOT 
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1. Estructura 

La sala, de grans proporcions, amida 11'20 x 7'36 x 11'40 x 7'32 m (Vegeu 
Esquema 11 i Foto 5). Cal distingir l'estructura de fusta de tota la decoració 
en guix. S'hi compten 7 bigues transversals, l'esquadria de les quals fou 
augmentada mitjançant l'aplicació de taules de folre (lateralment) i d'un 
ample llistó motllurat a la cara inferior. En reproduïm la secció a l'esquema 
(Vegeu Esquema 12): 

ESQUEMA 12 
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Als murs allargats on s'encasten els extrems de les jàsseres que acabem 
de descriure, s'amagaren els buits de les entrebigues amb la inserció de llargs 
bogets inclinats que descansen sobre altres llistons motllurats; en realitat, 
són la meitat dels que guarneixen el baix de les bigues (Vegeu Esquema 12). 
D'aquesta manera, els elements de fusta aparents creen sis enteixinats 
juxtaposats o trams de l'estança. Tanmateix, hem d'advertir que resten 
camuflades les biguetes que s'entrecreuen sobre el conjunt (18 per sector); 
són visibles des de dalt, ja que una escala metàl·lica permet d'accedir sota la 
teulada. També pot comprovar-se el reompliment superior amb morter, per 
tal de fixar millor el conjunt dels cassetons. Sorprèn de veure que, al costat 
oriental, la biga, tot i estendre's sobre el mur, nogensmenys hi deu exercir 
escassa empenta, ja que es tracta solament d'un envà molt prim, desproveït, 
per tant, de funció sostenidora. Resulta un xic desconcertant que, entre l'envà 
i la paret mestra, disti poc més d'un metre, la qual cosa origina un espai mort, 
amb aspecte de passadís. L'explicació més versemblant podria consistir en la 
supeditació de la longitud de la sala al format dels cassetons. 

La confluència dels murs amb el pla horitzontal resta dissimulada per un 
llistó pla que ressegueix, igualment, les bigues al mateix nivell. 

Quant al treball en guix, està representat pels compartiments i l'ample fris 
que envolta la cambra. En cada tram, s'hi allotgen quatre cassetons, de 40 cm 
d'ample per 17 al llarg; se'n compten un total de 408 (Vegeu Esquema 11). 

L'enteixinat es compon de peces quadrades, adherides als cabirons 
perpendiculars a les jàsseres i al trespol mitjançant morter. Els compartiments 
devien ésser emmotllats abans de llur col·locació, per raó de la profunditat 
del buidat. Els lacunaris són peces de perfil trapezoïdal o de pastera, la 
desviació de les quals en permet l'alleugeriment i , alhora, l'encabiment de les 
biguetes. Com ja hem indicat, els intersticis foren omplerts amb morter. Per 
la part inferior, es clavaren estrelles, fixades per mitjà d'un botó que les 
travessa amb una ànima metàl·lica, fins a penetrar a les biguetes (Vegeu 
Foto 6). 

2. Decoració 

Cada cassetó presenta una estrella de vuit puntes, creada a partir de la 
superposició de dos quadrats, la qual en conté altres dues de concèntriques. 
Les dues primeres, com la major part del sostre, estan pintades imitant les 
vetes de la fusta. La central, amb palmetes en relleu a les puntes (pintades de 
blanc), inclou un octògon (de fons vermell), enmig del qual sobresurt una 
pinya-flor, que potser anava daurada. Dels angles obtusos surten parelles de 
línies que originen noves estrelles de vuit puntes, separades per dos rombes 
(amb franges vermelles). Al centre d'aquelles, s'hi incrusta una estrella (20 
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x 20 x 6 cm), de perfil perlat i pintada de negre o de blau fosc, que té adherida 
una flor mig oberta, d'aspecte, a la vegada, estrellat (de sis puntes) i pintada 
del mateix color. En tocar a les jàsseres s'adoptà la solució de tallar l'estrella 
de vuit puntes per la meitat i , als angles, reduir-la a un quart, tot conservant 
sencera la flor penjant (Vegeu Esquema 12). 

A l'ampla faixà que segueix el perímetre de la sala es combinen diferents 
motllures, decorades o no, amb un fris figurat (Vegeu Esquema 13). 

Biblioteca de Santes Creus. 
Secció i esquema del fris inferior. 
ESQUEMA 13. 

Anant de dalt a baix veiem: 
a) Una gola amb dues sèries de fulles de llorer superposades. 
b) Faixa en què alternen caps masculins i bustos femenins col·locats sobre 

les jàsseres. Els primers, que coincideixen amb els quatre angles (en 
disposició diagonal), reprodueixen una cara plena d'arrugues, amb un nas 
gros i boca entreoberta, tota encerclada per una llarga cabellera i barba 
ondulants. Aquest rostre grotesc sembla correspondre al d'un salvatge. 
Conserva els cabells pintats de marró i traces de color als ulls (negre) i 
galtes (vermell). Quant als altres, deixen veure el coll i les estretes 
espatlles nues. Hi distingim una cara arrodonida, de front bombat i els ulls 
ametllats. Duu els cabells estirats i llargs. Es veuen restes de vermell als 
llavis, rosa a la cara i negre als ulls. Aquestes figures s'encaixen al mig 
d'un gerro lobulat del qual pengen vegetals i perles. S'ha tallat i ha quedat 
una part a cada costat dels caps. A continuació, s'afronten dos dofins, 
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acabats en un tany cargolat amb un card terminal o una roseta (de cinc 
pètals). En alternança amb el gerro esmentat en veiem un altre, estretat al 
centre, també lobulat i amb retícula a la base (Vegeu Fotos 7-8). Els motius 
es repeteixen de la següent manera: entre cada dos caps distingim tres 
gerros complets, entre els quals s'intercalen els dofins. 

c) Motllura convexa de quart de cercle amb pintura que imita el vetejat de 
la fusta, tot simulant un tronc. 

d) Tanys de cards ondulants amb fulles espinoses i flors. 
e) Entre dos bocellets vetejats, s'estén un rosari fusiforme, dins una motllura 

còncava. 
A l'igual que anotàvem respecte als cassetons, aquesta faixa -que en 

castellà s'anomena "arrocabe"- està constituïda per segments de frisos empalmats, 
encara que no amb exactidud. S'hi adverteixen tres zones diferents: les fulles 
de llorer, el fris (b) i la resta de motllures. Quant als caps, també són elements 
a part. 

3. Peces conservades al magatzem del Museu 

En aquesta dependència s'han recollit fragments decoratius de l'enteixinat: 
1. (10 x 8 cm), s.n. 

Flor estrellada de sis pètals oberts i sis de tancats. Conserva l'ànima de 
ferro i la superfície pintada de negre. 

2. (10 x 8 cm), s.n. 
Idèntic a l'anterior. 

3. (20 x 9 x 4 cm.), s.n. 
Mitja estrella, amb quatre puntes, vorejada de perles i amb un forat central 
per a introduir-hi l'ànima de la flor. E l fet d'estar tallada ens indica la seva 
situació al llarg de la jàssera. 

4. (18 x 17 x 8 cm), s.n. 
Angle de cassetó. Cal assenyalar la inclinació lateral per a facilitar la 
col·locació del morter. 

5. (24 x 15 x 12 cm), s.n. 
Similar a l'anterior. Conserva ratlles concèntriques a l'interior del cassetó 
per simular la fusta. 

6. (20 x 7'5 x 9 cm), s.n. 
Similar al núm. 4. 
En l'ornamentació del sostre es fusionen dos corrents estilístics: el 

renaixentista d'arrel italiana i el mudèjar. E l primer es fa patent en la inclusió 
de motius antics (fulles de llorer, gerros, dofins...) i figurats. L'altra tendència 
es reconeix en el geometrisme de l'estructura superior, en els elements 
estrellats i en la tria del guix com a material. A l'hora de fixar una data 
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aproximada, la manca d'elements heràldics i el desconeixement de documentació 
reveladora obliguen a formular-ne una aproximació a partir de l'anàlisi 
estilística. 

Així, ens podem atrevir a situar l'enteixinat que tractem, en la primera 
meitat del s. X V I o, afinant més, en el seu primer terç. Correspondria amb 
l'abat Bernardí Tolrà (1519-1534), natural de Vila-rodona, sobre qui pesaren 
fortes acusacions per la seva actuació en el judici contra l'abat de Poblet Pere 
Caixal, el qual fou finalment destituït. 

En referir-se a l'etapa renaixentista del monestir, Cèsar Martinell afirma 
el següent: 

"La primera manifestació renaixentista la tenim en la finestra que Tolrà (1519¬
1534) féu al Palau Reial, visible des de fora; és de forma carrada, i encimerada 
per un frontó clàssic, de motlluratge poc decidit. Això i la modèstia de les seves 
dimensions no li lleva l'interès d'ésser la primera obra que trobem al Monestir en 
el nou estil" 3 3 . 

Fou enterrat a la Sala Capitular, on la seva llosa sepulcral de marbre 
negre, als peus de la seva efígie, reprodueix el seu escut amb una torre. 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
NÚRIA MONTARDIT I BOFARULL 

N O T E S 

1. Llegida el juliol del 1981. 
2. Publicat al Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, amb el títol: Embigats gòtics 

del Palau de Santes Creus, Santes Creus, 1982. 
3. Vegeu les nostres tesis doctorals: I . Companys, Embigats gòtico-mudèixars catalans: 

problemes generals. El Barcelonès, pp. 173-176 i 281-290 i N. MONTARDIT. Embigats gòtico-
mudèixars a les comarques catalanes (exceptuant el Barcelonès): Anàlisi i Documentació, pp. 
1206-1256, Edició microfotogràfica, Bellaterra, 1987. 

4. Duu escrit en llapis "Santes Creus" i "Enteixinat de la galeria del Palau Reial de Santes 
Creus. Planta de conjunt". 

5. Amb l'anotació "Santes Creus. Pati del Palau". 
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6. Hom hi llegeix: "Santes Creus. Detall del Pati Palau". 
7. Lamentablement, aquest color posseeix una molt escassa estabilitat. Per acció de la llum 

es desprèn de la fusta; de manera que solament hi resta el blanc del guix emprat com a 
imprimadura. Així, els motius es veuen en negatiu, destacant el fons o els elements que el 
voregen. 

8. Aquest desviament facilita un millor efecte visual, apropant la decoració a l'espectador. 
Com ja hem assenyalat, s'utilitza el mateix recurs a les plaquetes. 

9. Per bé que ja no són visibles les flors de lis, el fons blau i la penjarella indiquen que es 
tracta del blasó de Blanca d'Anjou. 

10. El 1984, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (amb la intervenció 
dels arquitectes Mackay, Martorell i Bohigas) inicià la restauració del Palau, per la qual cosa fou 
suprimit el trespol divisori. 

11. Vegeu nota 2, p. 226. 
12. La Reina Peronella, essent vídua de Ramon Berenguer IV, concedí una suma important 

de diners per a la construcció del dormidor de monjos joves, el 17 de setembre del 1173. Dos 
anys més tard, atorgà per al mateix objecte els rèdits d'un hort i una vinya. D'aquest fet derivaria 
la designació de les dependències de llevant, com a pertanyents a aquesta benefactora. 

13. A.H.P. de Tarragona. Comissió Provincial de Monuments, Caixa I , vol. n, fol. 19v. 
14. Sanlas-Creus. Descripción artística de este famoso monasterio y noticias históricas 

referentes al mismo y d los reyes y demés personas notables sepultadas en su recinto, Vilanova 
i la Geltrú. 1884, p. 76. 

15. Guia Històrica y artística del Monasterio de Santas Creus, Tarragona, 1894, pp. 44Í46. 
16. El monestir de Santes Creus, Barcino, Barcelona, 1929, p. 243. 
17. Op. cit., p. 246. 
18. Castell de la Floresta, a les Garrigues, Abadia de Tarragona, sostre de Can Segura 

d'Olesa de Montserrat.... 
19. El mateix dibuix devia haver estat usat per a la confecció de dos motlles diferents. 
20. La col·locació del rectangle amb flames al costat de la bigueta, on tocaria d'anar-hi un 

cassetó, potser s'explicaria per la irregularitat de l'estructura de la sala. Aquesta particularitat és 
també observable a la sala de l'Abadia de Tarragona, en alguns intervals, on s'introdueixen dos 
molinets en substitució del cassetó. 

21. Foren estudiades a la nostra tesi de llicenciatura, i la seva descripció fou publicada a 
Embigats gòtics del Palau Reial de Santes Creus, p. 232. 

22. 1497-1503 per al prior Francesc de Boxols, i 1501-1517, per a Bernat Guerau de 
Recasens. 

23. Inicià el seu abadiat el 14 de setembre del 1479. Assolí una gran importància política, 
i passà a ésser diputat de Catalunya del 1497 al 1500. El seu ofici de capellà major d'Aragó 
respon al nomenament de què gaudien els abats santescreuins des de Jaume H (1297), per 
concessió de Bonifaci VIII; mantingué bones relacions amb els Reis Catòlics. Dins el monestir, 
durant el seu abadiat s'emprengueren diverses obres, de les quals coneixem, fins i tot, els autors. 
El 1502, el mestre Daniel executava el retaule de la Magdalena, junt amb el fuster Joan Aljamas. 
En el document que ho notifica són consignats igualment Guillem Moret i Miquel Borrell, com 
a mestres de l'obra del claustre. El desembre de l'any següent, un altre escrit notarial toma a 
esmentar Guillem Moreu, de la Borgonya, i el seu soci Jordi de Ternats, del Regne de França. 
Es tracta d'una procura del primer, que obrà les claraboies del claustre citat (Vegeu Francesca 
Espanol i Bertran: Remarques a l'activitat de Mestre Fonoll i una revisió del "Flamíger" de 
Santes Creus, a "D'Art", núm. 11, Barcelona, 1985, pp. 123-131). Dins el monestir, degué 
emprendre obres de tipus arquitectònic. Podem establir el paral·lelisme entre aquesta figura i 
l'abat de Poblet, Juan Payo Coello (1480-1489), que fou nomenat president de la Generalitat de 
Catalunya per ordre de Ferran el Catòlic, per la infiltració de monjos castellans, en monestirs 
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catalans, com succeí també a Montserrat. En l'aspecte artístic, l'esmentat abat de Poblet es féu 
agençar una cambra al Castell de Verdú (Urgell), amb sostre de guix, fàcilment datable per les 
armes que l'ornen: un lleó rampant al costat de les barres catalanes. No és gens d'estranyar, 
doncs, que el seu contemporani realitzés, al cenobi que governava, ampliacions seguint el mateix 
gust, tant en l'adopció de la tècnica de l'emmotllat en guix com en l'ús de motius flamígers (igual 
que s'esdevindrà també al claustre). 

24. A la lauda sepulcral visible al terra de la Sala Capitular, l'escut de l'abat lluïa, igualment, 
el felí rampant. 

25. Techumbres i artesonados espanoles, Editorial Labor, Barcelona, 1930 2 , pp. 36-37. 
26. Op. cit., pp. 96-97. 
27. Op. cit., p. 49. 
28. Op. cit., pp. 48-50. 
29. Ara suprimida. 
30. Op. cit., p. 240. 
31. El Monestir de Santes Creus. Vuit segles d'història i d'exemplaritat, Santes Creus, 1976, 

p. 192. 
32. Santes Creus de l'exclaustració ençà. La gestió dels organismes que n'han tingut la 

tutela, Santes Creus, 1972, p. 161. 
33. Op. cit., p. 263. 
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Foto 1: Aquarel·la de J. F. Ràfols (Servei de Conservació i Catalogació de Monuments, 
Diputació de Barcelona). Angle de la coberta del pati del Palau Reial. 



Foto 3: Placa amb dos lleons afrontats, de funció similar a la núm. 38 (sèrie d'estuc del Museu, 
núm. 1). 

. Foto 4: Cassetó del tipus (e), aplicat en negatiu. 
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Foto 5- Vista dc qualrc tramis dc l'cntcmnat de la Hibliotcca 

Foto 6: Detall del cassetonat del mateix sostre. 
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Foto 7: Detall del fris o "arrocabe" 



N O V E S A P O R T A C I O N S D O C U M E N T A L S S O B R E E L 
M E S T R E P E R R I S D ' A U S T R I 

I L A C A P E L L A D E L ' A S S U M P C I Ó D E L A V E R G E 

Prosseguint la nostra investigació sobre les manifestacions artístiques de 
la segona meitat del segle X V I al monestir de Santes Creus, hem trobat un 
contracte que ens aporta noves dades pertanyents a la Capella de l'Assumpta, 
d'una manera especial a l'activitat de l'escultor cinccentista Perris d'Austri, 
activitat que ja havíem donat a conèixer en un treball anterior, per tal de 
confrontar el pergamí qüe contenia l'àpoca del mestre amb el corresponent 
manual notarial. En aquesta informació documental, hi afegim una àpoca del 
mestre serraller de Tarragona Pau Soler, el qual realitzà la reixa, i una altra 
del pintor de Cervera, establert al Pont d'Armentera, Cristòfol Alegret, autor 
del daurat i la pintura del sepulcre de la Verge i de part de l'esmentada 
capella. 

CONSTRUCCIÓ DE L A CAPELLA DE L'ASSUMPCIÓ DE L A VERGE 

A L'art santescreuí en temps de l'abat Jeroni Contijoc (1560-1593) \ 
estudiàrem un inventari de sagristia del 1574 2 , que feia referència a un altre 
del 1562. Aquell reflectia la intervenció dels marmessors de la senyora 
Magdalena Valls de Salbà (traspassada el 21 de setembre del 1559) \ als quals 
fou encarregada la construcció d'una capella 4 . 

L'obra fou confiada al mestre de cases tarragoní Pau Miró, de renom 
Martí. E l 2 de juliol del 1563, Martí cobrà trenta-sis lliures barceloneses 
"totius unius sacelli seu capellae Sancti Sepulcri Assumptionis Beate Virginis 
Marie in ecclesia maiori presentis monasterii Sanctarum Crucum, in eo 
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videliçet loco ubi capella seu altare Sanctorum Martini et Nicolai esse 
solebat", per la seva feina realitzada amb ajudants, a preu fet5. En un manual 
notarial de Damià Gili (anys 1543-1555)6 és citat, al costat de Gerard Canargo, 
com a mestre de cases habitant de Tarragona. Sabem que el 12 de desembre 
del 1562, el mestre de cases tarragoní Pere Castellar i la seva muller Eulàlia 
havien venut al també mestre de cases de Tarragona Pere Mateu i a la seva 
dona Tecla una casa situada al cap inferior del carrer d'en Granada, la qual 
limitava d'un costat amb la del mestre de cases Pau Miró (abans pertanyent 
a Joan Martí) 7. E l 19 d'octubre del 1568, el mestre de cases Martí Miró (pare 
de Pau") i la seva muller Magdalena venen un censal de cent lliures (carregat 
sobre la casa situada al carrer de Natzaret) al clergue Hec Antoni Miró de 
renom Martí, igualment fill seu Aquest els haurà de retornar anualment 
cent sous 1 0 . Consten com a fiadors principals: Jaume Pallarès -dit "dels 
Pins", hortolà-, Joan Miró 1 1 i Pere Castellar -mestres de cases-, Francesc 
Andreu -o "de la castellana"- i Elisabet, la vídua de Pau Miró 1 2 . L a presència 
de la darrera ens dóna a conèixer que el seu marit degué morir entre els anys 
1563, en què el trobem a Santes Creus, i el 1567. Finalment, el 30 de maig 
del 1575, Martí Miró, que segurament ja havia enviudat, davant la seva 
avançada edat que li impedia de seguir practicant el seu ofici, decideix de fer 
donació "inter vivos" de cinquanta lliures al seu fill Joan, per tal que es faci 
càrrec d'ell 1 3 . Cal deduir que Pau era l'hereu i que, a la seva mort, ho foren 
els seus fills, els quals haurien de fer efectiva l'esmentada donació monetària 
al seu oncle, un cop traspassat l'avi. La categoria professional que degué 
atènyer la família Miró resta palesa en les diverses al·lusions documentals, 
en relació a edificis de les comarques tarragonines (com, per exemple, a la 
Catedral) per dirigir obres o visurar-les. Així, el 14 de gener del 1582, el 
mestre Mart í 1 4 (Pau ?, nét de Martí Miró i fill de Pau) és cridat al monestir 
dels Caputxins de Valls, per tal que hi estudiï la construcció d'una cisterna, 
atès que n'està enllestint una altra a Alió (Vegeu doc. núm. 5). Cap el 1585, 
és esmentat com a "Mestre Martí, mestre de la sglésia" de Santa Maria de 
Montblanc. Segons Jaume Felip, de qui extraiem aquesta notícia, morí el 
mateix any, i fou substituït per Pau Martí Miró (el fill de l'anterior i , per tant, 
el besnét de Martí), "lapicida" i "mestre de la sglésia", del 1586 al 1587 1 S. 

La transformació de l'antiga capella dels Sants Nicolau i Martí de 
l'interior de l'església, o de T'armarium" o biblioteca dels llibres utilitzats al 
Capítol, situat a la galeria oriental del claustre, tocant a la Sala Capitular16, 
degué enllestir-se amb força rapidesa, ja que l'any anterior, l'inventari abans 
indicat solament afirma que l'emplaçament de l'originària capella dels Sants 
Nicolau i Martí era buit. A continuació, precedit d'una A (indicadora de la 
revisió posterior), un paràgraf descriu l'espai refet amb guix i rajola 1 7 . Un 
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gran portal amb una reixa tancada amb un pany dóna accés a l'altar dels Sants 
a què hem fet al·lusió. L'estructura es completa amb "claravoyes, revoltons, 
claus, amb molta massoneria de dins y de fora." 

CONTRACTE DEL GRUP DEL SANT SEPULCRE 

En un manual notarial de Lluís Noet18 hem localitzat la capitulació establerta 
entre l'abat Contijoc, el sagristà major Gabriel Mestre i el prior Pere Isern 1 9 

i el "mestre Perris de Austri, ymaginayre de la terra de França, ara habitant 
de la ciutat de Tarragona" relativa als personatges del Sant Sepulcre i a 
"l'ànima de Nostra Senyora ab quatre angelets". 

S'especifica que el conjunt està destinat a la capella de l'Assumpció 
"fahedora" 2 0 en l'església 2 1 . E l primer punt recorda que la benefactora ha 
estat enterrada a la capella que ha costejatM. Per complir la seva voluntat de 
col·locar al seu interior el Sant Sepulcre de l'Assumpció de Nostra Senyora, 
els marmessors recorren al mestre citat. Aquest haurà de fer i assentar onze 
personatges o imatges: la Verge, dos apòstols de vuit pams i vuit de quatre23. 
Haurà d'esculpir igualment la pujada al cel de la Verge M . 

Quant al material, l'artista haurà d'extreure ell mateix blocs del millor 
alabastre que trobi a la pedrera situada entre Sarral i Pira. Els costos de 
transport (bastaixos i carreters) aniran a compte seu. E l monestir s'obliga de 
donar-los menjar i beure, a l'igual que al mestre i a un o dos mossos. 
L'escultor i els ajudants que requereixi comptaran a més amb una cambra 
mentre duri l'obra. 

Resten anotades algunes particularitats iconogràfiques a respectar, junt 
amb les "robes i ornaments". 

En primer lloc, Sant Pere ha de dur un salpasser M . A la capella, hem 
cregut identificar-lo amb el segon apòstol començant per l'esquerra, el qual 
aguanta un llibre i manté el braç dret aixecat (per l'acció d'aspergir). Quant 
al cap, és possible que sigui el que s'aplicà erròniament a la figura traslladada 
a l'angle nord-est del segon claustre 2 6 . 

E l distintiu de Sant Joan ha de ser la palma, i el d'algunes de les imatges 
restants novament el llibre. E l deixeble predilecte de Jesús ja fou reconegut 
per nosaltres en el setè personatge del grup de la Dormició, pels seus cabells 
de rulls rossos, amb una mà sobre el pit i el braç alçat. Respecte a l'altra 
indicació, hem de recordar que, en una sala destinada a magatzem, vàrem 
descobrir dues mans amb un llibre, atribuïbles segurament a Sant Pere. 

Al llit de la Verge, s'hi ha de distingir un coixí, i a la franja existent entre 
aquell i l'altar s'hi tallaran tres escuts: dos amb les armes familiars de 
Magdalena Valls de Salbà i el del mig amb la creu de doble travesser del 
monestir. No obstant això, l'heràldica fou substituïda per la inscripció 
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"ASSUMPTA EST (seguit de l'anagrama de Maria) IN CELVM" 2 1 . 
Perris d'Austri es compromet a no interrompre l'obra que ha de deixar 

acabada com a màxim dins un any i mig, a comptar des de la propera festa 
de Nadal (a mitjan 1563) 2 S . E l salari assignat ascendeix a 150 lliures bar
celoneses, que inclouen els possibles pagaments satisfets als ajudants. Seran 
abonades en tres dates: en començar a extreure l'alabastre, a la meitat de 
l'obra i quan sigui assentada i visurada. Després de les dues primeres, Perris 
d'Austri haurà de comprometre's a deixar resolta la continuació del seu 
treball, en cas de mort o de possibles impediments (confiant-la a un ajudant?). 

En concloure's l'encàrrec podran ser cridats dos mestres escultors, un per 
part del monestir i l'altre per la del propi mestre perquè en jutgin la qualitat. 
La inobservança de qualsevol de les disposicions acceptades serà penada 
amb cinquanta lliures. 

Actuen com a testimonis: Arnau Çalafrancha, conegut com a Marroch, 
familiar o fàmul 2 9 ; Joan Domingo, pagès de Gramuntell30, i els monjos Joan 
Roig i Joan Soler, bosser. 

Un cop exposat el contingut del document que aportem, volem destacar 
una sèrie de punts que considerem d'interès. 

En primer terme, ens revela l'origen francès del mestre imaginaire actiu 
a Catalunya a partir del 1543. D'altra banda, ens confirma que, a més de ser 
l'autor del grup de la Dormició, se li deu la placa llavorada amb el tema de 
l'Assumpció. 

També resulta curiós d'esbrinar la procedència del material -el famós 
alabastre de Sarral- i de comprovar que fou l'escultor en persona l'encarregat 
de la seva obtenció i el trasllat al monestir. 

Una altra nota a subratllar és el coneixement de l'inici del conjunt 
escultòric, del qual fins ara només sabíem la data corresponent al darrer 
pagament, el 27 de desembre del 1569, per bé que comptàvem amb l'àpoca 
del mestre de cases que realitzà l'obra de la capella (2 de juliol del 1563). La 
notable diferència cronològica en relació amb el termini pactat sembla 
deguda a l'incompliment per part del monestir més que no pas per la de 
l'artista. 

REALITZACIÓ DE L A R E I X A DE TANCAMENT 

Tal com ja hem exposat al paràgraf al·lusiu a la construcció, la capella fou 
closa amb una reixa de ferro, proveïda d'un pany i de tres claus. En un llibre 
de notes (segurament del notari Lluís Noet) hem descobert una àpoca de 
l'artesà que la va fer. E l 9 de gener del 1565, Pau Soler, amb casa i taller a 
Tarragona, afirma haver cobrat les setanta lliures acordades pel conjunt, amb 
la seva corresponent porta. Especifica que el pes del material ascendia a 6 
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quintars, 3 roves i 3 lliures, és a dir un total de 705 lliures (uns 282 kg) i que 
el preu del ferro forjat estava fixat en 2 sous la lliura. Un cop més el 
document parla de la capella de l'interior de l'església major, la qual cosa no 
s'adequa amb la realitat actual. Així mateix, sorprèn que hom esmenti reixa 
i porta, quan a l'antic "armarium" solament caldria aplicar-hi la segona per 
adaptar-se a l'obertura de mig punt (de 2,80 m. d'alçada per 1,38 m. d'ample). 
En canvi, si considerem la possibilitat que la capella ocupés el lloc d'una de 
les que es troben a la capçalera (una de les dues del costat de l'Epístola, tocant 
a la Torre de les Hores?), l'espai a tancar seria d'uns 7,20 m. d'alçada per uns 
4 m. d'amplària. Si es produí un trasllat posterior potser s'explicaria per la 
col·locació d'un nou altar de grans proporcions, en arribar el segle X V I I I . 

DECORACIÓ PICTÒRICA DE L A C A P E L L A 

Al paràgraf de l'inventari de sagristia del 22 de gener del 1574, dedicat a 
la capella novament construïda, hom precisa que el conjunt escultòric del 
Sepulcre de Nostra Senyora i el relleu de l'Assumpció estaven daurats, 
encarnats i pintats. A més sabem que en un costat de l'estança hi havia unes 
cortines en "trompe-l'oeil", amb les armes de l'abat Contijoc 3 1 , i que dues 
taules a l'oli amb Sant Martí i Sant Nicolau conservaven el record de la 
primitiva doble advocació. Si bé en aquell document no constava l'artista que 
executà l'ornamentació pictòrica, quan es transformà l'oratori costejat per 
Magdalena Salbà, un altre, inclòs en un Llibre de Notes (1562-1565) procedent 
del Pont d'Armentera? 3 2 , en temps del rector Anton Picayre, ens n'ha lliurat 
finalment la identitat. Es tracta d'una àpoca de Cristòfol Alegret, pintor de 
Cervera, en la qual reconeix haver rebut les cinquanta lliures acordades pel 
daurat i pintura del Sepulcre de Nostra Senyora i de part de la capella. Va 
percebre la quantitat expressada en tres pagues: dotze lliures, de mans de 
l'apotecari barceloní Francesc Joan; vint-i-quatre per mitjà del monjo Jaume 
Ortiz, rector de Conesa, i les catorze restants foren satisfetes pel propi abat 
Jeroni Contijoc, en qualitat de marmessor principal de Magdalena Salbà 3 3 . 
Figuren com a testimonis, el batlle del Pont d'Armentera, Joan Teixidor, el 
barreter, Pere Fonoll, i el moliner de Sarral, Pere Company. 

Malgrat que l'obra comentada no degué ésser gaire reeixida, tal com ho 
proven les escasses restes subsistents, la presència d'un membre de la família 
Alegret a Santes Creus ens faria sospitar que s'hi traslladà juntament amb 
algun parent, amb qui devia col·laborar. Sortosament, hem pogut confirmar 
aquesta hipòtesi amb la troballa de l'actuació, com a testimonis d'una acta 
notarial dels germans Pere Benet i Cristòfol Alegret, el 19 d'agost del 1568 **. L a 
nissaga dels Alegret ja comença segurament al segle X I V amb Pere, continua 
al final del segle X V amb un altre Pere, dit "de Canillo" (doc. a partir del 
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1491 i mort el 1541), mullerat amb Simona 3 5 (pintor de retaules; en féu per 
a Cervera i un per a la Seu de Manresa, i penons), el qual s'associà amb 
JoanotPau Guardiola i Antoni Ortiu, de Saragossa, seguit pel seu fill adoptiu 
Pere, "el Moliner", mort el 1579 -pintor i daurador, a qui s'atribueix la taula 
de Sant Joan Evangelista i Sant Eloi (ca. 1543) de Santa Maria de Cervera-
i el fill d'aquest, Pere Benet, autor de taules de Cervera i de les ventalles de 
l'orgue de Santa Maria del Mar de Barcelona36, les quals contractà precisament 
amb el seu germà Cristòfol 3 7. Conjuntament, hom els deu també la taula dels 
Sants Metges (1573), i els atribueix la dels Miracles de Jesús, ambdues avui 
al Museu Comarcal de Cervera 3 8. Tot i que actualment ignorem l'existència 
d'altres obres seves al Monestir, ha resultat força satisfactori poder ampliar 
la nòmina d'artistes actius a Santes Creus, durant el segle X V I . 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
M. ! JOANA VIRGILI I GASOL 

N O T E S 
1. Vegeu "Santes Creus" Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic, vol. VIU: 61-62 (1985), any 1988, 

pp. 19-64. 
2. A.H.T., Documents procedents de la Biblioteca de Santes Creus, núm. 16, plec Jeroni 

Contijoc (1560-1593). 
3. En relació amb aquesta marmessoria, sabem que Magdalena era germana de l'abat Jaume 

Valls (1534-1560) i filla d'un cirurgià de Barcelona. L'inventari esmenta Jeroni Contijoc com a 
principal executor del seu testament (17 de novembre del 1558). Un altre document del 2 de 
juliol del 1563 hi afegeix el subprior Marc Oller i el sagristà major Gabriel Mestre; i el 27 de 
desembre del 1569, hi figuren, juntament amb l'abat, el prior Joan Soler, a més de Gabriel 
Mestre. 

4. Ultra la capella, el 25 de gener del 1574, precedides d'una A que assenyala els canvis 
efectuats des del 1562, hi consten les següents donacions: uns Agnus Dei, una toca de tafetà 
negre i una diadema de plata daurada i, com a nova realització, un calze d'argent daurat i el seu 
estoig. 

5. Pergamí conservat a la Biblioteca del Monestir. 
6. Conservat a l'A.H.T. 
7. A.H.T., Manual Notarial de Sebastià Llagostera (1550 -1565), 6, fols. 80-81. 
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8. E l mateix havia intervingut com a testimoni el 23 de juliol del 1565. Vegeu A.H.T., 
Manual Notarial de Rafael Montserrat (1564-1566), 30, fol. 125. 

9. Al document immediatament anterior el trobem com a testimoni, amb el nom d'Antoni 
Joan Martí, clergue de la ciutat de Tarragona. Així mateix hem d'assenyalar que, el 7 de gener 
del 1567, Miquel Martí, mestre de cases de Tarragona, apareix en un document com a testimoni. 
Podem suposar que es tracta d'un altre germà que heretà l'ofici familiar. Vegeu A.H.T., Manual 
Notarial de Damià Gili (1558-1573), fol. 129. 

10. La corresponent apoca està redactada a continuació, el dia 22 del mes i any citats. 
11. Fill de Martí, ja havia aparegut documentalment, el 25 d'abril del 1566, citat com 

"Joanotus", en relació amb la venda d'un censal. Vegeu A.H.T., Manual Notarial de Rafael 
Montserrat (1564-1566), 30, fol. 174. 

12. A.H.T., Manual Notarial de Damià Gili (1558-1573), 17, fols. 128-129. 
13. A.H.T., Manual Notarial de Rafael Montserrat (1574-1576), 25, fols. 67-68. 
14. Observeu la conservació del renom "Martí", que devia procedir del nom de l'avi. 
15. Vegeu Jaume FELIP i SANCHEZ, "L'església gòtica de Santa Maria de Montblanc", 

Aplec de Treballs núm. 8 del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, 1987, p. 97. 
16. El dubte sobre l'emplaçament inicial deriva de les diferents afirmacions, tant a l'apoca 

de Pau Miró com després a la del serraller Pau Soler, sobre la situació de la capella a l'església 
major (Vegeu els documents núm. 1 de L'art santescreüí... i núm. 5 d'aquest treball), en contradicció 
amb el lloc ocupat actualment pel conjunt del Sepulcre de la Verge, juntament amb la llosa 
sepulcral de Magdalena Valls. 

17. A l'àpoca del mestre Pau Miró s'expressa que la nova capella fou construïda "ex lateribus 
et gipso". 

18. Originari de Santa Coloma de Queralt, actuà com a notari del monestir del 1548 al 1565; 
trià d'ésser-hi enterrat i fou succeït per Sebastià Ardilles, citat en aquest càrrec, fins al 1571. 
Lluís Noet redactà també l'àpoca del mestre Pau Miró. El manual que comentem es conserva a 
l'A.H.N., secció Clericat Regular, Santes Creus, núm. 13864. 

19. Tots tres actuen com a marmessors de Magdalena Valls (vegeu nota 3). 
20. Aquest adjectiu, el mateix que s'empra per a l'obra escultòrica, indica segurament la 

simultaneïtat de la labor d'Austri amb la del mestre Pau Miró. 
21. Com comentàvem més amunt, sorprèn una mica que, tant en aquest document com en 

l'àpoca del mestre Miró i en l'inventari de sagristia, hom parli de l'església o, fins i tot, en el 
segon cas, de l'església major, quan fou habilitada al claustre. Tal vegada això s'expliqui per la 
multiplicació d'altars que àdhuc sobrepassaven els límits del temple pròpiament dit, com seria 
l'exemple que tractem i el de la capella de Sant Benet (citada per Teodor Creus Corominas a 
Santas-Creus: Descripción artística de este famoso monasterio y noticias referentes al mismo 
y a los reyes y derruís personas notables sepultadas en su recinto. Vilanova i la Geltrú, 1884, 
p. 58). 

22. Comprovem, doncs, el caràcter funerari de la capella. 
23. Al nostre anterior article, en descriure les diferents figures avui encara conservades 

(només 10), en donàvem a conèixer les mides; comparades amb les del document, creiem que 
es degueren reduir. 

24. Si bé a L'art santescreüí en temps de l'abat Jeroni Contijoc (1560-1593) dubtàvem que 
l'autor del relleu fos Perris d'Austri, quan a l'àpoca del 27 de desembre del 1569 únicament hom 
feia menció de les imatges i del sepulcre de la verge, la nota del contracte sembla provar el 
contrari, tenint en compte la manca de detalls de l'àpoca. 

25. El príncep dels apòstols, caracteritzat per la seva cara ampla i la barba arrissada i sovint 
mostrat tonsurat, ocupava a l'escena del Trànsit de la Verge un lloc força destacat. Des de l'Edat 
Mitjana el veiem representat sostenint un llibre d'oracions i un encenser o la caldereta amb 
l'aspersori, com, per exemple, en una miniatura del Breviari del Rei Martí, al foli 369 
(Bibliothèque Nationale de París, ms. Rothschildot 2529). 
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26. Vegeu L'art santescreüí..., pp. 36 i ss. 
27. El blasó de la benefactora, visible a la lauda sepulcral, consisteix en un camper 

quarterejat en creu, amb combinació de dos arbres arrencats i escudets voltats per vuit roses. El 
del seu marit, que podem admirar al sarcòfag medieval del claustre (galeria sud) representava 
una àguila d'ales esplaiades. 

28. L'artista degué complir la promesa, atès que, a la fi del 1S63, es desplaçà a Barcelona 
per decorar l'orgue de Santa Maria del Mar. 

29. Apareix igualment com a testimoni al document de Pau Miró, on s'indica el seu origen 
bearnès. 

30. Poble del municipi del Sant Pere dels Arqüells, dins la jurisdicció del monestir. 
31. Devien ser semblants a la que Henrique Fernandes pintà sobre el sepulcre d'Almodis, a 

la Seu de Barcelona, el 1545. Vegeu Joaquim GARRIGA i Marià CARBONELL, L'època del 
Renaixement, s. XVI, Eds. 62 (Història de l'Art Català, IV), Barcelona, 1986, pp. 144-145. 

32. Intercalat en el matèix llibre, s'ha conservat un paperet solt amb el contingut extractat 
del text definitiu. Hem d'anotar, a més, la localització del redactat de l'àpoca del mestre Pau 
Miró, ja transcrit en el nostre article L'art santescreüí..., pp. 52-53, a partir del pergamí de 
l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, la qual cosa ens permet de conèixer el nom del notari i frare 
del monestir, Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt. 

33. Els altres marmessors, citats al text de l'àpoca, foren fra Sebastià Ardilles i fra Gabriel 
Mestre, prior i sagristà major del monestir, respectivament. 

34. El que ara avancem serà publicat més endavant en un article sobre la pintura del monestir 
al segle XVI. 

35. Traspassada el 1519. 
36. Ens sembla important de tenir present que l'ornamentació escultòrica s'encomanà al 

mestre Perris d'Austri. Per tant, podem deduir que de llur participació conjunta a Barcelona es 
derivà el desplaçament de tots tres artistes a Santes Creus, on possiblement intervingueren en 
l'orgue, destruït. 

37. Documentalment consta l'existència d'un altre germà, Francesc, paraire de la vila de 
Cervera. 

38. Vegeu J.F. RÀFOLS, Diccionario de artistas de Calaluna, Valencià y Baleares, vol. I , 
Eds. Catalanes, S. A. i La Gran Enciclopèdia Vasca, Barcelona-Bilbao, 1980 i Joaquim GARRIGA 
i Marià CARBONELL, op. cit., pp. 152-153. 
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D O C U M E N T S 

Doc. núm. 1 

1561, novembre, 20. Santes Creus. 

Contracte establert entre els marmessors de Magdalena Valls, vídua de 
Salbà -l'abat Jeroni Contijoc, el sagristà major Gabriel Mestre i el prior Pere 
Isern- i el mestre imaginaire francès Perris d'Austri, habitant de Tarragona, 
sobre el grup escultòric del Sepulcre de l'Assumpció de Nostra Senyora. 

A.H.N., Manual Notarial de Lluís Noet, Secció Clericat Regular, Santes 
Creus, 13864. 

fol. 156 v. 
"Capitulatió per la obra dels personatges del Sanet Sepulcre per a la 

capella de la Assumptió de Nostra Senyora, instituït per la senyora Magdalena 
Çalbana Valls. 

En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist sia y de la gloriosa Verge Maria 
mare sua. 

Capitulatió feta, concordada e fermada per y entre lo molt reverent 
senyor don frare Hierònym Contijoch, Abbat del monastir de Sanctes Creus, 
de l'orde de Çistells e los venerables frare Gabriel Mestre, monje y sacristà 
major e frare Pere Isern, monje y prior de dit monestir e, per rahó de dits 
officis, marmessors y exequtors de l'últim testament y pia voluntat de la 
magnífica senyora Çalbana Valls, quondam de Barcelona, en lo present 
monestir sepultada, en dits noms, de una part y lo honorable mestre Perris 
de Austri, ymaginayre de la terra de França, ara habitant en la ciutat de 
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Tarragona, de la part altra, sobre lo sepulcre de la Assumptió de la Verge 
Maria, fahedor novament dins la capella, sots dita invocatió en la sglésia del 
present monestir de Sanctes Creus, fahedora com se segueix. 

Et primo, los dits molt reverent senyor don Abbat e fra Gabriel Mestre, 
sacristà major y frare Pere Isern, prior del present monastir, com a marmessors 
susdits, segons conste en lo últim testament de dita senyora Magdalena 
Çalbana Valls quondam, fet en dit monestir. 

Attès que dita deffuncta en dit son testament se és dexada en lo present 
monestir y en aquell ha manat fer una capella e en aquella lo Sanet Sepulcre 
de la Assumptió de Nostra Senyora, de béns seus y que dita deffuncta sie 
sepultada en dita capella, per ço exequivit dit testament y volent entendrer 
en dita fabricatió de la capella y sepulcre donen a fer lo dit sepulcre a dit 
mestre Perris de Austri. 

ítem lo dit mestre Perris de Austri, imaginayre, promet que farà y 
assentarà en la dita capella lo dit sepulcre ab onze personatges e o imantges, 
ço és la imange de la Verge Maria y dos apòstols de vuyt pams de llarch, ab 
ses robes y ornaments conforme a les figures y los vuyt imatges o apòstols 
restants de quatre pams. 

ítem dit mestre Perris promet farà la ànima de Nostra Senyora ab quatre 
angelets." 

fol. 157 
"ítem dit mestre Perris sie tengut e promet que lo dit sepulcre y imatges 

farà y han de ésser de bon alabastre del millor que serà en la pedrera entre 
Çarreal y Pira. 

ítem la image de Sanet Pere tenirà e ha de tenir son salpasser y la imange 
de Sanet Joan sa palma y algunes de les imatges algun libre en les mans y 
lo lit de Nostra Senyora sia ab son coixíy entre Nostra Senyora i lo altar ha 
de fer tres escuts ab les armes de la dita deffuncta senyora Çalbana Valls y 
lo scut d'en mig sie lo del monestir: una creu. 

ítem dit mestre Perris sie tengut y se obligue en arrencar las pedras de 
alabastre y aquellas apportar al present monestir e obrar y assentar tota la 
dita obra, personatges e sepulcre a totas ses costes, exceptat que als 
carreters y als qui portaran la pedra lo present monestir los donarà assí en 
lo present monestir de menjar y beure y al dit mestre Perris e a un moço o 
dos moços, tostemps que faran dita obra en lo dit monastir, lo monastir los 
donarà de menjar y beurer defranch e una cambra per estar tant com faran 
dita obra. 

ítem promet que comenssant dita obra no la deixarà fins que sie acabada, 
ítem per llur salari y stipendi haurà lo dit mestre Perris de Austri y dits 
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senyor Abbat e sacristà y prior li prometien pagar per dita obra e sepulcre 
cent sinquanta lliures moneda Barchinona, franques e quíties, de les quals 
pagarà son moço o moços o jòvens si'n volrà tenir per despetxar la dita obra, 
les quals cent sinquanta lliures li prometen pagar en tres iguals pagues: la 
primera tantost que comenssarà arrencar dita pedra alebastre, la segona 
paga quant serà feta la meytat de la dita obra del sepulcre e imatges, la 
terçera y última quant sia acabada de assentar dita obra del dit sepulcre y 
jutjada si se haurà de judicar. 

ítem dit mestre Perris de Austri promet que, a la primera y segona pagua 
que li donaran dels dinés de son salari, donarà bones fermançes perquè, lo 
que Déu no vulle, si ell dit mestre, en lo temps de la dita obra, morie o altre 
impediment tenie, lo dit monestir e senyor Abbat e prior y" 

fol. 157 v. 
"sacristà en dits noms puguen ésser satisfets del que restarie de la obra. 
ítem més que, evenint lo dit cars, sien presos a despeses comunes dos 

mestres de l'art susdit que jutgen dita obra feta perquè li sie pagat lo que serà 
fet a ell o a sos hereus. 

. ítem sterà en mà de dits senyor Abat o prior e sacristà acabada y 
assentada la dita obra si'ls apparrà aportar un mestre per sa part e dit mestre 
Perris un altre per sa part, a despesses comunes, per a jutgar dita obra. 

ítem promet dit mestre Perris que, dins un any e mig del dia o festa de 
Nadal primer vinent de l'any M.D.LXII. en avant comptadors, donarà la dita 
obra feta y acabada. 

ítem dites parts prometen complir totes y sengles coses en los presents 
capítols contengudes, sots pena de sinquanta lliures barchinonenses. 

ítem prometien estar al que jutgaran sots dita pena. 
ítem volen dites parts que de la present capitulació sien fets un y tants 

originals per lo notari devall scrit quants per les dites parts o alguna de 
aquelles o altres de qui sie interès ne seran demanats ab obligations de béns, 
renuntiations de drets, etcètera de son propi for y altres ab jurament y altres 
clàusules en semblants actes acostumades, a coneguda del notari baix scrit, 
substància del fet en res no mudada. 

Testes firmarunt dictorum reverendi domini Abbatis mannumissoris et 
magistri Perris de Austri qui firmarunt die lovis vigesimo mensis Novembris 
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo, in 
dicto monasterio, inposse meiLudoviciNoet, notarii infrascripti suntArnaldus 
de Çalafrancha, aliter Marroch, familiaris dicti monasterii ac Joannes 
Domingo, cultor loci de Gramuntell dicti monasterii habitator et reverendi 
fratres Joannes Roig et Joannes Soler, burçarius monachi dicti monasterii." 
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Doc. núm. 2 

1565, gener, 9. Santes Creus. 

Àpoca del mestre serraller tarragoní Pau Soler relativa a la reixa de la 
capella construïda pels marmessors de Magdalena Valls de Salbà. 

A.H.A.T., Religiosos, Santes Creus, carpeta 9 (Abat Jeroni Contijoc), 
Liber Notularum (28-VI-1562 a 5-X-1565), sense foliar. 

"Die novo mensis Januarii anno a Nativitate Domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo quarto, in monasterio Sanctarum Crucum. 

Sit omnibus notum quod ego Paulus Soler, faber clavilis sive serrallerius, 
civis Tarracone, gratis et ex mea certa scientia confiteor et recognosco vobis 
reverendo in Christo patri et domini fratri Hieronymo Contijoch, Deo gratia 
abbati monasterii Sanctarum Crucum, ordinis cisterciensis in diòcesi tar
raconense seu barchinonense et venerabilis fratribus Marco Oller, monacho 
subpriori hactenus vices prioris dicti monasterii gerenti et Gabrieli Mestre, 
monacho et sacriste maiori dicti monasterii Sanctarum Crucum, dictis 
nominïbus manumissoribus et administratoribus ultimi testamenti ac piarum 
causarum magnifice domine Magdalene Çalbana et Valls, civis Barchinone 
quondam, in dicto monasterio sepulte, presentibus quod dedistis et solvistis 
mihi egoque a vobis habui et recepi in bona pecunia numerata, in presentia 
notarii et testium inferorum, septuaginta libras monete Barchinone, ratione 
stipendii ac preti seu pretio quorumdam cancellorumferreorum sive rexa de 
ferro cum sua porta ferrea facta gratia de decem solidis, ex ordinatione, 
conventione et mandato vestri, in domo et officina mea Tarracone, ex meo 
ferro meisque propriis sumptibus et expenssis factorum et fabricatorum, ad 
opus et circuitionem ac clausuram sacelli sive pro capella seu sacello Sancti 
Sepulcri Assumptionis Beate Marie Virginis institutis et fundatis ac constructis 
in ecclesia maiori dicti monasterii Sanctarum Crucum et fieri ac construí 
mandatis per supradictam deffunctam dominam Magdalenam Çalbana et 
Valls. Quoquidem cancelli ferri cum suo hostio seu porta ac sera et clave 
sunt ponderis sex quintariorum ac trium rovarum et trium librarum ferri 
capientium sumam septem centarum et quinqué librarum ferri sive de ferro 
et hoch ad fòrum seu rationem duorum solidorum pro qualibet libra ferri 
fabricati sive obrati. Etpredictos cancellosferreos sive reixas, loco portarum 
seu hostii dicte capelle sive sacelli Sepulcri Assumptionis Beate Marie dicti 
monasterii quibus ipsa capella munitur et clauditur. Vos per me fabricari ac 
poni et eregi curastis et fecistis in capella jam dicta ac ex pia devotione vestri 
ac liberalitate et de pecuniis dicte domine deffuncte et manumissorie ad 
omnipotentis Dei et Beate Virginis Marie semper laudem et honorem et ad 
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illustrorem ac etiam pulcriorem fabricationem ac munitionem et custodiant 
dicte capelle seu sacelli Sepulcri predicti et prout decet ampliando in hiis 
pium propositum Magdalenae domnine fundatricis licet per eam fuerit 
obmissum quod fabricanter dicti cancelli ferri sive reixa in dicta capella et 
non extiterit dispositum nec ordinatam in dicto suo testamento quod actum 
fuit in dicto monasterio Sanctarum Crucum decimo septimo die mensis 
Novembris anno aNativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo 
octavo, recepto ac clauso sive subsignato per discretum Franciscum Solsona, 
notarium publicum Barchinone. Et quia dedistis septuaginta libras 
barchinonenses pro fabricatione et pretio dictorum cancellorum ferreorum 
sive reixa, ego sum contentus et paccatus. Ideo renuntiando omni exceptioni 
predicte pecunie non numerate, non solute et non tradite et dolo, malo et in 
factum actioni et omni alii iuri, usui et rationi hiis observantis facio vobis 
dictis nominibus et manumissorie predicte et vestris in hiis successoribus 
presens apochae instrumentum etpactumfirmissimum de ulterius non petendo 
et de non agendo solemni stipulatione vallatum mihi súper hiis silentium 
sempiternum imponendo. Quod est actum in dicto monasterio Sanctarum 
Crucum nono die mensis Januarii anno a Nativitate Domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo quarto. Sig + num mei magistri Pauli Soler, faber 
clavilis, manyani sive serrallerii predicti quod hec laudo, concedo et firmo. 

Testes huius rei sunt Antonius Foguet, vile de Barberano et Petrus Gilet, 
ville de Reddibus, diòcesis Tarracone, ambo cultores.". 

Doc. núm. 3 

1565, octubre, 5. El Pont d'Armentera. 

Àpoca del pintor de Cervera Cristòfol Alegret referent al daurat i pintura 
del sepulcre i part de la capella de l'Assumpta. 

A.H.A.T., Religiosos, Santes Creus, carpeta 9 (Abat Jeroni Contijoc, 
Liber Notularum (28-VI-1562 a 5-X-1565), sense foliar. 

"Sit omnibus notum quod ego Christofforus Alegret, pictor ville Çervarie, 
diòcesis Vicensis, ex certa scientia conffiteor et recognosco vobis admodum 
reverenda in Christo patri et domino domino fratri Hieronymo Contijoch, 
miseratione divina abbati monasterii Sanctarum Crucum, ordinis cisterciensis 
in Tarraconense seu Barchinonense diòcesi, presenti et venerabilis fratribus 
Sebastiano Ardilles, monacho priori et Gabrieli Mestre, monacho et sacriste 
maiori dicti monasterii, absentibus et ratione dictorum dignitatis et officiorum 
manumissoribus et administratoribus piarum causarum et ultimi testamenti 

53 



magniffice domine Magdalene Çalbana Valls quondam Barchinonensis, in 
predicto monasterio sepulte et tumulate, quod vos dicto nomine piarum 
causarum et manumissorie et deffuncte, per manus preffati reverendi domini 
abbatis, principalis manumissoris et administratoris modo infrascripto, dedistis 
et solvistis mihi et ego a vobis habui et recepi Íntegre et complete ac plenarie 
omni mee voluntati omnes Mas quinquaginta libras monete Barchinone per 
vos dicto nomine mihi debitas et pertinentes pretextu seu occasione quia ego 
intus dictum monasterium etenim vestra expenssa superdauravi et pinxi 
sepulcrum et partim sacelli seu capelle eiusdem, sub nomine et invocatione 
Sancte Assumptionis Beate Virginis Marie in dicti monasterii ecclesia, per 
vos dicto nomine constructum et constructe ex pecuniis et ordinatione dicte 
domine Magdalene Çalbana Valls quondam et per eandem dominam deffuncta 
in suo ultimo testamento mandatum et ordinatum ut fieret construeretur de 
suis pecuniis dictis capella seu sacellum et intus eandem sepulcrum Assumptionis 
Beate Marie Virginis in dicto monasterio et in dicta capella scelebretur prout 
scelebratus jam missa cottidiana pro sua anima et suorum ut in eodem 
teestamento latius continetur. Modus vero solutionis predictarum quinquaginta 
librarum súper daurationis et picture dicti sepulcri et capelle per me ut 
predicitur factarum talis fuit et est quoniam per ipsas habui et recepi 
numerando videlicet per manus honorabilis Francisci Joannis apotecharii 
Barchinone duodecim libras ac per manus religiosi fratris Jacobí Ortiz, 
monachi et vicarii loci de Conesia dicti monasterii viginti quatuor libras et 
quatuordecim libras per manus venerabilis preffati domini abbatis manumissoris 
pietatis, quequidem quantitates simul in iuste summa capiunt dictorum 
quinquaginta librarum. Et ideo renuntiando a perceptioni pecunie non 
numerate et in dictum modum non habite et non solute et doli, mali, actioni 
in factum in testimonium premissorum puterem vobis dicto nomine et eidem 
manumissorie facio de predictis quinquaginta libris apocham de soluto ac 
bonum et perpetuum finem et pactum de ulterique non petendo et de non 
agendo in manu et posse notarii inferí vallatum stipulatione solemni. Actum 
est hoc in loco Pontis Armentarie dominationis dicti monasterii, quinto die 
mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo 
quinto. Sig+num Christophori Alegret, pictoris predicti, qui hec laudo et 
firmo. 

Testes huius rei sunt honorabilis Joannes Texidor, baiulus loci Pontis 
Armentarie, Petrus Fonoll, sombrarerius et Petrus Company, molinerius 
ville de Regali diòcesis Tarraconensis". 
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Doc. núm. 4 

1565, octubre, 5. El Pont d'Armentera. 

Id. 
A.H.A.T., íbidem, paperet solt. 
"Die Veneris V mensis Octobris MDLXV, in loco Pontis. 
Christoforus Alegret, pictor ville Çervarie, feci apocham reverendo 

domino abbati Sanctarum Crucum et aliis manumissoribus pie cause domine 
Çalbana Valls quondam, in dicto monasterio tumulate, de quinquaginta 
libras Barchinonensis ratione daurat y pintar lo sepulcre de Nostra Senyora 
y part de la capella, fundat e instituhit per dita senyora. Et ideo renuntiando 
numerando part per manus Francisci Joannis XII libras et XXIIII per manus 
de fra Ortiz y XIIII per manus dicti domini abbatis. 

Testes sunt Joannes Texidor, baiulus et Petrus Fonoll, sombrerer et 
Petrus Company, moliner de Çarreal." 

Doc. núm. 5 

1582, gener, 14. Valls. 

Els membres del Consell de Valls acorden que el mestre de cases 
tarragoní Martí s'encarregui de construir una cisterna al monestir dels Caputxins, 
tenint en compte que n'està fent una a Alió. 

A.H.C.V. , Administració Municipal, Llibre del Consell General i Es
pecial, 95 (1581-1600). 

fol. 16 
"Proposaren los senyós deputats que, per lo que los és acomanat de fer 

fer sistema per a provisió de aygua per als Caputxins, han fet visurar a 
mestre Martí, mestre de casas de Tarragona yss som constituïts en lo 
monestir dels Caputxins y avem visurat lo que convenie y som restats que un 
mestre de Tarragona o enprengués a preu fet, com ara de present ne fa a 
l'Alió lo dit mestre Martí, que miren lo com volen sefage." 

55 





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

D E S C R I P C I Ó I E S T U D I I C O N O G R À F I C 

INTRODUCCIÓ 

L'arquitectura cistercenca catalana compta amb tres exemplars de notable 
relleu: els monestirs de Poblet, Santes Creús i Vallbona de les Monges. 
Aquests conjunts constructius han estat estudiats, pel que fa a l'època inicial, 
sobretot des del punt de vista tectònic. Això s'explica per l'austeritat 
decorativa, per altra banda pròpia de les exigències de l'orde religiós a què 
pertanyen. S'ha destacat la influència del seu màxim representant, Sant 
Bernat de Claravall (1090-1153), el qual arribà a defendre qualsevol motiu 
ornamental, per innecessari, seguint l'espiritualitat renovada que propugnava, 
en contra del gust cluniacenc imperant fins a la seva època: 

"Prohibim que a les nostres esglésies o en qualssevulla altres dependències del 
monestir siguin fetes escultures o pintures, perquè mentre hom presta atenció a 
aquestes coses molt sovint descura el profit d'una bona meditació o la disciplina 
de la serietat religiosa." 1 

"Amb l'autoritat del capítol general és prohibit que en endavant siguin fetes 
al nostre orde pintures o escultures, a excepció de la imatge de Crist Salvador..." 2 

Tanmateix, les seves invectives i els seus preceptes no degueren ser 
escoltats a totes les cases amb el mateix interès, si més no en una primera 
fase. La tradició artística dominant era massa forta per ser suprimida de cop. 
També cal tenir en compte que l'aplicació de les exigències de tipus arquitectònic 
(rapidesa, utilitat i economia) requeria, sens dubte, un cert temps d'entrenament 
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fins a la consecució d'unes fórmules encertades i estables, deixant a part les 
solucions locals, visibles en edificis contemporanis, tant religiosos com 
civils. E l seu grau d'influència posterior revela, però, la personalitat i 
importància de l'art cistercenc 3 . 

Malgrat les prohibicions apuntades, ens és possible encara de retrobar, a 
Santes Creus i a Vallbona, certs elements que s'escapen de la pura funcionalitat. 
Ens referim a les mènsules de cornisa que recorren el perímetre de l'església, 
a més del dormidor, en el primer cas 4 . L'àmplia col·lecció que guarneix la 
part superior dels murs del monestir del Gaià exigeix un estudi detallat, que 
volem oferir en aquest treball. Després d'analitzar les seves característiques 
comunes i l'emplaçament, n'exposarem, de forma sistemàtica i per sectors, 
els motius representats. 

TIPOLOGIA I EVOLUCIÓ DELS CORONAMENTS I 
DE LES CORNISES 

La línia de connexió entre els murs perimetrals i la coberta d'un edifici és 
designada comunament amb el terme "cornisa", adoptat de l'arquitectura 
clàssica (derivat del llatí "coronis": coronament). Aquest element posseeix 
una utilitat semblant a la imposta o àdhuc pot identificar-s'hi. Marca el final 
del parament, el protegeix de les aigües i actua com a suport en voladís de 
les darreres filades de teulades o lloses. Al romànic, designarà el ràfec 
disposat al cim del mur i sostingut per permòdols o mènsules. Consignem que 
la fórmula descrita ja s'havia introduït a l'entaulament corinti romà, on els 
denticles o dentellons foren pràcticament substituïts pels modillons (amb 
perfil en S i volutes laterals). 

Dins l'arquitectura medieval hom comprova, però, una evolució, a partir 
de l'ornamentació mural llombarda. En una primera fase esdevé fins i tot 
difícil de diferenciar el concepte de "cornisa" del de "coronament", ja que les 
arcuacions s'enllacen sovint amb pilastres o lesenes (en sèries rítmiques de 
dos, tres, quatre i més arcs sobre mènsules de perfil oblic) que articulen el 
parament en tota la seva alçada. Paral·lelament localitzem arcades dovellades. 
Amb el pas del temps els arquets independents perdran llur caràcter funcional. 
Desapareixerà el dovellatge i s'introduiran mènsules esculpides. D'altra 
banda hem de considerar els rengles de finestres cegues, sobre les quals se 
superposen arcuacions, simulant arquivoltes. E l darrer pas consistirà en la 
supressió dels arcs i el trasllat cap amunt dels suports de la cornisa pròpiament 
dita, en força ocasions decorats. 
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CORONAMENT AMB ARCUACIONS CEGUES PENJANTS I 
PILASTRES 

A l'anomenat primer romànic o llombard, arcuacions cegues en petit o 
mitjan aparell (regruixades sobre el parament) damunt mensuletes llises de 
perfil esbiaixat alternen amb pilastres o faixes 3 . Comptem conjunts o trams 
de dos a cinc o fins i tot d'un nombre indefinit d'arcs. Localitzats primer 
només als absis (cornisa cintrada), recorren més tard els murs de les naus, del 
transsepte (cornisa contínua), els frontispicis -a doble vessant- (cornisa 
inclinada o rampant), cimboris i campanars. 

CORONAMENT AMB ARCUACIONS CEGUES I COLUMNES 
EMBEGUDES 

Una etapa evolutiva a partir del tipus anterior està representada per 
l'alternança de sèries d'arquets cecs i semicolumnes adossades al parament 
exterior (especialment als absis), de singulars efectes decoratius 6 . 

CORONAMENT AMB ARCUACIONS 

Una realització més simple consisteix en la successió d'arcuacions cegues 
-damunt mensuletes-, que poden ser dobles o concèntriques i estendre's sota 
frisos dentats 7 . 

CORONAMENT AMB FORNÍCULES 

Com a variant contemporània de les anteriors, esmentem els nínxols amb 
esplandit8 i arc ressaltat (en aparell rústic i de proporcions reduïdes), que 
poden combinar-se amb els arcs cecs en una mateixa església. Ambdós tipus 
d'acabament es complementen, a vegades, amb les anomenades dents 
d'engranatge o de serra (simples o dobles) 9 o amb motllures senzilles. 

CORONAMENT AMB ARCUACIONS NO ESPECEJADES 

En entrar al segle X I I , conegut també com a segon romànic, es produirà 
un procés de transformació de les arcuacions llombardes o arqueries volades. 
Esdevindran elements no aparellats, és a dir sense dovellatge10. En distingim 
amb extradossat cilíndric1 1 o formats per una sola peça 1 2 o dues13 extradossades 
en pla horitzontal. Al seu damunt, s'hi estén un sardinell dentat, una filada de 
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lloses i un goteró en cavet, que suporta les teules. Descobrim igualment altres 
faixes decoratives: escacat14 i bocells , s . Alhora, les bandes es converteixen 
en columnes 1 6 o columnes embegudes i l · 

CORONAMENT SENSE ARCS O CORNISA SOBRE MÈNSULES 

Provinent del romànic francès s'incorpora un nou tipus d'acabament, el 
més senzill, constituït per lloses o taules terminals 1 8 i franges contínues o 
imposta19, disposades sobre mènsules M . L'escultura pot escampar-se, juntament 
amb les darreres, a les lloses 2 1 i a les mètopes. Respecte als suports, no es 
tracta de petites peces, sinó que són llargs carreus posats de través dins el 
mur, per tal que resisteixin millor la càrrega de la coberta, sota la junta de 
dues lloses. 

És precisament dins aquest últim apartat que hem d'incloure el model 
seguit a Santes Creus, caracteritzat per una notable austeritat. No obstant 
això, ens detindrem en la descripció completa dels permòdols o mènsules, 
que, com comenta André Scobelitzine, marquen el perfil superior dels murs: 

"Los constructores romànicos adornaron prioritariamente los elementos que 
sirven para unir entre sí los espacios o piezas de arquitectura. Esculpían los 
modillones que enlazan muros y techos, las bases de las columnas que les 
vinculan al suelo o a los macizos que les soportan, los cordones y las archivoltas 
que rodean los vanos y realizan la conjunción entre ellos y las paredes y, en fin, 
los pórticos, espacios de transición por excelencia." 2 2 

L E S MÈNSULES DE SANTES CREUS 

En aquest article volem fixar-nos en l'àmplia col·lecció de permòdols que 
guarneixen la part superior dels murs del monestir. Hem de destriar, en 
primer lloc, els qué encara mantenen ílur primitiva funció, és a dir, la de 
sostenir la cornisa que protegeix la construcció de les aigües pluvials, 
d'aquells que foren traslladats, juntament amb les lloses motllurades en cavet 
disposades al seu damunt, a un altre nivell, per a acomplir una finalitat 
completament diferent. 

Entre els primers, els localitzem a les parets laterals (nord i sud) de l'absis 
carrat, al llarg del fons de les capelles que el flanquegen per la part septentrional, 
als dos trams dels braços del transsepte (cara oriental), al capcer sud del 
creuer i als seus panys occidentals. Voregen igualment la coberta de la nau 
principal (6 trams), com també la lateral de l'Epístola. 

De l'església hem de passar al dormidor, on retrobem la cornisa suportada 
per mènsules, als seus paraments est i oest. La sèrie es completa amb el 
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coronament del templet del lavabo del claustre i de la capella de la Trinitat 
(refets, en aquesta). 

Quant als elements canviats de col·locació (lloses motHurades i permòdols), 
els distingim adaptats a la cresta retallada de mamposteria, als peus del 
temple continuant per l'anomenat Joc de la Pilota, la galeria meridional del 
claustre, la capçalera de l'església, el braç septentrional del transsepte i en 
part dels murs de la nau principal i de la col·lateral de l'Evangeli. 

FORTIFICACIÓ DEL MONESTIR 

Pel fet d'ésser una filial de l'abadia de la Gran Selva (Llenguadoc), les 
obres del monestir seguiren, en la seva fundació, el model i els sistemes 
constructius propis de l'orde del Cister. Després d'una estança al Vallès 
Occidental (1150-1158), la comunitat religiosa obtingué la cessió de terres a 
Santes Creus, i el seu trasllat posterior. E l comte-rei Alfons I el Cast o el 
Trobador concedí al cenobi, el 17 de gener del 1165, el dret de proveir-se 
de tota la fusta necessària per al nou establiment, a les serres compreses entre 
el coll de Balaguer i el de Cabra. Així, el 1169, quan els monjos es 
desplaçaren definitivament des de Valldaura a la vora del Gaià, ja devia 
trobar-se enllestida la capella de la Trinitat i tot un conjunt de dependències, 
algunes de les quals potser només bastides, amb caràcter provisional, de 
fusta. L'edificació de l'església s'inicià el 1174 i es prolongà fins cap al 1280, 
encara que sabem que ja el 1211 l'abat Bernat i quaranta-cinc monjos l'havien 
inaugurat, quan el seu cobriment arribava al creuer i que, el 1225, la nau 
principal estava força avançada. Paral·lelament es degué emprendre la fàbrica 
de la sagristia, sala capitular, dormidor, parlador, com també de les ales 
septentrional i oriental del claustre -amb el templet del lavabo- i altres sales 
annexes (biblioteca, refetor, calefactor...). S'afegiren al complex el celler i 
els espais destinats als conversos. Posteriorment es renovà el claustre (1313¬
1341) i el refetor (des del 1302), amb les deixes de la reina Blanca d'Anjou. 

Pel que fa a la cornisa, se n'aplicà una de senzilla de cavet en tot el 
perímetre, suportada per mènsules -decorades i després llises- disposades a 
intervals regulars 2 3 . Si comparem l'absis amb el de Vallbona de les Monges 
resultarà fàcil de reproduir-ne l'estructura terminal: a doble vessant, com els 
capcers del transsepte -el meridional encara manté l'aparença primitiva-. E l 
coronament indicat s'estengué a les capelles absidals, al dormidor, al llarg de 
les naus i al frontispici occidental. 

Tanmateix, el rei Pere I I I el Cerimoniós contribuí notablement a modifi
car la silueta general de Santes Creus, que es convertí, com a conseqüència 
de les seves disposicions, en un monestir fortificat24. E l resultat del procés 
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de transformació d'edificis civils o religiosos en recintes emmurallats és 
encara observable en diferents pobles i ciutats, com, per exemple, Tarragona 
(Castell del Rei i Torre de l'Arquebisbe), Montblanc o la Selva del Camp. E l 
monarca, en guerra amb Castella i davant la preocupació de la defensa i 
conservació del monestir (amb les tombes dels seus avantpassats i el Palau 
Reial) féu l'encàrrec a l'abat Francesc Miró (1335-1347), el 24 de juny del 
1346, des del seu Castell d'Amposta, de voltar-lo amb murs, valls, torres i 
altres fortaleses necessàries. No obstant això, el desig reial no fou satisfet 
immediatament, per manca dels ajuts econòmics corresponents. E l 1347, 
l'abat Miró fou succeït per Guillem de Ferrera (1347-1375), al qual fou 
recordada l'ordre de fortificació, novament sense l'obligada aportació monetària. 
No havent-se atès la demanda reial, el monarca, dolgut, amenaçà d'usurpar la 
població de Montornès, si tampoc no la defensava degudament amb murs, 
torres i fossats (24 de juliol del 1359). Segons l'abat Bartomeu de la Dernosa 
(1375-1380), a partir de l ' I de gener del 1375 hom començà a emmurallar 
Santes Creus "per girum ecclesiae, claustri et dormitorii"25, amb la col·laboració 
de la gent de la contrada que havia sofert una gran carestia. Els treballadors 
es retiraren el 23 de febrer del 1378, restant, però, la tasca constructiva 
inacabada. Cèsar Martinell refereix els afegits següents: 

"En aquesta ocasió, per tal de facilitar l'accés a les fortificacions del temple, 
degueren ésser fetes les dues escales de caragol, amagades al gruix dels murs 
exteriors, i la torre del damunt de la nau de l'Evangeli." 2 6 

Pere I I I degué subvenir finalment, en part, a les despeses. E l 26 de gener 
del 1384, en temps de l'abat Andreu Porta (1380-1404), reiterà la urgència de 
dur a terme la seva voluntat i concedí al cenobi el dret d'establir impostos, 
durant deu anys, sobre diferents productes als pobles que en depenien. Amb 
tot, no obtingué el resultat perseguit. E l successor de la Corona, Joan I el 
Caçador, insistí altre cop en la qüestió de la fortificació (els dies 8 i 12 de 
gener del 1390, des de Barcelona i Girona, respectivament), manifestant el 
seu temor sobre possibles robatoris per part de soldats de fora del Principat. 
E l 9 del mateix mes comminà el monestir a complir les exigències del seu 
representant en aquest afer, el prior de l'Orde de Sant Joan a Catalunya: 
enderrocament de la sala dels Abats -adossada al recinte exterior- i dels 
edificis contigus -tots situats a la banda nord del claustre posterior, al costat 
de la Infermeria, bastida al segle X V I - , del forn i de l'hostatgeria. En cas 
contrari, hom procediria a la seva expulsió de Santes Creus i a retirar-ne tots 
els queviures, les joies i les despulles reials. 

L'activitat desplegada entre els anys 1375-1378 consistí a sobrealçar el 
perímetre amb mamposteria -un cop retirada la cornisa-, aplicar merlets 
espitllerats sobre cornises reaprofitades i traslladar al seu cim mènsules 
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esculpides -procedents de l'edificació original- i altres de noves (sector de 
migdia). Els permòdols assenyalats servirien per subjectar els extrems dels 
mantellets o verdesques de fusta mòbils. Aquests s'encaixaren, d'un costat, 
fent penetrar una barra dins un forat cilíndric (de 8 cm. de diàmetre), i de 
l'altre, fent-la descansar sobre una ranura semicilíndrica, de la mateixa 
manera que les barres dels portals (Vegeu foto 4). 

Capçalera de l'església 

A l'absis, la coberta devia resoldre's primitivament amb un capcer angular 
resseguit per cornises rampants i les corresponents mènsules, com encara 
podem veure a l'absis del temple de Vallbona de les Monges o al braç 
meridional del transsepte, a Santes Creus, a l'extrem sud del creuer de la 
catedral tarragonina27, a la propera església de Sant Ramon del Pla de Santa 
Maria (façana dels peus i creuer) i a la Seu Vella de Lleida (als peus del 
temple i al braç nord del creuer, sobre la porta de Sant Berenguer). En elevar-
ne el nivell, el límit superior passà a ésser recte i dentat alhora. La cresta 
retallada es desdoblà parcialment als murs nord i sud (en dos pisos), 
continuant després amb un simple muret, disposat damunt l'antiga cornisa. 

Sobre les capelles laterals del presbiteri de la banda de l'Espístola 2 8 

s'aixecaren dues sales comunicades i destinades a arxiu 2 9, amb accés al dormidor 
i a l'església per mijtà d'una escala de cargol. Per tant, ja havia estat 
suprimida la cornisa. Solament es coronà el mur amb merlets. 

Transsepte 

Pel que fa al braç sud del transsepte, conserva tota la cornisa sobre 
permòdols originals, sobremuntada per l'obra de fortificació. Hi observem 
una testera asimètrica, originada per l'existència de la torre que condueix a 
les teulades 3 0 . Si comparem el vessant oriental amb l'oposat, comprovem la 
seva reducció en dues mènsules. Així mateix hom pogué suprimir el contrafort 
del mur contigu -compensat per la pròpia torre- i l'inevitable esglaonament 
dels merlets per a atènyer l'alçada del frontó de coronament. Damunt la doble 
inclinació del capcer, s'hi col·locà el muret, que retrobem a la cara occidental 
del creuer, mancada dels habituals contraforts en els seus dos trams -en 
tractar-se d'un sector no exterior, ja que dóna al claustre- (Vegeu foto 1). 

L'altre braç del creuer posseeix, en lloc del capcer, una façana recta 3 1 , 
proveïda, com els murs laterals, de merlets, per haver-se desfigurat el 
coronament angular primitiu. E l parament de ponent s'articula també en dos 
sectors esglaonats, mentre que, al de llevant, la incorporació d'un sepulcre 
ogival, atribuït, segons la llegenda, a l'arquitecte Mata, motivà l'escurçament 
de la cornisa a la zona pròxima àl cap de septentrió. 
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Naus 

Al llarg del cos longitudinal central s'adossen set contraforts (un angular 
i els altres de força amplada), que delimiten sis trams ritmats per obertures 
de punt rodó. A la banda nord distingim els merlets per damunt de la 
primitiva cornisa i , al penúltim tram, l'afegit d'una torre de defensa32 que sobresurt 
fins quedar arran del mur de la nau de l'Evangeli. Tanmateix, la cara que mira 
al claustre enllaça amb el muret iniciat al capcer de migdia, llevat de cinc 
merlets distribuïts a dos nivells, que es corresponen amb el mur meridional 
exterior (el de la nau de l'Epístola). 

L'ampli espai situat sobre el claustre (nau lateral de l'Epístola) no està 
fortificat, ja que es traslladà la barana protectora al perfil del tancament del 
j a rd í 3 3 . A partir del cinquè tram des del punt de confluència amb el mur 
exterior del claustre (a l'anomenat Joc de la Pilota) observem novament el 
coronament emmerletat a dos nivells (Vegeu fotos 2-4). 

A la nau col·lateral de l'Evangeli desaparegueren les mènsules, quan s'hi 
aplicaren els merlets (onze fins a la torre de defensa i altres quatre fins a la 
primera casa dels monjos jubilats, destinada actualment a rectoria), per raó, 
tal vegada, a més de reutilitzar-les de forma immediata, d'evitar el seu ús com 
a fàcil sistema d'accés. 

Façana occidental 

Al frontis occidental sols localitzem mènsules als merlets. E l conjunt 
s'estructura en tres cossos rectes corresponents, el més alt, a la nau principal, 
i els que el flanquegen, a les laterals. La façana devia acabar en un capcer 
-d'arrencaments encara existents-, el qual fou destruït juntament amb la 
inclinació dels altres dos sectors. La importància de la visió d'aquest conjunt 
degué determinar que s'integrés sota els merlets i una motllura convexa 
(bocell amb filet superior) un fris amb semicolumnetes -compost segurament 
per elements provinents de sepulcres de l'antic claustre-, col·locat sobre 
restes d'una cornisa de cavet i centrat per un escut dins un marc lobulat34, que 
es sobrealcés amb blocs de pedra tallada i que es triessin les mènsules més 
ben treballades. 

Joc de la Pilota 

Amb l'expressió Joc de la Pilota hom coneix el parament exterior de l'ala 
occidental del claustre. Als murs descobrim que s'aterraren part de les 
construccions del cos de davant (tal vegada el celler i el refetor dels 
conversos). En aquest cas, se sobreaixecà el mur, quan es prolongà la sèrie 
de merlets rectangulars des de la nau de l'Epístola. Per sota, hom aprecia el 
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nivell del parament de pedra picada, un tros de paredat reforçat amb carreus 
en tres punts diferents -per tal d'obrir-hi altres espitlleres inferiors- i 
immediatament després, una cornisa de quart de bocell. Interiorment, endevinem 
l'existència d'un camí de ronda3 S, que continua darrera la Porta Reial i cap 
a la galeria meridional del claustre. 

Porta Reial 

A l'extrem meridional de l'esmentat Joc de la Pilota s'avança lleugerament 
la Porta Reial (construïda en temps del rei Jaume I I el Just), per la qual 
s'accedeix al claustre. Se n'enderrocà el porxo i se n'augmentà l'alçada fins 
a la cornisa bocellada, amb la inserció d'una espitllera. S'hi afegí una nova 
faixa, abans d'aplicar la corona dentada sobre un ressalt motllurat. D'aquesta 
manera es creà un cos que simula una torre angular. 

Ala sud del claustre 

Igual que al sector occidental, el mur de migdia del claustre fou sobreaixecat 
a base de mamposteria. Per la part oriental, dos merlets restaren amagats dins 
d'un dels murs del Priorat i els dos oposats s'elevaren per anivellar-se amb la 
Porta Reial. Les espitlleres foren practicades de forma alternada. 

Dormidor 

E l Dormidor dels monjos s'estén des de l'extrem del braç meridional del 
transsepte fins al cos transformat al segle X V I , el pis superior del qual es 
destinà a Biblioteca i l'inferior a presó 3 6 . Curiosament, les mènsules que 
suporten la cornisa es troben sobremuntades per una altra faixa de mur, 
constituïda per dues filades de carreus (Vegeu foto 1). A l mur oest, part del 
vuitè tram i la totalitat dels novè-dotzè desaparegueren, embeguts dins 
l'estructura del Priorat. Gràcies a la seva recent adquisició, hem pogut 
descobrir a l'interior del primer pis algunes mènsules, interrompudes per tres 
contraforts visibles, encara que força deteriorats. Un sostre de guix d'època 
barroca amaga altres suports, que esperem siguin recuperats en la fase de 
restauració de l'edifici. Alhora observem el sobreaixecament del mur per a la 
disposició de set merlets. A la banda oriental, que dóna al claustre posterior, 
onze contraforts delimiten altres tants trams, ja que el més meridional resta 
inclòs dins la caixa de l'escala que condueix a l'al·ludida Biblioteca. Des de 
baix veiem quatre dents espitllerades a la banda oest del cos més alt, que es 
corresponen amb el mateix nombre detectable al costat oposat, si ens situem 
sobre la volta del Refetor Nou, al nivell de la galeria superior. 
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TIPOLOGIA DE LES MÈNSULES 

L'aplec de suports pertany bàsicament a dos tipus: mènsules llises i 
decorades. Ambdues sèries poden alhora situar-se al llarg dels murs o als 
angles. En el segon cas, forçosament han d'adaptar-se a la doble inclinació de 
la coberta37 o al retomb de dos paraments38. Tanmateix observem, pràcticament, 
una única estructura. Hem pogut estudiar-la a partir de peces soltes i de les 
que es troben, malgrat la seva alçada, a l'abast de la mà, des de les teulades 
(merlets). Així, les peces, prismàtiques, mesuren uns 96 cm de llarg 25-29 cm 
dels quals es projecten cap enfora. Aquesta darrera mida coincideix amb 
l'amplada. Quant a l'alçada, oscil·la dels 36 als 37 cm. Pel que fa al perfil, si 
el permòdol es llis ofereix un contorn còncau amb un filet superior d'uns 10 
cm. En canvi, quan està treballat, tot i que pot aplicar-se ornamentació plana 
sobre una curvatura en buit, és més freqüent que es triï un volum arrodonit. 
S'escapen de la configuració usual al·ludida dues mènsules que sobresurten 
de la superfície exterior d'un carreu angular, duplicant així la seva funcionalitat. 
Com a altra particularitat, assenyalem que, reaprofitades als merlets, en 
descobrim d'altres de dobles -com si es tractés de capçals- (96 cm x 37 cm 
x 25 cm, amb una base de 20 cm), és a dir que sobresurten a ambdós costats 
del gruix d'aquells. Un darrer punt a observar és el material: pedra calcària 
compacta, d'origen local. 

COMENTARI ICONOGRÀFIC 

La totalitat de mènsules registrades al monestir ascendeix a 630 exemplars. 
Els hem agrupat tenint en compte les seves característiques formals i 
iconogràfiques. Sempre hem intentat de ressaltar el tret més acusat a l'hora 
d'establir un nou conjunt. Això ens ha permès de crear 9 grups generals, que 
subdividim en sengles apartats i sub-apartats, segons les variants detectades. 
L'ordenació global s'ha efectuat d'acord amb els epígrafs següents: Figures 
humanes: 67; Animals: 26; Figures fantàstiques: 3; Composicions figurades: 
6; Vegetals: 4; Motius geomètrics: 41; Heràldica: 6; Altres: 12; i Mènsules 
llises: 465. Cadascun el comentarem a continuació, per tal de destacar els 
motius més interessants i de subratllar la profusió d'altres. 

L'escassa volada i alçada de la mènsula-tipus obliga a la selecció de temes 
de poca complexitat. En el cas contrari no serien fàcilment distingibles des 
de baix. Tot i que són nombroses les completament llises -de cavet-, les 
restants s'individualitzen, bé que de forma mínima en alguns casos. 
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FIGURES HUMANES 

Dins aquestes representacions comencem per les més simples: els caps. 
L a seva tria per a decorar una mènsula desvetlla insconscientment la complicitat 
de l'observador. S'accentua, a vegades, decantant-lo o allargant el coll. Són 
presents en gran quantitat d'edificis romànics: en dovelles, capitells - a les 
seves quatre cares o als angles-, a més de les mènsules 3 9, com també en piques 
baptismals 4 0 o en esteles discoïdals 4 1 . A Santes Creus en diferenciem tres 
estils: els desbastats, els esquemàtics i els de talla més elaborada. Els primers 
resulten, a vegades, difícils d'identificar, ja que el bloc està només rebaixat, 
insinuant-se algun tret facial, encara que alguns poden confondre's amb el 
tambor o cistella d'un capitell4 2. Tres incisions o petits buits per a marcar els 
ulls i la boca i un triangle central suggereixen sumàriament un rostre (sobre 
un coll generalment llarg), completat en ocasions amb orelletes o barba, als 
segons 4 3 . En tercer lloc, comptem testes que, tot i el seu caràcter arcaic, 
mostren detalls més clars: cabellera curta amb serrell, amb incisions paral·leles, 
barba, orelles, mentó, dents o arrugues44 (Vegeu fotos 4-5 i 13 ) . Una d'aquestes 
testes apareix invertida4S, recordant-nos la caiguda del mal, per exemple, la 
de Simó el mag 4 6 -responent al gust pel món al revés- o la figura col·locada 
a la base de la Roda de la Fortuna. En un to divertit, ens impel·leix a girar 
el cap nosaltres mateixos. Altres posseeixen atributs que les situen com a 
pertanyents a diferents classes socials: guerrers, religiosos, reis. Així descobrim 
una cervellera 4 7 i una corona flordelisada 4 S , dues cogulles 4 9 (Vegeu foto 6) 
i una mitra 5 0 (Vegeu foto 3). Comprovem la total absència de representacions 
femenines, presents, en canvi, al monestir de Vallbona de les Monges i a 
l'església del Pla de Santa Maria 5 1 . 

Un segon apartat està constituït per personatges de mig cos, en actituds 
diverses: sostenint-se el coll 5 2 , estirant-se la boca 5 3 (Vegeu fotos 4, 7 i 9), 
amb les mans a les galtes 5 4 (Vegeu foto 8) o tapant-se les orelles 5 5 (Vegeu 
foto 9). No resulta massa agosarat d'atribuir un significat a les positures 
esmentades. La figura amb la mà al coll pot relacionar-se amb Adam després 
del pecat consistent en haver menjar la fruita prohibida o amb el desig 
d'extreure's el dimoni del cos mitjançant pràctiques d'exorcisme56. L'expressió 
d'estirar-se la boca al·ludeix probablement, a més d'altres pecats, a la 
maledicència (caricaturització gestual). Pel que fa a l'home que es prem les 
galtes, ens recorda el que pateix de mal de queixal o de migranya (representació 
del dolor corporal, entès com a prova purificadora), i el que s'oculta les 
orelles escenifica la fugida de les temptacions de procedència oral. Sobresurt 
finalment el motiu del bevedor, que agafa un carretellet amb les dues mans5 7 

(Vegeu fotos 6 i 10). Il·lustra la importància del vi -que actuava no solament 
com a beguda per a alegrar i escalfar els dies de fred, sinó fins i tot com a 
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aliment destacat-, per a l'elaboració del qual els monestirs dedicaven grans 
cellers controlats pel cellerer58. La freqüència d'aquesta representació, simplicada 
a vegades amb la sola presència del recipient -carretellet o cantimplora- en 
un edifici religiós, deu al·ludir sens dubte als pelegrins i als viatgers en 
general -inclosos els mateixos picapedrers-, que el duien en els seus llargs 
desplaçaments, juntament amb el sarró. Ramon Llull , en una comparació dels 
romeus amb Crist, es refereix precisament, junt amb les salses per a acompanyar 
el pa, al vi: 

" Si los romeus porten salses ni barrals plens de vi, e vós portàs en la crou fel 
e suja e vinagre" 5 9 

E l tema de figura sencera sols és present en dos casos6 0, en què adopten 
una positura ajupida: una, amb túnica i les mans superposades entre les 
cames 6 1 , i l'altra, nua, tapant-se el sexe 6 2 (Vegeu foto 11). 

ANIMALS 

Les representacions zoomòrfiques constitueixen un reduït percentatge. 
De les 26 descobertes, 23 mostren únicament el cap. En alguns és possible 
d'identificar-ne l'espècie: gos63 (Vegeu foto 3), bou **, proveït de banyes (Vegeu 
fotos 3-4), porc de morro arrodonit65 (Vegeu foto 13), ó s 6 6 (Vegeu foto 13), 
vedella 6? o moltó, de cornamenta retorçada 6 8 (Vegeu fotos 3-4). En altres, 
en canvi, només alguna característica comuna ens permet d'agrupar-los: el 
morro triangular69 (Vegeu foto 12) o ample70, el banyam 7 1 , les dents72 o el 
seu esquematisme 7 3 . La presència d'aquests quadrúpedes ha de posar-se en 
relació amb la ramaderia i el conreu del camp (jovades), i així mateix amb 
la fauna que inspirava por als homes medievals. Quant a les figures de cos 
sencer, solament veiem aus: un falcó 7 4 d'ales esplaiades (Vegeu foto 8) i 
àguiles (d'ales obertes o plegades) 7 S , que posseïen una forta significació 
heràldica, a més de fer al·lusió a l'activitat cinegètica (falconeria). 

FIGURES FANTÀSTIQUES 

Tot i que en altres exemplars aquestes siguin força freqüents, com als 
capitells contemporanis, en el cas de Santes Creus es limiten a tres caps: un 
amb corona foliar 7 6, un segon amb caputxa i orelles superiors, que s'estira la 
boca 7 7 , i un tercer de trets lleonins 7 8 (Vegeu foto 13). La cofa de fulles 
lanceolades del primer sembla inspirada en la cabellera flamejant, atribut 
dels dimonis i altres éssers malignes79. L'exemplar següent posseeix un caràcter 
faulístic -hibridació d'home i quadrúpede-, amb un cert to de burla envers la 
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vida monàstica. En darrer terme, les figures demoníaques revesteixen sovint 
una aparença de felí ferotge, amb la boca oberta, ensenyant les dents i traient 
la llengua. Aquest significat, segurament, tampoc no hi és absent a Santes Creus. 

COMPOSICIONS FIGURADES 

Aquest grup comprèn curioses combinacions policèfales: la superposició 
de dos caps humans 8 0 (Vegeu foto 14); quatre caps, un gos i peus a sota 8 1 

i un cap masculí sobremuntat per una testa de bou8 2. En el segon cas, distingim 
dues testes grans formant angle recte, flanquejades per dos capets i l'animal 
ajagut. Quant al seu significat, podem relacionar aquesta associació amb el 
tema del gegant a punt de devorar les víctimes. Les exigües proporcions de 
la mènsula impossibiliten que els cossos siguin esculpits. Amb un sentit més 
realista i dramàtic, esmentem també un cap de llop amb una presa (una 
ovella?) entre les dents 8 3 (Vegeu foto 3). 

VEGETALS 

Malgrat que als capitells i culs de llàntia cistercencs típics - i , en especial, 
als de Santes Creus- sigui molt habitual l'ornamentació de fulles de lliri 
d'aigua o llorer, amb diversitat d'esquemes i tractamentM, solament hem localitzat 
dues mènsules amb aquesta decoració vegetal i altres dues amb fulles 
cargolades (relacionable amb Tacant clàssic) 8 5 . 

MOTIUS GEOMÈTRICS 

Si bé l'entrellaç geomètric orna sovint claus de volta, capitells i culs de 
llàntia als monestirs del Cister - i , entre aquests, el de Santes Creus-, és 
totalment absent als elements que estudiem. La geometria està representada 
per motius d'una gran simplicitat, que, en força ocasions, semblen només 
treball de desbast. Comptem: cilindres: un de vertical 8 6 o quatre en disposició 
alterna 8 7 , rotlles 8 8 : un i tres esglaons rectes 8 9 , dos i tres estries verticals 9 0 , 
tres (tangents 9 1 o separats per concavitats M ) , quatre 9 \ cinc 9 4 , o set sémi-
cilindres9 5, bitllets 9 6 , claus en aspa 9 7 , una creu de Sant Andreu 9 8 : incisa 9 9 

o inscrita en un quadrilàter 1 0°, rectangles: un 1 0 1 o dos 1 0 2 / tres concèntrics 1 0 3 , 
dues piràmides oposades I 0 \ tres 1 0 5 o quatre frisos de dents de serra m . 
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HERÀLDICA 

En aquest apartat incloem motius religiosos: creu llatina 1 0 7 o patent: 
simple 1 0 8 o processional 1 0 9 (Vegeu foto 15), dos escuts arrodonits amb 
emblemes geomètrics 1 1 0 i un element vegetal (flor de l i s ) m . E l primer blasó 
mostra una altra creu patent (distintiu dels Comenge) traçada amb compàs, 
i el segon és del tipus capat. Els darrers, però, semblen mancats de vertader 
significat heràldic. 

ALTRES 

Diferenciats dels anteriors grups, assenyalem recipients per al vi com: 
una bóta 1 1 2 o un carretellet113 (Vegeu foto 16); banyes114 o dues protuberàncies 
ovoides 1 1 5 . 

MÈNSULES LLISES 

Tenint en compte el comentari efectuat en relació amb l'austeritat cistercenca, 
resulta lògic que l'absència de decoració sigui present en nombrosos exemplars. 
Sobresurten, en primer lloc, els que mostren un perfil de cavet 1 1 6, alguns dels 
quals són angulars117 o estan limitats per dos rotlles m . Els segueixen aquells 
que presenten la vora (d'uns 3 cm) rebaixada, encerclant un perfil de cavet 
(Vegeu foto 16), oblic, amb bocell superior, amb dues concavitats superiors 
0 amb dos angles oposats119. Un altre tipus és el bombat, que pot ser completat 
amb un filet superior120. Una nova sèrie està composta per esquemes mensulars 
verticals: un semicilindre de secció obliqua 1 2 1 i , com a variant més carac
terística, un prisma triangular còncau de secció obliqua al qual poden afegir-
se unes volutes laterals122. Finalment hem d'incloure les mènsules desbastades123 

1 les trencades I 2 4 . 

OBSERVACIONS SOBRE L'EMPLAÇAMENT DELS MOTIUS 

Entre els temes repertoriats resulta interessant d'establir paral·lelismes 
entre l'evolució constructiva de l'església i el conjunt del dormidor. Això 
només pot efectuar-se en relació amb les mènsules de cornisa encara col·locades 
al seu lloc original, ja que les dels merlets són elements reaprofitats o fets de 
nou. Tanmateix, considerem força probable que les més elaborades de la 
corona retallada de la façana occidental i del seu desplegament al costat nord 
del Joc de la Pilota fossin extretes dels dos vessants de l'absis, com encara 
podem admirar al de Vallbona de les Monges. 
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Quant a les més simples amb figures humanes, la coincidència amb el 
dormidor es produeix amb els caps esquemàtics i desbastats, que es reparteixen, 
junt amb aquell, al transsepte i als tres primers trams de la nau principal, 
l'única amb suports decorats. Els animals estan representats al dormidor per 
una testa de vedella i una altra de talla barroera, que retrobem igualment al 
creuer i a la nau. La temàtica vegetal consistent en fulles de lliri d'aigua es 
repeteix una sola vegada al capcer meridional del transsepte i al dormidor. 
L'aspecte geomètric és el que marca un major apropament formal. Els quatre 
cilindres en creu del primer tram (Epístola) de la nau tornen a ser presents al 
desè del dormidor (al sector inclòs dins el Priorat). Els rotlles són visibles 
tant al transsepte com a la nau, ensems del dormidor (a base de quatre o cinc 
bocells superposats). Els quatre claus disposats en aspa es localitzen al darrer 
i al tercer segment meridional de la nau. Com a objectes esculpits, la bóta 
decora alhora el dormidor i una capella absidal (Evangeli), mentre que el 
carretellet, també observable al templet del lavabo, solament va ser triat com 
a tema al dormidor, en tres ocasions. Les prolongacions que denominem 
banyes s'aplicaren conjuntament a la cara oest del braç sud del creuer i a 
ambdues bandes del dormidor. Aquest posseeix altres motius geomètrics 
inexistents a la resta del monestir. De forma contrària, els permòdols llisos 
de perfil de cavet s'intercalen gairebé arreu. 

DESCRIPCIÓ 

E l sistema descriptiu que emprarem consisteix en l'anàlisi dels sectors 
principals, sempre d'esquerra a dreta i de dalt a baix, quan hi hagi diferents 
pisos. Així assignarem una lletra majúscula per a la primera indicació i la 
lletra "c" o "m" per a referir-nos a la cornisa o als merlets125, respectivament. 
Ambdues lletres aniran seguides del número identificador de la mènsula. E l 
còmput s'iniciarà novament en cada tram estudiat. 

Començarem, com és lògic si considerem el procés constructiu, per la 
capçalera. 

ABSIS 

Murs de fons 126 (6 merlets) 

A.m.l Llisa de perfil de cavet, en disposició angular. Té forma pentagonal, 
amb una aresta central i una punta còncava. 
A.m.2 Llisa de perfil de cavet. 
A.m.3 ídem. 

71 



A.m.4 Id. 
A.m.5 Id. 
A.m. 6 Manca. 
A.m.7 Cap de llop solcat d'estries, amb una presa entre les dents (ovella?). 
A.m. 8 ídem a A.m. 2. 
A.m.9 Id. 
A.m. 10 Similar a A.m.l, amb una prominència, com si es tractés d'un cap 
desbastat. 

Mur lateral sud (2 merlets) 

Cornisa 

Al moment de la fortificació hom retirà algunes de les mènsules més 
atansades a la façana oriental. Per això la sèrie no comença a l'angle exterior. 
A' .c. l ídem a A.m.2. 
A'.c.2 Id. 
A'.c.3 Id. 
A'.c.4 Id. 
A'.c.5 Id. 
A'.c.ó. Id. 
A'.c.7 Id. 

Merlets 

A'.m.la Id. 
A'.m.2 b Id. 
A'.m.3 Quatre pisos de bitllets 
A'.m.4 ídem a A'.m.la. 

Mur lateral nord (3 merlets) 

Cornisa 

A l'igual de l'altre costat, la cornisa no arrenca des de la façana, sinó a 
prop del finestral. 
A".c . l ídem a A . m . l 
A".c.2 Id. 
A".c.3 Id. 
A".c.4 Id. 
A".c.5 Id. 
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A".c.6. Id. 
A".c.7 Id. 

Merlets 

A" m.l Llisa, amb un rectangle en ressalt. 
A".m.2Idema A".c . l . 
A".m.3a Id. 
A".m.4b Id. 
A".m.5 Id. 

CAPELLES COL·LATERALS DEL PRESBITERI 

Mur de fons de les capelles de l'Epístola (3 merlets) 

Merlets 

C m . l ídem a A.m.2. 
C.m.2 Id. 
C.m.3 Id. 
C.m.4 Id. 
C.m.5 Llisa, amb la vora rebaixada i un bocell superior. 

Mur de fons de les capelles de l'Evangeli. 

Cornisa 

Les capelles que allotja aquest sector estan dedicades una a la Verge del 
Roser, Sant Domingo de Guzmàn i Santa Caterina de Sena, i l'altra a Sant 
Joan Baptista. 
C'.c. 1 Llisa, amb la part superior esbiaixada, en disposició angular. És més 
estreta que les restants i enllaça amb el mur contigu, ja que forma part d'un 
sol carreu. 
C.c.2. ídem a A.m.2. 
C.c.3. Amb vora rebaixada. Dues parelles de frisos de dents de serra 
simètriques respecte a un eix horitzontal. S'observen estries en dos triangles 
en ressalt (angles curvilinis concèntrics). 
C'.c.4 Trencada a la part superior esquerra. Bóta amb quatre cèrcols. 
C.c.5 ídem a C.c.2. A la zona còncava hom distingeix una creu grega (marca 
de picapedrer). 
C.c.6 Id. En aquest cas la marca, consistent en una creu grega recreuada, 
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figurada a la faixa superior. 
C.c.7 Creu processional patent. 
C.c.8 Amb vora rebaixada. Tres rotlles superposats. 
C.c.9 ídem a C.c.2. 
C'.c.lO Id. 
C.c.12 Id. 
C.c.13 Id. 
C.c.14 Molt desgastada. Sembla un cap desbastat, amb un llarg coll. 
C.c.15 ídem a C.c.2. 
C.c.16 Id. 
C.c.17 Dos rectangles inscrits, de vora rebaixada. 
C.c.18 Tot i trobar-se al final del mur, no està col·locada a l'angle, ja que la 
paret perpendicular no posseeix cornisa. Set rotlles superposats. 

TRANSSEPTE 

Mur de fons del braç meridional (4 merlets) 

Segon tram i » . 
Cornisa 

TI . c . l Llisa, amb la vora rebaixada. 
TI.c.2 ídem. 
TI.c.3 Cap de gos. 
TI.c.4 ídem a C.m.5. 
TI.c.5Id. a T I . c . l . 
T I . c.6. Id. 

Primer tram 
Primer contrafort 

TI.c.7 Id. a A.m.2. 
TI.c.8 Id. a T I . c l . 
TI.c.9 Id. a TI.c.7. 
TI.c.10 Id. 
T I . c . l l Trencada. 

Merlets 

Tl .m.l Rectangle amb claus als angles. 
TI.m.2 Id. a A.m.2. 
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TI.m.3 Cinc rotlles. 
TI.m.4 Id. a A.m.2. 
TI.m.5 Id. De cavet. 
TI.m.6. Id. 

Mur de fons del braç septentrional 

Cornisa 
Primer tram 

TI ' .c . l Id. a T I . c . l . 
TP.C.2 Id. a A.m.2. Trencada a la part superior. 
TT.c.3 Amb un perfil desbastat. 
TI'.c.4 Id. . 
TT.c.5 Id. a TI'.c.2. 

Primer contrafort 
Segon tram 

TT.c.6 En forma de cilindre vertical (desbastat?). 
TI'.c.7 Desbastada, amb un bocell a la part superior i un altre a sota. 
Ti'.c.8 Id. a T I . c l . 
TP.c.9 Cap desbastat. 
TT.c.10 De perfil convex. 
TI ' . c . l 1 Cap desbastat, en què s'endevinen les orelles a la part superior. 
TI' .c.l2 Id. aTI'.c.lO. 
TI'.c.l3 Similar a TT.c.9. 

Segon contrafort 
Merlets 

Tl ' .m.l Id. a TI'.c.9. 
TI'.m.2 Id. a A.m.2. 
TI'.m.3 Id. 
TT'm.4b Cap fantàstic amb una corona de tres fulles de lliri d'aigua, els ulls 
traslladats als temporals, junt amb dues banyetes, nas triangular i boca recta. 
Del centre de la part superior emergeixen dues volutes enllaçades per un 
angle. 
TI'.m.5a Id. a A.m.2. 
Tl'.m.ó Id. 
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TT.m.7 Id. 

Capcer meridional 

Cornisa 

TI I . c . l En disposició angular, similar a A.m.l. La recorre un nervi central i 
l'ornen dues fulles de lliri d'aigua. 
TII.c.2 Cap d'animal de morro triangular. 
TII.c.3 Llisa, amb un rotlle a dalt i un altre a baix. 
TII.c.4 Id. 
TII.c.5 Similar a TII.c.3, amb una creu patent. 
TII.c.6 Cap d'animal de morro ample. 
TII.c.7 Id. a TII.c.3. 
TII.c.8 Testa de factura esquemàtica, mirant cap avall. 
TII.c.9 Cap esquemàtic amb un cilindre a la part superior. 
TII.c.10 Cap esquemàtic molt aplanat. 
T I I . c . l l Disposada al vèrtex. S'hi distingeixen amb dificultat dos motius 
juxtaposats (fulles?). 
TII.c.12 Similar a TII.c.8, amb la boca entreoberta. 
TII.c.13 Cap amb un mentó molt acusat. 
TII.c.14 Cap que mira endavant, amb un llarg coll i una boca petita. 
TII.c.15 Motiu vegetal (fulla?). 
TII.c.16 Id. a TII.c.3. 

Extrem septentrional (5 merlets) 

Merlets 

TH'.m.l Id. a A.m.l . 
TII'.m.2 Manca. 
TII'.m.3 Id. a A.m.2. 
TII'.m.4 Manca. 
TII'.m.5 Id. 
TIF.m.6 Desgastada. Sembla haver-hi un carretellet. 
TII'.m.7 Manca. 
TII'.m.8 Id. a TII'.m.3. 
TII'.m.9 Id. 
TH'.m.lO Id. a TH'.m.l. 
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Mur oest del braç meridional 

Cornisa 
Primer tram 

TÍII.c.l Similar a T I . c . l , però amb perfil oblic i no còncau. 
TIII .c .2Id. 
TIII.c.3 Id. 
Tffl.c.4 Trencat. 
TIII.c.5 Id. a TÍII.c.l. 

Segon tram 

TIII.c.6 Id. a A.m.2. 
TIII.c.7 Cap esquemàtic amb orelles a la part superior, ulls d'ametlla sortints 
i petits, boca incisa. A l damunt s'observa una mena de cilindre. 
TIII.c.8 Cap ovalat invertit, de mentó molt pronunciat i que treu la llengua. 
La pupil·la apareix trepanada. 
TIII.c.9 Cap barbut amb orelles a la part superior i ulls buidats. Línies 
ondulants subratllen lleugerament les galtes. 
TIII.c.10 Llisa, amb dos rotlles i tres estries verticals a la part superior. 
T I I I . c . l l Mostra una forma de capitell, en què s'ha començat a treballar una 
cara (nas i ulls). 
TIII.c.12 Dos cilindres que conflueixen cap amunt, tot recordant-nos unes 
banyes. 
TIII.c.13 Cap d'animal amb un llarg coll i morro triangular. 
TIII.c.14 Cap esquemàtic amb orelles a la part superior i llarg coll. A dalt 
s'observa, a més, un rotlle. 
TÍII.c.l5 Cap d'animal molt simple. 
TIII.c.16 Cap masculí amb un llarg coll, tallat per una estria horitzontal. 
TIII.c.17 Cap d'animal proveït de banyes. 
TIII.c.18 Cap masculí amb boca entreoberta que ensenya les dents. 

Mur oest del braç septentrional (5 merlets) 

Cornisa 
Segon tram 

TIII ' . c . l Id. a T I . c l . 
TI I I ' . c2 Tres rotlles separats per concavitats, amb perfil rebaixat. 
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Tffl'x.3 Id. a A.m.2. 
TIir.c.4 Trencada. Id. a TIU' .c . l . 
TIH'.c5 Similar a TII.c.3, amb vora rebaixada. 
TIir.c.6 Id. 
TIII ' .c7 Tres rotlles separats per concavitats, l'inferior dels quals està 
trencat. 
TIir.c.8 Id. a TII I ' . c3 . 

Primer tram 

TIII'.c.9 Id. a Tffl'.c.3. 
TIII'.c.lO Id. 
Tlir.c.ll Id. 
TIII ' .c . l2 Aspa inscrita en un rectangle. 
TIII ' .c.l3 Cap desbastat. 

Merlets 

TlII'.m.l Id. a TIII'.c.5. 
TIII'.m.2 Id. a TIII'.c.3. 
TIII'.m.3 Id. 
TIII'.m.4 Tres sèries de dents de serra, on s'observen sis triangles enfondits. 
TIII'.m.5 Manca. 
Tffl'.m.ó Id. 
TIII'.m.7 Id. 
TIir.m.8 Flor de lis. 
TIII'.m.9 Manca. 

NAU PRINCIPAL 
A fi d'anar seguint l'edifici amb un criteri cronològic, descriurem el 

conjunt per trams, fixant-nos primer en el costat meridional i després en el 
septentrional. 

Primer contrafort meridional (angular) 
Primer tram 

N.P.I.c.l Id. a A.m.2. 
N.P.I.c.2Id. 
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N.P.I.c.3 Cap desbastat molt aplanat. 
N.P.I.c.4 Id. a N.P.I.c.2. 
N.P.I.c.5 Cap esquemàtic de cara ovalada que mira a la part inferior. 
N.P.I.c.6 Id. a TÍII.c.l. 
N.P.I.c.7 Cap desbastat molt deteriorat. 
N.P.l.c.8 Quatre cilindres en disposició alterna. 
N.P.I.c.9 Cara esquemàtica molt ampla. 
N.P.I.c.10 Petit cap desbastat. 

Primer contrafort septentrional (angular) 
Primer tram 

NP.r.c.l Id. a TI.c.l . 
N.P.I'.c2. Id. Trencada. 
N.P.r.c.3Id.aN.P.I'c.l. 
N.P.I'.c4 Id. a A.m.2., escrostonada a la part superior. 
N.P.r.c.5 Llisa, lleugerament convexa. 
N.P.r.c.6 Id. a Tffl'.c.2. 
N.P.I'x.7 Id. a Tffl.C.l. 
N.P.r.c.8 Id. aN.P.I. ' .c.l. 
N.P.r.c.9 Cap desbastat amb els ulls i la boca buidats i el nas molt esquemàtic. 

Segon contrafort meridional 
Segon tram 

N.P.II.c.l Cap d'animal desbastat, amb llarg coll i morro prominent i tancat. 
N.P.II.c.2 Id. a T.I.m.5. 
N.P.II.c.3 Cap masculí desbastat, molt deteriorat. 
N.P.II.c.4 Cap masculí desbastat, amb una boca grossa i llavis incisos. 
N.P.II.c.5 Tres rotlles. A la faixa superior, s'hi endevina una maca (un 
rectangle), també visible als carreus de la finestra inferior (completada amb 
una asta recordant un penó). 
N.P.II.c.6 Id. a N.P.II.a.2. 
N.P.II.c.7 Cap masculí desbastat, trencat a la part superior. 
Porta barba i mostra una boca en forma d'ametlla. 
N.P.II.c.8 Desbastada, com si es tractés de la cistella d'un capitell. 
N.P.II.c.9 Molt deteriorada. 
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Segon contrafort septentrional 
Segon tram 

N.P.II '.c.l Id. a T . I . c . l . 
N.P.ir.c.2 Id. 
N.P.IF.C.3 Id. 
N.P.ir.c.4 Id. 
N.P.ir.c.5 Id. 
N.P.If.c.6 Id., amb una protuberància arrodonida a la part central. 
N.P.ir.c.7 Id. a N.P.II'.c.l. 
N.P.II'.c8 Id. a A.m.2. 
N.P.II'.c9 Desbastada, amb bocells iniciats a la part superior i a baix. 

Tercer contrafort meridional. 
Tercer tram 

N.P.III.c.1 Id. aT.I .c .1 . 
N.P.III.c.2 Id. a T.I.m.3. 
N.P.III.c.3 Escut arrodonit amb una creu patent traçada amb compàs, a base 
de semicircumferències secants. S'adverteixen les incisions de la circumferència 
i del triangle superior. 
N.P.III.c.4 Escut arrodonit capat, que no ocupa tota la mènsula, encara que 
sembla inscrit en un altre de similar. 
N.P.III.c.5 Cap masculí esquemàtic sobremuntat per un triangle. Mostra un 
nas triangular, ulls petits i boca recta (trencada). 
N.P.III.c.6 Id. a N.P.III.c.2. 
N.P.III.c.7 Id. a N.P.III.c.1. 
N.P.III.c.8 Id. a T. I I I .c . l . 
N.P.III.c.9 Dues piràmides oposades pel vèrtex. 

Tercer contrafort septentrional 
Tercer tram 

N.P.IH'.c.l Id. a T . I . c . l . 
N.P.III'.c2 Cap masculí esquemàtic amb un nas triangular, ulls buidats a 
partir d'un rectangle i boca entreoberta. 
N.P.III'.c3 Id. a T. I I I ' . c . l , trencada a la part inferior esquerra. 
N.P.IIF.C.4 Id., a T. I I I ' . c . l . 
N.P.III'.c5 Id., trencada a la meitat superior. 
N.P.Iir.c.6 Cap masculí desbastat, amb orelles a dalt. 
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N.P.Iir.c.7 Id. a T.lir.c.l. 
N.P.III'.c.8 Id. 
N.P.Iir.c.9 Id., amb un bocell esbossat a la part superior. 

Quart contrafort meridional 
Quart tram 

N.P.IV.c.1-10 Id. a A.m.2. 

Quart contrafort septentrional 
Quart tram 

En bastir-se la Torre de defensa al moment de la fortificació s'integrà al 
seu interior una mènsula i el contrafort immediat (cinquè). 

N.P.IV.c . l Id. a A.m.2. 
N.P.IV.c.2 Id. 
N.P.IV.c.3 Quatre claus units pel vèrtex en forma d'aspa. 
N.P.IV.c.4 Id. a N.P.IV.c . l . 
N.P.IV.c.5 Id. 
N.P.IV.c.6 Id. 
N.P.IV.c.7 Secció de prisma triangular còncau. 
N.P.IV.c.8 Id. a N.P.IV.c . l . 
N.P.IV.c.9 Id. 
N.P.IV.c.10 Cap esquemàtic. 

Cinquè contrafort meridional 
Cinquè tram 

N.P.V.cl-10 Id. a A.m.2. 

Torre 
Cinquè tram septentrional 

La presència de la torre amagà les tres primeres mènsules d'aquest tram, 
a més dels elements assenyalats en el precedent. 

N.P.IV.c.1 Tres esglaons i un rotlle inferior. 
N.P.IV.c.2-6 Id. a A.m.2. 
N.P.IV.c.7 Id. a T . I .c . l . 
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Sisè contrafort meridional 
Sisè tram 

N.P.vr.c.1-8 Id. a A.m.2 (trencada la cinquena). 

Setè contrafort septentrional 

MUR MERIDIONAL (5 MERLETS) 

Merlets 

N.P.m.l Aquesta es troba retirada gairebé a la meitat del merlet, segons 
sembla col·locada únicament amb una finalitat decorativa. Mostra un au 
(falcó o esparver), amb les ales esplaiades, les potes separades, un cos 
arrodonit amb el plomatge assenyalat i un curt bec. 
N.P.m.2 Figura masculina de mig cos (en realitat, un cap arrodonit proveït de 
braços), amb les mans a les galtes, com si tingués mal de queixal. Posseeix 
cabell llis, orelles a base de traços concèntrics i ulls on estries marquen les 
parpelles. Solcs ondulants indiquen una curta barba. 
N.P.m.3 Cap d'animal (llop?), amb una presa entre les seves dents punxegudes. 
N.P.m.4a Figura de mig cos nua, en funció d'atlant, que es tapa les orelles. 
N.P.m.5b Figura de mig cos grotesca amb caputxa i orelles a la part superior. 
S'estira la boca amb les mans i té el nas trencat. 
N.P.m.6 Cap masculí amb cabellera curta estriada, orelles una mica separades, 
llarg coll i boca entreoberta. 
N.P. m.7 Cap de porc, amb l'epidermis erosionada i els ulls incisos a la part 
central. S'endevinen les estries. 
N.P.m.8 Cap de guerrer barbat i cobert per una cervellera folrada de flors de 
lis. La part central del serrell i una curta cabellera sobresurten per sota del 
casc. Mostra una boca en forma d'ametlla. 
N.P.m.9 Cap d'animal amb morro triangular (llop?) que deixa veure agusades 
dents, d'aspecte ferotge. Posseeix curtes orelles dretes. 
NJP.m. 10 Cap barbat, sense coll i la boca entreoberta amb els llavis assenyalats. 
Tant el cabell com la barba i les galtes estan profundament estriats. E l nas 
aixafat mostra els dos narius al seu damunt. Els ulls enfonsats presenten 
parpelles mig closes. 
N.P.m.ll Figura masculina nua i ajupida amb les cames separades i tapant-
se el sexe. Vista de perfil, comprovem que l i falta el cos. 
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MUR SEPTENTRIONAL (12 MERLETS ABANS D'ARRIBAR A L A 
TORRE, 2 A LA SEVA CARA INTERIOR I 5 FINS A L A FAÇANA, MÉS 
ALTRES 8 CORRESPONENTS A L PERFIL EXTERIOR DE L A TORRE) 

Merlets 

N.P'.m.l Id. a A.m.2, escrostonada a la part superior. 
N.P'.m.2-3 Id. 
N.P'.m.4 Id. a A".m.l. 
N.P'.m.5 Cap masculí esquemàtic amb la boca entreoberta en forma de U . 
N.P'.m.6 Id. a T.Iir.c.5. 
N.P'.m.7 Id. a N.P'.m.2. 
N.P*.m.8 Id. a RP'.m.ó. 
N.P'.m.Ç Dues protuberàncies ovoides juxtaposades. 
N.P'.m.lOIdaN.P'.m.2. 
N.P'.m. 11 Lleugerament convexa. 
N.P'.m.l2Id. aN.P'.m.2. 
N.P'.m. 12 Id. aN.P'.m.ó. 
N.P'.m. 14 Id. aN.P'.m.2. 
N.P'.m. 15 Cap barbat molt esquemàtic, amb les orelles a la part superior i 
la boca entreoberta. 
N.P'.m. 16 Id. aN.P'.m.2. 
N.P'.m. 17 Id. a T.II.c.3. 
N.P'.m.l8-19 Id. aN.P'.m.2. 
N.P'.m.20 Tres rotlles i tres angles concèntrics a la faixa superior. 
N.P'.m.21 De perfil bombat. 
N.P'.m.22 Similar a N.P'.m. 15, amb una petita boca buidada. 
N.P'.m.23 Cap esquemàtic aplanat. 
N.P'.m.24 Encastat al mur oriental de la Torre. 
N.P'.m.25 Dues banyes. 
N.P'.m.26 Id. a T . I . c . l . 
N.P'.m.27 Id. a "A".m.l, amb un rectangle estret. 
N.P'.m.28 Carretellet. 
N.P'.m.29 Id. a N.P'. m.27. 
N.P'.m.30 Cap barbat esquemàtic, trencat. 
N.P'.m.31b Id. a T.II.c.3. 
N.P'.m.32a Id. 
N.P'.m.33 Id. a T . I .c . l . 
N.P'.m. 34 Cap masculí esquemàtic amb boca d'ametlla. 
N.P',m.35 Cap de bou amb ulls incisos i morro trencat. 
N.P'.m.36 Similar a N.P'.m.33, amb un cilindre vertical. 
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Torre 

To.I.m.l De perfil de mig bocell, amb un filet superior. 
To.I.m.2 Id. 
To.I.m.3 Manca. 
To.I.m.4 Id. a A.m.2. 
To.II.m.5 Id. 
To.II.m.6 Manca. 
To.II.m.7-8 Id. a To.I.m.4. 
To.III.m.9-10 Manquen. 
To.III.m.11-12 Id. a To.I.m.l. 
To.III.m.14 Manca 

NAU L A T E R A L ESPÍSTOLA (5 MERLETS) 

Merlets 

N.Ep.m.l Cap masculí amb cabellera curta acabada en un rull, llarg coll, 
boca tancada i mento pronunciat. 
N.Ep.m.2 Cap masculí mitrat, amb llarg coll i boca tancada. 
N.Ep.m.3a Cap de moltó solcat d'estries ondulants, amb banyes ansades. 
N.Ep.m.4b Cap de bou, estriat. 
N.Ep.m.5 Cap de gos, amb la superfície erosionada, on s'endevinen encara 
les estries. Duu les orelles caigudes i té la boca oberta. 
N.Ep.m.6 Cap de moltó, similar a N.Ep.m.3a. 
N.Ep.m.7 La mènsula, amb la vora rebaixada dues vegades, inclou un petit 
cap d'animal molt esquemàtic. 
N.Ep.m.8 Aguilà d'ales esplaiades, potes separades i cap girat cap a la seva 
dreta. E l cos està solcat d'estries per simular el plomatge. 
N.Ep.m.9 Figura de mig cos, amb vestit estriat (com els cabells), que s'estira 
la boca (similar a N.P.m.5b) amb els dits anular i del mig. -

Cornisa 

N.Ep,c.l-58 Id. a A.m.2. La darrera forma part d'un carreu angular. Les 1,2, 
29,25 i 49 estan trencades parcialment. En algunes d'aquesta sèrie observem 
marques de picapedrer situades a la faixa superior o a la concavitat: una 
estrella de cinc puntes (21, 23, 25, 42 i 52), dues ratlles paral·leles (22, 26, 
30, 32, 37, 38, 39, 46, 50 i 53) o un llacet (47). 
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NAU L A T E R A L EVANGELI (11 MERLETS FINS ARRIBAR A L A 
TORRE I ALTRES 4 FINS A L A PRIMERA CASA DELS MONJOS 
JUBILATS, DESTINADA ACTUALMENT A RECTORIA) 

Cornisa 

Merlets 

Hem d'assenyalar que a ambdós costats de la Torre els merlets tan sols 
s'insinuen amb una estreta banda tocant a l'obertura. 

N.Ev.m.1-2 Id. a A.m.2. 
N.Ev.m.3 Id. a T.Iir.c.5. 
N.Ev.m.4-28 i 29a-30b Id. a A.m.2. 

FAÇANA OCCIDENTAL 

Sector esquerre (4 merlets) 
F.I.m.l Posseeix una estructura angular, adequada a la seva localització. S'hi 
distingeix un cap masculí amb la boca entreoberta, grans orelles separades, 
cabellera estriada, amb una cinta i un llarg coll. 
F.I.m.2 Figura ajupida amb una túnica estriada i les mans superposades entre 
les cames. Mostra cabells curts i llisos i petites orelles. La cama esquerra està 
trencada a l'altura del genoll. A l'altra s'observa el peu nu. 
F.I.m.3 Figura de mig cos amb caputxa, bevent en un carretellet. La cara és 
arrodonida i s'observa la mà dreta. Apareix erosionada al costat oposat. 
F.I.m.4 Cap de gos, solcat d'arrugues divergents i concèntriques, a partir del 
morro (amb els narius aparents). Posseeix ulls esfèrics i orelles abaixades 
(similar a N.Ep.m.4). 
F.I.m.5 Cap de bou, de pell estriada. Les banyes surten just damunt dels ulls. 
F.I.m.6 Cap masculí molt arrodonit, amb boca en forma d'ametlla, ulls molt 
sortits amb incisions. Mostra un coll curt, petites orelles i cabellera estriada, 
acabada en un rull. Quant al nas, triangular i aixafat, presenta els narius al seu 
damunt. 
F.I.m.7 Figura de mig cos masculina, que se sosté el coll amb les dues mans. 
Porta cabells curts i mostra ulls sortints, orelles petites i mentó pronunciat. 
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Sector central (6 merlets) 

F.II.m. 1 Cap masculí amb boca entreoberta, nas triangular, petites orelles una 
mica separades i coll curt. 
F.II.m.2 Composició formada per un cap masculí arrodonit amb orelles 
separades, barba curta i estriada (com el cabell) i boca tancada, sobremuntada 
per una testa de bou amb el morro una mica trencat. 
F.II.m.3 Cap masculí trencat (similar a F.I.m. 1). 
F.II.m.4 Cap d'animal (vedella?) solcat d'arrugues i de morro ample, amb la 
boca entreoberta i narius buidats. 
F.II.m.5 Cap masculí amb cabellera estriada, petites orelles, boca tancada, 
ulls ametllats i llarg coll. 
F.II.m.6 Manca. 
F.II.m.7 Id. 
F.II.m.8 Composició amb dos caps (el superior vertical i l'altre horitzontal) 
combinats amb un gos i dos capets més (el de l'esquerra, trencat). Per sota es 
veuen uns peus. 
F.II.m.9 Figura de mig cos, de cara ampla, que beu en un carretellet, amb 
sanefes als extrems. Duu una cabellera curta estriada i un casquet. 
F.II.m. 10 Cap de monjo amb cogulla, amb la punta cap amunt i boca tancada. 
F.II.m. 11 Composició formada per un cap vertical tangent amb un altre, 
disposat obliquament sota la barbeta. Ambdós tenen la boca entreoberta i 
semblen portar cervellera. Observem un buit al seu darrera. 
F.II.m.12 Similar a l'anterior, encara que el cap inferior es troba col·locat perpen
dicularment a l'altre, que duu cabellera estriada. Ambdós tenen la boca tancada. 

SECTOR DRET (4 MERLETS) 

Merlets 

F.III .m.l Cap de porc, similar a N.P. m.6, amb traces d'estries i ulls incisos. 
F.III.m.2 Cap d'ós, ple d'arrugues, amb orelles arrodonides i la boca oberta, 
tot ensenyant les dents. 
F.III.m.3 Cap d'aspecte lleoní amb una gran boca oberta, nas aixafat, amb 
narius a la part anterior, petites orelles rodones i pelatge insinuat i galtes 
inflades. 
F.III.m.4a Cap de rei amb corona flordelisada, cabellera curta estriada, boca 
tancada i nas arromangat. 
F.III.m.5 Aguilà amb les ales (estriades) plegades sobre el cos amb el cap 
acotat. 
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F.III.m.6 Cap de monjo amb la caputxa doblegada. Presenta una cara ovalada 
i barbada. L a boca tancada l i confereix una expressió seriosa. 
F.in.m.7 D'estructura angular, mostra una figura de mig cos que s'estira la 
boca (similar a N.P.m.4b) amb les dues mans (amb l'índex i el del mig). 
Posseeix un front prominent, nas arromangat, ulls sortints, un llarg coll i 
cabellera regular estriada. 

JOC DE L A PILOTA (11 MERLETS) 

Merlets 

J.P.m.l Manca. 
J.P.m.2 Quatre rotlles. 
J.P.m.3-20 Llises, id. a A.m.2. 

PORTA R E I A L (7 MERLETS ) 1 1 8 

Merlets 

P.R.m.l En disposició angular, posseeix un esquema pentagonal còncau 
(similar a A.m.l.). 
P.R.m.2-6 Llises, similars a A.m.2. 
P.R.m.7 Cap de moltó (similar a N.Ep.m.3a). 
P.R.m.8 Llisa, similar a P.R.m.l. 

MUR EXTERIOR DEL CLAUSTRE DE L A BANDA DE MIGDIA 
(10 MERLETS) 

Merlets 

Cl.S.m.1-20 Amb perfil de quart de cercle i filet superior. 

DORMIDOR 

Contràriament a la Nau Principal de l'església que hem descrit per trams, 
passant del costat meridional al septentrional, per tal d'anar en relació amb 
el curs de les obres, en aquest cas preferim fixar-nos primerament en tot el 
mur de llevant, respectant la compartimentació de la sala i efectuar després 
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el mateix a l'altre costat. Això resta justificat per tractar-se d'una dependència 
bastida, segons sembla, amb força rapidesa (amb l'ús d'una pedra fòssil 
fàcil de treballar i molt porosa), sense que siguin perceptibles canvis 
constructius. 

Mur oriental 

Primer contrafort 
Primer tram 

D.E.I .c . l Llisa (similar a A.m.2). Com ja hem dit, aquesta no és visible des 
de l'exterior. 
D.E.I.c.2 Paral·lelepípede. 
D.E.I.c.3-4 Llises, similars a T . I . c . l . 
D.E.I.c.5 Llisa, de perfil rebaixat i amb dues concavitats. 

Segon contrafort 
Segon tram 

D.E.II.c.6 Trencada. 
D.E.II.c.7 Llisa, similar a T . I . c . l . 
D.E.II.c.8 Llisa, id. a A.m.2. 
D.E.II.c.9-10 Llisa, id. a T . I . c . l . 

Tercer contrafort 
Tercer tram 

D.E . I I I . c . l l Llisa, id. a T . I . c . l . 
D.E.III.c.12 Semicilindre de secció obliqua. 
D.E.III.c.13 Molt trencada.Cap masculí desbastat. 
D.E.III.c.14 Secció de prisma triangular còncau. 
D.E.III.c.15 Llisa, id. a T . I I I . c . l . 

Quart contrafort 
Quart tram 

D.E.IV.c.16 Trencada. 
D.E.IV.c.17 Llisa, id. a T I I I . c . l . 
D.E.IV.c.18-19 Llises, id. a A.m.2. 
D.E.IV.c.20 Desbastada. 
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Cinquè contrafort 
Cinquè tram 

D.E.V.c.21 Desbastada. 
D.E.V.c.22 Llisa, id. a A.m.2. 
D.E.V.c.23 Trencada, similar a D.E.V.c.22. 
D.E.V.c.24 Similar, a D.E.V.c.22. 
D.E.V.c.25 Llisa, id. a T . I .c . l . 

Sisè contrafort 
Sisè tram 

D.E.VI.c.26 Trencada, similar a D.E.III.c.14. 
D.E.VI.c.27 Trencada, similar a T . I . c . l . 
D.E.VI.c.28-30 Llises, similars a T . I . c . l . 

Setè contrafort 
Setè tram 

D.E.VII.c.31 Trencada, similar a T.I.c.1. 
D.E.VII.c.32 Llisa, similar a T . I .c . l . 
D.E. VII.c.33 Llisa, similar a D.E.VII.c.31. 
D.E.VII.c.34 Trencada a la part inferior. Rotlles, similar a J.P.m.2. 
D.E.VII.c.35 Llisa, id. a T . I . c . l . 

Vuitè contrafort 
Vuitè tram 

D.E.VIII.c.36 Trencada. 
D.E.VIII.c.37 Banyes, similar a N.P'.m.25. 
D.E.VIII.c.38 Llisa, similar a T . I I I . c . l . 
D.E.VIII.c.39-40 Llises, similars a T. I .c . l . 

Novè contrafort 
Novè tram 

D.E.IX.c.41 Trencada a la part superior. Llisa, similar a T . I .c . l . 
D.E.IX.c.42 Llisa, amb 3 esglaons a la part superior (similar a D.E.III.c 
D.E.IX.c.43 Llisa, rebaixada, similar a T . I I I . c . l . 
D.E.IX.c.44 Llisa, similar a T . I .c . l . 
D.E.IX.c.45 Rotlles, similar a J.P. m.2. 



Desè contrafort 
Desè tram 

D.E.X.c.46 Carretellet. 
D.E.X.c.47 Llisa, trencada (similar a T.I .c . l . ) . 
D.E.X.c.48 Llisa, amb dos esglaons a la part superior (similar a T.I .c . l ) . 
D.E.X.c.49 Bóta amb quatre cèrcols. 
D.E.X.c.50 Llisa, similar a D.E.III.c.14, amb dues volutes a la part inferior. 

Onzè contrafort 
Onzè tram 

D.E.XI.c.51 Aspa, id. a N.P.IV.c.3. 
D.E.XI.c.52 Cap desbastat. 
D.E.XI.c.53-54 Llisa, similar a T . I . c . l . 
D.E.XI.c.55 Rotlles, similar a T.I.m.3. 

Dotzè contrafort 
Dotzè tram 

D.E.XII.c.56 Llisa, similar a T . I . c . l . 
D.E.XII.c.57 Aspa, similar a N.P.IV.c.3. 
D.E.XII.c.58 Desbastada. 
D.E.XII.c.59 Llisa, id. a A.m.2. 

Mur occidental 

Part del vuitè tram i la totalitat dels novè-dotzè desaparegueren dins 
l'estructura del Priorat. 

Primer tram 

D.O.I.c.l Llisa, similar a A.m.2. 
D.O.I.c.2 Llisa, similar a D.E.IX.c.42. 
D.O.I.c.3.Llisa, similar a T . I .c . l . 
D.O.I.c.4 Llisa, desbastada amb dos esglaons a la part superior. 
D.O.I.c.5 Llisa, similar a A.m.2. 

Primer contrafort 
Segon tram 

D.O.II.c.6 Cap masculí desbastat, amb orelles (semblants a fulles de lliri 
d'aigua) a la part superior. 
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D.O.II.c.7 Llisa, similar a T.III .c .1. 
D.O.II.c.8 Llisa, similar a T. I .c . l . 
D.O.II.c.9 Desbastada, similar a D.O.I.c.4. 
D.O.II.c.10 Llisa, similar a T . I I I . c l . 

Segon contrafort 
Tercer tram 

D.O.III .c . l l Llisa, similar a T . I I I . c . l . 
D.O.III.c.12 Esquerdada longitudinalment, similar a T . I I I . c . l . 
D.O.III.c.13 Llisa, similar a D.E.IX.c.42. 
D.O.III.c.14 Desbastada. 
D.O.III.c.15 Llisa, similar a A.m.2. 

Tercer contrafort 
Quart tram 

D.O.IV.c.16 Desbastada. 
D.O.IV.c.17 Cap masculí desbastat, amb orelletes a la part superior. 
D.O.IV.c.18 Aspa, similar a N.P.IV.c.3. 
D.O.IV.c.19 Trencada a la part superior. Rotlles. 
D.O.IV.c.20 Desbastada, amb un angle obtús incís a la faixa superior. 

Quart contrafort 
Cinquè tram 

D.O.V.c.21 Llisa, de vora rebaixada amb dos angles oposats pel vèrtex, creant un 
llaç. 
D.O.V.c.22 En forma de capitell desbastat, amb una aspa incisa a la part central. 
D.O.V.c.23 Llisa amb tres rectangles concèntrics. 
D.O.V.c.24 Llisa, similar a T. I .c . l . 
D.O.V.c.25 Llisa, similar a D.E.III.c.14 

Cinquè contrafort 
Sisè tram 

D.O.VI.c.26 Rotlles, similar a T.I.m.3, voltats per una ampla faixa. 
D.O.VI.c.27 Banyes, similar a N.P.'m.25. S'hi distingeixen incisos els ulls i 
la boca. 
D.O.VI.c.28 Llisa, similar a T. I .c . l . 
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D.O.VI.c.29 Cap d'animal esquemàtic de coll llarg, morro aixafat i ulls incisos. 
D.O.VI.c.30 Llisa, similar a T .I .c .1. 

Sisè contrafort 
Setè tram 

D.O.VII.c.31 Trencada a la part superior. Llisa, similar a T . I . c l . 
D.O.VII.c.32 Trencada a la part superior. Rotlles, similar a T.I.m.3. 
D.O.VH.c.33 Llisa, similar a T . I . c . l . 
D.O.VII.c.34 Carretellet (similar a D.E.X.c.46), amb tap i quatre circumferències 
incises (dos cèrcols). 
D.O.VII.c.35 Llisa, similar a A".m.l. 

Setè contrafort 
Vuitè tram 

D.O.VIII.c.36 Llisa, similar a A.m.2. 
D.O.VIII.c.37 Trencada. Cap desbastat. 
D.O.VIII.c.38 Amagada dins el mur del Priorat que dóna a l'interior del 
claustre (banda sud). 
D.O.VIII.c.39 Creu llatina sobre un rectangle en ressalt. 
D.O.VIII.c.40 Llisa, similar a A.m.2. 

Vuitè contrafort 
Novè tram 

D.O.IX.c.41 Llisa, similar a A.m.2. 
D.O.IX.c.42-45 Cobertes per un sostre de guix 

Novè contrafort 
Desè tram 

D.O.X.c.46 Trencada. 
D.O.X.c.47 Tres pisos de fulles de lliri d'aigua, completades amb petites 
boles (fruits). 
D.O.X.c.48 Quatre bitllets cilíndrics en disposició alterna. 
D.O.X.c.49 Llisa, similar a A.m.2. 
D.O.X.c.50 Carretellet cercolat i amb tap superior. 
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Desè contrafort 
Onzè tram 

D.O.XI.c.51 Cap esquemàtic, amb llarg coll i nas triangular. 
D.O.XI.c.52 Llisa, similar a A.m.2. 
D.O.XI.c.53 Cap de vedella esquemàtic. 
D.O.XI.c.54 Llisa, similar a A.m.2. Sembla distingir-s'hi una marca de 
picapedrer triangular. 
D.O.XI.c.55 Cinc rotlles. 

Onzè contrafort 
Dotzè tram 

D.O.XII.c.56 Llisa, amb dues concavitats horitzontals. 
D.O.XII.c.57 Desapareguda. 
D.O.XII.c.58 Llisa, amb perfil oblic i vora rebaixada, similar a T I . c . l . 
D.O.XII.c.59-60 Llises, similar a A.m.2. 
D.O.XII.c.61 Llisa convexa, similar a TF.c.10. 

CORONAMENT DE L A BIBLIOTECA 

Mur oriental 

C.B.E.m.1-3 Llises, de perfil convex, similars a TI'.c.lO. 

Mur occidental 
En aquesta cara, tot i veure-s'hi quatre merlets, les mènsules han 
desaparegut. 

TEMPLET D E L LAVABO 

Als cinc plans visibles comptem vint-i-cinc mènsules de cavet que es 
combinen amb les sis columnes angulars, de capitell de cistella desbastada, 
aixecades sobre els contraforts -anivellats amb la imposta-. 

SOLTES 

S . l En temps recents, s'usà una de les mènsules per a aplicar-hi la canella 
d'una font emplaçada al davant de la porta de la capella de la Trinitat. 
Reprodueix el tema del bevedor, similar a F.II.m.9. 
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S.2 Disposada al terra, en un angle del claustre posterior, a la sortida del 
parlador, en distingim una altra de llisa, amb perfil de cavet, id. a A.m.2. 

RELACIÓ DE TEMES 

A) FIGURES HUMANES 
a) Caps 
1. - Masculí imberbe: 

desbastat 17 
amb orelles a la part superior 6 
esquemàtic 20 

2. - Barbat 2 
3. - Que ensenya les dents 1 
4. - Amb cabellera curta 5 
5. - Invertit 1 
6. - Amb cervellera 1 
7. - Amb cogulla 2 
8. - Mitrat 1 
9. - Coronat 1 

57 

b) De mig cos 
10. - Que se sosté el coll 1 
11. - Que s'estira la boca 2 
12. - Amb les mans a les galtes 1 
13. - Que es tapa les orelles 1 
14. - Bevent en un carretellet 3 

8 

c) Senceres 
15.- Ajupida: 

amb les mans entre les cames 1 
nua, tapant-se el sexe 1 

2 
B) ANIMALS 
a) Caps 
16.- Gos 3 
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17. -Bou 3 
18. - Porc 2 
19. - Ó s 1 
20. - Vedella 2 
21. -Moltó 3 
22. - Sense distinció de l'espècie: 

de morro triangular 2 
de morro ample 1 
amb banyes 1 
ensenyant les dents 1 
esquemàtic 4 

23 

b) De cos sencer 
23. - Falcó d'ales esplaiades 1 
24. -Àguila: 

d'ales esplaiades 1 
d'ales plegades 1 

3 
C) FIGURES FANTÀSTIQUES 
25. - Cap amb corona foliar 1 
26. - Cap amb caputxa i orelles superiors, que s'estira la boca 1 
27. - Cap d'aspecte lleoní 1 

3 

D) COMPOSICIONS FIGURADES 
28. - Dos caps humans superposats 2 
29. - Quatre caps humans i un gos 1 
30. - Cap masculí sobremuntat per una testa de bou 1 
31. -Cap de llop amb una presa 2 

6 

E ) VEGETALS 
32. - Fulles de lliri d'aigua 2 
33. - Fulla cargolada 1 
34. - Dues fulles cargolades 1 

4 

95 



F) MOTIUS GEOMÈTRICS 
35. - Cilindre: 

vertical 
quatre en disposició alterna 

36. - Rotlles: 
un i tres esglaons 
dos i tres estries verticals 
tres 
tres separats per concavitats 
quatre 
cinc 
set 

37. - Bitllets 
38. - Quatre claus en aspa 
39. - Aspa: 

incisa 
inscrita en un rectangle 

40. - Rectangles: 
un 
dos de concèntrics 
tres de concèntrics 

41. - Dues piràmies oposades 
42. - Dents de serra: 

tres frisos 
quatre frisos 

G) HERÀLDICA 
43. - Creu llatina 
44. - Creu patent 
45. - Creu patent processional 
46. - Flor de lis 
47. - Escut 

H) ALTRES 
48. - Bóta 
49. - Carretellet 
50. - Banyes 
51. - Protuberàncies ovoides 
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I ) MÈNSULES L L I S E S 
52.- De cavet 295 
53.- De cavet, amb dos rotlles (superior i inferior) 16 
54.- Angular 7 
55.- De vora rebaixada: 

amb perfil de cavet 63 
amb perfil oblic 17 
amb bocell superior 2 
amb dues concavitats superiors 1 
amb dos angles oposats 5 

56.- De perfil bombat: 
convex 2 
de quart de cercle i filet superior 27 

57.- Semicilindre de secció obliqua 4 
58.- Prisma triangular còncau: 

de secció obliqua 4 
de secció obliqua i amb dues volutes 1 

59.- Dues concavitats horitzontals 1 
60.- Desbastada 12 
61.- Trencada 8 

465 

CONCLUSIONS 

Amb aquest estudi hem volgut exposar els motius esculpits a les mènsules 
de cornisa, petites peces de difícil visió, encara que no per això exemptes 
d'interès. N'hem realitzat l'inventari, considerant fins i tot les que restaren 
totalment llises. D'aquestes, que exemplifiquen la solució més funcional, 
hem anat passant per diversos graus de modificació, a través d'una talla 
sumària, fins a arribar als relleus figurats. E l picapedrer no aconseguia 
defugir l'atracció d'individualitzar cada suport, que pràcticament havia 
desaparegut als capitells i culs de llàntia. L a repetició de motius i la 
coincidència en el seu tractament implica la intervenció de diferents mans. E l 
geometrisme i esquematisme més acusat es juxtaposen amb rostres, personatges 
o animals que posseeixen un cert detallisme. Juntament amb la simplicitat 
tècnica cal anotar l'escassetat de figures de cos sencer. Sorprèn de comprovar 
l'aparició de temes no habituals dins l'anomenada estètica cistercenca, ja que 
molts pertanyen a l'art romànic tardà. Per això resulta atractiu de comparar-
los amb els d'altres edificis per tal de traçar-ne les vies de penetració a les 
nostres terres. La dificultat principal per establir paral·lelismes rau, però, en 
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la manca de descripcions exhaustives que facilitin aquesta tasca. Nosaltres 
mateixes estem elaborant treballs similars en relació amb l'església de Sant 
Ramon del Pla de Santa Maria, el monestir de Vallbona de les Monges i la 
Catedral de Tarragona, que esperem presentar properament. En dedicar-nos 
a les mènsules de Santes Creus ens hem vist obligades a fer un recorregut per 
les teulades, a fi de situar-les correctament i de poder indicar si havien estat 
traslladades o no. La fortificació del cenobi per encàrrec de Pere el Cerimoniós 
en motivà l'alteració de l'emplaçament d'algunes per a llur reutilització 
posterior. Ens ha atret aquest aspecte defensiu i ens hi hem detingut una 
mica; hem fet així un breu comentari de cada sector, tot esmentant les 
destruccions dutes a terme. Un altre punt curiós és l'observació de com, a 
partir d'un determinat moment, els permòdols foren realitzats "en sèrie", la 
qual cosa seria fàcil d'atribuir a la mentalitat cistercenca, si no fos que el 
canvi és detectable igualment en edificis coetanis no vinculats amb l'orde. 
i,Hem d'interpretar-ho, potser, com el resultat d'una depuració de caràcter 
funcional més que no pas estètic, prèvia a l'adopció de motius gòtics? 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
M. s JOANA VIRGILI I GASOL 

FOTOS: J . SERRA 

N O T E S 
1. Cap. XX dels Instituïa generalis Capituli apud Cistercium de l'any 1134, traduït a partir 

del text comentat per Joaquín YARZA LUACES et alii a Arte Medieval II. Romànica y Gótico, 
Gustavo Gili (Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, vol. TU), Barcelona, 1982, p. 86. 

2. Cap. I de l'any 1213, reproduïda per J. YARZA et alii, op. cit., p. 88. 
3. Pensem, per exemple, en el claustre de la Catedral de Tarragona (amb tres arcs de mig 

punt i dos òculs allotjats sota un arc de descàrrega apuntat, de forma similar al de Fontfreda o 
Vallbona de les Monges, i alguns capitells amb ornamentació vegetal simple -fulles de lliri 
d'aigua-) o en l'església del Pla de Santa Maria (amb el rosetó dels peus que reprodueix el de 
la capçalera de Santes Creus i la simplicitat decorativa de la cornisa). 

4. Dins els escassos exemples cistercencs, assenyalem l'abadia de Fiaran i el monestir 
lleonès de Santa Maria de Gradefes. Al de Santa Maria de Poblet, la cornisa es resol en un simple 
fris de dents de serra, com a Fontfreda. 

5. Amb precedents remots a l'art mesopotàmic (Caldea, Assíria), les faixes i les arcuacions 
s'estendran a la costa mediterrània (Palestina, Fenícia, Síria -absis de Sant Simeó Estilita o 
Qal'at Sim'an-). Renaixeran a la Pèrsia sassànida (palaus de Firuz-Abad, Sarwistan i de 
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Ctesifont) i passaran al palau de Dioclecià, a Spalato, i a l'arquitectura de Ravenna (Sant Joan 
Evangelista, Santa Àgata, Mausoleu de Gal·la Placídia, Sant Pere Crisòlèg, Baptisteri de Neone). 
En aquest focus es produirà la seva plena incorporació als edificis bizantins (Sant Apol·linar 
Nuovo, Sant Apol·linar in Classe, Sant Víctor, Sant Pere in Sylvis, prop de Bagnacavallo). Les 
trobarem als monuments abbassís de Samarra i apareixeran, totalment desenvolupades, a les 
obres llombardes dels segles VEH-XI (Sant Martí d'Arliano, prop de Lucca; Santa Maria delle 
Caccie, prop de Pavia; Sant Pere de Toscanella; la basílica d'Aghate; Sant Vicenç in Prato, Sant 
Leo, Sant Eustorqui, Sant Cels de Milà; Sant Pere al Monte di Civate; Baptisteri de Biella i a 
diversos campanars: Duomo i Sant Stefano d'Ivrea, Sant Just i Santa Maria de Susa i altres de 
la seva vall, Sant Abondio a la vall de Como...). El trasllat dels mestres picapedrers llombards 
a les terres catalanes comportarà el manteniment d'aquesta ornamentació en un nodrit nombre 
d'esglésies, que també observem a França —Sant Guillem del Desert, Saint-Géniès, Sant Filibert 
de Tournus, Església de Vic...-. Vegeu Josep PUIG i CADAFALCH et alii, L'arquitectura romànica 
a Catalunya, vol. U, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1983 (2* ed. facsímil), pp. 523-528. 

6. Indiquem com a exemples: Sant Pere de Madrona, Sant Martí de Brull, Sant Joan les 
Fonts, Sant Martí de Mura, Mare de Déu de Cap d'Aran... 

7. Citem, entre altres: Santa Maria d'Ovarra, Santa Maria de Cervelló, Sant Gervasi de la 
Baronia de Rialb, Sant Martí de la Torre de Cabdella, Mare de Déu d'Arboló, Santa Cecília de 
Molló, Sant Vicenç d'Espinelves, Sant Esteve de Vinyoles d'Orís, Sant Pere de Graudescales, les 
esglésies de Besalú... i, en terres franceses, Sant Aventí de l'Arboust i Casaril al Comenges, 
esglésies de Verdun, Merens... 

8. Aquest tipus de cornisa omple el buit entre la volta de forn absidal i la coberta cònica 
exterior, encara que també apareix en altres parts de l'edifici. Vegeu, per exemple, Sant Pere de 
Casserres, Santa Maria de Ripoll, Sant Joan Baptista de Palau-savardera, Sant Joan de Bellcaire, 
Sant Cugat del Racó, Sant Pere de Ponts, Sant Martí Sescorts, Sant Esteve de Tavèrnoles, Santa 
Maria del Brull, Sant Esteve de Granollers de la Plana, Cohanera, Santa Maria de Villaleons, 
Santa Maria de Segueró, Sant Martí d'Ur, Santa Maria de Gerri de la Sal, Santa Eugènia de 
Berga, Ovarra... El seu origen cal situar-lo a Itàlia: Sant Ambròs de Milà; Sant Giàcomo di 
Como; baptisteri d'Agliate; Sant Vicenç in Prato, Sant Calimero, Sant Eustorqui, Sant Cels, Sant 
Babilas de Milà; Rotonda de Brescia; baptisteri de Biella. Vegeu Josep PUIG i CADAFALCH, 
op. cit., p. 528. 

9. S'ha relacionat directament l'aparició de les arcuacions cegues, pilastres i arcades, nínxols 
i cornises dentades amb l'ús del maó al focus ravennès. 

10. Com a Sopeira, Arboló, Marcèvol, Cornellà de Conflent, Coustouges, Sant Pere i Sant 
Vicenç de Besalú. 

11. Com, per exemple a: Sant Pere de Cornudella de Valira, Santa Maria d'Alaó, Sant Joan 
de Montanissell, Sant Joan d'Isil, Sant Cristòfol de Beget... 

12. Trobem un sol carfeu a: el campanar de l'aigua beneita de Cluny, Paray-le-Monial, 
Notre-Dame la Grande de Poitiers, Civray (Charente), Santa Maria de Laach, Col·legiata de 
Bonn, Sant Esteve de Canapost, Sant Joan de Conat, Sant Esteve de Saorra, Sant Esteve de 
Caldes de Malavella, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cecília de Molló, Sant Nicolau de Girona, 
Santa Maria de Cornellà de Conflent o a la Catedral de Tarragona. En aquest darrer cas, els arcs 
de l'absis, limitats superiorment per un fris de dents de serra, estan sostinguts per mènsules molt 
volades i interrompudes (cada quatre) per matacans, conferint al coronament un accentuat 
caràcter de fortalesa. Al mateix edifici hem d'assenyalar la presència, en part del perímetre del 
temple, d'arcs trilobats, i al claustre d'heptalobats (de tradició musulmana), ambdós realitzats 
igualment a partir d'un sol bloc. A més, el cos octogonal del cimbori està resseguit per arcs 
entrellaçats, novament de gust islàmic. A la província de Sòria podem esmentar: la parroquial 
de Caltojar, amb doble fris d'arquets sobre mènsules de cinc rotlles i la de Bordecorex, on una 
comisa de cavet sobre permòdols llisos corona un fris d'arquets sobre mènsules de tres rotlles. 
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13. Com a Serinyà (amb dents de serra). 
14. Com a la nau principal i al transsepte de la Catedral de Tarragona. 
15. Absis de Tarragona. 
16. Com a: Sant Joan les Fonts, Mura, Sant Joan el Vell de Perpinyà, Santa Maria de Besalú, 

Sant Martí Sarroca. Igual que succeïa amb els arcs cecs i les pilastres, aquells poden alternar amb 
les semicolumnes. Dues arcades s'intercalen entre les columnes a l'absis d'Agramunt, però, en 
canvi, tres a Sant Cugat del Vallès, que són pilastres a Bossòst o a Sant Llàtzer. 

17. Al frontó de la façana principal de la Seu d'Urgell, localitzem arcs encara dovellats i 
rampants sobre mènsules amb caps esculpits i columnes adossades. L'ornamentació s'enriqueix 
a la part superior amb la superposició de sis frisos: dents de serra, un bocell, una ziga-zaga, un 
cordó, dents de serra i escacat. 

18. Destinades a escupir l'aigua de pluja més enllà del mur, en funció de trencaaigües o 
guardapols. 

19. A la cara inferior, s'hi practicava, a més, una canal o rebaix perquè l'aigua no regalimés 
o repixés. 

20. La cornisa sobre mènsules apareix en nombrosíssims exemplars catalans, aragonesos, de 
Lleó, Sòria, Navarra..., per la qual cosa ens abstenim de citar-ne exemples concrets. Remetem 
el lector especialment als volums corresponents de la col·lecció "La Nuit des Temps", de 
Zodiaque, dedicats a l'art romànic (La Pierre-qui-vire, des dels anys 60) i als de "Catalunya 
Romànica" (12 de publicats, des del 1984, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona). 

21. Al pla inferior de l'entaulament -anomenat a vegades cassetó, per constituir una rèplica 
en pedra dels requadres dels embigats-, hi veiem sovint botons o rosetes buidades, que recorden 
les cúpules gallonades musulmanes (catedral de Jaca, portalades: de Sant Berenguer, de 
l'Anunciata i dels Fillols de la Seu Vella de Lleida; de Santa Maria d'Agramunt i la de l'Almoina 
o de Lleida de la catedral de València. 

22. Vegeu El arte feudal y su contenido social. Mondadori (Biblioteca Mondadori, 6), Madrid, 
1990, p. 119. 

23. Uns 35 cms. 
24. Podem comparar-lo amb Poblet (Vegeu el capítol "La fortificació del monestir" de l'obra 

d'Agustí Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, pp. 296-313) o amb Sant Miquel 
de Fluvià, a l'Alt Empordà, on descobrim igualment merlets, espitllerats i mènsules. 

25. Vegeu J. Puig i Cadafalch, Un mestre anglès contracta l'obra del claustre de Santes 
Creus, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans",.1921-1926, p. 130. 

26. Si bé encara distingim clarament la presència de la torre (sense coberta) al·ludida, no ens 
ha estat possible de localitzar l'existència de les dues escales. Vegeu el capítol dedicat a les 
fortificacions de l'obra de Cèsar Martinell, El Monestir de Santes Creus, Barcino, Barcelona, 
1929, pp. 152-158. 

27. Tanmateix, el braç oposat de la Seu es tanca amb un mur de perfil superior recte. 
28. Les seves advocacions corresponen al Sant Crist i a Nostra Senyora dels Dolors, per a 

la que toca a l'absis, i a la Puríssima Concepció, Sant Bernat Calbó i Sant Llorenç, per a la més 
extrema, recordades amb retaules del segle XVm. 

29. Probablement durant l'abadiat de Guillem de Ferrera. 
30. Arrenca de l'interior de la sagristia, continua al fons del dormidor, passa tocant l'arxiu 

fins accedir a la coberta exterior. Al segle XVI (1575) s'elevà amb dos pisos més, i esdevingué 
l'anomenada Torre de les Hores. 

31. Com a l'absis i a la façana occidental. 
32. En realitat en veiem altres sis de suggerides, als extrems de la creu llatina del temple: 

a l'absis, al cap nord del transsepte, a la Torre de les Hores, a la façana principal, al cap sud del 
dormidor (sobre la Biblioteca) i damunt la Porta Reial, gràcies a la variació d'alçada dels merlets. 

33. El muret, però, fou eliminat, per jutjar-lo un element que enlletgia considerablement el 
claustre: 
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"(...) si analitzem fredament aquesta obra, malgrat la seva grandiositat indiscutible, hem 
de considerar-la com un cas d'hibridisme que en alguns llocs, particularment a l'absis, es fa 
imprescindible, però que en altres, amb la presència d'adaptacions imperfectes, lleva qualitat al 
conjunt." (Vegeu Cèsar Martinell, op. cit., p. 158). 

Cal subratllar també que, quan recentment es decidí d'enretirar-lo, sense comprendre'n la 
seva autèntica funció, hom proposà de canviar-lo per un altre de més adient: 

"Rehacer totalmente la baranda, "ampit" del terrado que ha desaparecido y està sustituida 
por una vulgar de piedra y mortero." (Vegeu Euf emià Fort i Cogul, Santes Creus de l'exclaustració 
ençà, Santes Creus, pp. 146 i 422). 

34. El seu mal estat impedeix dïdentificar-lo, encara que probablement reproduís, com al 
Joc de la Pilota, les barres catalanes, per commemorar la iniciativa reial, tal com veiem també 
a Poblet. 

35. Descobrim un estret passatge, que devia completar-se amb elements de fusta. 
36. Primitivament aquest sector degué allotjar les dependències inicials del Palau Reial, 

durant el regnat de Pere el Gran. 
37. En angle obtús. 
38. En dues ocasions, en angles entrants, hem observat que la mènsula està inclosa en un 

carreu més gran, que alhora es desdobla en les dues cares perpendiculars. Als angles sortints, en 
canvi, la peça de recolzament mostra una forma pentagonal còncava. 

39. Citem, entre altres, les portalades de: Gandesa (Terra Alta), Santa Maria de Covet 
(Pallars Jussà), Santa Cecília de Molló (Ripollès), Sant Llorenç d'Adri (Gironès), Sant Pere de 
Galligants (Girona), Civray (Vienne); els campanars de : Sant Vicenç d'Espinelves (Osona), 
Sant Esteve de Canapost (Baix Empordà); les arquivoltes de: Vilafranca de Conflent i de Caahel 
(Irlanda); Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), la Seu Vella de Lleida, els monestirs de: Sixena 
(Oscà) i Sant Cugat del Vallès, Sant Pelai de l'Oliva (Solsonès); els absis de Sant Andreu del 
Coll i de Sant Vicenç de Maià de Montcal (Garrotxa); les esglésies araneses de: Era Assumpcion 
de Maria de Bossòst, Sant Andrèu de Salardú, Era Mare de Diu de Cap d'Aran, Santa Maria 
d'Arties, Sant Pèir d'Escunhau, Sant Esteve de Montcorbau; tribuna de Serrabona; capitells de 
la Fontana d'Or (Girona); a la província de Sòria: ermites de Santa Maria de Tiermes, dels Sants 
Màrtirs de Garraz, de la Soledad de Calatanazor, San Martín Berzosa i Sant Bartomeu d'Ucero, 
Nafria la Llana, parroquial d'Osona, capitell del temple de la Couture, Le Mans (Maine); 
l'intradós d'una finestra de Sant Pere de Llobera (Solsonès), els polleguerals de la catedral d'Ely 
(Anglaterra)... Vegeu també: Jordi AMBROS i MONSONIS, El monestir de Sant Cugat del 
Vallès. Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1984; els articles referents a la Vall d'Aran, de Francesc 
JUNYENT i MAYDEU i Alexandre MAZCUNAN i BOLX, al volum XUT de Catalunya romànica, 
Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1987; Joaquín YARZA LUACES, "Aproximación 
estilística e iconogràfica a la portada de Santa Maria de Covet (Lérida)", dins Formas artísticas 
de lo imaginario. Anthropos (Palabra plàstica, 9), Barcelona, 1987, pp. 182-230. 

40. Vegeu Esteve CRUANES i OLIVER i Xavier VfRELLA i TORRES, Piques baptismals 
d'immersió del Penedès i el seu entorn. Museu de Vilafranca, Vilafranca del Penedès, 1984, pp. 
60-62. 

41. J. M. MIRÓ i ROSINACH, Esteles funeràries discoïdals de la Segarra. Aproximació a 
un significat simbòlic. Grup de Recerques de les terres de Ponent, Tàrrega, 1986, pp. 92-93. 

42. Com A.m.10, C'c.14, T.r.c.9,TJ ,.c.ll, TJ.c.13. T.l'.m.l.,T.HI.c.7, T.JH.cl 1, T.UI.c.14, 
T.rfl'.c.l3, N.P.I.c.3, N.P.I.c.7, N.P.I.C. 10, N.P.I'.c.9, N.P.H.c.3, N.P.H.c.4., N.P.H.c.7, N.P.Hr.c.6, 
D.O.IV, D.E.HI.c.13, D.E.XI.c.52, D.O.H.c.6, D.O.IV.c.17, D.O.VUI.c.37. Cal tenir en compte 
que la rudesa tècnica obeeix a la formació dels propis obrers, més destres a tallar amb rapidesa 
i pulcritud un carreu que a dedicar-se a l'escultura. No obstant això, comprovem la incapacitat 
de repetir contínuament un mateix element. Amb el temps, però, dominarà més el desig de 
funcionalitat que el d'individualitzar les peces de construcció seriades. 
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43. Com T.n.c.8-10, T.H.c.12-14, T.UI.c.16, N.P.I.c.5, N.P.I.c.9, N.P.m.c.5, N.P.m'.c.2, 
N.P.IV.c.10, N.P'.m.5, N.P.'m.l5, N.P.'.m.22-23, N.P'.m.30, N.F.m.34, F.I.m.6. i D.O.XI.c.51. 

44. ComT.n.c.13-14, T-ffl.c.9,T.m.c.l6)T.m.c.l8,N.P.m.6,N.P.m.lO,N.Ep.m.l,F.I.m.l, 
F.I.m.6, F.n.m.l, F.D.m.3, F.U.m.5. 

45. T.m.c.8. 
46. Citem la seva representació en un capitell de la catedral d'Autun (Borgonya). 
47. N.P.m.8. Una mènsula de l'absis (nord) de l'església del monestir de Vallbona de les 

Monges reprodueix també la figura d'un guerrer, de cos sencer, cobert per la cota de malles i una 
cervellera llisa i armat amb una espasa curta i un escut apuntat. Aquest personatge devia recordar 
les lluites de la Reconquesta i simbolitzava l'exaltació dels seus participants. 

48. F.LU.m.4a. A la Seu de Lleida descobrim igualment una altra testa coronada. 
49. F.U.m.10 i F.HJ.m.6. Veiem altres monjos a la Seu de Lleida i a Marignac ( Saintonge). 
50. N.Ep.m.2. Caps mitrats són igualment visibles a Bourg-Argental (Loire), en una 

mènsula del Museu Diocesà de Lleida (Vegeu el catàleg d'exposició Millenum. Història i Art de 
l'Església Catalana, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989, pp. 210-211) i en una altra de 
l'interior de la galeria septentrional del claustre de la Catedral de Tarragona. 

51. Com a Lleida i Sant Andrèu de Salardú. 
52. F.I.m.7. 
53. F.HI.m.7 i N.Ep.m.9. A Santes Creus també localitzem un ser fantàstic, proveït de 

caputxa i amb orelles d'animal, que realitza l'acció d'estirar-se la boca. El tipus anomenat 
"marmouset" (figura grotesca) apareix també a: la Seu de Lleida, Sant Andreu de Bestracà 
(Garrotxa), Artaiz (Navarra), Saint-Pierre de Poitiers, Moissac, al capitell del rapte de 
Ganimedes de la Madeleiné de Vézelay, a l'església de Cerne Abbas (Dorset). Al claustre de la 
catedral de Tarragona, les personificacions de la Luxúria i de l'Avarícia (mènsula i capitell de 
la galeria meridional) adopten aquest gest, per a fer més evident el caràcter negatiu que sels 
aplicà. 

54. N.P.m.2. 
55. N.P.m.4a. 
56. Una figura nua de cos sencer en la mateixa actitud ornamenta una de les mènsules de 

l'absis de la catedral de Tarragona. Aquesta acció serà freqüentment represa al gòtic, en 
l'escultura de gàrgoles, com observem, per exemple, a l'angle sud-oest del claustre de Santes 
Creus. 

57. F.I.m.3, F.U.m.9 i S.l. La figura amb un carretellet apareix igualment a: Vallbona de les 
Monges (en tres ocasions), Tarragona (dues de mig cos i senceres altres dues, una d'aquestes 
amb una cantimplora), el Pla de Santa Maria (una de cos sencer), la Seu Vella de Lleida, Santa 
Maria de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), Santo Tomé de Serantes (Galícia), Santa Maria i San 
Adriàn de Sangüesa (Navarra), Santo Domingo de la Calzada (Logrono), Santa Maria de Iguacel 
(Osca), Castillejo de Robledo (Sòria), Marignac, Vouvant (Vendée), Notre-Dame la Grande de 
Poitiers o Bourg (Charente). A l'exposició "Millenum. Història i Art de l'Església Catalana", 
celebrada a Barcelona el 1989, es presentà una mènsula del Museu Diocesà de Lleida amb un 
personatge que bevia en una cantimplora. Tanmateix al corresponent catàleg ja citat (pp.210-
211) fou interpretat com un músic. De forma similar, una altra de Vallbona que mostra un home 
sostenint una ampolla i un got havia estat identificada com un metge efectuant una uroscòpia, 
sense considerar el segon objecte (Vegeu Josep-Joan PIQUER i JOVER, Vallbona. Guia es
piritual i artística, Vallbona, 1983, p.74). 

58. Precisament al claustre de Santes Creus, localitzem el cellerer, amb davantal i una gerra, 
en una mènsula de la galeria occidental. 

59. Vegeu Llibre de contemplació en Déu, 113, 5. Seguint el miracle atribuït a Sant Jaume 
i narrat al Liber Sancti Jacobi Còdex Calixlinus (Vegeu ed. de Moralejo, Torres i Feo, Santiago 
de Compostela, 1951, p. 589, recollit més tard a la Llegenda daurada -Vegeu Jacques de la 
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Voragine, La légende dorée, I , Garnier, París, 1967, p.479-) segons el qual el pelegrí Bru de 
Vézelay rep d'aquell un pa mentre dorm, en haver-se quedat curt de diners, el retaule de Sant 
Jaume de Frontanyà (s. XJLU), conservat al M.D.C.S., reprodueix el viatger, amb el capell, el 
sarró i el bordó, bevent en un carretellet que porta penjat al coll. 

60. No és d'estranyar, atès que són les de major complexitat d'execució. 
61. F.I.m.2. Com en un capitell del baptisteri de Parma. El personatge de cos doblegat 

s'adequa perfectament a la funció de suport, tot evocant-nos la condemna d'Atlas. 
62. N.P.m. 11. A la figura li manca el cos. Només té esculpits el cap i els membres, en alt 

relleu. Hi trobem fusionats el gest púdic d'Adam pecador i el càstig de carregar sobre les 
espatlles el pes de l'edifici. Podem relacionar-lo amb la mènsula de l'absis de la Seu tarragonina, 
on un home s'amaga el sexe i es protegeix la gola, o amb una mènsula procedent de San Salvador 
de Palaz de Rey (Lleó), conservada al Museu de San Marcos de Lleó. A la basílica d'Estíbaliz 
(Navarra), un personatge nu i acèfal, amb el cos doblegat i les mans sostenint les cuixes, ha estat 
erròniament identificat amb un batraci (Vegeu J.M. GONZÀLEZ DE ZÀRATE, A. GÓMEZ 
GÓMEZ i M.J. RUDC DE AEL, Mensaje crisiolàgico en la basílica de Nueslra Senora de 
Estíbalií, Instituto de Estudiós Iconogràficos EPHIALTE, Vitoria-Gasteiz, 1989, p.58-59. 

63. N.Ep.m.5, F.I.m.4 i T.I.c.l. També en veiem a Arties i a Sant Cugat del Vallès. 
64. N.P'.m.35., N.Ep.m4b i F.I.m.5. Com a: Vallbona de les Monges (1), el Pla de Santa 

Maria (1), Tarragona (4), Sant Andreu de Bestracà, Sixena, Sant Cugat del Vallès, Santa Maria 
d'Arties, Bossòst, Sant Andrèu de Salardú (cap invertit), parroquial de Candanedo de Bonar 
(Lleó), ermita de la Soledad de Calatanazor (Sòria), pollegueral de la Càmara Santa d'Oviedo. 

65. N.p.m.7 i F.in.m.l. Com a: Vallbona de les Monges (1), el Pla de Santa Maria (1), la 
Catedral de Tarragona (2) o Salardú (1). 

66. F.IH.m.2. 
67. F.H.m.4. i D.O.XI.c.53. 
68. N.Ep.m.3a, N.Ep.m.6 i P.R.m.7. Com a: la catedral de Tarragona (5), Salardú i la Seu 

Vella de Lleida. 
69. N.P.m.9, T.n.c.2 i T.UI.c.13. 
70. T.E.C.6. 
71. T.m.c.17. 
72. N.P.m.9. 
73. D.O.VI.c.29, N.P.n.c.l, N.Ep.m.7 i T.UI.c.15. 
74. N.P.m.l. 
75. N.Ep.m.8 i F.HI.m.5. Com a: la Seu Vella de Lleida (1) i en innombrables capitells, 

portalades, piques... 
76. T.I'.m.4b. 
77. N.P.m.5b. 
78. F.m.m.3. 
79. Com podem observar als capitells de la Madeleine de Vézelay (Borgonya) o als àbacs 

de la Catedral de Tarragona (Vegeu I . COMPANYS FARRERONS i N. MONTARDIT BOFARULL, 
Estudi iconogràfic dels àbacs del claustre de la catedral de Tarragona, Recull-4, Tarragona, 
1986, pp. 39-67. 

80. F.TI.m.11-12. Tornem a veure aquest motiu al Pla de Santa Maria. 
81. F.U.m.8. A l'església del Pla de Santa Maria, descobrim un enorme rostre arrodonit, sota 

el qual s'encabeixen dues figuretes esquemàtiques com aquell. A Vallbona de les Monges hi 
localitzem un cap amb caputxa, entre dos capets i un acròbata sense cos que suporta un altre cap 
diminut. Citem, com a edificis amb exemples similars: Santa Maria de Uncastillo (Saragossa), 
Santa Maria de Covet (en una dovella de la portada), esglésies de: Cerne Abbas (façana), Adel, 
Yorkshire (arc interior) i Aulnay (capitells) i un fragment de capitell del Museu d'Art de Girona. 

82. F.U.m.2. En una dovella d'un arc de l'església d'Adel, veiem la composició invertida: dos 

103 



caps barbats sobre un cap de bou. Vegeu R on al d SHERIDAN i Anne ROSS, Grotesques and 
gargoyles. Paganism in the Medieval Church. David & Charles: Newton Abbot, Londres, 1975, 
p. 72. Tal vegada podem relacionar aquest motiu amb el signe zodiacal corresponent a Taure, 
que descobrim, per exemple, a la Reial Col·legiata de Sant Isidor de Lleó: a la portada del Perdó 
i sota Sant Pelai, a la del Corder. 

83. A.m.7 i N.P.m.3. Retrobem aquest motiu a Vallbona de les Monges (2), al Pla de Santa 
Maria (2) i a la Catedral de Tarragona (1), i, en una mènsula del Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona, hi veiem un lleó mossegant un moltó. 

84. T.II.c.l. Aquest motiu tan característic del Cister s'estengué fins i tot en altres edificis, 
com, per exemple, al claustre de la Catedral de Tarragona. Vegeu Jordi CAMPS i SÒRIA, El 
claustre de la Catedral de Tarragona: escultura de l'ala meridional. Lambard (Monografies i 
Recerques, 1), Amics de l'Art Romànic, Barcelona, 1988, pp. 134-139. 

85. T.U.c.1, T.U.c.11, T.JJ.c.15 i D.O.X.c.47. A l'absis de Sant Vicenç de Maià de Montcal 
(Garrotxa) observem dues fulles lobulades juxtaposades i en una altra mènsula, una de sola. 

86. T.r.c.6. 
87. N.P.I.c.8. i D.O.X.c.48. 
88. Els modillons de lòbuls o rotlles deriven de l'art hispano-musulmà cordovès, d'on 

passaren als edificis mossàrabs i després als romànics i ofereixen múltiples variants. Leopoldo 
TORRES BALBÀS, considerant el seu interès decoratiu, els dedicà un article. "Los modillones 
de lóbulos: Ensayo de anàlisis de la evolución de una forma arquitectònica a través de dieciséis 
siglos", Archivo Espana de Arte y Arqueologia, 34-35, 1936, pp. 1-62 i 113-149. Els trobem a: 
l'interior de la nau del monestir de Santes Creus (dos i vuit cilindres), la Catedral de Tarragona 
(11 vegades), el Pla de Santa Maria (3), Vallbona de les Monges (1), la Seu Vella de Lleida, 
Sixena, Acibeiro (Galícia), San Pedró de Sòria, Jaca, Santa Maria de Carrizo (Lleó), San Miguel 
de Daroca, Santa Maria de Huerta (monestir en què constitueixen l'únic element omame ntal) 
o Saint-Sernin de Tolosa. 

89. N.P.IV.c.1. 
90. T.m.c.10. 
91. C'.c.8, N.P.II.c.5 i N.P'.m.20. 
92. T.m'.c.2, T.m".c.7 i N.P.I'.c6. 
93. J.P.m.2, D.E.Vn.c.34 i D.EJX.c.45. 
94. T.I.m.3, N.P.m.c.2, N.P.UI.c.6, D.E.XI.c.55, D.O.IV.c.19, D.O.VI.c.26, D.O.VII.c.32 i 

D.O.XI.c.55. 
95. C.c.18. 
96. A'.m.3. Els podem relacionar amb l'escacat que trobem, per exemple, a les mènsules de: 

la Catedral de Tarragona (44), el Pla de Santa Maria (1) i Era Mare de Diu de Cap d'Aran. 
97. T.I.m.l,N.P.Ü.C.2,N.P.IV.c.3, D.E.XI.c.51, D.E.XH.c.57 iD.O.IV.c.18. Com a Sixena. 
98. Com al Pla de Santa Maria (1), la "Casa Municipal" de Braganza, a l'absis de la basílica 

d'Estíbaliz, Navarra (entrellaçada amb un cercle, com a San Martín Zar). (Vegeu J. M.* 
GONZALEZ DE ZARATE, A. GÓMEZ GÓMEZ i M.J. RUIZ DE AEL, Mensaje cristológico 
en la basílica de Nuestra Senora de Estíbaliz, L·istituto de Estudiós Iconogràficos EPHIALTE, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, p. 58. 

99. D.O.V.c.22. 
100. T.nr.c.l2. 
101. A".m.l, N.P'.m.4, N.P'.m.27, N.P'.m.29 i D.O.Vn.c.35. 
102. C.c.17. 
103. D.O.V.c. 23. Apareixen també a: Beaulieu-les Roches (Touraine), Acibeiro i San Pedró 

de Sòria. En posició angular esdevenen hexàgons còncaus concèntrics, com a la "Domus 
Municipalis" de Braganza. 

104. N.P.m.c.9. 
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105. T.nr.m.4. 
106. C.c.3. 
107. D.O.Vm.c.39. 
108. T.n.c.5. Com al Pla de Santa Maria (1). 
109. C.c.7. Altres creus amb mànec són presents a: Saint-Quantin de Rançannes, Bourg-

Argental, San Pèir d'Escunhau (quatre a la portada) o en un capitell del Museu Frederic Marès 
de Barcelona. 

110. N.P.UI.c.3-4. Trobem altres escuts a Salardú, i en nombrosos capitells: Catedral de 
Tarragona o Santa Maria de l'Estany. 

111. T.Ur.m.8. Remetem ales mènsules N.P.m.8 i F.HI.m.4a, en les quals descobrim un cap 
de guerrer i un de rei, amb una cervellera i una corona flordelisades, respectivament. 

112. C'c.4 i D.E.X.c.49. A Santa Maria d'Arties trobem un barril. 
113. T.U'.m. 6, N.P.' m. 28, D.E.X.c.46, D.O.VIÏ.c.34 i D.O.X.c.50. Citem altres casos a: 

Échillais, Sant Andrèu de Salardú, Santa Maria d'Arties, Sixena, Sant Martí Sarroca, Lleida 
(suspès d'una cordeta, com als que apareixen en dos capitells del templet del lavabo de Santes 
Creus). En relació amb aquest motiu, esmentem també la botella de Salardú. 

114. T.HI.c.12, N.P'.m.25, D.E.VIH.c.37 i D.O.VI.c.27. 
115. N.P'.m.9. Dues semiesferes són igualment visibles a Salardú, Sant Andreu del Coll 

(Garrotxa), San Segundo, de Cortazzone (Piamont). En el darrer cas, localitzades a la nau, han 
estat interpretades com a sines (Vegeu C. GAIGNELET i J.-D. LAJOUX, Artprofane et rèligion 
populaire au Moyen Age, Presses Universitaires de France, París, 1985, pp. 196-197). 

116. 295, situats en llur majoria a les naus col·laterals: als merlets (Evangeli) i al seu lloc 
originari (Epístola). En comptem d'altres a: San Pedró de Sòria, Santa Maria de Carrizo o Santa 
Maria de Gradefes. Cal esmentar també una mènsula amb dues concavitats horitzontals 
superposades (D.O.XU.c.56). 

117. 7. 
118. 16. 
119. 82. 
120. 33. 
121. 4. 
122. 5. 
123. 13. 
124. 7. 
125. La coberta devia resoldre's primitivament amb un capcer angular resseguit per cornises 

rampants i les corresponents mènsules, com encara podem veure a l'absis de l'església del 
monestir de Vallbona de les Monges o al braç meridional del transsepte a Santes Creus, a 
l'extrem meridional del creuer de la Catedral tarragonina, a la propera església de Sant Ramon 
-al Pla de Santa Maria- (a la façana dels peus i al creuer) i a la Seu Vella de Lleida (als peus 
del temple i al braç Nord del creuer, sobre la porta de Sant Berenguer). 

126. Els permòdols estan perforats lateralment i en alguna ocasió poden trobar-se'n dos de 
superposats, que diferenciarem amb la lletra "a" o "b", segons ocupin el nivell superior o 
inferior. A la descripció començarem per una lletra o per una altra per indicar el pas a un punt 
inferior o més elevat 

127. Els trams van ordenats sempre a partir del centre del creuer. 
128. Quatre al pany frontal, un a cada costat i un a la part posterior. Les mènsules només 

es troben al primer pla. 
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Foto 1. Detall de l'església des de l'angle S-O del claustre. El muret d'argamassa que recorre 
la nau principal i el braç meridional del transsepte, per damunt la cornisa primitiva, fins arribar 
a la Torre de les Hores (sobre el capcer), pertany a la fortificació del monestir, en temps de Pere 
el Cerimoniós. Per sota observem la nau de l'Epístola i, a la dreta, els dos primers trams del 
dormidor. 
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Foto 2. Vista longitudinal del temple, des de l'angle S-E del claustre. Hi distingim dos 
merlets del Joc de la Pilota (on hi ha col·locada l'escala) i altres cinc, de la nau principal, 
disposats a dos nivells i que enllacen amb el muret. 

Foto 3. Conjunt de mènsules reaprofitades en l'obra de fortificació i corresponents a la nau 
central: un cap d'animal amb una presa (N.P.m.3), una figura ajupida (N.P.m.3), un cap amb 
cabellera curta (N.P.m.4a) i a la col·lateral de l'Espístola: una testa d'abat, un cap de moltó, un 
de bou i un altre de gos (N.Ep.m.2-6). 
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Foto 4. Dos merlets espitllerats de la nau col·lateral de l'Epístola (mènsules F.ni.m.7 i 
N.Ep.m.l-4b). Podem observar-hi els forats practicats als suports, per als mantellets de fusta que 
tapaven els espais intermedis. 

Foto 5. Cap barbat (N.P.m.10). 
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; "" IWKJ 1 
Foto 6. Figura que beu en un carretellet i cap de monjo (F.U.m.9-10). 

Foto 7. Mènsula angular, que mostra una figura que s'estira la boca (F.m.m.7). 
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Foto 8. Falcó d'ales esplaiades i figura de mig cos que simula patir de mal de queixal 
(N.P.m.1-2). 

Foto 9. Superposició de dues mènsules en un merlet: 
figura ajupida, a manera d'atlant i personatge grotesc que 
s'estira la boca (N.P.m.4a-5b). 
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Foto 13. Mènsules de la fançana, que reprodueixen els caps d'un porc, d'un ós i un altre 
d'aspecte lleoní (F.rU.m. 1 -3). A la part superior, distingim un cap masculí imberbe de la nau 
principal (N.P.m.6). 

Foto 14. Composició formada per un cap esquemàtic situat sota un altre amb cabellera curta 
i estriada (F.II.m. 12). 
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Foto 15. Creu processional patent (C.c.7). 

Foto 16. Al costat d'un permòdol només decorat amb un rectangle en ressalt, veiem un 
carretellet, amb dos cèrcols i el tap (D.O.VTÍ.c.33-34). 
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B I B L I O G R A F I A 

MOUSNIER, MIREÍLLE: Les granges de l'abbaye cistercienne de Grand-
Selve (XIIe-XIV* siècles).- "Annales du Midi" (Toulouse-Bordeaux), X C V , 
núm. 161 (1983), 7-27. Mapa. 

Resum d'una tesi de tercer cicle. Estudi de les granges de l'abadia de la Gran-
Selva (Bouillac. Castelsarrazin), monestir mare i fundador del cenobi de 
Santes Creus. Aquesta abadia tolosana va tenir un total de 59 granges (5 
establertes abans de l'any 1142,12 abans de 1162,17 al darrer terç del segle 
X I I i 25 foren fundades el segle X I I I ) . Estudi de l'extensió de producció (11 
de 300 ha. o menys, 5 fins a 1.800 ha. 4 de més de 1.800 ha., i de 5 en 
desconeixem l'extensió), i situació i distància respecte del monestir (22 a una 
jornada de camí, 15 a mig dia de camí i 7 properes al cenobi). 

TRENCHS ODENA, JOSEP: El Montsant y sus monasterios: colección 
diplomàtica (1164-1212).- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval" (Alicante), 2 (1983), 207-231. 

Edició i comentari de 37 documents, la majoria inèdits, procedents de 
l'Archivo Histórico Nacional (Madrid), de l'Arxiu de la Corona d'Aragó 
(Barcelona), de l'Arxiu Històric Arxidiocesà i Arxiu Històric Provincial 
(Tarragona), i de les Biblioteques de Catalunya i Universitària de Barcelona. 
Aquests documents són de gran interès per a l'estudi de la fundació dels 
monestirs de Vallbona de les Monges i Bon Repòs (posteriorment incorporat 
a Santes Creus), de la cartoixa de Scala-Dei i del cenobi de Sant Vicenç de 
Petrabona (documentat, solament, l'any 1171). 

BOLOS I MASCLANS, JORDI / MALLART I RAVENTÓS, LURDES: La 
ceràmica grisa de la granja cistercenca d'Ancosa- "Acta/Mediaevalia" 
(Barcelona), annex 2 (1984), 63-80, amb il·lustracions. 

Notícia, descripció i estudi d'uns 1.000 fragments de ceràmica grisa trobada 
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a l'excavació de la granja d'Ancosa, propietat del monestir de Santes Creus. 
La majoria, un 80% dels fragments, els hem de datar al segle X I V , un 20% 
al segle X I I I i molt pocs són del segle X I I , moment de la seva fundació. 
Aquest treball completa el que es va publicar al nostre butlletí: "Santes 
Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic", V I I , núms. 59-60 (1984), 65-76, amb 
il·lustracions. 

MASOLIVER, ALEJANDRO: Roberto, Alberico y Esteban Harding: los 
orígenes del Cister.- "Studia Monàstica" (Montserrat), X X V I , núm. 2 
(1984), 275-307. 

Síntesi del complex i complicat origen de l'orde del Cister des de la fundació 
de Citeaux per Robert (1098), l'abadiat d'Alberic (1099-1108), i l'activitat 
legisladora d'Esteve Harding que en morir en l'any 1134 s'havia convertit en 
el veritable fundador d'aquesta orde monàstica. Bibliografia. 

MUTGE, JOSEFINA: Alfons el Benigne i el Monestir de Santes Creus (1327¬
1336).- "Anuario de Estudiós Medievales" (Barcelona), X I V (1984), 237¬
322. 

Estudi de diferents aspectes de les relacions entre el comte-rei Alfons el 
Benigne i el monestir de Santes Creus: la capellania reial; l'enterrament de 
Jaume I I ; les possessions adquirides pel monestir en aquests anys: Sarral, 
Forès, Cabra, Conesa, Tàrrega, Cervera, Altarriba, Vilafranca del Penedès i 
Terrassa; el servei de bovatge; els sojorns d'Alfons el Benigne a Santes 
Creus; les relacions entre el Comte-rei i l'abat Pere Alegre, i l'assistència 
d'aquest abat a les Corts Catalanes convocades pel rei Alfons. Publica 62 
documents (1327-1335), dels quals solament un és èdit, conservats a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó. 

P E R E A I SIMÓN, EUGENI: El conreu de la vinya a Escaladei.- "Penell" (Reus), 
I (1984), 53-60. 

Edició d'un manuscrit (segle XVI I ) procedent de l'arxiu de la Cartoixa 
d'Scala-Dei, avui conservat a l'Arxiu Nacional Histórico (Madrid). Aquesta 
obra, important per la data de la seva redacció, tracta del conreu de la vinya 
i del procés d'elaboració de diferents tipus de vi produïts per la cartoixa. 

ESCOLA I PONS, MARC: De la granja cistercenca de Vinganya (Alcarràs. 
Segrià).- "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), 57-58 (1984-1985), 
203-213, 2 mapes. 

Notícies històriques d'aquesta granja del monestir de Poblet, situada al terme 
d'Alcarràs i no de Seròs. Aquesta granja fou donació de Guerau de Jorba 
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(1153) i venuda pel cenobi a Guillem de Montcada (1258). Publica 4 
documents, èdits, conservats a l'Archivo Nacional de Madrid (1151-1163). 

ASCASO SERVISE, LOURDES: El monasterio cisterciense de Santa Maria 
de Casbas (1173-1350).- Instituto de Estudiós Altoaragoneses.- Colección 
de Estudiós Altoaragoneses, 5.- Huesca, 1986.-104 pàgs. amb il·lustracions. 

Estudi dels inicis de la història d'aquest monestir cistercenc femení situat a 
la comarca del Somontano (proper a la ciutat de Huesca) fundat per la 
comtessa Oria de Pallars, aconsellada pel bisbe Esteve d'Osca (1165-1186), 
antic abat del monestir de Poblet. D'aquesta primera època solament es 
conserva l'església, la seva tipologia el relaciona amb el cenobi de Poblet. 
Aquesta església té l'absis semicircular i no carrat com Santes Creus o 
Vallbona de les Monges. Utilitza documentació inèdita conservada a l'arxiu 
del monestir de Casbas. 

BOLOS I MASCLANS, JORDI / MALL ART I RAVENTÓS, LURDES: La 
Granja cistercenca d'Ancosa (La Llacuna. Anoia). Estudi dels edificis i 
dels materials trobats durant les excavacions (1981-1983).- Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.- Excavacions Arqueològiques 
a Catalunya, 7.- Barcelona, 1986.- 81 pàgs. amb il·lustracions. 

Estudi arqueològic dels edificis i de les troballes de ceràmica, ferro i vidre. 
Els edificis construïts al segle X I I van utilitzar-se fins al segle X V . A la Plana 
d'Ancosa va intentar-se construir el monestir després de la seva fundació a 
Valldaura del Vallès, però la manca d'aigua va fer que fos construït a Santes 
Creus i l'establiment d'Ancosa convertit, a partir de l'any 1158, en granja. 
Aquest és un treball més ampli del resum publicat al nostre butlletí: "Santes 
Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic", V I I , núms. 59-60 (1984), 65-76, amb 
il·lustracions. 

SHIDLER, JOHN, C : A Medieval Catalan Noble Family. The Montcadas. 
1000-1230.-University of Califòrnia Press.- Berkeley-Los Angeles, 1983.¬
252 pàgs.. Traducció catalana: Els Montcada: una família de nobles 
catalans a l'Edat Mitjana (1000-1230).- Edicions 62.- Col·lecció estudis 
i documents, 39.- Barcelona, 1967.- 238 pàgs. amb il·lustracions. 

Estudi de l'evolució patrimonial i social d'aquesta família catalana fundadora 
del monestir de Santes Creus i vinculada estretament al seu primer establiment 
a Valldaura del Vallès. La família Montcada va convertir aquest cenobi en 
panteó d'alguns dels membres de la nissaga. Dedica un capítol al tema: Els 
Montcada i Santes Creus (pàgs. 196-198). Utilitza documentació de l'arxiu 
de Santes Creus, especialment el Llibre Blanch" (Barcelona, 1947). 
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ACTIVITAT SOCIAL 

Memòria per a l'any 1987-1988 

Benvolgut consoci: De bell nou, i una vegada més, em plau dirigir-me a 
tots vosaltres, benvolguts consocis i companys, per explicar-vos i fer-vos 
saber les activitats portades a terme -no d'aquelles que sols han restat en 
embrió d'intenció en el si de la voluntat dels membres de la Junta-, dic, 
realitzades per la nostra Entitat, en el decurs de l'any acadèmic passat. 

CONSTITUCIÓ DE L A NOVA JUNTA DIRECTIVA 

Permeteu-me, si us plau, i en primer lloc, que us parli, que d'acord amb 
la normativa específica dels nostres Estatuts reformats, els quals si bé han 
estat aprovats, ja fa, gairebé tres anys, per la Junta, aleshores regint l'Entitat, 
i posteriorment ratificats i aprovats per la Junta General de Socis, encara que, 
posteriorment per problemes tècnics o de gestió davant la Conselleria de 
Governació de la Generalitat, no han permès que encara ara siguin oficials, 
us parli, deia, de la constitució de la nova Junta Directiva, la qual va ésser 
aprovada en aquesta Junta General Ordinària, tot seguint el tradicional 
sistema de cooptació, tan emprat en la nostra benvolguda societat. Cal dir, 
d'entrada, que el nostre, estimat soci i company, el qual durant molts d'anys 
va ésser membre de la Junta Directiva i Secretari General, fill del sempre 
recordat l'Eufemià Fort i Cogul, fundador d'aquesta Entitat, Sr. Xavier Fort 
i Bufill, per motius de salut va presentar la seva renúncia al càrrec que 
ostentava últimament, que era el de Vocal Primer. Per a cobrir aquesta 
sensible pèrdua, la seva vocalia, seguint l'acord establert en Junta, que les 
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vocalies tenen el seu pes específic per l'orde que determinen, i per tant no 
poden ésser ocupades les primeres per nous entrants, fou ocupada pel Vocal 
Tercer, Sr. Joaquim Jordà i Vidal. I , per la mateixa raó, el Vocal Cinquè, 
senyor Miquel Castellví i Sòcias, passà a cobrir la vocalia tercera, que deixà 
vacant Joaquim Jordà; talment la senyora Núria Montardit i Bofarull passà a 
la cinquena, lliurant la setena vocalia al Vocal Novè, senyor Francesc Olivé 
i Ollé, essent la seva plaça ocupada pel nou soci designat i proposat per la 
Junta Directiva, i ratificat en el càrrec per Junta General, el senyor Josep 
Maria Masachs i perquè vosaltres ho sapigueu, que aquest qui us ara parla, 
en funcions de Secretari General. Mentrestant l'ocuparia "a precària", sempre 
que no hagués d'esgotar els dos anys preceptius i estatutaris, i sempre 
condicionat a la possibilitat que la nostra Entitat endegués els Col·loquis 
d'Història del Monaquisme Català. Així s'acordà i consta en acta de Junta 
Directiva. 

SOCIS 
Davant la precària salut del nostre benvolgut consoci, Sr. Icart i Leònila, 

el qual durant molts d'anys fou soci i membre de Junta Directiva de la nostra 
entitat, el qual amb tot mereixement l'any 1986, a proposta de la Junta 
Directiva i amb unànime aprovació de la Junta General de Socis, se'l va 
nomenar SOCI DE MÈRIT de l 'ABSC, i per impossibilitat d'assistir el dia de 
la Festa Anual a recollir el Diploma acreditatiu de tal distinció, el Secretari 
General i la Secretària de Junta, en el mes de maig de l'any passat, es 
personaren en el seu domicili particular, a la fi i efecte de fer-li lliurament de 
tan merescut guardó. 

Quant al moviment de socis de la nostra entitat hem de dir que durant tot 
l'any passat han estat donats d'alta: 

Manuel Callao i Costa 
Jordi Amenós i Basora 
Martí Casanova i Alameda 
Àngels Serra i Arévalo 

SUBVENCIONS 
En la Junta General de Socis, celebrada el 26 d'abril de l'any passat el 

nostre consoci, i president de la Fundació "Roger de Belfort", amb seu, 
també, ací a Santes Creus, feia l'oferiment a l'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, de l'estimable quantitat de CENT MIL PESSETES com una contribució 
i aportació al desenvolupament cultural de la nostra entitat. Gest que meresqué 
l'agraïment de tots els presents. Cal dir al respecte que dita quantitat fou 
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lliurada mitjançant xec bancari pel donant al nostre President el passat mes 
de desembre, segons consta en acta de Junta del dia 19. 

També l'Excma. Diputació Provincial ha contribuït al sosteniment de la 
nostra tasca cultural aportant la quantitat de 180.000 ptes. Sobre el respecte 
cal dir que aquesta subvenció anual d'aquest organisme que s'anava rebent 
des de feia alguns anys, enguany s'ha vist disminuïda en 70.000 pessetes. 

Acollint-se a la convocatòria d'ajuts que al mentat suara organisme 
provincial tots els anys destina a les entitats culturals tarragonines, el 
Secretari General féu petició, mitjançant instància adreçada al seu President, 
de 450.000 pessetes, les quals havien d'ésser destinades a l'adquisició d'una 
fotocopiadora pel nostre A.B. Cal dir que la Diputació, al respecte, ens ha 
destinat 250.000 ptes. 

ACTIVITATS CULTURALS 
Concurs Literari. A proposta del Secretari General, amb data de 30 de 

maig passat, la Junta acceptà la creació i organització d'una Festa Literària, 
adreçada i dirigida als Centres d'Ensenyament de la província o comarques 
tarragonines, la qual seria el substitutiu d'aquell antic concurs escolar d'anys 
precedents, el qual fou suprimit després de dues convocatòries, per manca de 
participants i escassa aportació històrica dels concursants. La Junta designà 
a la Sra. Maria Joana Virgili la confecció d'un full divulgatiu, el qual va ésser 
confeccionat, i adjuntat amb la memòria d'activitats de la nostra entitat, i 
conjuntament amb una instància signada pel Secretari General, lliurada a 
l'Excma. Diputació Provincial, sol·licitant una subvenció, d'acord, amb la 
convocatòria d'ajuts, de 250.000 pessetes per a les despeses i premis que 
haurien d'ésser lliurats als guardonats participants. Cal dir que l'Excma. 
Diputació, davant la impossibilitat de concedir una subvenció monetària, 
acordà lliurar a l 'A.B. un lot de llibres de l'Institut d'Estudis "Ramon 
Berenguer IV" , aquells que sol·licités la Biblioteca de l'Arxiu. Actualment 
s'està confeccionant un llistat per tal de rebre aquesta donació d'aquell 
organisme provincial, tasca que ha estat encomanada al nostre consoci i sots-
president primer, i responsable de la Biblioteca, Sr. Joan-Ferran Cabestany i Fort. 

Col·loquis d'Història del Monaquisme Català 
En el mes d'octubre va tenir lloc una reunió, a la seu de l'Institut d'Estudis 

Catalans, amb els membres de la Comissió Consultiva dels Col·loquis 
d'Història del Monaquisme Català. Per part de la Comissió Executiva hi foren 
presents, el Sots-President primer, Sr. Cabestany, él Secretari General i 
Secretari de Junta, Sr. Papell i Sra. Companys, respectivament, i la Vocal 
vuitena Sra. Virgili. En primer lloc, es determinà seguir endavant amb la 

121 



convocatòria del Cinquè Col·loqui, el qual, se celebraria a Santes Creus, el 
proper mes de setembre de l'any 1988. En segon lloc, cercar una subvenció 
per a publicar en el butlletí de l 'A.B. els treballs no publicats, i que mereixen 
ésser-ho, d'altres Col·loquis, sobretot del quart celebrat a Cuixà l'any 1979. 
En tercer lloc s'acorda que els temes a tractar en el Cinquè Col·loqui, i 
d'acord amb aquests, les ponències a llegir serien: Història sòcio-econòmica 
dels Ordes Monacals (ss. IX-XV), per part del monjo de Poblet i Dr. en 
Història Dom Agustí Altisent; Cultura i art del món monàstic (ss. X V I - X I X ) , 
ponència a càrrec del Dr. Santiago Alcolea; i Historiografia Monàstica (ss. 
IX-XV), a càrrec del Dr. Prim Bertran i Roigé. E l pressupost per a tal activitat, 
puja la quantitat de dos milions i mig de pessetes. 

La Caixa de Pensions "La Caixa" va acceptar el compromís de la 
publicació de la convocatòria, i s'estava en negociacions, quan a Erice (Itàlia) 
fou convocat un congrés de monaquisme, al qual assistiren, en ésser convidats, 
alguns dels membres que hi havien de participar i eren membres dels 
Col·loquis d'Història del Monaquisme Català. La posterior convocatòria 
d'aquest congrés a Montserrat durant el mes de setembre de 1988, temps en 
què s'havien de celebrar els col·loquis, va fer que la Junta Directiva replantegés 
la qüestió de la celebració de les nostres jornades monacals, la necessitat de 
la seva celebració i l'interès que assolirien en haver-se de fer al mateix temps 
que el Congrés de Montserrat, ja que ells partien amb millors mitjans de 
convocatòria en ésser la Universitat de Barcelona la institució que convocava. 
L a Junta Directiva en la celebració de li. sessió ordinària de 27 de febrer 
passat, a proposta del Vicepresident primer, Sr. Cabestany, renuncià a la 
celebració del Cinquè Col·loqui d'Història del Monaquisme Català. Com diu 
el refrany "No calien alforges per aquest viatge". 

Publicacions. Enguany ha sortit a la llum el Butlletí de l 'ABSC, n. a 59¬
60, amb el nou format, talment com es va decidir en Junta, per tal de rebre 
les oportunes i necessàries aportacions dels organismes oficials. És tot 
destinat al treball o memòria de la investigació portada a terme pel senyor 
Carreres, el qual era obtentor de la Primera Beca "Eufemià Fort", creada pel 
Patronat de Santes Creus. 

S'han ampliat els intercanvis amb els següents centres d'estudis: Centre 
d'Estudis d'Hospitalet, Institut d'Estudis Vallencs, i Col·legi Universitari de 
Girona. 

Ha estat publicada la GUIA DE CENTRES D'ESTUDIS DE CATALUNYA. 
Hi figura el nostre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. E l contingut de 
l'Arxiu es deu a la ploma del Secretari General. 

Biblioteca. A més de les entrades normals de llibres procedents de 
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l'intercanvi i noves adquisicions, enguany el nostre patrimoni bibliogràfic 
s'ha vist incrementat per una important donació i llegat de la Fundació 
"Roger de Belfort". Fem constar en aquesta memòria el nostre agraïment al 
Sr. Aragonès, president d'aquella entitat. 

Beca E "Eufemià Fort". E l dia 19 de desembre de l'any passat, el becari 
Sr. Antoni Carreres, féu lliurament dels microfilms, que obraven en el seu 
poder, al Sots-president primer, Sr. Cabestany, a la vegada que rebia un xec 
per valor de 200.000 pessetes, amb el qual quedava liquidat l'import de la 
beca que en el seu dia l i va ésser concedida. 

Quant a la segona beca "Eufemià Fort" que va ésser atorgada a un 
col·lectiu d'investigadors, previ presentació d'una proposta de treball, consistent 
en la recerca, transcripció i regesta de documentació als Arxius Històrics 
Comarcals del Principat, i concretament del Comarcal de Valls, ha transcorregut 
el termini de presentació de la tasca establerta, en el programa de treball 
presentat per dits investigadors, sense que la feina hagi estat feta. Cal 
reconsiderar si la Junta Directiva, encarregada de l'atorgament de la beca 
mentada, la prorrogi, o la doni per finiquitada, convocant-ne una tercera, 
sobre o de diferent temàtica. 

Festa Anual. E l dia 20 de setembre de l'any passat, i com de costum, 
vàrem celebrar la nostra X L I Festa Anual. A les 11 del matí i a la sala del 
Refetor Nou va tenir lloc la sessió acadèmica solemne, que començà amb una 
salutació del nostre President, Joan Ventura i Solé. Tot seguit el Dr. Prim 
Bertran i Roigé, professor de la Universitat de Barcelona, va conferenciar 
sobre "Pere el Cerimoniós i les Institucions Catalanes". A continuació foren 
lliurats els diplomes als socis que complien les seves noces d'argent com a 
socis de la nostra Entitat. Clausurat l'acte acadèmic hi hagué un concert de 
flauta i guitarra a càrrec dels mestres concertistes David Albet i Sunyer i 
Xavier Coll, amb obres de G.P. Telemann, J.S. Bach, M. Giuliani, I . Albéniz 
i J . Ibert. La diada va concloure amb un dinar de germanor a l'Hostal Grau 
de Santes Creus. 

Patronat. Gestions fetes per aquest organisme, durant el decurs de 1987¬
1988, han cristal·litzat en la compra per sis milions de pessetes de les finques 
santescreuines següents: Les Forques (17 Ha 79 a. i 7 ca.), Fontfiguera (1 lha. 
23 a. i 82 ca.), L a Solana (2 Ha. 88 a. 88 ca.) i el Bosc de Sant Sebastià (22 
Ha. 80 a. 40 ca.) 

També hem de dir que per a Santes Creus s'ha fixat un pla de 4 anys, al 
qual es dedicarà 180 milions de pessetes, una bona part dels quals seran 
invertits al Palau Reial. 
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E l Patronat ha decidit invertir certa quantitat de diners per a la reparació 
dels vitralls del monestir (de 7 a 8 milions). Altres tasques d'interès són: la 
cabina del conserge, la neteja de la Torre de les Hores, la compra d'un 
aspirador, la reparació del sostre de la Biblioteca, la millora dels esgrafiats 
de la plaça de Sant Bernat Calbó, el repàs de les teulades del Palau Reial... 
entre altres. 

Altres projectes que també té la intenció de portar a bon terme el Patronat 
són: l'arranjament del brollador que precedeix la porta reial (presentació de 
dissenys per a la tanca) i la prohibició que hom circuli sobre el claustre 
(mesura que ja s'ha posat en pràctica). 

I això és tot el que us havia de dir. Gràcies per haver-me escoltat. 

8 de maig de 1988 
JOAN PAPELL I TARDIU 

SECRETARI GENERAL 
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Memòria Anual 1988-1989 

Benvolguts Consocis: 
Em plau adreçar-me a tots vosaltres per a recordar les activitats dutes a 

terme per la nostra Entitat des del maig del proppassat any. 
D'acord amb la normativa establerta als Estatuts, el 8 d'aquell mes es 

renovaren alguns càrrecs de la Junta Directiva. 
Es habitual, després de cada elecció, de felicitar cordialment els nouvinguts, 

alhora que agrair la intervenció dels qui cessen. En aquesta ocasió, he de 
referir-me al meu predecessor, el Sr. Joan Papell i Tardiu, el qual intentà 
promoure una major activitat de l'Arxiu. Amb un singular sentit organitzatiu, 
distribuí els membres de la Junta Directiva en diferents Comissions, que 
podien aplegar socis col·laboradors, amb la qual cosa s'eixamplava el grup de 
treball. Així mateix, s'esforçà per reprendre els Col·loquis de Monaquisme 
Català i per aconseguir que l'Arxiu n'esdevingués la Seu Permanent. Això no 
arribà, però, a acomplir-se, per circumstàncies imprevisibles i insalvables. 
Tanmateix, no podem perdre l'esperit demostrat durant els anys que ocupà la 
Secretaria General, sinó recollir l'interès de cada un de nosaltres, a fi 
d'escometre noves realitzacions que manifestin la nostra presència activa 
dins l'àmbit cultural de Catalunya. 

Si volem ser realistes, cal, en primer lloc, saber captar subvencions, que, 
sumades a les contribucions dels Socis, ens permetin de traçar uns objectius 
dignes. Ara bé, els mateixos Socis hem d'adaptar-nos al ritme dels temps. És 
per aquesta raó que, en iniciar-se l'any "acadèmic", hom resolgué d'apujar les 
quotes, que havien romàs sense variació des del 1978. 

Pel juny, foren plantejades l'organització de la Festa Anual i la convocatòria 
d'un Concurs Fotogràfic, que, després d'un llarg parèntesi, prosseguiria una 
tradició arrelada a l'Arxiu gairebé des de la seva creació, amb vista a la 
col·lecció gràfica estotjada a la Biblioteca. En ambdós casos, hom buscà de 
fer més atractius sengles programes. 
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En aquelles dates, els membres de la Junta Directiva ens sentírem 
afectats, en assabentar-nos que el Priorat estava en venda. Per tal d'evitar que 
passés a mans de particulars i per no desaprofitar una oportunitat com la que 
es presentava, decidírem d'endegar una campanya de premsa, per a sensibilitzar 
les autoritats competents de la Generalitat i desanimar els possibles adquirents, 
amb l'amenaça de l'expropiació per part de l'Estat. Hem de regraciar el Sr. 
Barril, prestigiós periodista i soci de l'Arxiu pels seus articles, que assoliren 
un fort ressò, per bé que el tema esmentat no ha estat encara resolt 
satisfactòriament. 

E l mes de juliol, la Sra. Ma. Joana Virgili i la que subscriu ens desplaçàrem 
a 1"'Archivo Histórico Nacional" de Madrid, per a revisar la documentació de 
Santes Creus allí conservada. Aquesta feina ens serví per a fer-ne una 
primera valoració. E l material existent, de naturalesa diversa, podria ser 
microfilmat, pensant en investigacions posteriors de caire històric (social o 
econòmic) o artístic, amb l'aplicació d'un criteri selectiu adient. 

Si retornem al tema dels ajuts econòmics, hem d'exposar que la Diputació 
Provincial de Tarragona ens concedí dues subvencions de 250.000 i 275.000 
ptes., respectivament, i que la Caixa del Penedès ens costejà el programa del 
Concurs Fotogràfic. 

La X L I I Festa Anual se celebrà el 18 de setembre, al Refetor Nou del 
Monestir. Després de les paraules de salutació del Sr. President, Joan 
Ventura i Solé, intervingué el Dr. Santiago Alcolea i Gil , catedràtic d'Història 
de l'Art, el qual pronuncià la conferència titulada: "L'època barroca a Santes 
Creus: records d'una permanent vitalitat", la qual versà sobre el conjunt 
urbanístic de la plaça de Sant Bernat Calbó i el retaule major, obra de Josep 
Tremulles, que ha suscitat no poca polèmica. La presentació anà a càrrec del 
Dr. Joan-F. Cabestany. A continuació es lliuraren diplomes als Socis Srs. 
Joan Cunillera i Àlvar Argany, per la seva vinculació a l'Arxiu des de feia 25 
anys. E l grup de cambra "Sonaré Consort", integrat per Dolors Serra (flauta 
travessera), Philippe Vailet (oboè), Jordi Reguant (clave) i Aurora Gasull 
(violoncel) clogué la sessió acadèmica, amb la interpretació de peces de G.F. 
Telemann, J .B. de Boismortier, J . Ibert i A. Vivaldi. La trobada dels Socis es 
prolongà com cada any amb un dinar de germanor. A la diada de l'Arxiu, hi 
assistiren, amb caràcter honorífic, el Delegat de Cultura de la Generalitat a 
Tarragona, el Sr. Joan Tortajada, l'Arquebisbe Emèrit, Dr. Pont i Gol, i el 
Delegat de Cultura de la Diputació, el Sr. Josep-M.s Musté. 

A finals d'agost, sortí la convocatòria de l ' i lè . Concurs Fotogràfic, sobre 
el tema "Imatges del Monestir", fixant-se el termini de recepció d'obres el 31 
d'octubre. Es comunicà a tots els Socis de l'Arxiu, a les Associacions 
Fotogràfiques catalanes, a particulars i a diferents diaris, per a donar-li la 
màxima difusió. E l jurat, compost pels Srs. Joan Ventura i Solé, Pere 
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Serramalera i Cosp, Carlos Pérez de Rozas, Jordi Gumí i Joan Batalla i 
Domènech hagué de deliberar entre un nodrit conjunt de fotografies (47). Els 
guanyadors foren: M. Virgili, de Tarragona ( l r . premi), Joan Torras, de 
Barcelona (2n.) i Júlia Secall i Roca (3r.). Un cop fet públic el veredicte, el 
5 de novembre, el Refetor Nou fou degudament habilitat per a exposar les 
obres fins al 30. 

Quant al Butlletí, davant les greus dificultats perquè el volum V I I I sigui 
imprès a Poblet, hem acordat de confiar la publicació del proper número a 
Gràfiques Moncunill, previ estudi de diferents pressupostos. L a Biblioteca 
Universitària de Tarragona ha demanat d'efectuar intercanvis amb l'Arxiu. 
També es farà amb el CERCOR, de manera que el contingut fonamental del 
Butlletí serà difós per tot Europa. Aquest darrer any, s'ha produït la substitució 
de la Bibliotecària de la nostra Entitat en la persona de Ma. Rosa Boada, la 
qual, a més de fitxar i ordenar llibres i revistes, impulsa la divulgació del 
Butlletí a altres centres i atén qualsevol consulta bibliogràfica cada dissabte, 
de 10 a 13 h. Per altra banda, el Sr. Pau Cocafio ha confeccionat l'inventari 
del fons de publicacions del magatzem del Palau de l'Abat, amb el propòsit 
de facilitar-lo als Socis que desitgin adquirir els números que els manquin. 

En relació amb el Patronat, hem de doldre'ns que no es reuneixi amb prou 
freqüència i que es mostri indiferent davant les agressions a l'entorn del 
Monestir o a l'ocupació permanent del Dormidor amb el cadiram i l'empostissat 
de provisionalitat massa dilatada. Enguany s'ha procedit a la consolidació del 
vitrall major de ponent i s'ha instal·lat una tanca al voltant de la bassa situada 
enfront de la Porta Reial. Per tal que es creïn unes entitats amb una major 
autonomia, el Sr. President de l'Arxiu ha redactat un projecte d'Estatuts, 
aplicable a qualsevol Patronat. 

Pel que fa a la nòmina de Socis, lamentem profundament la desaparició 
del Sr. Miquel Guasch i Olivé, que havia estat tresorer de la Junta Directiva, 
així com la de la Sra. Maria Gomis i Marcé i del Sr. Juli Bonet i Ninot. Han 
entrat a l'Arxiu els Srs.: Pilar Respall i Pérez, Carmina Solé i Cunillera, 
Emília Altarriba i Alberch, Josep Baluja i Barreiro, Mercè Bassolas i Barril, 
Josep Ma. Banús i Gasol i Ramon López Sauce. 

I això és tot. 
Ben cordialment. 
Santes Creus, 18 de juny del 1989 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
SECRETÀRIA GENERAL 
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XLII FESTA ANUAL 

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus celebrà la seva X L I I Festa Anual el 
diumenge 18 de setembre, dins el marc arquitectònic del Refetor Nou, com 
ja és costum des de l'any 1985, en què vam tenir la sort de compartir la diada 
amb els insignes historiadors i Consocis, el llavors H. President del Parlament 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Miquel Coll i Alentorn i el Dr. Francesc 
Cortiella i Òdena, Professor Titular de la Facultat de Filosofia i Lletres de 
Tarragona, que recordem ara amb grata nostàlgia. 

La mesa presidencial estava composta pel Delegat dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan 
Tortajada, l'Excm. i Rvdm. Arquebisbe Emèrit, Dr. Josep Pont i Gol i el 
Delegat de Cultura de l'Exma. Diputació de Tarragona, Sr. Josep-M.s Musté. 
E l President de l'Entitat, el Sr. Joan Ventura i Solé adreçà unes paraules als 
assistents, per agrair-los llur presència i encetar els Actes. La Sessió Acadèmica 
fou introduïda pel Dr. Joan-F. Cabestany i Fort. Consistí en la conferència 
"L'època barroca a Santes Creus: records d'una permanent vitalitat", pronun
ciada pel Dr. Santiago Alcolea i Gil , catedràtic d'Història de l'Art de la 
Universitat de Barcelona. Féu un elogi de les mostres del Barroc a Santes 
Creus, tant pel que fa al complex urbanístic de la plaça de Sant Bernat Calbó, 
amb els seus bells esgrafiats, com per la destacada obra escultòrica que 
omple el fons del presbiteri. 

A continuació, es lliuraren els diplomes acreditatius de la pertinença a 
l'Arxiu des de fa vint-i-cinc anys a dos dels Consocis. Després de les breus 
intervencions de les autoritats que ens varen acompanyar, el Sr. Ramon Ribó 
i Martí es referí al grup musical "Sonaré Consort", integrat per Dolors Serra 
(flauta travessera), Philippe Vailet (oboè), Jordi Reguant (clavicèmbal) i 
Aurora Gasull (violoncel), els quals interpretaren peces de G.F. Telemann, 
J .B. de Boismortier, I . Ibert i A. Vivaldi. D'aquesta forma es clogué la Festa 
i s'inaugurà el nou curs d'activitats de caire científic i social de l'Arxiu. 
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XLIII FESTA ANUAL 
Com cada any, aquest cop el 17 de setembre del 1989, el Refetor Nou fou 

escenari dels Actes organitzats per l'Arxiu Bibliogràfic per celebrar la seva 
Festa de reunió de tots els Socis i Amics. Hem de felicitar-nos un cop més 
per la presència de l'Excm. i Rvdm. Arquebisbe Emèrit Dr. Josep Pont i Gol. 
E l President de l'Entitat, Sr. Joan Ventura i Solé donà la benvinguda al públic 
i cedí la paraula al Dr. Joan-F. Cabestany i Fort, que féu la presentació del 
conferenciant. En aquella ocasió, el tema escollit fou "Santa Maria de 
Huerta: Ultimas investigaciones arqueológicas", que anà a càrrec del Dr. 
Carlos de la Casa Martínez, Director del "Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas" de la Diputació de Sòria. Il·lustrà la conferència amb nombroses 
diapositives del cenobi castellà, que facilitaren considerablement la comprensió 
de l'exposat. 

Tot seguit, s'atorgaren els diplomes commemoratius dels vint-i-cinc anys 
de vinculació amb l'Arxiu a tres dels Consocis. Com a novetat incorporada 
dins el programa, hem de fer esment de la lectura del veredicte del 12è. 
Concurs Fotogràfic "Imatges del Monestir", que, si bé s'havia tornat a 
implantar l'any anterior, no havia coincidit encara amb la diada de l'Arxiu. 
Foren lliurats els premis corresponents i hom procedí a la inauguració de 
l'exposició del conjunt de les setanta-cinc obres dels autors que hi havien 
participat. 

Clausurà la Sessió Acadèmica el Dr. Josep Pont i Gol, amb la seva 
acostumada bonhomia i afecte envers l'Entitat Cultural, a la qual pertany des 
de la seva vinguda a Tarragona, ara fa disset anys. 

La part musical, introduïda pel Sr. Ramon Ribó i Martí, fou assumida per 
la Societat Coral "La Barcarola", que interpretà sardanes i cançons populars. 
Tancà la Sessió Acadèmica, que significa alhora l'inici d'un nou curs. 
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LLIURAMENT DE DIPLOMES ALS SOCIS 

En la trobada anual dels Socis que suposa la celebració de la Festa de 
l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, ens omple de satisfacció reconèixer 
públicament la constància i el recolzament respecte a les activitats que ha dut 
a terme la nostra Entitat. Una manera de fer avinent la gratitud per la 
confiança demostrada al llarg del temps és la concessió d'un diploma als 
Consocis que han donat el seu suport a l 'A.B. de S.C. durant els darrers vint-
i-cinc anys. En la X L I I Festa Anual han rebut aquest testimoni de consideració 
els senyors: 

Josep Cunillera i Gustems 
Àlvar Argany i Bessó. 

Pel que fa a la X L I I I Festa Anual, els guardons han recaigut en els 
Consocis següents: 

Pau Díez i Òdena 
Josep Gomis i Martí, H. Conseller de Governació de la Generalitat de 

Catalunya. 
Enric Solé i Gondolbeu. 
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ACTA DEL VEREDICTE DE L'ilè. 
CONCURS FOTOGRÀFIC 

En el dia d'avui s'ha reunit al Monestir de Santes Creus el Jurat designat 
per a concedir els premis d'aquest Concurs Fotogràfic. L'han integrat: 

Joan Ventura i Solé, President de l 'A.B. de S.C. 
Pere Serramalera i Cosp 
Joan Batalla i Domènech 
Carlos Pérez de Rozas Sàez de Tejada 
Jordi Gumí i Cardona 

E l Jurat ha valorat favorablement les 47 obres que han participat al 
Concurs, tant per la qualitat com pels detalls tècnics que totes ofereixen. 

S'han realitzat els suggeriments aportats pels membres del Jurat i , després 
de procedir-se a una votació oberta, s'ha acordat establir la següent qualificació: 

lr . premi: lema "MAVI", autor M. Virgili, de Tarragona 
2n. premi: lema "NARANJO", autor Joan Torras, de Barcelona 
3r. premi: lema "MUSICIEN-2", autora Júlia Secall i Roca, de Valls. 

I perquè consti signen la present Acta els esmentats membres del Jurat al 
Monestir de Santes Creus, el dissabte dia 5 de novembre del 1988. 

Joan Ventura i Solé Joan Batalla i Domènech 
Pere Serramalera i Cosp Jordi Gumí i Cardona 
Carlos Pérez de Rozas Sàez de Tejada 
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ACTA DEL VEREDICTE DEL 12è. CONCURS 
FOTOGRÀFIC 

12è. Concurs Fotogràfic organitzat per l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus 

En el dia d'avui s'ha reunit al Monestir de Santes Creus el Jurat designat 
per a concedir els premis d'aquest Concurs Fotogràfic. L'han integrat: 

Joan Ventura i Solé, President de l'Arxiu 
Pere Català i Roca 
Ramon Vallvé i Vilà 
Joan Batalla i Domènech 
Joaquim Jordà i Vidal 
E l Jurat ha valorat molt favorablement les 75 obres presentades, tant per 

la qualitat com pels detalls tècnics que ofereixen. 
S'han analitzat els suggeriments aportats pels respectius membres del 

jurat i adoptat l'acord d'establir el veredicte següent: 
lr . premi: lema "Sala dormitori", autor Àngel Vidal Llenas, de Valls. 
2n. premi: lema "7.- Ombres i formes 2", autor Jose-Lluís Pasqual Nava

rro, del Vendrell. 
3r. premi; lema "11.- Dromo", autora Júlia Secall i Roca, de Valls. 
E l Jurat ha acordat concedir també els següents accèssits: 
Lema "Santes Creus 89.- Títol 1", autor Josep-M.s Llauradó i Asens, de 

Reus. 
Lema "Armonía", autor Miquel Vicente García, de Barcelona. 
I perquè consti signen la present Acta els esmentats membres del Jurat, a 

Santes Creus, el dia 16 de setembre del 1989. 
Joan Ventura i Solé Pere Català i Roca 
Ramon Vallvé i Vilà Joan Batalla i Domènech 
Joaquim Jordà i Vidal 
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