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D E L R I P O L L A L GAIÀ: NAIXEMENT, 
FORMACIÓ I CONSOLIDACIÓ D E L PATRIMONI 

SANTESCREUENC A L A CATALUNYA NOVA 
(1150-1233) 

L'origen del monestir de Santes Creus, hem de cercar-lo en la donació 
feta per Guillem Ramon de Montcada, el Dapifer, el 4 de desembre de 
1150, al monestir cistercenc llenguadocià de la Gran Selva, filial de 
Claravall, de l'honor familiar de Valldaura, al terme de Cerdanyola (Vallès 
Occidental), molt a prop del riu Ripoll 1. L'abat de la Gran Selva, per tal 
de possessionar-se de les terres concedides, envià el seu prior Guillem, el 
qual, amb dotze monjos més i dos conversos, bastí un nou monestir dedicat 
a Déu i a la Verge Maria, conegut per tots com el monestir de Santa Maria 
de Valldaura2. Dos anys més tard, el prior Guillem seria el primer abat del 
nou cenobi, gènesi del futur Santes Creus, en traslladar-se la comunitat, 

1. Sobre la fundació del monestir de Santa Maria de Valldaura podem consultar, com a font documental, 
U D I N A M A R T O R E L L , Federico: El «Llibre Blanch» de Santos Creus. Cartulari del segle XI., C S I C , 
Barce lonaMCMXLVII , d. 49, p. 56-57. Conté la transcripció dels documents originals copiats en el «Llibre 
Blanch» de Santes Creus dipositat a la Biblioteca Provincial de Tarragona (=BPT). 

2. Sobre la presència de Guillem de Montpeller en la fundació de Santa Maria de Valldaura, vegeu 
S E R R A M A L E R A COSP, Pedró: «Guillermo de Montpellier», Memorias, A B S C , 1951, fase. ú n i c , p. 209¬
221. Com a font documental tenim el còdex Compendium abreviatum, iniciat per fra Mallol i continuat per 
fra Salvador, transcrit per F O R T 1 C O G U L , Eufemià: El senyoriu de Santes Creus, Barcelona 1972. p. 43¬
44. Hi podem llegir: introducentes inpossessionempacificam dominós atque venerabiles fratern GuiUermum, 
prlorem Sancte Marie Granclis Silve, fratern GuiUermum de Monte Pesullano, dictant possessionem reci-
pientes et accipientes. 
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l'any 1169, al marge esquerre del riu Gaià, a l'actual comarca de l 'Alt 
Camp. 

Curiosament hom constata que, al mateix temps que es fundava Santa 
Maria de Valldaura, s'erigia en terres catalanes de la Conca de Barberà un 
altre monestir cistercenc, Santa Maria de Poblet3. Encara que la fundació 
era obra d'un altre monestir mare diferent, de la Fontfreda, també, cal dir-
ho, els monjos procedien del Llenguadoc i eren filials, com els de la Gran 
Selva, de l'abadia de Clairveaux o Claravall. 

Si l'expansió del Cister per terres catalanes i , àdhuc, per altres regnes 
cristians de la península Ibèrica, a mitjan segle X I I , era fruit de la represa 
i de la forta empenta que prenia la reconquesta cristiana a Hispània, 
afavorida per l'enfonsament del poder musulmà després de la desfeta de 
l'imperi almoràvid, abans, a la segona meitat del segle X I , el naixement 
de l'orde del Cister havia estat fruit d'un moment històric de canvi, irre-
petible, i que tenia la seva correspondència en la transformació del món 
medieval, en el trànsit de l'alta a la baixa edat mitjana. Naixia en un 
moment precís, en què nous condicionaments històrico-socials i religiosos 
van fer possible la seva aparició; és a dir, naixia en un moment en què es 
produïa un canvi de mentalitat a la societat de la segona meitat del segle 
X I , motivat per un renaixement econòmic, gràcies a la potenciació del 
comerç i a l'aparició d'una burgesia ciutadana4. També els canvis dins el 
món agrari, deguts a l'aparició de noves i modernes tècniques agrícoles, 
van fer possible una nova estructura social. I això sense oblidar la nova 
direcció que va prendre la mística religiosa, amb la revifalla del món 
eremític, que cercava en la pobresa l'ideal evangèlic del Crist redemptor 
del món, al qual solament s'hi podia arribar per mitjà de l'oració i del 
treball comunitari5. (Sota aquesta doble faceta de pobresa i de treball 
comunitari s'aixoplugaven els eremites, sota la direcció de l'abat i seguint 
la regla de Sant Benet, reformada per l'ordre del Cister, gràcies a dos dels 

3. A L T I S E N T A L T I S E N T , Agustí: Història de Poblet, Abadia de Poblet 1976. 
4. Són molts els historiadors que han analitzat la mentalitat humana a l'Edat Mitjana i el pensament i l'actitud 

de la societat en aquesta època de la història. Hem consultat amb preferència U L L M A N , W.: Historia del 
pensamiento política en la Edad Media. També, sobre els aspectes econòmics i mercantils, solament citarem 
C I P O L L A , C .M. : Historia econòmica de Europa en la Edad Media. 

5. M A S O L I V E R , Alexandre: Història del monaquisme cristià II. De sant Gregori el Gran al segle XVIII, 
Abadia de Montserrat 1980. 

10 



seus grans legisladors, Esteve Harding i Bernat de Claravall. Estudiant la 
gènesi dels monestirs cistercencs i els llocs escollits per a l'edificació dels 
cenobis és fàcil trobar-hi a prop un eremita o un grup d'ells. A Santes 
Creus, l'exemple el tenim en l'ermitatge de Sant Pere del Gaià). 

L'expansió cistercenca, a cavall entre el segle X I i X I I , anava aparellada 
amb l'expansió del món cristià, que es movia suggestionat per una idea 
cabdal: la de reconquerir aquelles terres que encara estaven en poder dels 
infidels, recuperar els llocs sagrats a Terra Santa i difondre el missatge 
evangèlic, partint de les directrius del papat i segons el ritus romà. En una 
paraula, el món cristià de l'Europa occidental assistia al naixement de la 
noció universal de croada, preconitzada pels Papes de Roma6. A la penín
sula Ibèrica es va manifestar amb una forta embranzida militar portada a 
terme pels reis i pels comtes guerrers. I en aquesta croada religioso-gue-
rrera no era gratuïta la participació cistercenca. Cal recordar que Bernat de 
Claravall, legislador del nou orde, defensor de les noves idees cistercenques, 
enfront de les del món obsolet de Cluny, i personatge cabdal al qual se li 
deu la més forta expansió monacal, va donar vida i contingut als estatuts 
i ideari de l'Ordre del Temple7. 

Per això quan, a mitjant segle X I I , resta anorreat el poder almoràvid a 
Hispània i els regnes cristians recuperen el control de la reconquesta, 
seguint el penó de la croada contra l'infidel, trobem el Cister establert en 
les terres de nova conquesta8. Però sota la vestidura testimonial d'una 
reconquesta motivada per una expansió religiosa de l'Església de Roma, 
amb l'edificació de noves cases d'oració i de culte per a lloar Déu mitjançant 

6. Per a comprendre des del punt de vista sòcio-religiós, tot el moviment i l'exaltació de la croada que mogué 
la cristiandat de l'occident europeu a anar contra el món musulmà a Terra Santa i a recuperar els llocs de la 
vida de Crist, és imprescindible la consulta a l'obra de RUNC1MAN, S.: Historia de las cruzados, 3 volums, 
Alianza Editorial, Madrid 1973. I pel que fa a la historiografia des del punt de vista musulmà, cal llegi 
M A A L O U F , Amin: Las cruzadas vistas por los àrabes, Alianza Editorial, Madrid 1989. 

7. M A S O L I V E R , Alexandre: Història del monaquisme (...) 
8. L a primera fundació cistercenca a la península Ibèrica va ésser la de Fitero, al regne de Navarra, l'any 1140, 

on ja havia existit una antiga comunitat benedictina. Entre aquesta data i 1158, dos grans monestirs, Marimond 
i Claravall, es repartiren el territori hispànic per a la fundació de filials. De la línia de Marimond tindrem: 
Monsalud (Guadalajara), Sacramenia (Segòvia), Vallbuena (Valladolid), Huerta (Sòria), Veruela (Saragossa), 
l'Oliva (Navarra) i Rueda (Saragossa). De la casa mare de Claravall: a Galícia, Osera i Sobrado; a Zamora, 
Valparaíso; a Portugal, Tarouca i Alcobaça; a Valladolid l'Espina, i a Zamora, Moreruela. Pel que fa a 
Catalunya, de Claravall via Fontfreda s'erigirà Poblet, a la Conca de Barberà, i via Gran Selva, Santes 
Creus, a l'Alt Camp. 
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l'oració i els oficis divins, s'amagava, potser, una de les principals facetes 
del nou orde, que constata un ampli sentit materialista de la vida: la 
colonització de les noves tècniques agrícoles i ramaderes i tot un nou 
sistema econòmic que donaria al Cister la primacia sobre la resta de la 
població que l'envoltava. 

Quan Guillem Ramon de Montcada, el Dapifer, va fer donació al Cister 
de les terres de Valldaura9, no va fer res més que introduir, en terres de 
la Catalunya Vella, un nou orde religiós i revolucionari en gairebé totes les 
seves facetes. Revolucionari no sols quant a l'aspecte del culte o a l'aspecte 
arquitectònic, sinó també en el sentit més estricte de la concepció de la 
vida social i econòmica. Els cistercencs varen ser mestres a l'hora d'aprofitar 
el treball dels seus membres de comunitat -monjos de cor, monjos con
versos i familiars i , posteriorment, els serfs i els emfiteutes- per a portar 
a terme la transformació de la terra, mitjançant la seva explotació racional. 
Conseqüència d'aquest esforç fou el benefici econòmic que els catapultà 
als primers llocs del poder econòmic del país. Per a fer rendible la seva 
política econòmica no es podien permetre cap distracció i, en canvi, havien 
de potenciar al màxim la concentració de l'esforç. Per això calia aïllar el 
cenobi; allunyar-lo de les cruïlles de camins concorreguts i dels centres de 
població. Però calia, també, un contacte amb el món mercantívol mitjançant 
els centres comercials on es feien les transaccions de les mercaderies (és 
assídua la presència d'un monjo al mercat). I aquest contacte i presència 
monacal a les poblacions que comptaven amb mercat de renom es feia a 
partir dels obradors, de les cases-cellers o de les cases-graners que posseïen 
dins les viles i ciutats de mercats actiu. I per a treure profit de la propietat 
eren necessàries les granges com a unitats d'explotació agrària i ramadera. 
Tant els graners o cellers com les granges eren dirigides pels monjos 
conversos i de la direcció econòmica global se n'ocupava l'abadia, els 
monjos de primera classe, els monjos de cor, ja que sols ells podien optar 

9. Sobre la donació de Valldaura al Cister per part de Guillem Ramon de Montcada existeix una llegenda que 
no té res a veure amb la realitat i que va ésser recollida originàriament per fra Bernat Mallol (s. X V ) i, 
després, reproduïda del «Compendium» per fra Joan Salvador. Vegeu C O L L 1 A L E N T O R N , Miquel: «La 
llegenda de Guillem Ramon de Montcada». L'autor en fa un magistral estudi a partir d'una còpia del segle 
XVITI (1720) de la qual n'és autor fra Isidre Domingo. Per a aprofundir-hi més, llegiu F O R T I C O G U L , E . , 
«La llegenda fundacional de Santes Creus. Una versió catalana domèstica de primeries del segle XVI». 
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als càrrecs dirigents: abats, priors o cellerers. D'altra banda, en la reunió 
general de claustre, presidida per l'abat, s'hi debatia la política monacal10. 

Dit això, regressem al nostre monestir. Valldaura, el nou assentament, 
per les especials condicions edafològiques, enmig d'un entorn que el 
constrenyia entre terres que estaven ja en explotació des de feia dos segles 
i properes, si no veïnes, al monestir de Sant Cugat, mai no va ésser un lloc 
satisfactori per als monjos nouvinguts. I si a aquestes condicions desfavo
rables s'hi afegia el fet de trobar-se enmig del remolí dels conflictes 
político-socials que, des de temps, sostenien els benedictins santcugatencs 
amb el senyor de Montcada, és comprensible que els monjos blancs 
enyoressin la «pau de la solitud» en plena natura, lluny de tant de soroll. 
L a guerra de poders, aliena a la seva causa, distreia la pau del claustre. 
Però no sols aquests factors esmentats suara condicionaren 
desfavorablement el seu esperit colonitzador. També n'hi havia un altre de 
molt més poderós que els feia desitjar marxar d'aquelles contrades: que
dar-se a Valldaura era renunciar d'antuvi a la seva expansió, car 
l'assentament monacal estava lluny de la zona de reconquesta, lluny de les 
noves terres de la Catalunya Nova reconquerides feia poc, les quals eren 
verges de població - a excepció de les terres riberenques de l'Ebre i del 
Segre- i a partir de 1150, s'hi havia d'iniciar una activitat repobladora de 
cara a la seva explotació. També és cert, però, que Valldaura era a prop 
de Barcelona, el gran emporium comercial i capital del Principat. Els 
monjos no menysprearen aquests dos condicionaments car, tot i marxar de 
Valldaura a terres del Gaià, mantindran amb la ciutat comtal uns lligams 
de primera magnitud a través de la granja de Banyuls, situada a Hospitalet 
de Llobregat, amb unes propietats agrícoles fora de muralles de Barcelona 
(al carrer dels Tallers, a Horta, al Putxet, al Carmel) i uns obradors situats 
en la zona dels Arcs Vells, del torrent Merdançar, i del rec Vell". Però no 
n'hi havia prou amb consolidar la seva presència a Barcelona per aconseguir 
el desenvolupament econòmic de l'orde; necessitaven horitzons oberts, 
lliures de lligams sòcio-polítics establerts per anys i anys de vida social 

10. Cf. D U B Y , G . : San Bernarclo y el arte cisterciense, Taurus Ediciones, S.A., Madrid 1981. 
11. P A P E L L T A R D I U , Joan: «Les propietats de Santes Creus al Barcelonès», Universitas Tarraconènsis, I X , 

Tarragona 1987. 
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entre antics colonitzadors. En una paraula, necessitaven àmplies zones 
verges per a l'establiment definitiu del monestir i per a l'explotació agrària 
i ramadera de les terres. 

L a idea de cercar nous horitzons i d'establir-se en terres allunyades 
d'aquell epicentre conflictiu en què es trobava Valldaura, doncs, entrava 
en els càlculs dels monjos blancs12. I aquesta sana aspiració es va fer 
evident en l'actitud i en comportament monacal i , per tant, segurament, 
fou observada pel baró de Montcada. O potser van ésser els mateixos 
monjos els que li ho van insinuar. De fet Guillem Ramon de Montcada va 
veure com perillava la seva obra i va voler-hi posar solució. Sols d'aquesta 
manera podem entendre la donació del 5 de juny de 1154 del molí del riu 
Ripoll, amb el rec, el cap de rec i la resclosa. Es tractava d'una donació 
amb caràcter alodial que anava acompanyada de l'atorgament dels drets 
senyorials i jurisdiccionals als monjos, els quals podien percebre la màquila 
i la moltura dels pagesos de la rodalia. Per arribar a aquesta actitud tan 
beneficiosa per als monjos, Guillem Ramon de Montcada havia hagut de 
fer fora del molí l'arrendatari o, potser, el seu vassall Berenguer de Saltells 
i compensar-lo amb el lliurament d'un mas situat a prop del molí 1 3. A què 
es deu aquesta actitud del Montcada? No hi trobem més raons que les que 
ens fan pensar que els cistercencs de Valldaura li servien, al de Montcada, 
de coixí on podia recolzar el cap i dormir còmodament, tot oblidant-se 
dels maldecaps i de les baralles jurisdiccionals que sostenia amb els monjos 
de Sant Cugat. En tot cas, tenint els cistercencs allí, serien ells qui els 
patirien. 

Però, tot i la donació del molí i dels seus drets jurisdiccionals, la 
decisió dels monjos de marxar d'allí, sembla, l'havien pres en ferm. 
Cercaven un canvi radical. I , per tal d'aconseguir-lo, van buscar l'ajut del 
comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, que havia estat Vanima mater 
de la fundació de Poblet. L'amoïnaren i li demanaren noves terres per 
establir-s'hi, decidits a abandonar Valldaura. E l comte-príncep els va atendre 

12. FORT: El senyoriu... Sobre el desig de sortir de Valldaura, Fort recull la versió malloliana manifestada al 
cap. X X I I I , De mutatione monasterii apud Anchosam: «Quia locus de Valle Laurea (...) erat valdeangii.ititm 
et prefati abbas et monachifacultatem non habebant ampliandi xe pmpter vecinitates el habitationes hominum 
a quilms ardente animo afectabant esse separati». 

13. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 59, p. 66-67. 
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i els va concedir Ancosa -l'Espluga d'Ancosa-, el 13 de juliol de 1154, 
pocs dies després del regal fet pel Montcada del molí de Sant Martí de 
Cerdanyola14. L'abat Hug I va rebre unes terres aptes per a la ramaderia, 
però no suficientment idònies per a bastir-hi un nou monestir, un monestir 
que mai no s'hi eregí, malgrat la notícia en sentit favorable que els escriptors 
domèstics de Santes Creus ens donen en els seus annals. L a concessió, 
feta d'una manera precària, fou confirmada de bell nou pel comte quinze 
dies més tard, el 28 de juliol 1 5 . Aquestes terres formaven part del terme 
dels castell de Vilademàger, del qual n'era castlar pel comte Guerau 
Alamany de Cervelló, que va renunciar als seus drets senyorials l'any 
següent, motiu pel qual la terra es convertí en propietat alodial dels monjos, 
que les van posseir lliures de càrregues. No dubtem, potser, que en un 
principi els monjos tenien la intencionalitat d'erigir en aquell indret el 
monestir - i així seria entenedora per a nosaltres la notícia del seu bastiment 
que donen fra Salvador, fra Mallol i fra Àngel Manrique als Annals 1 6-, car 
l'alliberament de la terra de dependències feudals s'avenia perfectament 
amb l'esperit i la intenció del privilegi concedit pel Papa Pasqual I I , el 
qual mitjançant butlla pontifícia, posava tota l'Orde del Cister sota la 
serva protecció, sense que cap poder de senyor, ja fos civil o religiós 
-excepte la submissió canònica a l'ordinari del lloc- pogués intervenir 
jurisdiccionalment en la terra on s'erigia el monestir. L a renúncia de Guerau 
Alemany de Cervelló, doncs, és òbvia, i podrem veure com posteriorment 
els monjos de Santes Creus, a Ancosa, percebran els delmes i altres 
càrregues senyorials, a les quals havien renunciat el Comte de Barcelona 
i el senyor de Querol. Però Ancosa no va satisfer els monjos; no era el lloc 
adient perquè, a banda de no reunir les condicions edafològiques requerides 
per a l'explotació agrària i ramadera somniada pels monjos, estava 
d'esquena a les noves terres conquerides. Als monjos els calia un 
assentament més proper a les noves terres alliberades, encara per colonitzar, 
que s'obrien més enllà de les muntanyes del bloc del Gaià envers el Camp 
de Tarragona. 

14. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 56, p. 63-64. E l document és datat per Udina l'any 1153, quan en realitat és 
de l'any 1154. L'error parteix de la interpretació de la datació pel còmput de l'any del regnat dels reis francs. 

15. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 60, p. 67-68. 
16. F O R T I C O G U L , E . : «El pretès monestir d'Ancosa», / Col·loqui del monaquisme català, Santes Creus 

1969, p. 111-125. 
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L a donació del 2 de juny de 1160, feta per Guerau Alemany de Cervelló 
i els seus parents Guerau de Jorba i Guillem de Montagut, de l'honor del 
«Camp de Santes Creus», en terres del castell de Montagut, a la ribera 
esquerra del riu Gaià, venia a reomplir el recipient de les necessitats i dels 
interessos dels monjos de cara a l'obtenció d'un lloc a la vessant occiden
tal del bloc del Gaià i enfront a l'obert Camp de Tarragona on bastir-hi el 
monestir. Aquestes terres, que s'emmarcaven entre el camí que baixava de 
Celma i que, passant per Sant Pere del Gaià, anaven a l'anomenat coll de 
Cabra (Pont d'Armentera), entre el torrent de Rubió, les antigues ruïnes 
romanes de Vila-rodona (Aiguamúrcia) i entre el Gaià, per tornar a tancar 
al coll de Cabra, van constituir la que anomenarem terra dominicata, on 
es va construir el definitiu monestir cistercenc de Santa Maria de Valldaura, 
ara ja Santa Maria de Santes Creus. No cal dir que la donació fou alodial, 
lliure de càrregues i de servituds senyorials per paït de Guerau Alamany 
de Cervelló, que renuncià als seus drets en el mateix moment de la 
donació 1 7. 

Però la renúncia del senyor eminent no volia dir que els seus feudataris 
vassalls també ho fessin. Per això el trasllat no es va fer immediatament. 
Haurem d'esperar gairebé nou anys -no es va fer fins a finals de 1169¬
, car calia en un principi consolidar els drets monacals de la nova donació 
i la independència de qualsevol poder senyorial subsidiari -el monestir va 
sostenir un llarg plet amb Arbert de Castellvell, que va durar cinc anys 
(1160-1165) i que va finir quan, gràcies a la satisfacció d'una forta 
indemnització, Arbert va renunciar, el 8 de juny de 1165, als seus drets 
senyorials sobre el «Camp de Santes Creus» 1 8-, i si calia, també, l'exempció 
a pertànyer a tota jurisdicció eclesiàstica d'ordinari, aprofitant l'aiguabarreig 
de drets senyorials i eclesiàstics que enfrontaven el bisbe de Barcelona i 
l'arquebisbe de Tarragona. Però el tema de l'abadiat nullius no és matèria 
del nostre estudi i , per tant, no el desenvoluparem ara i ací. 

L a renúncia d'Arbert de Castellvell havia estat l'últim escoli a salvar 
car Guillem de Torroja, bisbe de Barcelona -parent llunyà i de la mateixa 
nissaga del Cervelló, car ambdues branques eren originàries dels Gurb1 9, 

17. UD1NA: El «Llibre Blanc»..., d. 87, p. 88-89. També FORT: El senyoriu (...), p. 47-48. 
18. U D I N A : El «Llibre Blanc»..., d. 117, p. 119-120. 
19. B E N E T C L A R A , Albert: La família Gurb-Queralt, .senyors de Sallent, Oló, Avinyó, Gurb, Manlleu, Voltregà, 

Queralt i Santa Coloma de Queralt. (958-1276), Sallent 1993. 
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com els Jorba, Montagut, Queralt, Cardona i Solsona-Torroja-, com a 
familiar dels Cervelló posseïa sobre Santes Creus certs drets patrimonials. 
Com a gran benefactor del monestir hi havia renunciat dels mateixos el 8 
d'agost de 1160, no sense haver fet abans una petita, diríem, «trampa 
legal»: convèncer els canonges de la seu barcelonina perquè renunciessin 
als drets sobre aquelles terres que ell, en accedir a la cadira episcopal, 
havia traspassat, tot atorgant-los les rendes i les jurisdiccions. A més Guillem 
de Torroja havia completat la renúncia amb la donació d'un molí, amb el 
rec, el cap de rec, la bassa i els drets senyorials llurs 2 0. 

A partir d'aquests moment, els monjos de Santes Creus, encara a 
Valldaura, comencen a pensar que els somnis, en un termini no massa 
llunyà, es faran realitat. Altres fets així ens ho indiquen, com la concessió 
de la franquícia per a l'explotació del bosc entre el coll de Cabra i el de 
Balaguer atorgada per Alfons el Cast, el 18 de gener de 1166, per a 
l'obtenció de la fusta necessària per a l'edificació del nou monestir21. És 
clar que, abans del seu bastiment definitiu, rebran terres a l'Ebre - a Tortosa, 
a Aldover, a Bítem i a Xerta, terres, sobretot, aptes per a la ramaderia, on 
construiran una granja22-, però els monjos les consideraran secundàries i , 
a causa de la llunyania, les acabaran donant en arrendament emfitèutic. 
Evidentment continuaran rebent, entre 1162 i 1173, donacions al Barcelonès, 
fins a consolidar la Granja dels Banyuls, però la seva importància dins 
l'àmbit territorial raurà més en la proximitat a Barcelona, que era un 
centre comercial de primer ordre, que en la posada en marxa d'un projecte 
cistercent de colonització2 3. 

Es fàcil d'observar com el Vallès, a partir de la donació del «Camp de 
Santes Creus», decreix en interès per als monjos. No tenim cap constància 
de noves adquisicions en aquells entorns, a excepció de l'hort de Sentmenat, 
a l'esquerra del riu Ripoll, feta el 31 de maig de 1161 2 4, i hauran de 

20. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 91 , p. 94. 
21. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 121, p. 124. 
22. FORT: El senyoriu..., p. 435-441. 
23. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 105, p. 106-107; d. 106, p. 108; d. 107, p. 109; d. 108, p. 110; de. 120, p. 

123; d. 123, p. 126; d. 124, p. 127; d. 132, p. 134; d. 133, p. 135; d. 135, p. 138; d. 137, p. 140; d. 138, p. 141 
i d. 166, p. 169. P A P E L L T A R D I U , Joan: «Les propietats de Santes Creus al Barcelonès», Universitas 
Tarraconensis, Tarragona 1987, p. 185-200. F O L C H , A.: «Notícia història sobre la presència del monestir 
de Santes Creus a Sants i a la rodalia», Santes Creus, 45, vol. V, 1977, p. 277-28?. 

24. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 100, p. 102-103. 
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transcórrer trenta-tres anys, fins al 27 de setembre de 1194, perquè tingui 
lloc una nova donació, la dels masos de Galliners i de les Roveres, feta 
per Guillem Ramon de Montcada25. I encara l'adquisició del primer mas 
va ésser més fruit d'una permuta, amb el de Vallmoranta, que objecte 
d'una adquisició directa. 

Però és que la donació del «Camp de Santes Creus» no va ésser un fet 
aïllat i inconnex. Va anar acompanyada de la donació de noves terres al 
Camp de Tarragona, al pla del Camp, a ponent del riu Francolí, en terres 
del terme del Codony. E l regal, obra del comte Ramon Berenguer IV, va 
ésser fet el 15 de juny de 1160, dues setmanes i escaig després de la 
donació del «Camp de Santes Creus» 2 6. I , posteriorment, confirmat per la 
comtessa Agnès, vídua de Guillem Bordet, el 22 de desembre de 116027 

i , també, per Guillem Claramunt, senyor del castell de Montoliu, al qual 
pertanyien aquelles terres28. 

Ni que sigui solament com a hipòtesi, l'acte de la donació de les terres 
del Codony, cal acceptar-lo com el factor determinant de la decisió dels 
monjos d'escollir la terra riberenca del Gaià com el lloc adient per a 
bastir-hi el definitiu cenobi cistercenc, encara aleshores a Valldaura. Era 
una bona plataforma per a donar forma i difondre la política colonialista 
dels monjos blancs en una àrea recentment conquerida i en procés de 
repoblació. No en tenim cap dubte. Un fet que abona la nostra hipòtesi, 
ni que sigui sols com a mostra, el tenim en la construcció de les noves 
poblacions que les cartes de franquícia van potenciar per tot el Camp de 
Tarragona a partir de 115229. Però aquesta donació no va ésser l'únic 
factor determinant, sinó que una altra, feta l'any 1161, va contribuir a fer 
més ferma la decisió dels monjos. Ens referim a la donació de les terres 
de Valldosera, al terme del castell de Montagut30. Aquest patrimoni 
esdevindrà fonamental per a la fixació cistercenca entorn del Gaià, en 
assolir el monestir la plenitud senyorial entre 1167 i 1171, bé per renúncies 

25. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 379, p. 380-381. 
26. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 89, p. 91-92. 
27. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 95, p. 97-98. 
28. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 96, p. 98-99. 
29. F O N T R I U S , J.M.: Lax cartax de franquícia y repoblación de Cataluna, 3 vol. Barcelona 1964 i 1983. 
30. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 98, p. 100-101. F O R T C O G U L , E . : El llibre de Valldoxxera, Barcelona 

1968, p. 69-71. 
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0 per venda de drets, tant per part de Guerau Alemany de Cervelló, senyor 
feudal d'aquell entorn, com de Guerau de Montagut, castlar d'aquest castell 
1 d'altres feudataris. Aquesta abjuració senyorial venia acompanyada de 
l'ampliació de la terra dominicata amb noves incorporacions de terres; la 
primera, l'any 1170, de l'honor de Vila-rodona, que era compartit en drets 
per Guilia de Banyeres i per Guillem de Jorba, bisbe de Barcelona31; la 
segona, l'any 1170, del Camp de la Torre (Aiguamúrcia) 3 2; la tercera, molt 
posterioment, l'any 1184, de la Pedrera33, que al capdavall va resultar una 
reserva de pedra de primer ordre per a la construcció del recinte cenobític, 
ja que l'església, edifici fonamental per als actes litúrgics, començà a 
bastir-se el 1176; la quarta, de la Romaguera, el 118734, i , finalment, del 
Camp dels Ordials, l'any 118835. Amb aquesta última adquisició finalitzava 
el procés generador de la terra dominicata de Santes Creus. 

E l procés d'expansió monacal, a partir de l'enclavament del Gaià, serà 
l'obra, principalment, de quatre grans abats: Pere de Puigvert, Hug I I , 
Bernat d'Àger i Bernat Calbó, aquest últim en la segona dècada del segle 
X I I I . Quan aquest darrer, l'any 1233, fou elegit bisbe de la seu osonenca 
per la canongia vigatana, el procés expansiu cistercenc estava gairebé 
acabat. L'àmbit territorial de la colonització cistercenca de Santes Creus 
havia assolit la forma i l'estructura definitiva que hom pot observar en 
estudiar el domini monacal. Per tant el procés de formació del patrimoni 
monacal el podem considerar finalitzat. 

Prenent la terra dominicata com punt de referència per a comprendre 
el procés de formació del patrimoni santescreuenc,i partint d'ella, en con
siderar-la com el centre matriu i generador del patrimoni, podem observar 
certes pautes de comportament que segueixen unes directrius diàfanes que 
condueixen a l'establiment monacal en unes zones determinades i no en 
altres. Les detallem a continuació: 

A: Una àrea que abraçaria la comarca del Vallès Occidental i el 
Barcelonès. Aquestes terres estarien separades per un eix desvertebrador: 

31. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 143, p. 145-146. 
32. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 150, p. 150-151. 
33. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 264, p. 262-264. F O R T : El senyoriu..., p. 54-56. 
34. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 293, p. 290. 
35. F O R T : El senyoriu..., d. 62-63. 98-99. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 311, p. 309-310. 
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la serra de Collserola. E l patrimoni en aquesta zona gairebé restava reduït 
a la propietat de Valldaura, al Vallès, i a les terres de la Granja de Banyuls, 
al Pla de Barcelona, a banda de petites propietats a Horta, al Carmel, al 
Turó de la Peira i prop de l'actual plaça de la Universitat (Vinya dels 
Tallers). Cal també mencionar les cases-obradors que posseïen fora de les 
muralles de Barcelona, als Arcs Vells, entre el torrent Merdançar i el Rec 
Comtal. 

B : Terres a la ribera del riu Ebre: a Tortosa, a Bitem, a Aldover i a 
Xerta. 

C: Terres que van constituir un patrimoni dispers, sense cap unitat 
agrària d'explotació o granja que les aglutinés, a les comarques del Segrià 
i del Bages. 

D: Per últim, una gran zona de propietats, que denominarem central, 
que tenia com a eix vertebrador el corrent del Gaià. Aquesta llenca terri
torial fou el nucli principal del patrimoni santescreuenc i anava des del 
nord de la comarca de la Segarra fins al Mediterrani, amb possessions a 
una i altra banda del massís del Gaià, a les comarques de l 'Alt Camp, el 
Tarragonès, el Penedès, la Conca de Barberà, l'Anoia, la Segarra i l'Urgell. 

E l monestir serà l'epicentre d'aquest moviment expansionista i d'ell 
partiran tres vectors direccionals: el primer, en direcció cap al nord, es 
dividirà en tres vectors secundaris, el del nord-est, que es dirigia cap a 
terres de les comarques de l 'Alt Camp, de l'Anoia i de l 'Alt Penedès: el 
del nord, pròpiament dit, que seguia el mateix eix del Gaià i penetrava a 
l'alta Conca de Barberà, a la Segarra i a l'Urgell, i el del nord-est, que 
penetrava en terres de l 'Alt Camp i la baixa Conca de Barberà; el segon, 
en direcció cap al sud, aigües avall del riu Gaià, on la propietat s'entendria 
per terres de l 'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, i el tercer, en 
direcció cap a l'est, cap a terres del Penedès, tot cercant les rodalies de 
Vilafranca, amb una clara tendència a unir-se pel nord-est amb vector 
secundari de nord-est per Pontons, per enllaçar amb Ancosa, la part alta 
del Gaià i el Carme en terres sud-occidentals de la comarca de l'Anoia. 

Aquesta expansió territorial té lloc entre 1161 -rebudes ja les terres 
d'Ancosa (1154) i del Codony (1160)- i 1233, és a dir, durant els abadiats 
de Pere (de Puigvert) (1158-1165), Hug I I (1185-1200), Bernat d'Àger 
(1200-1222), Ramon de Rifar (1222-1226) i Bernat Calbó (1226-1233). 
De l'actitud d'aquests cinc abats hem de destacar, en primer lloc: a) la 
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política d'expansió iniciada per Pere (de Puigvert) i seguida per Hug I I i 
Bernat d'Àger, b) el compàs d'espera i nul·la intervenció de Ramon de 
Rifar, c) la política de consolidació patrimonial, sense deixar de banda la 
d'expansió a noves contrades, portada a terme per l'abat Bernat Calbó. 
Després d'aquests cinc abats, el procés expansionista cistercenc de Santes 
Creus, quant a propietat territorial, el podem donar gairebé per acabat. 

Seguint les aigües del Gaià amunt, l'any 1161, l'abat Pere va veure les 
possibilitats d'enllaçar o, si més no, d'apropar les terres d'Ancosa a la 
terra dominicata quan se li presentà l'ocasió de comprar l'honor de 
Valldossera, al nord de Celma, a Bernat de Riu de Foix 3 6 . Feta la compra, 
va aconseguir de Guillem Alamany de Cervelló, senyor de Querol, la 
confirmació de la venda i la renúncia als seus drets jurisdiccionals a canvi 
d'una satisfacció de dos-cents morabetins37. I , l'any 1170, la renúncia del 
seu parent Guerau de lorba3 8, i el 1172, la dels de la castlania, encara en 
poder de Guerau de Montagut, fill de Guillem 3 9. Valldossera esdevenia, 
així, un petit féu santescreuenc. 

Aquesta compra, és clar, es va fer quan els monjos encara eren a 
Valldaura. I hi continuaven sent l'any 1165, quan varen iniciar el procés 
de penetració per terres penedesenques en comprar, no gaire lluny de 
Vilafranca, a Ramon de Calaf i al seu fill Berenguer de Calaf, llur propietat 
de la Granada, termenera amb la via Augusta4'1. Aquesta propietat la veurem 
ampliada treta-tres anys després, el 1198, en temps de l'abat Hug I I , 
mitjançant l'adquisició d'una de nova, al mateix lloc, a Guillem de la 
Granada, anomenada el Mal Consell4 1. 

E l mes d'abril de 1170, Alfons el Cast, des d'Ayerbe, havia atorgat la 
protecció reial a tots els ramats de Santes Creus i els havia concedit el dret 

36. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 98, p. 100-101. 
37. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 134, p. 137. FORT: El Llibre de..., p. 84-85. 
38. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 146, p. 147-148. FORT: El Llibre de..., p. 93-94. 
39. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 120, p. 123. F O R T : El Llibre de..., p. 93-94. 
40. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 120, p. 123. 
41 . FORT: El senyoriu..., p. 182-183. 
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de pasturatge en les terres de la Cerdanya42. Els monjos, cercant el camí 
o carrerada ramadera que anava de Cervera a Calaf per Sant Martí de 
Sesgueioles, per a seguir cap a Cardona fins arribar a Avià i Berga, on 
tenien les pastures d'estiu -tot just encara s'hi anaven introduint-, van 
comprar els horts del Gombal a Guerau de Montfalcó, el mes de setembre 
d'aquest mateix any de 1170, al terme de Veciana, població propera al 
castell de Montfalcó el Gros4 3. Tanmateix, el traspàs dels drets no va ser 
efectiu fins a l'any 1193, quan morí Elisenda de Freixenet, filla de 
l'esmentat Guerau, talment com aquest ho havia disposat en el seu 
testament44. 

També d'aquest mateix any -1170- data la penetració en terres de la 
comarca de l'Urgell, en comprar l'abat Pere a Arnau de Santa Fe, futur 
monjo de S.C., la seva propietat del terme del castell de Montalbà. Aquestes 
terres anaven de la partida d'Exercavins al camí de Verdú a Preixana, al 
sud-oest de Tàrrega 4 5. En aquesta zona el monestir assolirà un gran 
patrimoni que restarà consolidat en temps de Bernat Calbó. 

I la penetració a la Conca de Barberà tindrà lloc l'any següent, el 1172, 
quan l'abat Pere comprarà a Pere Anguera i al seu nebot Guillem de 
Rauric les terres de la quadra de Monsuspir i del mas de Torrevella, al 
terme de Sant Gallard (les Piles) a la conca alta46. Aquestes terres seran 
enfranquides successivament en renunciar als seus drets senyorials, l'any 
1179, Arbert de Queralt47 i , el 1200, Elisenda, vídua de Pere de Fonolleres48. 
Sant Gallard esdevindrà el punt de partida i d'expansió futura en aquesta 
zona quan, en temps de Bernat d'Àger, els monjos obtinguin Pontils. 

Certament l'entrada de Santes Creus en terres ubicades al nord de 

42. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 145, p. 147. Sobre l'economia ramadera i els pasturatges de Santes Creus, 
podem consultar D U R A N C A N Y A M E R E S , R: «Els pasturatges d'estiu del monestir de Santes Creus en el 
segle XII», Memorias, Santes Creus, 1949, p. 87-96. SELVAT, A.: «Notícies precàries de Santes Creus: el 
bestiar major», Santes Creus, 48, vol. V, 1978, p. 449-454. R I U R I U , M.: «Formación de las zonas de pastos 
veraniegos del monasterio de Santes Creus en el Pirineo durante el siglo XII», Santes Creus, 14, vol. I I , 
1961, p. 138-154. P A P E L L , J.: «L'economia ramadera del monestir de Santes Creus a finals del segle XII», 
Historia et Documenta, Valls, 1994, p. 41-55. 

43. U D I N A : El «Llibre Blanc»..., d. 147, p. 148-149. 
44. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 371, p. 372. 
45. U D I N A : El «Llibre Blanc»..., d. 149, p. 150. 
46. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 158, p. 159-160. 
47. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 225, p. 223. 
48. F O R T : El senyoriu... p. 248. 
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l'actual població de Cabra del Camp, on la propietat arribarà a formar un 
arc ciliar entre aquesta i el Pont d'Armentera, va tenir lloc l'any 1166, 
però solament com una concessió especial del rei Alfons el Cast per a 
l'explotació dels recursos del bosc. Però aquesta regalia va permetre als 
monjos una altra mena de penetració, no sols la de l'apropiació dels re
cursos, sinó la de l'assentament en la propietat de la terra i l'assoliment 
dels seus drets jurisdiccionals. Gràcies a la donació de Guillem de Pontils, 
nebot del senyor de Querol, Guillem Alamany de Cervelló, l'any 1173, de 
les seves propietats de Fonstcaldetes i de Conill 4 9, els monjos gaudiran 
d'unes excel·lents possibilitats en construir-hi una granja, la de 
Fontscaldetes, per treure el màxim rendiment de la terra i del bosc. Les 
terres seran totalment enfranquides de drets senyorials, per la renúncia que 
hi farà Guillem Guerau Alamany de Cervelló l'any 1178, i esdevindran 
domini de Santes Creus50. Posteriorment, aquesta propietat serà engrandida 
i se n'ampliaran els seus límits gràcies a successives adquisicions i renúncies 
de jurisdiccions fins en temps de Bernat d'Àger, l'any 1221 5 I. 

Si pel nord-oest hem vist com s'ampliava el patrimoni i s'assentaven 
les bases de la futura granja de Fontscaldetes en temps de Pere (de Puigvert), 
pel sud, aquest abat comprava a Arnau de Sespluges el seu alou patrimo
nial, que s'emmarcava entre les poblacions de Bonastre, Creixell i Altafulla. 
Aquestes terres constituiran la reserva ramadera de Santes Creus i la zona 
de les pastures d'hivern i faran possible, a més, la creació de la granja de 
Montornès 5 2 - l a Pobla de Montornès-, redimida totalment dels drets 
senyorials i del delme eclesiàstic, l'any 118053. 

E l proper pas, i ara partint de les terres de Montalbà, al sud-oest de 
Tàrrega, consistiria a incrementar el domini en aquesta zona, tenint com 
a objectiu l'establiment, als voltants d'aquesta població, d'una considera
ble i preuada propietat, la qual, com veurem, no serà explotada en règim 
de grangeria sinó mitjançant el sistema d'establiments controlats des de 
l'abadia. Per tal de guardar les collites compraran cases-cellers a prop de 

49. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 160, p. 162-163. 
50. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 203, p. 201. 
51. FORT: El senyoriu..., p. 96. 
52. P A P E L L : «L'economia ramadera...», Historia et Documenta, p. 41-55. 
53. UDINA: El «Llibre Blanc»..., d. 231, p. 228-229. 
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l'església parroquial de Santa Maria, al portal del camí vell que anava a 
Mur o Mor 5 4. És l'any 1181 quan s'inicia la penetració en terres de la 
jurisdicció de Mur, al nord-oest de Tàrrega, i en terres del terme de 
Vilagrassa, població situada a l'oest de l'anterior55. I també partint d'ací, 
seguint el Reguer o, si voleu, el Dondara, aigües amunt, tallant el vector 
del riu Gaià, s'endinsaran per terres segarrenques i penetraran en terres 
cerverines, entre 1193 i 1194, en temps dde l'abat Hug I I . A banda del mas 
Cantaria, que esdevindrà el punt neuràlgic de la reunió i concentració dels 
ramats de pas cap a la Cerdanya i el Berguedà a l'estiu, adquiriran unes 
cases a l'interior de la vila de Cervera, les unes a prop de l'església de 
Santa Maria i les altres, a la Vila-nova5f i. 

Pel que sembla, la mort d'Hug I I refredarà els ànims monacals de 
seguir amb la política d'expansió territorial. En temps de l'abat Bernat 
d'Àger (1200-1222), el monestir adquirirà en aquesta àrea segarrenca dos 
masos al terme de Llord 5 7, població al nord-est de Torroja, l'any 1201, i 
un altre a Vicfred58, l'any 1213, llogaret al nord-est de Sant Guim de la 
Plana. Malgrat aquesta apatia, Bernat d'Àger assentarà domini a Pontils, 
no gaire lluny de Sant Gallard, que serà la base d'una futura expansió cap 
a les Piles, Conesa, el Fonoll, la Sala, el Saladern, Montoliu, Vilagrasseta 
i Gramuntell, però no en temps d'aquest abat. També inicià una reentrada 
cap al Penedès -Mediona, l'any 1202, i Font-rubí, el 1210- on des de 
temps de Pere (de Puigvert), el qual havia adquirit terres a la Granada, 
l'any 1165, no s'hi havia fet cap altre intent de penetració 5 9. Tampoc ho 
va fer el seu successor Ramon de Rifar, de curt abadiat (1222-1225), que 
sols adquirí terres a Castellví de la Marca, l'any 1224fin. 

Haurem d'esperar l'exaltació de Bernat Calbó a la cadira abacial de 
Santes Creus per a assistir a la consolidació del patrimoni territorial 
santescreuenc en aquelles comarques on era efectiva la seva presència, i 
a una progressiva i sistemàtica penetració monacal per terres penedesenques. 

54. FORT: El senyoriu..., p. 220-236. 
55. U D I N A : El «Llibre Blanc»..., d. 241, p. 238-239. 
56. FORT: El Llibre de..., p. 220-236. 
57. FORT: El Llibre de..., p. 657. 
58. FORT: El Llibre de..., p. 219. 
59. FORT: El Llibre de..., p. 136 i 143. 
60. F O R T : El Llibre de..., p. 147. 

24 



De fet, la consolidació de la seva presència en aquesta comarca, es produí 
en un moment en què sembla que prenia gran volada, dins el camp de 
l'agricultura, el cultiu de la vinya. 

És en temps d'aquest abat quan es produirà un fet extraordinari 
d'imprevisibles conseqüències que, a curt i a llarg termini, vindrà a afavorir 
la política expansionista territorial de Santes Creus. Ens referim a la 
campanya militar de la conquesta de Mallorca, projectada per Jaume I , 
aprovada per les Corts de Barcelona el desembre de 1228, executada 
durant la tardor de 1229 i culminada l'últim dia d'aquell any. L a necessitat 
per a uns de gaudir d'uns auxilis espirituals —redempció de les penes 
temporals pels seus pecats o l'elecció del lloc adient per a ésser enterrats-
i, també, la necessitat per a uns altres d'obtenir uns béns materials -cavall 
i arnès per al cavaller- per a poder participar amb tanquil·litat i èxit en 
l'aventura mallorquina, i tot això unit, si més no, al gran carisma de què 
gaudia l'abat Calbó entre la noblesa i la gent d'església, va motivar que 
molts nobles i cavallers testessin a favor de Santes Creus, i que demanessin 
ésser enterrats entre les seves parets i recordats en el memento de la missa 
per a beneficiar-se així de les pregàries dels monjos61. N'hi va haver 
alguns que, mancats de numerari, van vendre les seves propietats a l'abat 
per a poder comprar els equipaments de cavaller. Però, tot i ésser important 
tot el que acabem de dir per a justificar la política d'expansió territorial 
dels monjos entre 1229-1233, la veritat és que Bernat Calbó, abans de la 
projectada campanya, ja havia iniciat, recent consagrat abat, la política 
d'expansió territorial de Santes Creus, i el fet de Mallorca va venir a 
incrementar-la i a potenciar-la. E l tarragoní, i no vila-secà, Bernat Calbó, 
descendent de cavallers repobladors de Tarragona62 -e l seu pare havia 
estat batlle de l'arquebisbe en aquesta ciutat-, era home de lleis i havia 
estat familiar o personatge del seguici de l'arquebisbe, abans de professar 
com a monjo. Era un home diplomàtic i de gran món; tot un personatge 
que, pel seu bagatge cultural i intel·lectual, era capaç de portar a terme una 

61. Cal citar Guillem de Muntcada, vescomte de Bearn, Ramon Alamany, Guerau de Cervelló, Ramon de 
Muntcada, senyor de Tortosa i Guillem de Claramunt. 

62. P A P E L L T A R D I U , Joan: El monasíerio de Santes Creus durante el abadiato de san Bernat Calbó (1225¬
1233). Tesi llicenciatura (inèdita), U.B. 1981. S E R R A VILARÓ, Joan: la família de san Bemardo Calvó, 
IET «Ramon Berenguer IV», Tarragona 1955. 
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política d'engrandiment de Santes Creus, com així ho va fer. E l l va ser 
qui, agafant la torxa de l'abat Pere i de l'abat Hug I I , va consolidar i 
augmentar el patrimoni santescreuenc, seguint l'eix del Gaià, aigües amunt 
i avall i a la dreta i a l'esquerra del riu. 

Durant el primer any d'abadiat, 1226, Bernat Calbó va acceptar d'Arnau 
de Mur o de Mor el traspàs dels drets jurisdiccionals de Vilagrassa, lloc 
on el monestir ja tenia una petita propietat63. Tres anys després, l'any 
1229, va aprofitar l'ocasió immillorable que li va brindar Galceran de 
Pinós per augmentar el domini en aquesta zona urgellenca. Els fets van 
ocórrer tal com els relacionem a continuació. Ramon Galceran, senyor del 
castell de Montalbà, havia sol·licitat a Santes Creus un préstec en diners, 
i el va avalar amb la pignoració de les pastures de Gavarret, on els monjos 
ja hi tenien el dret d'accés. Mort ell, el seu fill, Galceran de Pinós, no va 
poder fer front al venciment del deute i va demanar a Bernat Calbó poder 
redimir Gavarret amb les terres i la jurisdicció del castell de Montalbà, un 
canvi molt favorable que inmediatament va ésser acceptat per l'abat, car 
amb la possessió d'aquestes terres el monestir tancava un arc de domini 
als voltants de Tàrrega que, partint d'Exercavins, a l'oest de Verdú, seguia 
per Montalbà, girava cap a Vilagrassa i enllaçava, al nord de Tàrrega, amb 
les terres de Mur o Mor6 4. D'aquesta zona, poc temps després, en veurem 
partir un braç o vector que arribarà fins a la població de la Fuliola, gràcies 
a la deixa testamentària de Ramon de Montcada, senyor de Tortosa, de la 
quadra de la Fuliola -el Montcada morí a Mallorca, l'any 1230, de malal
tia-. Aquesta quadra abraçava l'actual partida de Muntalt65. 

També, durant el seu primer any d'abadiat, va adquirir el mas del 
Codony -el qual, malgrat la coincidència de nom, res té a veure amb la 
granja homònima, a la riba dretana del Francolí-, al terme del castell de 
la Roqueta, avui de Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia 6 6. Aquesta 
terra no era lluny de la Llacuna, de Sant Gallard i de la granja d'Ancosa. 
L a donació fou feta per Guillem Alamany de Cervelló. Mitjançant aquesta 

63. P E D R E T : Llibre de Vallbona, fol 221. Cf. J U N Y E N T , E . : Diplomaturi de sant Bernat Calvo, Reus 19, 
apèndix 2, p. 173. 

64. F O R T C O G U L , E . , «Regesta documental de sant Bernat Calvo com a abat de Santes Creus», Estudia 
monàstica, X I , 1969, p. 31-69. J U N Y E N T : Diplomatari..., ap. 12, p. 174. 

65. FORT: «Regesta...», doc. 76, p. 54. 
66. FORT: El senyoriu... p. 129. 
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donació el monestir penetrà en terres del castell de la Roqueta. Gràcies a 
la mort de Guerau de Cervelló, fill de l'anterior, en la conquesta de Ma
llorca, i al seu testament a favor de Santes Creus, els monjos rebran la 
jurisdicció del castell i n'esdevindran senyors feudals del mateix67. 

Des de la Roqueta els monjos estaran en situació òptima per a iniciar 
l'entrada al Penedès via Pontons. En aquest terme, també aquest mateix 
any 1226, Bernat Calbó adquirirà la parellada de l'Ohnet68 i , poc després, 
comprarà, en terres del castell d'Olèrdola, l'honor de Penyafiel o Penafel 
-actualment la Moja, entre Santa Margarida i els Monjos i l'actual població 
d'Olèrdola-, a Sibila de Queralt69. L a mort de Guerau de Cervelló, fill de 
Guillem Alamany, ocorreguda a Mallorca l'any 1230, tal com hem constatat, 
permetrà, gràcies a una clàusula testamentària, posseir la quadra de Sant 
Pere de Molanta i el castell de Ferran -avui Sant Pere de Molanta i caseriu 
de Ferran7 0. I , l'any 1231, comprarà a Jordà de la Milícia les terres de 
pastura del coll de Santa Digna -avui Santarina-, no lluny de Penyafiel71. 

Pontons i Olèrdola esdevindran, doncs, els dos pols d'atracció de la 
propietat monacal al Penedès. S'iniciarà l'apropament a través de noves 
adquisicions al llarg de la línia vectorial que els uneix. L'any 1228, a Sant 
Martí Sarroca, els monjos obtindran, el mas de Ferran i les terres de 
Comalonga, la quadra de Pradellvents i el molí de Fumet -avui encara 
existent- a la ribera del riu Foix 7 2 . A l terme de Sant Jaume dels Domenys, 
compraran aquests mateix any a Berenguer de Banyeres la propietat de 
dos masos73. I a Torrelles de Foix -també el 1228- rebran les quadres de 
l'Albareda, Daques, Dos-rius i Musara o Mussarra, per deixa testamentària 
de Guillem de Tarragona, cavaller que participà a la campanya de Mallor
ca 7 4. Per últim, l'any 1230, adquiriran a Font-rubí el mas de l 'Oli varia, on 
ja tenien, des de 1210, el de les Vidales i , des de 1213 el de l'Avellà 7 5. 

67. F O R T . «Regesta...», d. 68, p. 51. Sobre la mort d'aquest personatge, vegeu «Crònica o Llibre dels Feyts» de 
Jaume I , en Les Quatre grans cròniques. Barcelona 1971, p. 50. 

68. J U N Y E N T : Diplomatari... apèndix 5, p. 173. 
69. FORT: «Regesta...» d. 17, p. 
70. FORT: «Regesta...» d. 68, p. 51. J U N Y E N T : Diplomatari..., d. 21, p. 176. 
71. FORT: «Regesta...» d. 111, p. 61, i, del mateix autor, El senyoriu..., p. 118. 
72. FORT: «Regesta...» d. 77, p. 45 i El senyoriu..., p. 144-145. 
73. FORT: «Regesta...», d. 49, p. 45. 
74. F O R T : «Regesta...», d. 81, p. 56. 
75. F O R T : El senyoriu..., p. 142-143. 
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A la comarca de l'Alt Camp, la mort a la batalla de Portopí de Guillem 
de Montcada, senyor de la baronia de Montcada i vescomte de Bearn, per 
herència paterna, i senyor de Castellvell, per herència materna, farà que el 
monestir obtingui la propietat i els drets -mixt imperi- del terme i del 
castell de Puigtinyós; això sí, no sense abans sostenir amb la vídua, Garsen, 
un llarg i dificultós plet, en fer prevaldré aquesta dama els seus drets de 
l'esponsalici. L a permuta d'aquest domini amb un altre dels Castellvell, a 
Olesa de Montserrat, donarà llum verda a Bernat Calbó per a possessionar-
se d'aquestes terres i domini molt poc abans de ser nometat bisbe de Vic 
(1233). E l mer imperi o alta jurisdicció civil i cirminal continuaven 
ostentant-la els Montcada i finalment, per herència, passà a mans del rei, 
que l'exercí mitjançant el veguer de Vilafranca76. 

L a donació per part del seu fundador, Ramon Alamany de Cervelló, a 
l'Hospital dels Pobres de Santes Creus, del delme del Pont d'Armentera 
possibilitarà a l'abat Bernat Calbó de fer-se amb els drets senyorials 
d'aquesta població riberenca del riu Gaià, a mitja horeta del monestir, on 
els monjos ja eren propietaris de les terres de la Planeta, a la part esquerra 
del corrent fluvial 7 7. E l lloc esdevé estratègic per a Santes Creus, pel pas 
del seu bestiar cap a altres contrades monacals i per servir d'enllaç amb 
les terres de la granja de Fontscaldetes. 

Finalment, i com a colofó, l'any 1228, al Tarragonès, va rebre Bernat 
Calbó de Bord de Selma unes terres a la Secuita, dins el domini senyorial 
de Guillem de Claramunt, senyor del castell de Montoliu. Aquesta propietat 
esdevindrà amb el temps la futura granja de la Tallada -avui encara 
dempeus-. L a participació i anada del senyor de Montoliu a la guerra, la 
conquesta de Mallorca, la seva mort i la clàusula testamentària a favor de 
Santes Creus, en la qual els deixava el delme i els drets de la Secuita, i 
les posteriors renúncies del castlà Pere Ponç de Banyeres i de la viuda de 
Guillem de Claramunt, Guilleuma, faran que aquestes terres esdevinguin 
alodials per als monjos l'any 123378. 

76. P A P E L L T A R D I U , Joan: «Santes Creus i Puigtinyós», Santes Creus, 1994. 
77. F O R T C O G U L , Eufemia: «El senyoriu de Santes Creus al Pont d'Armentera», Santes Creus, 1967, núm. 

27, vol. I I I , p. 301-325. 
78. FORT: El senyoriu..., p. 359-368. 
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I aquí podem donar per acabada la tasca de consolidació del domini 
territorial de Santes Creus en terres de la Catalunya Nova i en la zona que 
hem denominat «central», entorn a l'eix del riu Gaià. Posteriorment els 
monjos, en successius abadiats a partir de Bernat Calbó, no faran altra 
cosa que consolidar la propietat allí on no havia estat possible de fer-ho 
i afegir-n'hi de noves al quantiós domini, a més d'assolir-hi els drets 
senyorials. Però la tasca més important, iniciada en temps de l'abat Pere 
(de Puigvert), la podem considerar finida l'any 1233, últim any de l'abadiat 
de Bernat Calbó. 

JOAN PAPELL I TARDIU 
Santes Creus 17 de setembre de 1995 

Festa Anual 
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L A CERÀMICA D'ENCÀRREC 
D E L MONESTIR DE SANTES CREUS 
(ÈPOQUES MEDIEVAL I MODERNA) 1 

INTRODUCCIÓ 

Paral·lelament a la reconstrucció històrica de Santes Creus a partir de 
les fonts documentals, més aviat limitades quant als aspectes estrictament 
artístics, podem aprofundir en el coneixement del monestir basant-nos en 
la interpretació de les pròpies estructures arquitectòniques i del seu reduït 
complement decoratiu, ultra l'estudi de les manifestacions d'art mobiliari, 
moltes de les quals es troben actualment escampades arreu de Catalunya. 

Les anàlisis estilística, iconogràfica i epigràfica2 constitueixen una eina 
eficaç a l'hora d'investigar el conjunt monumental. Tanmateix la localització 
d'un escut o d'algun motiu heràldic aïllat resulta igualment útil per a 
afinar la cronologia d'una realització concreta o la identificació d'un 
personatge que hi estigui vinculat. En aquest sentit l'inventari de sagristia 

1. E l present article és una versió ampliada del publicat, sota el títol Contribució de la ceràmica a l'estudi del 
Monestir de Santes Creus: Senyals heràldics i marques de propietat (segles XIII-XVII), a la revista "Pausa", 
2 (Tarragona, 1994), p. 25-49. 

2. Aquest apartat comprèn no només l'estudi de les inscripcions funeràries i les dates, sinó també els traçats 
arquitectònics preparatoris, els grafits i les marques de picapedrer. 
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redactat els anys 1574-1575 és particularment valuós per la munió de 
peces sumptuàries (sobretot d'orfebreria, indumentària i altra roba 
litúrgiques) que indica com a portadores de les armes de l'abat Jeroni 
Contijoc i del prior coetani, fra Sebastià Ardilles, malauradament 
desaparegudes en llur major part3. 

Tant a la zona de clausura com a la resta del recinte monàstic detectem 
múltiples armes i blasons, rellevats, incisos i pintats, situables des de la fi 
del segle X I I fins ben entrada la divuitena centúria. En destriem de familiars 
i personals, civils i eclesiàstics, a més de les variants relatives al topònim. 
E I capítol més ampli i important correspon a les al·lusions als difunts, 
distribuïdes a la zona inferior dels paraments externs de la capçalera de 
l'església, en algunes esteles discoïdals conservades al Museu del cenobi, 
als panteons reials del transsepte, a les nombroses lloses sepulcrals, als 
sarcòfags i a les osseres4 dels abats i els seus parents (com Magdalena 
Valls de Salbà) i de membres destacats de la noblesa (encapçalada pel 
llinatge fundador, els Montcada), esparses al temple, al claustre i a la sala 
capitular. Altres elements heràldics revelen l'origen de la mà d'obra5, fases 
constructives6, patrocinis7, encàrrecs i iniciatives específics (la fortificació 
de la façana de ponent, la Torre de les Hores, el pont, la creu de terme, 
el pou del Palau Reial i els retaules). 

Com hem dit, el senyal heràldic pot referir-se al detentor de l'abadiat8, 

3. I . Companys i M. J. Virgili, L'art santescreuí en temps de l'abat Jeroni Contijoc. (1560-1593), "Santes 
Creus", V I I I (1988), p. 9-64 + il·lustracions. 

4. Alguns només degueren ser cenotafis. 
5. Com el distintiu de Comenge en unamènsu lade cornisa de la nau principal de l'església, seguit d'un escut 

capat (I. Companys i M. J . Virgili, Elsperm'odols de cornisa del monestir de Santes Creus: descripció i 
estudi iconogràfic, "Santes Creus" X I - X I I , (1991), p. 70) i la creu de Tolosa esculpida a la tercera clau de 
volta de la col·lateral de l'Evangeli, al·lusiva probablement a l'emplaçament de la casa-mare de la Grand 
Selva, la qual retrobem en un cimaci i als òculs calats del claustre de la Seu de Tarragona. També hem 
localitzat diverses creus simplement evocadores del caràcter religiós del lloc, com l'ancorada, en dues claus 
de volta o en sengles permòdols, la patent, simple o del tipus processional i la llatina. 

6. Com els visibles a les claus de volta del temple, atribuïbles a Pere el Gran, Constança de Sicília i Jaume II 
o a les portes, finestres i a l'embigat del vestíbul del Palau Reial, que exhibeixen les armes dels abats 
Guillem de Ferrera (1347-1375), Andreu Porta (1380-1404), Joan Pinyana (1430-1438), Bernardí Tolrà 
(1519-1534), Jaume Valls (1534-1560) i Pere Noguers (1593-1608). 

7. Com evidencien els escuts de Jaume II i Blanca d'Anjou ala galeria del Palau Reial i al claustre, en combinació 
amb la creu de Tolosa (en record de la Grand Selva) i l'heràldica dels successius abats. 

8. Els més representats són Andreu Porta, Jaume Valls, Jeroni Contijoc i Pere Noguers. 
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al monarca, sota la faceta autoritària9, pietosa10 o d'acostament a la vida 
espiritual", al comitent'2, al personatge enterrat i al domini religiós de 
l'indret. Ultra això, perpetua també la memòria de contribucions personals 
(modificacions i ampliacions) en una obra determinada, com ocorregué 
amb els diferents abats al Palau Reial. En aquest article, ens limitarem a 
tractar-lo en relació amb la ceràmica, la qual, pel fet de dur-lo, com a 
motiu exclusiu o enmig d'ornamentació vegetal o geomètrica, és conside
rada com d'encàrrec. En el mateix grup podem incloure les mostres 
diferenciades mitjançant l'aplicació d'una lletra. En darrer terme, cal tenir 
en compte el marcatge per incisió d'alguns objectes ceràmics efectuat a 
posteriori en el propi monestir, per tal de no confondre' Is amb la resta de 
la vaixella. 

APLICACIÓ DE L'HERÀLDICA A L A CERÀMICA 

Si considerem la col·locació dels motius heràldics, a part dels materials 
petris13, hem d'esmentar els sostres de fusta i de guix, els retaules, el 
vitrall major o els ferratges de la porta reial. Deixant de banda altres 
exemplars coneguts únicament a través dels documents, com les barres 
d'empal·liar, objectes d'orfebreria, teixits i teles pintades, hem de tenir en 
compte igualment la ceràmica. Es tracta d'un suport fràgil però prou 
durador14, que adquirí amb el temps un paper cada cop més sobresortint. 

9. Palesada a l'encastellament del cenobi imposat per Pere III el Cerimoniós, en temps de l'abat Bartomeu de 
la Dernosa (1375-1380), les armes del qual—un lleó rampant-s'endevinen encara en una placa del Joc de la 
Pilota, juxtaposades a les del monarca, de forma similar a la porta reial de Poblet, que mostra les del sobirà 
i de l'abat Guillem d'Agulló (1361-1393). En aquest cas com en altres l'heràldica posseeix un caràcter 
eminentment commemoratiu i propagandístic. 

10. Assenyalem l'impuls donat per a la conclusió del temple, l'esmentada renovació del claustre, l'enllestiment 
del retaule major gòtic o la reforma urbanística de la plaça, a mitjan segle X V I I I , el portal de la qual lluu la 
corona borbònica damunt la creu del monestir. 

11. Aquesta voluntat de posar-se temporalment arecer de les inquietuds mundanes es traduí en l'aixecament 
del Palau Reial, iniciat per Pere el Gran, a llevant del monestir. 

12. Esmentem l'abat Jaume Valls en relació amb el pont o Ambròs Soler, que marcà l'acabament del retaule 
major. 

13. Carreus, claus d'arc o de volta, capitells, mènsules, lloses, plaques, sepulcres, estàtues i relleus. 
14. L a major part de les restes que comentarem pertanyen al fons del Museu del Monestir, procedents de diferents 

excavacions, les darreres de les quals s'efectuaren el 1982 i el 1984, sota la direcció del Dr. Joan-F. Cabestany 
i Fort, amb la intervenció de l'arqueòleg Josep Maria Gené i Torrell, al cementiri de monjos, tocant a la 
infermeria i a la base de la Torre de l'Homenatge. 
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L a paulatina substitució dels recipients de fusta o de terrissa llisa per 
atuells decorats amb reflex metàl·lic i blau de cobalt, d'inspiració hispano-
musulmana o solament amb el segon color i la introducció de paviments 
vidrats contribuí a fixar de forma permanent el record de qui els havia 
encarregats. L'escut passà en ocasions a erigir-se en el tema principal, 
centrat en un plat o en una escudella o àdhuc posat a la zona més prominent 
i visible d'un gerro, com el remarcable de l'abat Jaume Valls del MCB. 

Des de la fi del segle XV, els rajolers valencians (i sobretot els de 
Manises) es dedicaren a la fabricació a l'engròs d'alfardons i taulellets per 
comanda. Cada castell, monestir o capella s'enorgullia d'encatifar el sòl 
amb revestiments esmaltats, que en lloaven alhora la munificència dels 
promotors. Els artesans degueren crear ben aviat uns quants models 
adaptables als desigs de cada client, atenent bé a la forma de l'escut, al 
timbre o a la figura eclesiàstica exterior, bé als motius de complement 
(sanefes geomètriques, amb dentat, ratllat, espigat o lòbuls i fullatges). A 
les ocasions de més compromís recorrien, però, a l'auxili de pintors que 
els facilitaven prèviament la mostra a reproduir, com s'esdevingué a la 
Casa de la Ciutat de Barcelona15. 

E l paviment del presbiteri 

E l Museu del Monestir alberga dotze rajoles incrastades (en blanc dins 
la pasta vermella) i envernissades (12,2 x 12,2, amb un gruix de 2,5-3,5 
cm), de la darreria del segle X I I I (vers el 1280)16, que porten com a motiu 
exclusiu la flor de lis de la reialesa (Foto 1), la qual podia servir 

15. E l 1451, els Consellers confiaren el dibuix per a la Sala del Trentenari al pintor Jaume Vergós (A. Batllori i 
Munné i L I . M. Llubià i Munné, Ceràmica catalana decorada, Vicens-Vives, Barcelona, 1974, p. 121). Al 
seu torn, diversos artistes del camp pictòric reproduïren a les seves obres enrajolats amb escuts. Esmentem, 
entre altres, Lluís Dalmau, Jaume Huguet, els Vergós i Ramon Solà II . 

16. N'existeixen altres mostres al Museu de la Catedral de Barcelona, al Diocesà de Tarragona i al de Vilafranca 
del Penedès, on totes arribaren amb certesa, després de ser arrencades de Santes Creus. Vegeu I . Companys, 
N. Montardit i M. J. Virgili, Catàleg del fons del Museu del Monestir de Santes Creus (I), Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus, 1994, p. 22, 107-108 i 170. 
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indistintament per cobrir el terra d'un palau, el d'una sala capitular o el 
del presbiteri d'una església, com succeí a l'exemple que comentem17. 

Reprodueixen un tipus localitzat a l'abadia-mare llenguadociana de la 
Grand Selva 1 8, vinculable amb un taller de teulers-rajolers itinerant, originari 
de la regió de Bordeus. Tal vegada el desplaçament d'un dels seus membres, 
proveït d'una de les matrius que empraven amb més freqüència, n'hauria 
afavorit la difusió al cenobi del Gaià 1 9. L a tècnica consistia en imprimir 
el motiu en buit sobre la terra humida, amb l'ajut d'un motlle de fusta o 
de metall. L a part enfondida era reomplerta amb una terra d'un altre color, 
en general blanc groguenc, en contrast amb el vermell. Després de la 
cuita, un vernís plumbífer vitrificable li conferia una superfície llisa i 
brillant, sense alterar-ne el color. 

Aquesta sòbria modalitat de paviment20, només adoptada a Santes Creus, 
substituí el tradicional revestiment de trespol, barreja de morter amb picadís 
de rajola, localitzat al claustre major, a la sala nord de la Biblioteca i a la 

17. L a utilització de paviments ceràmics s'introduirà més tardanament a la Catedral de Tarragona - a l claustre, 
amb curiosos enrajolats vermells (interpretats com una mena de xarranca), probablement envernissats 
d'origen, que incloien requadres formats per petites peces, a manera de taulers d'escacs, similars al visible 
al mosaic de la basílica d'Òtranto (Apúlia), destruïts, llevat de dos plafons, el 1932 i a la sala capitular, quan 
fou ampliada amb la capella del Corpus Christi, vers el 1330, amb rajoles de punta (MDT, núm. 1832,1834, 
1836,1839-1843) i alfardons esmaltats al sòl, decorats amb figures del Bestiari, localitzats al llindar de la 
porta i potser altres rajoles grans encastades a les parets llargues-, on l'absis i el tram immediat foren 
recoberts amb opus seclile, com a Santa Maria d'Alaó i al monestir de Poblet-cent onze quadrats d'alicatat 
de tradició musulmana datables durant l'abadiat de Guillem d'Agulló (1361-1393) i inserits al morter vermell, 
els quals foren arrencats i dispersats entre el Museu del cenobi i altres-, 

18. Excavacions arqueològiques practicades al començament dels anys 70 han deixat al descobert una gran part 
del paviment del presbiteri i del transsepte, de la fi del segle X I I I (M. Meras, L'abbaye cistercienne de 
Grandselve ressuscite gràce à desfouilles récentes, "Archéologia", 40 (París, 1971), p. 44-49). 

19. Vegeu Christopher Norton, Varietates Pavimentomm. Constribution à l'étudede l'art cistercien en France, 
"Cahiers Archéologiques. Fin de l'Antiquité et Moyen Age", 31(1983), p. 69-113, especialment p. 90, 102¬
103 i 113. 

20. Retrobarem dues flors de lis dins marcs dentats, juxtaposades en una rajola de paviment buidada (28,5x14, 
5x2,5 cm), datable al segle X V I ( C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G 1 L I , 1994, p. 114 i 173). 
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nau de la Infermeria de Poblet21, que evitava els jocs cromàtics dels marbres 
dels terres d'opus sectile i de les lloses marmòries o de pedra amb 
incrustacions22 i la presència de figures que poguessin distreure l'atenció 
dels monjos. D'altra banda podem citar l'enrajolat que, fins al 1952, recobria 
la totalitat del claustre, suprimit per un enllosat, atès el seu deplorable 
estat de conservació 2 3. 

Les rajoles d'Alfons el Magnànim 

D'aquestes manifestacions primerenques hem de passar a mitjan segle 
XV, en què situem unes escasses romanalles de ceràmica esmaltada en 
blau sobre el fons de blanc d'estany. Gràcies a J . Font i Gumà (Foto 2), 
posseïm la reconstrucció d'un paviment -reproduïda i comentada més tard 
per M. Gonzàlez Mart í 2 4 - que, extret del seu primer emplaçament i 
reinstal·lat, per bé que en desordre, al Palau Reial, fou posteriorment 
destrossat. Es componia d'hexàgons allargats epigrafiats (amb «TITULUS», 
«EST BONA» i «RELIGIONIS», paraules aparentment inconnexes entre 
elles) o amb feixos de cereals, en alternança i de taulellets amb les barres 
catalanes. 

21. Agustí Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, p. 248. Recordem les paraules de condemna de 
Sant Bernat en relació amb els paviments figurats i policroms: 

"tCómo no respetamos al menos las imàgenes de los santos, de las que generalmente està lleno el 
mismo pavimento que pisoteamos con los pies? A menudo se escupe en la boca de un àngel, a menudo 
se golpea con los zapatos de los transeúntes las caras de algunos santos. Y si no se ahorra en estàs 
imàgenes sagradas, £por qué no se hace en los hermosos colores? (.Por qué adornas lo que ha de ser 
inmediatamente manchado? £,Por qué pintas lo que ha de ser necesariamente pisoteado? £De qué 
sirven allí las formas bellas, donde son manchadas a menudo con el polvo? Por fin, jde qué sirven 
estàs cosas a los pobres, a los monjes, a los hombres espiritual es? A no ser que por casualidad en esta 
ocasión se responda al verso ya citado del poeta con el profético: "Seiïor, amé el adorno de tu casa, y 
el lugar de residència de tu glòria" (Salmó X X V , 8). Asiento: consintamos que se hagan estàs cosas en 
la iglesia: porque aunque son faltas en los vanos y los avaros, no lo son en sencillos y devotos." 
(Apologia a Guillermo de Saint-Thierry, (ca. 1121-1124), Arte medieval II. Romanien v Gótico, Gus-
tavo Gili (Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, III) , Barcelona, 1982, p. 58-59. 

22. Com a Cluny (Museu Ochier). 
23. E . Fort i Cogul, Santes Creus de l'exclaustració ençà, Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1972, p. 146 i 

426. 
24. M. Gonzàlez Martí, Ceràmica del Levante Espanol, 3 toms, Labor, Barcelona, 1944 i 1952, tom I I , p. 687¬

688 i C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 108-109 i 172. 
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Malgrat la seva destrucció, n'hem descobert els vestigis al·ludits. Es 
tracta d'un conjunt d'alfardons25 completament desproveïts de l'esmalt pel 
desgast, oblidats en un racó de la sala adjacent a la porta d'arc conopial 
del segon pati del palau, en els quals s'hi reconeixen nogensmenys lletres 
soltes i de dos petits fragments de la mateixa forma, recuperats al magatzem 
del Museu, que mostren dues fulles piloses o plomes lligades per un botó 
i dotades d'arrels i part del que podria semblar una torre. Tot i la inicial 
dificultat d'interpretació, hem pogut deduir que els darrers tradueixen 
gràficament divises introduïdes pel monarca Alfons I V el Magnànim. 

Des del 1414, abans de la seva coronació (1418), l'encara infant 
intervingué en les reformes del Palau Reial de València, sota l'autorització 
del seu pare, Ferran I d'Antequera. Ja rei en féu solar de bell nou les 
cambres principals amb rajoles de Manises, que exhibien les armes d'Aragó 
i Sicília, juntament amb distintius específics de valor simbòlic com els 
mills i els llibres i títols. L'import de les que anaven destinades a la torre 
del Reial Vell fou abonat, el 1423, al rajoler Sancho Almurci. Arran de la 
seva entrada solemne a Nàpols, el monarca adreçà un altre encàrrec al 
mateix taller per a les seves estances del Castel Nuovo napolità, obra de 
l'arquitecte Guillem Sagrera26 i de Gaeta. Rajoles similars foren alhora 
adquirides per la reina Maria de Castella a Juan Al-Murci, el 1445 (amb 
les armes de Nàpols, les d'Aragó i Sicília i les d'Aragó aïlladament, amb 
les divises del «siti perillós», del llibre i del feix de mill (conegut a la 
capital panormitana com il fascio de spiche di miglió), i amb el lema 
«Seguidores vencen», per a les sales acabades d'enllestir entre les dues 
torres del Reial Vell. L'any següent, aquell artista cobrà una considerable 
partida enviada igualment a Nàpols (una última comanda seria lliurada, en 
diverses trameses, a partir del 1456 fins al 1459, tot i que el sobirà i Maria 
de Castella havien mort l'any anterior), que comprenia a més la corona 
reial i una llarga llegenda Dominus mihi adiutor et ego despreciam inimicos 

25. De 25x13,5x2,5 cm. 
26. Les claus de volta de la meravellosa Sala del Bawni lluïen, abans de l'incendi del 1919, a m é s de les armes 

d'Aragó, Durazzo, Jerusalem i Sicília, les "empreses" següents: el siti perillós, el llibre obert amb el lema 
bíblic recedans veterà, el nus de corda i el feix de mill, les quals encara podem admirar a les claus de la volta 
estrellada del vestíbul que condueix al pati d'armes del Castell, realitzat per Bartomeu Vilasclar i Bartomeu 
Prats (Gabriel Alomar, Guillem Sagrera i l'arquitectura gòtica del segle XV, Blume, Barcelona, 1970, p. 
172, 180 i 233-234. 
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meos (una última, que vorejava el «siti perillós» deia: «Virtut apurar nom 
fretura sola»)21. 

Si bé la significació del feix de mill, representat en un principi sol, com 
també el veiem en una medalla de Pisanello procedent de Poblet28 -datada 
el 1448, es troba custodiada al «Museo Arqueológico de Madrid»-, on, 
amb la corona, flanqueja el bust del rei 2 9 o al mig d'un llibre obert30, 
símbol de la passió del culte monarca per les lletres31 i les arts (d'ençà del 
1446, al Castel Nuovo), queda encara obscura, la de l'anomenat siti perillós, 
en canvi, ens remet a la literatura cavalleresca de la matèria de Bretanya. 
A La Queste del Saint-Graal, una de les parts principals del famosíssim 
cicle arturià, llegim que, entorn de la Taula Rodona, obra del mag Merlí, 
es reservà un seient així designat32, que hauria d'ocupar el fill de Lancelot, 
Galaad, descobridor del Graal (passatge difós a bastament a través de les 
miniatures)33. Alfons el Magnànim el degué interpretar com una al·lusió 

27. Ihid., tom III , p. 4 i 7-18. L a perduració de l'ús d'aquests alfardons i rajoles (el feix de mill i i el llibre, 
juntament amb les set fonts, la caldera, la palmera o la flor, el pou, la clepsidra, el feix de joncs o fletxes i un 
gos) resta evidenciada pels exemplars conservats al Vàrmuzeum de Budapest, procedents del Castell Reial 
de Buda, que haurien estat adqurits per Beatriu d'Aragó, filla de Ferran, fill natural del Magnànim, a qui 
succeí en el tron napolità i d'Isabel Chiaramonte, la qual es casà amb Maties Corví, rei d'Hongria, el 1476 
( A L O M AR, 1970, p. 188 i Alexandre Cilici , Ceràmica catalana, Destino, Barcelona, 1977, p. 166). 

28. Des de 1375 els seus abats exercien el càrrec d'almoiner major dels reis de Catalunya-Aragó. E l 1452, des 
de Nàpols, el rei, que expressaria al seu testament la voluntat de ser enterrat al monestir de la Conca, com el 
seu pare - e l sepulcre fou encomanat a l'escultor Pere Oller-, manà bastir-hi la capella dedicada a la Verge, 
a Sant Miquel Arcàngel i a Sant Jordi -sabem que féu completar el Breviari del rei Martí amb l'ofici del 
darrer-, la qual havia de dur pintats a les parets i a la coberta els pals reials ( A L T I S E N T , 1974, p. 245, 294 
i 336). 

29. Al revers d'un segell del 2 dejuny del 1445, n'observem un de cinc panícules a cada banda de l'escut reial 
(F. de Sagaira, Sigil-lografia catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, vol. I , Bar
celona, 1915, p. 221-222 i làm. X L I V ) . Josep Gudiol i Cunill reprodueix un alfardó en què un feix de fulles 
trilobades i d'altres de lanceolades o joncs (simplificació dels cereals) és sobremuntat per un filacteri amb 
la divisa "Molt o fa qui la té (Nocions d'arqueologia sagrada catalana, Vic, 1933, I I , p. 568). Gonzàlez 
Martí comenta que fou trobat per l'arquitecte Font i Gumà a l'ermita de Santa Magdalena [de Con angle], de 
Roca de Vich [les Masies de Roda, Osona], en combinació amb rajoles centrades per una flor. Aquest autor 
interpreta l'emblema amb la sort (GONZÀLEZ MARTÍ, 1952, II, p. 597-598). 

30. Com els que distingim a ambdós costats del sobirà entronitzat, sostenint el pom i l'espasa i entre àngels i 
grius o lleons, en un segell del 5 de maig de 1444 (igual a un del 12 d'abril del 1457) i en un altre, datat a 
Nàpols, el 15 d'octubre del 1457, respectivament (F. de Sagarra, ihid., p. 132 i 220-221 i làm. X L I i XLI1I) . 

31. És destacableel seu zel en l'adquisició de còdexs, la traducció d'autors clàssics i la còpia de llibres destinats 
a enriquir la seva biblioteca. 

32. En asseure-s'hi un cavaller que no fos ple de bondat i puresa moria o era greument malmenat. 
33. Vegeu l'edició de l'obra anònima Demanda del Santo Graal, a càrrec de Carlos Àlvar, Editora Nacional 

(Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento Universales, 32), Madrid, 1982 (2 a ed.), cap. I V - X I . 
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premonitòria al seu accés al tron de Nàpols 3 4. Quant a les diverses imatges 
de la cadira en flames, d'efectes mortífers o molt perniciosos per als 
agosarats o imprudents, no sempre es fan del tot comprensibles. Observem 
adés el moble en posició frontal (com al Castel Nuovo, encerclat per la 
divisa esmentada o a les rajoles fabricades per al Convent de la Trinitat 
de València), adés de perfil (en diferents alfardons). En ocasions, però, 
recorda més aviat una fogona, com en un segell35 o al sepulcre de Maria 
de Castella, del monestir trinitari valencià. 

Les espigues anusades acostumen a ser cinc o quatre, isolades o emergint 
d'un llibre. No obstant això, Font i Gumà en dibuixà només tres, reduïdes 
a dues i tres tiges, al tros que ens ha arribat (Foto 3). Respecte al setial, 
d'estructura hexagonal, és vist de tres quarts, amb les cares separades per 
pinacles, un sòcol arquejat i una tarima o escambell, en què l'ombrejat es 
resol per mitjà d'una retícula3 6 (Foto 4). 

Una qüestió lògica a plantejar-se és la de la situació originària del 
paviment de Santes Creus. Seria temptador d'afirmar que potser hauria 
recobert el terra de Vscriptorium, formulant una hipòtesi similar a la del 
monestir de Poblet, d'on es conserven rajoles amb el titulus «Speculum», 
el quàl ha estat relacionat amb el nom aplicat a un catàleg de documents37. 
D'altra part, el gran deteriorament del vidrat evidencia que devia ambien
tar un sector força transitat del monestir, com el tram que precedeix l 'Aula 
Capitular (semblantment a la catedral de Tarragona), on casualment 
sobresurt la llosa sepulcral del canonge i cambrer de la seu de Lleida, Juan 
Aznar ("11458)38, que havia estat també tresorer de la de Tudela, obrer de 
Jaca i mestre de capella del rei Alfons el Magnànim. Nogensmenys, els 

34. E l famosíssim relleu de l'arc de triomf del Castel Nuovo, obra de Francesco Laurana, escenifica l'entrada 
del rei a Nàpols, dalt del carro triomfal, amb la flama del siti perillós al seu davant. 

35. F. de Sagarra, Ibid. p. 221 i làm. X L I I I . L'emblema, duplicat, es complementa amb els llibres i les garbes de 
mill. 

36. A l foli que encapçala l'Ofici afegit pel Magnànim a l'esplèndid Breviari del rei Martí l'Humà (Biblioteca 
Nacional de París, ms. Rothschild 2529, fol. 444 v), sota la representació de Sant Jordi occint el drac, davant 
la princesa, el monarca apareix pregant en un reclinatori, en companyia de dos monjos cistercencs, dins l'ull 
de la caplletra G , envoltada per dues espigues de mill, a dalt i, a sota, pel llibre obert per les tapes i el seti 
encès, quadrangular, també de tres quarts i amb pinacles, més insuficientment entenedor. 

37. A L T I S E N T , 1974, il·lustració entre les p. 400-401. 
38. Del 1435 al 1449 dirigí la seu lleidatana García Aznar d'Anón (G. Alonso García, Los Maestros de «La Seu 

Vella de Lleida» y sus colaboraclores, Gràficas Larrosa, Lleida, 1976, p. 106 i 389). 
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alfardons a què ens referim podrien procedir més aviat del Palau Reial, 
ampliat cap a llevant a partir de l'abat Andreu Porta, l'obra del qual fou 
prosseguida per Joan Pinyana (el seu escut és representat a la galeria del 
segon pati)39, on degueren enriquir alguna estança. Haurien estat col·locades 
durant l'abadiat de Guillem Blanc 4 0, en què consta que la reina Maria 
visità Santes Creus, el 1442, en companyia de Bartomeu Pascasi i de la 
vídua de Montpalau, aspirants a familiars del monestir41. 

Els escuts abacials 

A comptar de la primera meitat del segle XV, els abats perpetuaren llur 
potestat, per mitjà d'encàrrecs de rajoles i vaixella amb el blasó propi, als 
forns de Manises. Segons M. Gonzàlez Martí, el més primerenc del monestir 
de Poblet, quant a l'art del fang, hauria estat el de fra Miquel Roures 
(1435-1437), amb un arbre esquemàtic com a arma parlant representat en 
rajoles42. 

Afortunadament podem fixar el paral·lel respectiu, pel que fa a Santes 
Creus. E l personatge homònim coetani, el ja al·ludit Joan Pinyana (1430-
1438)43, al qual devem la construcció de l'ala nord de la galeria intermitja 
del segon pati del Palau Reial, prolongant el costat edificat per l'abat 
Andreu Porta, féu esculpir un pi pinyoner, sostingut per àngels, a les 
mènsules extremes d'aquell espai que actua com a replà-distribuïdor. A 

39. Aquest abat, que, per la seva sòlida formació, la reina Maria nomenà ambaixador seu, fou el primer que 
encarregà rajoles i vaixella amb les seves armes (Eufemià Fort i Cogul, El monestir de Santes Creus. Vuit 
segles d'història i d'exemplaritat. Amics de Santes Creus, 1976, p. 58. 

40. Havia estudiat com el seu predecessor a l'Estudi general de Tolosa i havia estat anteriorment abat d'Altofonte 
(Sicília). Gaudí del privilegi d'usar un altar portàtil, a partir del Concili de Basilea. S'ocupà de qüestions 
relatives a Valldigna, al'orde de Montesa i als monestirs femenins de la Saïdiao de Gratia Del de València 
i Bonrepòs. En els seus desplaçaments en terres valencianes hauria pogut adquirir les rajoles de les sèries 
reials (FORT, 1976, p. 59). 

41. Francesc A. Miquel [E. Fort i Cogul], Excerpta documental de Santes Creus, «Santes Creus» 18, (1963), p. 
348-349. Pel que fa a la vídua esmentada, devia ser cunyada del cavaller valencià Joan de Montpalau, cosí 
de l'escriptor Joanot Martorell, a la germana del qual, Damiata, hagué de lliurar 4.000 florins -gràcies a la 
intervenció de la reina-, per haver-la refusat en matrimoni, després d'haver-la seduït. 

42. GONZÀLEZ MARTÍ, 1952, I I , p. 690. 
43. L'antic castell de Pinyana, dins el municipi de Querol, d'on deriva el llinatge i del qual només roman 

dempeus la torre, fou propietat dels Cervelló. 
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l'ensems degué preocupar-se en igualar l'abat pobletà, a través de la seva 
intervenció personal al paviment llavors delimitat i de l'ús de vaixella 
heràldica. 

Així, hem descobert tres rajoles fragmentàries (Foto 5), que es 
corresponen pel motiu amb dos petits bocins pertanyents a un plat fondo 
i una escudella (Foto 6). Hi veiem, sobre el bàcul amb la tovallola 
-disposat a la diagonal-, un escut de punta conopial amb un pi arrencat, 
de capçada ampla, amb pinyes i un esbrancament a la banda esquerra del 
tronc (situat a l'oposada, als relleus)44. 

Recordem que fra Joan Pinyana s'havia instruït a l'Estudi general de 
Tolosa. Vers el 1422, el seu predecessor, l'abat Domènec Vinader (1418¬
1430), l i confià l'educació del fill que Margarida de Prades (vídua del Rei 
Martí l'Humà) havia deslliurat a Perpinyà, fruit del seu matrimoni secret 
amb el valencià Joan de Vilaragut, batejat com a Joan-Jeroni. L a reina 
Maria de Castella, lloctinent del seu espòs, decidí fins i tot nomenar-lo 
ambaixador. A més de la galeria esmentada, li devem el seu interès per la 
llibreria i l'escriptori45. 

Fra Pere Blanc (1465-1479), successor de Guillem Blanc (1438-1457)4fi 

i de Bernat Abellar (1457-1465), també ens ha deixat un exigu testimoni, 
que ens mostra, damunt els atributs abacials, la punta d'un escut amb un 
xebró sobre el camper violat o de manganès, on creiem percebre 

44. E l 16 de febrer de 1473 l'abat Pere Blanch i el síndic i cellerer major, fra Felip Prats, es veieren obligats a 
vendre a Manuel de Corbera un censal mort i diversos objectes litúrgics, entre els quals es comptaven una 
naveta i un reliquiari de la Vera Creu que duien precisament les armes de Joan Pinyana: «una barcha de 
argent ab dos smalts le hun de la Resurrecció de Nostre Senyor, e l'altre un pi ab crossa daurada a les vores. 
Pesa un march sis onzes» i «una Creu e peu ab son Crusifix ab quinze smalts, ab senyals de pi e crossa, e una 
pedre (en blanc) del fust de la Vera Creu encastat en mitj. Pesa quince marchs, cinch onze e mitge». (J. M. 
Madurell, Excerpta documental de Santes Creus, «Santes Creus», 8 (1959), p. 357). 

45. FORT, 1976, p. 58. 
46. En relació amb aquest abat, en temps del qual creiem que es posà el paviment reial, no posseïm cap mostra 

ceràmica, per bé que hem pogut identificar un trosset del seu escut rellevat en pedra, que presentava un 
xebró i tres flors de lis, visibles igualment en tres segells de 1444 i 1448 (Ferran dé Sagarra, Sigil·lografïa 
catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, vol. I I I , Barcelona, 1932, p. 342 i làm. 
4997-4999). En canvi, de l'abat-metge de Poblet, Bartomeu Conill (1437-1458), sobreentès pel lepòrid amb 
el cap girat i durant el govern del qual Alfons el Magnànim féu aixecar al monestir la capella abans citada, 
ens prové el centre d'un plat (M. Gonzàlez Martí, Ibid., tom. I , p. 517-518 i 521). 
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l'empunyadura de l'espasa, amb el pom trevolat, característica de la nissaga 
Blan 4 7 (Foto 7). 

A continuació, evoquem l'abadiat de Pedró de Mendoza (1479-1519) 
-el més llarg de tots, coincidint totalment o parcial amb els de Miguel 
Delgado, Joan Estanyà, Juan Payo Coello, Miquel Gastó, Joan Boada i 
Domènec Porta, a Poblet48-, la llosa del qual n'ofereix l'escut inequívoc 
(un lleó rampant) i el nom del seu pretès fill, Joanot Vives, de Pontons, 
que l'encarregà. Les seves armes han estat també identificades en trossos 
de sostres de guix4 9, per la qual cosa és fàcil conjecturar que aquest noble 
personatge, probable parent de Ferran el Catòlic i que detingué el càrrec 
de president de la Diputació del General de Catalunya, impulsés la 
construcció de l'esplèndida Biblioteca renaixentista del cap del dormidor 
de monjos, que sobremunta l'antiga presó. També en queden restes de 
rajoles (tres bocins, ja executats amb l'ajut de la trepa, sense precisió d'on 
foren extrets), vorejades per un espigat, que inclouen el lleó rampant dins 
un cartutx perfilat per una mena de fullatges50 (Foto 8). 

Amb Jaume Valls (1534-1560)51, fill d'un cirurgià de Barcelona, que 

47. Segons recullen els armorials de la primera meitat del segle X V I , com els dos atribuïts a Bernat Mestre. 
Vegeu M. de Riquer, Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550, vol. I , Quaderns Crema, Barcelona, 
1983, p. 285. Aquest personatge visqué l'arribada de les despulles de l'abadessa de Bonrepòs, la reina 
Margarida de Prades, juntament amb les de les seves monges, el seient abacial que duia les armes reials i el 
bàcul i els retaules de Tots els Sants i de Nostra Senyora, arran de l'extinció del monestir de Bonrepòs, el 4 
de maig de 1473. 

48. Ens han pervingut elements ceràmics timbrats amb els escuts personals de Miguel Delgado (1458-1478), de 
Juan Payo Coello (1480-1948) i de Domènec Porta (1502-1526) (M. Gonzàlez Martí, Ihid., tom I , p. 518¬
525 i tom II , p. 691-697). 

49. I . Companys i N. Montardit, La fusta i el guix com a materials de cobriment al monestir de Santes Creus: 
fragments del magatzem i el sostre de la Biblioteca (segles X/V-XVI), «Santes Creus», X I - X I I (1991), p. 9¬
40, especialment p. 21-27 i 35-36 i C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 71-80 i 160-162. 

50. C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 111 i 172. A Poblet, com ja hem dit, en coneixem de Juan 
Payo Coello, amb coincidència de la figura (també visible en guix, juntament amb les barres catalanes, en 
un sostre del castell de Verdú) i amb bordura de quadrifolis. A la Seu de Tarragona, cal recordar les que 
pavimenten la capella funerària del canonge Joan Poblet (esmentat des del 1493, morí el 1526), oncle 
d'Antoni Poblet, que hi fundaria el benefici de Nostra Senyora de la Pietat. Combinades amb quatre tipus 
més de decoració geomètrica i vegetal, distingim les que mostren les armes del difunt: un escut quadrilong 
puntegut quarterat en creu, amb tres arbres arrencats, de copa afusada (al·lusius a l'etimologia del cognom, 
derivat de «Populetum», pollancreda o albereda), al primer quarter, dues faixes (dels Guimerà) al quart i 
l'Agnus Dei, atribut del seu sant patró, als restants. 

51. Durant el seu abadiat, tingueren el bàcul de Poblet Ferrando de Lerín (1531 -1545), Gabriel Forès (1545¬
1546) i PereBoquers (1546-1564). Diverses rajoles presenten el blasó del primer (M. Gonzàlez Martí, Ihid., 
tom I I , p. 696 i 698). 
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succeí el vila-rodoní Bernardí Tolrà5 2, del qual havia estat primer coadju
tor, les rajoles heràldiques continuen complint la missió que se'ls assignà 
de bell antuvi, remembrar la tasca constructiva desplegada al Palau Reial, 
on s'alçà un nou nivell, iniciat per l'abat Tolrà, com ho demostra la finestra 
del parament de migdia, que en reprodueix l'emblema, una torre, al cim 
i a la base, en unió amb el blasó de Jaume Valls. E l model complet (de 
1 5 x 1 5 x 2 cm, pintat en blau amb l'ús de la trepa) lluu encara encastat 
als quatre murs del pati oriental del Palau Reial 5 3, intercalat amb el distintiu 
monàstic: un blasó quarterat en creu, amb escudets voltats de roses i 
arbres arrencats54. E l mateix és observable tant a les claus de la volta de 
guix de l'oratori i en un carcanyol de porta de dit Palau, al pilar de la riba 
esquerra del pont sobre el Gaià i a la seva sepultura de la Sala Capitular 
com a la de la seva germana (vídua de Salbà), que embellí Santes Creus 
costejant la capella de l'Assumpta, construïda al lloc de VArmarium 
cistercenc, on reposen les seves despulles, a l'ensems de la finestra 
esmentada més amunt i d'una versió rellevada en estuc55. E l tornem a 
localitzar en una quinzena de fragments d'altres rajoles, a les quals cal 
sumar els exemplars traslladats a diferents Museus56. 

Segurament, pel caràcter espectacular de l'objecte i l'ús de l'encisadora 
tècnica del reflex, de tradició hispano-musulmana, el gerro exposat al 
Museu de Ceràmica de Barcelona, sorgit d'un dels obradors de Reus, és 
una de les peces més divulgades per les publicacions dedicades al segle 
X V I català i a la ceràmica espanyola en general. Com a romanalla aïllada 
d'altres atuells que formarien part d'una vaixella de luxe, comptem només 
amb un bocí de plat, que agafa el flanc sinistre, amb una porció del quarter 
superior de l'escut en blau i l'acabament de la tovallola en un to metàl·lic 
força vermellós, que observem novament al revers. 

52. Quan a Poblet ocuparen el lloc eminent Domènec Porta (1502-1526), de qui es conserven plats i múltiples 
rajoles i Pere Queixal (1526-1531), amb un corder atacat per un llop i defensat alhora per un gos, en altres 
rajoles (M. Gonzàlez Martí, Ihid., tom I , p. 523-524 i tom. I I , p. 692-697. 

53. Imitant l'escut caironat de pedra de l'abat Andreu Porta aplicat al nivell inferior, a més d'un capitell de la 
galeria de dalt. 

54. Vegeu S A G A R R A , 1932, vol. I I I , p. 342 i làm. C C C L X I - C C C L X X I I i C O M P A N Y S - M O N T A R D I T -
V I R G I L I , 1994, p. 22, 111 i 172. 

55. C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 79-81 i 162-163. 
56. Les Actes de la Comissió de Monuments de Tarragona registren, el 10 de març de 1930, la troballa de 

trossos de rajoles heràldiques corresponents als abats Valls i Nogués ( A H T . / l . C. M., V I I (1927-1935), fol. 
144). 
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Quant a les rajoles, seria més correcte d'anomenar-les teuletes vidrades 
(de 18-19 x 7,5-8 cm i de 1,5 cm de gruix), protegides per l'esmalt 
únicament en les seves dues terceres parts. Servien per a aparellar els 
aiguavessos, imbricades a un enllatat, com ho proven els forats i algun 
clau que encara hi resta dels emprats per fixar-les, així com l'extrem 
arrodonit. Tot i que no es precisa l'indret al qual la comanda anava des
tinada, en concordar la data apuntada al document amb la de la sobreporta, 
deduïm que es tractaria de la torre de l'homenatge, al capdamunt de la 
qual s'agençà una fràgil escala de cargol, on destriem una gran quantitat 
de grafits de principis del segle X V I I 6 4 . 

E l model de l'època més noble a imitar fou el proposat pel representant 
màxim del Renaixement classicista a Catalunya, l'arquitecte Pere Blai. L a 
capitulació del mestre de cases (7 de gener de 1597) sobre les obres del 
palau de la Generalitat de Barcelona, expressen el seu desig de cobrir les 
voltes de la capella amb «rajola envernissada de blanc» i les agulles 
previstes a cada cantó, «a modo de cuberta de torre» amb «rajola 
envernissada de blanc y blau» 6 5. Citem com a altres exemples de teulades 
bicromes, amb esquemes romboïdals, les del mirador de l'arxiu del monestir 
de Pedralbes66 i de les puntes piramidals dels campanars de les esglésies 
de Santa Maria de Vilafranca del Penedès 6 7 i de Santa Maria del Bruc 
(Anoia), a l'ensems de la del cimbori del monestir de Sant Cugat del 
Vallès. 

Solament inventariem dues manifestacions de ceràmica heràldica vin
culada amb els abats temporals de domini quadriennal. L a primera és un 
fragment de plat policrom barceloní, amb un escut ovalat de camper marró 
i travessat per una banda recorreguda per tres escudets, en ocre sobre blau 
perfilat de blanc (Foto 12). E l marc presenta dues volutes divergents, 
cintes i fullatges que correspondrien a la crossa. A la part inferior dreta 

64. Abordarem aquest atractiu aspecte en un treball futur. 
65. Marià Carbonell i Buades, L'Escola del Camp de Tarragona en l'arquitectura del segle XVI a Catalunya, 

Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1986, p. 168-169 i 263. 
66. En blau i blanc, amb tres poms. L'arxiu fou construït el segle X V I , en substitució de la capella de Sant 

Miquel, que havia estat inicialment la cel·la de Sor Francesca Ça Portella (1336-1364), segona abadessa del 
monestir, neboda de la reina fundadora, Elisenda de Montcada. 

67. Refet el 1775 i el 1839. 
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descobrim .R., que ens permet atribuir la peça a Bartomeu Rovira (1624¬
1628), el qual contribuí a elaborar les constitucions congregacionistes. 
L'altra consisteix en quatre trossos de plats blaus, pintats amb trepa, que 
mostren un lleó rampant -o tornant, en un cas-, dins un escut quadrilong, 
amb volutes exteriors (Foto 13). Les inicials «A» i «L», disposades als 
angles de dalt, ens remeten a Antoni Lleó, el període d'autoritat del qual 
es reduí a un any (1672-1673)68. 

L'emblema santescreuí 

E l primer símbol del monestir69 que hem repertoriat és la creu grega 
claviculada, buidada i pomejada, que flanqueja, desproveïda de marc, les 
armes de l'abat Guillem de Ferrera, fent parella amb el seu bàcul, al mur 
sud del primer pati del Palau Reial -convertit en residència abacial- E l 
seu successor, fra Bartomeu de la Dernosa, a qui pertocà de dur a terme 
l'encastellament del cenobi, per ordre de Pere I I I el Cerimoniós, la continuà 
usant dins un camper quadrilong, com veiem en una placa de pedra del 
Museu. 

Andreu Porta ens en deixà altres mostres, a la creu de terme tocant al 
pont i al sostre del vestíbul del Palau Reial. A l nus de la primera hi 
disposà, a l'interior d'un camper caironat, una creu grega trevolada 
processional, similar a la del retaule gòtic de l'altar major. A l'embigat, en 
canvi, en féu pintar, per primer cop, una de patriarcal igualment claviculada, 
buidada i pomejada70. 

De mitjan segle X V subsisteix un interessant tros de plat, amb un 
sector de creu, inscrita en un cairó, una evolució de la modalitat patriarcal, 
flordelisada i amb les dues interseccions perforades amb quadrats71. 

68. Consta al monestir des del 1661, com a governador general -fins al 1667- i sense càrrec específic abans de 
ser elegit abat, el 14 de setembre de 1672, domini que només exercí durant uns pocs mesos. 

69. C O M P A N Y S - V I R G I L I , 1988, p. 44-45 i il·l. A - H . 
70. I . Companys i N. Montardit, Emliigats gòtics del Palau Reial de Santes Creus, «Santes Creus» vol. V I 

(1981), p. 221 -233, especialment p. 225. E l Museu estotja tres mensuletes (unad'alabaste i les altres d'estuc) 
de la fi del segle X V - segle X V I amb un àngel que sosté un escut caironat, amb lacreu patriarcal claviculada 
i buidada ( C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 68, 84, 159 i 163). 

71. M. Gonzàlez Martí afirmà que en una tàpia exterior del monestir hi havia la rajola que recull dibuixada, amb 
el camper caironat blau, on destaca una creu grega buidada, claviculada i pomejada, la qual atribuí al terra 
d'algun sepulcre (Ibid., tom I I , p. 688 i fig. 943). 
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En entrar a la centúria següent, hem de ressenyar un fragment bastant 
notable de plat que lluu solament una gran creu patriarcal potençada, que 
podríem datar en temps de l'abat Bernardí Tolrà. Les mostres ulteriors 
corresponen a les ja esmentades de Jaume Valls, amb un eixamplament 
claviculat (a les claus de guix de l'oratori) o curvilini de la base (a la porta 
de la galeria de fra Joan Pinyana), i els travessers rectes, que posteriorment, 
tant al pati del palau reial com al pont, cediran el pas a la creu patent. 

L'abat Jeroni Contijoc, a l'hora de triar les armes del monestir, que 
governà durant trenta-tres anys, retornà al tipus de creu grega claviculada, 
més o menys pomejada, fins a confondre's amb la trevolada, sobre la 
crossa o dins un camper quadrilong o caironat. Com a novetat, a la Torre 
de les Hores, manà situar el seu blasó entre dues creus, jugant amb el 
plural del nom del monestir, fórmula que retrobem en segells de cera. E l 
detallat inventari de sagristia que encarregà el 1574 ens informa d'una 
multitud d'obres diferenciades amb l'emblema monàstic, segurament del 
tipus patriarcal descrit. 

E l segle X V I I significà sens dubte l'arrencada esplendorosa de la 
ceràmica barcelonina, en absorbir la capital la producció fins aleshores 
centrada a València i els seus voltants. Podem citar tres trossos de plats, 
que ensenyen al seu interior un escut quadrilong, guarnit amb volutes 
foliars i sobremuntat per la corona comtal, amb una creu patriarcal 
potençada, sobre un puig o mont lleugerament insinuat72. 

L a vaixella set-centista feta a Barcelona, amb inclusió de delicades 
sanefes d'influència francesa, incorporà també entre les seves sèries la 
creu patent i de doble travesser, sobre una elevació de terreny, que coneixem 
a través de dos bocins de plat amb peu73. Anotem-ne igualment un tercer, 
que conserva només una estreta base i una bona part d'un pal, probable 
al·lusió a la insígnia santescreuïna, sota l'aparença de creu de terme. 

72. C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 103-104 i 169. 
73. C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 106 i 168. 
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Altres distintius eclesiàstics 

En ingressar al cenobi, els monjos devien portar entre llurs pertinences, 
juntament amb roba o llibres, alguna peça de vaixella. D'altra banda, 
tampoc podem descurar els regals intercanviats amb altres cases religioses 
o les deixes de personatges donats a Santes Creus. Aquests motius aclaririen 
la presència del fons d'una escudella de reflex de fabricació reusenca, amb 
la Tau del Capítol de Tarragona74 (Foto 14) i tres restes de plats, proveïts 
de peu, de mitjan segle X V I I , dos amb l'escut mercedari (una creu grega 
patent, amb un grup de tres punts com a farciment, al cap, sobre els pals 
de Catalunya, i amb un marc d'esses)75 (Foto 15) i el darrer amb el senyal 
carmelità (una mena de punta de fletxa còncava, voltada per tres estrelles), 
enmig d'una corona de fulles i d'una vora fistonada76 (Foto 16). 

Lletres i marques de propietat incises al revers 

En aquesta última secció volem fer esment d'algunes curiositats 
detectades en l'aplec de ceràmica procedent de les excavacions practicades 
els anys vuitanta. Relacionables amb la vaixella d'altres cenobis són les 
lletres dibuixades sobre la peça. A Poblet hom les ha vinculades amb el 
cognom de l'abat dominant o amb el nom de les dependències a què 
estaven destinades77. Les quatre que hem trobat a Santes Creus són 

74. E l Museu Diocesà de Tarragona conserva quatre rajoles grans en blau i manganès, amb el color regalat, que 
mostren la Tau dins un escut caironat (B ATLLORI-LLUBIÀ, 1974, p. 23 i làm. 26 i C I R I C I , 1977, p. 136 i 
138). A la zona septentrional de l'antic refetor dels canonges veiem també la Tau, en blanc sobre manganès, 
juxtaposada a altres rajoles amb un gos o amb un ocell, formant un rectange, amb una finalitat clarament 
funerària. 

75. C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 103 i 169. 
76. C O M P A N Y S - M O N T A R D I T - V I R G I L I , 1994, p. 104 i 169. 
77. Gonzàlez Martí explica que a les excavacions de Poblet dirigides per Eduard Toda aparegueren diversos 

fons de plats o tasses de ceràmica ordinària de vernís blanc, amb una inicial, acompanyada en algun cas 
d'un bàcul o de l'abreviatura PO. Segons l'autor, haurien estat realitzades als forns valencians de Quart i 
Aldaia, propietat del monestir i la lletra guardaria relació amb el nom de 1' abat (Jbicl., tom I , p. 513-514 i fig. 
632). Pel seu cantó, A. Altisent, en referir-se a peces dels segles X I V o X V amb senyal conservades al 
Museu de Poblet, interpreta els signes pintats com a elements diferenciadors de les seccions del monestir. 
Per això ens remet a un inventari de la infermeria del 1466, en què s'enumeren dotzenes d'atuells (plats, 
escudelles i gresolets) «del senyal de la infermeria» (ALTISENT, 1974, p. 377-378 i il·l.). E l 1639, l'abadessa 
de Pedralbes, Àngela de Montcada (fl676), féu posar en un plat de reflex la inicial del seu nom dins l'escut 
central i a la vora ( C I R I C I , 1977, p. 219). 
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coincidents. Es tracta d'una C, pintada en blau a la concavitat d'escudelles 
i d'un plat78 (Foto 17), que ens decantem per considerar com indicadora 
de Santes Creus o d'un àmbit monàstic, per al qual haurien estat encarregats 
els elements de vaixella i no com la marca de qualitat exigida al terrissaire 
o al taller (normalment estampada o incisa abans de la cuita o pintada al 
cul sota el vernís). 

Finalment voldríem cridar l'atenció cap a uns signes gravats al revers 
de nombrosos trossos, a la vora, si aquesta és prou ampla o, si el recipient 
és còncau, a la zona més bombada. Les podem classificar en motius re
ligiosos, geomètrics i lletres. 

E l més usual és el bàcul abacial (Foto 18), amb la crossa corba o 
angulosa i la tovallola de puntes divergents (2,5-4 x 1,5-3 cm), que hem 
comptat vint-i-tres vegades, especialment en plats (de 20 cm de diàmetre 
amb base de 5,5 cm i 2,5 m d'alt) i en una escudella. Després veiem una 
simple creu grega (2,5-4,5 x 2-4 cm), onze cops; una aspa (3x1 cm); un 
cercle amb el centre incís i tallat com un món (2,3-2,5 cm de diàmetre), 
quatre cops (Foto 19); un trident (2,5 x 1,3 cm) (Foto 20); una línia 
poligonal oberta de sis segments (3,5 x 3 cm); dues paral·leles partides per 
una línia perpendicular (7 x 4,5 cm) i un triangle amb prolongacions (3,5 
x 2 cm) (Foto 21). Pel que fa a les lletres, anotem, cinc vegades en 
escudelles, una f més o menys angulosa (2-2,5 x 1 cm) (Foto 22); el grup 
OR, potser abreviatura d'orde79 (1-1,5 x 2-3 cm), vuit (Foto 23); una Z 
invertida (3,5 x 3 cm), una mena de delta (1,5 x 0,7 cm) i una t minúscula 
en un plat del segle X V I I I (3 x 0,7 cm). En darrer terme, comprovem la 
presència de senyals associats: una creu grega, juntament amb una aspa i 
una F, un cercle puntejat amb una creu, i el mot abreujat OR amb una aspa 

78. Com podem admirar a les peces de la rica vaixella de reflex i blau disposada sobre la taula de l'escena del 
Sant Sopar de Jaume Ferrer I (predel·la d'un retaule potser procedent de Linyà, Museu Diocesà i Comarcal 
de Solsona). L'original costum de personalitzar amb lletres la ceràmica d'ús particular (rajoles i atuells de 
luxe,) deriva principalment dels monarques Joan II i Blanca de Navarra, que encarregaren obres de Manises 
diferenciades amb la «Y» o la «B», respectivament, coronades o no i àdhuc enllaçades (M. Gonzàlez Martí, 
Ibid., tom I , p. 374-377 i tom I I I , p. 19-25). 

79. Una rajola blava de Manises del primer terç del segle X V presenta, sota un filacteri amb el cognom del 
cirurgià Gabriel Amat, una creu de doble travesser fusionada amb OR, desxifrada per M. Gonzàlez Martí 
com una abreviatura cal·ligràfica usada pels que havien obtingut un títol literari à l'Estudi General de 
València (Ibid., tom I I I , p. 81 -82 i fig. 114). 
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pintada amb reflex ( 5 x 4 cm), aquesta última una marca de taller que hem 
localitzat en altres fragments. E l fet d'haver estat tots gravats a posteriori 
al mateix monestir i sovint de forma barroera -en perjudici de l'esmalt-
suggereix que foren efectuats per la mà de la persona que s'ocupava 
habitualment de l'administració dels queviures, roba i objectes d'ús quotidià, 
és a,dir del monjo cellerer major. Cada nova comanda devia requerir un 
prompte marcatge, per tal de controlar el material disponible, destriant 
potser el destinat als membres ordenats del d'altres habitants del monestir, 
llecs, donats i visitants d'honor -com ho deixaria creure el món-, i de 
facilitar-ne els obligats recomptes o inventaris, després d'un nou 
nomenament. 

Conclusions 

En enllestir aquest breu estudi dirigit vers una de les tradicionalment 
qualificades, amb un cert to despectiu, com a «arts menors», voldríem 
subratllar els punts que estimem més rellevants a l'hora de situar les 
principals fites cronològiques de la història i evolució artística del monestir. 

En primer lloc, a la llum de les darreres investigacions sobre la ceràmica 
de paviment cistercenca, podem recular la datació normalment atribuïda a 
les rajoles incrustades d'influència francesa, amb la flor de lis, al darrer 
terç del segle X I I I , en lloc del segle X I V i a l'ensems certificar que totes 
les que es troben disperses en museus i col·leccions en comparteixen la 
procedència, traslladada erròniament al refetor canonical de Tarragona o 
a la catedral de Barcelona. 

D'altra banda un examen ràpid del conjunt de les restes conservades al 
magatzem del Museu santescreuí ens ha revelat algunes peces de ceràmica 
heràldica esmaltada més antigues que les fins ara conegudes. Així, cal 
remuntar-les a la primera meitat del segle XV, durant l'abadiat de Joan 
Pinyana o fins i tot abans. 

L'agradable descoberta de la presència dels emblemes i divises d'Alfons 
el Magnànim, a partir de bocins de mides reduïdes, tampoc manca d'interès, 
sobretot si enllacem la troballa amb l'afició per les arts i les lletres del 
sobirà. L'enrajolat de cairons i alfardons, amb el feix de mill, el «siti 
perillós» dels cavallers de la Taula Rodona i inscripcions religioses 
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segurament ha de posar-se en connexió amb l'enterrament, dins el recinte 
claustral, del seu mestre de capella, Juan Aznar. 

Les restants noves dades heràldiques no resulten tampoc gens 
menyspreables, tant pel que fa a l'esmentat fra Joan Pinyana, com als seus 
successors, a partir de Pere Blanc i del castellà Pedró de Mendoza fins a 
Pere Noguers. L'atzar ha consentit que subsistissin un fragment de plat 
barceloní atribuible a Bartomeu Rovira, abat quadriennal del començament 
del segle X V I I i quatre més de rajoles d'un abat que només exercí el seu 
càrrec un any, Antoni Lleó, ben avançada la segona part de la divuitena 
centúria, com deduïm de les armes, parlants en el segon cas, en conjunció 
amb les seves inicials pròpies. 

L a bellesa del gerro reusenc de reflex i blau de cobalt de l'abat Valls 
degué admirar-se en altres objectes d'ús, com, per exemple, el plat al qual 
pertanyia la petita mostra recollida. 

Si bé el blasó de l'abat Noguers és un dels més difosos, en figurar en 
alt relleu al brocal de pou, l'hem localitzat per primer cop traduït en 
rajoles. Nogensmenys ens ha resultat més engrescador relacionar la 
intervenció abacial, juntament amb l'enrajolat, amb les teules planes 
d'imbricació de tres colors i el passamà, que, a més d'un pom, tan sols 
havien estat citats documentalment. L a teuladeta que les primeres devien 
ornar tindria un evident paral·lelisme amb les torres laterals plantejades 
per Pere Blai per al Palau de la Generalitat de Barcelona i amb la cúpula 
que encara el presideix o amb les cobertes de l 'Arxiu de Pedralbes, del 
coronament del campanar de Santa Maria de Vilafranca del Penedès i 
altres. 

L a ceràmica constituí un indubtable mitjà per a donar a conèixer 
convenientment el distintiu de Santes Creus, l'evolució del qual hem 
analitzat de forma succinta. 

Deixant de banda les consideracions de caire estrictament heràldic, un 
capítol inesperat ens el proporciona el registre de lletres en blau i marques 
incises al revers de la vaixella, que ens patentitzen la preocupació de 
l'abat, assumida pel monjo cellerer, per controlar els béns mobiliaris del 
monestir. 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
M. JOANA V I R G I L I I GASOL 
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IL·LUSTRACIONS 





Foto 2. Reconstrucció del paviment de Manises (s. X V ) , amb emblemes d'Alfons el 
Magnànim, inscripcions de caràcter religiós i les barres catalanes, que, segons 
Font i Gumà, hauria estat reinstal·lat amb desordre al claustre del Palau Reial 
(esquema extret de l'obra de M. Gonzàlez Martí, Ceràmica del Levante espanol, 
I I , p. 689). 
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Fotos 3-4. Restes de dos alfardons, on veiem un fragment del feix de mill i el peu del «siti 
perillós», símbol del poder del monarca a Nàpols. 
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Foto 10-11. Teules vidrades (en blau, daurat i blanc), una de les quals mostra el forat per 
a la fixació a les llates, una secció de passamà i un fragment del pom de 
coronament d'una teuladeta. 
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Fotos 14-16. Centre d'una escudella de reflex de Reus, amb la Tau del Capítol de Tarragona, 
i restes de plats blaus barcelonins, amb l'escut mercedari i el distintiu del 
Carme. 
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Foto 17. L a C pintada en blau al fons de tres escudelles devia fer referència a una secció 
del Monestir. 

Foto 18. 
E l bàcul incís al revers de 
diferents peces de vaixella. 
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Foto 19. Un cercle incís, puntejat 
i tallat com un món, que, 
al tros inferior, es com
bina amb una creu. 

Fotos 20-21. Altres signes gravats, on descobrim un trident, una " Z " invertida, línies 
perpendiculars i un triangle amb prolongacions. 
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P E R E SERRA, GUERAU GENER I LLUÍS 
BORRASSÀ A L'ENTORN D E L GRAN R E T A U L E 

GÒTIC DE SANTES CREUS 1 

Com és prou sabut, l'església de Santes Creus ja no és presidida per 
cap retaule gòtic, sinó per un de barroc obra de Josep Tramulles2. E l 
retaule gòtic del monestir de Santes Creus, que presidia el temple cistercenc 
des de les primeres dècades del segle XV, va ser desmuntat el segle X V I I 
i mai més no ha tornat a presentar-se tal i com havia estat concebut. 
Tanmateix, a diferència de tants altres retaules «jubilats» o desapareguts 
sense deixar rastre, el de Santes Creus és encara avui cèlebre pels importants 
vestigis físics que, idealment, permeten reconstruir-lo gairebé sencer. A la 
conservació del conjunt, s'hi afegeixen també alguns documents que el 
converteixen, com veurem, en una de les obres pictòriques més atractives 
i complicades del gòtic català. 

1. Aquest text correspon a la conferència pronunciada el mes de setembre de l'any 1992, amb ocasió de la 
X L V I Festa Anual de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (Monestir de Santes Creus). He volgut afegir 
amb posterioritat algunes notes bibliogràfiques i comentaris marginals, per tal de resseguir millor l'estat de 
la qüestió i facilitar en l'escrit algunes de les dades fonamentals sobre el tema. 

2. Cèsar Martinell, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, I. Els precedents. El primer barroc (1600¬
1670) (Monumenta Cataloniae, vol. X ) , Barcelona, 1959, p. 111. 
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Peripècies i estructura del retaule 

E l retaule de l'altar major de Santes Creus, desmuntat cap al 1647 i 
retirat del culte, era massa gran com per poder-lo encabir en una altra 
església qualsevol. Era força habitual la pràctica de reutilitzar retaules 
considerats antiquats en centres menors o depenents dels principals per als 
quals havien estat executats. Podem recordar els casos de més d'un rretaule 
de Poblet, localitzats fora del marc d'origen3, com també les peripècies 
atribuïdes al retaule de sant Marc, contractat per Arnau Bassa i destinat a 
la capella dels sabaters, de la catedral de Barcelona. En el nostre cas, el 
retaule cistercenc es va voler instal·lar a la parroquial de la Guàrdia dels 
Prats. L'església escollida era un centre vinculat al monestir, situat prop 
d'aquest i a la mateixa Conca de Barberà. Cèsar Martinell ens informa que 
el retaule original de la Guàrdia devia ésser incendiat el 1646 per les 
tropes castellanes durant la Guerra dels Segadors4. Però, com dèiem, el 
retaule de Santes Creus degué ser massa gran per substituir el perdut. De 
fet, per adaptar-lo al nou emplaçament va caldre separar-ne algunes parts 
-en les quals es representava la Nativitat, coronada per un pinacle amb 
sant Joan evangelista i la Resurrecció de Crist- que varen anar a parar a 
una ermita del terme. Les taules que eren a la Guàrdia, muntades si fa no 

3. Durant els segles X I V i X V els monestirs cistercencs, allunyats ja dels inicials afanys de reforma de l'orde 
i de les premisses rigoristes i austeres en el terreny de l'art promogudes per sant Bernat, havien de ser 
importants promotors d'obres adscrites als estils vigents. Actualment la visió més aviat despullada d'alguns 
d'aquests edificis no respon a la que havia de ser la seva situació en el període central del gòtic. L'anomenat 
retaule de Cardona, relacionat amb l'activitat del Mestre de Baltimore, bé podria procedir d'un centre 
cistercenc (Rosa A L C O Y , «Mestre de Baltimore. Retaule de Cardona», Prefiguració del Museu Nacional 
d'Art de Catalunya, Barcelona, 1992, p. 227-230). D'altra banda, el conjunt conegut com a retaule de santa 
Úrsula de Cubells (MNAC) , signat per Joan Reixac, és obra procedent en realitat d'una de les capelles del 
monestir de Poblet, com es demostra a Pere B E S E R A N i Rosa A L C O Y , Notícia sobre la procedència 
pobletana del retaule de santa Úrsula de Joan Reixac, a «Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya» 
(1993), en premsa. Sense ànim de fer inventari, val a dir que altres obres procedents del monestir de Santa 
Maria de Poblet formen part actualment dels fons M N A C . Es tracta del retaule de sant Vicenç, M N A C , n. 
inv. 15797, descobert a Menàrguens (La Noguera), i dels fragments d'un retaule de santa Eulàlia, M N A C , 
n. inv. 64041-64042) de Bernat Martorell. Recordem també un tríptic del mateix monestir, dedicat a la 
Mare de Déu i inclòs en el catàleg de Bernat des Puig i Jaume Cirera (a J. G U D I O L i S. A L C O L E A , 
Pintura gòtica catalana, Barcelona, 1987 (1986, cat. n. 414, fig. 696). Pel que fa a Santes Creus, al retaule 
de l'altar major s'afegeix una taula amb els sants Joans de la col·lecció Alfred P. Sloan Jr. de Nova York 
(Id„ Pintura..., cat. n. 221, fig. 409). 

4. Cèsar Martinell, El monestir de Santes Creus, Barcelona, 1929, p. 204-205. 
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fa com són ara a la catedral de Tarragona, varen passar, el 1914, al Museu 
Diocesà de Tarragona i , més endavant, s'instal·laren en una capella de la 
catedral, i configuren l'anomenat retaule de la Mare de Déu de Montserrat, 
que es conserva encara sota aquesta advocació sobrevinguda5. 

En canvi, els trossos del retaule que havien anat a parar a una ermita, 
un cop dissociats del cos de l'obra, foren venuts el 1890 i entraren en el 
laberíntic món del col·leccionisme privat. De la Resurrecció sabem que va 
passar per les mans del general Navarro (baró de Casa Davalillo) 6 abans 
de ser comprada, el 1945, per l'Ajuntament de Barcelona a un antiquari 
de Madrid. L a taula de la Nativitat i la seva cimera havien entrat, el 1935, 
a la col·lecció Fontana, procedents de la del comte de l'Asalto, i no 
ingressaren al MAC, on ja es conservava la Resurrecció, fins el 1976, 
quan la col·lecció de Pere Fontana fou donada per la vídua d'aquest7. 
Sortosament, les peces separades del tronc principal han anat a raure a un 
centre català i públic. 

A partir d'aquests fragments del retaule s'ha pogut arribar a una 
reconstrucció fidedigna del conjunt. Fou Joan Ainaud el primer que va 
publicar una hipòtesi de reconstrucció, que suposa reconèixer en les taules 
del M A C com un quart carrer, equivalent als tres que hi ha a Tarragona8. 
Es disposen quatre carrers, compostos cada un per dues escenes de la vida 
de Crist i la Verge i els seus coronaments amb el tema dels evangelistes. 
Això obliga a desplaçar les pintures de l'eix central, cosa que s'adiu amb 
el fet que una gran marededéu de fusta ocupava el lloc principal, com a 
imatge de devoció i titular del retaule, acompanyada de dues figures més, 
també de fusta, sant Bernat i sant Benet, la presència de les quals queda 
més que justificada en una obra destinada a un monestir cistercenc, com 

5. E l retaule de la Verge de Montserrat quedaria configurat a partir del 1934 (vid. Joan A I N A U D , Tahla de la 
Resurecciónprocedente de Santes Creus, «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona» (Barce
lona), IV, n. 3-4, juliol-octubre 1946, p. 499-505, p. 501). 

6. Joan S U T R A y V I N A S , El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona, «Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya», Barcelona, 1935, p. 25. 

7. Vegeu el catàleg publicat en aquella ocasió amb textos de Joan A I N A U D D E L A S A R T E , Donació Fonta
na, Ajuntament de Barcelona, Museu d'Art de Catalunya, Palau de la Virreina, Barcelona, (desembre de 
1976 i gener de 1977), n. cat. 114.739 i 114.740, p. s. n. 

8. Joan A I N A U D , Tahla de la Resurrección..., p. 499-505. 
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a al·lusió al fundador i al reformador de l'orde9. Per completar l'eix cen
tral hom ha imaginat un agut pinacle que aixoplugaria la Verge, de la 
mateixa manera que en les extrems laterals dos cossos semblants, d'alçada 
inferior, cobreixen els dos sants de l'orde10. 

Entre els carrers així configurats destaquen encara les restes dels feixos 
de tres columnes tornejades que elaboren una espècie de trena que 
subdivideix els espais de forma ornamental. Notem l'abandó del sistema 
de muntants amb representacions de sants, característic del gòtic català 
des de l'època dels Bassa, i que a partir de final del segle X I V i el principi 
del segle X V troba competidores en les columnetes tornejades que 
envaeixen les fusteries dels retaules del gòtic internacional". Es tracta 
d'un esquema que ja havia emprat Pere Serra en les produccions més 
tardanes del seu taller12. 

Com veiem, hem conservat les parts més importants del conjunt, tant 
pintades com esculpides. Només la predel·la hauria estat mutilada per 
adequar-la a l'amplada menor del conjunt, tal i com es muntà a la Guàrdia 
i com és ara a la catedral de Tarragona. Es probable que a la part central 
i sota els peus de la Verge hi hagués un prominent tabernacle de fusta, 
semblant al del retaule de la Marededéu de Sant Martí Sarroca, obra de 
Jaume Cabrera13. D'acord amb la gran envergadura de la pintura que 
analitzem potser caldria pensar també en la pèrdua d'unes portes laterals 
com les del retaule de Cabrera, però això no és prou evident i hem de tenir 
en compte que una tal disposició no es generalitza en els grans retaules 
catalans fins més endavant. 

9. Per a la reconstrucció fotogràfica del retaule, N. de D A L M A S E S i A. JOSÉ P I T A R C H , L'art gòtic. S. XIV-
XV(Història de l'Art Català, vol. III ) , Barcelona, 1984, p. 218-219. J. G U D I O L i S. A L C O L E A B L A N C H , 
Pintura..., fig. 360 (cat. n. 200). 

10. Vegeu el retaule a la catedral tarragonina a: Francesc V I C E N S , La catedral de Tarragona, Barcelona, 
1970, fig. 103. De fet, la documentació sobre el retaule parla de tres tabernacles que poden correspondre a 
aquestes estructures. 

11. És interessant veure com en el retaule d'Albatàrrec es dóna una solució mixta que integra els muntants amb 
figures de sants i profetes i el sistema de columnetes tornejades que dominarà les fusterires de la primera 
meitat del segle X V amb gran fermesa. 

12. Recordi's el retaule de santa Eulàlia i santa Clara de la catedral de Sogorb (c. 1402) o el de sant Pere de 
Cubells. Joan Mates, vinculat al taller de Pere Serra, també denota aquest gust per la columna tornejada 
que s'adiu bé amb les sofisticacions del moment internacional. 

13. J. G U D I O L i S. A L C O L E A , Pintura..., fig. 452 (cat. n. 250). 
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Pel que fa a l'ordenació de les escenes, la proposada en les primeres 
reconstruccions és perfectament versemblant, ja que la seqüència definida 
no trenca el discurs cronològic dels fets, llegibles en ziga-zaga d'esquerra 
a dreta i de dalt a baix. E l programa del retaule ens permet fer un interessant 
recorregut pels goigs de la Verge. En realitat sorprèn el caràcter gojós del 
conjunt, amb una absència total de les escenes de dolor. En aquest sentit, 
és rara la de la Crucifixió, que no acostuma a faltar en un lloc o altre dels 
retaules fets a Catalunya. L a possibilitat que, com altres casos, un cicle 
complet de la Passió s'hagués desplaçat fins a la predel·la queda descar
tada, ja que aquest espai és ocupat per grups de sants als quals al·ludirem 
després. Una qüestió diversa ens la podria oferir el desaparegut tabernacle 
o estructura situada als peus de la Verge, lloc associat al sagrari i a la 
predel·la on era habitual la presència del Baró de Dolor o Crist de Pietat, 
situat entre Maria i sant Joan i que, amb la seva dimensió ambivalent, 
actua com a imatge relacionada amb la mort i amb la resurrecció de la 
divinitat. En aquest sentit, permet suplir en part la manca d'un Calvari ad 
hoc. 

Respecte a la part de la predel·la conservada, cal dir que, si bé és prou 
normal la presència de sants en aquest emplaçament, no ho és gens la 
manera com apareixen aquí, agrupats en petites multituds especialitzades, 
una mica com si s'hi hagués sintetitzat part de l'estructura d'un retaule de 
Tots els Sants en un marc peculiar i força caracteritzat temàticament com 
és la predel·la. Els quatre compartiments arquejats que coneixem, malmesos 
en la zona inferior i retallats alguns d'ells, mostren escuts als carcanyols 
(la creu del monestir i les quatre barres reials) i es dediquen, d'esquerra 
a dreta, als profetes, amb nimbes poligonals, als sants diaques identificats 
pels símbols de llurs martiris, als fundadors (clergues i monjos), clarament 
presidits per sant Bernat i , finalment, als apòstols, guiats per sant Pere14. 
No és massa clar si hi havia més compartiments, però a falta d'altres 
episodis se n'hi podrien encabir un parell més. Si així fos, hi podríem 
imaginar bé figures de santes (verges i màrtirs), que no apareixen a la 
resta, o bé mantenint la masculinitat dels grups anteriors, adient a un 

14. Les taules dels diaques i fundadors presenten un costat retallat mentre que el compartiment dedicat als 
apòstols és el més afectat en la zona baixa, amb una gran llacuna que abasta gairebé la meitat del quadre. 
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monestir de clausura masculí, podríem pensar en altres hipotètics grups de 
sants (guerrers, eremites...). De tota manera, l'alternativa temàtica relacio
nada amb el Crist mort podria obstaculitzar en part aquesta ampliació d'un 
programa hagiogràfic particularment singular i atractiu. Una organització 
anàloga en el marc del bancal no sembla definir-se en altres pintures 
catalanes. Tanmateix, és possible assenyalar el cas del retaule de Tots els 
Sants realitzat per a l'altar major de l'església florentina d'Ognisanti pel 
pintor llombard Giovanni da Milano. Aquest mestre actiu a la Toscana 
disposa els diferents cors -les verges, els màrtirs, els apòstols, els patriarques 
i els profetes- en aquesta zona del retaule, que també en aquest cas es 
conserva incompleta15. Luisa Marcucci considerava que el Políptic de 
Giovanni da Milano, actiu entre 1346 i 1369, hauria pogut estar centrat pel 
tema de la Coronació de Maria, fet que sembla confirmar-se i que legiti
men els cors representats, en tant que se'ls relaciona amb els que en el text 
de les lletanies posen de manifest la reialesa de Maria (Regina Virginum, 
Regina Màrtir um...)K\ D'altra banda, els grups de tots els sants també 
queden associats a Maria en algunes grans taules italianes de la Maestà, 
que tenen les seves plasmacions més completes i atractives en la primera 
meitat del segle X I V i en l'àmbit de l'escola senesa. Tampoc no és fàcil 
oblidar composicions florentines com aquelles de les taules que presideixen 
la capella Baroncelli a l'església franciscana de Santa Croce, adscrites al 
taller de Giotto i on la Coronació de Maria apareix envoltada a banda i 
banda d'un ampli cor celestial. Però és en el marc català immediatament 
precedent a la realització del conjunt de Santes Creus on hauríem de 
descobrir la idea dels grups hagiogràfics cohesionats per funcions i trets 
específics, vinculats a la titularitat de la Mare de Déu. 

Concretament, a Catalunya varen ser els germans Serra els que en els 
seus retaules incorporaren el tema de Tots els Sants a l'entorn de la imatge 

15. Luigi CAVADINI i Mina G R E G O R I , Giovanni ela Milano, Comune di Valmorea, 1980, p. 60-67, cat. n. 9. 
16. Luisa M A R C U C C I , I Dipintí toscani delsecolo XIV, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1965, cat. n. 

48, p. 83-86. Per a altres exemples vinculats a la Coronació de Maria vegeu nota 18 del nostre text. 
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de la Mare de Déu i el Nen 1 7. En conseqüència, hem de tenir en compte 
la temàtica d'obres com aquestes a l'hora d'analitzar el retaule marià del 
monestir cistercenc i la seva original predel·la. 

Observem com la relació entre la regina del cel i els cors especialitzats 
que componen les complexes jerarquies celestials s'imposa, seguint una 
tradició retaulística anterior que s'adapta ara a les exigències d'un nou 
context, d'un nou espai i una nova cronologia. L'ordre configurat pels 
confessors en altres conjunts podria ser ara equiparat al dels sants fundadors 
i reformadors dels Cister. També es posa de manifest l'arrelament d'aquesta 
tradició a Catalunya, segons ens descobreix l'activitat del taller italianitzant 
dels germans Serra. A partir d'aquí, confirmem el nexe establert entre el 
tema mariològic dels carrers centrals i el programa hagiogràfic -resumit 
en l'espai disponible de la predel·la-, vinculats ambdós als esquemes dels 
retaules de Tots els Sants18. Atès que el taller de Pere Serra hauria estat 
l'encarregat d'iniciar l'obra i d'haver-la enllestit si la vida del pintor no 
s 'hagués vist truncada molt abans d'aconseguir-ho, aquestes 
correspondències resulten encara més suggerents i interessants. 

Els mestres del retaule de Santes Creus 

Menys senzill que la reconstrucció física del retaule i de les seves 
peripècies és l'esclariment de la seva autoria plural i imbricada. Autoria 
que, pels atractius resultats aconseguits, desperta la curiositat a l'hora de 
definir les intervencions esdevingudes a la mort de Pere Serra. L a 
documentació coneguda és un punt de partida fonamental. 

17. També la pintura valenciana es fa ressò del tema d'obres com el retaule de la Trinitat, sant Miquel i Tots els 
sants, avui al Metropolitan de Nova York (vegeu-lo reproduït a Enrique B A G U É i Juan P E T I T , La Baja 
Edad Media (Historia de la cultura espanola), Barcelona, 1956, fig. 77, p. 183). Un cop estudiades les 
composicions d'aquest conjunt del gòtic internacional valencià és clar que el tipus de processó en filera 
única de cada grup de sants no permet descartar com a models més propers les obres sortides del taller 
barceloní dels germans Serra. E l retaule de Tots els sants, de Sant Cugat del Vallès, ens apropa a aquest 
model que situa els sants almenys en dos termes diferents respecte al pla de fons. 

18. A l'Aragó, el retaule de la Coronació de la Verge vinculat a Pedró Zuera (catedral d'Osca) enclou quatre 
grups de sants, diferenciats per les seves categories específiques dins del regne celestial. Aquí sembla 
també molt ben definida la jerarquia composta pels apòstols, als quals s'afegeixen sants clergues i fundadors, 
màrtirs i santes verges. 
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E l 26 de gener de 1403, Pere Serra signa apoca a l'abat Andreu Porta, 
després de rebre dels sots-prior de Santes Creus, fra Tomàs Llonch, 220 
florins d'or a compte dels 300 que se li devien per raó dels tres tabernacles 
i el retaule que ha de construir i fer per a l'altar major del monestir, tal 
i com havia de constar en el contracte establert entre ambdues parts'9. 
Desconeixem aquest contracte, que devia detallar les condicions de mane
ra minuciosa, però, atès que s'afirma que se li devien diners des del 
novembre passat, és possible que fos en aquell moment -és a dir, el 
novembre del 1402- quan es feren els pactes i se signà el contracte, Pel 
que fa a les al·lusions a tres tabernacles, consignades en el document, no 
hem d'entendre que Pere Serra fos encarregat de fer altres obres per al 
monestir, sinó que s'expliquen com a referència als tres pinacles que 
havien de cobrir les tres escultures ja esmentades de la Marededéu, sant 
Benet i sant Bernat. Mentre que aquests treballs d'imatgeria haurien estat 
encarregats separadament al taller d'un escultor, Pere Serra seria el res
ponsable de fer construir l'estructura del retaule, inclosos aquests singulars 
- i cars- elements prominents. 

E l cas és que Pere Serra, actiu des de la dècada del 136020, és a principi 
del segle X V -quan el 19 de març del 1404 signa àpoca pels 80 florins 
restants fins als 300- un home gran, i potser malalt. Aleshores s'especifica 
que el preu total fixat pel retaule és de 10.000 sous, uns 900 florins, i que 
aquests 300 són només la primera part del pagament. Sospitem que el 
març del 1404, l'abat Porta i els seus monjos no devien fiar-se gaire que 
el mestre Pere Serra pogués enllestir l'empresa. Es per això que el mateix 
dia de la signatura de l'àpoca, el 19 de març, i davant del mateix notari, 
el mestre Pere, promet a l'abat i al monestir que, si no enllesteix el retaule 
per mort o malaltia o alguna altra causa legítima, restituirà els diners 
rebuts, deduint-ne el preu del que ja estigui fet, segons arbitri d'homes 

19. Document de l'Arxiu de la catedral de Barcelona (Gabriel Canyelles, llibre comú 5, anys 1402-1403), 
publicat per Josep M A D U R E L L i M A R I M O N , El retaule major gòtic de Santes Creus (un nou document 
per ala seva història, Memòries de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus/Tarragona, I , 1950, 
p. 147. Recollit també a Josep M A D U R E L L i M A R I M O N , El pintor Lluís Borrassà, su vida, su tiempo, 
sus seguidores y sus ohras, «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona», vol. V I I I , 1950, p. 66, 
doc. 62. 

20. Pere Serra entrava com a aprenent al taller de Ramon Destorrents el 1357. 
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bons21. E l text en qüestió fa suposar que allò fet no devia ser gaire, però 
no sabem com avançaria l'obra fins a la mort del pintor, esdevinguda entre 
el maig del 1405 i el maig del 1408, atès que Pere Serra tenia també en 
aquests anys altres compromisos professionals pendents. 

L a darrera notícia sobre el retaule és del 16 de març de 141922. En un 
document força estrany, Lluís Borrassà reconeix que el 16 de juliol de 
1411 havia cobrat 133 lliures i 6 sous per la seva intervenció en el retaule 
de Santes Creus, obra que, segons explica el mateix document, el pintor 
Guerau Gener havia deixat inacabada en morir. Així que ja tenim tres 
noms de pintors -Pere Serra, Guerau Gener i Lluís Borrassà- associats a 
un mateix retaule. A partir d'aquí es multiplica la incertesa sobre les fases 
de realització de l'obra. ,<,Quan va morir Pere Serra deixant l'obra incon-
clusa? Què hi havia fet? Quan i per què se'n faria càrrec Guerau Gener? 
Quan va morir? Quina fou la seva participació en l'obra? Des de quan és 
Borrassà l'encarregat de finalitzar el treball? Quan l'enllesteix? Per què 
signa l'àpoca de cobrament vuit anys després de cobrar-la? Per ara no hi 
ha nous documents per a desvelar aquestes incògnites. En tot cas és a les 
pintures que se'ns han conservat que hem de mirar d'interrogar per a 
cercar les pautes de la intervenció de tots tres i poder respondre a alguns 
d'aquests enigmes. 

Haurem de tenir en compte, però, el que sabem dels protagonistes 
d'aquesta intrincada història i dels vincles que els podien unir en diferents 
moments. Guerau Gener, actiu a Barcelona el 1390, època de la plenitud 
de Pere Serra i dels segurs inicis de Lluís Borrassà 2 3, apareix documentat 
més tard a València, on treballava l'abril de 1405 i possiblement fins al 

21. Vegeu Josep M. M A D U R E L L M A R I M O N , El arte en la comarca alta de Urget, «Anales y Boletín de los 
Museos de Arte de Barcelona», Barcelona, 1946, p. 20, nota 27 i Notes sobre dos retaules de l'altar major 
de Santes Creus, Memòries de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, I , 1948, 60-61, doc. 1-2. E l mateix 
autor publicà també aquests documents a El Pintor Lluís Borrassà... V I I I , 1950, p. 68-69, doc. 65-66. 

22. A H C B , notari Juan de Pericolis, llig. 147, publicat per J . M A D U R E L L i M A R I M O N , Notes sobres dos 
retaules..., doc. 3 (També a El pintor Lluís Borrassà..., doc. 226, p. 253-254, on l'autor esmenta anteriors 
referències al document: Conde de V I L A N O V A , El Patrimonio Històrica Artística. Hallazgo de impor-
tantes documentos relacionados con artistas catalanes. Comisión Provincial de inonumentos, «La Van-
guardia», Barcelona, 1 de novembre de 1935). 

23. Sobre els contactes entre Gener i Borrassà cal remetre's a dos documents del 1391. En el primer, del 26 de 
juny, Guerau, amb 22 anys d'edat, es compromet a treballar durant dos anys amb el mestre Borrassà. E n el 
segon, de 1' 11 de setembre, es cancel·la el contacte anterior (Vegeu J. M. M A D U R E L L , El pintor..., X , 
1950, p. 84-86, doc. 88 i 90). 
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1407. Tanmateix, el mes de març d'aquest mateix any és esmentat com a 
ciutadà de Barcelona. Val la pena explicar que el document del 4 de març 
de 1407 que ens ofereix aquesta valuosa referència sobre la relació de 
Guerau amb Barcelona és un contracte per a la realització d'un retaule de 
la Verge, destinat a l'altar major de la catedral de Monreale, a Sicília 2 4. 
Aquesta obra perduda, que havia de conjugar també pintura i escultura, 
presentaria una estructura i una temàtica molt properes i fàcilment com
parables a la que oferia originalment el retaule de Santes Creus; això 
podria fer pensar en la correspondència directa i en la contemporaneïtat 
d'execució 2 5. L a imatge central del conjunt destinat a Sicília havia de ser 
realitzada per l'escultor Pere Sanglada, destacat mestre del gòtic interna
cional actiu a Barcelona26. Potser que aquesta notícia hagi influït en 

24. Núria de Dalmases i Antoni José Pitarch, a L'art gòtic..., p. 220-221. Els autors del llibre al·ludeixen al 
contracte del retaule destinat a Monreale del 4 de març de 1407, en què el pintor es compromet a enllestir 
l'obra per la festa de sant Joan de l'any 1409, com a factor important en la datació del retaule de Santes 
Creus; Guerau Gener es dóna un termini de més de dos anys, que s'hauria d'interpretar com a etapa en què 
el pintor, ocupat en el treball sicilià, no hauria pogut dedicar-se al conjunt dels cistercencs. Per tant, la 
cronologia d'aquest darrer tindria com a terme post quem el juny del 1409 i podríem parlar del 1409-1410 
com a època en què Guerau es concentra en les seves taules. Tot i l'interès d'aquestes apreciacions, no 
podem oblidar que els pintors medievals, com altres artistes d'èpoques diverses, treballaven al mateix 
temps en diferents obres que els permetien avançar simultàniament per fronts varis i mantenir satisfets -o 
menys insatisfets- els seus múltiples comitents. Es evident que els grans encàrrecs no sempre han d'arribar 
esgraonadament i que cal acceptar-los quan arriben per tal de no perdre possibles clients o oportunitats 
valuoses. En aquest sentit, podríem relativitzar el paper jugat per al retaule de Monreale a l'hora de judicar 
el temps d'inici de la intervenció de Guerau Gener en el retaule de Santes Creus, sense negar, òbviament, 
que la realització del conjunt insular pugui haver estat una de les causes que impediren que el pintor acabés 
convenientment l'obra que ens ocupa. 

25. Vegeu el llarg contracte signat per Guerau Generi Pere de Queralt (recollit per A. D U R A N S A N P E R E , Un 
deixeble..., p. 128 i J . M. M A D U R E L L i M A R I M O N , El pintor..., X , 1950, doc. 149, p. 162-164) on 
s'especifica detalladament el programa general. Destaquem la presència de quatre carrers, compostos de 
vuit escenes, set de les quals són presents a Santes Creus. Esmentades en el mateix ordre, els temes coincidents 
són l'Anunciació («Salutació de la Verge Maria»), la Nativitat, l'Epifania, («offeita dels III Reys»), la 
Resurecció, l 'Ascensió de Crist («Com lo Fill de Déu s'en puga als Celis»), la Pentecosta («Festa del 
Sperit Sant») i l 'Assumpció. E l retaule de Monreale substitueix la Coronació de Maria (situada al final de 
la sèrie en el cicle cistercenc) per la Presentació de la Verge al Temple, que inauguraria les seqüències de 
l'obra siciliana, amb la qual cosa cal pensar en una reordenació dels restants episodis. Malauradament, el 
document no és tan precís pel que fa a la predel·la, que seria pintada amb un total de sis quadres o «cases», 
segons les indicacions de Pere de Queralt. Tanmateix, els coronaments confirmen, de nou, sospitoses 
coincidències amb el conjunt de Santes Creus, ja que són també els quatre evangelistes els encarregats 
d'aparèixer en aquest espai que el monument anomena «spigues». 

26. També poden ser indicatives per a la composic ió del retaule dels cistercencs les precisions sobre la situació 
de la imatge de la Verge de Monreale: «E sobre lo dit tabernacle, ha a fer una ymage de madona sancta 
Maria, de la dita fusta, qui stiga sobre una represa. L a qual ymage hage e sia tengut de fer Pere Sanglada, 
ymaginayre, ciutadà de la dita ciutat de Barcelona. E que hage d'alt la dita image . V I I I I . palms de la dita 
cana. E que, sobre la dita ymage, sia tengut fer, o fer fer, una spiga o tabernacle de la dita obra entretallada, 
la qual hage de altària . X X . I I I . palms e mig.. .» (J. M. M A D U R E L L , E l pintor..., V I I I , 1950, p. 163). 
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l'atribució de la Marededéu del retaule de Santes Creus a aquest escultor; 
però tot i ser una obra excel·lent de l'estil internacional sembla més 
versemblant l'atribució de la imatge al seu contemporani i també barceloní 
Antoni Canet, segons la proposta que també es pot fer extensiva a les dues 
figures abacials27. 

Hi ha diverses raons que poden explicar que Guerau Gener, retornat a 
Barcelona en el moment adequat, poc després de la mort de Pere Serra, 
fos l'escollit per substituir-lo. En primer lloc, descobrim un mestre que ja 
havia realitzat obres importants a la ciutat28. Després hauria ampliat el seu 
aprenentatge al costat de reconeguts pintors valencians, com Marçal de 
Sas 2 9 i Gonçal Peris 3 0, fet que representaria un factor positiu en la seva 
carrera. D'altra banda, el seu retorn coincidiria segurament amb una 
conjuntura favorable que permet pensar en un Lluís Borrassà desbordat 
per un excés de compromisos que potser el descartaren, d'entrada, com a 
opció més immediata. En aquest sentit, Guerau podia no tenir massa 
competidors aptes a l'hora de rebre aquest extraordinari encàrrec. 

Per tant, tot i l'arrelament valencià de Guerau, que influirà sens dubte 
en alguns aspectes de la seva obra, hem de pensar que el pintor mantingué 
un estret lligam amb el Principat, tant pel que fa a clients -el del retaule 
per a Monreale era el noble català Pere de Queralt- com a destinació 

27. M. RosaTERÉS i TOMÀS, La renovació de l'escultura gòtica a Barcelona al'entorn de 1400, Barcelona, 
1985 (resum de la tesi doctoral), p. 20. Id., Antoni Canet, un artista itinerant a la catedral de Barcelona, 
«D'Art», n. 19, 1993, p. 65-85, fig. 2 i molt especialment la nota 13 de la p. 68. B é que ara no puc 
estendre'm per a argumentar aquesta atribució, hem de recordar que Canet és l'autor del sepulcre del bisbe 
Escales (1409-1411) a la Catedral de Barcelona, i que la seva perícia en la talla de fusta és demostrada no 
només per laseva col·laboració amb Sanglada en l'execució del cor de la mateixacatedral sinó per documents 
que el relacionen amb altres produccions en aquest material. Vegeu també sobre la talla de la Marededéu 
de Santes Creus: Emma L I A N O , «Anònim. Verge de Santes Creus», dins Millenum. Història i Art de 
l'Església Catalana, Barcelona, 1989, p. 376-378, cat. n. 290. 

28. Tot i que apareix documentat diverses vegades com a pintor de la ciutat de Barcelona, l'única obra que ens 
dóna a conèixer l'activitat catalana del pintor és -a excepció del retaule de Santes Creus- un retaule dels 
sants Bartomeu i Isabel, conservat a la catedral de Barcelona. Segons document del 18 de gener de 1491, el 
conjunt fou encarregat per Bartomeua, vídua de Francesc Sant Climent, que el destinà a la capella dels 
sants titulars oberta al claustre de la catedral i que ella mateixa havia fet construir (A. D U R A N i S A N P E R E , 
Un deixeble del pintor Lluís Borrassà en la Catedral de Barcelona, «Vida Cristiana», Barcelona, n. 164, 
1933, p. 84-132, recollit també per J . M. M A D U R E L L i M A R I M O N , El pintor..., vol. V I I I , 1950, doc. 
128, p. 135). 

29. Leandro de S A R A L E G U I , Andrés Marzal de Sas, a «Los Primitivos», «Archivo de Arte Valenciano», 
X X I - X X I I , 1935-1936, p. 24-39, p. 28-39. 

30. Leandro de S A R A L E G U I , Gonzalo Pérez, a «La pintura valenciana medieval», «Archivo de arte Valen
ciano», X X V I I I , 1957, p. 3-24, p. 5-24 i X X I X , 1958, p. 3-21. 
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d'algunes obres. No es pot descartar que s'endugués les taules iniciades 
per Pere Serra a València, on havia adquirit compromisos professionals, 
però la referència a la seva ciutadania barcelonina i el rebut signat pel 
retaule de la capella de sant Domènec de la catedral de València ens 
suggereixen la fixació de la seva residència a Catalunya, en algun moment 
encreuat amb les dades valencianes o amb posterioritat a la darrera 
d'aquestes, del 27 d'abril de 1407. Cal dir que aquesta és també l'última 
de les dades conegudes sobre l'activitat del pintor, que morí a Barcelona 
no massa temps després, segons es dedueix de la documentació indirecta 
en què Lluís Borrassà esmenta la seva participació en el retaule de Santes 
Creus. A partir dels documents que ja coneixem, la seva intervenció en 
l'obra ha de situar-se entre 1407-1409 i 1410, necessàriament abans del 
1411, quan a la seva mort, Borrassà reprendria els treballs i els enllestiria, 
ara definitivament. 

Les intervencions i el protagonisme de Gener i Borrassà són fora de 
dubte, malgrat la qüestió cronològica derivada de les llacunes documentals 
i els problemes que sorgeixen pel que fa a les seves successives pràctiques 
sobre les taules. En canvi, habitualment no s'atribueix cap paper a Pere 
Serra, almenys en la realització de la pintura, encara que s'admeti que el 
disseny general del conjunt i les feines de preparació dels suports abans 
de pintar-los, podrien correspondre al seu taller31. L'estructura del retaule 
de Santes Creus s'escau, sense problemes, per concepte general i acabats, 
a una obra de les primers dècades del segle XV. Ara bé, tot i tractar-se 
d'una obra à la page, és possible admetre alguns records que l'aproximen 
a produccions anteriors del taller dels Serra, com per exemple el retaule 
de l'Esperit Sant, de Manresa. En aquest conjunt, els pinacles que coronen 
amb quatre àngels els carrers laterals tenen el seu equivalent convenientment 
modernitzat per l'ornamentació calada de la fusteria en els quatre 
evangelistes dels pinacles de Santes Creus, personatges que, com 
assenyalàvem, també haurien estat presents en el conjunt marià que Guerau 
pintaria per a la catedral de Monreale32. D'altra banda, sabem també que 
el taller de Lluís Borrassà recollirà el tema dels evangelistes en el retaule 

31. Aquesta és l'opinió defensada per J. G U I D O L i S. A L C O L E A , La pintura gòtica..., p. 82. 
32. Vegeu la nota 25. 
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de l'església de sant Pere de Terrassa, documentat entre 1411 i 1413. L a 
seqüència ens situa tot just després del pagament del 1411 fet a Borrassà 
per la seva intervenció en l'obra de Gener. 

No obstant l'exclusió consensuada de Pere Serra de les parts més 
destacades del retaule de Santes Creus, crec que una revisió minuciosa de 
les seves superfícies ens obliga a matisar la qüestió, tota vegada que, en 
parar esment en el dibuix d'algunes zones de la predel·la, descobrim 
aspectes relacionables amb el seu llenguatge. És evident que el paper que 
podem atribuir a Pere Serra com a pintor del retaule de Santes Creus és 
molt petit, però els lligams amb el seu estil d'alguns dels apòstols que 
figuren a la predel·la ens obliguen a no passar per alt aquest tema, per 
marginal que pugui semblar. És factible detectar un canvi de disseny i 
proporcions que els allunya d'altres sants del bancal i que fa pensar en una 
base, quant al dibuix, relacionada amb l'activitat del taller de Pere Serra. 
Comparem les solucions d'aquestes imatges dels apòstols amb el sant 
Bernat i el sant Bartomeu de la taula de sant Domènec de Manresa, obra 
de Pere Serra de vora el 1395 (avui al Museu Episcopal de Vic). E l cap 
més petit i menys volumètric d'aquestes figures es posa de relleu si 
observem paral·lelament els profetes, fundadors i màrtirs, pintures que 
podem distribuir entre Guerau Gener (alguns rostres dels profetes i 
personatges de l'Antic Testament) i Lluís Borrassà (particularment present 
en el grup dels fundadors i possiblement també en el dels sants màrtirs). 

Guerau Gener, afincat a València i familiaritzat amb el seu ambient, és 
la clau per entendre la miscel·lània pictòrica de l'obra que analitzem. Ja 
hem vist que en la seva primera etapa Guerau s'aproximà a Borrassà, i que 
el juny del 1391 semblava que havia de treballar durant dos anys al taller 
d'aquest, però que solament tres mesos després cancel·là el compromís 
per raons que desconeixem. E l retaule de sant Bartomeu i santa Isabel de 
la catedral de Barcelona, contractat quan el pintor tindria uns 32 anys, 
sembla que havia de definir la seva maduresa artística; tanmateix és una 
obra que ha despertat poc interès i que, potser a causa del seu estat de 
conservació, no gaire bo, ha permès dir que Guerau devia ésser un pintor 
de facultats més aviat modestes33. 

33. Opinió expressada per Josep G U D I O L i R I C A R T , Pintura gòtica (Ars Hispaniae, vol. I X ) , Madrid, 1955, 
p. 93. Recollida també a J. G U D I O L i S. A L C O L E A , La pintura gòtica..., p. 86-87. 
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Davant d'una obra de principi de 1401, com aquest retaule de sant 
Bartomeu i santa Isabel, crec que val la pena replantejar-se el seu interès 
artístic, tenint molt en compte la cronologia o el moment d'execució de 
l'encàrrec, sense oblidar l'estat de conservació que obliga a tenir molta 
cura a l'hora de valorar les seves parts originals. Fetes aquestes 
consideracions prèvies, l'obra de Guerau Gener cobra especial relleu si 
pensem que es tracta d'una pintura de l'inici del segle XV, uns anys en 
què a Catalunya encara es pot parlar d'arrrossegament dels esquemes del 
gòtic italianitzant tres-centista i de perduració de moltes de les fórmules 
que havia imposat el taller dels Serra. Des de final del XIV, el taller de 
Pere Serra sembla que es vulgui desempallegar d'algunes de les rèmores 
i persistències de l'italianisme postgiottesc, ben afincat a Catalunya gràcies 
a les seves branques seneses i pisanes. Altres artistes es troben en la 
mateixa situació. Lluís Borrassà ja despunta com un dels mestres del gòtic 
internacional que cal tenir en compte, però la seva producció no es 
caracteritza per una ruptura definitiva amb la visió que emmarca la pintura 
catalana de la segona meitat del segle XIV. Les seves innovacions defineixen 
un ritme de continuïtat que encara és molt clar en les produccions vinculades 
a Vilafranca del Penedès. Solament en alguns casos excepcionals, relacionats 
sobretot amb el món de la il·lustració de manuscrits i altres manifestacions 
de les arts del color, s'hi comencen a descobrir vies inexplorades o camins 
verges. E l Missal de santa Eulàlia, encarregat pel bisbe Joan Ermengol el 
1403, i el seu autor, Rafael Destorrents, actiu almenys des de la dècada 
dels 90, es troben entre els exemples més significatius. 

Per tant, hem d'entendre el retaule de sant Bartomeu i santa Isabel en 
el context pictòric català del 1401. Un context menys atrevit del que 
podria semblar a primer cop d'ull. Si estudiem l'obra veurem com es fan 
palesos ja alguns elements estranys a la tradició estrictament catalana; 
com el pintor es desvia del llenguatge tres-centista vigent a Catalunya, i 
com s'aproxima a solucions que emmarcaran de ple realitzacions d'altres 
escoles, més fortament compromeses amb els valors extrems d'algunes 
tendències del gòtic internacional. En particular, hi ha elements suficients 
que poden fer pensar en contactes de joventut amb València o amb el món 
germano-flamenc. Recordem que el pare de Guerau Gener era mercader, 
però també que una de les principals figures del gòtic internacional valencià, 
Pere Nicolau, fou un pintor nascut a Igualada, actiu entre 1390 i 1408, 
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associat a Marçal de Sas des de 1399 i fins al 1404. Ja altres vegades he 
volgut fer notar el paper que devia jugar aquest pintor en la formació 
d'alguns artistes que treballaven a Catalunya. Entre ells hi ha Joan Mates, 
un dels mestres que posteriorment adquirirà més relleu i que millor connecta 
amb la primera activitat de Guerau Gener14. Tanmateix, les obres docu
mentades de Joan Mates ens remeten a una cronologia tardana, sobretot si 
la comparem amb la del retaule de Bartomeu i Isabel. Aquest darrer, datat 
el 1401, ens apareix ara per ara com una peça que, en el seu terreny i 
cronologia, resulta innovadora i especialment rupturista. Destaca una ac
centuada desmaterialització de les formes que el pintor assoleix tant en les 
figures principals, estilitzades i carregades pel virtuós joc dels plegats del 
mantell -exercici cal·ligràfic insistent sobretot en el cas de Bartomeu-, 
com en les descarnades i desestructurades masses que configuren els cossos 
dels personatges en cadascuna de les escenes de tema hagiogràfic. Aquest 
trencament amb les formes equilibrades del tres-centisme català, aquesta 
visió torturada dels personatges, una certa melangia que ha de recórrer 
aquests éssers prims, de trets sovint dislocats i atípics, aquesta manca 
d'interès per qualsevol aprofundiment raonable del tema de l'espai, pot 
haver redundat en el fet que no es doni a aquesta obra de Gener una més 
gran importància com a producció que supera motllos i trenca amb uns 
esquemes preestablerts. Per tant, crec que per les mateixes raons hem de 
reinvidicar el seu interès com a conjunt que enceta una via pictòrica inèdita 
en la pintura gòtica catalana i que, de la mà de Joan Mates, es projectarà 
a un nivell i amb una intensitat gens menyspreables35. D'aquesta manera, 
alguns dels elements fonamentals de l'art de Pere Nicolau, definits des 

34. Guerau actua com a testimoni de Joan Mates (J. M. M A D U R E L L i M A R I M O N , El pintor...). També és 
curiós fer notar que ambdós artistes treballaren per a comitents insulars. Per al cas de Mates vegeu Renata 
S E R R A i Robert C O R O N E O , Pittura e scultura dall'eta romànica allafine del '500 (Storia dell'Arte in 
Sardegna), ed. Hisso, Nuoro, 1990, p. 85-93. 

35. E l conjunt de Sant Bartomeu i santa Isabel permet detectar afinitats de to amb el retaule de sant Jaume de 
Vallespinosa, de Joan Mates. Al meu entendre, el retaule de sant Jaume és una de les primeres obres 
realitzades pel pintor un cop comença a treballar amb total independència, a la mort de Pere Serra (Rosa 
A L C O Y , «Retablo de Santiago el Mayor», dins Santiago, Camino de Europa. Cuito y cultura en la pere-
grinación a Compostela, Santiago, 1993, p. 502-503, cat. n. 178). 
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dels anys 90, podrien arrelar en els ambients catalans36, malgrat la forta 
oposició exercida per una de les seves figures fonamentals: Lluís Borrassà. 
Des d'un punt de mira diferent, Guerau Gener demostra conèixer ja, els 
anys 1401-1402, els trets més peculiars de l'estil que qualifica l'obra de 
Pere Nicolau i que comporta determinants contactes amb la cultura plàstica 
europea. 

Els temes de la predel·la del retaule de sant Bartomeu i santa Isabel, 
centrats per la Mare de Déu entronitzada i consagrats al cicle de la infància 
de Crist, de l'Anunciació a la Presentació de Jesús al temple37, resulten 
més equilibrats, possiblement a causa del seguiment d'unes pautes més 
clarament establertes. Tot i així, no manquen estranyes singularitats i és 
palès que alguns cossos tendeixen també a fer-se fonedissos. Per exemple, 
el del rei jove i ballarí de l'Epifania, que es treu a pas de dansa la corona 
davant de la Verge i l'Infant. Les arquitectures del conjunt es modelen 
segons les necessitats de la narració i no hi ha cap problema per a 
descompondre l'espai segons ho requereixi el tema, sense fidelitat o 
subordinació a una visualització de la realitat. 

Serà, però, durant l'estada documentada a València quan es consoliden 
les constants llevantines del llenguatge figuratiu de Gener. És important 
insistir en el seu treball associat a Marçal de Sas (c. 1392-1410) i a Gonçal 
Peris (1404-1451), ja que es tracta de dos pintors fonamentals del gòtic 
internacional valencià, tot i que els seus catàlegs no són mancats de 

36. Pere Nicolau, conegut a partir del retaule de la parroquial de Sarrió (Terol), obra mal conservada, és una 
figura encara debatuda, però imprescindible en la definició de l'escola internacional valenciana. Vegeu els 
antics estudis de L . de S A R A L E G U I , «Pedró Nicolau», «Boletín de la Sociedad Espanola de Excursio-
nes», Madrid, 1941, p. 76-107, i Id., «Pedró Nicolau II . Sus obras», «Boletín de la Sociedad Espanola de 
Excursiones», 1942, p. 98-103, Id. «Pedró Nicolau», «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 
Castelló de la Plana, 1941, p. 76-101 i 1942, p. 98-152; també algunes de les aportacions més recents de C. 
RODRÍGUEZ Z A R Z O S A , El retahlo de Sarrión: anàlisis documental y estilística, «Archivo de Arte 
Valenciano», L X V I I I , 1987. 

37. Aquestes dues escenes situades en els extrems varen ser retallades, de manera que només es conserven 
senceres la Nativitat i l'Epifania, a més del quadre central de la predel·la amb la Maiestas Mariae envoltada 
per sants i àngels. 
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problemes historiogràfics38. Les obres atribuïdes a Marçal de Sas i a Gonçal 
Peris permeten parlar d'un canvi de models important que suposa l'abandó 
de les característiques posicions nicolauianes per una pintura que s'inspira 
en elles, però que opta per imatges de volums més sòlids i contorns més 
nítids, per formes d'una expressivitat menys etèria i més enèrgica i 
agressiva. Aquests mestres elaboren una via original que conjuga alguns 
italianismes formals amb les orientacions germàniques i franco-flamenques 
del gòtic internacional valencià3 9. Pel que hem vist fins aquí, la seva 
influència i en general la de l'escola internacional valenciana s'havia de 
fer notar en les escenes del retaule de Santes Creus. Aquesta evident 
intromissió de «valencianismes» difícilment podia ser camuflada sota els 
acabats menys permeables de Borrassà, malgrat el seu contacte directe 
amb mestres d'aquest origen. 

Atès que no tenim espai suficient per analitzar amb profunditat els 
límits entre la producció d'ambdós mestres i que seria convenient abordar 
la qüestió amb l'aplicació de tècniques diverses, més enllà de la simple 
observació visual, em proposo un ràpid recorregut per les escenes del 
retaule, que permeti assenyalar alguns dels aspectes més sobresortints que 
tant en el terreny estilístic com en l'iconogràfic ens acosten a la darrera 

38. Vegeu Mathieu HER1ARD D U B R E U I L , Le gothique (international) à Valença, «L'Oeil», n. 209, 1975, 
234-235, p. 12-19 i 66, n. 236, p. 10-15 i 63; Id., Gonzalo Peris, «L'Oeil», n. 244, 1975, p. 36-39 i 81, Id. 
Valencià y el Gótico Internacional, 2 vol., edicions Alfons el Magnànim, Valencià, 1987; Antoni JOSÉ 
P I T A R C H , Pintura gòtica valenciana, el període internacional, Barcelona, 1982; Id. «Les arts plàstiques: 
l'escultura i la pintura gòtiques» dins E . A. L L O B R E G A T i J. F. Y V A R S , Historia de l'art al País Valencià, 
València, 1986; M. H E R I A R D D U B R E U I L et Claudie R E S S O R T , Une étape significative du gothique 
international valencien: le retable de Rubielos de Mora (Teruel), a Hommage à Michel Laclotte, Electa/ 
Réunion des musées nationaux, 1994, p. 101-117. 

39. S'ha parlat d'una escola franco-renana que dominarà el gòtic europeu del canvi de segle. Enfront d'aquest 
camí recordem que els italianismes de l'escola valenciana es justifiques en bona part pel pes que va poder 
tenir el florentí Gherardo Starnina, documentat a València entre el 1395 i el 1401. L a seva identificació 
amb el «Mestre del Bambino Vispo» ha estat defensada per diversos investigadors. Cal no oblidar, però, 
que des d'un altre extrem les aproximacions a aquest anònim porten al valencià Miquel Alcanyís, molt afí 
a algunes de les obres relacionades actualment amb Starnina. Davant d'aquest debat, és ben possible que 
l'extens catàleg del Mestre del Bambino Vispo no sigui un tot homogeni. Possiblement, admet 
puntualitzacions i diferenciacions que permetin establir el perfil de més d'una autoria. Crec, per exemple 
difícil d'acceptar, sense més matisacions, l'atribució a Starnina de la taula de la Dormició, de la col·lecció 
Martin A. Ryerson, de l'Art Institute de Chicago, pintura on hi ha massa elements que ens acosten a 
Alcanyís, especialment a obres com el retaule de Gil (vegeu l 'Ascenció de la Hispànic Society de Nova 
York (M. H E R I A R D D U B R E U I L , Valencià y el gótico..., I I , fig. 10 i 45. També Jeanne van 
W A A D E N N O I J E N , Starnina e il gotlco internazionale a Firenze, Florència, 1983, fig. 54; estudis als 
quals es pot recórrer per ampliar les dades bibliogràfiques sobre el tema). 

81 



fase de l'activitat de Guerau Gener, quan havia de tenir ja uns 40 o 42 
anys. 

E l nostre recorregut cronològic comença en l'Anunciació a Maria, 
organitzada segons la tradició iconogràfica que, des del retaule de Sixena 
com a mínim, és ben assentada en la pintura gòtica catalana. Es però el 
context i l'estil el que resulta més sorprenent. Les arquitectures filigranades 
i la majestuositat de l'àngel semblen portar a terres catalanes el record 
d'algunes imatges vistes a la Borgonya o a Flandes40. L a complexitat 
tectònica i decorativa de les construccions contrasta amb el tractament de 
cortina que rebrà el paviment, absolutament al marge del compromís de 
reflectir una espacialitat versemblant. Aquesta escena, coronada per la 
taula de sant Lluc, acompanyat pel bou alat, apareix com a primer episodi 
on descobrir un Guerau Gener que assumeix parcialment esquemes de la 
tradició valenciana. E l llarguíssim filacteri de l'àngel amb la inscripció 
«AVE GRA. P L E N A DUS T E C U BENEDICTA TU», els rics plecs dels 
mantells, la disposició d'una fina columna que emmarca l'espai gòtic en 
què es troba la Verge, la diadema al front de Gabriel i les seves ales en 
vistós contrast cromàtic amb la resta de la composició, la presència de 
Déu Pare amb l'orbe a les mans, la flor de lis convertida en ceptre o peça 
d'orfebreria en mans de l'àngel, la disposició agenollada i frontal de Maria 
al costat de l'altar on hi ha un llibre obert ( E C C E A N C I L L A DOMINI 
FIAT MIHI SECUNDUM V E R B U M TUUM), són elements que en el seu 
conjunt apropen la taula als models vigents en l'escola valenciana, sense 
que calgui afirmar que es tracta d'aspectes exclusivament reflectits per 
aquesta. E l cap de Gabriel porta a la memòria el del sant Jordi del retaule 
d'aquest sant cavaller, conservat a l'Ajuntament de Xèrica 4 1. A l rerafons 
cal recordar l'expressivitat de les arts de l'Europa septentrional, que arrelen 
fortament a València, tot i que conviuen amb els italianismes que també 
desenvolupa el gòtic internacional de la zona. 

40. Vegeu l'Anunciació de les taules de Melchior Broederlam al Musée des Beaux-arts de Dijon (Erwin 
P A N O F S K Y , Les primitifsflamancls, Hazan ed., 1992 (Harvard University Press, 1971), làm. X I , p. 169¬
173, obra que, sense ser un model directe de la pintura catalana, ens forneix un exemple esplèndid, anterior 
al 1400, de la complicació i riquesa arquitectònica definida en el tema, copiat seguint esquemes semblants 
en tapisseries i llibres il·lustrats, possibles difusors del model. 

41 . Vicente A G U I L E R A C E R N I (dir.), La Edad Media: El gótico. Historia del Arte Valenciana, vol. I I , B i 
blioteca Valenciana, València, 1986, fig. p. 142. 

82 



E l Naixement presenta una curiosa organització dominada per la fràgil 
arquitectura de la cabana de complexa teulada de palla, generada per la 
intersecció de dues cobertes de doble vessant42. E l detall dels angelets que 
reparen o enllesteixen aquest teulat no és només un tret simpàtic de 
l'anecdotisme del gòtic internacional sinó que és una nota iconogràfica 
molt singular que podem retrobar en una tauleta que, de la col·lecció 
Figdor, ingressà en els fons del Deutsches Museum de Berlín 4 3. L'obra 
relacionada per alguns autors amb un Mestre del Baix o Alt Rin, és, 
segons Panofsky, una pintura de cap al 1410o 1415, més en contacte amb 
el món germànic que no pas amb la vall del Mosa. En aquest sentit, pensa 
en un mestre actiu en les regions de la Gueldre del Nord o del ducat de 
Cleves, marc geogràfic pertanyent aleshorres a la zona d'influència 
borgonyono-flamenca. En la tauleta esmentada, els àngels actuen 
frenèticament, capficats per la reparació de la teulada i en altres tasques 
domèstiques 4 4. Josep, treballant com a fuster, és aquí una figureta fràgil de 
llarga barba que mostra un nivell de coincidències formals força elevat 
amb el sant Josep del Naixement del retaule documentat de Guerau Gener 
a la catedral de Barcelona, una escena on l'estructura del cobert de palla 
és també similar a les anteriors, per bé que no s'hi descriu la tanca de jonc 
trenat que ha estat destacada com un aspecte italianitzant «modern» 4 5. Tot 
i que Panofsky al·ludeix entre els primers exemples a la taula berlinesa i 

42. Estructura freqüent en les Nativitats d'escola valenciana. Pere Nicolau (retaule d'Albentosa, retaule del 
Museu de Belles Arts de Bilbao) defineix estructures de fusta menys treballades, els suports de les quals 
són troncs sense desbastar, que contrasten amb els materials perfectament manipulats que configuren la 
cabana del retaule de Santes Creus i que recorden l'ofici de fustes de sant Josep. 

43. Ja vaig advertir aquest parentiu a «Guerau Gener i Taller de Lluís Borrassà. Fragments del retaule de 
Santes Creus: Nativitat, sant Joan evangelista i resurrecció-» dins Prefiguració del MNAC, Barcelona, 
1992, p. 256-260. 

44. Vegeu la reproducció a A. E O R S I , La pintura gòtica internacional, L a Habana, Budapest, 1985, p. 20. 
També E . P A N O F S K Y , Les primitifs..., fig. 141, p. 182. Encara que l'aspecte de la teulada de palla és 
sovint el d'un cobert ruïnós, l'estable evangèlic, observem com a tret iconogràfic inhabitual la presència 
dels àngels encarregats de reparar-ne els desperfectes. 

45. E . P A N O F S K Y , Les primitifs..., p. 182. L a presència a Santes Creus d'aquest tipus de tancament és un dret 
que es difon en temps del gòtic internacional fins a convertir-se en una nota característica que, en el nostre 
cas, configura també el bressol de l'infant. Pel que fa a l'escena italiana, Millard Meiss recull l'exemple 
d'un tríptic del 1367, vinculat a Giusto de Menabuoi, conservat a la National Gallery de Londres (Millard 
M E I S S , French Painting in the Time of'Jean de Berry. The Limhourgs and their Contemporaries, New 
York, 1974,1, p. 87, I I , fig. 335), on ja es reflecteix el tema del jonc trenat, aspecte que el mateix pintor ens 
mostra en el naixement del Baptisteri de Padova (vegeu Sergío B E T T I N I , Giusto de'Menahuol e l'arte del 
Trecento, Padova, 1944, fig. 87). 
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a les Très Riches Heures de Jean de Berry 4 6, cal observar que la tanca 
trenada representada a Santes Creus és un tòpic que es difon ja en la 
plàstica franco-flamenca del darrer quart del XIV, coneguda per mestres 
com l'anònim autor del frontal de Narbona, identificat amb un dels 
miniaturistes de les Très Belles Heures de Notre- Dame (Bibl. Nat. de 
París) 4 7. L'escena de la Nativitat es fa ressò d'aquest detall i desplaça 
l'Anunci als pastors al marge inferior de la pàgina 4 8. En el retaule de 
Santes Creus l'anunci s'ha arraconat en un darrer terme, però s'integra 
encara en l'escena. Un àngel blau amb un llarg filacteri («LO SALVA
DOR E S NAT DINS B E T L E M , ANATS LO ADORAR») s'acosta als 
pastors asseguts a la muntanya que gesticulen enlluernats pel missatger. 
Així el tractament de l'episodi, tot i la seva inclusió en l'espai de la 
Nativitat segons esquema adoptat també per Pere Nicolau, pot recordar de 
forma més o menys indirecta les solucions isolades que varen definir Jean 
Pucelle i els seus seguidors en alguns famosos Llibres d'Hores del segle 
XIV. L a representació dels pastors, no necessàriament lligada al cicle de 
la infància, és una tradició que sembla ampliar-se a final de segle i que es 
difon en manuscrits de caràcter divers, com demostren el grup de còdexs 
de Lió relacionats amb textos de Virgili i datats vers el 14114 9. 

L'actitud de la mare que agafa el Nen amb les mans es distancia al 
retaule de Santes Creus de les propostes que depenen estrictament de la 
visió de santa Brígida. Solament sant Josep amb el seu posat expectant 
sembla articular un gest proper a l'adoració que, com és sabut, caracteritza 
el model derivat de la visió de santa Brígida 5 0. L'infant nu i grassonet, 

46. L a tanca de jonc es representa a la Nativitat però ta?nbé en altres escenes del llibre, com per exemple en el 
paixatge nevat del mes de febrer, foli 2v del calendari. Les Hores del mariscal Boucicaut proporcionen 
altres exemples del mateix element que també recullen mestres catalans, com Ramon de Mur al retaule de 
Guimerà, i alguns aragonesos del gòtic internacional. 

47. També es localitza en obres atribuïdes a Jacquemart de Hesdin (c. 1387), com el ms. lat. 18014 de la Bibl. 
Nat. de París i en la Bíblia moralitzada dels germans Limbourg (c. 1403) (vegeu Millard M E I S S , French 
Painting..., vol. II fig. 162, 297, 315, 328). 

48. És possible esmentar també una taula de la Nativitat del Mestre de Trebon (Museu Nacional de Praga) i la 
mateixa escena de la Galerie Mittelalterlicher Osterreichischer Kunst de Viena (A. E O R S I , La pintura 
gòtica..., n. cat. 26). En el món germànic també es repeteix el motiu en l'obra del Mestre Bertram (H. 
P L A T T E , Meister Bertram in der Hamburger Kunsthalle, Hamburg, 1982, fig. 21). 

49. Vegeu sobre aquest tema l'aportació de Millard M E I S S , «Virgili», dins French Painting..., vol. 1, p. 55-65, 
303-304, vol. I I , fig. 222-242. 

50. M. M E I S S , French Painting..., I , p. 86-89. 
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amb la profilàctica branca de corall penjada al coll, és una figura que 
s'allunya de composicions majestàtiques per acostar-nos a la dimensió 
més familiar i íntima de l'escena. 

Una construcció efímera pràcticament idèntica a la representada en el 
tema del Naixement es manté en l'escenari de l'Epifania, per bé que en 
aquesta -una de les taules on la barreja Gener-Borrassà és més clara i fàcil 
de delimitar- els personatges ocupen l'espai exterior i no apareixen a 
l'aixopluc de la teulada de palla. E l seu aspecte mostra ara un estat perfecte 
després de la tasca reparadora realitzada per les dues parelles d'àngels de 
vestit i ales vermelloses que hem vist actuant en el quadre del Naixement. 

Al costat dret de l'Epifania reconeixem la figura de la partera" que du 
a les mans una vistosa caixa vermella que, per la seva reiteració en altres 
obres i particularment en algunes taules valencianes52, sabem que conté 
una de les ofrenes dels reis. Contradiu una al·lusió al calze de la catedral 
de València o a alguna tradició local relacionada amb aquest primer objecte 
-sovint en forma de calze o copó- lliurat a l'infant, el fet que aquest és 
un tema present també en obres europees del gòtic internacional. Tanmateix, 
és freqüent que el paper que juga aquí la figura de la partera sigui assumit 
per sant Josep53. E ls retaules catalans ometen aquesta particularitat 
iconogràfica de l'estoig o contenidor de les ofrenes, amb alguna excepció. 
Entre aquestes cal al·ludir lògicament al conjunt que ens ocupa i al retaule 
de sant Bartomeu i santa Isabel de la catedral de Barcelona, vinculat com 
ja sabem a l'activitat de Gener. L'Epifania d'aquest darrer, situada a la 
predel·la, no descriu directament l'adoració de l'infant. Insòlitament, el 
pintor prefereix centrar-se en un moment que sembla el del comiat dels 
mags. Observem la situació del rei blanc, que ja ha abandonat el seu 
habitual primer terme i , tot contemplant l'estrella que li assenyala el camí, 
apareix com a imatge que es perd en la llunyania. 

51. Anteriorment Guerau Gener ja havia inclòs la figura de la partera en les escenes del retaule de sant Bartomeu 
i santa Isabel, tant en l'episodi de la Nativitat com en l'Epifania. 

52. Vegeu el tema del copó dins d'un estoig en mans de Sant Josep ja en algunes obres de tradició tres-centista, 
com són els retaules de la parroquial de Villahermosa del Río o a l'Epifania del retaule de l'església de 
Collado (M. H E R I A R D D U B R E U I L , Valencià y el Gótico..., fig. 232-233). 

53. A les Très Belles Heures de Notre-Dame (Bibl. Nat. de París) el Mestre del frontal de Narbona pinta el 
moment en què sant Josep situa l'ofrena dins l'estoig. En l'obra del Mestre Franke es pot observar com la 
petita caixa ha estat substituïda per un bagul on serà possible guardar les tres ofrenes. 
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M. Heriard Dubreuil crida l'atenció sobre un altre element curiós que 
relaciona la taula de l'Epifania del conjunt de Santes Creus amb el món 
valencià i , a través d'ell, amb l'art septentrional. Es tracta d'un detall 
anecdòtic: un dels reis s'inclina lleument per rebre el calze o copó que un 
servent agenollat li apropa, instant reflectit en obres italianes que el Mestre 
de les inicials de Brussel·les inclou en l'Adoració d'un Llibre d'Hores 
parisenc de cap al 1407 (British Museum, add. 29433)5 4. E l retaule de la 
Verge de la Llet d'Antoni Peris (Museu de Belles Arts de València) mostra 
aquest aspecte de l'acció, que Guerau Gener, associat a Gonçal Peris, 
també recull, amb algunes variants notables, al conjunt de Santes Creus5 5. 
Aquí j a no és el rei més jove el que rep el present per a oferir-lo a l'Infant, 
sinó el d'edat madura. E l servent tampoc no sembla agenollat, més aviat 
es contempla la seva petita talla, equiparable a la d'un nan56. Aquesta 
singular figureta del patge ricament vestit i una mica estrafet, gairebé un 
bufó, és molt similar a alguns personatges retratats al retaule del Centenar 
de la Ploma (Victoria and Albert Museum de Londres), una de les obres 
valencianes que millor reflecteix el component germànic representat pel 
problemàtic Marçal de Sas, pintor a qui s'atribueix de vegades el conjunt 
i amb qui Guerau estava associat el 1405. De tota manera val a dir que 
mentre el rostre de sant Josep i el del rei blanc s'adiuen amb els volums 
tibats i expressionistes de to indiscutiblement valencià5 7, els rostres dels 

54. M. H E R I A R D D U B R E U I L , Valencià y el Gótico..., vol. I , p. 57-78; vol. II , fig. 131, Id. «Pintura», dins 
Historia del Arte Valenciano..., p. 225-226, fig. p. 226. Sobre el Mestre de les inicials de Brusel.les, conegut 
també com a Mestre de Carles el Noble, vegeu Charles S T E R L I N G , La peinttire médiévale..., 261-272. 

55. Aquest aspecte del tema també va ser representat a Itàlia. Vegeu l'Epifania de la capella Bolognini de Sant 
Petronio de Bologna, obra de Giovanni de Modena (c. 1410), a Cario L . R A G G H I A N T I , «Lo stile 
internazionale» o «stile di corte», dins Pintura tra Giotto e Pisanello (Trecento e primo Quattrocento 
(Civiltà artística a Ferrarà, 2), Ferrarà, 1987, p. 99-109, fig. 183. 

56. E l tríptic d'Ortenberg (Hessisches Landesmuseum, Darmstadt), vinculat a un Mestre de la Renània Cen
tral, recull una situació anecdòtica força semblant pel que fa a la relació entre el rei i el patge. Tot i que 
altres aspectes d'aquesta pintura difereixen substancialment del cas català (A. E O R S I , La pintura gòtica..., 
n. cat. 32), la completa nuesa de Jesús és un tret coincident que comentarem tot seguit. Per les mateixes 
raons, esmentarem l'Epifania de l'aragonès Nicolàs Solana, on descobrim el nen nu i la partera ocupada 
amb l'ofrena del rei blanc (Josep G U D I O L , Pintura medieval de Aragón, Saragossa, 1971, fig. 121). 

57. S'ha parlat del paper que jugaria Jacques Coene, pintor que, procedent de Bruges, es relaciona amb els 
ambients parisencs i milanesos, ja que el 1388 fou requerit diverses vegades per Joan I , rei d'Aragó, casat 
amb Violant de Bar, interessat per manuscrits i obres procedents de la Cort de París (vegeu les apreciacions 
de M. H E R I A R D D U B R E U I L , Valencià y el Gótico..., p. 3,29,99, 113-156 i 166-168). Les formes incisives 
d'alguns dels dibuixos que s'atribueixen a Jaques Coene (Id., vol. I I , fig. 309, corresponents a l'Anunci a 
Joaquim (esbós conservat al Museu dels Uffizi de Florència), poden recordar molt directament alguns dels 
rostres pintats per Guerau al retaule de Santes Creus. 
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altres reis revelen la presència final del més característic estil borrassanià 5 8. 
Una darrera característica de l'Epifania de Santes Creus és la nuesa de 

l'Infant en braços de Maria. Aquesta inhabitual forma de representació 
segueix un esquema associable a la miniatura parisina des de les aportacions 
de Jean Pucelle al Llibre d'Hores de Jeanne d'Evreux 5 9 (c. 1325) o a les 
produccions que, com les Très Belles Heures de Notre-Dame de Jean de 
Berry, es relacionen amb l'activitat del Mestre del Parament de Narbona 
(c. 1380)60. A partir de manuscrits del segle X I V com els esmentats es pot 
parlar d'una difusió important del tema del Nen despullat en el cicle de 
la infància, i en particular en l'escena de l'Epifania, solució que s'ha dit 
que pot al·ludir a la nuesa del Crist crucificat i convertir-se en la seva 
prefiguració6 1. Aquesta visió del nen nu fou estimada per Pere Nicolau6 2. 
També descobrim la fórmula en el Breviari del rei Martí I (Biblioteca 
Nacional de París) 6 3 i en un Llibre d'Hores conservat al Museu Nacional 

58. Des d'una altra òptica advertirem que Sutra i Viiïas va observar certs paral·lelismes entre el rei mag d'edat 
madura i l'aspecte del rei Jaume I , representat en una de les quatre taules relacionades amb l'activitat de 
Gonçal Peris i Jaume Mateu a la sala del Consell de l'Ajuntament de València, que es conserven actualment 
al M N A C ( S U T R A i V I N A S , El retaule de la Mare de Déu..., p. 28). Aquest autor ja s'havia interessat 
també per les relacions del retaule de Santes Creus amb la pintura de Marçal de Sas o del Mestre del 
Centenar de la Ploma, però, paradoxalment, vincula el conjunt al taller de Lluís Borrassà (Id., p. 29). 

59. François A V R I L , L'enlumlnure à la Cour de France au XlVe xiècie, ed. Chéne, París, p. 49, fig. 6; Charles 
S T E R L I N G , La peinture médiévale à París, 1300-1400, Bibliothèque des Arts, París, 1987, p. 89-99. 

60. Les fastes du gothique. La siècle de Charles V (París, 1981-1982), París, 1981, cat. n. 295, p. 339-340; 
Charles S T E R L I N G , La peinture médiévale..., p. 228-244. 

61. E l cicle de la Infància es converteix sovint en prefiguració del cicle de la Passió. E l bressol de Jesús, 
esdevingut sepulcre, o la insistència en l'altar quan es tracta de la Presentació al temple són elements que 
apunten en aquesta direcció. De tota manera, la representació de l'infant adopta paulatinament esquemes 
d'un major naturalisme. E I que en un inici podia haver estat un tret marcat pel seu simbolisme va poder 
derivar en aproximació a situacions reals, desvinculades del sentit inicial (sobre el tema en general Pierre 
R I C H E i Danièle A L E X A N D R E - B I D O N , L'enfance au Moyen Age, ed. Seuil, París, 1994, amb aparell 
bibliogràfic). 

62. Així ho demostren les obres que es relacionen habitualment amb la seva personalitat i el seu taller, com són 
el retaule de la parroquial d'Albentosa (conegut per fotografies anteriors a la seva destrucció), el retaule 
del Museu de Belles Arts de Bilbao o el retaule de Sarrión, avui al Museu de Belles Arts de València. En el 
retaule barceloní de Bartomeu i Isabel, Guerau no reflecteix la nuesa de l'Infant, fet que corrobora la 
incorporació de nous valencianismes i suggestions del gòtic internacional durant el següent període d'activitat 
de l'artista. 

63. En aquest cas, la complexió i disposició del Nen són molt properes a les que es defineixen al retaule de 
Santes Creus. E l Breviari del rei Martí presenta, a més , una marginalia particularment interessant pel que 
fa a la representació d'angelots o infants completament despulllats que, amb una complexió força similar 
a la del Nen Jesús del retaule de Santes Creus, juguen graciosament entre els fullatges d'acant al costat de 
dragonets, perdius, lloros, galls, paons i altres espècies animals (folis I7v, 104v, 134, 210v, 233v, 240). 
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d'Estocolm, manuscrits tots dos relacionables amb les escoles catalana i 
valenciana, que es creuen realitzats en els primers anys del segle XV. 
Constatem la nuesa del Nen, en tant que aquest adopta actituds similars 
a les del retaule de Guerau64, però també altres coincidències parcials com 
la presència de la partera i de l'estoig o cofre on Josep guardarà les 
ofrenes. A més, en el Breviari del rei Martí l'estel que irradia llum des de 
la part alta és molt semblant a l'observable en el retaule65. D'altra banda, 
a les Hores de la Verge, conservades a Estocolm, l'Epifania s'interpreta 
com el moment de la marxa dels reis després de l'Adoració. Per tant, cal 
recordar que aquesta singularitat, molt poc freqüent, és la mateixa que 
Guerau Gener havia fet seva el 1401 a la predel·la del retaule de sant 
Bartomeu i santa Isabel de la catedral de Barcelona. 

La multiplicació de les variants iconogràfiques a la fi del segle X I V i 
els primers anys del XV, tant en la miniatura com en la pintura sobre taula, 
i la seva gran difusió internacional dificulta el procés de filiació de les 
obres partint d'aquests singulars aspectes temàtics. Es evident que no són 
suficients per a basar la demostració dels orígens pictòrics d'un artista, 
però en alguns casos poden ser significatius. L a suma d'algunes d'aquestes 
notes aïllades, que intentem subratllar en la mesura que es pugui, ens ha 
d'ajudar a entendre millor el discurs del mestre en el context del gòtic 
internacional i la direcció del seu estil en el marc de la Corona d'Aragó. 

En el tema de la Resurrecció (MNAC), una composició solemne i 
monumental, es reprèn el barroquisme d'arrel nòrdica i germànica difós a 
València, sobretot en les figures grotesques i empolainades dels quatre 
soldats adormits66. La construcció d'aquestes potents figures armades sembla 
invenció de Gener, un cop abandonades les subtileses desmaterialitzadores 
de l'estil de Pere Nicolau i engrescat per la intensitat plàstica que 

64. L a connexió amb el tema de la Nativitat és particularment intensa, j a q u é el Nen presenta una configuració 
anàloga en les dues escenes. No es defineix, per tant, un lapse temporal significatiu entre els dos moments 
representats. 

65. M. H E R I A R D D U B R E U I L , Valencià y el Gótico..., vol. I I , fig. 259-260. 
66. No falten detalls curiosos com la presència de l'escorpí, símbol de la traïció i malignitat hebrea, situat 

sobre l'atxa que ostenta un dels armats (M. B U L A R T , Le Scorpion symbote du peuple Juifdans l'art 
religieux des XlVe, XVe et XVIe siècles. París, 1935). Aquest motiu apareix també en alguns dels escuts 
morescos representats en la batalla en què participa sant Jordi i que ocupa el carrer central del retaule del 
Centenar de la Ploma del Victoria and Albert Museum de Londres. 

88 



caracteritza la pintura de Gonçal Peris i Marçal de Sas i que incorpora 
també aspectes formals derivats de l'italianisme. 

Els soldats, que dormen segons una enrevessada tradició textual, són 
un contrapunt vistós a la imatge seminua d'un Crist de carnacions 
blanquinoses i matisada fragilitat. E l pintor ha posat especial èmfasi en el 
revestiment metàl·lic dels soldats i en el punyent repertori d'armes que 
ostenten. Les cuirasses, les complicades i ornamentals defenses del cap, 
les dagues, les atxes, fins i tot la maça de punxes, amb caràcter eminentment 
ofensiu, recorden la proximitat de la mort mentre posen de relleu les 
ferides sagnants del Crist 6 7. Cap element no accentua la dimensió sobre
natural de l'esdeveniment. E l sepulcre és obert, amb la coberta tombada 
enrera. Crist surt pels seus propis mitjans de la caixa, sense àngels que 
l'envoltin. És una visió humanitzada i solitària del personatge que triomfa 
sobre la mort. L'escena del retaule de Santes Creus és molt lluny de les 
visions del Crist aliè al sofriment, cobert amb túnica i mantell mentre 
sobrevola l'espai, segons esquema que havien utilitzat alguns mestres tres-
centistes italians; evoca la humana divinitat del personatge entre l'esforç 
que requereix la sortida del sepulcre i la immortalització atemporal d'una 
instantània de la seva magnífica proesa68. 

L'escut vermell, decorat amb una atractiva testa lleonina, és un altre 
element destacat de l'escena. Riquer l'esmenta com a exemple d'escut 
amb revolt, part superior de la defensa que en aquesta època tendeix a 
cargolar-se vers l'exterior69 com observem en la taula de Santes Creus o 
com posen de manifest altres pintures catalanes de final del segle X I V o 
principi del XV. Subratllem també la presència del cap del lleó que neix 
com a figura monocroma i amenaçant en la cara anterior de l'escut. És una 
imatge comparable a la que recullen els dibuixos del Museu dels Uffizi de 

67. Vid. Martí de R I Q U E R , L'arnès del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals, Barcelona, 1968, 
fig. 226, p. 155, especifica que el tipus de daga que ostenta el soldat del primer terme a l'esquerra és una 
daga amb roda a la part inferior del mantí, també representada per Bernat Martorell en el Sant Jordi de 
Chicago. 

68. Vegeu una disposició semblant a la taula de la col·lecció Ernst Pollak, atribuïda a G. Starnina (M. H E R I A R D 
D U B R E U I L , Valencià y el gótico..., I I , fig. 212). 

69. Martí de R I Q U E R , L'arnès..., p. 118, fig. 178. 
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Florència, obra a la qual caldrà fer referència també més endavant70, i que 
igualment ha estat comparada a solucions corresponents al retaule del 
Centenar de la Ploma al Victoria and Albert Museum de Londres71. 

L a figura de la Verge abocada a una finestra, que en aquesta època 
encara era present en quasi totes les Resurreccions catalanes, falta aquí. 
L'obra de Lluís Borrassà no ens proporciona exemples del tema del prima 
vidit de Maria, peró sí que és una constant en l'obra de Pere Serra i del 
seu taller72. Per tant, cal parlar d'un dibuix preparatori atribuïble a Guerau 
i , en aquest cas, possiblement d'alguns acabats deguts a Borrassà. E l 
rostre de Crist recorda el treball característic d'aquest segon mestre. Les 
arrels de la figura podrien trobar-se en el Baró de Dolor, de la predel·la 
del retaule de la Verge i sant Jordi de Vilafranca del Penedès. E l cos 
seminu, que sagna abundosament per les ferides encara obertes, els cabells 
llargs que li cobreixen part de l'espatlla, el bigoti en triangle, la barba 
oberta amb dues puntes són, a desgrat del canvi de situació i de la 
presentació del Crist viu després de la seva Resurrecció en el conjunt 
cistercenc, antecedents importants experimentats ja en el retaule 
vilafranquí7 3. Més enllà d'aquest conjunt, la imatge de Crist reapareix en 
diverses obres de Borrassà amb una fesomia que no contradiu en excés el 
perfil del ressuscitat de Santes Creus7 4. 

En l'Ascensió de Crist destacaríem l'arremolinament dels personatges, 
les postures forçades i molt especialment el sant Pere vist d'esquena a 
primer terme, amb tonsura rodona i el rebregament de les robes, tot molt 
allunyat de les composicions més rígides i equilibrades i de la tradició 

70. M. H E R I A R D D U B R E U I L , Valencià y el Gótico..., I I , fig. 407. Segons el mateix Jacques Coene seria 
l'autor d'aquest carnet conservat a Florència (vegeu el capítol III del seu llibre). També Ulrike J E N N I , Das 
Skiezzenbuch der lntemationalen Gotik in clen Uffizien, Viena, 1976. 

71. N. de D A L M A S E S i A. J. P I T A R C H , L'Art Gòtic..., p. 221. 
72. Rosa A L C O Y , Observaciones sobre la iconografia de ta resurrección de Cristo en la pintura gòtica cata

lana, dins Estudiós de iconografia medieval espanola, Bellaterra, 1984, p. 195-377. 
73. Recordem, arran d'aquesta figura de Borrassà, la imatge del Crist de Dolor que, acompanyat de la Verge i 

sant Joan, defineix el tema de la Trinitat, en el fons del Museu del Louvre, relacionat amb Jean Malouel (c. 
1400). L a presència de la sang viva que raja de les ferides és també aquí un símptoma iconogràfic significatiu 
(reproduït per Millard MEISS , French Painting in the time..., I I , fig. 380). 

74. L a comparació del ressuscitat del retaule cistercenc amb obres nicolauianes com la Resurrecció del retaule 
del Museu de Belles Arts de Bilbao, on Crist apareix dret com a petita figura sobre el crepuscle tancat, 
inscrit en un ampli fons de paisatge, mostra clarament les diferències de concepte general que separen 
ambdues produccions. 
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catalana, que porten en l'obra més amable i serena de Borrassà. Normalment 
els personatges se subdivideixen en dos grups vinculats a les figures de 
sant Pere i de la Verge, sense definir clarament una rotllana75. Sembla que 
vulguin evitar precisament l'efecte que atrau a Gener a l'hora de pintar 
una figura d'esquena a l'espectador, solució que reitera en l'escena següent, 
dedicada a la Pentecosta i que l'aproxima als germans Limbourg i a artistes 
italians posteriors, com el Mestre de Vignola, conegut també com Mestre 
de S. Apollinare76. E l perfil fix del sant Joan amb cabells rossos podria 
comparar-se al que se li atorga en el Calvari del retaule de santa Bàrbara 
de Puertomingalvo (MNAC) 7 7 . 

Guerau segueix una opció força divulgada en què la imatge de Crist ha 
desaparegut pràcticament de l'escena78. Només veiem els peus i una part 
del cos coberta pels núvols fistonejats, convencionals i esquemàtics de 
tradició franco-flamenca, que poden vincular-se també a models valencians. 
Els rostres dels apòstols, intensos i ben caracteritzats, denoten les noves 
arrels del pintor, el «neovalencianisme» de Guerau Gener, després d'haver 
conegut de primera mà el treball que es realitzava en el taller de Marçal 
de Sas i Gonçal Peris. Algunes de les faccions dels apòstols, grans i ben 
estructurades, són comparables a les d'alguns personatges dels dibuixos 
del carnet dels Uffizi de Florència, atribuïts per alguns autors, com hem 
vist, a Jacques Coene79; però la proximitat és encara més gran als apòstols 
de la taula del dubte de sant Tomàs, de la catedral de València, relacionada 

75. L a idea de la rotllana oberta per un costat, concebuda amb un esquema diferent que inverteix la disposició 
dels personatges, es troba en una taula de la Pinacoteca Vaticana relacionada alguna vegada amb l'activitat 
de Lorenzo Mònaco (atribució no acceptada per Marvin E I S E N B E R B G , Lorenzo Mònaco, Princeton 
University Press, 1989, fig. 241, p. 204, que parla d'un florentí eclèctic que realitzaria l'obra c. 1400¬
1405). 

76. Serena PADOVANI, «La decorazione pittorica delia cappella del Castelló di Vignola», dins / / tempo di 
Nicolò III. Gli affreschi del Castelló di Vignola e lapittura tardogotica nei domini estensi, Modena, 1988, 
p. 61-77, làm. IV. També C. L . R A G G H I A N T I , «II Maestro di S. Apollinare», dins Pittura tra Ciotto <?..., 
p. 118-127, fig. 243-245. 

77. L . de S A R A L E G U I , «Gonzalo Pérez...», 1958, p. 3-11. 
78. A la Bíblia moralitzada dels Limbourg, també hi apareix la figura d'esquena a l'espectador i el Crist a 

penes visible a la part alta, però altres aspectes no coincideixen amb l'esquema català (M. M E I S S , French 
Painting..., fig. 306). 

79. Cfr. Charle S T E R L I N G , La peinture médiévale à Paris, 1300-1400, Bibliothèque des Arts, París, 1987, p. 
340-412. 
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amb l'activitat de Marçal de Sas 8 0. L a intensitat d'aquests rostres, 
exageradament grans i intensos i les fortes analogies entre l'obra valencia
na i el retaule català, es converteixen en un element importantíssim que 
remet a totes aquelles escenes del retaule de Santes Creus en què els 
apòstols tenen un protagonisme destacat (Ascensió, Pentecosta i Dormició 
de la Verge) i als profetes de la predel·la. Si bé és difícil pensar en una 
intervenció de Marçal de Sas en el retaule de Santes Creus, resulta molt 
més plausible l'equació contrària. En aquest sentit, la biografia de Guerau 
Gener, actiu a València, sembla legitimar una aproximació de la seva mà 
a aquesta taula del Dubte, datada c. 1400, tan propera a algunes de les 
solucions del gran retaule cistercenc. 

L a Pentecosta, situada en un interior, permet comentaris en el mateix 
sentit que l'Ascensió. Les figures són inquietes i robustes a la vegada, 
amb caps de dimensions considerables. Alguns rostres són inequívocament 
valencians i ens acosten de nou a la taula del Dubte. Pel que fa a la 
composició general, segueix una tradició ben coneguda a Catalunya, des 
de les aportacions del taller dels Bassa 8 1. La Verge se situa en el pla 
central de l'episodi. Es una figura majestàtica i entronitzada, quasi 
impertèrrita, sobre l'eix de la qual els apòstols adopten actituds diverses, 
però que en aquest cas mostren un evident trasbalsament per l'arribada de 
les flames de l'Esperit Sant. Sant Pere és novament una de les figures més 
arriscades, situat d'esquena a l'espectador. Sant Joan apareix estranyament 
contorsionat a la banda oposada. Com a nota iconogràfica poc habitual, 
observarem que a la part alta de la imatge, sobre el colom blanc que 

80. Els personatges de l'Antic Testament figurats a la predel.la també s'assimilen fonamentalment a alguns 
dels apòstols barbats. Els profetes amb el cap cobert remeten a la imatge dels jueus, relació que accentua 
també la inscripció hebraica representada en les taules de la llei que permeten identificar el patriarca 
Moisès. L a figura que apareix al seu costat amb un filacteri «esborrat» podria ser la del profeta ïsaïes, que 
presenta una caracterització propera a la de l'ïsaïes del retaule de sant Jordi del Centenar de la Ploma. Cal 
dir que els personatges de l'Antic Testament que ocupen els muntants d'aquest retaule conservat a Lon
dres, s'adiuen amb els models en què Guerau es va saber inspirar. EI capell de roba que llueixen alguns 
d'ells es reitera en la taula de Santes Creus. 

81. Els exemples de la primera meitat del segle XTV cal cercar-los en la miniatura, concretament en el Llibre 
d'Hores de Maria de Navarra i al Saltiri anglo-català de París. Després, els Serra popularitzaran l'escena en 
els seus grans retaules, que segueixen la tradició tres-centista italianitzant inaugurada pels Bassa. 
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davalla envers els humans, hi ha també el rostre de Déu Pare, encerclat 
per núvols, que vetlla la bona marxa de tota l'operació 8 2. 

Pel que fa a la Dormició, de nou són els esquemes compositius i les 
formes d'arrel valenciana les que dominen plenament. Els rostres expressius 
i de vegades deformes (nassos grossos i ganxuts o en angle recte, boques 
amples, cabells embullats) ens apropen als dels apòstols del Dubte de Sant 
Tomàs 8 3. Malgrat tot, crec que les coincidències de disseny dels personatges 
i també la manera triada per amuntegar-los, rebregant les robes, són trets 
prou evidents dels contactes de Gener a València. Ja Ch. R. Post havia 
assenyalat el lligam entre la incredulitat de Tomàs, del Museu de la cate
dral de València i la Dormició de Santes Creus8 4. Cal doncs, extreure les 
conseqüències pertinents d'aquesta familiaritat, que ens aboca a un millor 
coneixement de l'evolució d'aquest pintor. Els colors molt violents, els 
vermells pujats, carbasses, blaus, són també aspectes sobresortints, encara 
que la comparació amb l'ennegrida taula del dubte de Tomàs no sigui ara 
el més viable. 

L a Dormició de Guerau es caracteritza per la densitat humanitzada de 
l'escena. Quan no són imprescindibles, els àngels desapareixen, ja no són 
el teló de fons de l'arribada de Crist. Aquí són els cossos dels apòstols els 
que omplen el darrer terme i amaguen quasi per complet el fons d'or. Els 
rostres pesarosos però continguts dels presents donen una forta emotivitat 
en aquesta escena. Només la figura de Crist beneint, amb l'ànima de la 
seva mare a la mà esquerra, lliga l'episodi amb les voluntats celestials. 

82. Vegeu les Hores de John de Fearless (Flandes, potser Gant, c. 1406-1415), ms. lat., nouv. acq. 3055 de la 
Bibl. Nat. de París, fol. 28v (reproduït a John H A R T H A N , Books ofHourx, Tham'es and Hudson, 1988 
(1977), làm. 99, p. 100-101. Sense oblidar algun exemple italià (C . L . R A G G H I A N T I , // Maestro di 
Sant'Apollinare..., fig. 251-252. També, encara que es tracta d'una obra posterior al retaule de Santes 
Creus, el Llibre d'Hores atribuït als Mestres de Zweder van Culemborg (c. 1425-1430), d'una col·lecció 
privada francesa (reproduït a James H. M A R R O W et alt., The Golden Age ofDutch Manuscript Painting, 
làm. IV, 31, p. 104-105). 

83. Malauradament aquesta és l'única taula documentada de Marçal de Sas. Es conserva a la catedral de 
València, on va ser socarrimada durant la guerra del 1936. Vegeu-la, reproduïda en color, a Vicente 
A G U I L E R A (ed.), La Edad Media: El Gótico (Historia del Arte Valenciano, vol. II), València, 1988, fig. p. 
191). Els caps, exageradament grans d'algunes d'aquestes figures, podrien fer pensar en la singular 
expressivitat del Mestre de les Hores, Rohan. 

84. Per les aportacions d'aquest autor a l'estudi del retaule vegeu fonamentalment Ch. R. Post, A History of 
Spanish Painting, Cambridge (Mss.), vol. I I I , 1930, p. 118-122, fig. 296, IV, 1933, p. 274-275, V I I , 1938, 
p. 746-747, V I I I , 1941, p. 585-586. 
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Tanmateix, el personatge amb nimbe crucífer s'integra en el mateix nivell 
que la resta, sense posar de relleu la idea de la seva marxa immediata. Tot 
i les proximitats estilístiques, la concepció de la Dormició del retaule de 
Santes Creus es pot diferenciar en algunes de les qüestions que hem observat 
de la que va imaginar l'autor de la Dormició de Burgo de Osma. Aquest 
contempla i descriu la cort angèlica que acompanya Crist, alhora que el 
situa en una dimensió diferent de l'acció 8 5. Guerau, en canvi, s'acosta a 
les composicions en què el tema principal és el dolor per la mort de la 
Verge8". Entre els onze apòstols presents destaca sant Joan a la capçalera 
del llit, responsable, segons la tradició textual, de la palma que ha 
d'acompanyar la Verge en el seu enterrament, però també podem reconèixer 
sant Pere, entre el primer i Crist i , probablement, sant Jaume, que apareix 
amb el cap cobert i amb el bastó de pelegrí en el rerafons. L a seva 
caracterització fisionòmica és equiparable a la del sant Jaume d'Algemesí, 
atribuït a Gonçal Peris, obra que conserva el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya87 i que es relaciona amb un document de 1423. Crida l'atenció 
l'apòstol amb binocles88 que, amb el llibre a les mans, es dirigeix al seu 
company en la lectura, asseguts tots dos al primer terme del quadre. D'altra 
banda, l'anècdota de l'apòstol que col·loca un ciri a la mà de Maria 8 9, 
particularment visible al conjunt de Santes Creus, es retroba en una taula 
del Museum of Art de Filadèlfia, obra vinculada a Marçal de Sas, i també 
al foli 369 del Breviari del rei Martí (ms. Rothschild 2529 de la Bibl. Nat. 
de París), manuscrit al qual ja hem al·ludit altres vegades, que ens apareix 

85. Vid. Rosa A L C O Y , «Gonçal Peris. Dormició de la Mare de Déu. Compartiment del retaule de Burgo de 
Osma», Fons del Museu Mares/1, Catàleg d'escultura i pintura medievals, Barcelona, 1991, p. 440-442, 
cat. n. 443). 

86. Es tracta d'algunes imatges de la Dormició en què Crist no fa acte de presència i solament observem el 
grup dels apòstols envoltant el llit de la Verge. Recordem el retaule d'Alcúdia o el conjunt de Ramon de 
Mur, procedent de Guimerà (Museu Episcopal de Vic). 

87. L . S A R A L E G U I , «Archivo Espanol de Arte», núm. 103, p. 243; ld., «Gonzalo Pérez...», p. 19, fig. 67. 
Atribució matisada per Josep G U D I O L , «El estilo internacional en Valencià», dins Pintura Gòtica..., p. 
156, fig. 121. 

88. També recull aquest detall la Dormició del retaule de Burgo de Osma (vegeu el comentari de L . 
S A R A L E G U I , Miscelànea de remembranzas vicentinas, «Archivo de Arte Valenciano», 1955, p. 5-32, p. 
19). 

89. E l seu rostre no és molt llunyà d'aquell de la santa Marta, que acompanya sant Climent en la taula de la 
catedral de València, datada el 1412. 
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associat per més d'una raó als esquemes coneguts per Guerau90. E l doble 
coixí sota el cap de Maria seria una segona, coincidència que s'afegiria al 
fet que el Breviari fou confiat, per a la seva redacció, als monjos cistercencs 
del monestir de Santa Maria de Poblet pel rei Martí l'Humà (1395-1410), 
per tant a un monestir germà i veí del de Santes Creus. De tota manera, 
notícies posteriors (1403) relacionen el llibre amb un miniaturista procedent 
del monestir de Sant Cugat, fet que ens allunya de la coordenada inicial. 
L'any esmentat el rei demanava que aquest il·lustrador viatgés a València, 
on ell es trobava91. Això podria explicar alguna concomitància del llibre 
amb l'estil i les idees dels mestres valencians. 

Finalment analitzarem la Coronació de la Verge, la taula on es fa més 
evident la sumptuositat dels ors, mercès al tron doble de caràcter 
arquitectònic que serveix de fons i emmarcament a les figures de Crist i 
de la Verge92. Crist corona amb les dues mans la seva Mare, vestida 
semblantment a l'ànima de la Dormició. Segueix una fórmula freqüent a 
Catalunya i a Itàlia, que li impedeix sostenir cap atribut. En aquest cas, el 
pintor ha desplaçat al seient del tron el globus crucífer que sovint es 
localitza sobre la falda o el genoll de Crist 9 3. Pere Serra, a la Coronació 
del retaule de l'Esperit Sant de Manresa, opta per mostrar un Crist que 
corona Maria amb la dreta mentre sosté amb l'esquerra el globus terraqui. 
E l model utilitzat és força llunyà del de Santes Creus, fet que corrobora 
un cop més la no participació de Pere Serra en el disseny de les escenes 
principals. 

Tampoc aquí no sabem veure clarament a Borrassà més que, potser, en 
l'acabat general d'alguns rostres i en alguna de les figuretes dels àngels 
cantors del darrer terme, que mostren les seves partitures (GLÒRIA I N 

90. Jean P O R C H E R , Le Bréviaire de Manin d'Aragon, París, s. d. làm. X I I . Vegeu també Teresa V I C E N S , 
Iconografia Assumpcionista, València, 1986, fig. p. 53 i Id., El cicle de la mort i la glorificació de la Verge 
a la plàstica catalana medieval (tesi doctoral, Barcelona, 1994), que recull, a més dels exemples citats, un 
quart exemple localitzat en el Llibre d'Hores d'Alfons el Magnànim (fig. 60,68 i 83). E n altres casos és la 
Verge la que j a sosté el ciri amb les mans, sense al·lusió concreta a l'actuació de l'apòstol. 

91 . Jean P O R C H E R , Le Bréviaire.., p. sn (c.p.2-3). 
92. Es tracta d'una magnífica construcció gòtica que contextualitza l'escena en la seva dimensió celestial. E l 

fons havia de definir un blau intens on encara són perceptibles els estels daurats que incideixen en el 
caràcter còsmic de l'episodi. 

93. Una Coronació posterior que situa el globus en el mateix lloc que Guerau pertany al conjunt de sant Esteve 
de Banyoles, de Joan Antigó. 
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E X C E L S I S , ASSUMPTA EST, T E D E U M LAUDAMUS) . Els músics del 
primer terme recorden amb facilitat àngels similars, presents en taules 
valencianes. També el tipus de corona, composta per la juxtaposició de 
peces en forma de llàgrima, que j a havia aparegut en la taula de l'Epifania, 
a la corona del rei jove, és un tema molt repetit en obres valencianes del 
qual es podria anar recollint un bon nombre d'exemples94. 

No oblidem els pinacles amb les figures dels evangelistes que 
segurament es deuen, en gran manera, a Borrassà 9 5. Les seves imatges 
acompanyades dels símbols i filacteris es resolen, però, situant sant Lluc 
( L U C A M EVANGEL. .TA) , sant Joan (IOHANE..), sant Marc 9 6 i sant 
Mateu, per aquest ordre, en un exterior i asseguts a terra97. Visió estimada 
dins l'escola valenciana quan es tracta de representar figures de sants en 
les predel·les. En canvi, el retaule de la parroquial de Rubielos de Mora, 
relacionat amb l'activitat de Jaume Mateu, inclou els evangelistes davant 
de l'escriptori, seguint un antic esquema no reflectit al retaule de Santes 
Creus9 8. Del pinacle que correspon a sant Joan destacaríem el tractament 
del paisatge i la concepció dinàmica de les roques de fons, que s'aproxima 
a obres valencianes, entre les quals esmentarem de nou el Calvari del 
retaule de santa Bàrbara de Puertomingalvo99. 

Com és visible, hem insistit força en el paper de l'escola llevantina i 
dels valencianismes que varen arribar a quallar plenament en l'obra de 

94. Aquest tipus de corona apareix associat sobretot a produccions del grup Miquel Alcaííiz-Mestredel Bambino 
Vispo (Starnina?) i a Gonçal Peris. 

95. Aquesta opinió ja ha estat expressada per altres autors. Sutrà i Viíïas, Joan Ainaud, Josep Gudiol i Santiago 
Alcolea apunten en aquesta direcció. També N. de Dalmases i A. José Pitarch destaquen l'activitat de 
Guerau enfront d'un Lluís Borrassà, encarregat solament d'acabar una obra que troba ja molt avançada. 
Crec que hi ha consens en la determinació que els màrtirs i els fundadors de la predel·la, dos dels reis de 
l'Epifania, el Crist de la resurrecció, algunes imatges de la Verge i els pinacles amb els profetes serien els 
motius més clarament borrassanians. 

96. Situada sobre el tercer carrer del retaule, és una de les representacions pitjor conservades. 
97. Vegeu una solució semblant datada c. 1403 en l'obra del Mestre de la Coronació de la Verge (Coronació de 

la Verge. Légende Dorée, fr. 242, foli 1, Bibl. Nat. de París); Charles S T E R L I N G , La peinture médiévale..., 
p. 279, fig. 183. 

98. M. H E R I A R D D U B R E U I L i C . R E S S O R T , "Uneétapesignificative...", p. 101-114. Vegeu també la solució 
del mestre del Centenar de la Ploma (potser Marçal de Sas) per al seu magnífic conjunt dedicat a sant Jordi. 

99. Rosa A L C O Y , "Jaume Mateu i Gonçal Peris. Retaule de Santa Bàrbara de Puertomingalvo", dins 
Prefiguració del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 1992, cat. n. 67, p. 260-263. També 
caldria pensar en algunes de les formulacions del paisatge en el retaule de Bonifaci Ferrer (Museu de 
Belles Arts de València), conjunt italianitzant que ha estat vinculat reiteradament a la personalitat de Gherardo 
Starnina. 
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Guerau Gener. Això relega a un paper més secundari la intervenció de 
Lluís Borrassà. I és que, si pensem que Borrassà confessa haver cobrat 
133 lliures i 6 sous per la seva actuació, és a dir, 2.666 sous, i recordem 
que el preu total pactat amb Pere Serra era de 10.000 sous, veurem com 
per força el seu paper ha de ser menor, respecte de la intervenció atribuïble 
a Guerau, encara que, en una obra de l'envergadura d'aquesta, tasques 
com les de completar figures, resoldre algunes llacunes i repintar algunes 
zones, afegir alguns motius i envernissar i muntar tot el conjunt, ja era una 
feinada no gens menyspreable. 

De fet, a partir del repartiment dels 10.000 sous entre Pere Serra, 
Guerau Gener i Lluís Borrassà, podem deduir el que correspon a l'activitat 
de cadascun dels pintors. Pere Serra rebria un 33% (3.300 sous) d'aquesta 
quantitat, però hem de suposar que la destinaria bàsicament a la construcció 
de les estructures de fusta i al disseny general del conjunt, inclosos potser 
els tabernacles a què al·ludeix el document100. Com hem vist, el treball 
pictòric es trobaria tot just iniciat. Tenint en compte que Borrassà admet 
haver cobrat 2.666 sous, no arriba a percebre ni un 27% del total dels 
10.000 sous disponibles per l 'encàrrec. Guerau Gener seria qui 
plausiblement hauria rebut la quantitat més alta, que suposa més d'un 40% 
del total disponible per a l'execució del conjunt, és a dir, al voltant de 
4.034 sous. 

Si advertim que la pintura és bàsicament el fruit de l'activitat de Gener 
i de Borrassà i intentem distribuir numèricament el seu nivell de 
protagonisme, veurem com el primer es fa càrrec de més d'un 60% de la 
pintura mentre que Borrassà no arriba al 40%. A més, caldria matisar 
aquests percentatges tenint en compte que Lluís Borrassà seria el respon
sable dels acabats i vernissos i potser del muntatge del conjunt, de manera 
que la responsabilitat de Gener en la configuració de moltes de les escenes 
podria ser encara més important. 

És palès que no es tracta de quantificar una realitat artística complexa 
i subtil com la representada pel retaule de Santes Creus, però aquests 
percentatges poden resultar indicatius a l'hora de valorar des d'un punt de 

100. No hi ha raons suficients per negar la recepció i aplicació d' aquestes quantitats per part de Pere Serra. Si no 
fos així, la repartició de percentatges variaria sensiblement, però no es podrien obviar tampoc les despeses 
ocasionades pels treballs de fusteria i emplaçament del retaule. 
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vista global les diferents intervencions que varen configurar la realitat del 
conjunt. E l paper jugat per Guerau Gener ens permet revisar la imatge 
d'aquest mestre, que ja a l'inici del segle destaca com a personalitat ori
ginal i compromesa amb els nous camins de la pintura. Hem assenyalat 
també l'evolució que determina el seu contacte amb el món valencià 
d'Andreu Marçal de Sas i Gonçal Peris, moment que se situa entre el 
retaule de sant Bartomeu i santa Isabel (c. 1401) i el retaule de Santes 
Creus (c. 1408-1410) i que explica algunes de les transformacions 
pictòriques que separen ambdues obres. Per tant, un episodi que condicio
na directament l'etapa final de l'activitat de Guerau Gener. Paral·lelament, 
també hem pogut observar la dependència internacional del seu estil i hem 
vinculat les taules als llibres miniats, cercant paral·lels en el terreny de la 
il·lustració de manuscrits. Les arts pictòriques franco-flamenques i 
germàniques són peces fonamentals per explicar la tradició en què s'insereix 
aquest mestre, a cavall de l'escola valenciana i l'escola catalana del gòtic 
internacional. Tanmateix, aquesta visió no seria completa sense recordar 
les múltiples interferències italianes que pesen sobre els perfils d'un estil 
que no es pot qualificar simplement d'italianitzant. En definitiva, Guerau 
Gener no pot ser considerat un pintor de personalitat fosca o mediocre. 
Les seves relacions amb artistes contemporanis de renom contradiuen aquest 
plantejament, però també ho fa la seva pintura, sigui el malmès retaule 
documentat el 1401 per a la catedral de Barcelona, sigui el grandiós i 
atractiu retaule de Santes Creus. 

ROSA A L C O Y 
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IL·LUSTRACIONS 





Foto 1. Vista general del retaule fragmentari, instal·lat a la Capella de la Verge de Montserrat 
de la Seu de Tarragona (J. Serra). 
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Foto 2. Escena de l'Anunciació (J. Serra). 
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Foto 3. Escena de l'Epifania (J . Serra). 
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Foto 5. Detall de la Dormició, amb Jesús sostenint l'ànima de Maria (J . Serra). 
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Foto 6. Escena de la Coronació de Maria (J. Serra). 



Foto 7. Detall de la predel·la, amb els diaques (J. Serra). 
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L A TAULA DE L A MARE DE DÉU D E L 
ROSER, PROCEDENT DE SANTES CREUS, D E L 

MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA 

E l Museu Diocesà de Tarragona compta entre els seus fons amb una 
gran pintura sobre taula, procedent originalment del monestir de Santes 
Creus, on es representen la Mare de Déu del Roser i l'Infant Jesús oferint 
rosaris i roses a diversos sants. L a taula té el número d'inventari 889, fa 
2,35x2,20 m i actualment es pot contemplar a la sagristia de la catedral de 
Tarragona. 

L'obra va ser feta per al monestir de Santes Creus, on al començament 
del segle X I X romania a la segona capella del braç nord del transsepte de 
l'església. Tot i que s'accepta la seva datació a la primera meitat del segle 
X V I , un inventari fet entre 1574-1575, curiosament, no fa esment de la 
seva existència'. 

Aquesta taula és interessant tant des del punt de vista artístic com per 
l'anècdota històrica que l'acompanya. Abans d'intentar un apropament a 
les seves característiques pictòriques, sembla oportú fer el mateix respecte 
a les circumstàncies històriques que han fet possible que la taula es conservi 
encara. 

1. Es tracta de l'inventari fet en temps de l'abat Jeroni Contijoc, publicat per J . D O M Í N G U E Z B O R D O N A , 
Un inventario de Sacristía de Santes Creus, a «Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic», núm. 1 
(1954), p. 27-39, i novament publicat, revisat, per Isabel C O M P A N Y S i Maria Joana V I R G I L I , L'art 
santescreuí en temps de l'abat Jeroni Contijoc (1560-1593), a «Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic» 
núm. 61-62 (1988), p. 19-64. 
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L'actuació del comandant Van Halen 

En el trasllat de la taula fora del monestir intervingué el comandant 
general Juan Van Halen y Sarti. L a notícia ens la dóna Tomàs Capdevila: 
«un dels espoliadors de Santes Creus fou el comandant de la província de 
Tarragona, Van-Halen. Aquest, entre altres objectes, va sostreure una 
formosa pintura de la Verge que avui es guarda al Museu Diocesà de 
Tarragona» 2. Eufemià Fort i Cogul, d'altra banda, amplia l'esmentada 
notícia: «Tenim una referència que no sembla posterior al 1836, de la 
depredació que sobre pintures sofrí el monestir de Santes Creus. E l 
comandant general de l'exèrcit, Van Halen, passà per allí i s'apropià una 
pintura amb la qual obsequià una família del Vendrell. Més tard, aquella 
família, havent-se-li fet incòmoda la possessió del quadre, en féu ofrena 
a la parròquia de Sant Joan del Port de Tarragona. Era una pintura de mèrit 
relatiu, que representava la Mare de Déu del Roser i d'altres sants, que fou 
conservada durant molts anys a la sagristia d'aquella església, d'on fou 
transferida definitivament al Museu Arxidiocesà de Tarragona3. Isabel 
Companys, Núria Montardit i Maria Joana Virgili endarrereixen la data 
d'aquest fet fins l'any 1822, en ple Trienni Liberal, quan es procedia a la 
primera subhasta de béns del monestir, anterior a la gran desfeta de l'any 
18354. Sense tenir confirmació documental de cap de les dues dates, al 
nostre parer sembla més probable la de l'any 1822, pels motius que 
seguidament s'exposaran. 

Sobta l'acció del comandant general Van Halen, no tant pel fet de 
l'espoliació, que en aquells anys era, malauradament, habitual respecte als 
monestirs i convents, sinó per haver obsequiat amb una obra d'art una 
família del Vendrell. Per quin motiu ho va fer? I , aquesta família, per 

2. Tomàs C A P D E V I L A i M I Q U E L , El Monestir de Santes Creus. Tarragona, 1935, p. 59. L'autor no especi
fica si es tracta d'una informació amb base documental o bé d'una notícia recollida mitjançant la tradició 
oral. 

3. Eufemià F O R T i C O G U L , Santes Creus de l'éxclaustració ençà. La gestió dels organismes que n'han 
tingut la tutela. Santes Creus, 1972, p. 29. Tampoc no ens diu Eufemià Fort d'on va extreure'n la dada. Situa 
el fet poc després de la Desamortització de l'any 1835, però Van Halen no tornà aTarragona fins l'any 1840. 

4. Isabel C O M P A N Y S , Núria M O N T A R D I T i Maria Joana V I R G I L I , Catàleg del fons del Museu del Monestir 
de Santes Creus (I), a «Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic», núm. 71 -74 (1994), p. 15-16, nota 8, 
23 i 141, fig. I . 
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quina raó féu donació de la taula al que en aquells moments era el convent 
de caputxins de Tarragona? 

Per respondre a la primera qüestió caldria un apropament, necessàriament 
breu, a la figura de Juan Van Halen y Sarti. Personatge curiós, interessant, 
romàntic i novel·lesc, havia nascut a San Fernando (Cadis) l'any 1787, i 
era membre d'una família de militars i marins d'origen flamenc establerts 
en aquelles terres. Liberal convençut, va dedicar tota la seva vida a defendre 
les seves idees i al servei de les armes. Després de rebre formació a la 
Marina, es va veure involucrat en els fets del Dos de Maig a Madrid. En 
una discutible actitud d'oposició a l'absolutisme, el trobem més tard 
d'ajudant del rei Josep Bonaparte. Fent valer aquesta condició, i mitjançant 
documents falsos, recuperà Lleida, Montsó i Mequinença de mans dels 
francesos, cosa que li va permetre reintegrar-se a la causa espanyola. 
L'arribada del rei Ferran V I I , amb la derogació de la Constitució de 1812 
i la persecució dels liberals, l'empenyé a ingressar a la maçoneria. Una 
delació el portà a la presó i la tortura a mans de la Inquisició; però 
aconseguí escapolir-se i fugi a Londres, des d'on va marxar cap a Rússia. 
E l tsar Alexandre I el nomenà general de cavalleria i intervingué en 
campanyes contra els tàrtars de Geòrgia. Les seves aclaparadores victòries 
el feren mereixedor d'honors i condecoracions. 

Sabedor, però, del sublevament de Quiroga i Riego, tornà a Espanya 
l'any 1821, on, a les ordres d'Espoz y Mina, va lluitar contra les tropes 

1 d'Angulema. L'any següent, Í822, tot perseguint el guerriller Romagosa, 
anomenat «el carboner de la Bisbal», arribà a Celma (Baix Penedès), on 
fou ferit. Es probablement en aquest moment quan devia establir contacte 
amb la família vendrellenca abans esmentada, que podia haver tingut cura 
d'ell, fet pel qual disposà obsequiar-la en agraïment amb una obra d'art 
de les moltes que encara servava el monestir de Santes Creus. I aquesta 
fou la taula de la Mare de Déu del Roser, que, tot i tenir unes mides i un 
pes considerables, va ser traslladada fins al Vendrell, probablement passant 
el Coll de Santa Cristina i fent servir efectius militars. 

De Tarragona estant, Van Halen, veient que la sort dels liberals perillava, 
va demanar permís per a exiliar-se novament. I ho féu: l'Havana, Veracruz 
i Nova York, ciutat on va començar a escriure les seves memòries, són 
alguns dels llocs que l'acolliren. Però no s'havien acabat les seves aven
tures. Cap al 1828 tornà a Europa i anà a Lieja, feu dels seus avantpassats. 
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E l que avui és territori belga es trobava en aquells moments sota la 
dominació holandesa, i hi havia una gran efervescència independentista. 
Va esclatar la sublevació i a Van Halen, la fama del qual com a militar 
havia traspassat fronteres, se n'hi oferí la comandància. Les seves victòries 
sobre els holandesos varen suposar la independència de Bèlgica, país del 
qual és considerat un heroi. L'any 1835, amnistiat, tornà a Espanya, on 
fou nomenat cap de l'Estat Major. L'any 1840 tornava a Tarragona, ara 
com a governador militar. Va lluitar contra el general carií Cabrera i 
obtingué la comandància de les províncies de Tarragona i Lleida. Amb 
l'arribada dels moderats al govern, Van Halen va ser nomenat mariscal de 
camp, però ja no va tenir més càrrecs militars. E l seu passat revolucionari 
pesava massa. Es retirà a Cadis, on morí l'any 18645. 

L a figura d'aquest militar, romàntic i aventurer, en relació amb les 
contrades tarragonines mereix un estudi molt més detallat, que evidentment 
no pot tenir lloc en aquest treball. Amb tot, l'actuació de Van Halen 
respecte al patrimoni artístic de Santes Creus contrasta amb alguna altra 
notícia de la seva estada tarragonina que s'ha pogut obtenir. Sembla que 
l'espoliació de la taula de la Mare de Déu del Roser no va ésser un episodi 
aïllat, i si en aquest cas en va fer obsequi per raons personals, en altres 
no va tenir gaires problemes de consciència per a endur-se, i probablement 
vendre, obres d'art de Santes Creus. Segons Tomàs Capdevila6, es va 
emportar la taula «entre altres objectes». Desconeixem quins objectes eren 
aquests, però en tot cas no va ésser l'únic que es va aprofitar de l'atzarosa 
situació del monestir en aquells anys. Tanmateix, aquesta conducta 
certament condemnable contrasta amb una altra actuació seva que va 
afavorir l'any 1840 la tornada de la comunitat de monges clarisses al 
convent de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, les quals n'havien 
estat expulsades l'any 18357. L a seva intervenció estava destinada a no 
deixar sense escolaritzar un bon nombre de nenes montblanquines. Són 

5. L a vida de Juan Van Halen va merèixer una biografia a càrrec de Pío Baroja, que la comparà amb la de Lord 
Byron. Les dades biogràfiques s'han extret de Juan Van Halen, bicentenario de un general romàntica, a 
«Historia y Vida» (Barcelona), núm. 249 (1988), p. 110-122, article escrit pel seu descendent Juan VAN 
H A L E N , el qual utilitza documentació de l'arxiu familiar. 

6. C A P D E V I L A , op. cit., p. 59. 
7. José SÀNCHEZ R E A L , La tornada a la Serra en 1840, a «Espitllera» (Montblanc), núm. 77-78 (1988), p. 

27-28. 
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dues actuacions seves contradictòries entre si, que potser un estudi més 
complet situaria en la seva veritable dimensió. 

L a segona qüestió a què es feia referència és el motiu pel qual la 
família del Vendrell (en desconeixem el nom) va desfer-se del voluminós 
i compromès obsequi de Van Halen. En primer lloc, sembla evident que 
una taula de tals proporcions (2,35x2,20 m) no és massa apropiada per 
tenir-la en un domicili particular. I , en segon lloc, la seva procedència i la 
manera amb la qual havia arribat al seu poder va causar problemes de 
consciència a la família. Evidentment, un cop desaparegut d'escena Van 
Halen, no podien retornar la taula al monestir, ja desamortitzat, així que 
en feren donació a un altre convent, el de caputxins de Tarragona, l'església 
del qual esdevindria parròquia de Sant Joan Baptista. L'any 1894, Emili 
Morera testimonia que la taula es trobava a la sagristia d'aquell temple8. 
E l quadre, al seu torn, fou donat per la parròquia abans de l'any 1915 al 
Museu Diocesà, on romangué penjat a la Sala I durant molt de temps. 
L'any 1992, amb motiu de l'exposició Pallium, la taula de la Mare de Déu 
del Roser es va traslladar a la sagristia major de la catedral, lloc on avui 
pot admirar-se. 

Però l'obra, a part la curiosa història que l'acompanya, té prou mèrits 
i suficients per si mateixa per dedicar un estudi a les seves característiques 
artístiques. 

L a taula de la Mare de Déu del Roser 

Contràriament a allò que diu Fort i Cogul, que la descriu com «de 
mèrit relatiu», és una obra important, que conté molts aspectes rellevants. 

L a taula presenta la Mare de Déu del Roser al mig, ocupant l'eix 
central de simetria, és a dir, el lloc preferent. L a Verge està asseguda en 
un tron daurat, col·locat sobre una estrada, sota un dosser cobert amb 
cúpula i sostingut mitjançant columnetes balustrades. Vesteix una túnica 
rosada, amb plecs sàviament disposats entorn el seu bust, i es cobreix amb 

8. Emil i M O R E R A i L L A U R A D Ó , Tarragona Antigua y Moderna. Tarragona, 1894, p. 17, nota al peu. L a 
mateixa informació la recull Àngel del A R C O , Memòria descriptiva del Mttseo Diocesana, a «Butlletí 
Arqueològic de Tarragona», núm. V I I (1915), p. 20. 
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un mantell blau fosc folrat de brocat. Els seus cabells rossos queden mig 
amagats per un vel blanc, i una corona daurada i ornada amb pedres 
precioses ens indica que ens trobem davant la Reina del Cel. Amb la seva 
mà esquerra sosté l'Infant, el qual, nu, ofereix un pom de roses i diversos 
rosaris a santa Úrsula, el mateix que fa la Mare, amb la seva mà dreta, a 
sant Acaci. 

L'estrada, el tron i el dosser estan envoltats de branques de roser. A 
ambdós costats del dosser, dos angelets sostenen sengles garlandes de 
roses. A la dreta del quadre, en primer terme, santa Úrsula, agenollada i 
vestida amb una luxosa gonella de brocat, rep els rosaris de mà de l'Infant. 
Darrere d'ella santa Caterina d'Alexandria, amb l'espasa i la roda dentada 
que la identifiquen, està acompanyada de nou santes més, visibles gràcies 
als caps que se sobreposen, i d'una altra dotzena, al·ludides mitjançant els 
seus nimbes. En realitat, s'ha volgut donar la sensació de multitud, a fi de 
representar les Onze Mil Verges que s'associen a santa Úrsula. Totes les 
santes vesteixen una luxosa indumentària de brocat, vellut, etc, porten els 
cabells rossos sobre les espatlles i quasi totes dirigeixen la mirada vers 
Maria. Hi ha una notable semblança entre els rostres de les santes i el de 
la Verge: forma ovalada, arcs superciliars marcats, celles fines, ulls ben 
oberts, somriure insinuat, cabells rossos, etc. 

A l'esquerra del quadre es disposa una munió de personatges masculins, 
en simètrica correspondència amb la dreta. En primer terme sant Acaci, 
agenollat, amb els peus descalços i les mans unides en oració, ben evidents 
els estigmes que mostra a les extremitats. Porta corona d'espines i vesteix 
una cota ajustada, amb una mena de faldilla de plecs que arrenca de la 
cintura, a la vora de la qual es llegeix «SANTUS ACACI US». Darrere d'ell 
es disposa una creu en equilibri inestable entorn la qual es col·loquen set 
sants més, identificables pels seus caps sobreposats i altres que s'insinuen 
mitjançant els seus nimbes. L a intenció és representar els Deu Mil Màrtirs 
del mont Ararat, companys de sant Acaci. Tots els personatges masculins 
s'assemblen entre si: cabells llargs, barba llarga, idèntica indumentària, 
corones i estigmes, i tots ells al seu torn s'assemblen a les representacions 
de Crist. 

És evident que el fet de figurar els sants masculins amb el rostre i 
l'aspecte característics de Jesús, i les santes semblants a Maria té una 
explicació, que Valeri Serra i Boldú creu trobar en el Llibre del menyspreu 
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del mon e de la Imitació de Nostre Senyor Jesucrist, editat l'any 1511 a 
Barcelona, obra que molt probablement fou suggerida com a font 
d'inspiració al pintor pels monjos de Santes Creus. En el moment de rebre 
el rosari de mans de Maria i Jesús, el desig d'imitar-los porta als sants a 
una identificació fins i tot física amb tots dos personatges sagrats9. 

E l fons de la taula és tot daurat, i una inscripció a la part superior ens 
indica la seva advocació» «AVE ROSA SINE SPINA PECCATORRUM 
(sic) MEDICINA». L'autor de l'obra ens és desconegut. L'estudiós nord-
americà Chandler Rathfon Post l'anomenà convencionalment «Mestre del 
Roser», precisament a causa d'aquesta taula, que considerà molt important10. 
Post situà cronològicament l'obra a la primera meitat del segle X V I , i va 
establir la hipòtesi que l'anònim autor fos el mateix que va pintar una 
Anunciació per al monestir de Pedralbes i una Mare de Déu amb la Trinitat, 
en una col·lecció privada de Barcelona. 

Segons sembla, doncs, el Mestre del Roser era un pintor de l'entorn 
barceloní, cosa que no seria gens estranya, atès el costum del monestir de 
Santes Creus de contractar artistes procedents de Barcelona, almenys durant 
els primers decennis del segle X V I ; tal seria el cas de Joan de Borgunya, 
al qual s'atribueix el retaule de santa Maria Magdalena que, procedent del 
monestir, es custodia al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 

L a indumentària dels personatges femenins, l'arquitectura del tron, amb 
volta ornada amb cassetons, capitells jònics, grotescos i volutes balustrades, 
situen estilísticament la taula en el primer terç del segle X V I . L a profusió 
àurica en el tron, fons, nimbes, vestits i mantells respon perfectament a 
una tendència de la pintura catalana de l'època, en la qual el manteniment 
dels fons daurats de tradició gòtica s'explica per la perduració del gust 
medieval, herència de la filosofia escolàstica tomista que defensava que 
«són belles les coses brillants». A més, la tradició gòtica catalana 
considerava que l'or manifesta alhora una idea de riquesa i bellesa". 

9. Valeri S E R R A i BOLDÚ, Llibre d'Or del Rosari a Catalunya. Barcelona, 1925, p. 268, nota 2. 
10. Chandler Rathfon POST, The Catalan School in the Early Renaissance (A history of a Spanish Painting, 

X I I ) . Cambridge, Mass., 1958, p. 285-290, fig. 112. 
11. Palma MARTÍNEZ-BURGO GARCÍA, La perspectiva y el paisaje en la pintura espanola del siglo XVI, a 

«Goya», núm. 185 (1985), p. 282-289. Joaquín Y A R Z A L U A C E S , Artista-artesano en el gótico catalan, a 
«Lambard», vol. I I I (1985), p. 156. 
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Quan l'obra començà a cridar l'atenció dels estudiosos, ben aviat aquests 
van creure que era d'escola italiana12. Fins i tot publicacions més recents 
insisteixen en aquest punt: Camón Aznar troba un aire toscà en la disposició 
dels plecs, les formes del tron i la composició 1 3. Post, d'altra banda, hi 
troba afinitats amb pintors contemporanis, com Jaume Forner1 4. Tot 
admetent-hi certes influències de la pintura italiana, les quals entraven 
tímidament però constantment en el món pictòric català del moment, sembla 
tractar-se de l'obra d'un pintor del país que probablement es devia inspirar 
en models proposats als gravats d'origen italià per al tron, però en el qual 
encara pesa molt la tradició gòtica catalana: l'abundància de l'or, l'horror 
vacui que l'empeny a cobrir tota la superfície del quadre amb figures, 
branques de roses, etc, i una composició fortament subjecta a la jerarquia. 
Els personatges principals ocupen el centre, lloc visualment preferent, i 
són d'una mida superior als altres. 

E l tema al qual està dedicada la taula és un dels més representats al 
llarg del segle X V I en la pintura catalana, i entronca amb la tradicional 
devoció mariana del país. Des dels temps medievals Maria havia estat 
objecte d'un intens culte, com a conseqüència de simbolitzar una idea 
sublim, la de la dona perfecta, sense màcula. Freqüentment Maria es re
presenta mitjançant la rosa, o bé acompanyada d'aquesta flor, considerada 
la més perfecta i bella de totes. Per això es defineix la Mare de Déu com 
una «rosa sine spina», al·ludint a la seva condició d'estar lliure del pecat 
original15. 

Arribat el segle X V I , una sèrie d'epidèmies de pesta assolaven la 
població. E l fet provocà un més gran increment de la devoció a Maria, 
protectora contra els mals espirituals i temporals. A tot això s'ha d'afegir 
l'extensió de la devoció a la Mare de Déu del Roser. E l rés del rosari, 
fomentat pels predicadors, s'havia estès gràcies a la proliferació de les 
confraries del Roser. Cada confraria tenia cura d'un altar, i d'aquí ve 
l'augment al llarg de la centúria de retaules i imatges dedicats a la Mare 
de Déu del Roser, advocació sota la qual trobarem un gran nombre d'obres 

12. A R C O , op. cit.,p. 20. 
13. José C A M Ó N A Z N A R , La pintura espanola del siglo XVI (Summa Artis, X X I V ) . Madrid, 1979, p. 344. 
14. POST, op. cit„ p. 285-290. 
15. Manuel T R E N S , Maria. Iconografia de la Virgen en el arte espanol. Madrid, 1946, p. 296. 
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d'art. Envoltada d'una garlanda de roses o situada en un jardí florit de 
roses, ben aviat esdevindrà una de les formes més habituals de representar 
la Mare de Déu en la pintura catalana des del final del segle XV, amb una 
forta incidència al llarg del X V I . 

Tot i que la iconografia més habitual en els retaules del Roser tendeix 
a acompanyar la Mare de Déu dels quinze Misteris -cinc de Goig, cinc de 
Dolor, cinc de Glòria-, amb els corresponents episodis evangèlics que els 
representen, és també freqüent, com en el cas que ens ocupa, acompanyar-
la d'una sèrie de sants que, segons la llegenda pietosa assegura, foren 
afavorits amb la seva aparició i amb el lliurament directe del rosari per a 
fomentar-ne el rés. Alguns d'aquests sants són els que veiem representats 
a la taula: sant Acaci, santa Úrsula o santa Caterina d'Alexandria. 

Es tracta d'una obra de gran bellesa, i magníficament conservada, tenint 
en compte els avatars i els trasllats abans al·ludits. E l seu valor iconogràfic 
i artístic, units a la petita història que l'acompanya li donen un caràcter 
molt especial i la fan molt interessant, bé que no sigui una obra massa 
coneguda16. 

SOFIA MATA DE LA C R U Z 

16. No són gaire abundants els tractats o estudis que facin referència a aquesta taula. En alguns de ben recents 
ni tan sols se n'esmenta l'existència. 
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F O T O 1. Taula de la Mare de Déu del Roser. Museu Diocesà de Tarragona (Foto Joan 
Farré). 
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Reeixida monografia local, realitzada sobre la base de la documentació 

conservada als arxius de Poblet, Madrid, Tarragona i la Pobla de Cérvoles. 
E l treball s'estructura en dues parts. L a primera versa sobre la Granja de 
Cérvoles, principalment a l'Edat Mitjana, els plets que tingué amb el 
Monestir de Poblet, i els establiments agraris. L a segona abraça la història 
de la Pobla sota la jurisdicció de Poblet, des d'una perspectiva cronològica. 
Destaca la conflictivitat senyorial, el bandolerisme, les dificultats 
econòmiques per raó de les guerres dels s. X V I I - X I X , sense oblidar l'es
glésia de la vila, les fundacions i les confraries. Finalitza amb breus dades 
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demogràfiques i econòmiques i amb un complet apèndix on transcriu unes 
ordinacions del 1743, la donació de la Pobla a Poblet el 1163, la carta de 
poblament del 1314 i diferents documents sobre la construcció del nou 
temple (1727) i el retaule major (1730). JOSEP M A R I A G R A U I PUJOL 
a Bibliografia Històrica Tarraconense, X I I (1990), p. 96, núm. 3315. 

PORTALES I PONS, AGUSTÍ: Història, anàlisi i restauració de la 
sagristia nova del Monestir de Poblet- Col·legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Tarragona.- Tarragona, 1987. 
Iniciada la construcció de la sagristia la primera meitat del mil set-

cents, s'estudia l'arquitecte que l'aixecà, Tomàs Manguillot, veí de l'Aleixar, 
i la decoració interior, obra dels artistes Dídac Gutiérrez i Josep Flaugier 
(s. X V I I I ) . L a destrucció, després de les exclaustracions del primer terç 
del 1800, i l'abandonament deixaren malmesa la sagristia nova. L'autor 
comenta l'estat de conservació de l'edifici abans de la restauració, i la 
seva execució (1983-1985). Tot el treball s'acompanya amb nombrosos 
plànols i fotografies, i una completa anàlisi de les proporcions i 
l'arquitectura d'aquesta obra del barroc. JOSEP M A R I A G R A U I PUJOL 
a Bibliografia Històrica Tarraconense, X I I (1990), p. 23, núm. 3142. 

C U B E L L S I LLORENS, JOSEFINA: Capbreu de la Cartoixa. Els dominis 
de Scala Dei en la comarca de Valls.- «Quaderns d'Història Tarraco
nense», V I I I (1989), 31-55, també a «Mediaevalia» (Barcelona), 8 
(1988), (Estudiós dedicados al Profesor Frederic Udina i Martorell, 
II), 133-161. 
Relació de les propietats que la Cartoixa d'Scala Dei tenia a la ciutat 

de Valls i a les seves rodalies, segons consta a un capbreu (20 a 27 de 
juliol de 1491), conservat a l'Arxiu Històric de Tarragona. Aquestes 
propietats eren una donació feta per la família Cescomes (1370), les quals 
tenia per herència d'Arnau Cescomes, arquebisbe de Tarragona, que les 
havia comprades a Bernat d'Olzinelles, tresorer reial (1341). 

ESCARTÍN, E D U A R D : Los Finestres de Poblet, «Homenatge al Doctor 
SEBASTIÀ GARCIA MARTÍNEZ».- Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència de la Generalitat Valenciana, Universitat de València, 
València, 1988, vol. I I , 403-415. 
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Notícies històriques del Monestir de Poblet durant la Guerra de 
Successió i de la divisió dels monjos del cenobi en dos bàndols, favora
bles a Felip V i a Carles d'Àustria. Aquesta divisió fou més evident en les 
eleccions abacials. L'autor, en trobar un document (a l'Archivo Histórico 
Nacional de Madrid) sobre el tema, una carta de Gertrudis d'Aimerich, 
baronessa de Rocafort de Queralt, dirigida a Francesc Ametller, conseller 
del Consejo de Castilla i redactada l'any 1721, evidencia encara les seqüeles 
de la Guerra de Successió. Els germans Jaume i Marià Finestres eren en 
aquest moment destacats representants de la tendència filipista. Tot i llur 
joventut, havien ingressat al Monestir de Poblet finida la guerra. 

F E L I P I SÀNCHEZ, JAUME: El bosc de Poblet a través de la història, 
«La natura i l'home a les muntanyes de Prades».- Centre d'Estudis de 
la Conca de Barberà, Montblanc, 1988, 101-110. 
Notícies històriques de l'explotació del bosc de Poblet des de l'inici 

de la gestió feta pel Monestir (s. X I I ) . Destaca la problemàtica que varen 
plantejar les necessitats de fusta i de llenya, tant per part del cenobi com 
per les poblacions del seu entorn fins al moment de la Desamortització 
eclesiàstica (1835). Posa en relleu les qüestions relatives al bosc i a les 
deveses el segle X V I I I . Publica un mapa de la propietat de Poblet (s. 
X V I I I ) conservat en aquest Monestir. 

FRANCO MATA, ÀNGELA: Relaciones hispano-italianas de la escultu
ra funerària del siglo XIV, «La idea y el sentimiento de la muerte en 
la Historia y en el Arte de la Edad Media», coordinació de M. NÚNEZ 
i E . P O R T E L L A . - Universidad de Santiago de Compostela, 1988, 99¬
125. 
Es un estudi de relació de l'escultura funerària peninsular i italiana, 

en el qual s'esmenten alguns exemples de les comarques tarragonines. Les 
tombes de Santes Creus presenten encara problemes d'atribució dels autors. 
Es remarca força l'estança a Sicília de Jaume I I , impulsor de l'erecció de 
les dues tombes, la qual cosa podria influir en voler sengles baldaquins, 
com també el sarcòfag de pòrfir de la tomba del seu pare, Pere I I (no I I I , 
com diu l'autora, seguint la nomenclatura aragonesa)... 

Quant a l'origen del sarcòfag del rei Pere, no és clar. Es data els 
segles I I , I I I i I V i Schlunck contempla la possibilitat que sigui la tomba 
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de Constant I I . De tota manera, vingui o no el sepulcre de Centcelles o 
Sicília el que sí es clar és que Jaume I I vol emular el conjunt funerari reial 
de Palerm. Amb la mort de la seva esposa, Blanca d'Anjou, s'intentà per 
tots els mitjans aconseguir una altra peça de pòrfir, sense èxit. L a solució 
del sepulcre, seu i de la seva esposa té, però, un regust més parisenc que 
no pas italià. L a tomba de Pere I I rep també la influència de la de Frederic 
I I de Sicília. L a forma del tabernacle i les imatges mostren el rei com a 
prototipus de cavaller i cristià gibel·lí. Els lleons que suporten el sarcòfag 
són símbol de reialesa. Per al sarcòfag de Blanca- se cerca una simbologia 
d'unió dels Anjou i el casal barceloní, cosa que es veu en l'heràldica i 
decoració d'inspiració siciliana, encara que d'estil francès, a l'igual de 
Paltre sepulcre. Els baldaquins simbolitzarien la glorificació i apoteosi, 
recordant els ciboris d'altar... JOAN-JOSEP MENCHÓN I B E S a 
Bibliografia Històrica Tarraconense, X I V (1993), 31-32, núm. 3638. 

F R E E D M A N , PAUL H.: La condició dels pagesos en un poble català del 
segle XIII, a «Assaig d'Història de la pagesia catalana (segles X I -
XV)».- Edicions 62 (Llibres a l'abast, 241), Barcelona, 1988, 61-76. 
Traducció catalana del treball publicat amb el títol: La condition des 

paysans dans un village catalan du XlIIè siècle a «Annales du Midi» 
(Toulouse), vol. 94, núm. 158 (1982). L'autor fa un estudi de la realitat 
social i econòmica dels moradors del poble de la Guàrdia dels Prats (Conca 
de Barberà), població de la senyoria del Monestir de Santes Creus, a partir 
de la segona meitat del segle X I I I . Utilitza per al seu treball documentació 
procedent de l'arxiu de Santes Creus, avui conservada a l'Archivo Histó-
rico Nacional (Madrid). 

F U G U E T I SANS, JOAN: L'actual partida de Montornès dels termes de 
Barberà i Montblanc. Un topònim d'història confosa. «Miscel·lània 
d'homenatge a Enric Moreu-Rey». Barcelona, 1988, vol. I I , 213-222. 
E l Monestir de Poblet va rebre al propietat de Montornès de la Conca 

pel testament de Berenguer de Puigverd (1297). Montornès de la Conca 
no fou mai «castell i lloc» sinó una «quadra» o «terme» del castell de 
Barberà. En realitat, segons l'autor, hi ha un malentès documental, en 
confondre Montornès de la Conca amb Montornès de la Segarra, que era 
«castell i lloc», població que mai no fou propietat del Monestir de Poblet. 
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Memòria de Poblet.- Agrupació Fotogràfica.- Reus, 1988. 

Recull de fotografies antigues (1918-1928), fetes per l'equip «El Trí
pode» (Eduard Borràs, Manuel Cuadrada i Josep Prunera) de l'estat del 
Monestir de Poblet, abandonat. Introdueix l'aparell fotogràfic (10 fotos en 
revelat de grans mides) un text referent a la reconstrucció de Poblet, del 
1930 al 1935, fet per l'arqueòleg Marià Ribas i Bertran. S'acompanya 
també de vuit gravats intercalats.- R O S E R P U I G I TÀRRECH a 
«Bibliografia Històrica Tarraconense», X I I (1990), p. 47, núm. 3191. 

PORTA I BALANYÀ, JOSEP M.: El senyoriu del Monestir de Poblet a 
la Pobla de Cérvoles (Les Garrigues) segons el capbreu de 1768-70. 
Aproximació als aspectes jurisdiccionals, dominicals, econòmics i 
socials. «Pedralbes» (Barcelona), 8/1 (1988), 599-611. 
Anàlisi del capbreu de la Pobla de Cérvoles, de la segona meitat del 

segle X V I I I , conservat a l 'Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, amb 
una completíssima bibliografia temàtica i local; parla de l'extracció 
senyorial (delme, censos), els confessants, la majoria pagesos, i forasters 
(Ulldemolins, Cervià, les Borges Blanques, l 'Albi, Vilanova de Prades, 
Cornudella i Albarca); la propietat agrícola (diferenciant els terratinents 
segons el lloc de residència i l'extensió de les parcel·les), els conreus 
agrícoles i els béns agraris. L'autor conclou que l'economia era de 
subsistència, amb base agrícola i ramadera.- JOSEP M A R I A G R A U I 
PUJOL a «Bibliografia Històrica Tarraconense», X I I (1990), 120, núm. 
3414. 

G R A U I PUJOL, JOSEP M. T - PUIG I TÀRRECH, ROSER: La nissaga 
dels escultors Espinalt, de Sarral, i la seva producció artística. 
«Quaderns d'Història Tarraconense» (Tarragona), V I I I (1989), 75-93, 
amb un mapa. 
Documentat estudi d'aquesta nissaga d'escultors. Isidre Espinalt i 

Travera ( f 1737) va esculpir «el pedestal -amb alabastre pur- del retaule 
major de l'església» de la cartoixa d'Scala Dei. Publiquen el text del 
contracte (15 de juny de 1712), sense especificar la font arxivística. 

123 



G R A U I PUJOL, JOSEP M. T.- PUIG I TÀRRECH, ROSER: Rocallaura 
segons el cadastre de 1730-1731 i l'endeutament del municipi - «Urtx. 
Revista Cultural de l'Urgell» (Tàrrega), núm. 1 (1989), p. 83-101. 
Els autors, per mitjà del cadastre, ens aproximen a l'economia de 

l'inici del segle X V I I I a Rocallaura, una població entre les influències de 
l'Urgell i de la Conca de Barberà, i sota la jurisdicció del Monestir de 
Vallbona de les Monges. L'article és un exemple d'aprofitament de la font 
fiscal per tal d'endinsar-se en la situació sòcio-econòmica d'una població.-
SALVADOR-J. R O V I R A I GÓMEZ a «Bibliografia Històrica Tarraco
nense», X I I I (1991), p. 57, núm. 3586. 

MENCHÓN, JOAN: Breus notes sobre la decoració geomètrica a les 
esteles funeràries discoïdals del Monestir de Santa Maria de Poblet 
(Conca de Barberà). Segles XII-XIV. «Recull Joan Mallafré i Guasch 
(1896-1961). Tarragona, 1989, p. 33-53. 
Descripció, en fitxa tipus, de les esteles amb motius geomètrics, 

catalogades per l'autor, del Monestir de Poblet. M. C A R M E B I G O R R A 
I T R I L L a «Bibliografia Històrica Tarraconense», X I I I (1991), p. 13, núm. 
3470. 

R O V I R A I GÓMEZ, SALVADOR-J. : Altafulla i els altafullencs en el 
capbreu de Montornès de l'any 1615. «Estudis Altafullencs», 13 (1989), 
29-35. 
Jaume Carnicer, abat del monestir de Santes Creus, va ordenar fer un 

capbreu (20 de març a 9 de maig de 1615) dels drets senyorials que el 
cenobi tenia a la Pobla de Montornès (Tarragonès). L'autor solament ha 
extret la informació que feia referència als confessants que vivien o tenien 
algun tipus de relació amb la població d'Altafulla. E l document (còpia) és 
propietat dels «Amics de Montornès». 

S E R R A M A L E R A I COSP, P E R E : Santes Creus i Sitges: exemples de 
presència sitgetana al Monestir de Santes Creus. «XXXV Assemblea 
Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya», Valls-Vila-rodona, 24, 25 
i 26 de novembre de 1989. Institut d'Estudis Vallencs. Biblioteca 
d'Estudis Vallencs, X X V I I . Valls, 1989, p. 95-98. 
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Notícies històriques i documentals de la relació que va existir, d'una 
manera ocasional, entre la vila de Sitges i el Monestir de Santes Creus. 

TOUS I SANABRA, JOAN: Els signes de picapedrer i llurs enigmes. 
«Arrels» (Espluga de Francolí), 3 (1989), 167-216, amb il·lustracions. 
Inventari dels signes de picapedrer existents a diferents edificis (s. 

X I I i X I I I ) a les comarques tarragonines i lleidatanes. Hem de destacar les 
existents als monestirs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges. 
E l treball aporta una àmplia informació gràfica que s'ha d'interpretar dintre 
de la seva funcionalitat a les tècniques de construcció. 

ALTISENT, AGUSTÍ: Els comptes de fra Lluís Ponç en l'ambaixada a 
Enric IV (1463). «Mediaevalia» (Estudiós dedicados al profesor 
Frederic Udina i Martorell) (Barcelona), 9 (1990), 11-17. 
Transcripció i comentari de les notícies històriques aportades per un 

full comptable conservat a l 'Arxiu de Poblet, en què es fa referència a 
l'ambaixada tramesa a Enric I V de Castella, perquè accepti la Sentència 
Arbitral dictada per Lluís I X de França i per la qual havia de renunciar a 
la corona catalana i afavorir la política del comte-rei Joan I I i no la 
política de la Generalitat de Catalunya. 

ESCOLÀ I TUSET, JOSEP M.- R O V I R A I GÓMEZ, SALVADOR-J. : El 
capbreu de la senyoria de Montornès. «Quaderns d'Història Tarraco
nense» (Tarragona), I X (1990), 41-144. 
Edició del capbreu d'aquesta propietat senyorial del Monestir de Santes 

Creus. E l capbreu fou confeccionat per manament de l'abat Jaume Carnicer, 
entre els dies 20 de març i 9 de maig de 1615. Tenia com a finalitat 
determinar els drets senyorials que el monestir de Santes Creus tenia en 
aquesta població (Pobla de Montornès. Tarragonès). Una còpia d'aquesta 
capbrevació fou feta a petició dels jurats de la Pobla, manuscrit actualment 
propietat dels «Amics de Montornès». 

G R A U I P U J O L , J O S E P M . T . - P U I G I TÀRRECH, R O S E R : 
L'aprofitament del bosc a l'època moderna (La Conca de Barberà, s. 
XVIII).. Rafael Dalmau Editor. Episodis de la Història, 279. Barcelo
na, 1990, 51 p. 
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E l bosc per a l'home d'època medieval i moderna, fins fa un centenar 
d'anys ha estat un espai d'un important aprofitament i de gran valor 
econòmic. Era font d'energia i calor, proporcionava matèries primeres 
d'origen vegetal i mineral, generava adobs, aportava aliments, a més d'altres 
productes de menor importància. Aquesta utilització del bosc va donar 
lloc a un esgotament de les seves possibilitats de regeneració. Assenyala 
les incidències provocades en el bosc pel veïnatge de tres poblacions amb 
una alta demografia i consum del bosc: Montblanc, Vimbodí i l'Espluga 
de Francolí, a més del Monestir de Poblet. 

G R A U I PUJOL, JOSEP M. T.- PUIG I TÀRRECH, ROSER: Informe 
sobre el monjo selvatà de Santes Creus, Plàcid Vallverdú (s. XVIII).-
«El Pont-Alt (La Selva del Camp)», núm. 49 (1990), 3-4. 
Transcripció i comentari d'un document notarial, interessant per la 

seva tipologia: un informe sobre un novici de la Selva del Camp que volia 
professar al Monestir de Santes Creus. En total, onze preguntes referents 
a les actituds, la fama i els costums del jove i de la seva família.- J A U M E 
MASSÓ I C A R B A L L I D O a «Bibliografia Històrica Tarraconense», X I I I 
(1991), p. 51, núm. 3568. 

H I L L G A R T H , J . N.: Los libros y la cultura de Jaime III de Mallorca. X I I I 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó» (Palma de Mallorca, 27 de 
setembre-1 d'octubre de 1987). Comunicacions vol. I I . Palma de 
Mallorca, 1990, 75-79. 
Estudi en el qual hem de destacar que aquest monarca mallorquí va 

donar al Monestir de Poblet un crescut nombre de llibres (40), per a la 
seva biblioteca (1341). 

ROGENT I AMAT, E L I E S : Memòries, viatges i lliçons. Pròleg i cura de 
l'edició a càrrec de P E R E H E R E U I PAYET. Col·legi d'Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Barcelona, 1990, 305 p. 
Edició d'aquests escrits inèdits de l'arquitecte Elies Rogent (1821¬

1897). Destacarem l'interès de les Memòries redactades «a la edad de 
setenta y un anos» (1892) i que comprenen la seva vida d'estudis (1835¬
1846). Aporta una detallada visita feta al Monestir de Poblet (1841) (p. 
51-64). L'any 1845, en companyia de Claudio Lorenzale, Oriol Mestres i 
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Pablo Masferrer, va fer una segona visita a Poblet i una primera visita a 
Santes Creus (p. 80-84). 

C O L L I A L E N T O R N , MIQUEL: L'escola historiogràfica de Santes Creus 
a «Historiografia». Textos i estudis de Cultura Catalana, 21. Curial 
Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelo
na, 1991, p. 414-416. 
Glossa dels treballs: JORDI RUBIÓ I B A L A G U E R : Fra. B. de Canals 

i la seva desconeguda Crònica Llatina (segle XIV). «Homenaje a Johannes 
Vincke», vol. I (Madrid, 1962-1963), p. 221-241; EUFEMIÀ FORT I 
COGUL: Un historiador català dels segles XIV i XV: Fra Bernat Mallol 
de Santes Creus. «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón», vol. 
I I I (Barcelona, 1964), p. 299-314 i El historiador de Santes Creus Fr. 
Domingo, sus precursores y el Lïbro de Pedret. Publicaciones del Archivo 
Bibliogràfico de Santes Creus, 2. Santes Creus, 1949, 147 p. 

C O L L I ALENTORN, MIQUEL: Eufemià Fort i Cogul i Santes Creus a 
«Historiografia». Textos i Estudis de Cultura Catalana, 21. Curial 
Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelo
na, 1991, 518-520. 
Reedició de la notícia biogràfica d 'E. Fort publicada a «Santes Creus. 

Butlletí de l 'Arxiu Bibliogràfic», V I (1979), 7-9. 

G R A U I PUJOL, JOSEP M. T.- PUIG I TÀRRECH, ROSER: Escultors 
i dauradors a Llagostera (s. XVII-XVIII). «Quaderns de la Selva» 
(Santa Coloma de Farners), núm. 4 (1991), 53-78. 
Entre altres retaules barrocs de la vila de Llagostera, es comenta el de 

la Mare de Déu del Roser de l'església parroquial, obra de l'escultor de 
Sant Feliu de Guíxols, Domènec Rovira, menor (1671). Aquest artista 
treballà també, entre altres llocs, al Monestir de Poblet, a la Catedral de 
Tarragona i al temple parroquial d'Alcover. SALVADOR-J. R O V I R A I 
GÓMEZ a «Bibliografia Històrica Tarraconense», X I V (1993), p. 33, núm. 
3641. 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1992 

ADMINISTRACIÓ I LIQUIDACIÓ D E L PRESSUPOST 

L a Junta Directiva ha celebrat regularment una reunió per mes, a 
excepció dels períodes de vacances: el 22 de febrer, el 28 de març, el 2 
de maig, el 24 de maig, l ' I d'agost, el 5 de setembre, el 10 d'octubre, el 
7 de novembre i el 19 de desembre. E l 24 de maig tingué lloc l'Assemblea 
General de Socis, en la qual fou presentada la liquidació del pressupost de 
l'any 1991 i s'aprovà el següent. A més de la renovació de càrrecs de la 
Junta Directiva, ingressà en la mateixa Josep Maria Lledós i Palau, com 
a vocal i deixaren les seves vocalies: Pablo Cocano i Garcia, Emili Ven
tura i Garriga i Júlia Secall i Roca. L a tresoreria es confià a l'antic vocal 
Josep Serra i Valls. 

ACTIVITATS SOCIALS 

Com l'any anterior, el maig hom trameté als Socis, a diferents Entitats 
i a afeccionats a la Fotografia la Convocatòria del 15è Concurs Fotogràfic, 
amb les bases de les modalitats en blanc i negre i color, sobre el tema: 
Imatges del Monestir, amb un termini fixat el 9 de setembre. E l jurat, 
constituït per Joan Ventura i Solé, Josep M. Lledós i Palau, Isabel Companys 
i Farrerons, Joaquín Cabezas i Rectoret i Eduardo Martínez i Goareno, es 
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reuní el 17 del mateix mes, i concedí, d'entre les vint-i-vuit obres 
presentades, els premis següents: en la secció de blanc i negre, Antoni 
Roca i Pentinat (primer premi) i Àngel Vidal i Llenas (segon premi); en 
la de color, Josep Serra Valls (primer premi) i Rebeca Choclàn i Ferré 
(segon premi). Els guanyadors esmentats reberen obres d'art (esmalts i 
ceràmica) relacionades amb Santes Creus. 

E l 20 de setembre, els Socis s'aplegaren al Dormidor de monjos, per 
celebrar la X L V I Festa Anual de l'Entitat. Ocuparen la mesa presidencial 
el Diputat Provincial, Sr. Panicello i el President del Consell Comarcal de 
l 'Alt Camp, Sr. Josep Fort i Romeu. E l President de l 'Arxiu Bibliogràfic, 
Sr. Joan Ventura i Solé, encetà els actes, amb l'acostumada salutació. Tot 
seguit, el Dr. Joan-F. Cabestany i Fort es referí a la commemoració del 
descobriment d'Amèrica i presentà la conferenciant, la Dra. Rosa Alcoy 
i Pedrós, Professora Titular d'Història de l'Art de la Universitat de Bar
celona. E l tema que exposà fou: «Pere Serra, Guerau Gener i Lluís Borrassà: 
a l'entorn del gran retaule gòtic de Santes Creus», que il·lustrà amb una 
projecció de diapositives. A continuació, la Secretària General llegí els 
veredictes del Jurat del 15è Concurs Fotogràfic i es procedí al lliurament 
de premis, així com a la inauguració, a la mateixa sala, de l'exposició de 
les obres admeses, que es prolongà fins al 31 d'octubre. Tot i la previsió 
d'un concert a càrrec de la Coral Càntir d'Or, degut a un lamentable 
malentès, no va poder tenir lloc. Tanmateix no va mancar el tradicional 
dinar per cloure la diada. 

E l 6 de novembre s'efectuà, al Refetor de Canonges de la Catedral de 
Tarragona, la presentació del llibre Els vitralls del Monestir de Santes 
Cresu i la Catedral de Tarragona, publicat sota els auspicis del Comitè 
Internacional d'Història dei'Art i de la Union Académique Internationale, 
amb la direcció del Dr. Joan Ainaud i de Lasarte. Aquesta obra, pertanyent 
al Corpus Vitrearum Medii Aevi (Espanya, 8, Catalunya, 3), ha comptat 
amb la col·laboració de les consòcies i membres de Junta M. Joana Virgili 
i Gasol i Isabel Companys i Farrerons. L'acte atragué un nombrós públic 
i fou presidit pel President de l'Institut d'Estudis Catalans, l'anterior 
President de la Diputació, l'alcalde de Tarragona, el President de la 
Universitat Rovira i Virgili i altres autoritats. 
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ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

En aquest apartat volem deixar constància dels intercanvis amb altres 
Associacions culturals, pel que fa a la difusió de les nostres publicacions, 
a través d'un llistat exhaustiu (amb l'actualització dels preus), de 
l'assistència a cursets i cicles i de conferències, congressos, exposicions 
(com, per exemple, «Pallium»)... Destaquem especialment els contactes 
habituals amb els Amics de l'Art Romànic (filial de l'Institut d'Estudis 
Catalans). 

Cal ressaltar la tasca d'estudi del monestir de Santes Creus -estructura 
arquitectònica, decoració escultòrica, vitralls i elements solts del Museu-
i del fons de la seva Biblioteca, per a la inclusió dels respectius articles 
al volum X X I de la col·lecció «Catalunya Romànica» de la Fundació 
Enciclopèdia Catalana, juntament amb la monografia de l'església del Pla 
de Santa Maria, treball confiat a quatre membres de la Junta. 

E l 14 de novembre, tingué lloc la presentació del llibre El Monestir de 
Santes Creus, 1150-1200 del Dr. Antoni Carreras i Casanovas, a la qual 
l 'Arxiu fou convidat, ateses les seves relacions amb l'autor, que havia 
estat beneficiari d'un ajut d'investigació concedit per la nostra entitat. 

E l servei de Biblioteca ha estat a disposició dels estudiosos, al llarg de 
tot l'any, gràcies a l'activitat dels Srs. Joaquim Nolla i Ney Torrell, que 
n'ordenen el material i atenen les consultes, els dissabtes al matí. Una de 
les feines més lloables ha estat la revisió sistemàtica del fons de 
publicacions, que ha estat enviat als Socis i a les principals Biblioteques 
de Catalunya, a fi de regularitzar els intercanvis, ja que alguns havien 
restat interromputs i de facilitar l'adquisició dels llibres o dels números de 
la revista «Santes Creus» que interessin. 

PUBLICACIONS 

Encara que no hagi sortit a la llum, hem d'avançar la imminent aparició 
del llibre de caràcter monogràfic L'església romànica del Pla de Santa 
Maria: descripció arquitectònica i estudi iconogràfic d'Isabel Companys 
i Farrerons i M. Joana Virgili i Gasol, que ha obtingut el finançament de 
la Diputació. Constituirà un treball acurat sobre l'estructura constructiva, 
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de clara influència cistercenca i la identificació i comentari interpretatiu 
dels relleus que l'ornamenten, amb profusió d'il·lustracions, d'altra banda 
indispensables. 

Pel que fa a la revista «Santes Creus», els volums X I I I - X I V es troben 
en una fase gairebé final, ja que disposem de diferents articles, que 
desitjaríem completar amb un inventari de les peces del Museu del Monestir, 
amb la qual cosa mantindríem la continuïtat que hem anat desmostrant, 
aquests darrers anys. 

Santes Creus, 25 de març de 1993 
L A SECRETÀRIA GENERAL 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1993 

ADMINISTRACIÓ I LIQUIDACIÓ D E L PRESSUPOST 

E l proppassat any la Junta Directiva es reuní periòdicament, exceptuant 
els parèntesis vacacionals, els dies 30 de gener, 27 de març, 8 i 23 de 
maig, 21 d'agost i 13 de novembre. E l 23 de maig, l'Assemblea General 
de Socis, un cop presentada i aprovada la liquidació del pressupost ante
rior, amb 506.088 pta de despeses i un saldo de 481.359 pta, acceptà a 
continuació el del 1993, amb una estimació 1.134.856 pta de despeses. 
Com cada any, es renovaren els membres cessants de la Junta Directiva. 
Els darrers en ingressar-hi, de la mà de Blanca Pigem i Ciurana, que 
abandonà la vocalia, juntament amb Ma. Rosa Boada i Espolet, foren els 
professors de Barcelona Pilar Falcón i Pérez i Joan Ma. Ferré i Nunell. 

ACTIVITATS SOCIALS 

A partir del maig es posà en circulació la convocatòria del setzè Concurs 
Fotogràfic (indistintament en color o en blanc i negre) centrat en el lema 
general Imatges del Cister, amb un termini establert el 10 de setembre. 
L'ampliació del tema a qualsevol monestir cistercenc motivà una varietat 
major de l'acostumada. Els quatre membres del Jurat, Joan Ventura i Solé, 
Cecili Moreno, Josep Serra Valls i Isabel Companys, que s'aplegaren el 25 
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de setembre, d'entre les 146 obres rebudes, concediren un premi d'honor 
i tres premis més, amb diverses aportacions en metàl·lic. Els guanyadors 
foren, respectivament: Núria Montardit i Bofarull, Francesc Cucurull, 
Antoni Roca i Pentinat i Llorenç Herrera. 

L a X L V I I Festa Anual de l'Entitat, ajornada, per motius aliens a 
l'organització de l 'Arxiu, al 3 d'octubre, en lloc del 25 de setembre, 
transcorregué al voltant dels actes següents: la tradicional salutació del 
President, Sr. Joan Ventura i Solé, a tots els assistents; la conferència " L a 
projecció artística de l'abat Jeroni Contijoc (1560-1593)", amb motiu del 
quart centenari de la seva mort, pronunciada per les consòcies Isabel 
Companys i Farrerons i Ma. Joana Virgili i Gasol, amb l'exhibició 
simultània d'una sèrie de diapositives; la lectura del veredicte del Jurat del 
16è Concurs Fotogràfic, el lliurament de premis i la inauguració de la 
mostra de les fotografies participants, al Dormidor. Clogué la sessió 
acadèmica l'actuació del grup de cambra Concertaré, que interpretà obres 
de J . S. Bach, J . J . Quantz, J . Myslivecek i A. Scarlatti. 

L ' 11 de juny coincidí amb la presentació del llibre L'església romànica 
del Pla de Santa Maria: descripció arquitectònica i estudi iconogràfic d'L 
Companys i Ma. J . Virgili. S'efectuà al mateix temple, amenitzada amb 
les peces musicals interpretades per la soprano Remei Teli, amb 
l'acompanyament de Núria Torres, a l'orgue, mentre es projectaven una 
selecció d'imatges. E l contingut de l'obra fou glossat exquisidament per 
l'Honorable Conseller d'Ensenyament, Joan Ma. Pujals i Vallvé. Comptàrem 
també, entre altres autoritats, amb la presència del Governador Civil , el 
President de la Diputació, el Diputat de Cultura, el President del Consell 
Comarcal de l 'Alt Camp, l'Alcalde de la localitat, el President d'Amics de 
l'Art Romànic i del President de la nostra entitat, que adreçà unes paraules 
d'agraïment i benvinguda al nombrós públic que acudí a l'acte. 

E l 2 d'octubre, l 'Arxiu Bibliogràfic se sentí especialment afalagat, per 
haver estat sol·licitada la seva col·laboració, a través del vice-president 
segon, Sr. Ramon Ribó, en la visita al Monestir realitzada per uns cent 
cinquanta rectors d'Universitats europees, representants de la Conferència 
de Rectors d'Europa i acompanyants, invitats pel Magnífic i Excel·lentíssim 
Rector de la Universitat de Barcelona, el Dr. Josep Ma. Bricall i Masip. 
Foren rebuts pel President de l 'Arxiu i altres membres de la Junta Direc
tiva, que guiaren el ràpid recorregut pel cenobi amb els seus comentaris. 
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Quant a la tasca desenvolupada des de la Biblioteca, a més de l'habitual 
atenció prestada als estudiosos tots els dissabtes, hem d'esmentar l'esforç 
per difondre la totalitat del fons de publicacions de l 'Arxiu, a disposició 
en el seu dipòsit. L a Secretària de Junta confeccionà un llistat exhaustiu 
dels títols de llibres i articles, que fou tramès a les principals biblioteques 
i arxius catalans, la qual cosa ha servit per estimular nous contactes i 
intercanvis, alguns dels quals havien restat malauradament interromputs 
durant un cert temps. A fi de millorar el servei al públic, seguint la proposta 
del Tresorer, el vocal J . Cunillera inicià les gestions necessàries per a 
l'adquisició d'un equip informàtic adequat. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

En aquest capítol, hem d'incloure la participació de quatre membres de 
la Junta Directiva en la redacció de l'estudi monogràfic de Santes Creus, 
en les seves vessants històrica i artística, per al volum X X I de la col·lecció 
Catalunya Romànica de la Fundació Enciclopèdia Catalana. Considerem 
que contribuirà a l'aprofundiment de les coneixences sobre el monument 
i a l'ensems a la valoració de les repercussions estilístiques en altres 
edificis de les nostres comarques. Paral·lelament, I . Companys i Ma. J . 
Virgili portaren a cap una investigació detallada de l'església del Pla de 
Santa Maria, que cristal·litzà en una publicació específica, a què ja hem 
fet al·lusió, patrocinada per la Diputació de Tarragona i editada per l 'Arxiu 
Bibliogràfic, d'interès documental i gràfic, atesa la profusió d'il·lustracions, 
a càrrec de J . Serra i l'acurada impressió. E l tiratge ascendí a set-cents 
exemplars, repartits entre la Diputació, Santes Creus, els Amics de l 'Art 
Romànic i el Pla. L a nostra entitat gaudí del lliurament gratuït del volum 
a tots els socis. No mancaren les mostres de felicitació, sorgides de diferents 
universitats, centres culturals i particulars, així com les encoratjadores 
notícies aparegudes en revistes especialitzades. E l 3 de maig, les autores 
ja havien ofert un avanç de l'estudi a la seu dels Amics de l'Art Romànic 
de Barcelona, invitades pel seu president, Dr. J . F. Cabestany i Fort. 

No podem deixar de consignar les ressenyes bibliogràfiques i comentaris 
d'activitats firmades pel Vice-President de l'Arxiu, d'acord amb les novetats 
dels treballs entorn de Santes Creus i la seva àrea d'influència, i enviades 
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a publicacions periòdiques de prestigi, com el "Bulletin du Centre Européen 
de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux (C.E.R.C.O.R.)" 
de Saint-Étienne o les circulars d"'Amics de l'Art Romànic". 

Tenim la satisfacció de poder participar actualment en l'estudi de la 
història, arquitectura, escultura i de l'"scriptorium" del monestir de Santes 
Creus, per al volum X X I de la col·lecció "Catalunya Romànica" de L a 
Fundació Enciclopèdia Catalana, juntament amb la monografia de l'església 
del Pla de Santa Maria, obra arquitectònica que revela una forta empremta 
de l'art del Cister. 

Si bé la consulta als Arxius tarragonins és obligada per avançar en 
l'obtenció de dades inèdites, sobre aspectes d'història monacal i artística 
(informació sobre les obres i els seus artífexs), també hem de considerar 
el temps esmerçat en l'anàlisi del fons del primitiu escriptori santescreuí, 
a través de l'observació detinguda dels còdexs i folis solts escampats entre 
la Biblioteca Provincial, l 'Arxiu Històric Arxiodiocesà i la Biblioteca de 
Poblet. Malgrat l'austeritat predominant als manuscrits, una metodologia 
basada en la sistematització de la recollida de les dades ha permès de 
definir diferents estils ornamentals i descobrir més d'una curiositat. Confiem 
que els resultats globals puguin ser exposats en una propera obra, amb la 
minuciositat que el tema mereix. 

PUBLICACIONS 

Per bé que en el decurs del 1993 l 'Arxiu ha publicat el llibre L'església 
romànica del Pla de Santa Maria: descripció arquitectònica i estudi 
iconogràfic, distribuït a les llibreries de Tarragona i ressenyat a "Serra 
d'Or", una circular dels "Amics de l'Art Romànic", 1"'ABC"..., des del 
1991, no hem pogut treure encara a la llum un nou número de la revista 
"Santes Creus". Tanmateix la tardança repercutirà en l'aparició d'un de 
caràcter extraordinari, pel que fa al seu format i estructura, que confiem 
d'utilitat per al registre del patrimoni d'interès històrico-artístic de Santes 
Creus. Ultra tres articles de Joan Papell i Tardiu, M. Lurdes Mallart 
Raventós i Antoni Quintana i Marí, la secció bibliogràfica i l'Activitat 
Social, inclourà la primera part del catàleg de les peces del Museu del 
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Monestir, precedit d'un breu repàs pels successius intents museogràfics i 
completat amb una tria de fotografies, fruit d'una prolongada tasca 
d'ordenació i catalogació. 

Santes Creus, 5 de juny del 1994 
L A SECRETÀRIA GENERAL 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
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