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A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E S A N T E S C R E U S 
M E S A P E R A L ' A N Y 1994 

-Elegida el5dejuny-

President: 
Joan Ventura i Solc 

Vicepresident primer: 
Joan-F. Cabestany i Fort 

Vicepresident segon: 
Ramon Ribó i Martí 

Secretària General: 
Isabel Companys i Farrerons 

Tresorer: 
Josep Serra i Valls 

Secretària de Junta: 
M. Joana Virgili i Gasol 

Vocals: 
Joaquim Jordà i Vidal 
Miquel Castellví i Socias 
Jordi Cunillcra i Gustems 
Núria Montardil i Bofarull 
Josep M. Pujol i Mercadé 
Joan Papell i Tardiu 
Pere Altes i Serra 
Miquel Fort i Bufill 
Josep M. Lledós i Palau 
Pilar Falcón i Pérez 
Joan M. Ferré i Nunell 

SOCIS DE MÈRIT 

( | ) Magí Vidal i Ras (1948) 
(t) J.-Erncst Martínez i Ferrando (1954) 
(t) Alejandro Ferrant Vàzquez 
Joan Noguera i Salort (1975) 
(t)Pcre Gil i Gimeno (1975) 

Emilià Clemente i Alpuentc (1979) 
Mons. Josep Pont i Gol (1982) 
Pere Serramalera i Cosp (1984) 
Joaquim Icart i Leònila (1986) 
Joaquim Jordà i Martí (1986) 
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A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E S A N T E S C R E U S 
M E S A P E R A L ' A N Y 1995 

-Elegida 1' 11 dejuny-

President: 
Joan-F. Cabestany i Fort 

Vicepresident primer: 
Ramon Ribó i Martí 

Vicepresident segon: 
Joaquim Jordà i Vidal 

Secretària General: 
Isabel Companys i Farrerons 

Tresorer: 
Josep Serra i Valls 

Secretària de Junta: 
M. Joana Virgili i Gasol 

Vocals: 
Miquel Castellví i Socias 
Jordi Cunillera i Gustems 
Núria Montardit i BofaruII 
Josep M. Pujol i Mercadé 
Joan Papell i Tardiu 
Pere Altés i Serra 
Miquel Fort i Bufill 
Josep M. Lledós i Palau 
Joan M. Ferré i Nunell 
Elisenda Òdena i Virgili 
Jordi Boada i Fusté 

SOCIS DE MÈRIT 

(t) Alejandro Ferrant Vàzquez 
Joan Noguera i Salort (1975) 
(t) Pere Gil i Gimeno (1975) 

(t) Magí Vidal i Ras (1948) 
(t) J.-Ernest Martínez i Ferrando (1954) 

Mons. Josep Pont i Gol (1982) 
Pere Serramalera i Cosp (1984) 
Joaquim Icart i Lcònila (1986) 
Joaquim Jordà i Martí (1986) 
(t) Joan Ventura i Solé (1995) 

Emilià Clemente i Alpuente (1979) 
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A R X I U BIBLIOGRÀFIC D E S A N T E S C R E U S 

M E S A P E R A L ' A N Y 1996 

-Elegida el 12 de maig-

President: 
Joan-F. Cabestany i Fort 

Vicepresident primer: 
Ramon Ribó i Martí 

Vicepresident segon: 
Joaquim Jordà i Vidal 

Secretària General: 
Isabel Companys i Farrerons 

Tresorer: 
Josep Serra i Valls 

Secretària de Junta: 
M. Joana Virgili i Gasol 

Vocals: 
Miquel Castellví i Socias 
Jordi Cunillera i Gustems 
Núria Montardil i Boíàrull 
Josep M. Pujol i Mercadé 
PereAltèsiSerra 
Miquel Fort i Bufill 
Elisenda Òdena i Virgili 
Alfons Jorro i Valdés 

SOCIS DE MÈRIT 

(t)MagíVidaliRas(1948) 
(t) J.-Ernest Martínez i Ferrando (1954) Pere Serramalera i Cosp (1984) 

Joaquim Icart i Leònila (1986) 
Joaquim Jordà i Martí (1986) 
(t) Joan Ventura i Solé (1995) 

(t) Mons. Josep Pont i Gol (1982) 

(t) Alejandro Ferrant Vàzquez 
Joan Noguera i Salort (1975) 
(t) Pere Gil i Gimeno (1975) 
Emilià Clemente i Alpuente (1979) 
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CINQUANTA ANYS 

E l present volum - X V I I (1994-1997)- tanca, a la vegada que enceta, una 
nova etapa editorial de la publicació. Recull l'activitat social de l'Arxiu B i 
bliogràfic amb motiu de la L Festa Anual (15 de setembre de 1996), amb 
la qual començava l'any del Cinquantenari, que va concloure a la L I Festa 
Anual (14 de setembre de 1997), just als cinquanta anys de la fundació de 
YArchivo Bibliogràfico de Santes Creus (els mateixos dia i mes de 1947). 
Aquest fou el nom oficial de la nostra entitat, obligat per les circumstàncies 
històriques de Catalunya. 

En el transcurs de la L I Festa Anual es va fer una breu recordança de la 
tasca científica portada a terme per l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, des 
de la seva gènesi, complint un dels enunciats bàsics dels estatuts (traduïts 
al català el 1985): " E l seu objecte social consisteix en fomentar i divulgar 
l'estudi de la història, l'art i l'arqueologia del monestir de Santes Creus i de 
les seves fundacions". L'activitat erudita s'ha concretat en la publicació del 
"Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic", a més d'altres obres mo
nogràfiques. 

A la primeria no era gens fàcil editar i menys fer-ho en català, emperò 
les coneixences i l'habilitat negociadora d'Eufemià Fort i Cogul, l'ajut ins
titucional de Mn. Abdon Socias, rector de Santes Creus i el suport del Dr. 
Pere Serramalera van fer possible que les "Memorias" tinguessin una benè
vola i tolerant censura eclesiàstica i no governamental. Amb tot, no era acon
sellable abusar d'aquest subterfugi legal. En la nostra llengua es publicaven 
treballs de recerca històrica, però tota la informació social era, naturalment, 
redactada en castellà. L'únic volum de les esmentades Memòries (1947-1953) 
posseeix 374 pàgines i dos índexs: toponímic i onomàstic. El fascicle ini-
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cial, de 40 pàgines, contenia un article de Fèlix Duran i Canameras: Valor 
històric d'una llegenda. 

L'activitat de l'Arxiu Bibliogràfic, durant els primers anys, fou sempre 
complicada; era qüestió de no evidenciar en demesia una realitat catalanista, 
àdhuc calia dissimular la finalitat de molts actes, coneguda pels socis, en co
incidir amb llur pensament cívic i polític. Així s'assolí una continuïtat, di
fícil de ser entesa pels qui no visqueren les especials circumstàncies d'ales
hores. Recordem que en les "Memorias" del 1950 (p. 207 i 208) una notícia 
titulada: Pequena estadística valorava la influència de l'Arxiu Bibliogràfic, 
a través de la favorable evolució del nombre dels visitants: 1027 (1940), 2736 
(1946), 5073 (1947, naixement de l 'ABSC) i 8386 (1950), justificada amb 
les paraules següents: La eficàcia de la fundación de nuestra entidad. 

L a creació del Patronato del Real Monasterio de Santes Creus" (Orden 
del Ministerio de Educación Nacional del 16 de gener de 1951, BOE núm. 
71, del 12 de març), constituït el 22 d'abril del mateix any, sota la presidèn
cia de l'Arquebisbe de Tarragona, fou un nou aixopluc legal per a l'Arxiu 
Bibliogràfic. L a majoria dels membres del Patronat, 11 en total, eren socis 
de la nostra entitat i ocupaven càrrecs a la seva Junta de Govern: Joan Ainaud 
i de Lasarte, Mn. Pere Batlle i Huguet, Eufemià Fort i Cogul, Pau Grau i 
Ferrando, Josep Gramunt i Subiela, J . Ernest Martínez Ferrando, Enric Olivé 
i Martínez, Joan Solé i Queralt, Frederic Torres i Brull i Isidre Valentines 
i Llobell. 

L a trajectòria científica de l'Arxiu Bibliogràfic efectuà un pas endavant 
amb l'aparició de "Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliogràfico" (1954), 
que, el 1975, catalanitzà finalment el seu nom: "Santes Creus. Butlletí de l'Ar
xiu Bibliogràfic". L a revista continuà la presentació en fascicles (1954-1983), 
agrupats en sis volums: I (1954-1959, 456 p.), I I (1960-1964, 472 p.), I I I 
(1965-1969, 646 p.), IV (1970-1974, 519 p.), V (1975-1978, 507 p.) i V I 
(1979-1983, 468 p.), cada un dels quals inclou un índex topo-onomàstic. Si 
bé defugirem d'exposar-ne una valoració científica, fins i tot una aproxima
ció del contingut global (3068 p.), en destacarem el conjunt de treballs de
dicats a la memòria de Josep Vives i Miret (1903-1966) i a la d'Eufemià Fort 
i Cogul (1908-1979), en els fascicles núm. 28 i 29 (1968 i 1969) i 49 i 50 
(1979-1980), respectivament. Al llarg d'aquell període una gran part dels 
articles tenien una mateixa orientació: la.recerca de la història política, 
econòmica i social del cenobi. Hem de ressaltar, però, que durant aquests prop 
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de trenta anys Eufemià Fort fou quasi l'únic redactor de la publicació. 
Tanmateix, no només signava amb el seu nom, sinó que també s'amagava 
sota diferents pseudònims: Miquel Albert, Artemi Folch, Francesc-A. Miquel 
i Andreu Selvat. Una apreciació, en qualitat i en quantitat, de la labor que 
realitzà, palesada en la bio-bibliografia oferta arran de la seva mort, seria una 
comesa que supera els límits d'una introducció, car mereix un estudi apro
fundit. 

El 1984, el Butlletí modificà aspectes tècnics i bibliogràfics, així com d'im
pressió i presentació, per tal d'adequar-se a les característiques d'una publi
cació periòdica. S'aconseguiria alhora una major agilitat en les feines de 
control i organització de les biblioteques. Tot i que cada volum, d'un o més 
anys, seria una unitat de publicació i paginació, se'n mantendria la nume
ració en fascicles. En set anys se succeïren cinc volums: V I I (1984), V I I I 
(1985), I X - X (1986-1987), X I - X I I (1988-1989) i X I I I - X I V (1990-1991), amb 
un total de 874 pàgines. L a nova etapa significà un increment temàtic a 
l'aportació científica, especialment amb treballs d'història de l'art, sense 
oblidar la problemàtica de la història més general de l'activitat institucional 
del monestir. L a secció de bibliografia fou igualment ampliada, abastant la 
història del Císter i dels monestirs catalans de l'orde. Les ressenyes, més breus 
i precises, quant a informació bibliogràfica, proporcionarien una notícia và
lida per a posteriors treballs de recerca i estudi del monestir de Santes Creus 
i de l'entorn cistercenc. 

E l volum X V - X V I (1992 i 1993), el darrer editat, fou enriquit amb una 
portada en color. Aquesta línia de millora continua en aquest número, amb 
la supressió dels fascicles i la lògica reducció dels volums. També hem 
introduït, a la secció de Bibliografia, ressenyes al·lusives als monestirs fili
als de Santes Creus i als altres cenobis cistercencs del Principat. Creiem que 
difondre informació d'aquests centres altament relacionats amb Santes Creus, 
com fou el monestir de la Valldigna, entre altres, ha d'eixamplar el conei
xement de la història del nostre. 

L'Arxiu Bibliogràfic pretén acomplir la seva obligació fundacional, im
pulsant la investigació històrica del monestir del Gaià on els monjos van viure 
durant vuit-cents seixanta-tres anys i on els darrers cent seixanta-dos anys 
diferents institucions i particulars han procurat conservar, restaurar i embe
llir tan preat i valuós monument, fita del passat multisecular de la nostra terra 
i de la cultura de Catalunya. 
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I N M E M O R I A M 

MONS. J O S E P PONT I G O L (1907-1995) 

Nascut a Bellpuig d'Urgell el 9 d'abril de 1907, ingressà el 1919 al 
Seminari Diocesà de Solsona, on cursà els estudis d'Humanitats Clàssiques 
i de Filosofia. Passà després al Col·legi Pontifici de Roma, per estudiar a 
la Universitat Gregoriana (1926-1931), on obtingué els títols de batxiller 
en dret canònic i de doctor en Teologia i on fou ordenat sacerdot, el 1931. 
Aquest mateix any inicià la seva tasca de coadjutor de la parròquia de Palau 
d'Anglesola, que prolongà fins al 1936. Exercí de professor del Seminari 
Diocesà de Solsona i el 1948 obtingué la canongia de doctoral de la seva 
catedral. E l 1951 fou nomenat bisbe de Sogorb i des del 1960 actuà com 
a prelat de la nova diòcesi de Sogorb-Castelló, des de la qual visqué in
tensament el Concili Vaticà I I . E l 26 de novembre de 1970 rebé el pal·li 
de l'arquebisbat de Tarragona. Impulsà la coordinació de tots els bisbes 
catalans a través de la Conferència Episcopal Tarraconense. Des de l'ac
tivitat pastoral, es manifestà sempre com un ferm defensor de la cultura 
i la llengua catalanes, que li valgué la concessió de la Creu de Sant Jordi, 
entre altres condecoracions. 

L a vinculació del Dr. Pont i Gol amb Santes Creus arrenca del 1971, 
en què assumí la presidència del Patronat, en substitució del cardenal 
Benjamín de Arriba y Castro, arran de la seva renúncia, fins al 1981. en 
què fou designat President d'honor, en esdevenir Arquebisbe Emèrit. L'any 
següent presidí la X X V I Festa Anual l 'Arxiu Bibliogràfic, que cloïa el vint-
i-cinquè aniversari de l'entitat. E l 1973 sol·licità ser donat d'alta com a soci 
de l ' A B S C . E l seu interès pel monestir motivà la seva reiterada participa-
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ció en les diades de l'Arxiu ( X X V I I - X X X , X X X I I , X X X I I I , X X X V I I I , 
X L I I i X L I I I Festes Anuals), a les quals s'acostava amb calidesa i bonho
mia. E l 12 d'abril de 1975 efectuà una visita pastoral a la parròquia de 
Santes Creus i el 2 de novembre de 1977 celebrà una missa solemne en 
commemoració del 650 aniversari de la mort de Jaume I I . 

Entre les múltiples intervencions i millores del cenobi que recolzà amb 
entusiasme mentre encapçalà el Patronat comptem: la col·locació d'un 
parallamps, la creació del museu, sota la direcció del Dr. Pere Batlle i 
Huguet, l'aportació econòmica per a urbanitzar la plaça de Santa Llúcia, 
la instal·lació de l'orgue del segle X V I I I , procedent de Tudela, la restau
ració dels finestrals del claustre, la consolidació del cimbori, el repàs de 
les teulades, la reparació d'alguns vitralls, la il·luminació del monestir 
(façanes i interior), arranjaments al Palau Reial, la consolidació i la neteja 
de les tombes reials... 

E l 19 de setembre de 1983, en el decurs de la X X X V I Festa Anual, se 
li atorgà el títol de Soci de Mèrit de la nostra Associació. Morí a Lleida 
el 4 d'octubre de 1995, deixant un record entranyable a tots els Socis que 
el vàrem conèixer. 
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DR. JOAN AINAUD I D E L A S A R T E (1919-1995) 

Fer una aportació, fins i tot breu, a la biografia de Joan Ainaud és una 
tasca llarga i complexa. Solament destacarem que dirigí durant trenta anys 
el Museu d'Art de Catalunya, al qual va abocar essencialment la seva ac
tivitat científica, tant a la secció romànica com a la gòtica. La seva vàlua com 
a historiador, en especial de l'art, fou reconeguda per totes les institucions 
culturals de l'estranger i d'arreu de les nostres terres. Els seus treballs de 
recerca foren estimulats amb el nomenament de membre de l'Institut d'Es
tudis Catalans (1958), que més tard l'elegí President (1978-1984). L a ins
titució comptà amb la constant col·laboració lliurada a les seves filials, entre 
altres a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, la Societat Catalana d'Es
tudis Litúrgics i Amics de l'Art Romànic. També fou membre rellevant de 
les altres acadèmies humanístiques barcelonines: l'Acadèmia de Bones Lle
tres (1969) i VAcadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1981). 

Aplicà una atenció preferent a l'estudi del monestir de Santes Creus, des 
que, de l'agost de 1950 ençà, fou soci de l 'ABSC, passant aquell any a ocupar 
el càrrec de vicepresident fins al 1972. A la Sessió Acadèmica de la sisena 
Festa Anual pronuncià un parlament sobre el tema: El patrimoni de Santes 
Creus en el segle XII, que fou publicat a les "Memòries" (p. 255-260). 

E l dia 16 de gener de 1951, en constituir-se el segon Patronat del mo
nestir, fou nomenat membre de la nova entitat i continuà com a tal fins a 
l'establiment del tercer Patronat, en transferir-se la gestió del patrimoni mo
numental a la Generalitat de Catalunya (1981). La seva labor en el si del 
mateix fou sempre d'una gran eficàcia, concretament en produir-se l'intent 
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de convertir el Palau Reial en parador de turisme (1969). Un cop allunyat 
de les tasques institucionals i administratives del Patronat i de l'Arxiu B i 
bliogràfic, tractà diferents aspectes de l'art i de la cultura de Santes Creus. 

De totes les empreses editorials que Joan Ainaud va impulsar, la que potser 
li aportarà una major projecció com a home de ciència serà la direcció del 
Corpus de Vidrieres Medievals o Corpus Vitrearum Medii Aevi de Catalunya, 
excel·lent col·lecció de l'Institut d'Estudis Catalans, en la qual es descriuen 
totes els vitralls medievals conservats i coneguts de les nostres terres. El volum 
tercer de la sèrie, aparegut el 1992. està dedicat en una bona part als vitralls 
del monestir de Santes Creus. Evoquem la visita feta al cenobi pels parti
cipants del X I I I Col·loqui del CVMA (octubre de 1985). en la qual s'evi
dencià la talla intel·lectual de Joan Ainaud i l'estima dels estudiosos d'arreu 
d'Europa. E l 7 de setembre de l'any següent ens honorà amb la conferència 
Vitralls cistercencs i gòtics a Santes Creus, dins el programa d'actes de la 
X L Festa Anual de l'Arxiu. 

Continuaríem desgranant records de l'activitat científica i institucional de 
Joan Ainaud a favor del monestir de Santes Creus, encara que el caràcter 
d'aquestes notes ens obliga a silenciar aspectes biogràfics més secundaris. 
La seva mort ens va privar de nomenar-lo Soci de Mèrit de l'Arxiu Bibli
ogràfic de Santes Creus, però la vinculació i el compromís amb les institu
cions culturals de Catalunya al llarg de cinquanta anys. àdhuc en èpoques 
i moments difícils, és un mèrit que no podem oblidar ni passar per alt. Joan 
Ainaud va ser protagonista en l'àrdua empresa de salvament de la cultura 
catalana, en un dels moments pitjors de la història mil·lenària de Catalunya. 
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ISABEL COMPANYS I FARRERONS 

COL·LECCIÓ D E D O C U M E N T S D E L 
M O N E S T I R D E SANTES C R E U S C O N S E R V A T S 

A L ' A R X I U HISTÒRIC D E T A R R A G O N A 
(1380-2a meitat del s. X V I I I ) 

I N T R O D U C C I Ó 

L'Arxiu Històric de Tarragona conserva dins els seus fons religiosos una 
col·lecció factícia de documents del Monestir de Santes Creus, 256 en total, 
ordenats en tres capses, la procedència anterior del quals fou la Biblioteca 
Pública de Tarragona, centre que actualment encara posseeix llibres nota
rials del cenobi, a l'ensems de l 'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona1. 
Es tracta d'una sèrie d'exemplars solts sobre paper (bàsicament en foli o 
en quart), llevat de mostres fragmentàries de volums de notaris i d'un escrit 

l . E n re lació amb el desmembrament de l ' A r x i u de Santes Creus, posteriorment a l 'actu
ació de la "Junta de Enagenac ión de edificios y efectos de conventos de la P rov inc ià de 
Tarragona", el 1836 - l a major part dels documents foren transferits, els anys 1889, 1890 
i 1917. a T ' A r c h i v o Histórico Nacional" i , el 1918, a l ' A r x i u de la Corona d ' A r a g ó ¬
. vegeu Eufemià Fort i Cogul , Santes Creus de l'exclaustració ençà. La gestió dels or
ganismes que n'han tingut la tutela, Publicacions de l ' A r x i u Bibliogràfic dc Santes Creus, 
30, Santes Creus. 1972, p. 27-29, 39, 64, 65 i 94-96 i l 'article de Gener Gonzalvo i Bou , 
Desamortització i arxius: l'exemple del Monestir de Poblet, " L l i g a l l " 11 (Barcelona, 1997), 
p. 11-29. 
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I S A B E L C O M P A N Y S 

sobre pergamí, que degueren ser extrets dels respectius protocols notarials, 
entre els fulls dels quals haurien romàs intercalats, com hem pogut com
provar en alguns casos, confrontant-los amb Llibres de Nòtules de I 'AHAT. 
Hi trobem consignats múltiples viles, castells i llocs pertanyents a la se
nyoria del cenobi, per la qual cosa sovinteja l'actuació del cellerer major 
o del batlle general, paral·lelament a la dels locals, ultra la dels frares 
majorals i descobrim, per tant, la mà de diversos notaris, en ocasions 
identificats per llur signe particular. Fins i tot podem esmentar la presència 
de quatre segells de placa. 

Si ens fixem en l'àmplia tipologia documental, destriem cartes, mana
ments (un de reial), llicències, capítols matrimonials, testaments, inventa
ris, donacions, restitucions, preses de possessió, procures, nomenaments, 
establiments, arrendaments, vendes (de terrenys, cases, animals, blat, cen-
sals...), àpoques, requestes, processos, sentències, concòrdies, absolucions, 
crides, capbrevacions, actes notarials, beneficis, la fundació d'una confra
ria... Ultra documents originals redactats in extenso, localitzem sobretot 
notes i esborranys: minutes, cèdules (amb una o més minutes, on les tres 
0 quatre ratlles verticals que travessen el text travessat revelen que fou copiat 
1 lliurat a l'interessat), trasllats, còpies..., farcits d'esmenes (paraules rat
llades, interlineades, afegits als marges) i d'espais en blanc, però també amb 
força abreviatures i etceteracions i amb algunes anotacions o avisos mar
ginals com: Est notatum, Est inferius notatum et continuatum, Est infor
ma, Registrata, Instrumentum manuleute, Est in manuali suo loco, Fuit 
tradita copia auctenticha, Fuit facta fides auctenticha in papiro, Pro aprisia 
habeatur...2 

Hem cregut oportú d'ordenar cronològicament els regesta dels 353 do
cuments comptabilitzats, agrupant-los per abadiats. E l primer representat és 

2. Per a aquestes qües t ions , vegeu Maria-Teresa Ferrer i Mal lol . La redacció de /'instru
ment notarial a Catalunya. Cèdules, manuals, llibres i cartes, "Es tud iós h i s tó r icos y 
documentos de los Archivos de Protocolos" I V . Misce lànca en honor de Raimundo No
guera de G u z m à n , Barcelona, 1974, p. 29-113 i José Bono Huerta, Modos textuales de 
transmissión del documento notarial medieval, "Estudis Històrics i Documents dels Arx ius 
de Protocols", X I I I , Barcelona, 1995, p.75-103. 
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el d'Andreu Porta i el darrer correspon a fra Ramon Burset i Puig. E l con
junt més significatiu, per la quantitat d'informació que ens ha aportat, per
tany a fra Jeroni de Contijoc, seguit de bastant lluny per fra Pedró de 
Mendoza3. Després del número d'ordre del conjunt incloem entre parèntesis 
la signatura topogràfica. A continuació figura la data cronològica i tòpica i 
el regest. Pel que fa a la indicació dels folis, sempre s'indica el de cada unitat, 
independentment de la seva pròpia extensió. En relació amb la llengua (ca
talà, llatí o castellà), quan en consten dues i una apareix subratllada, hom 
vol precisar la del document regestat, per bé que en els restants del mateix 
full o plec se n'hagi emprat una altra. L'anotació final és la relativa a l'estat 
de conservació. Quant a aquest punt, cal assenyalar el mal estat de molts 
documents, tant per l'escassa qualitat del suport (propi de simples esborranys) 
com per la forta corrosió provocada per la tinta. Sempre que ens ha estat 
possible, recollim després el notari i els testimonis. A l'acabament del treball 
s'han inserit dos índexs: un de noms propis, on resten exclosos els abats, en 
haver adoptat l'ordenació general exposada, i un de llocs, en el qual no consta 
diferenciat com a topònim el monestir de Santes Creus, deixant de banda, 
però, les indicacions d'edificis concrets del mateix. A tall de cloenda, s'ofe
reix la relació de tots els notaris, classificats per localitats. 

3 . U n de fra Andreu Porta, fra Bernat Dalmau, fra D o m è n e c Vinader i fra Gui l lem Blanc , 
respectivament; 7 2 de fra Ped ró de Mendoza; 8 de fra Bernard í Tolrà; 2 3 dc fra Jaume 
Valls; 2 3 4 de fra Jeroni Contijoc; 2 de fra Pere Noguers; 9 del segle X V I , sense data 
i 1 de fra Ramon Burset i Puig. E l s textos extractats en els regestos " Í 3 . 2 8 i 2 7 8 j a foren 
estudiats per J . D o m í n g u e z Bordona, a Un inventario de Sacnslía de Santes Creus (1574), 
"Santes Creus" , 1 ( 1 9 5 4 ) , p. 2 7 - 3 9 + 1 i l - l . i per I . Companys i M . J . V i rg i l i , a L'art 
santescreuí en temps de l'abat Jeroni Contijoc (1560-1593), "Santes Creus". 6 1 - 6 2 ( 1 9 8 8 ) , 
p. 19-64+il· l . Un altre bon nombre de documents corresponents als abats Mendoza i 
Contijoc han estat utilitzats posteriorment a l 'e laboració del present treball per a la redacció 
de dos articles: I . Companys i M . J . Vi rg i l i , La capella i la confraria de Santa Maria Mag
dalena al monestir de Santes Creus, durant l'abadiat de Pedró de Mendoça, dins el catàleg 
de l 'exposició Imatges de la Llegenda Daurada. El retaule de Santa Mana Magdalena cïe 
Santes Creus, Museu Nacional A r q u e o l ò g i c de Tarragona. 1 9 9 7 , p. 70-109 i L'abat 
cinecentista Jeroni Contijoc: nous aspectes biogràfics i artístics, incorporat en aquesta 
mateixa publicació. 
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ABADIAT D'ANDREU PORTA (1380-1404) 

1 (D 

1380, febrer, 13. Barcelona 

Pere Sacosta, conseller de Pere I I I , el Cerimoniós i batlle general de 
Catalunya, ordena als compradors i col·lectors dels drets reials de Cervera 
el pagament dels quatre-cents sous deguts al monestir de Santes Creus, per 
la capellania instituïda per la reina Blanca d'Anjou. 

1 f., català, D 

ABADIAT DE BERNAT DALMAU (1404-1412) 

2 (10) 

Posterior a 1406 

Requesta del monestir de Santes Creus adreçada a Berenguer Borràs 
-arrendador de les rendes reials a la vila de Cervera els anys 1405 i 1406, 
recollides pel prevere Arnau Ninot-, per a la satisfacció de la quantitat deguda 
pels drets de la «carbassa» (cent vuit sous) i reclamada reiteradament per fra 
Joan Alenyà, monjo i síndic del cenobi. 

2 f., català, B 

ABADIAT DE DOMÈNEC VINADER (1418-1430) 

3 (11) 

1420, juny, 11. Organyà 

E l cardenal Pere de Foix encarrega a l'abat de Santes Creus que inter
vingui, per tal que fra Jaume Carbó, antic monjo de Poblet, traslladat al 
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monestir de la Real de Mallorca, retorni al cenobi pobletà la plata, els lli
bres, la roba i altres objectes que li havien estat deixats. 

1 f. (pergamí), llatí, R (foradat) 

ABADIAT DE G U I L L E M BLANC (1438-1457) 

4 (247) 

1438, maig, 6. Capua 
Alfons IV, el Magnànim, s'adreça a Galceran de Requesens, batlle ge

neral de Catalunya, per recriminar-li que hagi retirat injustament la «carbas
sa» d'oli de la vila de Cervera (cent sous) al monestir de Santes Creus i altres 
cent sous que percebia sobre els molins de Barcelona i li mana que els 
restitueixi al cenobi. Al verso s'indica que la carta fou presentada davant Pere 
des Torrent i Francesc Carbonell, apotecari de Barcelona. Una còpia de la 
mateixa fou lliurada per Pere Pasqual, en presència de Guillem Vidal, rector 
de Mollet i Gabriel Artedo, notari de Barcelona. 

1 f., llatí, R 
Signatura autògrafa i segell de placa, al verso. 

ABADIAT DE PEDRÓ DE MENDOZA (1479-1519) 

5 (24) 

1488, setembre, 7. Cambrils Trasllat: 1556, febrer, 16. 

Guillem de Riudefoix pagès, fill de Joan i de Blanquina, de la qual, com 
a hereu universal, és procurador, del mas de la Riera (terme de Pontons) i 
habitant de Cambrils, reconeix haver rebut de Miquel Rossell les vint-i-dues 
lliures corresponents a la venda del mas esmentat. 

2 f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Antoni Roca, pagès de Pontons i Vicenç Almenara, clergue 

de Tarragona. 
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6 (184) 

1495, juliol. 12. Santes Creus 

Testament de Joan Rovira, pagès del mas del Bosc, del terme de Montagut, 
espòs de Beneta Requesens, que demana dos tricenana o trenta-tres misses 
duplicades de Sant Amador. 

1 f., llatí, R 
Testimonis: Tomàs Asso, de l'Espluga de Francolí, pastor del monestir, 

Carles de Xanarsa, de Sangüesa, servidor del monestir i Joan de Moia, 
apotecari de Santa Coloma de Queralt. 

7 (185) 

1496, març, 4 i 5. Santes Creus 

Declaració de l'abat Mendoza referent a la sentència arbitral entre Llorenç 
Vidal, de Cabra i Joan Torres, de la Guàrdia dels Prats, sobre la satisfacció 
al segon de l'import de trenta mitgeres de blat. 

2 f., català i llatí, D 
Testimonis: Antoni Oller, clergue de Cabra, Pedró Lopes de Rueda de 

Molinos (Castella) i Joan Esplugues, de Tàrrega, els dos darrers servidors 
de l'abat. 

8 (19) 

S. d. (s. X V ) 

Querella presentada a la vegueria de Montblanc, de part del procurador 
fiscal del cardenal de Tarragona (Domènec Ram?) i de Tomàs Ferrer, pre
vere de Forès, contra Ramon i Pere Ferrer, del mateix lloc, en relació amb 
una acusació de calúmnia. 

2 f., llatí, B 
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9 (96) 

S. d. (s. XV?) . S. 1. 

Fragment en què es fa referència a l'abat de Santes Creus, a una sèrie 
de límits: estany d'Amargosell, Puig-rotg, Tàrrega?, una coma, un molar, 
Verdú (Urgell), així com a la realització d'una creu (de terme?). 

1 f., llatí, MD (incomplet) 

10(200) 

1500, juny, 10. s. 1. 

Compromís, amb la intervenció de Joan Franquesa, per un benefici. No 
es precisen els noms dels qui hi prenen part. 

1 f., llatí, R 

11 (194) 

1500, novembre, 2. Conesa 

Declaracions jurades de Joan Oluja, Joan Duc, Joan Oller i Pere Martí, 
davant el batlle local, Jaume Joan, a instància de Guillem Barberà, per la 
concòrdia del darrer amb Gaspar Gasol, sobre el terme de Savallà. 

1 f., català i llatí, R 
Notari: Miquel Pardo de la Casta, rector de Conesa. 

12(195) 

1501, abril, 15. Pontons 

Gabriel Arnavat, domiciliat a casa de Soler de Romaní, al terme de 
Montagut, hereu universal del seu pare homònim, restitueix l'heretat de 
Llagostera i de l'Alzina a fra Andreu Serra, majoral de Pontons (f. 2). 

2 f., català i llatí, R 
Notari: fra Joan Salvador, prior. 
Testimonis: Jaume Gavaldà, batlle de Pontons i Antoni Andreu de Bover, 

de Montagut. 
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13(183) 

1501, juliol, 22. Santes Creus 

Testament de Beneta, filla de Pere Requesens, pagès de la Torre Busqueta, 
de Vilademàger, muller de Joan Rovira, pagès del mas del Bosc, de Montagut. 
Demana ser enterrada a Santes Creus, on deixa una corretja de plata i diners 
per a un calze amb la seva patena de plata daurada, destinats a la capella 
de Santa Maria Magdalena. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Jaume Figuerola, blanquer de Barcelona, Joan Farrer, pa

gès de Puigpelat i Miquel Onofre des Puig, barber, habitant del monestir. 

14(180) 

1501, setembre, 8. Monestir de Santes Creus 

Climent d'Almenara, prevere i rector de Montagut, fa donació entre vius 
de tots els seus béns a Joan Rovira, pagès del mas del Bosc, del mateix 
terme. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Pere Martí, teixidor i Francesc Joan, paraire de Conesa. 

15(195) 

1501, setembre, 20. Pontons 

Caterina, filla del difunt Gabriel Arnavat i germana de Gabriel, habi
tant a casa del seu oncle patern, Antoni, restitueix la masia de Llagostera 
i el mas de l'Alzina a fra Andreu Serra, majoral de Pontons (f. 1). 

2 f., català i llatí, B 
Testimonis: Baltasar Vilafranca, escuder de l'abat. 
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16(195) 

1501? Pontons? 

L'abat Mendoza confirma la franquesa atorgada anteriorment a Antoni 
Arnavat sobre la quadra i el mas de la Riambalda (Montagut) (f. Iv) . 

2 f., ilatí i català, B 

17(182) 

1502, març, 10. Monestir de Santes Creus 

Antoni Roig, d'Aiguamúrcia, estableix per sis anys un olivar de les 
Planes a Bartomeu Tolrà, teixidor de lli de Vila-rodona. A continuació 
s'indica que l'establiment esmentat fou cancel·lat el 22 de juliol de 1531 
(notari: Antoni Cerdà i testimonis: Joan Domingo dels Destres i Jeroni 
Rovira, de Cabra). 

1 f., català, R 
Notari: fra Joan Salvador. 
Testimonis: Joan Aljames, fuster i Antoni Felip, sastre, ambdós habi

tants del monestir. 

18(181) 

1502, desembre, 11. Montagut 

Antoni Rovira, del mas de la Serra i Gabriel Nolla, de la torre dels 
Ovells, pagesos i jurats de Montagut, Joan Rovira, del mas del Bosc, Antoni 
Tolrà, de les Anyerigues, Joan Soler de Romaní i altres del mateix terme 
nomenen síndic i procurador Mateu de Joan, notari de Barcelona, per la 
qüestió del vintè. 

2 f„ llatí, B 
Testimonis: Martí Sendra i Joan Farrer, pagesos del castell de Selma. 
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19(193) 

1504, octubre, 5. Monestir de Santes Creus 
L'abat Mendoza arrenda per tres anys a Joan Prunera, de Tàrrega, les 

rendes i altres drets del monestir a la vila esmentada. Segueix l'àpoca de 
les trenta-sis lliures corresponents al primer any. 

4 f., català, R 
Notari: fra Joan Salvador. 
Testimonis: Francesc Puig, de Montblanc i Bartomeu Duc, de Conesa. 

20(173) 

1504, novembre, 23. Aiguamúrcia 

Inventari de la casa i altres béns d'Antoni Roig, d'Aiguamúrcia, con
feccionat pel seu gendre, Antoni Farrer. Apareixen també anotats Joan 
Dalmau, Mateu Albeo, teixidor de lli habitant de Montbrió i Gabriel Girona, 
els tres d'Alcover, sogre i cunyats de Roig, respectivament. 

4 f., català, R 
Notari: fra Pere Lloret 
Testimonis: fra Bernardí Tolrà, prior de Santes Creus i fra Llorenç Gras, 

batlle. 

21(199) 

1504, novembre, 23. Aiguamúrcia 

Concòrdia entre Antoni Roig, llaurador d'Aiguamúrcia i el seu gendre, 
Antoni Farrer, del mateix lloc, sobre l'heretat donada pel primer a la seva 
filla, en casar-se (f. 5). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Marc Tolrà, de Montagut i Joan Domingo, dels Destres, 

pagesos. 
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22(199) 

1504, novembre, 23. Aiguamúrcia 

Inventari dels béns d'Antoni Roig, d'Aiguamúrcia, redactat en mulle-
rar-se Antoni Ferrer de Selma amb la filla del primer, Joana (f. 6 i 7). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis : Marc Tolrà, de Montagut i Joan Domingo, dels Destres, 

pagesos. 

23(179) 

1505, maig, 23. Monestir de Santes Creus 

Acta de la reunió capitular del monestir, en la qual s'elegí el síndic, 
ecònom i procurador general, per al castell i terme de Montagut. 

1 f., català, R 
Notari: Bernat Vila de Vilafranca. 
Testimonis: Lluís de Tamarit, donzell de Vilardida i Joan Llaurador, de 

Lleida, habitant de Santes Creus. 

24(175) 

1505, octubre, 3. Monestir de Santes Creus 

Carta de l'abat Mendoza al senyor de Querol, reprovant el seu compor
tament envers el monestir (vexacions i infàmies), tot recordant-li la pro
tecció dispensada pels seus predecessors. L i demana que no vingui a Santes 
Creus, perquè en trobarà les portes tancades. 

1 f. català, R 
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25 (193) 

1506, maig, 18. Monestir de Santes Creus 

Fra Joan Clos, cellerer major, síndic i procurador de Santes Creus, 
arrenda per tres anys les rendes del Pont d'Armentera a Bartomeu Rabas-
só, sabater i a Bartomeu Barberà, corder de Valls. Segueix l'apoca corres
ponent a les seixanta lliures del primer any (f. 1 i lv) . 

4 f., català, R 
Notari: fra Joan Salvador, de Santes Creus. 
Testimonis: Antoni Rodó, sastre de Valls i Jaume Joan, pagès de Conesa. 

26(189) 

1506, setembre, 24. Monestir de Santes Creus 

Domènec Samora, paraire del Pont i la seva muller, Margarida, venen 
a Climent d'Almenara, abans rector de Montagut, un censal de catorze 
lliures. 

2 f., llatí, B 
Notari: Pere Lloret. 
Testimonis: Joan Domingo, paraire del Pont d'Armentera i Antoni 

Conillera, pagès de Querol. 

21 (MA) 

1506, desembre, 16. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza s'adreça al batlle de Montagut per comunicar-li que el 
lloctinent del batlle general, el frare laic Llorenç Gras, ha lliurat els béns 
de Vicenç Soler, de Ramonet, assassinat i espoliat, a Pere Huguet, pagès 
de Marmellar, en no haver-se trobat l'hereu legítim del difunt, malgrat les 
pretensions dels germans Soler i de Guinovart, del Pla, els quals li demana 
que porti al monestir. 

2 f., llatí i català, R 
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28 (174) 

S. d. (1506?). Monestir de Santes Creus 

Capítols relatius a la creació de la confraria de Santa Maria Magdalena, 
amb altar dins l'església del monestir (captació de confrares i d'almoines, 
dret a ser enterrats al cenobi, acolliment de dones en una posada fora de 
la clausura). 

2 f., català i llatí, R 

29(176) 

1508, febrer, 24. Monestir de Santes Creus 

Pere Sapera, de Santa Agnès de Selma, fill de Guillem, confirma la 
restitució al monestir dels masos de l'Arboçar, ja efectuada pel seu pare 
el 27 de febrer de 1495 (f. 9v). 

14 f., llatí i català, B 

30(192) 

1508, novembre, 5 

Joan Polo, notari de Lleida, atesta que Joana de Josa i de Gralla, vídua 
de Joan Llorenç Gralla, militar d'aquella ciutat, ha nomenat procurador seu 
Pere Gallart, notari de la mateixa localitat, per exigir el pagament de 
pensions de Vilafranca del Penedès. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Andreu Desi, pagès i Miquel Joan Xampanet; notari de 

Lleida. 
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31 (199) 

1509, abril, 9. Monestir de Santes Creus 

Sentència de la qüestió sorgida entre Macià Rocamora, espòs d'Isabel, 
de Puigtinyós i Antoni Requesens, pagès del mas d'en Bru, sobre la pos
sessió de la masia i quadra de Santes Creus, de Salomó, pronunciada pel 
prior Bernardí Tolrà (f. 1 i lv ) . 

18 f., llatí i català, R 
Notari: fra Francesc Dalmau, de Santes Creus. 
Testimonis: Joan Balaguer, vanover de Barcelona i Pere Nadal, sastre 

de Valls. 

32(199) 

1510, abril, 29. Monestir de Santes Creus 

Sentència arbitral entre els germans Berenguer i Joan Tous, fills de 
Berenguer i Coloma, muller de Pere Térmens de Valls, tots del Pont d'Ar
mentera, pronunciada per Joan Teixidor, teixidor, Mateu Jaume Montserrat 
i Antoni Constantí, pagesos de la mateixa localitat, sobre l'herència de Pere 
Estela i de Tecla, pares de l'esmentada Coloma (f. 2 i 3). 

18 f., llatí i català. R 
Notari: fra Pere Lloret. 
Testimonis: Domènec Ramon i Joan Balanyà, paraires del Pont. 

33 (199) 

1510, juny, 25. Monestir de Santes Creus 

Fra Bernardí Tolrà, prior, fra Llorenç Gavaldà, bosser i fra Gabriel 
Gendre, administradors de les rendes del monestir, reconeixen que Bartomeu 
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Rabassó i Bartomeu Barberà, de Valls, els han pagat l'arrendament de les 
rendes del Pont d'Armentera, dels Gaians, de Ramonet, de les Pobles i de 
Fontscaldes (f. 6). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Macià Gener, donat del monestir, Jaume Montserrat, del 

Pont i Joan. 

34(199) 

1510, juny, 30. Monestir de Santes Creus 

Joan Conesa, pagès de Puigtinyós, nomena Gabriel Reusic, causídic de 
Barcelona, procurador seu, per la qüestió de la seva propietat, abans per
tanyent a Joan Solà (f. 5v). 

18 f., llatí i català. R 
Testimonis: Joan Bover, paraire i batlle de Puigtinyós i Antoni Garri

ga, moliner del molí dels monjos de Santa Margarida (Penedès). 

35 (178) 

1510, juliol, 26. Santa Coloma de Queralt 

Bernat Farrer, rector de l'església parroquial de Santa Coloma de Queralt, 
s'adreça a fra Pere Lloret, notari de Santes Creus, per notificar-li que ha 
pres en nom seu la ferma de Beneta Ferran i de la seva filla, Isabel, en els 
capítols matrimonials amb Montserrat Esteve, fill de Guerau, del mas de 
les Ordes i d'Eulàlia, amb Gil Verdera i Miquel Ortells, sastre, com a 
testimonis. 

1 f., català i llatí, B 
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36(198) 

1510, desembre, 25. Valls 

Codicil de Pere Jover, mercader de Valls i espòs de Lluïsa, amb testa
ment en poder de Berenguer Desclergue, notari de Montblanc. 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Llorenç Garcia, prevere beneficiat de Valls, Llorenç Monlleó, 

menor, Francesc Farrer, sastre i Joan Ravescall, pagès d'Alcover. 

37(199) 

1511, febrer, 20. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza nomena Pere Aguiló, doctor en drets de Tarragona pèt
al judici de la causa d'apel·lació entre els jurats de la Secuita i Tecla, vídua 
d'Antoni Gatell, de Vila-seca. Al marge s'indica que la comissió fou tras
passada al doctor Jaume Tàrrega el 5 de juny de 1530 (f. 7v). 

18 f., Uatí i català, R 

38(199) 

1511, juliol, 23. Monestir de Santes Creus 

Fra Gabriel Gendre, síndic i procurador de Santes Creus, substitueix en 
el càrrec fra Esteve Masses, frare laic, per cobrar la pensió del censal que 
satisfà Arnau Guillem de Cervelló, senyor de la baronia de Vilademàger 
i de la Llacuna (f. 7 i 7v). 

18 f., Uatí i català, R 
Testimonis: Antoni Seguí, prevere de Sarral i Bartomeu Bosc, merca

der de Valls. 
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39 (199) 

1511, octubre, 1. Monestir de Santes Creus 

Concessió de la llicència per a visitar els seus parents a favor de fra 
Llorenç Porsenda, frare laic, per sis mesos 

(f. 7v). 
18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Macià Gener i Bartomeu Escapolat. 

40(199) 

1511, octubre, 5. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza i els altres monjos del monestir aproven els comptes 
presentats per fra Joan Clos, cellerer major (f. 8). 

18 f„ llatí i català, R 
Testimonis: Guillem Baget, de Vila-rodona i Francesc Roca, 

d'Aiguamúrcia, ambdós pagesos. 

41 (199) 

1511, octubre, 11. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza i els monjos signen un sindicat a favor de fra Joan Clos 
(f. 8). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Bartomeu Miró, de Montagut i Bernat Domingo, de la Serra, 

pagesos. 
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42(199) 

1511, octubre, 28. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza confirma l'elecció de l'abat de Valldigna, a favor de 
fra Bernat Desputg (f. 8v). 

18 f., llatí i català, R 
Notari: fra Pere Lloret. 
Testimonis: fra Bernardí Tolrà, prior, fra Joan Clos, prior de Montesa, 

Francesc Balcells, majoral de família... 

43 (199) 

1511, novembre, 4. Monestir de Santes Creus 

Fra Joan Clos nomena Joan Vives, de Pontons, servidor de l'abat, 
procurador del monestir, per tal que el substitueixi (f. 9v). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Francesc Huguet, de Lleida i Joan Roig, de Fulleda, ser

vidor del monestir. 

44(199) 

1511, novembre, 5. Monestir de Santes Creus 

Joan Mestre, paraire del Pont d'Armentera, nomena procurador seu i dels 
seus fills el seu germà Marc, hostaler i paraire de Valls (f. 9). 

18 f., IJatí i català, R 
Testimonis: Antoni Omella, teixidor d'Alcanyís i Bartomeu Escapolat, 

pagès d'Ulldemolins, habitants del monestir. 
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45 (199) 

1511, novembre, 18. Monestir de Santes Creus 

Pere Lloret, notari, atesta que Jeroni Armant, mercader de Barcelona, 
nomena procurador seu Pere Puig, causídic de la mateixa ciutat (f. 9v i 10). 

18 f., llatí i català, R 

46(199) 

1511, novembre, 22. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza i els monjos, reunits al Capítol, nomenen síndics, 
ecònoms i procuradors fra Pau Pinós, fra Nicolau Pastor i fra Joan Casals 
(f. 10-11 v). 

18 f., Uatí i català, R 
Testimonis: Joan Mauriach, forner originari de Tolosa i Antoni Joan 

Roca, pagès de Vila-rodona, habitants del monestir. 

47 (199) 

1512, abril, 16. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza autoritza fra Pere Lloret i un altre monjo innominat a 
anar a estudiar on vulguin i els nomena procuradors per demanar i rebre 
de l'Hospital de Barcelona les quaranta-quatre lliures assignades a dos 
monjos estudiants pel difunt fra Bartomeu de la Dernosa, monjo del 
monestir de la Real (Mallorca) (f. 13 i 13v). 

18 f., llatí i català, R 
Notari: fra Tomàs Reusic. 
Testimonis: Lluís Boleda, de Guimerà i Bartomeu Escapolat, 

d'Ulldemolins, pagesos. 
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48(199) 

1512, abril, 19. Castell de Pontons 

Àpoca firmada per l'abat Mendoza, procurador de Violant (o Angelina) 
de Luna, muller de Guerau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, 
a favor de Jaume Figuerola, blanquer de Barcelona, pel pagament de censals 
(f. 14 i 14v). 

18 f., Hati i català, R 
Testimonis: Joan Torres, rector de l'església de Pontons i Mateu Orpinell, 

pagès de Santa Agnès de Selma. 

49(199) 

1512, juny, 8. Monestir de Santes Creus 

Fra Pere Lloret, notari del monestir, atesta que el prior, fra Joan Cardajon 
i els altres monjos han nomenat síndic, ecònom i procurador Pere de Cas
tellar, prevere de Cervera, per oposar-se a l'execució relativa a un tros de 
terra anomenat de n'Odena, dins el terme d'aquella ciutat (f. 13v i 14). 

18 f., Uatí i català, R 

50(199) 

1512, juny, 16. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza, com a procurador de Violant de Luna, muller de Guerau 
de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, reconeix haver cobrat unes 
quantitats de Joanot Vives, fàmul o servidor seu, del castell de Pontons (f. 
14v i 15). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Joan Sabater i Francesc Huguet, pagesos de Pontons. 
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51(199) 

1512, desembre, 27. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza i els altres monjos nomenen síndic, ecònom i procura
dor fra Pere Lloret, per als processos i per a firmar un compromís (f. l l v 
i 12). 

18 f., JJatí i català, R 
Testimonis: els pagesos Antoni Vidal, de Cabra i Joan Sabater, de Pon

tons. 

52(199) 

1512, desembre, 27. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza nomena Mateu Reboster, paraire de llana de Vilafranca, 
procurador per a fermar cartes de vendes i per a rebre lluïsmes del Penedès 
(f. 12v). 

18 f., Mi i català, R 

53(199) 

1512, desembre, 27. Monestir de Santes Creus 

Àpoca firmada per fra Gabriel Gendre, síndic, ecònom i procurador del 
monestir, a favor de Salvador Vives, de Pontons, per les setanta-una lliures, 
sis sous i vuit diners dels arrendaments dels molins del terme. Es fa refe
rència a mil cinc-centes teules per al castell (f. 14). 

18 f., llatí i català, R 
Testimonis: Jaume Gavaldà, batlle i Joan Sabater, ambdós pagesos de 

Pontons. 
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54(190) 

1513, abril, 1. Castell de Pontons 

L'abat Mendoza cita els clergues Antoni Ferrer, Joan Capafons i N. 
Moncada, pretendents dels beneficis de Sant Miquel de Tarragona i de Sant 
Nicolau i Santa Caterina de Constantí, a instància de Guillem Collbató, 
prevere i capellà reial. 

2 f., llatí, B 

55(176) 

Posterior a 1513, desembre, 28 

Fra Gabriel Gendre, síndic, ecònom i procurador general de Santes Creus, 
reconeix haver rebut regularment la pensió d'un cens (6 11.) de Joan Vives, 
mercader de Pontons (f. 4v). 

14 f., llatí i català, B 

56(172) 

1514, maig, 9. Conesa 

Inventari dels béns de Jaume Noet, de Conesa. Els germans Berenguer 
i Francesc Aldomar, de Vallmoll, consten com a tutors d'Angelina. 

4 f., català, B 
Testimonis: Jaume Duc, Felip i Joan Segarra, Berenguer Aldomar, de 

Vallmoll i Jaume i Joan Martí, de Conesa. 
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57 (176) 

1514, agost, 22, Pontons 

Fra Andreu Serra, frare laic de Santes Creus i majoral del castell de 
Pontons, rebaixa el cens a què estaven obligats Francesc Muller, pagès i la 
seva muller Marianna, filla de Jaume Paó i de Caterina, pel mas d'en Paó, 
en haver estat destruït en gran part pels combats (f. 13 i 13v). 

14 f., Uatí i català, B 

58 (197) 

1515, març, 12. Pontons 

Joan Vives, mercader de Pontons, ven als germans pagesos del terme Pere 
Joan Ferrer, del mas de Roset i a Antoni Joan, del mas de Llagostera, un tros 
de terra anomenat la coma d'Omer. Segueix l'àpoca corresponent. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Pere Bellver, artesà de Pontons, Nicolau Rovellats, pagès de 

Selma, Pere Ferrer, pagès de la Guàrdia i Bartomeu Escapolat. 

59(176) 

1515, novembre, 11. Monestir de Santes Creus 

Joan Domingo, pagès dels Destres (terme de l'Alba), procurador de Bernat 
de Salbà, donzell i senyor de l'Albà, concedeix en emfiteusi a Guillem Torrell, 
pagès de Vila-rodona, la masia d'en Rofes, restituïda per Pere Francesc, pagès 
de la Vall de Cogullada, amb un cens anual de quatre punyerons de blat (f. 
lOv-llv). 

14 f., llatí i català, B 
Testimonis: Antoni Rossell, paraire de llana del Pla i Joan Alió, fuster 

de Sarral. 
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60(176) 

1515. Pontons 

Donació entre vius d'una casa i d'uns horts de Joan Vives, a favor de Marc 
Martí i de la seva muller, Caterina (f. 8 i 9, text incomplet). 

14 f., llatí i català, B 
Testimonis: Joan Torres, prevere i vicari de Pontons i Pere Mora, mestre 

dels molins de Cabra. 

61 (176) 

Posterior a 1516, gener, 5 

Fra Guillem Ferrer, àlies Saperó, notari del monestir, atesta que l'abat 
Mendoza i els altres monjos han nomenat procurador fra Jaume Ponter, 
professor de teologia, per a pactar amb Francesc Olanya, veguer de 
Montblanc, sobre alguns homes de la Guàrdia dels Prats (f. 10). 

14 f., llatí i català, B 

62(176) 

1516, gener, 30. Vila-rodona 

Francina, vídua de Gabriel Rosa, pagès de Sitges, casada en segones 
núpcies amb Joan Castelló, paraire de llana de Vila-rodona, reclama el seu 
dot dipositat a la Taula de canvi de Barcelona pel seu sogre, homònim del 
seu espòs (divuit lliures), per la qual cosa nomena procurador fra Pere Oliver, 
monjo de Santes Creus (f. 11 v i 12). 

14 f., Uatí i català, B 
Testimonis: Antoni Ferrando, pagès i Pere Joan Nadal, paraire de llana 

de Vila-rodona. 
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63(176) 

1516, març, 18 

Fra Esteve de Massó, frare laic, procurador de Santes Creus, nomena 
procurador Miquel de Puço, d'Alquésser (Aragó), per a ocupar-se d'una casa 
que el primer posseeix a la plaça d'aquella localitat (f. 14). 

14 f., llatí i català, B 

64(176) 

1516, març, 25. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza, fra Bernardí Tolrà, prior i fra Joan de Ver al·ludeixen 
a la devoció a la relíquia de santa Maria Magdalena (un tros de llengua), 
reflectida en les nombroses visites a la capella dedicada a la santa a l'inte
rior de l'església (f. 14v, text incomplet). 

14 f., llatí i català, B 

65 (176) 

1516, abril, 20. Pontons 

El corredor i jurat Llorenç Meneior exposa que, en haver autoritzat l'abat 
Mendoza l'embargament del mas dels Clots, que posseïa el pagès Antoni 
Figuerola, difunt, ha estat venut a Gabriel Arnavat, també pagès (f. 5-7). 

14 f., llatí i català, B 
Testimonis: Pere Ferrer i Jaume Piguer, pagesos de la Guàrdia dels Prats 

i de Montoliu, respectivament. 
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66(196) 

1516, abril, 29. Pontons 

L'abat Mendoza, procurador de Violant de Luna, muller de Guerau de 
Queralt, senyor de Santa Coloma, després de Jaume Figuerola, blanquer de 
Barcelona, confessa haver rebut del darrer cent noranta-dues lliures, corres
ponents a les pensions d'un censal mort que l'esmentada Violant rep del 
General de Catalunya. També reconeix haver pagat a Joan Queralt, merca
der de Santa Coloma, a Joanot Vives, batlle general del monestir i al bosser, 
Gabriel Gendre. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Joan Vives, mercader de Pontons i Mateu Valentí, pagès del 

mateix lloc. 

67(176) 

1517, maig, 26. L ' A M 

Testament de Gabriel Miró, que demana ser enterrat al monestir, on deixa 
quaranta lliures per a un censal (f. 1-3). 

14 f., llatí i català, B 
Testimonis: Joan Domingo, Jaume Orpinell, Bartomeu Domingo, page

sos dels Destres i Joan Güell, pagès de VAM. 

68(186) 

1518, juny, 25. Montblanc 

Capítols matrimonials de Joan Serra, fill d'Antoni i d'Isabel i d'Eleonor 
Anglada, filla d'Antoni, ja difunt i d'Eulàlia, germana de Francesc i neboda 
d'Alexandre Anglada, de Tàrrega. 

6 f., llatí i català, R 
Notari: Bonaventura Desclergue de Montblanc. 
Testimonis: Joan Riber, Jaume Segarra, habitants de Montblanc, Bartomeu 

Barberà, sabater i Mateu Corcó, de Tàrrega. 
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69(187) 

1518, setembre, 17. Monestir de Santes Creus 

L'abat i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen procurador Galceran 
Desclergue, jurisperit habitant de Barcelona, per a arrendar la recapta de Santa 
Maria Magdalena. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Pere Ferrer, pagès de la Guàrdia dels Prats i Bartomeu 

Escapolat, pagès d'Ulldemolins, habitants del monestir. 

70 (176) 

1518, octubre, 6. Monestir de Santes Creus 

Llista de monjos, en què s'indica si són coadjutors o triennals (f. 3v). 
14 f, Uatí i català, B 

71 (12) 

1519, juny, 15. Monestir de Santes Creus 

L'abat i els altres monjos nomenen procurador fra Joan Valls, per a 
percebre les rendes, censos, delmes... de la Guàrdia dels Prats, del Pont 
d'Armentera i de Pontons. 

1 f., llatí, R 
Notari: fra Guillem Ferrer, àlies Saperó. 

72(191) 

1519, juny, 30 

La noble Elisabet, major d'edat, anul·la la procura firmada als divuit anys, 
a favor del seu espòs, Jeroni. 

1 f., llatí, B 
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73(176) 

S. d. Montagut 

Nota al·lusiva als capítols matrimonials de Pere Cendra i Marió, filla 
d'Antoni Bages, de Montagut (f. 3v). 

14 f., llatí i català, B 

74(176) 

S. d. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza nomena procurador Antoni Vendrell, de Vilafranca del 
Penedès (f. 4). 

14 L , Uatí i català, B 

75 (176) 

S. d. 

Nota sobre la guarda de Santa Maria Magdalena (tres divendres de de
juni, misses i oracions), amb una durada d'un any i un dia per a les malalties 
incurables i de vint-i-set dies (tres novenes) per a les restants (f. 7v). 

14 f„ llatí i català. B 

76(176) 

S. d. Monestir de Santes Creus 

L'abat Mendoza i els altres monjos, reunits al Capítol, aproven els comp
tes presentats pel bosser, fra Gabriel Gendre (f. 12v). 

14 f., Uatí i català, B 
Testimonis: Bartomeu Escapolat i Miquel Albareda, habitants de Santes 

Creus. 
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ABADIAT DE BERNARDÍ TOLRÀ (1519-1534) 

77 (188) 

1519, novembre, 28. Monestir de Santes Creus 

Fra Guillem Ferrer, àlies Saperó, notari del monestir, atesta que l'abat 
Bernardí Tolrà ha nomenat procurador fra Joan Valls, per a rebre l'homenat
ge dels vassalls. 

2 f., llatí, B 

78 (14) 

1520, maig, 14. Monestir de Santes Creus 

L'abat Tolrà i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen procuradors 
Lluís d'Ivorra, donzell de Figuerola i Pere Castellar, prevere de Cervera. 

1 f., llatí, R 
Notari: fra Guillem Ferrer, àlies Saperó. 
Testimonis: Antoni Rosell, del Pla i Francesc Queralt, de Cabra, ambdós 

paraires de llana. 

79(13) 

1520, desembre, 28. Monestir de Santes Creus 

Els monjos, reunits al Capítol, nomenen procurador fra Joan Valls, monjo 
profès, assenyalant que rebrà el seu salari de Miquel Pardo, prevere del 
monestir. 

1 f., llatí, D (estripat) 
Notari: Guillem Ferrer, àlies Saperó. 
Testimonis: Jaume i Francesc Ivorra, pagesos de la Guàrdia dels Prats 

i Gabriel Fonolleda, de Sant Mateu (regne de València), teixidor del mones
tir. 
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80(15) 

1522, febrer, 23. Granja d'Aiguamúrcia 

Esteve Roca, assaonador de Valls, fill de Francesc i de Càndia, de la Granja 
d'Aiguamúrcia, reconeix haver rebut trenta lliures del seu germà Francí. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Bover, de Puigtinyós i Joan Dalmau, dels Pinetells. 

81 (89) 

1522, desembre, 6. Anguera (Sarral) 

Els matrimonis Antoni Joan Santjoan, pagès i Isabel, Mateu Olesa i Eulàlia 
i Salvador Grau i Tecla, juntament amb Margarida, vídua de Pau Romeu, de 
Barberà, venen a Joan Simó, mercader de Forès, cinc mitgeres de blat. 

2 f., llatí i català, D 
Notari: Gabriel Tomàs. 

82(16) 

1524, juliol, 19. Monestir de Santes Creus 

Antoni Fonoll, la seva muller, Joana i el seu fill, Lluc, del Pla, cedeixen 
una casa i una heretat de Fontscaldes a Jaume Martí, que abans pertanyia 
a Salvador Jaume Vidal, de Cabra, per trenta-sis lliures. Segueix l'àpoca 
corresponent. 

1 f., llatí, D (incomplet) 
Notari: fra Pere Soler. 
Testimonis: Antoni Tàssies Sant Llorenç, Pere i Mateu Torrademer, del 

Pla. 
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83 (17) 

1524 

Capítols matrimonials de Caterina, filla de Guillem Canader i de Jaume-
ta, d'Aiguamúrcia i d'Antoni de Mata, de Forès, fill d'Antoni i de Càndia. 

4 f., català, B 
Testimonis: Joan Sada, de Cabra i Joan Domènec, de Talavera. 

84 (89) 

1529, agost, 6. Valls 

Els germans Montserrat i Pau Romeu, fills de Miquel, de Barberà, venen 
a Vicenç Mestre, tintorer de Valls, un cens d'una mitgera i mitja de blat per 
vint-i-quatre lliures. Segueix l'àpoca en què es reconeix el lliurament de la 
quantitat esmentada a Salvador Guerau, Mateu Olesa, Miquel Romeu i Gabriel 
Ticó. E l mateix dia Vicenç Mestre dóna el censal a Bernat Joan Gendre. 

2 f., llatí, D 
Notari: Llorenç García. 

ABADIAT DE JAUME VALLS (1534-1560) 

85 (20) 

1549, maig, 31. Monestir de Santes Creus i Montblanc 

El notari Lluís Noet demana al seu col·lega de Montblanc, Joanot Lluna, 
que reculli una àpoca de Bonaventura Desclergue, notari de la mateixa 
localitat, en conformitat als diners lliurats per fra Onofre Nadal, monjo i síndic, 
pel procés d'una plica de testimonis i per la citació de la senyora de Roca-
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fort de Queralt, en relació amb el plet entre el cenobi i el senyor de Roca
fort, per la cinquena part dels delmes de Montbrió de la Marca. Segueix la 
resposta a la carta anterior. 

1 f., català, B 

86 (21) 

1552, setembre, 6. Monestir de Santes Creus 

Sentència emesa per Francí Rio, batlle local del monestir, contra Jaume 
Alemany, de Vallespinosa, per tal de procedir a l'execució dels seus béns, 
en haver deixat de satisfer les pensions d'un censal a Francesc Balanyà i 
Bartomeu Constantí, jurats i administradors de l'Hospital dels Pobres de 
Jesucrist del Pont d'Armentera, representats per llur procurador, Arnau de 
Bordanova. 

1 f., català i llatí, R 

87(22) 

1555, abril, 22. L a Pobla de Montornès 

Declaracions de Pere Prunera i de Pere Magrinyà, mestre de cases fran
cès (diòcesi de Toul), davant el lloctinent del batlle Joan Soler, pubill, a 
instància de Sebastià Soler, del mas de la Pobla, per una discussió entre el 
darrer i el seu cunyat, Pere Isern, de Rubials, que hagué de retornar-li civa
da, en no acceptar el preu que li demanava per la mateixa. 

2 f., català i llatí, B 
Notari: Jaume Bonanat, de la cort del batlle de la Pobla de Montornès. 
Segell de placa al f. lv. 
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88 (23) 

1555, juliol, 26. Monestir de Santes Creus 

L'abat Valls i Jeroni Contijoc, síndic, procurador i ecònom, firmen un 
establiment d'un pati o corral, a favor de Miquel Oluja. paraire de llana del 
Pont d'Armentera, amb una pensió anual de quatre sous. 

2 f., llatí, D 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Mateu Ambròs Tàrrega, doctor en lleis de Montblanc i Arnau 

de Salafranca, àlies Marroc, familiar del monestir i Antoni Noet, sastre de 
Santa Coloma de Queralt. 

89 (254) 

1559, novembre, 19. Monestir de Santes Creus 

L'abat Valls informa el de CTteaux (Joan Loysier) sobre el comportament 
reprovable de l'abat de Valldigna, fra Jaume Bellvís, els principals escàndols 
del qual reprodueix: les relacions amb una dona de la qual tingué una filla, 
l'afició pels jocs i les curses de braus, l'administració de verins... 

10 f., llatí, D 

90 (50) 

1560, gener, 29. Monestir de Santes Creus 

El notari Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, comunica al seu col·lega 
de Barcelona, Francesc Solsona, que el monjo i síndic, fra Pere Teixidor, ha 
estat nomenat per l'abat Valls procurador seu, per a ocupar-se de la mar-
messoria de Magdalena Valls de Salbà, a fi de vendre les cases i el forn i 
la carnisseria dd carrer Ample de Barcelona, així com les terres i de dipo
sitar els diners a la Taula de canvi. 

2 f., català, MD 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt. 
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91(25) 

1560, abril, 8. Monestir de Santes Creus 

Fra Macià Tolrà, prior, fra Joan Soler, bosser, fra Bartomeu Estalella, fra 
Antoni Grases i fra Joan Nogués, batlle general i majoral, venen la meitat 
de les egües del monestir (vint-i-vuit) a Pere d'Erill, baró de l'Albi, per sis-
centes trenta-vuit lliures i vuit sous. Es dóna la relació dels noms dels ani
mals venuts i dels que són deixats al cenobi. 

2 f., català, MD 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: mossèn Luna i Pere Torner, del Castellot. 

92 (50) 

1560, abril, 20. Monestir de Santes Creus 

L'abat Valls, a causa de l'edat i les greus malalties, nomena fra Pere 
Teixidor procurador seu, per ocupar-se de la marmessoria de la seva germa
na Magdalena, enterrada al monestir, a fi que vengui els seus béns i esmerci 
la suma obtinguda en una missa diària i en la construcció d'una capella, segons 
les disposicions del testament del 17 de novembre de 1558, redactat pel notari 
de Barcelona Francesc Solsona. 

1 f., llatí, MD 
Testimonis: Arnau Salafranca, àlies Marroc, fànutl del monestir i Joan 

Pont, de Montoliu. 

93 (109) 

1560, maig, 19. E l Pla de Santa Maria 

E l batlle, Miquel Gratapalles i els jurats del Pla nomenen síndic i pro
curador el pagès Pere Torredemer. 

2 f., llatí, R 
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Testimonis: Tomàs Arnau, vicari de l'església del Pla, Francesc Valentí, 
mestre de cases de Vila-rodona i Nadal Balanyà, de Figuerola. 

94(167) 

1560, maig, 19. E l Pla de Santa Maria 

El batlle, Miquel Gratapalles, els jurats i altres habitants del Pla reconeixen 
haver rebut quatre-centes vint lliures per la redempció de diversos censos, de 
mans de l'abat Valls, com a marmessor de la seva germana Magdalena. 

4 f., llatí, MD 
Testimonis: Tomàs Arnau, vicari de l'església del Pla, Francesc Valentí, 

mestre de cases de Vila-rodona, Nadal Balanyà, de l'església de Figuerola 
i Joan Cardella, pagès francès, habitant del Pla. 

95 (26) 

1560, juny, 15. Monestir de Santes Creus 

L'abat Valls reconeix haver rebut deu ducats (dotze lliures) per la con
cessió de fer sabó a Lleida (24 de maig de 1546) de Gabriel Sabata, comer
ciant d'aquella ciutat, fill de l'homònim, pagès del mateix lloc. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Tomàs Polo, notari de Lleida i Arnau de Salafranca, àlies 

Marroc, domèstic del monestir. 

96 (245) 

1560, juliol, 10. Castell de Montoliu 

Establiment fet per l'abat Contijoc i fra Joan Soler, bosser, a Joan Soler 
el major, pagès del castell de Montoliu, d'un tros de terra anomenat "lo 
Reguer" o "los Obacs". Al marge esquerre, consta que més tard fou revocat 
(f. 1). 

2 f., llatí, MD 
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97 (245) 

1560, juliol, 11. Conesa 

L'abat Contijoc perdona els pagesos Pere Queraltó i Jaume Boldú, que 
havien estat posats a la presó de Conesa, en haver insultat el batlle, Joan 
Borràs, davant fra Lluís Mestre, majoral del castell, a canvi del lliurament 
de set pollastres (fol. 1 i lv) . 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Jaume Bonet, estudiant i escuder de l'abat, oriünd de 

Cabestany i Joan Queraltó, de Montoliu. 

98 (209) 

1560, juliol, 28. Monestir de Santes Creus 

E l notari Lluís Noet comunica al seu col·lega dels Prats del Rei, Joan 
Vinyes, que fra Pere Teixidor, síndic del monestir, ha de fermar l'arrenda
ment de les rendes que Santes Creus té a la vila esmentada, a favor de Joan 
Perpinyà, ferrer del mateix lloc i li demana que es faci càrrec de l'acte 
jorresponent (f. 1). 

2 f., català, R 

99 (209) 

1560, agost, 3. Prats del Rei 

Joan Vinyes comunica a Lluís Noet que ja ha pres les fermes correspo
nents a l'arrendament de les rendes de Santes Creus a la vila dels Prats, el 
dia anterior, per dos anys, en presència dels testimonis Matali Glanadel, 
servent del monestir i d'Aurens de Sans, de França, habitant de Vic (fol. 1 v). 

2 f., català, R 
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100 (170) 

1560, agost, 16. Conesa 

Jaume Ferrer, clergue de Santa Coloma i procurador de l'escrivent Pere 
Vicenç Ferrer, fa que Lluís Noet llegeixi a Pere Cases, rector de Sant Pau 
d'Anglesola, una citació per anar a Roma. 

2 f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt. 
Testimonis: Agustí Ferrer, sabater, Jaume Duc, pagès de Conesa. 

101 (150) 

1560, octubre, 8 

Jaume Mestre, paraire de llana del Pont d'Armentera, ven a Pere Mestre, 
del mateix ofici, un tros de terra anomenat "lo Roder", per vint-i-cinc lliu
res. 

1 f., llatí, R 
Testimonis: Francesc Domingo i Joan Oluja, paraires del Pont d'Armen

tera. 

102 (155) 

1560, octubre, 8. E l Pont d'Armentera 

Jaume Mestre, paraire de llana i fill de Joan, ven a Pere Mestre, del mateix 
ofici, un tros de terra, per vint-i-cinc lliures, amb una carta precària atorgada 
per fra Antoni Figuerola, batlle general i síndic (10 de juliol de 1489, notari: 
Ramon Berenguer, clergue de Santa Coloma). 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Francesc Domingo i Joan Oluja, paraires del Pont d'Armen

tera. 
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103 (235) 

1560, octubre, 12. E l Pont d'Armentera 

Joan Teixidor, teixidor de llana i de lli del Pont, hereu universal de la seva 
tia Tecla, esposa d'Amador Tàrrega, paraire de llana del mateix lloc, pren 
possessió dels béns heretats. 

1 f„ llatí i català, R 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Jaume Morgades, Joan Bertran, àlies Teixidor i Antoni 

Cosonies, paraires de llana del Pont d'Armentera. 

104 (95) 

1560, octubre, 21 

Joan Guinovart, d'Aiguamúrcia, ven un bou a Joan Fàbregues, d'Alió, per 
dotze lliures. 

1 f., català, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Pau Clarà, ferrer i Antoni Teixidor. 

105 (201) 

1560, octubre, 21. E l Pont d'Armentera 

Joan Balanyà, paraire de llana i la seva muller, Caterina, del Pont, venen 
a Joan Miret, del mateix ofici que aquell i parent seu, una sort o tros de terra 
d'un jornal i mig a l'horta superior (partida de les Sorts), per vuitanta lliures. 
Segueix l'àpoca corresponent. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Marc Mestre, vicari del Pont, Pere Grases, de la Selva i 

Montserrat Ballestar, de Mont-roig, paraires habitants del Pont. 
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106 (79) 

1560, novembre, 22. Monestir de Santes Creus 

E l notari Lluís Noet dóna fe de les disposicions testamentàries de Mateu 
de Perbi (testament redactat pel notari Lluís Cort), mestre serrador originari 
d'Alvèrnia (Saint-Bonnet-le-Bourg, del lloc de la Faia), mort a Conesa, en 
haver-li caigut una bastida al damunt, espòs de Caterina Faia, pare de Guillem 
i germà d'Antoni, sastre de Feniros (Fournols?, diòcesi de Claramunt) i de 
Benet, pare d'Antoni i de Bartomeu. Enterrat primer en aquell lloc, fou 
traslladat a Santes Creus. L i restaven per cobrar pel seu treball al monestir 
quaranta-cinc lliures, que ha de percebre el seu hereu, Guillem o Gildó. 
Consten com a marmessors fra Joan Soler, síndic i bosser, fra Jeroni Contijoc 
i Antoni Miró, vicari de Conesa (f. 2- 3v). 

8 f., llatí, D 
Segell de placa, al f. 3v. 

107 (108) 

1560. Conesa 

Bernat Oluja, pagès de Conesa, ven a Joan Noet, àlies "lo Pubill", també 
pagès, un tros de terra anomenat "Els Tiradors", per tres lliures. Segueix 
l'àpoca corresponent. Es fa referència al capbreu de 1527 (notari: Pere Tomàs). 

2 f., llatí, D 

ABADIAT DE JERONI CONTIJOC (1560-1593) 

108(110) 

1561, gener, 28 i 29. Monestir de Santes Creus i Tamarit 

Lluís Noet, notari de Santes Creus, demana al vicari de Tamarit que Jaume 
Maimó, de Ferran, tutor de Pere Maimó, de les Gunyoles, fermi la procura 
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de Joan Vilar, causídic de Barcelona, per prosseguir el plet contra Melcior 
Soler, Guillem Canals i Jaume Serdà del Tort, tots de Vallmoll. Segueix la 
resposta afirmativa de Pere Joan Carnisser, prevere. 

1 f., català, B 

109 (90) 

1561, gener, 28. Monestir de Santes Creus 

Gabriel Roig, pagès de les Gunyoles (la Secuita) i Jaume Maimó, també 
pagès del castell de Ferran, tutors de Pere Maimó, fill de l'homònim, no
menen procurador Joan Vilar, notari de Barcelona. 

1 f., llatí, MD 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 

110 (42) 

1561, gener. E l Pont d'Armentera 

Procés entre Joan Balanyà i el seu oncle matern, Joan Tous, per tal que 
li restitueixi els fruits collits durant onze anys en la son de l'horta superior, 
empenyorada pels Balanyà per seixanta lliures, quantitat quitada pel primer. 
S'hi inclouen una carta de l'advocat? (f. 2-3), un trasllat de la venda de 
l'esmentat tros de terra (f. 4 i 4v) per Joan Balanyà, el seu fill Francesc, 
ambdós paraires de llana i la seva nora, Angelina a Joan Tous, el 6 d'agost 
de 1549, un instrument de gràcia de la venda, la sentència d'Ambròs Tàrrega, 
doctor en lleis, jutge i comissari, el 26 de novembre de 1560 (f. 5-6) i una 
carta de Cisterer (f. 10-11). 

15 f., llatí i català, R 
Notaris: Antoni Picaire, prevere del Pont d Armentera, succeït per Marc 

Mestre. 
Testimonis: Bertran Teixidor i Joan Balcells. 
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111 (91) 

1561, febrer, 1 

Notes diverses, entre les quals l'arrendament de la quadra Ubac a Jaume 
Ferrer, de Vilanova. 

1 f., llatí i català, R 

112 (34) 

1561, febrer, 12. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, Gabriel Mestre, sagristà major i Pere Isern, sotsprior 
exercint les funcions de prior, per mort d'aquest, com a marmessors de 
Magdalena Valls de Salbà, germana de l'abat anterior, nomenen procurador 
de la marmessoria esmentada Pere Teixidor, cellerer major i síndic del 
monestir. 

1 f., llatí, D 
Testimonis: Arnau Salafranca, àlies Marroc i Montserrat Pasqual. 

113 (139) 

1561, març, 20. Granja d'Ancosa 

Interrogatoris contestats per sis testimonis en la causa d'Aldonça, vídua 
de Joanot Vives i del seu fill, Joan, doctor en drets, a més dels jurats de 
Pontons, contra Joan Gomar, sobre les dotze lliures que el darrer devia al 
difunt Vives, el qual les havia destinat a l'església del mateix lloc. Es de
mana la intervenció de l'abat de Santes Creus. 

6 f., llatí i català, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: fra Antoni Grases, monjo de Santes Creus i Arnau Ribet; 

habitant del castell de Pontons. 
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114(168) 

1561, març, 31. Monestir de Santes Creus 

Pere Virgili, del mas de la Velella i Jaume Domingo, del mas de Robió 
( l ' A M ) , jurats de l ' A M i patrons de l'església parroquial de Santa Maria, 
nomenen procuradors Vicenç Bover, de la Seu de Barcelona i Joan Rossic, 
rector de Sabadell, preveres habitants de Barcelona, a fi de presentar el prevere 
dels Destres, Bartomeu Domingo, per a la parròquia, vacant des de la mort 
de Rafael Torrell. 

1 f., llatí, B 

115 (171) 

1561, abril, 8. Sarral 

Pere Joan, prevere beneficiat de Sarral, tutor d'Elisabet, filla del seu cunyat 
Joan Ferrer, fill de Nicolau, de la Guàrdia dels Prats, juntament amb Joan 
Monparler, pagès del mateix lloc i amb el seu germà, Antoni Joan, de Sarral, 
reconeix als darrers que té en dipòsit cinquanta lliures de la venda de la meitat 
dels béns de la seva neboda, les quals li ha de lliurar quan es casi (f. 1 i 1 v). 

8 f., llatí, MD 
Testimonis: Vicenç Bover, prevere beneficiat, Llorenç Vidal, notari de 

Montblanc, Antoni Palou, de Sarral, Joan Santjoan, pagès de Barberà i Pere 
Tomàs, pagès de Sarral. 

116(171) 

1561, abril, 8. S. 1. 

Arrendament de les rendes de la castlania que el monestir de Santes Creus 
posseeix a l'Espluga de Francolí, establert entre l'abat Contijoc i Jaume 
Figuerola, de la mateixa localitat, per tres anys, a comptar de 1' 1 de gener, 
a raó de trenta-sis lliures anuals (f. 1 v). 

8 f., llatí, MD 
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Testimonis: misser Ambròs Tàrrega i misser Tomàs Escapolat, ambdós 
de Montblanc. 

117(171) 

1561, abril, 14. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc i fra Joan Soler, bosser, síndic i ecònom, cedeixen en 
emfiteusi a Joan Queralt, pagès de Montoliu, un corralet contigu a la seva 
casa, amb un cens anual de mitja gallina (f. 2). 

8 f., llatí, MD 
Notari: Lluís Noet. 

Testimonis: Joan Boldú i Joan Ridaura, pagesos de Montoliu, Jaume 
Bonet, de Cabestany i Gabriel Noet, de Conesa, estudiants en arts. 

118(171) 

1561, abril, 14. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc i fra Joan Soler, bosser i síndic, reconeixen l'establiment 
-ja acordat des de fa quatre o cinc anys- d'un pati convertit en corral, a favor 
de Jaume Ridaura, pagès de Montoliu, amb un cens anual d'una gallina (f. 
2v). 

8 f., llatí, MD 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Ambròs Tàrrega, doctor en lleis de Montblanc i Joan Pont, 

pagès de Montoliu, Jaume Bonet, de Cabestany i Gabriel Noet, de Conesa, 
els dos darrers estudiants. 

119(171) 

1561, abril, 14. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc i fra Joan Soler, bosser i síndic, concedeixen en emfiteu-
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si un pati de terra a Guinot Sautó, lapicida de Frexermes (diòcesi de 
Llemotges), amb un cens anual de dos sous i sis diners. Serveix d'entrada 
la restauració d'uns forats de la paret del castell (f. 3). 

8 f., Uatí i català, MD 
Testimonis: Joan Santjoan, rector de Forès, Joan Queralt el vell, Joan 

Queralt, de Montoliu, Jaume Bonet, de Cabestany i Gabriel Noet, de Conesa, 
els dos darrers estudiants. 

120(171) 

1561, abril, 19. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc guia la persona i els béns de Nadal Joan, pagès de Conesa, 
per tot l'abadiat durant un any (f. 3v). 

8 f., llatí i català. MD 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Miquel Oluja, del Pont i Marc Piles, habitant del monestir. 

121 (171) 

1561, abril, 19. Castell de Montoliu 

Guiatge concedit per l'abat Contijoc a Antoni Bonet, sabater de Cabestany 
(f. 3v). 

8 f., llatí i català. MD 

122(171) 

1561, abril. 19. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc, senyor de Montoliu, firma la donació d'una casa feta per 
Joan Ridaura i Joan Boldú, tutors dels pupils d'Andreu Ridaura i de Margarida 
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a Joana, filla dels cònjuges esmentats i muller de Pere Sauret, teixidor de 
lli (f. 4). 

8 f., Uatí i català, MD 
Testimonis: Antoni Pont i Joan Canela. 

123(171) 

1561, abril, 19. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc concedeix a Pere Pont la llicència de tornar a aixecar la 
cabana de la seva era amb dos sostres (f. 4). 

8 f., Uatí i català, MD 
Testimonis: Joan Cardona, batlle i Antoni Soler, de Vilagrasseta. 

124 (171) 

1561, abril, 19. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc, senyor de Montoliu i de Vilagrasseta, confirma la llicèn
cia expressada verbalment pel seu predecessor al batlle, Joan Cardona, en 
relació amb la construcció d'una nova casa, amb un cens anual de quatre 
diners (f. 4 i 4v). 

8 f., Uatí i català, MD 
Testimonis: Andreu Porta, batlle de Gramuntell i Jaume Bonet, estudiant 

de Cabestany. 

125 (171) 

1561, abril, 20. Conesa 

Montserrat Piquer, pagès, hereu de Joan Piquer, de la Sala, reconeix haver 
rebut unes eines i una caldera a Bernat Montaner, batlle, hereu de l 'homò-

61 



I S A B E L C O M P A N Y S 

nim, tutor del primer, juntament amb Bartomeu Aloi, de Guimerà (f. 4v). 
8 f., llatí i català, MD 
Testimonis: Joan Queraltó, de Montoliu, Jaume Noet i Pere Martí, tei

xidor de lli de Conesa. 

126(132) 

1561, abril, 27. Monestir de Santes Creus 

Tomàs Nadal, àlies Clavell, pagès del mas de Verguents, de Sanaüja i el 
seu fill, Francesc, donen a Antoni Nadal, doctor en medicina, resident al 
monestir, fill i germà, respectivament, un mas enderrocat i una heretat, el mas 
de Clavells, de Vallferosa. 

2 f., llatí, D 
Notari: Jaume Minguella 
Testimonis: Antoni Vilar, pagès de Forès i Joan Fustegiteres, àlies Navès, 

de Torà, estudiants habitants del monestir. 

127(171) 

1561, maig, 5. Granja de la Tallada (La Secuita) 

Remissió firmada per l'abat Contijoc a favor de Pere Meiner, pagès de 
l'Argilaga, per raó d'un encalç a Francesc Mallafré, de la Secuita a la Coma 
d'en Jornet (f. 5). 

8 f., llatí i català, MD 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Joan Sanaüja, de les Gunyoles, batlle de la Secuita i Pere 

Soler, del mas, jurat del mateix terme. 
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128(171) 

1561, maig, 6. Peralta 

Pere Joan Terès, pagès de Peralta, ven a Jaume Serdà. pagès del mateix 
lloc, un tros de ferraginal anomenat l'Era, per tres lliures. Segueix l'àpoca 
corresponent (f. 5 i 5v). 

8 f., ilatí i català, MD 
Testimonis: Joan Sanaüja, de les Gunyoles, batlle de la Secuita, Gaspar 

Roca, del Rourell i Jaume Bonet, estudiant habitant de Santes Creus. 

129 (249) 

1561, juliol, 9. Vilagrasseta 

Joan Perelada i la seva muller, Caterina, venen a Antoni Soler un tros de 
terra, tingut pel monestir, a qui cal satisfer un cens d'una quartera de blat 
(f. 1). 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Baltasar Ferrer i Antoni Sunyer, pagesos de Vilagrasseta. 

130 (245) 

1561, juliol, 10. Castell de Montoliu 

L'abat Contijoc i fra Joan Soler, bosser i síndic, firmen un establiment 
a favor de Guinot Seutó, mestre de cases d'origen francès i habitant de 
Montoliu, sobre un tros de terra, el Reguer o els Obacs, per tal que hi faci 
una vinya o un altre conreu (f. 2v). 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: fra Antoni Grases, monjo vell i majoral del castell, Joan Soler 

i Joan Queraltó, de Montoliu. 
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131 (33) 

1561, juliol, 10. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i Joan Soler, bosser i síndic, signen un contracte d'esta
bliment sobre un trosset de terra anomenat "els Obacs", a favor de Joan Soler, 
pagès i vassall, del castell de Montoliu, amb l'obligació de lliurar anualment 
dues punyeres de blat. 

I f., llatí, D 
Testimonis: fra Antoni Grases, al castell de Montoliu i Joan Queraltó, 

senyor de Montoliu. 
Al verso, cinc esbossos de creus funeràries sobre basaments esglaonats. 

132 (243) 

1561, juliol, 13. Tarragona 

Agustí Freixa, doctor en drets i comensal de la Seu de Tarragona, s'adre
ça a Antoni Martí, prevere del Pont d'Armentera, per notificar-li la conces
sió del benefici dels Sants Miquel i Cristòfol de l'església del Pont, fundat 
per Guillem Pinyana. en haver resignat Antoni Vidal 

1 f., llatí, D 
Testimonis: Joan Tolrà, paraire i Joan Garau, del mateix ofici de Vila-

rodona. 

133 (240) 

1561, agost, 4. Monestir de Santes Creus 

Declaracions de diversos testimonis clavant Ambròs Tàrrega, doctor en 
drets de Montblanc, en la causa entre Jaume Mestre, paraire del Pont i Joan 
Sastre, sastre i cunyat de l'anterior (Pere Mestre, pare de Jaume, Cosme 
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Mestre, Pere Grimau, teixidor de lli, Pere Garí, fuster, Joan Miret, paraire 
de llana i Arcís Balcells, paraire de llana), sobre l'arrendament de la rectoria 
del Pont d'Armentera. 

4 f., llatí i català, MD 
Notari: Lluís Noet. 

134(102) 

1561, agost, 19 i 27. Monestir de Santes Creus 

Jaume Corones, pagès i la seva muller, Caterina, propietària, del terme 
de Roqueta, venen un censal de deu lliures, per tal d'edificar una casa a la 
masia d'en Soler, a l'abat Contijoc, al prior Pere Isern i al sagristà major 
Gabriel Mestre, marmessors de Magdalena Valls de Salbà. Figuren com a 
fiadors Joan Corones, de Sant Gallard i el seu cunyat Joan Macip. 

2 f., català, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Jaume Bonet, estudiant de Cabestany, Rafael Ortells, sastre 

de Santa Coloma, Joan Puig i Andreu Soler, de Tous. 

135(166) 

1561, agost, 25. Santa Maria de Querol 

Jaume Balanyà, paraire de llana del Pont, en haver comprat al seu pare, 
Jaume i al seu germà, Francesc, un hort de l'Horta Superior, el ven a Ca
terina, vídua de Joan Güell, de l'Albà, per dotze lliures. Consten com a fiadors 
Joan, Francesc i Bartomeu Balanyà. Segueix l'àpoca corresponent. 

5 f. (1 de solt), llatí, R 
Notari: Antoni Vermell. 
Testimonis: Pere Sius de Janas (Comenge) i Ramon Villa de Nerquesert, 

ambdós de França. 
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136 (242) 

1561, agost, 27. Querol 

Antoni Orpinell, rector de Querol i beneficiat del benefici de Sant Joan 
Baptista de l'església del castell, notifica al notari de Santes Creus, Lluís Noet, 
que ha nomenat procurador seu Antoni Orpinell, d'Albareda o, en el cas de 
no ser acceptat, el seu germà Jaume o Antoni Quer, també d'Albareda, o a 
Joan Orpinell, del mas de Pinyana i defensa que pugui demanar el benefici 
de què gaudeix. 

1 f., català, R 
Testimonis: Pere Conillera, batlle i Pere Joan Esplugues, cle Querol. 

137(134) 

1561, agost, 29. Igualada 

Jaume Orpinell, pagès d'Albareda (terme de Querol), procurador del seu 
oncle Antoni Orpinell, prevere beneficiat del benefici de Sant Joan Baptista 
de la capella del castell de Querol, demana a Joan Guerau de Barberà i de 
Cervelló, donzell, senyor del castell esmentat, que accepti la renúncia a aquell 
benefici d'Antoni Orpinell. 

2 f., llatí i català, R 
Notari: Martí Joan Franquesa, cl'Igualada. 
Testimonis: Francesc de Claramunt, donzell, procurador general del ducat 

de Cardona i Antoni Agramunt, sabater cle Calaf. 

138 (206) 

1561, setembre, 4 

Antoni Martí, prevere del Pont, pren possessió del benefici dels Sants 
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Miquel i Cristòfol de l'església parroquial, davant Pere Roca, també bene
ficiat, a qui presenta una carta del comensal de la Seu, Agustí Freixa, adre
çada al prevere Antoni Orpinell, que obté el benefici de Sant Joan Baptista 
del castell de Querol, per resignació de Bartomeu Jaques, a qui s'adjudica 
el benefici dels dotze apòstols del castell de l'Arquebisbe. 

2 f„ llatí, R 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Antoni Noet, paraire del Pont i Bertran Delós, pagès de 

Querol. 

139(166) 

1561, setembre, 5. Querol 

Un paperet solt recull la cerimònia de la presa de possessió del benefici 
de l'església de Querol per Joan Bruell. 

5 f. (1 de solt), català i llatí, B 
Testimonis: Antoni Mestre i Bertran Delós, pagès. 

140(105) 

1561, novembre, 4. Monestir de Santes Creus? 

Fra Pere Teixidor, síndic de Santes Creus, arrenda les rendes que el 
monestir rep de Pontons (grans, llanes, llegums, cànem, bestiar...) a Paladella 
i Agustí Aguader de Vilallonga i a Joan Pontons, Pere Pàmies, Joan Granada 
i Joan Paladella, de Reus, per quatre anys. 

2 f., català, R 
Testimonis: Jaume Quer, de Cabestany, familiar del monestir i Antoni Puig, 

apotecari de Castelló, també instal·lat a Santes Creus. 
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141 (104) 

1561, novembre, 12. Santa Coloma de Queralt 

Magí Felrer, prevere beneficiat de l'església parroquial de Santa Coloma, 
després de lliurar una carta d'Agustí Freixa, comensal i vicari general, demana 
a Joan Ballferina, prevere i notari de l'escrivania del rector, que li doni una 
còpia de la citació feta a l'esmentat Felrer i a Pasqual Ninot, a instància del 
procurador fiscal de la cort del degà d'Igualada. 

2 f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Joan Poc, paraire i Jaume Ferrer, teixidor de llana de Santa 

Coloma. 

142(121) 

1561, desembre, 6 i 12. Monestir de Santes Creus 

Concòrdia entre l'abat Contijoc i el monestir i mestre Bernat Gendre, 
calceter, sobre la donació del seu germà d'unes rendes de Pira i Barberà, a 
les quals l'esmentat Gendre renuncia, a canvi de trenta-sis lliures. 

1 f., català i llatí, R 
Testimonis: Arnau Salafranca, àlies Marroc i Joan Domingo, habitants 

del monestir. 

143 (89) 

1561, desembre, 11. Monestir de Santes Creus 

E l monestir reconeix haver rebut dels germans Pau i Montserrat Romeu, 
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de Barberà, vint-i-quatre lliures, per la redempció d'un censal del mateix preu 
i quinze lliures més corresponents a un censal de vint-i-cinc lliures. 

2 f., llatí i català, D 
Testimonis: Joan Domingo de Gramuntell i Miquel Oluja, del Pont. 

144 (244) 

1561, desembre, 29. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen síndics, 
ecònoms i procuradors fra Joan Soler, bosser i fra Pere Teixidor, cellerer major. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Lluís Garcia, assaonador cle pells de Reus i Marc Piles, 

paraire de llana de Vimbodí, habitant del monestir. 

145(107) 

1561. L'Albà 

Relació del que es trobà a casa d'un difunt i relat de l'encontre de Bernat 
Guinovart, del mas Juncosa de l'Albà i de Bartomeu Guinovart, amb la 
vinguda de la muller del primer, que comunica l'assassinat de Massaguer i 
demana que s'avisi el batlle del fet. 

2 f., català, R 
Testimonis: Bartomeu Guinovart i Lluc. 

146 (70) 

1562, gener, 9 i 1562? (1561), desembre, 28. La Guàrdia dels Prats i Santes 
Creus 

L'abat Contijoc i fra Antoni Grases, monjo ancià del monestir, comuni-
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quen al batlle Jaume Ferrer de la Casa Nova, als jurats i prohoms de la Guàrdia 
dels Prats llur intenció de construir un forn de pa i de puja, per la qual cosa 
els demanen llur col·laboració. Segueix la còpia de la carta tramesa per l'abat. 

3 f., llatí i català, B 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt. 

147 (135) 

1562, febrer, 16. Monestir de Santes Creus 

Marc Constantí, paraire de llana del Pont d'Armentera, vidu i pare de 
Joana, reconeix que el seu cunyat, Joan Miret, paraire de llana, li ha lliurat 
el dot (quaranta lliures, roba i joies) de la seva primera muller, Joana. 

1 f, llatí i català, B 
Testimonis: Joan Esteve, forner del Pont, habitant del monestir i Antoni 

Alemany, de Cabra, habitant de la Porta Reial del monestir. 

148 (62) 

1562, març, 14. E l Pont d'Armentera 

Mateu Guasch, el seu fill Joan, Jaume i Joan Clarassó, del castell de 
Selmella, Joan Martí, el seu fill Damià, Joan Tous i Bernat Calaf, del Pont 
d'Armentera, terratinents de Selmella, venen a Amador Soler, pagès de la 
Masó, un censal de quaranta lliures. Segueix la corresponent àpoca. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Teixidor, batlle i Pere Térmens, paraire, ambdós del Pont 

d Armentera. 

149(131) 

1562, març, 16 i 18. Monestir de Santes Creus 

E l notari Lluís Noet notifica a Pere Torner, prevere de Santa Coloma de 
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Queralt, que Montserrat, vídua del pagès Gil Mercer, tutora de les seves filles 
pubilles, nomenarà procurador Pere Ferrer, causídic i Gabriel Noet, estudi
ant de Barcelona, per tractar del lliurament de la seva filla Lluïsa a la se
nyora Safont de Barcelona. Segueix la resposta del prevere esmentat. 

1 f., català, R 
Testimonis: Miquel Cervera, paraire i Jaume Prats, sastre de Santa 

Coloma. 

150 (106) 

1562, abril, 2. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, tracten amb fra 
Montserrat Sans, síndic, ecònom i procurador del monestir i de l'hospital del 
Perelló sobre la capbrevació. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Jaume Bonet i Arnau Salafranca, familiars del monestir. 

151 (79) 

1562, maig, 12. Alvèrnia (França) 

E l notari francès Guillem de Chaudesole reconeix que el fill de Mateu 
de Pulby o Poulby, Gildó, ha de cobrar del monestir quaranta-cinc lliures 
degudes al seu pare (f. 6 i 7). 

8 f., llatí, B 
Testimonis: Esteve Chaudesole, Claudi Bastide i Gabriel Fornien 
Segell de placa, al f. 7. 

152 (79) 

1562, maig, 26. Monestir de Santes Creus 

Àpoca firmada per Guillem, fill del serrador francès Mateu de Perbi, 
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corresponent als diners deguts al seu pare, mort d'accident a Conesa, a favor 
del bosser (f. 7v). 

8 f., llatí, D 
Testimonis: Pere Renyer, paraire de llana de Vila-rodona i Joan Macip, 

pagès de Roqtteta. 

153(100) 

1562, juny, 25. Monestir de Santes Creus 

Joan Roca, pagès del mas de la Guixera (terme de l'Albà), adquiridor del 
domini útil del mas d'en Bosc (les Ordes), reconeix deure al seu anterior 
posseïdor, el seu cunyat Joan Domingo, dels Destres (l'Albà), vint lliures, 
per les obres que hi acabava de fer. 

2 f., llatí, D 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Joan Oluja, paraire del Pont, Joan Esteve, pagès del mas de 

les Ordes i Francesc Roca, de la granja d'Aiguamúrcia. 

154 (215) 

1562, juliol, 27. La Secuita 

Compareixença de Montserrat Sanaüja, d'Aiguamúrcia i de Montserrat 
Gatell, de les Grinyoles (La Secuita), tutors dels pupils i dels béns de Joan 
Sanaüja del segon lloc, davant Pere Soler, batlle de la Secuita, per tal que 
fes tornar a la vídua la roba, una cullera d'argent i altres coses que els ha 
sostret. 

1 f., català, R 

72 



Col·lecció de documents de l'AHT 

155 (215) 

1562, juliol, 27. L a Secuita 

En trobar-se pres a la Tallada, Joan Plana, fill de Damià, de Vallmoll, se 
li permet anar per la casa del lloc esmentat. Figuren com a fiadors Jeroni 
Mateu i Francí Belltall, de Vallmoll, en el cas que s'escapés. 

1 f., català, R 
Testimonis: Joan Cortès, de Vallmoll i Joan Garriga, francès. 

156(151) 

1562, setembre, 18. La Guàrdia dels Prats? 

Jaume Ferrer, de la Casa Nova de la Guàrdia dels Prats, procurador del 
seu germà, Jaume, de la Vila Nova, pare i administrador de Jaume Ferrer 
el jove, presenta una requesta al veguer de Montblanc (f. 2 i 2v). 

7 f., llatí i català, D 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Jaume Auja, beneficiat de Montblanc i Jaume Avella, de Pira. 

157(151) 

1562, setembre, 18. L a Guàrdia dels Prats 

Procura firmada per Jaume Ferrer, de la Vila Nova, de la Guàrdia dels 
Prats, com a administrador del seu fill homònim i per Pere Ferrer, pagès de 
la Casanova (f. 5). 

7 f., jjatí i català, D 
Testimonis: Jaume Torres i Joan Calbet, pagesos de la Guàrdia dels Prats. 
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158(151) 

1562, setembre, 18. S. 1. 

Pere Ferrer, pagès, dit de la Casa Nova de la Guàrdia dels Prats, procu
rador del seu pare, Jaume, administrador del germà del primer, també ano
menat Jaume, de la Vilanova, presenta una citació a Joan Tolrà, notari i síndic 
de Montblanc. L'esmentat Pere Ferrer compareix davant Guillem Arnau de 
Llordat, donzell, veguer de Montblanc i el seu assessor, Joan Aleu, a qui ha 
estat lliurada una còpia del document per fra Pons, notari (f. 5-7v). Figuren 
les cartes del Dr. Tàrrega i d'Aleu. 

7 f., llatí i català, D 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt. 
Testimonis: Jaume Auja, prevere beneficiat de Montblanc i Jaume Avellà, 

prevere de Pira. 

159(160) 

1562, octubre, 29. Castell de Montoliu 

Fra Antoni Grases, de Santes Creus, reclama a Joan Soler, de Montoliu 
i a Salvador Pont, del Cobert, el pagament del censal de Guillem Alber, donat 
del monestir. 

2 f., llatí i català, R 
Notari: Lluís Noet 
Testimonis: Jaume Bonet, estudiant de Cabestany i Pere Solsona, pagès, 

habitant del castell de Montoliu. 

160(160) 

1562, octubre, 29. Conesa 

Antoni Miró, prevere beneficiat de Cervera, reconeix que l'abat Contijoc, 
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per mitjà de fra Antoni Grases, li ha entregat vint lliures, corresponents al 
temps en què fou vicari de Conesa. 

2 f., llatí i català, R 
Testimonis: Gabriel Noet, estudiant en arts de Conesa i Montserrat 

Talavera, fuster de les Piles. 

161(160) 

1562, octubre, 29. Castell de Montoliu 

Fra Antoni Grases, monjo de Santes Creus i majoral de Montoliu, dema
na a Joan Soler i a Salvador Pont, del Cobert, del castell de Montoliu, que 
d'ara en endavant satisfacin les pensions del censal de Guillem Albar, donat 
de Santes Creus, al mateix cenobi. 

2 f., llatí i català, R 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Jaume Bonet, estudiant de Cabestany i Pere Solsona, pagès 

cle Santa Coloma. 

162(160) 

1562, octubre, 30. Conesa 

Fra Antoni Grases, síndic de Santes Creus, demana a Francesc Reusic, 
ferrer i a la seva muller, Bartomeua (casada en primeres núpcies amb Jaume 
Queraltó i hereva de Jaume Noet i la seva muller, Beneta) que d'ara en 
endavant paguin les pensions del censal de Guillem Alberí o Albarí al 
monestir, en haver mort el censalista esmentat, quan era donat de Santes 
Creus. 

2 f., llatí i català, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: fra Jaume Gilet, regent de Conesa i Gabriel Noet, estudiant. 

75 



I S A B E L C O M P A N Y S 

163 (202) 

1562, novembre, 24. Monestir de Santes Creus 

Fra Andreu Bertó, novici, fill de Lluís, pagès de la Selva i d'Eulàlia, ara 
muller de Gaspar Guasc, pagès del mateix lloc, fa donació entre vius al seu 
germà Lluís, habitant de València, de tots els seus béns. Es reserva vint lliures 
per a l'obra de l'Hospital de la Selva. 

4 f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet, copiat pel notari Esteve Albanell. 
Testimonis: Arnau Salafranca, àlies Marroc i Joan Flamarich, cuiner, 

familiars oriünds de Bearn, fra Joan Roig i fra Francesc Ivorra, monjos del 
monestir. 

164(44) 

1562, desembre, 9. Monestir de Santes Creus 

Joan Arnavat, de la Riambalda i Joanot Ferrando de Ferrares firmen com 
a avaladors de Francesc Gavaldà, de Pontons, a qui Ramon Rollan, serrador 
de França, deixà cinc lliures i set quarteres de blat. 

1 f., català, D 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Salvador Toses, de Torrelles de Foix i Joan Poc, de la Sebrosa. 

165 (151) 

S. d. (1562). Montblanc? 

A instància de Joan Tolrà, síndic de Montblanc, és citat per Ambròs 
Tàrrega Jaume Ferrer el jove, de la Vila Nova de la Guàrdia dels Prats, amb 
altres, per querella de clam de pau i treva. 

7 f., llatí, D 
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166(151) 

S. d. (1562) 

Carta de l'assessor del veguer de Montblant, Joan Aleu, relativa a la 
querella de clam de pau i treva de Jaume Ferrer, de la Casanova de la Guàrdia 
dels Prats i altres. 

7 f., llatí i català. D 

167 (55) 

1563, febrer, 9. Granja de la Tallada (La Secuita) 

L'abat Contijoc, senyor de Peralta i Joan Rull, pagès del darrer lloc i 
curador de la masia i heretat de la pubilla d'Estalella, arrenden a Jaume Cerdà, 
batlle de la localitat, la propietat esmentada, tot i no haver-se exhaurit l'ar
rendament anterior de set anys, a favor de Pere Cardona, que hi consenteix. 

1 f., català, B 
Testimonis: Ambròs Tàrrega, doctor en lleis de Montblanc i Jaume Bonet, 

estudiant al servei de l'abat. 

168 (55) 

1563, febrer, 9. Granja de la Tallada (La Secuita) 

L'abat Contijoc, com a rector de Conesa, nomena procuradors seus els 
beneficiats de la Seu Jeroni Ferrando i Francesc Bellver i proposa Jaume Noet, 
prevere de Conesa, per a la concessió del benefici de Santa Maria de l'altar 
major (creat per Guillem Cerveró), vacant per la mort de Pau Noet. 

1 f., llatí, B 
Testimonis: Ambròs Tàrrega, doctor en drets de Montblanc i Jaume 

Mallafré, pagès de la Secuita. 
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169(137) 

1563, maig, 26. L a Guàrdia dels Prats 

Jaume Ferrer, anomenat del carrer de Vilanova, batlle, Bartomeu Ivorra, 
Joan Oluja i Joan Calvet, jurats de la Guàrdia dels Prats, intervenen, en relació 
amb la negativa de Jaume Olivart, de deixar pastar al seu forn a les dones, 
obligades a anar a Montblanc, amb el reconeixement del mostassaf i del batlle. 

2 f., llatí i català, MD 
Testimonis: Andreu Joan, comanador del convent de la Mercè de 

Montblanc i Joan Contijoc, pagès de Barberà. 

170(143) 

1563, juny, 16. Querol 

Antoni Roca, prevere i beneficiat de l'església de Vilabella, procurador 
de Jaume Roca, clergue beneficiat de la vila esmentada, juntament amb Pere 
Roca, prevere beneficiat del Pont d'Armentera, rep la notificació de l'ator
gament papal del benefici del Sagrat Cor de Crist de l'església de Querol. 

2 f., llatí, D 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Magí Pons, de les Piles i Magí Mercer, beneficiat de l'esglé

sia de Santa Coloma. 

171 (143) 

1563, juny, 16. Querol 

Antoni Roca, beneficiat de Vilabella, procurador del seu nebot, Jaume 
Roca, pren possessió del benefici del Sagrat Cor de Crist de l'església de 
Querol. 

2 f., llatí, D 
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Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: MagíMercer, beneficiat de Vesglésia de Santa Coloma i Magí 

Pons, de les Piles. 

172 (230) 

1563, juny, 16. Vilabella 

Bartomeu Alomar, vicari de Vilabella, notifica al notari de Santes Creus, 
Lluís Noet, que Joan Roca, estudiant del mateix lloc, ha nomenat procura
dor el seu oncle Antoni Roca, prevere. 

1 f., català, B 
Testimonis: Pere Pontarró i Antoni Vicens, pagesos de Vilabella. 

173 (250) 

1563, juliol, 31. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc s'adreça als veguers, batlles, merins, lleuders, guardes..., 
a tots els oficials reials, per recordar-los la confirmació de drets de Jaume 
I I (1298), a fi que no destorbin Antoni Cossonia, paraire del Pont d'Armen
tera. 

2 f., català, R 

174 (82) 

1563, agost, 6 i desembre, 12. Monestir de Santes Creus 

Liquidació del dot d'Isabel Torner (satisfet per Gabriel Noet, difunt), a 
la mort d'aquella, pel seu marit Gil Sagarra. 

2 f., català, R 
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175 (27) 

1563, agost, 17. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc nomena procuradors fra Jaume Gilet i Lluís Amigó, frare 
laic i batlle general, per tal que capturin i castiguin els monjos, frares laics 
i donats que hagin fugit del monestir. 

1 f., llatí, R (estripat) 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt. 
Testimonis: Joan Contijoc i Joan Flaverich, al servei de l'abat. 

176 (220) 

1563, novembre, 1. Selma 

Andreu Palau, vicari de Selma i de Cellers, notifica al notari del mones
tir, Lluís Noet, la cancel·lació d'un censal sobre l'heretat de les Torres per 
Figueres, amb l'acord de Jaume i Pere Torrell, de Comabella (terme de Vila-
rodona). Actuava com a fiador Bartomeu Güell, de Montmell i figuraven com 
a testimonis Miquel Llagostera i Cebrià Ferret, de Montmell." 

1 f., català, R 

177(142) 

1563, novembre, 16. Conesa 

Jaume Verdaguer, pagès i la seva esposa, Jerònia, de Conesa, venen a Joan 
Duch, pagès de Mig Carrer del mateix lloc, un corral del pati del castell, per 
vuit lliures. 

2 f.. llatí, D 
Testimonis: Pere Joan, mercader, Jaume Merla, sastre, Bernat Oluja i 

Jaume Montserrat, pagesos. 
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178 (226) 

1563, desembre, 1. Castell de Montoliu 

Bernat Estalella, del mas Estallella, del castell de Montalbà, reconeix que 
deu a Jaume Estalella, pagès del mateix mas i cosí germà seu, trenta-tres 
mitgeres i mig de blat i onze lliures i mitja i promet donar-ne satisfacció el 
dia de Santa Maria Magdalena (f. 1). 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Bernat Gosti, senyor de Vilagrasseta i Joan Borràs, batlle del 

castell de Montoliu, pagesos. 

179(144) 

1563, desembre, 3. Castell de Montoliu 

Joan Soler, pagès i la seva muller, Joana, filla de Gabriel Oronic, difunt 
i d'Isabel, reconeixen haver rebut de Gabriel Oronic, cunyat i germà, res
pectivament, una part del dot. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Pere Saura, teixidor de lli i Pere Saura, pagès de Montoliu. 

180 (226) 

1563, desembre, 3. Castell de Montoliu 

Joan Soler, pagès del castell de Montoliu i la seva muller, Joana, filla de 
Gabriel Oronix, pagès i d'Isabel, de Gramuntell, reconeixen haver rebut el 
dot de Joana, del seu germà Gabriel, hereu dels seus pares (f. 1 i 2). 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Pere Sauret, mestre teixidor de lli i Joan Balcells, pagès, 

ambdós de Montoliu. 
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181 (40) 

1563, desembre, 7. Tarragona 

Agustí Freixa, doctor en drets, comensal de la Seu, vicari general oficial, 
proposa a Pere Carnisser, de l'Albi, posseïdor del benefici dels dotze apòs
tols del Castell arquebisbal i que ha sol·licitat el benefici de Sant Miquel de 
Saborella, de l'església de Querol, en substitució de Joan de Santjoan, que 
confiï en el seu procurador. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Ventallols i Joan Farré, notaris cle Tarragona. 

182 (233) 

1563, desembre, 7. Monestir de Santes Creus 

Lluís Noet dóna fe que Elisabet, muller de Marc Constantí, paraire de llana 
del Pont i filla de Jaume Tolrà, assaonador de pells de Valls, per bé que 
originari de Vila-rodona i de Tecla, dóna la seva part de l'herència del seu 
pare (mort intestat) a la seva mare mentre visqui. 

2 f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: Jaume Rosselló, teixidor de llana de Vimbodí i Antoni Soler, 

paraire de llana de Cabra. 

183 (232) 

1563 

Antoni Ferrando, batlle de Pontons, protesta contra l'apel·lació de l'abat 
presentada per Bartomeu Rossell del mateix lloc, exigint el pagament de sis 
lliures de les despeses de misser Ambròs Tàrrega de Montblanc i d'un notari 
de Vilafranca, en jutjar que l'esmentat Rossell no té poder. 

1 f., català, R 
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184 (39) 

1564, abril, 8. Monestir de Santes Creus 

Capítols matrimonials de Francesc Freixa, mercader, fill del també mer
cader homònim i de la primera muller d'aquest, Joana i d'Anna Cornet, filla 
de Pau, mercader i d'Elisabet, d'Igualada. E l pare del nuvi aporta una casa 
del carrer Icart, una vinya, un hort, una botiga del port i quatre-centes cin
quanta lliures d'escreix. 

2 f., català, D 
Testimonis: Agustí Freixa, comensal i oficial de Tarragona, Jaume Fran

quesa, d'Igualada, Antoni Monjons, criat de Jeroni Cornet i Gabriel Botta, 
criat de l'hostal de Santes Creus. 

185 (97) 

1564, juliol, 12. EI Pont d'Armentera 

Joan Oluja i els seus fills: Miquel, Antoni i Joan. paraires del Pont, fir
men una treva de sis mesos amb llurs parents Pere Térmens, el seu fill 
homònim, Jaume Térmens, paraires i Joan Térmens, pagès, tots del mateix 
lloc i amb Miquel Orpinell, pagès de l'Albà. Juren i presten sagrament i 
homenatge al batlle general de Santes Creus, Lluís Amigó. 

2 f., llatí, MD 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Pere Teixidor, Cosme Mestre i Miquel Mestre, paraires del 

Pont. 

186 (97) 

1564?, juliol, 12. E l Pont d'Armentera 

Joan Oluja promet fer firmar el seu fill, Miquel, la treva amb els Térmens 
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i Orpinell, dins un termini de deu dies i que no els perjudicaria. 
2 f., llatí, MD 
Testimonis: Pere Teixidor, Cosme Mestre i Miquel Mestre, paraires del 

Pont. 

187 (97) 

1564, juliol, 15. Conesa 

L'abat Contijoc, rector de Conesa i els preveres beneficiats del mateix lloc, 
Bernat Oluja, Jaume Noet i Gabriel Noet, nomenen el penúltim procurador. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Contijoc, pagès de Barberà i Mateu Boldú, de 

Montblanc, escolar de Conesa, Joan Noet i Jaume Almenara, de la Font, 
pagesos de Conesa. 

188(117) 

1564, juliol, 15. Conesa 

L'abat Contijoc, rector de Conesa, Bernat Oluja, Jaume i Gabriel Noet, 
preveres beneficiats de l'església d'aquell lloc, nomenen procurador Jaume 
Noet. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Contijoc, pagès de Barberà, Mateu Boldú, de Montblanc, 

escolà de Conesa, Joan Noet, pupil i Jaume Almenara, de la Font, pagesos 
de Conesa. 

189 (97) 

1564, agost, 4. Conesa 

L'abat Contijoc, Bernat Oluja i Gabriel Noet, preveres beneficiats de 
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Conesa, reconeixen haver rebut de Jaume Noet, beneficiat de la Verge Maria 
de l'altar major, fundat pel rector Guillem Cerveró, la pensió del benefici 
esmentat (de vint sous). 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Vives, de Forès, Antoni Contijoc, de Rocafort de Queralt, 

Joan Contijoc, de Barberà i Antoni Joan Gavaldà del Rec, pagesos de Vila-
rodona. 

190(117) 

1564, agost, 4. Conesa 

L'abat Contijoc, rector de Conesa, Bernat Oluja, Gabriel Noet, preveres 
beneficiats residents a l'església d'aquell lloc, reconeixen que Jaume Noet, 
beneficiat del benefici de Santa Maria de l'altar major, fundat pel rector 
Guillem Cerveró, els ha pagat el que els correspon del benefici esmentat. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Vives, de Forès, Antoni Contijoc, de Rocafort de Queralt, 

Joan Contijoc, pagès de Barberà i Antoni Joan Gavaldà del Cantó, pagès 
de Vila-rodona. 

191 (65) 

1564, agost, 16. Monestir de Santes Creus 

E l batlle de Valls, el mercader Joan Carbonell, demana a l'abat Contijoc, 
reunit amb els altres monjos al Capítol, que intervingui a favor d'Antoni 
Torres, de Valls, capturat al Pla de Santa Maria per un tal Martorell, de Roda, 
comissionat pel Procurador del Camp. Comenta que el pres ja havia sol·licitat 
l'ajut als batlles de l'Arquebisbat. Conduït al pati del Castell vallenc, s'aga-
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fà a les portes de la Casa de Santes Creus, que afronta amb el mur, l'esmen
tat Torres i altres. 

2 f., llatí i català, MD 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Gaspar Ferrer, donzell, veí de Vilafranca i Montserrat Magí 

Prunera, mercader de Valls. 

192(101) 

1564, agost, 20. Granja de la Tallada (La Secuita) 

Pere Soler, pagès del mas del Castell de la Secuita, nomena procurador 
el notari de Tarragona, Rull, per tal de recuperar del seu cunyat Joan Mainer, 
pagès de les Cabeces les vint-i-sis lliures que li deu del dot de la seva esposa, 
Tecla. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Pere Bages, de Vilafranca del Penedès i Antoni Guinovart, 

de la Granja d'Aiguamúrcia, pagesos habitants del monestir. 

193 (221) 

1564, setembre, 20. Granja de la Tallada (La Secuita) 

Pere Oliver, pagès del mas Moragues (el Catllar), fa donació intre vius 
al seu oncle matern, Montserrat Oliver, de tots els seus béns. La donació és 
acceptada per fra Montserrat Cendrós, majoral de la Granja de la Tallada, 
en nom del donatari. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Francesc Rabassó, del mas de la Secuita i Antoni Guinovart, 

de la granja d'Aiguamúrcia, pagesos i Montserrat Sendrós, monjo majoral 
de la granja de la Tallada. 
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194 (47) 

1564, novembre, 23 i 26. Conesa 

Després del que sembla ser un establiment, l'abat Contijoc proposa Gabriel 
Noet a Joan Vidal, Joan Oluja i Pere Duc, jurats de Conesa, per a la pos
sessió d'un benefici de l'església. 

2 f. (fragmentaris), llatí, MD 
Notari: fra Jaume Ortís, monjo i vicari de Conesa. 
Testimonis: Bernat Grau i Joan Contijoc, de Barberà, habitants del 

monestir, Maties Noet i Gaspar Sevil, pagesos de Conesa. 

195 (59) 

1564, desembre, Monestir de Santes Creus 

Minuta del nomenament de fra Pere Teixidor com a prior o prepòsit de 
Montesa, en substitució de Sebastià Ardilles, que ha retornat a Santes Creus. 
Al verso, minutes de les cartes adreçades al mestre i al comanador de l'orde. 

1 f., llatí i català, MD 

196 (166) 

1565, gener, 3. Santa Maria de Querol 

Antoni Orpinell, prevere i rector, afirma haver localitzat el censal creat 
per Jaume Balanyà a l'escrivania de l'església parroquial, a instància de 
Cosme Mestre, Pere Teixidor i Miquel Mestre, jurats i administradors de 
l'Hospital del Pont d'Armentera. 

5 f. (1 de solt), llatí, R 
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197 (229) 

1565, gener, 10. Monestir de Santes Creus 

Joana Martí reconeix haver rebut vint lliures de la marmessoria de 
Magdalena Valls de Salbà, que percep anualment. 

1 f., català, R 
Notari: fra Jaume Ortís, vicari, en nom cle Lluís Noet. 
Testimonis: Jaume Roca, mercader de Valls i Jaume Merla, sastre de 

Conesa. 

198 (74) 

1565, gener, 12. Monestir de Santes Creus 

E l monestir lloga les cases de Cervera, encara ocupades per Nicolau 
Sabater, al Dr. Jaume Alegre, per sis lliures anuals, amb la condició que només 
hi aculli eclesiàstics. Al verso, figura anotat Agustí Freixa. 

1 f., català, MD (incomplet) 
Testimonis: Francesc de Contreres, majordom de l'Inquisidor Padilla de 

Barcelona i Bernat Grau, de Barberà. 

199(111) 

1565, gener, 12. Monestir de Santes Creus? 

Lluís Noet certifica que fra Joan Soler, bosser i fra Jaume Gilet han llogat 
a Jaume Alegre, doctor en medicina de Cervera, les cases que el monestir 
posseeix en aquella ciutat, al carrer Major i al carrer de Sant Bernat. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Francesc de Contreres, majordom de l'inquisidor de 

Barcelona i Bernat Grau, pagès, habitants del monestir. 
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200 (223) 

1565, febrer, 19 

E l notari Lluís Noet dóna fe que Joan Mestre, paraire de llana del Pont 
i la seva segona muller Elisabet, filla de Joan Moles i d'Esperança (en 
primeres núpcies, muller de Joan Veciana, paraire de llana de Sarral) han 
nomenat procurador Jaume Tàrrega, de Cabra, parent d'Elisabet, per recu
perar disset lliures de l'herència del seu primer marit. 

2 f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: Antoni Quei; paraire de llana de Querol i Miquel Ortells, 

estudiant cle Santa Coloma. 

201 (237) 

1565, març, 18. Querol 

Antoni Orpinell, rector de Querol, notifica al notari de Santes Creus, Lluís 
Noet, que la universitat de Querol ha venut un censal de dues-centes lliures 
a Guillem Amorós, de Pinyana, al mateix terme. Esmenta els noms del batlle, 
Pere Conillera, dels jurats i dels altres representants. 

4 f., català, D 
Testimonis: Blai Prats de Vallmanya (diòcesi d'Urgell), estudiant i Antoni 

Ametller, àlies "lo Soldat". 

202 (92) 

1565, abril, 11. Monestir de Santes Creus 

Testament de Francesc Gavaldà, de Pontons, condemnat a mort, que 
nomena marmessors Arnau Riber, mestre Antoni Vidal, ferrer, mestre Jaume 
Olivella, cunyat seu de Pontons i Antoni Ferrer, de Llagostera i tutor dels 

89 



I S A B E L C O M P A N Y S 

seus tres fills, l'abat de Santes Creus, Salvador Gavaldà, de Seguer, Joanot 
Gavaldà i Onofre Ferrer. 

4 f., català, B 
Testimonis: el batlle del Pont, Joan Teixidor i Joan Roig, de Puigtinyós. 

203 (228) 

1565, juny, 25. Monestir de Santes Creus 

Pere Pasqual, pagès de Blancafort, ven a Guillem Amorós, de Puig, un 
censal de seixanta lliures. Figuren com a fiadors Pere Torres, sabater, Pere 
Oller, blanquer, Francesc Fuster, de Montblanc i Vicenç Civit, batlle d'Ollers. 

1 f., llatí, R 
Testimonis: Vicenç Amorós, Joan Martell, apotecari i Antoni Foguet. 

204 (228) 

1565, juny, 26. Monestir de Santes Creus 

Fra Jaume Gilet, síndic del monestir, presenta una conservatoria del 
monestir a fra Andreu de Santjoan, comanador de la casa del Miracle de la 
Mercè de Montblanc. 

I f., llatí, R 
Notari: Lluís Noet. 
Testimonis: Antoni Foguet i Bernat Grau, de Barberà, habitants del 

cenobi. 

205 (46) 

1565, agost, 16. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, afectat de febres, nomena procurador seu fra Marc Oller, 
en haver estat convocat a la celebració d'un concili provincial per l'arque-
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bisbe de Tarragona, Ferran de Lloaces i pel bisbe de Barcelona, Guillem 
Cassador, ajornat per al 20 del mateix mes, segons li comunicà Agustí Freixa, 
comensal i oficial general. 

1 f., llatí, R 
Testimonis: Joan de Santjoan, beneficiat de Tarragona i rector del cas

tell de Forès i Antoni Nadal, doctor en medicina, habitants del monestir. 

206 (225) 

1565, agost, 27. Monestir de Santes Creus 

Fra Nicasi Carles, Hec, batlle local del monestir i lloctinent del batlle 
general de tot l'honor de Santes Creus, davant Miquel Vidal, batlle de Vila-
rodona i altres del riu Gaià, prop del molí de l'Obra del cenobi, ordena que 
aturin la construcció de la resclosa del Gaià, ja que perjudicaria el molí 
esmentat. 

2 f., llatí i català, D 
Notari: Joan Martell, substitut jurat de Lluís Noet, de Santa Coloma de 

Queralt, habitant del monestir. 
Testimonis: Jaume Borouja, d'Artesa de Segre i Pere Pinós, de Reus. 

207 (77) 

1565, setembre, 15. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc recorda les successives confirmacions de privilegis ator
gades pels monarques i ordena que no embarguin ni molestin Francesc 
Rabassó, de la Secuita i el seu gendre, Antoni Gibert, ambdós pagesos. 

4 f., català i llatí, R 
Notari: Lluís Noet, de Santa Coloma de Queralt, habitant del monestir. 

91 



I S A B E L C O M P A N Y S 

208 (239) 

1565, octubre, 20. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, congregats al Capítol, nomenen pro
curador fra Joan Soler, prior i síndic, per tal d'obtenir els diners per als 
beneficis i misses de les capelles de Sant Joan Baptista, Sant Bernat, Sepul
cre de Santa Maria i de Santa Maria Magdalena. 

2 f., llatí, D 
Notari: Sebastià Ardilles, vicari de Santa Llúcia. 
Testimonis: Jaume Martí de Sarral i Pere Balanyà, de Barberà, fàmuls 

de l'abat i habitants del monestir. 

209 (231) 

1566, agost, 11. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, reconeixen que 
Antoni Noet, sastre de Santa Coloma de Queralt, hereu universal del seu 
germà, el notari Lluís Noet, els ha entregat catorze lliures en forma de censal, 
per celebrar misses a l'altar del Crucifix o de la Santa Creu. 

2 f., llatí, D 
Notari: fra Sebastià Ardilles, vicari de Santa Llúcia. 
Testimonis: Antoni Foguet i Joan Contijoc, alumnes de l'abat, habitants 

del monestir. 

210 (253) 

1568, gener, 13. Monestir de Santes Creus 

Relació de la presentació dels advertiments redactats per l'abat Contijoc, 
visitador i reformador a l'abadessa de Vallbona, Estefania Piquer, acompa
nyada de les monges, del procurador Pere de Piquer i de cavallers llecs i 
resposta negativa del cenobi femení. 

3 f., llatí, MD 
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211(251) 

S. d. (1568). Vallbona de les Monges (portal) 

Relació de la visita d'uns religiosos de Santes Creus al monestir de 
Vallbona de les Monges, en nom de l'abat, visitador general, per comunicar-
los unes lletres, que el cenobi femení es nega a obeir. Intervé en la difícil 
trobada Joan Ballart, pagès de Rocafort i batlle general de Vallbona. 

1 f., català, D 
Testimonis: Lluís Deleber i Jaume Gaià. 

212 (252) 

1569, març, 7. Monestir de Valldigna (València) 

L'abat Contijoc, abat immediat de Santa Maria de Valldigna i visitador, 
confirma a fra Miquel Escrivà, monjo del cenobi valencià, procurador de la 
seva germana Elisabet Anna Escrivà i de Cerdà, la procura signada el 4 del 
mateix mes i redactada pel notari Francesc Bavariï. 

2 f., llatí, R 
Notari: Joan Esteve, cle València. 
Testimonis: Onofre Joan Roures, notari de la vall d'Alfàndec i Marc Pines, 

alumne del visitador. 

213(149) 

1569, octubre, 2. E l Pont d'Armentera 

Miquel Contijoc, pagès de Rocafort, Joan Tous, també pagès, Joan 
Balanyà, paraire de llana del Pont, tutors, juntament amb Tecla, vídua de 
Bartomeu Constantí, pagès, dels pupils i béns de Joan Constantí (primer espòs 
de Tecla, filla del primer), venen a Guillem Sapera, paraire de llana del Pont, 
un patiet amb els fonaments d'una casa. Segueix l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, D 
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Testimonis: Montserrat Vermell, prevere de Cabra i Joan de Vixeda de 
la diòcesi de Tortosa, Joan Calaf, agricultor, Miquel Orpinell, paraire, Cosme 
Mestre, paraire de llana, Antoni Rosich, treballador, Pere Balanyà. i Jaume 
Carnisser, familiars de l'abat de Santes Creus. 

214(41) 

1570, gener, 3. Valls 

Jaume Bragós o Bregós, àlies Arrufat, pagès de Rocafort de Vallbona i 
la seva germana Esperança nomenen procurador llur germà Francesc, també 
pagès, per tal que s'ocupi de cobrar el que els pertocade 1" herència del pare, 
Joan, fuster del Castellar (Aragó). 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Pere Moller i Blai Cisterer, pagesos de Rocafort de Vallbona. 

215 (30) 

1570, gener, 22. Querol 

Minuta de l'àpoca firmada per la vídua de Jeroni Portuguès, de Querol, 
el seu fill Montserrat i la seva muller Violant, pel pagament del dot (seixanta 
lliures, joies i robes), per part de Joan Prunera, de Vallespinosa. 

1 f., català, R 
Testimonis: Montserrat Jerònim i la seva muller Violant. Pere Conillera, 

batlle de Querol i Montserrat Ametller, també de Querol. 

216 (217) 

1570, gener, 26. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i tots els altres monjos, reunits al Capítol, reconeixen que 
els jurats de la Guàrdia dels Prats, Jaume Ferrer. Joan Ivorra i Joan Olivart, 
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pagesos, els han entregat cent cinquanta lliures per redimir un censal venut 
per llurs predecessors. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Joan Vallmanya i Joan Olivart, àlies "lo Pubill", pagesos de 

la Guàrdia dels Prats. 

217 (234) 

1570, febrer, 13. Monestir de Santes Creus 

Joan Esteve, pagès de Valls i la seva muller, Tecla i Magdalena, vídua 
d'Andreu Esteve, pagès, mare del primer, venen a Arcís Oliver, fuster del 
Pont, un tros de terra, al camí de Santes Creus, per nou lliures i cinc sous. 
Segueix l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, R 
Notari: Gabriel Olzina, de Valls. 
Testimonis: Joan Anguera, paraire de llana i Joan Arquer, escrivà de Valls. 

218 (98) 

1570, maig, 12. Granja de la Tallada (La Secuita) 

Mateu Nuell, teixidor de lli del Catllar, procurador de la seva esposa, 
Caterina, reconeix que el seu sogre Jaume Fortuny, pare també de Magí, li 
ha satisfet el dot. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan de Salbat, treballador i Lluís Pere, mestre de cases de 

França, habitants a la Granja de la Tallada. 

219 (211) 

1570, maig, 18 i 21. Puigtinyós 

Acta en què es dóna fe del lliurament de la requesta dels compradors del 
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tros de terra de Joan Requesens a Joan de Tamarit. en prohibir-los de regar 
amb l'aigua del molí de Vilardida (f. 2v). 

4 f., català i llatí, D 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant del monestir. 
Testimonis: Antoni Ballell i Joan Jovanv, pagesos de Puigtinyós, Antoni 

Papiol, pagès de Puigtinyós i Jordi Bellosa, familiar del monestir. 

220 (211) 

1570, maig, 18 i 21. Puigtinyós 

Joan Requesens, pagès de Puigtinyós, lliura a Montserrat Carbonell, pagès 
del mas de Figuerola (terme de Montferri) la requesta al·lusiva al rec d'un 
tros de temi amb l'aigua del molí de Vilardida (f. 3v). 

4 f., català i llatí, D 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant del monestir. 
Testimonis: Antoni Vives i Vicenç Bover, paraires de llana de Puigtinyós, 

Antoni Papiol, pagès del mateix lloc i Jordi Bellosa, familiar del monestir. 

221(113) 

1570, maig, 29. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos nomenen procurador Joan Borràs, 
sabater de Lleida, per rebre en comís un tros de terra que posseïa Morelló. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Andreu Lleonart, apotecari i Joan Trelles, habitants del 

monestir. 

222(128) 

1570, maig, 29. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen ecònoms, 
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síndics i procuradors fra Sebastià Ardilles, mestre en teologia i fra Jaume Gilet, 
bosser. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Andreu Lleonart, apotecari i Joan Trelles, de Cabanes (reg

ne de França), habitants del monestir. 

223 (114) 

1570, juny, 4. Monestir de Santes Creus 

Jaume Gilet, bosser, síndic, ecònom i procurador del cenobi, cedeix en 
emfiteusi a Antoni Romeu, daguer de Vila-rodona, un patiet o espai pedre
gós per construir-hi un molí d'esmolar, amb les mateixes dimensions del del 
Pont. Com a entrada lliura dotze coltells. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Pere Renyet; paraire de llana de Vila-rodona i Guillem Fieuset, 

moliner, habitant del monestir. 

224(145) 

1570, juny, 5. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen síndics, 
ecònoms i procuradors fra Marc Oller, prior, fra Joan Soler, fra Sebastià 
Ardilles, mestre de Teologia i Jaume Gilet, bosser. 

4 f., llatí, D 
Testimonis: Joan Contijoc, de Barberà i Andreu Lleonart, de Cabra, 

habitant de Santes Creus. 

225 (35) 

1570, juny, 14. E l Pont d'Armentera 

Esteve Coromines, paraire de llana i la seva muller, Tecla, filla de Francesc 
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Balanyà i d'Angelina, firmen l'àpoca de rebuda del dot (un antic obrador, 
un hort i una vinya) lliurat per Joan Balanyà, cunyat i germà, respectivament. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Cosme i Joan Miret, paraires de llana del Pont. 

226(153) 

1570, juny, 23. Monestir de Santes Creus 

Miquel Oluja, paraire de llana i la seva muller, Joana, del Pont d'Armen
tera, venen a Magí Esteve, paraire de llana, un corral per a construir-hi una 
casa, per vint lliures. Segueix l'àpoca corresponent. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Joan Térmens, pagès del Pont i Joan Esteve, habitant del 

monestir, Joan Tous i Joan Miret, paraire de llana. 

227(129) 

1570, setembre, 14. Monestir de Santes Creus 

Antoni Cerdà i Jaume Rossell, pagesos del Pla de Santa Maria, venen un 
censal de setze lliures a Montserrat Calaf, Miquel Mestre i Joan Balanyà, 
jurats del Pont i administradors de l'hospital de pobres. Figura com a fiador 
Joan Rossell, pagès del mateix lloc. Segueix l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Badia i Jordi Bolosa, fàmuls de la cellereria del mo

nestir. 

228 (111) 

1570, novembre, 12. E l Pont d'Armentera 

Bernat Calaf, pagès i la seva muller, Coloma, venen a Pere Teixidor, 
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paraire de llana del Pont, un patiet o partida de terra, prop del pont de pedra, 
per sis lliures. Segueix l'àpoca corresponent. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Gaspar Mateu, àlies Granell, apotecari de Santes Creus i 

Magí Garí, sastre del Pont. 

229(115) 

1570, desembre, 27. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen procu
rador Damià Gili, notari de Tarragona. 

4 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Contijoc i Andreu Lleonart, habitants del monestir. 

230(116) 

1570, desembre, 27. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen procu
rador Francesc Masferrer, militar de Granollers, per tal que recuperi els béns 
de fra Montserrat Ponç, traspassat en aquella localitat. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Joan Contijoc i Andreu Lleonart, habitants del monestir. 

231 (211) 

S. d. (1570). Puigtinyós 

Resposta de Joan Requesens, de Puigtinyós, a la interpel·lació d'Antoni 
Joan Dalmau, Francesc Mariner, Antoni Joan Andreu. Rafael Ballell, Joan 
Totosaus i Pere Badia, compradors del seu tros, anomenat de la Font. que 
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el venedor regava amb l'aigua de la Font dels Garrofers i amb la sèquia de 
Puigtinyós, però també amb l'aigua del molí de Vilardida, que el senyor del 
lloc, Joan de Tamarit, impedeix que segueixin utilitzant (f. 1 i lv) . 

4 f., català i llatí, D 

232 (211) 

S. d. (1570). Puigtinyós 

Interpel·lació d'Antoni Joan Dalmau, Francesc Mariner, Antoni Joan 
Andreu, Rafael Ballell, Joan Totosaus i Pere Badia, compradors d'un tros de 
Joan Requesens, per tres-centes vuitanta lliures, en prohibir-los Joan de 
Tamarit d'utilitzar l'aigua del molí de Vilardida, amb què el venedor acos
tumava a regar-lo (f. 2). 

4 f., català i llatí, D 

233 (211) 

S. d. (1570). Puigtinyós 

Requeriment de Joan Requesens a Montserrat Carbonell, pagès de 
Montferri, que vengué a aquell un tros de terra de Puigtinyós, per tal que 
li reconegui el dret de regar-lo amb l'aigua del molí de Vilardida (f. 3). 

4 f., llatí i català, D 

234(164) 

1571, gener, 7. Monestir de Santes Creus 

Joan Teuder i la seva esposa, Joana, de Vila-rodona, venen a Guillem 
Rovira, boter de la mateixa localitat, un tros de terra, a la partida coneguda 
com "lo Camp", per catorze lliures. 

2 f., llatí, D 
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Testimonis: Narcís Balcells, Pere Joan Teuder, paraire de llana, Rafael 
Morgades i Gabriel Vives, daguers, tots de Vila-rodona. 

235(112) 

1571, gener, 13. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, rector de Conesa, junt amb Joan Martí i Jaume Duch, 
pagesos i jurats del lloc, patrons del benefici de Santa Maria de l'altar major 
de la parròquia, instituït per Guillem Gensana, presenten Gabriel Nuet per 
a l'esmentat benefici. 

2 f., llatí, B 
Notari: Llorenç Ferrer. 
Testimonis: Joan Contijoc i Pere Balanyà, pagesos de Barberà, Bernat 

Oluja i Jaume Noet, preveres de Conesa. 

236 (66) 

1571, febrer, 2 i 5. Monestir de Santes Creus 

Antoni Elies, la seva muller, Tecla i el seu fill, Joan, pagesos de l'Argilaga 
(terme del Catllar), reconeixen que tenen els béns obligats a l'obra de l'es
glésia de Santa Maria de Peralta, pertanyent a Santes Creus, amb una pensió 
anual de quatre quartans d'oli, la qual converteixen en un censal venut a Joan 
Guiot i Jaume Vives, pagesos i jurats de Peralta, tot hipotecant un camp 
d'oliveres. Segueix l'àpoca de rebuda de dotze lliures. 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Jaume Arrufat, doctor en arts i medicina, de Valls i Joan 

Contijoc, habitant del monestir. 

237 (52) 

1571, febrer, 13. E l Pont d'Armentera 

Gaspar Mateu, paraire de llana i la seva muller, Tecla, del Pont, venen 
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a Pere Teixidor, també paraire del mateix lloc. la meitat d'un tros de terra 
de la partida de la Feinada, per vint lliures, que el venedor adquirí el 17 
d'octubre de 1564, al paraire Joan Mestre, Segueix l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, B 
Testimonis: Jaume Pontons, botiguer de teles de Valls i Miquel Oluja, 

paraire de llana del Pont d'Armentera. 

238(165) 

1571, març, 23. Monestir de Santes Creus 

Joan Camalers i Joan Noguers, frares laics, hereu i marmessor, respec
tivament d'Arnau Camalers, treballador del monestir i germà del primer, 
reconeixen que Magdalena, vídua d'Antoni Cossonies, paraire de llana del 
Pont, Miquel Ramon, flassader de Cambrils, Onofre Alemany i Francesc 
Martí, curadors dels béns i dels pupils de l'esmentat Cossonies, els han satisfet 
quaranta-sis lliures, per la redempció d'un censal. 

I f., llatí, B 
Testimonis: Joan Teixidor, teixidor de llana del Pont i Joan Mateu, tre

ballador de Montornès. 

239 (56) 

1571, abril, 30. Monestir de Santes Creus 

Joan Fuertes, paraire de llana, originari de Castellar (Aragó), habitant del 
monestir, nomena procurador el seu fill homònim i del mateix ofici, veí de 
Cornudella, per tal que rebi d'Agustí Begur, mercader de Menorca, els di
ners corresponents al salari de vint-i-dos mesos que serví com a soldat, sota 
les ordres del donzell i capità de la infanteria del regne de Menorca. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Bertran de Liet, ferrer i Joan Badia, llaurador, habitants del 

monestir. Autenticat pel batlle del Pont d'Armentera, Joan Teixidor. 
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240 (78) 

1571, juny, 2 i 9. Santa Coloma de Queralt i castell de Montoliu 

E l notari Jaume Minguella refereix com es comunicà a Joan Verdera, 
mercader de Santa Coloma de Queralt, el requeriment relatiu a la castlania 
de Turlanda (a través de Gaspar Savit, pagès de Conesa, procurador del bosser 
de Santes Creus, fra Jaume Gilet i del nunci de Conesa, Antoni Guardes) i 
la seva resposta. 

5 f., llatí i català, R 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà. 
Testimonis: Antoni Sans, sastre i Mateu Talavera, fuster de Santa Colo

ma de Queralt, Joan Peralada, teixidor de Passanant i Andreu Carnisser, 
pagès de Vilagrasseta. 

241 (238) 

1571, setembre, 10 

Joan Boada i Antoni Guiot, pagesos i jurats de Peralta, presenten un 
requeriment a Joan Montserrat, mercader de Valls, habitant del carrer de la 
Cort. L'esmentat Montserrat afirma que està disposat a fer el que sigui de 
dret. S'inclou el document lliurat que recorda l'obligació contreta davant el 
notari Joan Simó (el 5 d'abril de 1565) de lluir uns censals. 

2 f., llatí i català, D 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà 
Testimonis: Mateu Serra, causídic i Gabriel Rater, pagès, ambdós de Valls. 

242(169) 

1571, octubre, 20. Santa Coloma de Queralt 

Acta notarial notificant el lliurament, de mans de Gaspar Savit, pagès de 
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Conesa, en nom de fra Jaume Gilet, bosser de Santes Creus, d'un protest a 
Joanot Verdera, fill de Joan Verdera, mercader de Santa Coloma, per tal que 
procedeixi a la capbrevació del feu de Turlanda, mitjançant la presentació 
dels documents pertinents. Els jutges nomenats són Tomàs Clariana, de 
Tàrrega i Miquel Saporta, de Tarragona. 

2 f., català i llatí, R 
Notari: Jaume Minguella, cle Guimerà, habitant cle Santes Creus. 
Testimonis: Antoni Fonoll, mercader de Santa Coloma de Queralt i Jaume 

Vilanova, pagès de Rauric. 

243 (78) 

S. d. (1571?). Monestir de Santes Creus 

Requesta adreçada a Joan Verdera, castlà del castell i del terme de Turlanda 
(vegueria de Montblanc), on no habita, per tal que es presenti a Santes Creus 
a prestar homenatge al nou abat. 

5 f. (amb 1 paperet solt), català, D 

244 (78) 

S. d. (1571?). S. 1. 

Joan Verdera, de Santa Coloma de Queralt, suplica que li sigui acceptada 
la capbrevació del feu i de la castlania del castell i del terme de Turlanda 
(posseït des del 12 de febrer de 1538, segons un document redactat per Pere 
Tomàs, prevere de Sarral) i justifica que no hagi anat al monestir a prestar 
homenatge a l'abat i que no visqui al castell de Turlanda, a causa dels 
bandolers. 

5 f., català, MD 
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245 (78) 

1571, octubre, 29 i novembre, 7. Granja de la Tallada i monestir de Santes 
Creus 

Relació dels actes que demostren la possessió del feu i la castlania de 
Turlanda per Joan Verdera, fill de Joana i també parent de Jeroni Verdera, 
rector de Vallmoll. L'esmentat Joan comparegué davant l'abat en dues oca
sions, demanant una pròrroga per a la presentació dels documents assenya
lats. 

5 f., català, MD (paperet solt) 

246 (216) 

1572, setembre, 23. Monestir de Santes Creus 

Joan Mestre, paraire de llana i la seva muller, Elisabet, del Pont d'Ar
mentera, venen a Antoni Pardo, paraire de llana del mateix lloc, una casa 
de la Placeta Nova, que tenen de l'abat, per quaranta lliures. Segueix l'àpo
ca corresponent (fol. l-2v). 

6 f., llatí, D 
Testimonis: Damià Martí, pagès del Pont, Guillem Rovira, boter de Vila-

rodona, Joan Teixidor, batlle i Joan Balanyà, paraire del Pont. 

247 (216) 

1572, setembre, 23. Monestir de Santes Creus 

Antoni Pardo, paraire de llana del Pont, promet satisfer a Joan Mestre i 
a la seva muller, Elisabet, les pensions del cens de la casa que li han venut. 
Segueix l'àpoca relativa al censal (f. 2v-5v). 

6 f„ llatí, D 
Testimonis: Damià Martí, pagès del Pont i Guillem Rovira, boter de Vila-

rodona. 
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248 (94) 

1572. Monestir de Santes Creus? 

Fra Joan Soler, bosser, procurador i síndic del monestir, reconeix haver 
cobrat quinze lliures de Jaume Bover, de Puigtinyós, per la venda d'un tros 
de terra del mateix terme. 

2 f., llatí, D 

249 (71) 

1573, gener, 16. Monestir de Santes Creus 

E l notari Jaume Minguella testifica que els frares laics Joan Noguers i 
Marc Piles han reconegut sota jurament que Domènec Montestruc, originari 
de Gascunya, ha residit al monestir nou o deu anys, al servei de l'abat, el 
bosser i el batlle general, atès que ha d'anar-se'n del cenobi. 

2 f., llatí i català, R 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant del monestir. 
Testimonis: Jaume Fortuny i Pere Ferrer, treballadors del monestir. 

250 (227) 

1573, febrer, 4. E l Pont d'Armentera 

Joan Mestre, paraire de llana i la seva muller, Elisabet, venen a Joan Miret, 
paraire de llana del mateix lloc, la meitat d'un hort de l'hort del Fitor, per 
onze punyerons de blat. Segueix l'àpoca corresponent i l'obligació dels béns 
per part del comprador (f. l-4v). 

6 f., llatí, MD 
Testimonis: Montserrat Ballestar, paraire de llana i Antoni Alemany, pagès 

del Pont. 
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251 (227) 

1573, febrer, 4. E l Pont d'Armentera 

Joan Rosich, pagès i la seva muller, Tecla, del Pont, venen a Joan Miret, 
paraire de llana del mateix lloc, un censal d'onze quartans o punyerons de 
blat o vint-i-quatre lliures. Segueix l'àpoca corresponent (f. 4v-6v). 

6 f., llatí, MD 
Testimonis: Montserrat Ballestar, paraire de llana i Antoni Alemany, pagès 

del Pont. 

252 (73) 

1573, febrer, 13. Monestir de Santes Creus 

Els paraires de llana de Vila-rodona, Esteve, Joan i Pere Tolrà, a més del 
fi l l del primer, Jaume, perdonen Antoni i Joan Sanaüja, pagesos 
d'Aiguamúrcia, Antoni Roig, pagès de Vila-rodona, Joan Soler, del mas del 
degà Soler (La Secuita) i altres implicats en les coltellades que donaren a 
Joan Tolrà, al Pla de Santa Maria i a Esteve Tolrà. al camí de Vila-rodona, 
respectivament. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: fra Nicasi Carles, frare laic de Santes Creus i Joan Montserrat, 

teixidor de llana, del Pont d'Armentera. 

253 (32) 

1573, abril, 6. E l Pont d'Armentera 

Onofre Alemany, paraire de llana, ven a Joan Oluja, Cosme Mestre i Joan 
Térmens, jurats del lloc i administradors de l'Hospital dels Pobres de Jesucrist, 
un censal de dotze lliures. Figuren com a fiadors Miquel Mestre, paraire i 
Antoni Alemany, pagès. Segueix l'àpoca corresponent. 

2 f., llatí, R 
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Testimonis: Pere Oluja, rector i Antoni Mestre, paraire de llana, del Pont 
d'Armentera. 

254(123) 

1573, maig, 17. Monestir de Santes Creus 

Antoni Alemany, pagès i la seva muller, Jerònia, del Pont d'Armentera, 
venen a Joan Mestre, paraire de llana, un censal (noranta-vuit lliures), per 
satisfer l'import d'un ramat de cabres, tot obligant els seus béns. Segueix 
l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, MD 
Testimonis: Narcís Oliver, fuster, Joan Oluja, paraire de llana i Joan 

Teixidor, teixidor de llana i batlle. 

255 (99) 

1573, maig, 27. Monestir de Santes Creus 

Els cònjuges Antoni Papiol, pagès i Magdalena, de Puigtinyós, retornen 
a l'abat Jeroni Contijoc i al bosser i síndic, fra Jaume Gilet, el molí que tenien 
en establiment amb un cens de tretze lliures. 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Narcís Oliver, fuster del Pont, Jaume Vidal, llaurador de 

Bonastre, Joan Roig, de Guimerà i Pere Baseres, habitants de Santes Creus. 

256 (99) 

1573, maig, 27. Puigtinyós 

Reconeixement de la presa de possessió del molí i de les terres contigües, 
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retornats per Antoni Papiol, pagès, a fra Jaume Gilet, bosser i síndic de Santes 
Creus. 

4 f., llatí, R 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant del monestir. 
Testimonis: Joan Roig, de Guimerà i Pere Baseres, també habitants del 

monestir. 

257 (207) 

1573, maig, 28. Castell de Pontons 

Joan Martí, pagès de Pontons, ven a Bernat Brehell, teixidor de lli del 
mateix lloc, una feixa de terra per a construir-hi un molí polvorer, prop de 
la riera. Reconeix haver rebut nou lliures. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Guillem Galofré i Bartomeu Comador, pagesos de Pontons. 

258 (154) 

1573, juny, 3. Castell de Pontons 

L'abat Contijoc, senyor de Pontons, cedeix en emfiteusi a Bernat Brehell, 
teixidor de lli del lloc esmentat, una feixa de terra per a construir-hi un molí 
polvorer, a canvi d'una entrada de dues lliures de pólvora. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Ferrando de Ferreres i Francesc Vinader, pagesos de 

Pontons. 

259 (122) 

1573, juliol, 2. Monestir de Santes Creus 

Fra Jaume Ortis, tutor de la filla del seu germà Miquel, llibreter de 
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Barcelona, mort intestat, nomena procurador Bernat Llobera, paraire de lla
na, habitant de Barcelona. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Antoni Toreno i Bernat Tiró, treballadors del monestir. 

260(122) 

1573, juliol, 2. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc dóna llicència a fra Jaume Ortis d'exercir la tutoria de 
la seva neboda, filla del llibreter barceloní Miquel Ortis. 

2 f., llatí, MD 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant de Santes Creus. 

261 (159) 

1573, setembre, 16 

Joan Calbet, pagès de la Guàrdia dels Prats, reclama a diversos pagesos 
de la vila els diners que els deixà en dues ocasions, a canvi de blat i safrà. 
Els prestataris no accepten. 

2 f., llatí i català, D 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: Agustí Fuster, sabater i Jaume Duch, pagès de Conesa. 

262 (48) 

1573, setembre, 22. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc accepta com a familiars del monestir Joan Marxant 
Flamerich i la seva muller, Mariana. Els comunica que es beneficiaran de 
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la butlla i de la indulgència plenària atorgada a tots els monestirs de l'orde 
per Sixt IV el 1475, prèvia súplica de l'abat Lambert de Cïteaux. 

1 f., llatí i català, MD 
Testimonis: Francesc d'Espent i Joan Ricart, habitant del monestir. 

263 (99) 

1573, octubre, 3. Monestir de Santes Creus 

Antoni Papiol, pagès de Puigtinyós, reconeix que l'abat Contijoc i Jaume 
Gilet, bosser i síndic, li han lliurat dues-centes lliures per la restitució del 
molí fariner i dels trossos de terra contigus del mateix lloc. 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Ambròs Tàrrega, doctor en drets de Montblanc i Antoni 

Conillera, sabater de Reus. 

264 (67) 

1573, novembre, 3. Monestir de Santes Creus 

Fra Jaume Gilet, monjo i bosser i fra Pere Noguers, síndic, ecònom i 
procurador de l'abat Contijoc, nomenen procurador Sebastià Llanes, notari 
de Barcelona, per a rebre de Baldiri Puig, comprador de moltons i de Simó 
Canyet, mercader, ambdós de Barcelona, seixanta-quatre lliures i quinze sous, 
pel preu de setanta cabres. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Pere Estalella, del mas de Pollina, terme de la Llacuna i 

Francesc d'Espent, habitants del monestir. 

265 (203) 

1573, novembre, 10. Monestir de Santes Creus 

Joan Miret i Antoni Esteve, paraires de llana del Pont d'Armentera, 
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nomenen procuradors fra Jeroni Contijoc, abat i Sebastià Llanes, notari de 
Barcelona, per a recuperar els diners de la roba venuda als baciners de l'al
moina dels Pobres de Jesucrist de Santa Maria del Pi. 

2 f„ llatí, R 
Testimonis: Francesc d'Espent i Joan Ricau, habitants del monestir. 

266(126) 

1573, novembre, 11. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen procu
radors Sebastià Llanes, notari reial i Jaume Bonet, causídic, ciutadans de 
Barcelona, en especial per a obtenir els censos i les rendes de Prats del Rei, 
l'arrendador dels quals és Joan Francescde Calders, donzell i senyor de Segur. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Pere Estalella i Francesc d'Espent, habitants del monestir. 

267(158) 

1573, novembre, 16 

Jaume Martí, pagès i Onofre Castelló, paraire de llana de Sarral, cura-
dors de les pupil·les i dels béns de Vicenç Amorós, de la mateixa vila, 
presenten una requesta a les vídues Eulàlia Amorós i Magdalena Orpinell, 
del mas de Pinyana (terme de Querol). 

2 f., llatí i català, D 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: Bartomeu Balanyà i Jaume Domingo, paraires de llana, del 

Pont. 

268 (51) 

1573, novembre, 18. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc nomena fra Gabriel Sugranyes, doctor en Teologia, pro-
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curador seu. per a prendre pail en els tractats i conclusions de la Província 
Tarraconense, en haver estat convocat pel cardenal Cervantes. cl 21 del mateix 
mes, al Palau Arquebisbal. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Pere Estalella i Francesc d'Espent, habitants del monestir. 

269 (119) 

1573, desembre, 10. Sarral 

Jaume Martí, pagès i Onofre Castelló, paraires de llana de Sarral, tutors 
de les filles de Vicenç Amorós (mort intestat), elegits pel batlle, Joan Pas
qual, en substitució dels anteriors, ja difunts, nomenen procurador el prevere 
Pere Joan. 

3 f., llatí i català, MD 
Notari: Jaume Granell, d'Anglesola, vicari de Sarral. 
Testimonis: Joan Casabona, mestre d'escola, Jaume Verniol, estudiant, 

Joan Alió, Joan Briançó i Jaume Cadaval, treballador de Beuda, veïns de 
Sarral. 

270 (57) 

1573, desembre, 13. Monestir de Santes Creus 

Antoni Montsó. pagès i la seva muller, Eulàlia, de Montagut, venen a Joan 
Oluja i Cosme Mestre, jurats del Pont d'Armentera i administradors de l'Hos
pital dels Pobres de Jesucrist del mateix lloc, un censal de deu lliures. Segueix 
l'àpoca corresponent. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Andreu, pagès de Garrofer (terme de Montagut), Joan 

Sabater, anomenat Joan de les Mules, habitants del monestir i el monjo fra 
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Gabriel Amargós. Figuren com a avaladors dels venedors Antoni Cendra, 
pagès de Garrofet i Joan Arnavat, també pagès, de la quadra de la Riembalda 
(Montagut). 

271(119) 

1573, desembre, 13. Sarral 

E l prevere i notari de Sarral, Jaume Granell, s'adreça al notari de Santes 
Creus, Jaume Minguella, per a comunicar-li la procura feta per Jaume Martí, 
pagès, a Pere Joan, beneficiat de Sarral. 

2 f., llatí i català. MD 

272(118) 

1573, desembre, 29. Monestir de Santes Creus 

Bartomeu Farran, pagès, la seva muller, Margarida i el fill d'ambdós, Joan, 
del mas de la Pineda, del terme de les Ordes, venen a Llorenç Cardona, 
teixidor de lli, una propietat, amb una casa enderrocada i diversos trossos 
de terra de Ramonet, per cent vuitanta lliures. Segueix l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Esteve, pagès del mas de les Ordes i Domènec 

Montestruc, alumne, Bartomeu Salvet, cuiner o coc de la cellereria del 
monestir i Antoni Saportella, treballador de la Granyena. 

273(120) 

1573, desembre, 31. Monestir de Santes Creus 

El notari Bernat Joan Pla, de Puigtinyós, dóna fe que la universitat d'aquell 
lloc ha arrendat tots els delmes i primícies a Jeroni Rocamora, ciutadà de 
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Tarragona, per tres anys. L'abat Contijoc l'accepta amb la condició que el 
preu de l'esmentat arrendament reverteixi en les obres de l'església nova de 
Puigtinyós. 

2 f., llatí i català, R 
Notaris: Jaume Minguella, de Santes Creus i Bernat Joan Pla, de 

Puigtinyós. 
Testimonis: Llorenç Dalmau, paraire de llana i Pere Boada, Domènec 

Montestruc i Antoni Sancten, habitants del monestir. 

274 (83) 

1574, gener, 6. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc nomena procurador seu fra Pere Noguers, síndic i bosser. 
1 f., llatí, R 
Testimonis: Francesc d'Espent i Joan Ricau, habitants del monestir. 

275 (85) 

1574, gener, 18. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i fra Jaume Gilet, síndic, ecònom i procurador de Santes 
Creus, donen llicència a Jaume Ferrer, pagès anomenat de la Casa Nova, de 
la Guàrdia dels Prats, de construir un trull, amb un cens de vint sous. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Jaume Olivart, prevere de la Guàrdia dels Prats i Jaume Vivós, 

mestre de cases de Vila-rodona. 

276 (88) 

1574, gener, 20 i juliol, 8. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, el prior Marc Oller i el sagristà major, Antoni Fernós, 
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marmessors del mestre de gramàtica portuguès. Antoni d'Abreu, enterrat a 
Santes Creus, nomenen el síndic Jaume Gilet, procurador de la marmessoria 
esmentada. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Miquel Albelcla, de Sant Martí de Maldà i Joan Picaire. 

277 (205) 

1574, gener, 20. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, fra Marc Oller, prior i fra Antoni Fernós, sagristà major, 
marmessors d'Antoni d'Abreu, mestre de gramàtica, oriünd de Lisboa, tras
passat i enterrat al monestir, nomenen procuradors fra Jeroni Valls, abat de 
Valldigna i fra Jeroni Arbuixes, monjo del mateix monestir valencià, per a 
cobrar quantitats que devien al difunt. 

2 f., llatí, D 
Notari: Jaume Minguella. 
Testimonis: Joan Bongrat i Pere Barta. treballadors del monestir. 

278 (248) 

1574, gener, 22, febrer, 8 i març, 31. Monestir de Santes Creus 

Inventari de sagristia del monestir de Santes Creus, que fa referència a 
un altre realitzat el 1562. Fou confeccionat en deixar fra Antoni Fernós el 
càrrec de sagristà major a favor de fra Lluís Mestre. 

6 f., llatí i català, R 
Notari: Jaume Minguella, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: fra Marc Oller, prior, fra Magí Porta, president i fra Jaume 

Gilet. 
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279(140) 

1574, gener, 31. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i els altres monjos nomenen síndics, ecònoms i procu
radors del monestir fra Pere Noguers, bosser i Jaume Gilet. 

4 f., llatí, MD 
Testimonis: Joan Calbet, pagès i batlle de la Guàrdia dels Prats i Francesc 

Gener, assaonador de pells de Montblanc. 

280 (63) 

1574, febrer, 26. Monestir de Santes Creus 

Francesc Roca, el seu fill, Francesc, ambdós pagesos i l'esposa del se
gon, Eulàlia, de la granja d'Aiguamúrcia, venen un censal de seixanta lliures 
al monestir, pel qual obliguen un tros parcialment plantat amb vinya i un 
hortet. Segueix l'àpoca corresponent al lliurament de la quantitat expressa
da. 

4 f., llatí, D 
Testimonis: Pere Estalella, del mas de Pollina, de la Llacuna i Joan Rigau, 

originari de França, habitants del monestir. 

281 (241) 

1574, març, 2. Monestir de Santes Creus 

Joan Pintor, paraire de llana, oriünd d'Aster (diòcesi de Tarbes, França), 
habitant del Pont, fill d'Arnau, pagès ja difunt i de Gallardina de Rabiela, 
de Tarbes, reconeix que deu trenta-una lliures als seus germans Domènec i 
Joan, també d'Aster. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan de la Pena, majoral o pastor d'ovelles de Santes Creus 

i Joan de Verdera, oriünd d'Aster (França). 
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282 (76) 

1574, març, 7. Les Parellades (El Pont d'Armentera) 

Capítols matrimonials de Damià Martí, fill de l'homònim i de la seva 
primera muller, Coloma i de Joana, filla de Montserrat Bertran, àlies Teixi
dor i de Montserrat, pagesos del Pont. 

6 f., llatí i català, B 
Testimonis: Miquel Oluja, paraire de llana del Pont, Llorenç Puig, tam

bé paraire de Vila-rodona, Joan Esteve, habitant del monestir de Santes Creus, 
Antoni Esteve i Joan Sapera, paraires de llana del Pont. 

283 (64) 

1574, març, 9 i abril, 3. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i fra Pere Noguers, bosser, síndic, ecònom i procurador 
del monestir, firmen un contracte d'arrendament d'un trull de Peralta, a favor 
del pagès Joan Guiot, els avantpassats del qual havien rebut una llicència per 
a construir-lo, segons consta en un manual del notari del monestir Joan 
Salvador. Haurà de lliurar anualment dos quartans d'oli. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Joan Bonanat, beneficiat de l'església del Catllar, Joan Rull, 

pagès i batlle de Peralta, Esteve Bonanat, pagès de Puigtinyós, Jeroni Bover, 
flassader de Montblanc, Pere Estalella, del mas de Pollina, del terme de la 
Llacuna. 

284 (212) 

1574, març, 19. Monestir de Santes Creus 

Francesc Roca i el seu fill homònim, pagesos d'Aiguamúrcia, que havien 
comprat un censal mort a Ramon Lat, sastre originari de Cintegabelle (di
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òcesi de Mirepoix, França), habitant del mateix lloc, li concedeixen un tros 
de terra de la partida "lo camp alt en la plana" (amb referència als mollons 
o fites de pedra), que posseïa Esteve Soler, pagès de Vila-rodona, per trenta 
lliures. Segueix l'àpoca corresponent (f. l-2v). 

6 f., llatí, D 
Testimonis: Francesc d'Espent i Joan Ricatt, habitants del monestir, Joan 

Domingo, pagès dels Destres (l'Albà) i Jaume Olomar, teixidor de lli de 
Vallmoll. 

285 (212) 

1574, març, 19. Monestir de Santes Creus 

Ramon Lat, sastre habitant d'Aiguamúrcia, redimeix el censal comprat 
per Francesc Roca i el seu fill homònim, en haver rebut un tros de terra valorat 
en trenta lliures. Segueix l'àpoca corresponent (f. 2v-5v). 

6 f., llatí, D 
Testimonis: Francesc d'Espent i Joan Ricau, habitants de Santes Creus. 

286 (246) 

1574, abril, 14. Monestir de Santes Creus 

Joan Nuet, pagès de Conesa, procurador de la seva germana Caterina, 
vídua d'Eloi Segarra, sastre, reconeix haver rebut de l'abat Contijoc i del prior 
Marc Oller, marmessors de l'esmentat Eloi Segarra, onze lliures i dos sous, 
per a la roba de dol de la vídua (f. 1). 

2 f„ llatí, R 
Testimonis: Antoni Corbella, batlle de Vallfogona i Joan Contijoc, pagès 

de Barberà. 
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287 (246) 

1574, abril, 17. Conesa 

Caterina, vídua d'Eloi Segarra, sastre de Conesa i Joan Nuet, pagès, fill 
i hereu universal de l'homònim, reconeixen que l'abat Contijoc i el prior Marc 
Oller, marmessors d'Eloi Segarra, els han donat dotze lliures i deu sous del 
dot (f. lv) . 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Jaume Duc i Jaume Nuet, anomenat "de la Plaça", pagesos 

de Conesa. 

288 (246) 

1574, abril. 18. Conesa 

Joan Oluja, pagès i Antoni Martí, teixidor de lli de Conesa, sagristans de 
l'església parroquial, reconeixen que l'abat Contijoc i el prior, Marc Oller, 
marmessors d'Eloi Segarra, sastre, els han donat cinquanta-dues sous, per fer 
una cortina per a l'altar major, per tocar les campanes i encendre ciris durant 
el seu enterrament. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Pere Martí, teixidor de lli i batlle de Conesa i Pere Estalella, 

del mas Pollina, de la Llacuna. 

289 (222) 

1574, maig, 17. L'Albà 

Joan Domingo, pagès de les cases dels Destres (l'Albà), davant Bartomeu 
Orpinell, batlle de l'Albà, en nom de Jaume de Salbà, donzell, senyor del 
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terme de l'Albà i de la Bisbal, denuncia que l'oficial Pere Capità, procura
dor del mercader de Barcelona, Gomar, receptor dels delmes de l'excusat, 
l'obligà a lliurar el delme -el qual ja havia donat a Jaume de Salbà- de la 
seva collita, sota l'amenaça de capturar-lo. 

1 f., llatí i català, R 
Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant de Santes Creus. 
Testimonis: Pere Domingo, pagès del mas de Robió (l'Albà) i Pau Busquet, 

treballador de Vila-rodona. 

290 (236) 

1574, juliol, 13. Castell de Pontons 

Bartomeu Cornador. del mas Barceló, batlle de Pontons. Guillem Galofré, 
del mas de Llagostera i Lluís Sabater, del mas de Puigborrell. jurats de 
Pontons i altres pagesos del mateix lloc, nomenen síndic Lluís Sabater. Es 
fa al·lusió a la contribució per a fortificar Perpinyà. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Pere Cendra, pagès de Valldòria (terme de Selma) i Joan de 

Bajach, sabater oriünd d'Anglars (diòcesi de Claramunt, França), habitant 
de Pontons. 

291 (208) 

1574, agost, 29. Monestir de Santes Creus 

Fra Jaume Gilet, síndic, ecònom i procurador de Santes Creus, reconeix 
que Joan Clarà, pagès de Nulles, fiador de Joan Urgellès i Antoni Olomar, 
pagesos del mateix lloc, li ha donat vint lliures, corresponents a la redemp
ció d'un censal, venut per Marian de Sanaüja. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Ramon Lat, sastre i Samsó Gilabert, habitants de Santes Creus. 
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292 (60) 

1574, octubre, 3. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, senyor de la Secuita, absol Pere Soler, pagès del mas del 
degà Soler, del terme esmentat, acusat d'haver cremat un paller i part d'un 
altre de l'era de Jaume Pallarès, pagès, veí seu, amb l'obligació de reparar 
les pèrdues ocasionades. 

2 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Bertran, doctor en medicina i Gaspar Mateu, anome

nat Granell, apotecari, habitants del monestir. 

293 (28) 

1574, desembre, 4. Pontons 

Crida de part del batlle general de l'abadiat de Santes Creus, prohibint 
als homes del terme de Pontons els jocs (de cartes, de daus i el palet de ral), 
a excepció del joc de pilota a la plaça (els dies festius), que portin pedre-
nyals, que cacin (tant a Pontons com a Ancosa), que els pastors duguin 
destrals, ganivets o punyals i que es tallin arbres o es tregui llenya del bosc 
de la Mitaina. 

2 f., català, D 

294(138) 

1574, desembre, 5. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, el prior fra Marc Oller, el sagristà major fra Lluís Mestre, 
el bosser fra Pere Noguers i Antoni Fernós reconeixen que Pere Estalella, 
del mas homònim (terme del castell de Montalbà), Joan Pujalt, de Tornabous 
i Francesc Segarra, d'Ivars, els han donat tres-centes vint-i-vuit llires, del 
segon pagament de nou-centes vuitanta-quatre lliures. 

2 f., llatí, R 
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Testimonis: Jaume LLunell, de Sant Feliu de Llobregat i Joan Soler, del 
mas de la Secuita, Martí Santromà, pagès de Puigpelat i Francesc Roca, 
originari de França. 

295 (61) 

1574, desembre, 29. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, fra Marc Oller, prior, fra Antoni Fernós, sagristà major, 
fra Jaume Gilet, bosser i fra Pere Noguers, síndic, ecònom i procurador del 
monestir, firmen una àpoca corresponent a tres-centes vint-i-vuit lliures 
satisfetes per Pere Estalella, del mas d'Estalella, del terme del castell de 
Montalbà, Joan Pujalt de Tornabous i Francesc Segarra, d'Ivars d'Urgell, 
pagesos, primer pagament d'un deute de nou-centes vuitanta-quatre lliures 
contret el 16 d'octubre de 1572. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Gabriel Porta, originari de Montsó i Pere Estalella, del mas 

de Pollina, del terme de la Llacuna, habitants del monestir. 

296 (43) 

1575, gener, 8 i 12. Barcelona i Vila-rodona 

Francesc Sans, doctor en lleis de Barcelona, jutge i comissari de Martín 
Martínez del Villar, senyor de Vila-rodona, cita Antoni Tolrà, pagès d'aque
lla localitat, a instància del també pagès Joan Puig. Tot i que la citació és 
notificada, Antoni Tolrà l'adreça al degà Vives, procurador del bisbe barceloní. 
Joan Puig reclama l'ajut del batlle de Vila-rodona, Antoni Vidal. 

2 f., llatí i català, R 
Notaris: Rafeques i Jaume Minguella. 
Testimonis: Joan Castellet i Andreu Domingo, paraires de llana de Vila-

rodona. 
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297(127) 

1575, març, 20. E l Pont d'Armentera 

Magí Garí, sastre del Pont, reconeix haver rebut de Damià Térmens, pagès, 
hereu de Joan Térmens, el dot de la seva primera muller, ja difunta. Mag
dalena. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Pere Arbós i Joan Pintor, paraires de llana del Pont. 

298 (69) 

1575, octubre, 3. Forès 

Crida de la propera capbrevació de Forès, quadra del mas d'en Reig, la 
Sala del Fonoll i Savallà, per a la qual hauran de ser presentades les cartes 
i documents acreditatius a Jaume Minguella. notari de Guimerà, habitant de 
Valls. S'ha nomenat jutge de la capbrevació esmentada, a instància de fra 
Jaume Gilet, síndic i ecònom i procurador del monestir, Tomàs Clariana. 

4 f., català, R 
Notari: Jaume Minguella, habitant de Valls. 
Testimonis: Bernat Puig i Joan Fabregat. 
Nunci i jurat de les corts dels batlles de Forès i Conesa: Antoni Guasc. 

299 (87) 

1575, desembre, 2. Monestir de Santes Creus 

Joan Pujalt, de Tornabous, Francesc Segarra. d'Ivars i Pere Estalella, del 
mas Estalella (castell de Montalbà) reconeixen que deuen al monestir nou-
centes vuitanta-quatre lliures, per la compra de trenta-nou egües, un cavall 
i un ase (el 16 d'octubre de 1572). Figuren com a avaladors Bernat Estalella, 
Mateu Robiol, Mateu Gili, pagesos de Vilagrassa i Antoni Domènenc, pagès 
de Barbens. 

4 f., llatí, B 
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Notari: Jaume Minguella, de Guimerà, habitant del monestir. 
Testimonis: Bernat Estalella, del mas Estalella de Montalbà, dit "lo 

cavaller" i Magí Cellers, pagès de Preixana. 

300 (58) 

1576, gener, 5. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, Marc Oller, prior, Montserrat Cendrós, sagristà major i 
Pere Noguers, bosser, síndic, ecònom i procurador del monestir, firmen una 
àpoca corresponent al tercer pagament (tres-centes vint-i-vuit lliures) d'un 
deute de nou-centes vuitanta-quatre lliures de Pere Estalella, del mas Estalella, 
del castell de Montalbà, Joan Pujalt, de Tornabous i Francesc Segarra, d'Ivars 
d'Urgell. 

2 f., llatí, D 
Testimonis: Francesc Ferrer, sastre i batlle de Puigtinyós i Jaume ... 

301 (53) 

1576, maig, 16. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i tots els altres monjos acorden la renovació de la pro
cura a favor de Francesc Bosc, baster de Barcelona, amb l'especificació de 
les seves atribucions. 

4 f., llatí, R 
Testimonis: Pere Domingo, llaurador originari de la Morera del Montsant 

i Samsó Gilabert, francès, habitants del monestir. 

302 (218) 

1576, maig, 16. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc i tots els altres monjos, reunits al Capítol, nomenen sín-
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dic i procurador del monestir Francesc Bosc, baster de Barcelona. 
2 f., llatí, R 
Testimonis: Samsó Gilabert i Pere Domingo, habitants del monestir. 

303 (69) 

1577, gener, 22. Forès 

Capbrevació del terme del Fonoll per Antoni Rosselló, batlle, Marc Alós 
i Montserrat Rosselló, tots tres pagesos, en presència de fra Jaume Gilet, 
síndic, ecònom i procurador del monestir, que recull un dubte per al jutge 
Tomàs Clariana. 

4 f., català, R 
Notari: Jaume Minguella, habitant de Valls. 

304(157) 

1577, febrer, 5 i 17. Montagut i Barcelona 

Relació de nou persones de Montagut, citades per la qüestió dels censos. 
2 f., català, D 
Notari: Vilana 

305 (75) 

1577, desembre, 2. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, senyor de Puigtinyós, concedeix al pagès Sebastià 
Rocamora la llicència de variar el traçat de la sèquia que passa per les seves 
terres i pel molí fariner del monestir. 

8 f., llatí, MD 
Notari: Miquel Ortells. 
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306 (213) 

1578, febrer, 10. Monestir de Santes Creus 

Fra Jaume Ortiz, a càrrec de la capella o ermita de Valldossera, presenta 
a Joan Porta, Joan Andreu, del mas de Garrofet i a Jaume Sapera, jurats de 
Montagut, una carta de manutenció. També la dóna a conèixer al batlle, Rafael 
Ferrando, a Joan Soler, pagès, a la casa del baró de Rocafort, a Coloma 
Sendra, del mas de Garrofet, vídua, a Jaume Poca i a Antoni Batet. 

4 f., llatí i català, MD 
Notari: Miquel Ortells, de Santa Coloma de Queralt, notari del monestir. 
Testimonis: Simó Valldossera, pagès de la quadra de Valldossera 

(Montagut) i Antoni Galvà, pagès de Bràfim, habitant de Valldossera. 

307(141) 

1578, maig, 17. Monestir de Santes Creus 

Fra Jaume Gilet, síndic, ecònom i procurador, cedeix en emfiteusi a 
Bartomeu Guinovart, pagès de Santa Agnès, habitant del mas de l'Esteve 
(terme de les Ordes) el mas de la Pedrera, del terme esmentat. 

4 f., llatí, B 
Testimonis: Joan Guinovart, pagès de la granja d'Aiguamúrcia, Joan 

Serra, de Caldes de Montbui, habitant del monestir, Nicolau Jover, metge 
del monestir i Joan Calbet, batlle de la Guàrdia dels Prats. 

308 (49) 

1578, maig, 25. E l Pont d'Armentera 

Pere Mestre i Onofre Alemany, jurats del Pont i administradors de l'hos
pital, segons establí el prevere Bernat Vallbona el 14 de gener de 1412, 
nomenen Joan Duran encarregat de dirigir l'hospital esmentat. 

2 f., llatí, MD 
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Testimonis: Joan Rovira, apotecari del monestir i Cosme Mestre, paraire 
i moliner de draps de llana del Pont d'Armentera. 

309(147) 

1578, agost, 7. E l Pont d'Armentera 

Joan Miret, paraire de llana, la seva mare, Eulàlia i la seva esposa ho
mònima, del Pont, venen un censal de quaranta lliures a Pere Térmens, la 
seva mare Àngela i la seva muller, Eufrasina, tot concedint-los un tros de 
terra. Segueix l'àpoca corresponent. 

6 f., llatí, D 
Testimonis: Joan Rovira, apotecari, habitant del monestir de Santes Creus 

i Pere Soler, fuster del Pont. 

310(147) 

1578, agost, 7. El Pont d'Armentera 

Pere Térmens, paraire de llana, la seva mare Àngela i la seva muller, 
Eufrasina, venen a Joan Miret, a la seva mare. Eulàlia i a la seva esposa 
homònima un censal mort de quaranta lliures, corresponent al tros de terra 
concedit pels darrers. Segueix l'apoca de la venda. 

6 f., llatí, D 
Testimonis: Joan Rovira, apotecari de Santes Creus i Pere Soler, fuster 

del Pont. 

311(75) 

1578, agost, 26. Puigtinyós 

Carta de Grimau a l'abat demanant-li que intervingui a favor dels jurats 
de Puigtinyós, impedint que Sebastià Rocamora construeixi un trull al lloc, 
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atès que ja n'hi ha un i recordant el perjudici derivat dei desviament de la 
sèquia que li fou concedit (a l'abeurada, al rentador i en haver tallat el camí 
general). 

8 f., català, D 

312(255) 

1578, setembre, 17. Pontons 

Crida del batlle general de Santes Creus, fra Lluís Amigó, per bandejar 
de l'abadiat mestre Pere, "lo boter", francès. 

1 f., català i llatí, D 
Testimonis: Benet Rossell, pagès i Bernat Biell, teixidor de lli, de Pon

tons. 

313 (80) 

1578, setembre, 27. Pontons 

Crida ordenada per fra Lluís Amigó, batlle general, prohibint que es deixi 
entrar bestiar (gros i menut) dins els camps conreats i que es robi fruites o 
hortalisses. 

2 f., català, MD 
Notari: Miquel Ortells. 
Testimonis: Lluís Sabater i Francesc Martí, pagesos de Pontons. 
Nunci: Miquel del Bosc. 

314(156) 

1578, octubre, 26. Monestir de Santes Creus 

Montserrat Comes, algutzir reial i Miquel Llimes, notari de Barcelona, 
reconeixen que l'abat Jeroni Contijoc i fra Jaume Gilet, síndic, ecònom i 
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procurador, els han donat vuitanta-cmc lliures i quinze sous de l'execució 
dels béns de Nicolau i Onofre de Montsuar, senyors de Puiggròs. 

2 f., llatí, MD 
Testimonis: Miquel Llorenç Pons i Bernat Castellar, habitants del monestir. 

315 (75) 

1578, desembre, 4. Monestir de Santes Creus 

L a súplica de Grimau, en relació amb Sebastià Rocamora de Puigtinyós, 
és remesa a Ambròs Tàrrega, assessor i jutge ordinari del monestir. 

8 f., llatí, D 

316 (29) 

1578, desembre, 8. Monestir de Santes Creus 

Declaració d'Ambròs Tàrrega, doctor en drets, assessor i jutge ordinari 
del monestir, relativa a la confiscació de tots els béns d'Onofre Simón i del 
seu fill, Frederic, inculpats d'haver robat en repetides ocasions els blats dels 
delmes i rendes de Santes Creus del castell de Forès, obrint-ne les portes amb 
claus falses, en companyia de bandolers. 

2 f., català, MD 
Notari: Miquel Ortells. 
Testimonis: Pere Fabregat, fuster de Cabestany, Esteve Apolent, Bernat 

Castellar i Miquel Ponç Llorens, habitants del monestir. 

317 (75) 

1579, gener, 23. Montferri 

Sebastià Rocamora es justifica davant l'abat de Santes Creus, dient que 
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sempre ha actuat d'acord amb el que li han manat, en relació amb la con
còrdia amb els jurats de Puigtinyós. 

8 f., català, B 

318 (75) 

1579, gener, 24. Puigtinyós 

E l jurat de Puigtinyós, Damià Roig, comunica a l'abat els noms dels 
perjudicats per l'aigua de la cadireta del lloc esmentat: Plana, Requesens, 
Ovara, Carbonell i Estil·les, del molí, per tal que intervingui. 

8 f., català, B 

319 (75) 

1579, gener, 27. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc revoca la llicència atorgada a Sebastià Rocamora de 
Puigtinyós, en relació amb la sèquia, a favor dels jurats, per tal que l'aigua 
passi pel molí fariner. L'han visurat el doctor en dret i assessor del monestir, 
Ambròs Tàrrega i fra Jaume Gilet, monjo i síndic del mateix. 

8 f., llatí, MD 
Testimonis: Antoni Papiol, matalasser de Masllorens i Joan Serra, al 

servei de l'abat. 

320 (93) 

1583, desembre, 19. S. 1. 

Jeroni Ricart, pagès de Vila-rodona, ven un tros de terra del Pla per sis 
anys a Ramon Roca, moliner. 

1 f., català, R 
Testimonis: Antoni Granera, apotecari i mestre Joan Salvaia, sabater. 
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321 (86) 

1587, juny, 12. Barcelona 

E l lloctinent reial, Manrique de Lara, en resposta de la súplica del síndic 
de la Llacuna, a favor de Bernat Soler, àlies "la Llebre", treballador de la 
baronia esmentada, ordena que no faci res (recto). Al verso s'indica que l'escrit 
fou presentat el 16 del mateix mes per Jaume Vilarabies, porter reial a Martí 
Feliu, davant Bernat Llorens i Joan Montserrat. 

1 f., llatí, R 

322 (210) 

1587, juny, 12. Barcelona 

El lloctinent i capità general, Manrique de Lara, s'adreça al batlle de Santes 
Creus, en relació amb la captura de Bernat Soler, àlies "la Llebre", treba
llador de la baronia de la Llacuna, per part d'aquell i del batlle de Pontons, 
atesa la súplica del síndic de la Llacuna. 

1 f., llatí, B 

323(136) 

1587, juny, 17. Monestir de Santes Creus 

Fra Marc Piles, frare laic en lloc de fra Lluís Amigó, batlle general de 
la senyoria del monestir, ofereix seguretat a Jaume Montargull, de Ramonet 
(parròquia de Montagut), per als mesos de juliol i agost. 

1 f., llatí i català, B 
Notari: Joan Feliu d'Andreu. 
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324(86) 

1587, juny, 28. Monestir de Santes Creus 

Jeroni Bargués, porter de la Reial Audiència, presenta a fra Marc Piles, 
frare laic, en lloc del batlle general, fra Lluís Amigó, una carta en relació 
amb el francès Bernat Soler, àlies "la Llebre", condemnat a galeres (verso). 

1 f., llatí, R 
Notari: Joan Feliu d'Andreu, de Cabra, habitant del monestir. 
Testimonis: Jaume Gomis, apotecari i Joan Montserrat, teixidor de lla

na, habitants del monestir. 

325 (37) 

1587, agost, 10, setembre, 9 i octubre, 31. Constantí, Vila-rodona i 
monestir de Santes Creus 

Onofre Mestre, paraire de llana del Pont, nomena procuradors el seu sogre 
Antoni Tolrà, pagès de Vila-rodona i la seva muller Rosa, en relació amb 
l'herència del seu pare, de la qual s'ocupen Pere Mestre, Jaume Morgades, 
paraires de llana del Pont, l'abat Contijoc i Miquel Pau Agustí, notari de 
Barcelona. 

2 f., llatí i català, D 
Notaris: Esteve Sugranyes de Constantí i Joan Feliu d'Andreu. 
Testimonis: Domènenc Cases, pagès i Joan Patrar, ferrer de Constantí, 

Bernat Constantí, habitant del monestir i Joan Ferran, pagès del mas de les 
Ordes. 

326(163) 

1587, octubre, 8. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, en haver estat convocat a la celebració de tractats i 

133 



I S A B E L C O M P A N Y S 

conclusions de la Província tarraconense, a la capella de Corpus Christi de 
la Seu, excusa la seva assistència, per sobrepassar els setanta anys i estar 
afectat de càlculs renals i de quatre obertures a la cama esquerra i nomena 
procurador seu fra Blai Torrents. 

1 f., llatí, R 
Notari: fra Bernat Tous. 

327(162) 

1587, novembre, 18. Monestir de Santes Creus 

Antoni Claramunt, batlle de les Ordes, comunica a Gabriel Ferreres, 
habitant de la quadra de Puigmoltó (terme de Sant Joan de Conilles), a 
instància d'Antoni Carsi, pagès de Ramonet, la revocació del precari dels bous 
venuts pel bosser de Santes Creus, fra Pere Noguers, a Bartomeu Vilella, 
moliner d'Orpí. 

2 f., català, B 

328 (81) 

1587, desembre, 31. Monestir de Santes Creus 

Fra Lluís Amigó, batlle general del monestir, mana al batlle de Puigtinyós, 
Joan Roig, que els nous jurats jurin en el seu poder, abans de regir llur ofici. 

1 f., català, R 
Notari: Miquel Ortells. 

329 (204) 

1588, gener, 5. Monestir de Santes Creus 

Antoni Vidal, pagès de la Riera (terme de Virgili), ven a Antoni Oluja, 
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paraire del Pont, un censal de seixanta-nou lliures, responent amb l'hort dels 
Monjos i el tros d'Astrilles de Virgili, per tal de pagar un ramat de cabres. 
Segueix l'àpoca corresponent. 

5 f. (1 de solt), llatí, B 
Testimonis: Joan Esteve, dit del Mas, pagès de les Ordes i Guillem Queralt, 

pagès de Cabra. 

330 (103) 

1588, gener, 27. Sarral 

Joan Miró certifica que Joan Fabregat, pagès de Conesa, ha nomenat 
procurador el seu pare Jeroni, també pagès del mateix lloc, per signar treves. 

2 f., llatí, R 
Notari: Joan Miró, de Sarral. 
Testimonis: Francesc Ivorra, escolar i Pere Montserrat, sabater de Sarral. 

331 (152) 

1588, febrer, 22 

Pere Aleix, prevere beneficiat de Santa Coloma de Queralt i notari, tes
tifica que Pere Llorac, de Santa Perpètua, Pere Bover de Valldeperes i 
Montserrat Benet de l'Ametlla, tutors dels pupils i béns de Joan Llorac, de 
Valldeperes i dels pupils de Jaume Llorac, reconeixen que deuen cinquanta-
dues lliures i dues quarteres i mitja de blat a Jaume Llorac. 

2 f., llatí i català, D 
Testimonis: Josep Mur, escrivà i Pere Llevet, escolàstic. 

332 (204) 

1588, març, 29. Vilanova de Cubelles 

Antoni Vidal, pagès de la Riera, atorga al seu creditor, Antoni Oluja, paraire 
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del Pont, les pensions que rep de Magí Barri, moliner i de la seva muller 
Eulàlia, de Vilanova de Cubelles, d'un censal de vuitanta lliures. 

1 paper solt, llatí, B 
Notari: Magí Virgili, prevere de la Riera. 
Testimonis: Joan Vaquer, teixidor de lli de la Riera i Bartomeu Estalella, 

sastre de Valls. 

333 (54) 

1588, març, 31. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc, senyor de la granja del Codony, un cop presentada una 
súplica dels preveres de Valls, Alcover, el Milà, la Masó, el Rourell, 
Vilallonga, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Constantí, Vallmoll, la 
Secuita, Peralta i altres llocs, per Joan Serra, jurat de Centelles i Lluc Fuster, 
batlle del Codony, els absol per llur intervenció en defensa de l'ús de les aigües 
del Francolí al Codony, on els cònsols i alguns ciutadans de Tarragona 
acudiren a prohibir-lo. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Antoni Civit i Cristòfol Tomamira, habitants del monestir. 

334 (45) 

1588, maig, 23. Monestir de Santes Creus 

Fra Lluís Amigó, frare laic i batlle general del territori immediat al 
monestir, intervé per reconciliar Joan Corbella, batlle de Figueres i la seva 
muller, en haver marxat de casa la segona, per curar-se. S'adreça al batlle 
de Santa Coloma de Queralt. 

1 f., català, D 
Notari: Joan Feliu d Andreu. 
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335 (124) 

1589, febrer, 5. Monestir de Santes Creus 

Joan Balanyà, paraire del Pont d'Armentera, reconeix que Jaume 
Morgades, Baltasar Calaf i Jaume Mestres, jurats de l'any anterior de la vila 
esmentada, li han redimit un censal de cent lliures, per la qual cosa el con
sidera cancel·lat. 

2 f., llatí, B 
Testimonis: Auger Forcallada, francès i Mateu Marquès, cle Vallbona, 

fànutls del monestir. 

336(130) 

1589, juliol, 29. Monestir de Santes Creus 

Joan Balcells, teixidor de llana del Pont d'Armentera, ven a Joan Castellví, 
paraire de llana un tros de terra per sis lliures, a la Roca del Fitor. Segueix 
l'àpoca corresponent. 

6 f., llatí, R 
Testimonis: Tomàs Carnisser i Mateu Marquès, fàmuls del monestir. 

337(130) 

1589, setembre, 28. Monestir de Santes Creus 

Onofre Mestre, paraire del Pont i la seva muller, Rosa, venen a Joan 
Balanyà, paraire de llana, quatre censals morts ja creats (de Francesc Porta, 
Antoni Pardo i Joan Calaf), per setanta-sis lliures. Segueix l'àpoca corres
ponent. 

6 f., llatí, R 
Testimonis: Joan Ferran, pagès de les Ordes i Pere Barraffo, apotecari, 

habitant del monestir, Antoni Carbonell, ferrer i Antoni Besumba, pagès, 
fàmuls del monestir. 
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338(130) 

1589, octubre, 18. Monestir de Santes Creus i el Pont d'Armentera 

Joan Balanyà, paraire de llana del Pont, notifica a Francesc Porta, mestre 
de cases, mentre aquest treballa a l'hort de la casa abacial, que Onofre Mestre, 
del mateix ofici, li ha venut un censal mort de dotze lliures. Fa el mateix 
respecte a Baltasar Calaf. 

6 f., llatí i català, R 
Testimonis: Bernat Vallverdú, pagès de l'Espluga de Francolí, Mateu 

Marquès, pagès de Vallbona, Pere Oluja, rector i notari del Pont, Jaume 
Querol, pagès i Magí Esteve, paraire. 

339(148) 

1589, desembre, 6. Monestir de Santes Creus 

Ramon Arnal, pagès i la seva muller, Magdalena, del Pont, Jaume 
Montargull, pagès, la seva esposa Àngela, de Ramonet (terme de les Ordes), 
venen a Bernat Fons, pagès de Montagut, un mas de Ramonet, amb les seves 
terres, per tres-centes quatre lliures i quatre sous. Segueix l'àpoca correspo
nent. 

4 f., llatí i català, B 
Testimonis: Bartomeu Ferrer, pagès de Montagut i Joan Ferran, pagès 

de les Ordes. 

340(148) 

1590, maig, 24. E l Pont d'Armentera 

Pere Garí, fuster del Pont, ven a Francesc Mariner, també fuster del mateix 
lloc, un patiet de terra clos per a construir-hi una casa, al carrer Major, per 
trenta-cinc lliures. Segueix l'àpoca corresponent. 

4 f., llatí, B 
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Testimonis: Bernat Oms i Antoni Oluja, paraires de llana del Pont i fra 
Gabriel Sabater, de Santes Creus. 

341 (84) 

S. d. (s. X V I ) . Monestir de Santes Creus? 

L'abat Contijoc i Guerau Vilana, canonge de Barcelona, comuniquen el 
contingut d'una lletra apostòlica relativa a l'absolució de Pere Roca. 

1 f., llatí, R 

ABADIAT DE P E R E NOGUERS (1593-1608) 

342 (68) 

1596, gener, 8. Vila-rodona 

El notari Jeroni Miró notifica que ha presentat citacions a Joan Toldrà, 
teixidor de llana i a Antoni Joan Romeu, daguer de Vila-rodona, a instància 
de Magdalena Toldrà, vídua, representada pel seu fill, Joan i per Joan Aleu. 

2 f., llatí, R 
Notari: Jeroni Miró, notari de Cervera, habitant del monestir. 
Testimonis: Joan Tauder, pagès de Vila-rodona, Jaume Soler, pagès de 

Conesa, habitant del monestir, Antoni Toldrà, negociant de Vila-rodona. 

343 (185) 

1596, juny, 10. Monestir de Santes Creus 

Oposició del monestir en l'execució del Mas dels Clots, del terme de 
Pontons, que pertangué a Antoni Borràs, manifestada per fra Andreu Serra, 
frare laic i majoral del lloc, al jutge assignat per l'abat Mendoza, Joan Riquer, 
de Vilafranca del Penedès. 

2 f., català i llatí, D 
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ALTRES DOCUMENTS D E L S E G L E X V I NO DATATS 

344 (31) 

S. d. (s. X V I ) 

Declaracions davant el batlle general de diversos testimonis arran del 
conflicte sorgit entre Antoni Vives, de Vila-rodona i la seva muller Eulàlia 
i el sogre i pare, respectivament, Antoni Esteve, del Pont d'Armentera, per 
l'incompliment de l'acordat als capítols matrimonials, en relació amb el 
pagament de la despesa de la casa dels primers i el treball a mitges, com a 
paraires de llana. 

5 f., català i llatí, D 
Notari: Miquel Ortells. 

345 (36) 

S. d. (s. X V I ) . S. 1. (Monestir de Santes Creus) 

Fra Pere de Medina, frare laic o donat del monestir, és nomenat procu
rador del mateix en els assumptes criminals (minuta de la procura). 

6 f., llatí, R 

346 (38) 

S. d. (s. X V I ) . S. 1. 

Memorial del que ha de tractar Pere Bou amb l'abat de Santes Creus, en 
relació amb un altre memorial presentat pel primer a Onofre de Montsuar 
(de Puiggròs) sobre la venda d'unes cabres a Lleida, les pensions, els arren
daments... 

1 f., català, B 
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347 (72) 

S. d. (s. X V I ) . Cervera 

Crida feta a instància de fra Antoni Respes, per tal de prohibir que es deixi 
entrar bestiar a pasturar, herbejar i abeurar dins el terme d'Altarriba, caçar 
i tallar llenya o fusta. 

1 f., català, R 

348(146) 

S. d. (s. X V I ) . S. 1. (Monestir de Santes Creus) 

Memorial de les despeses del monestir donat a Pere Bou de Rocafort i 
enviades al senyor de Puiggròs, de caràcter jurídic. 

1 f., català, R 

349(133) 

S. d. (s. X V I ) . S. 1. 

Memorial lliurat per Miquel Capdevila, rector de Bellvís i de la casa de 
Nostra Senyora de les Sogues, de la qual fa donació al monestir de Santes 
Creus, juntament amb tres calzes, vestidures i ornaments de sagristia i de 
l'orgue (tres-centes trenta lliures), dos llits, dues taules, quatre bancs, uns 
cavalls i roba de cuina. 

2 f., català, MD 

350(177) 

S. X V I . 

E l fragment recull diversos establiments (de cases, trossos de terra, masos, 
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construcció d'una botiga, un molí fariner) de la Sala, el Pont d'Armentera, 
Vistabella, Pontons, el Fonoll i la quadra de la Solana, del 28 de gener de 
1490 al 30 de setembre de 1506. 

1 f., català, fragmentari 

351(18) 

S. a. (segona meitat del s. X V I ) , abril, 11. Monestir de Santes Creus 

Antoni Clarassó, pagès de Selmella, en sortir de les presons del monestir, 
gràcies a la intercessió d'algunes persones notables (Joan Martí, pagès del 
Pont, Joan Clarassó i Joan Prunera, pagesos de Vallespinosa i Jaume Clarassó, 
pagès de Selmella), promet al batlle general. Joan Nogués, que retornarà quan 
sigui reclamat, amb fermances i prestant sagrament i homenatge de mans i 
de boca. 

2 f., català, D 
Testimonis: Mestre Joan Quesquill i Bartomeu Gaiter. 

352 (249) 

S. d. 

Inventari (incomplet) de les cases de Santes Creus de Cervera. Es fa 
esment de fra Mestre i de mossèn Sansa o Sança (f. 1 v-2v). 

Testimoni: Nicolau. 
2 f., llatí i català. MD 
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ABADIAT DE FRA RAMON BURSET I PUIG 
(1756-1760 I 1768-1772) 

353 (256) 

S. d. (segona meitat del s. X V I I I ) . Monestir de Santes Creus 

Minuta d'una procura, en la qual l'abat fra Ramon Burset i Puig i tots 
els monjos, reunits al Capítol, nomenen síndic i procurador del monestir fra 
Josep Mestre, per capbrevar i fer capbrevar els béns de l'abadiat. 

2 f., castellà, B 
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ÍNDEX ONOMÀSTIC 

A 
Abreu, Antoni d ' , mestre de g ramà t i ca dc 

L i s b o a , enterrat a Santes Creus (276, 
277) 

Agramunt, Antoni, sabater dc Ca la f (137) 
Aguadcr, Agust í , dc Vilal longa (140) 
Agui ló , Pere, doctor en drets de Tarragona 

(37) 
A g u s t í , Miquel Pau , notari de Barce lona 

(325) 
Albanel l . Esteve, notari (163) 
Albar, Alber, Alber í o Albar í . Gui l lem, do

nat del monestir (159, 161, 162) 
Albareda. Miquel , habitant de Santes Creus 

(76) 
Albelda, Miquel , de Sant Mar t í de M a l d à 

(276) 
A lbeo , Mateu, te ixidor de l l i d ' A l c o v e r , 

habitant de Montbr ió , cunyat d 'Antoni 
Ro ig (20) 

Aldomar, Berenguer i Francesc, de Vallmoll , 
germans i tutors d 'Angel ina (56) 

Alegre , Jaume, doctor en medicina (198, 
199) 

A l e i x , Pere, prevere beneficiat i notari de 
Santa Coloma de Queralt (331) 

Alemany, Antoni, dc Cabra, habitant de la 
Porta reial del monestir (147) 

Alemany, Antoni, pagès del Pont d 'Armen
tera, e spòs de Je ròn ia (250, 2 5 1 . 253. 
254) 

Alemany, Jaume, de Vallespinosa (86) 
Alemany, Onofre, jurat i administrador de 

l 'Hospital del Pont d 'Armentera, tutor 
dels pupils d 'Antoni Cossonies, paraire 
de llana (238, 253, 308) 

Alcnyà , fra Joan. monjo i s índic de Santes 
Creus (2) 

A l e u , Joan, assessor del donzell G u i l l e m 
Arnau de Llordat, veguer de Montblanc, 
(158, 166, 342) 

Alfons I V el M a g n à n i m (4) 
Alió, Joan, fuster dc Sarral (59. 269) 
Al jamcs . Joan, fuster, habitant del monestir 

(17) 

Almenara, Climent d ' , rector de Montagut 
(14) 

A l m e n a r a , Jaume, de la Font , p a g è s de 
Conesa (187. 188) 

Almenara, Vicenç, clergue de Tarragona (5) 
A l o i , B a r t o m e u , de G u i m e r à , tutor de 

Montserrat Piquer, pagès , hereu de Joan 
Piquer, de la Sala (125) 

Alomar. Bartomeu, vicari de Vilabella (172) 
Alós . Marc. pagès (303) 
A m a r g ó s , fra Gabriel (270) 
Ametller. Antoni, àlies "lo Soldat" (201) 
Ametller, Montserrat, dc Querol (215) 
A m i g ó . L lu í s , frare laic i batlle general . 

procurador de l'abat Contijoc (175, 185, 
312, 313, 323, 324, 328. 334) 

A m o r ó s , Eulàl ia , v ídua dc Vicenç A m o r ó s . 
del mas de Pinyana (267) 

A m o r ó s , Gui l lem, de Pinyana (201) 
A m o r ó s . Gui l lem, dc Puig (203) 
A m o r ó s , Vicenç, espòs d 'Eu là l i a (203, 267) 
Andreu. Antoni Joan ( 2 3 1 . 232) 
Andreu, Joan. pagès del mas dc Garrofet 

(Montagut), habitant del monestir, jurat 
dc Montagut (270, 306) 

Andreu . Joan F e l i u d ' , notari dc Cab ra , 
habitant del monestir (323-325, 334) 

Anglada, Elconor. fi l la d 'Antoni i d 'Eu là l i a , 
ge rmana de F r a n c e s c i neboda 
d 'Alexandre Anglada (68) 

Anguera. Joan. paraire dc llana (217) 
Apolent. Esteve (3 16) 
A r b ó s . Pere. paraire de llana del Pont d 'Ar 

mentera (297) 
Arbu ixes . fra Jeroni , monjo de Val ldigna 

(277) 

144 



Col·lecció de documents de l'AHT 

Ardi l les , fra Sebas t i à , mestre en teologia, 
vicari de Santa Llúcia i notari (195, 208, 
209. 222, 224) 

Armant, Jeroni, mercader de Barcelona (45) 
Arna l , Ramon, pagès del Pont d'Armente

ra, e spòs de Magdalena (339) 
Arnau, T o m à s , vicari del P la (93, 94) 
Arnavat, Antoni (15, 16) 
Arnavat, Caterina, f i l la de Gabriel Arnavat, 

germana del seu h o m ò n i m i neboda 
d'Antoni (15) 

Arnavat, Gabriel , pagès , hereu universal del 
seu pare homòn im, de Montagut (12, 15, 
65) 

Arnavat, Joan, pagès de la Riambalda, ava
lador de Francesc Gava ldà , de Pontons 
(164, 270) 

Arquer, Joan, escr ivà de Valls (217) 
Arrufat, Jaume, doctor en arts i medicina de 

Valls (236) 
Artedo, Gabriel , notari de Barcelona (2) 
A s s o , T o m à s , de l ' E s p l u g a de F r a n c o l í , 

pastor del monestir (6) 
A u j a , J a u m e , p reve re bene f i c i a t de 

Montblanc (156, 158) 
Avc l l a , Jaume, prevere de Pi ra (156, 158) 

B 
Badia, Joan, llaurador i fàmul de la cellereria 

del monestir (227, 239) 
Badia , Pere ( 2 3 1 , 232) 
Bages, Antoni, de Montagut, pare de Mar ió , 

esposa de Pere Cendra (73) 
Bages, Pere, de Vilafranca del Penedès (192) 
Baget, Gui l l em, pagès de Vila-rodona (40) 
Bajach, Joan dc, sabater, or iünd d 'Anglars 

(diòcesi dc Claramunt, França) (290) 
Balaguer, Joan, vanover de Barcelona (31) 
Balanyà. Bartomeu, paraire de llana del Pont 

d 'Armentera (135, 267) 
Ba lanyà , Francesc, fill de Joan, paraire de 

llana, jurat i administrador de l 'Hospi 
ta l del Pont d ' A r m e n t e r a , e s p ò s 

d 'Angelina i pare de Tecla , esposa d ' E s 
teve Coromines, paraire dc l lana (86, 
110, 135, 225) 

Ba lanyà , Jaume, paraire de llana del Pont 
d'Armentera, fill de l ' h o m ò n i m i g e r m à 
de Francesc (135, 196) 

B a l a n y à , Joan, paraire de l lana del Pont 
d'Armentera, espòs de Caterina, pare de 
Francesc, tutor dels pupils i bens dc Joan 
Constant í (primer espòs dc Tecla, filla de 
Miquel Contijoc, pagès de Rocafort de 
Queralt), cunyat d 'Antoni Cossonies i 
nebot de Joan Tous (32. 105, 110. 135, 
213, 225, 227, 246. 335, 337, 338) 

Balanyà , Nadal, de Figuerola (93, 94) 
Balanyà , Pere. pagès de Barberà , fàmul de 

l'abat Contijoc i habitant del monestir 
(208. 213, 235) 

Balce l l s , Arcís , paraire de llana (133) 
Balce l l s . Francesc, majoral dc famíl ia (42) 
Balcel ls , Joan. pagès dc Montoliu (180) 
Ba lce l l s , Joan, teixidor de l lana del Pont 

d'Armentera (110, 336) 
Balce l l s . Narcís , de Vila-rodona (234) 
Bal lar í , Joan, pagès de Rocafort de Vallbona 

i batlle general dc Vallbona de les Mon
ges (211) 

Ba l l e l l , Antoni, pagès de Puig t inyós (219) 
B a l l e l l . Rafael (231 , 232) 
Ballestar, Montserrat, paraire de llana de 

Mont-roig. habitant del Pont d 'Armen
tera (105. 250, 251) 

Bal l fcr ina . Joan. prevere i notari dc l 'escr i 
vania del rector de Santa C o l o m a de 
Querall (141) 

Baraffo, Pere, apotecari, habitant del mones
tir (337) 

Barberà , Bartomeu, corder dc Valls (25) 
Barberà , Bartomeu, sabater (68) 
Barberà , Gui l lem ( I I ) 
B a r b e r à i de C e r v e l l ó . Joan Guerau de, 

donzel l , senyor del castell de Querol 
(137) 

145 



I S A B E L C O M P A N Y S 

Bargués , Jeroni, porter de la Reia l Aud ièn 
cia (324) 

B a r r i , M a g í , moliner, e spòs d ' E u l à l i a , de 
Vi lanova de Cubelles (332) 

Barta, Pere, treballador del monestir (277) 
Baseres. Pere. habitant del monestir (255, 

256) 
Bastide, Claudi (151) 
Batet. Antoni (306) 
Bayar r i . Francesc, notari (212) 
Begur, Agus t í , mercader de Menorca (239) 
Bel losa , Jordi, familiar del monestir (219, 

220) 
Bel l ta l l , Francí , de Val lmoll (155) 
Bel lver . Francesc, beneficiat de la Seu, pro

curador de l'abat Contijoc (168) 
Bellver, Pere, ar tesà de Pontons (58) 
Bel lv ís , fra Jaume, abat de Valldigna (89) 
Benet, Montserrat, de l 'Amet l l a (331) 
Berenguer, Ramon, clergue i notari dc San

ta Coloma de Queralt (102) 
Bcrtó , fra Andreu, novici, fill de Lluís , pagès 

de la Se lva i dc Lluïsa (casada en sego
nes núpc ies amb Gaspar Guasc, pagès 
del mateix lloc) i g e r m à de Llu ís , habi
tant dc València (163) 

Ber tó , Lluís , germà de fra Andreu, de Valèn
cia (163) 

Bertran, Joan, doctor en medicina, habitant 
del monestir (292) 

Bertran, Joan, àlies Teixidor, paraire de l la
na del Pont d'Armentera (103) 

Bertran. Montserrat, àlies Teixidor, pagès del 
Pont d'Armentera, espòs de Montserrat 
i pare de Joana, esposa de D a m i à Mar t í 
(282) 

Besumba, Antoni, pagès , fàmul del mones
tir (337) 

B i e l l , Bernat , te ixidor de l l i de Pontons 
(312) 

Blanca d 'Anjou (1) 
Boada, Joan. pagès i jurat dc Peralta (241) 
Boada. Pere, habitant del monestir (273) 
Boldú , Jaume, pagès (97) 

Boldú . Joan, pagès de Montoliu, tutor dels 
pupils d 'Andreu Ridaura i de Margari
da (117, 122) 

B o l d ú . Mateu, dc Montblanc, escolar de 
Conesa (187. 188) 

Bolcda, Lluís , pagès de Gu imerà (47) 
Bo losa , Jord i , fàmul dc la ce l l e rc r ia del 

monestir (227) 
Bonanat, Esteve, pagès de Pu ig t inyós (283) 
Bonanat, Jaume, notari de la cort del batlle 

de la Pobla de Mon to rnès (87) 
Bonanat, Joan. beneficiat dc l ' esg lés ia del 

Catllar (283) 
Bonet, Antoni, sabater de Cabestany (121) 
B o n e t . J a u m e , es tudiant en ar ts de 

Cabestany i escuder dc l'abat Contijoc 
(97. 117-119, 124. 128, 134, 150, 159. 
161. 167) 

Bonet. Jaume, caus íd ic de Barcelona (266) 
Bongrat. Joan, treballador del monestir (277) 
Bordanova, Arnau de. procurador dels jurats 

i administradors de l 'Hospital del Pont 
d'Armentera (86) 

Borouja, Jaume, d 'Artesa de Segre (206) 
Borràs , Antoni (343) 
Bor ràs . Berenguer (2) 
Borràs , Joan, batlle de Conesa (97) 
Borràs . Joan. sabater cle L le ida , procurador 

del monestir (221) 
Bor r à s . Joan, pagès i batlle del castell de 

Montoliu (178) 
Bosc , Bartomeu, mercader de Valls (38) 
Bosc , Francesc, baster dc Barcelona ( 3 0 1 , 

302) 
Bosc , Miquel del. nunci de Pontons (313) 
Botta, Gabr ie l , criat cle l 'hostal de Santes 

Creus (184) 
Bou , Pere, de Rocafort (346, 348) 
Bover. Antoni Andreu cle. de Montagut (12) 
Bover, Jaume, de Pu ig t inyós (248)" 
Bover. Jeroni, flassader dc Montblanc (283) 
Bover. Joan, paraire i batlle dc Pu ig t inyós 

(34, 80) 
Bover, Pere. de Valldeperes (331) 
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B o v e r , V i c e n ç , de la Seu de Barce lona , 
prevere beneficat, procurador de Pere 
Vi rg i l i , del mas de la Velella i de Jaume 
Domingo , del mas de R o b i ó ( S a l b à ) 
(114, 115) 

Bover, Vicenç, paraire de llana de Puigt inyós 
(220) 

B r a g ó s , F rancesc , p a g è s de Rocafort de 
Vallbona, fill del fuster Joan, del Caste
l la r ( A r a g ó ) , g e r m à i procurador de 
Jaume i d ' E s p e r a n ç a (214) 

Bragós , Jaume, àlies Arrufat, pagès de Ro
cafort de Vallbona, ge rmà de Francesc 
(214) 

Brehel l , Bernat, teixidor de l l i de Pontons 
(257, 258) 

Br iançó , Joan, de Sarral (269) 
Brue l l , Joan, prevere beneficiat dc l ' e sg lé 

sia de Querol (139) 
Busquet, Pau, treballador de Vila-rodona 

(289) 

c 
Cadaval , Jaume, treballador de Beuda, vet 

dc Sarral (269) 
Calaf, Baltasar. jurat del Pont d'Armentera 

(335, 338) 
Calaf, Bernat, espòs de Colona, pagès del 

Pon t d ' A r m e n t e r a i t e r ra t inent de 
Selmella (148, 228) 

Calaf, Joan, agricultor (213, 337) 
Calaf, Montserrat (227) 
Calbet. Joan, pagès i batlle de la Guà rd i a 

dels Prats (157, 2 6 1 , 279, 307) 
Calders, Joan Francesc, donzell i senyor de 

Segur (266) 
Camalers, Arnau , treballador del monestir 

(238) 
Camalers , Joan, frare la ic , hereu del seu 

g e r m à Arnau , treballador del monestir 
(238) 

Canader, Caterina, esposa d'Antoni de Mata, 
de Forès , fill d 'Antoni i de Cànd ia (83) 

Canader. Gui l lem, espòs de Jaumeta i pare 
de Caterina, d ' A i g u a m ú r c i a (83) 

Canals , Gui l l em, de Val lmoll (108) 
Canela, Joan (122) 

Canyct. S i m ó . mercader de Barcelona (264) 
Capafons. Joan, clergue (54) 
Capdevila, Miquel , rector de Bel lvís i de la 

casa de Nostra Senyora de les Sogues 
(349) 

Capi tà , Pere, oficial, procurador del merca
der de Barcelona, Gomar, receptor dels 
delmes de l 'excusat (289) 

C a r b ó , fra Jaume, monjo de Poblet, traslla
dat al monestir de la Real de Mallorca 
(3) 

Carbonell (318) 
Carbonell, Antoni, ferrer (337) 
Carbonell, Francesc, apotecari dc Barcelona 

(2) 
Carbonel l , Montserrat, p a g è s del mas de 

Figuerola (Montferri) (220, 233) 
Cardajon, fra Joan. prior (49) 
Cardcl la , Joan, pagès francès, habitant del 

P la (94) 
Cardona, Joan. batlle dc Montoliu (123, 124) 
Cardona. L lo renç , teixidor de lli (272) 
Cardona, Pere (167) 
Carles, Nicasi , frare laic i batlle local dc San

tes Creus (206. 252) 
Carnisser, Andreu, p a g è s de Vilagrasseta 

(240) 
Carnisser, Jaume, familiar de l'abat Contijoc 

(213) 
Carnisser, Pere. dc l ' A l b i (181) 
Carnisser, Pere Joan. prevere (108) 
Carnisser, Tomàs , fàmul del monestir (336) 
Cars i , Antoni, pagès dc Ramonet (327) 
Casabona, Joan, mestre d'escola (269) 
Casals , fra Joan, s índic , e c ò n o m i procura

dor de Santes Creus (46) 
Cases. D o m è n e c , pagès (325) 
Cases, Pere, rector de Sant Pau d 'Anglesola 

(100) 
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Cassador, Guil lem, bisbe de Barcelona (205) 
Castellar, Bernat, habitant del monestir (314, 

316) 
Castellar, Pere de, prevere de Cervera, sín

d ic , e c ò n o m i procurador de Santes 
Creus (49. 78) 

Castel let . Joan, paraire de l lana de V i l a -
rodona (296) 

Cas te l ló , Joan, paraire de llana de Vila-ro
dona, e spòs dc Francina (casada cn pri
meres núpcies amb Gabriel Rosa, pagès 
de Sitges) (62) 

Cas te l ló , Ònofre , paraire de llana de Sarral , 
curador de les pupil·les i dels bens de 
Vicenç A m o r ó s (267. 269) 

Cas te l lv í . Joan. paraire de llana (336) 
Cellers, Mag í , pagès de Preixana (299) 
C e n d r a , A n t o n i , p a g è s dc G a r r o f e t 

(Montagut) (270) 
Cendra, Pere. espòs de M a t ï ó . filla d'Antoni 

Bages, de Montagut (73) 
Cendra, Pere, pagès dc Val ldòr ia (Se lma) 

(290) 
Cendrós , fra Montserrat, majoral de la Gran

j a de la Tal lada , sagr i s t à major (193 , 
300) 

Cerdà , Antoni, notari (17) 
Cerdà , Antoni, pagès del Pla de Santa Maria 

(227) 
Cerdà , Jaume, batlle (167) 
Cervantes, cardenal (268) 
Ce rve l ló , Arnau G u i l l e m de, senyor de la 

baronia de Vi lademàgcr i de la L lacuna 
(138) 

Cervera, Miquel , paraire (149) 
Ce rve ró , Gui l lem, rector fundador del bene

fici dc Santa Maria dc l'altar major de 
l ' e sg l é s i a parroquial de Conesa (168, 
189, 190) 

Chaudesole, Esteve (151) 
Chaudesole, Gui í lem de, notari francès (151) 
Cisterer. B l a i , pagès de Rocafort dc Vallbona 

(214) 
Civ i t , Antoni , habitant del monestir (333) 

C iv i t . Vicenç, batlle d 'Ol lcrs , fiador de G u i 
llem A m o r ó s , de Puig (203) 

Clarà, Joan. pagès de Nul·les, fiador de Joan 
Urgel lès i d 'Antoni Olomar (291) 

Clarà . Pau. ferrer (104) 
Claramunt, Antoni, batlle de les Ordes (327) 
Claramunt, Francesc de, donzell, procurador 

general del ducat de Cardona (137) 
C la rassó . Antoni, pagès de Selmella (351) 
C l a r a s s ó , Jaume, del castell de Se lmel la , 

terratinent (148. 351) 
C la rassó . Joan. del castell de Selmel la . ter

ratinent (148) 
Clarassó , Joan, pagès dc Vallespinosa (351) 
Clariana, Tomàs , jutge de Tàr rega , procura

dor del monestir (242. 298, 303) 
Clos , fra Joan, cellcrcr major, s índic , ecò

nom i procurador general de Santes 
Creus, prior de Montesa (23, 25, 40-43) 

C o l l b a t ó , Gu i l l em , prevere i cape l l à reial 
(54) 

Comes. Montserrat, algutzir reial (314) 
Conesa. Joan. pagès dc Pu ig t inyós (34) 
Conillera, Antoni, pagès de Querol (26) 
Conil lera, Antoni, sabater de Reus (263) 
Conil lera. Pere. batlle dc Querol (136, 2 0 1 , 

215) 
Cons tan t í , Antoni, pagès del Pont d 'Armen

tera (32) 
Constant í , Bartomeu, pagès , jurat i adminis

trador de l 'Hospital del Pont d 'Armen
tera, espòs dc Tecla Contijoc (casada en 
primeres núpc ies amb Joan Cons tan t í ) 
(86) 

C o n s t a n t í . Bernat , habitant del monestir 
(325) 

Cons tan t í , Joan, primer espòs de Tecla , f i 
lla de Miquel Contijoc, pagès de Roca
fort de Queralt (213) 

Cons tan t í , Marc. paraire de llana del Pont 
d 'Armentera , vidu de Joana, pare de 
l ' h o m ò n i m a i cunyat dc Joan Miret, del 
mateix ofici, casat en segones núpcies 
amb Elisabet, filla dc Jaume Tolrà . as
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saonador de pells dc Va l l s , o r iünd de 
Vila-rodona i de Tecla (147, 182) 

Conti joc, Antoni , de Rocafort de Queralt 
(189, 190) 

Cont i joc , fra Jeroni , s í n d i c , procurador i 
e c ò n o m (88, 106) 

Contijoc, Joan, pagès de Barberà , al servei 
dc l'abat Contijoc, habitant del mones
tir (169, 175. 187-190, 194, 209, 224, 
229, 230, 235, 236, 286) 

Con t i joc , M i q u e l , p a g è s de Rocafort de 
Queralt, pare de Tecla (213) 

Contreres, Francesc de, majordom de l ' I n 
quisidor Padilla dc Barcelona (198 .199) 

Corbella. Antoni, batlle dc Vallfogona (286) 
Corbella, Joan, batlle de Figueres (334) 
C o r c ó , Mateu, de Tà r rega (68) 
Cornador, Bartomeu, del mas Barceló (Pon

tons), pagès i batlle (257, 290) 
Cornet . A n n a , f i l l a de Pau i d 'E l i s abe t , 

d'Igualada, esposa de Francesc Fre ixa , 
mercader, fill de l ' h o m ò n i m de la ma
te ixa p r o f e s s i ó i de la seva pr imera 
muller, Joana (184) 

Cornet, Jeroni (184) 
Coromines, Esteve, paraire de llana, espòs 

de Tec l a , f i l l a de Francesc B a l a n y à i 
d 'Angel ina (225) 

Corones. Jaume, pagès , e spòs de Caterina, 
de Roquera (134) 

Corones, Joan. de Sant Gallard, cunyat dc 
. Joan Macip (134) 

Cort. L lu í s , notari (106) 
Cor tès , Joan, de Vallmoll (155) 
Cossonia o Cossonies, Antoni , paraire de 

l lana del Pont d 'Armentera , e spòs de 
Magdalena , cunyat de Joan B a l a n y à 
(103, 173, 238) 

D 
Dalmau, Antoni Joan ( 2 3 1 . 232) 
D a l m a u , fra F r a n c e s c , notari de Santes 

Creus (31) 

Da lmau . Joan, d 'Alcover , sogre d 'Antoni 
Roig (20) 

Dalmau. Joan. dels Pinctells (80) 
Dalmau, Llorenç , paraire de llana (273) 
Delebcr. Lluís (211) 
De lós , Bertran, pagès de Querol (138, 139) 
Dernosa . fra Bar tomeu dc l a , monjo del 

monestir de la Real (Mallorca) (47) 
Desclergue. Berenguer, notari de Montblanc 

(36) 
D e s c l e r g u e , B o n a v e n t u r a , notar i de 

Montblanc (68, 85) 
D e s c l e r g u e , G a l c e r a n , j u i ï s p e r i t de 

Barcelona (69) 
Desi , Andreu, pagès (30) 
Despuig, fra Bernat, abat de Valldigna (42) 
D o m è n e c . Antoni, pagès dc Barbens (299) 
D o m è n e c , Joan. dc Talavera (83) 
Domingo. Andreu, paraire de llana de V i l a -

rodona (296) 
Domingo , Bar tomeu, p a g è s dels Destres 

( l 'A lbà) (67) 
Domingo. Bartomeu, prevere dels Destres 

(114) 
Domingo. Bernat, pagès de la Serra (41) 
Domingo. Francesc, paraire del Pont d 'Ar 

mentera (101 , 102) 
Domingo. Jaume, del mas de Rob ió (Salbà) 

(114) 
Domingo. Jaume, paraire de llana del Pont 

d 'Armentera (267) 
Domingo, Joan, pagès dels Destres, procu

rador de Bernal de Salbà, donzell i se
nyor de l 'A lbà (17. 2 1 . 22. 59. 67. 284, 
289) 

Domingo, Joan. dels Destres, cunyat de Joan 
R o c a . p a g è s del mas de la G u i x e r a 
( l 'A lbà ) (153) 

Domingo, Joan, paraire del Pont d 'Armen
tera (26) 

Domingo. Joan. d 'Agramuntell . habitant del 
monestir (142) 

Domingo, Pere, p a g è s del mas de R o b i ó 
( l 'A lbà) (289) 
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D o m i n g o , Pere , l l aurador o r i ü n d dc la 
Morera del Montsant, habitant del mo
nestir ( 301 , 302) 

Duc , Bartomeu, de Conesa (19) 
Duc, Jaume, pagès i jurat de Conesa, pa t ró 

del benefici de Santa Mar ia de l 'al tar 
major de la parròquia (56, 100, 235, 261 , 
287) 

Duc, Joan (11) 
Duc, Joan, pagès dc Mig Carrer de Conesa 

(177) 
Duc . Pere. pagès de Conesa (194) 
Duran, Joan, director de l 'Hospital del Pont 

d 'Armentera (308) 

E 
E l i e s . Antoni , espòs de Tecla i pare de Joan, 

pagès de l 'Argi laga (el Catllar) (236) 
E r i l l . Pere d ' , baró de l ' A l b i (91) 
Escapolat, Bartomeu, pagès d 'Ulldemolins, 

habitant del monestir (39. 44. 47. 58, 69, 
76) 

Escapola t , misser T o m à s , de Montblanc 
(116) 

Escr ivà i de Cerdà , Elisabet, germana de fra 
Miquel Escr ivà , monjo dc Santa Mar ia 
de Valldigna (València) (212) 

Escr ivà , fra Miquel , monjo de Santa Mar ia 
de Valldigna (València) , procurador de 
la seva germana, Elisabet (212) 

Espent, Francesc d ' , habitant el monestir 
(262, 264-266, 268. 274, 284, 285) 

Esplugues , Joan, dc T à r r e g a , servidor de 
l'abat Mendoza (7) 

Esplugues, Pere Joan, de Querol (136) 
Estale l la . Bartomeu, sastre de Valls (332) 
Estalel la , fra Bartomeu (91) 
E s t a l e l l a , B e r n a t , del mas E s t a l e l l a 

( M o n t a l b à ) , c o s í g e r m à de J a u m e 
Estale l la (178, 299) 

E s t a l e l l a , Bernat , " lo cava l le r" , del mas 
Esta le l la (299) 

Es ta le l la . Jaume, pagès del mas Esta le l la , 
cos í ge rmà de Bernat Estalel la (178) 

Estalel la , Pere, del mas de Poll ina ( la L l a 
cuna), habitant del monestir (264. 266. 
268, 280, 283, 288, 295) 

Estalella, Pere. pagès del mas Estalella (294, 
295, 299. 300) 

Estalel la , pubilla d ' (167) 
Estela, Pere. marit de Tecla i parc de Colo

ma, esposa de Pere T é r m e n s , de Valls 
(en pr imeres n ú p c i e s de Be rengue r 
Tous) (32) 

Esteve. Andreu, pagès , espòs de Magdale
na i pare de Joan (217) 

Es teve . Antoni , paraire de l lana del Pont 
d 'Armente ra , pare d ' E u l à l i a , esposa 
d 'Antoni Vives , de Vila-rodona (265 . 
282, 344) 

Esteve. Joan. forner del Pont d 'Armentera, 
habitant del monestir (147. 226, 282) 

Esteve. Joan. del Mas. pagès de les Ordes 
(153, 272. 329) 

Esteve. Joan. notari de València (212) 
Esteve, Joan, pagès de Valls , f i l l d 'Andreu 

i de Magdalena i e spòs de Tecla (217) 
Esteve, Magí . paraire dc llana (226. 338) 
Esteve, Montserrat, fil l de Guerau, del mas 

de les Ordes i d 'Eu là l i a , espòs d 'Isabel, 
fi l la de Beneta Ferran (35) 

Estil·les, "del molf"(318) 

F 
Fabregat, Joan, p a g è s dc Conesa , f i l l de 

Jeroni (298. 330) 
Fabregat. Pere. fuster de Cabestany (315) 
Fàbregues , Joan, d ' A l i ó (104) 
Fa ia . Caterina, esposa de Mateu de Perbi, 

serrador francès (106) 
Farran. Bartomeu, pagès , e spòs de Marga

rida i pare de Joan. del mas de la Pine
da (les Ordes) (272) 

Far ré . Joan. notari de Tarragona (181) 
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Farrer, Antoni , de Selma, e spòs de Joana 
Roig i gendre d 'Antoni Roig . d 'Aigua-
m ú r c i a ^ O . 21) 

Farrer. Bernat, rector dc Santa Coloma de 
Queralt (35) 

Farrer. Francesc, sastre (36) 
Farrer. Joan, pagès dc Puigpelat (13) 
Farrer, Joan. pagès del castell de Selma (18) 
Fel ip , Antoni , sastre, habitant del monestir 

(17) 
Fe l iu , Mar t í (321) 
Felrer, Mag í , prevere beneficiat de l ' esg lé

s i a par roquia l de San ta C o l o m a de 
Queralt (141) 

Fernós . fra Antoni, sagris tà major del mo
nestir, marmessor d 'Antoni d 'Abreu , 
mestre de g r a m à t i c a p o r t u g u è s (276¬
278, 294) 

Ferran, Beneta, mare d'Isabel (35) 
Ferran. Joan, pagès del mas de les Ordes 

(325. 337, 339) 
Ferrando. Antoni, pagès de Vila-rodona (62) 
Ferrando. Antoni, batlle de Pontons (183) 
Ferrando, Joanot, de Fer re res . p a g è s dc 

Pon tons ( 1 6 4 . 2 5 8 ) , a v a l a d o r de 
Francesc Gava ldà (164) 

Ferrando. Jeroni, beneficiat de la Seu, pro
curador de l'abat Contijoc (168) 

Ferrando. Rafael , batlle de Montagut (306) 
Ferrer, Agustí', sabater (100) 
Ferrer. Antoni , clergue (54) 
Ferrer, Antoni Joan, pagès del mas de L l a 

gostera (Pontons), ge rmà de Pere Joan. 
marmessor i tutor dels tres f i l l s de 
Francesc Gava ldà , de Pontons (58. 202) 

Ferrer. Baltasar. pagès de Vilagrasseta (129) 
Ferrer. Bartomeu, pagès de Montagut (339) 
Ferrer. Elisabet, filla de Joan (115) 
Ferrer, Francesc, sastre i batlle de Puigt inyós 

(300) 

Ferrer, Gaspar, donzell, veí de Vilafranca del 
P e n e d è s (191) 

Ferrer, fra Gui l lem, àlies Saperó . notari del 
monestir ( 6 1 . 7 1 , 77, 78. 79) 

Ferrer, Jaume, clergue de Santa Coloma de 
Queralt , procurador de l ' e s c r i v à pere 
Vicenç Ferrer (100) 

Ferrer. Jaume, del carrer cle Vi lanova, bat
lle ( l l i . 157. 165. 169) 

Ferrer. Jaume, teixidor de llana de Santa 
Coloma dc Queralt (141) 

Ferrer, Jaume, dc la Casa Nova , p a g è s i 
batlle de la Guàrd ia dels Prats, procura
dor del seu g e r m à , Jaume, de la V i l a 
Nova . pare i administrador de Jaume 
Ferrer cl jove (146. 156, 275) 

Ferrer. Jaume, cl jove . f i l l de l ' h o m ò n i m , 
jurat de la Guàrd ia dels Prats (156, 157, 
166, 216) 

Ferrer. Joan. fill de Nicolau, de la Guà rd i a 
dels Prats, pare d 'Elisabet i cunyat de 
Pere Joan. prevere beneficiat de Sarral 
(115) 

Ferrer, L lorenç , notari (235) 
Fer re r . Onofre . marmessor de F rancesc 

Gava ldà , dc Pontons (202) 
Ferrer. Pere. de Forès (8) 
Ferrer, Pere. pagès de la Guàrd ia dels Prats, 

habitant del monestir (58. 65. 69. 249) 
Ferrer. Pere. pagès dc la Casanova, de la 

Guàrd ia dels Prats, procurador del seu 
pare Jaume, administrador de l ' h o m ò 
nim, ge rmà del primer (157. 158) 

F e r r e r . Pe r e . c a u s í d i c . p rocu rado r de 
Montserrat, vídua del pagès G i l Mercer 
(149) 

Ferrer, Pere Joan, pagès del mas de Roset 
(Pontons), ge rmà d'Antoni Joan (58) 

Ferrer, Pere Vicenç, escr ivà (100) 
Ferrer. Ramon, de Forès (8) 
Ferrer, Tomàs , prevere de Forès (8) 
Ferreres. Gabriel, de la quadra dc Puigmol tó , 

Sant Joan dc Conil les (327) 
Fcrret. Cebr ià , de Montmell (176) 
F i e u s c t . G u i l l e m , mol iner , habitant del 

monestir (223) 
Figueres (175) 
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Figuerola , Antoni , pagès , batlle general i 
s índic (65, 102) 

Figuerola , Jaume, blanquer de Barcelona 
(13, 48, 66) 

Figuerola, Jaume, de l 'Espluga de Franco l í 
(116) 

Flamarich, Joan, cuiner, familiar del mones
tir, de Bearn (163) 

Flaver ich , Joan, al servei de l'abat Contijoc 
(175) 

Foguet, Antoni , alumne de l'abat Contijoc, 
habitant del monestir (203, 204, 209) 

F o i x , Pere de, cardenal (3) 
F o n o l l , Anton i , e s p ò s de Joana i pare de 

L l u c . del Pla (82) 
Fonol l , Antoni, mercader de Santa Coloma 

de Queralt (242) 
Fonolleda, Gabriel, de Sant Mateu (regne de 

València) , teixidor del monestir (79) 
Fons, Bernat, pagès de Montagut (339) 
Forcallada, Auger. francès, fàmul del mones

tir (335) 
Fornier. Gabriel (151) 
Fortuny. Jaume, pare de M a g í i de Cateri

na, esposa de Mateu Nuell , teixidor de 
l l i del Catl lar (218) 

Fortuny, Jaume, treballador del monestir 
(249) 

Francesc, Pere, pagès de la Vall de Cogulla-
da (59) 

Franquesa, Jaume, d'Igualada (184) 
Franquesa. Joan (10) 
Franquesa, M a r t í Joan, notari d ' Igualada 

(137) 
F re ixa , Agust í , doctor en drets, comensal i 

vicar i general de la Seu de Tarragona 
(132, 138, 141, 181. 184, 198, 205) 

Fre ixa , Francesc, mercader, f i l l de l ' h o m ò 
nim de la mateixa professió i de la seva 
pr imer mul ler . Joana , e s p ò s d ' A n n a 
Cornet, f i l la de Pau i d'Elisabet, d'Igua
lada (184) 

Fuertes. Joan. paraire de llana de Castellar 
(Aragó) , habitant del monestir, pare de 
Joan (239) 

F u e r t e s . J o a n , pa ra i r e de l l a n a de 
Cornudella, fill de l ' homòn im, or iünd de 
Castellar (Aragó) (239) 

Fusteguercs. Joan. à l i e s N a v è s , dc T o r à . 
estudiant habitant del monestir (126) 

Fuster. Agust í , sabater (261) 
Fuster, Francesc, de Montblanc, fiador de 

Gui l lem A m o r ó s , de Puig (203) 
Fuster, L l u c , batlle del Codony (333) 

G 
Gaià , Jaume (211) 
Ga lo f ré , G u i l l e m , del mas de Llagostera , 

pagès i jurat de Pontons (257, 290) 
Gallart . Pere. notari dc L le ida (30) 
Galvà . Antoni, pagès de Bràfim, habitant de 

Valldossera (306) 
Garau, Joan. paraire de Vila-rodona (132) 
Garc ia . Lluís , assaonador de pells dc Reus 

(144) 
Garc ia , Llorenç , prevere beneficiat de Valls 

(36) 
Garc ia , L lorenç , notari (84) 
Gar í , M a g í . sastre del Pont d 'Armentera , 

espòs en primeres núpcies de Magdale
na T é r m e n s (228, 297) 

G a r í , Pere, fuster del Pont d ' A r m e n t e r a 
(133. 340) 

G a r r i g a , A n t o n i , mol ine r del m o l í dels 
monjos de Santa Margarida (34) 

Garriga. Joan, francès (155) 
Gasol , Gaspar ( I I ) 
Gatc l l . Antoni, de Vila-seca. e spòs de Tecla 

(37) 
G a t c l l , Montserrat , de les G u n y o l c s ( l a 

Secuita), tutor dels pupils i dels béns de 
Joan Sanaüja (154) 

G a v a l d à , del R e c . Antoni Joan. p a g è s de 
Vila-rodona (189) 

Gava ldà , del Cantó , Antoni Joan. pagès de 
Vila-rodona (190) 

Gava ldà . Francesc, de Pontons (202) 
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Gava ldà , Jaume, pagès i batlle de Pontons 
(12, 53) 

G a v a l d à , Joanot, marmessor de Francesc 
Gava ldà , dc Pontons (202) 

G a v a l d à , fra L l o r e n ç , bosser de Santes 
Creus, administrador de les rendes del 
monestir (33) 

Gava ldà . Salvador, de Seguer (202) 
Gendre, Bernat, calccter 0 4 2 ) 
Gendre, Bernat Joan (84) 
Gendre, fra Gabriel , s índic , e c ò n o m , procu

rador general i administrador de les 
rendes del monestir, bosser (33, 38, 53, 
55, 66, 76) 

Gener, F rancesc , assaonador de pells de 
Montblanc (279) 

Gener, Mac ià , donat del monestir (33, 39) 
Gensana, Gui l l em, fundador del benefici de 

Santa Maria de l 'altar major de la parrò
quia de Conesa (235) 

Gilabert, S a m s ó , habitant de Santes Creus 
( 2 9 1 , 3 0 1 , 302) 

Gilet , fra Jaume, regent de Conesa, procu
rador de l'abat Contijoc, síndic, ecònom, 
bosser del monestir (162, 175, 199, 204, 
222-224, 240. 242, 255, 256. 263, 264, 
275. 276, 278, 279, 291 , 295. 303, 307. 
314, 319) 

G i l i , D a m i à , notari de Tarragona (229) 
G i l i , Mateu, pagès de Vilagrassa (299) 
Girona, Gabriel , d 'Alcover, cunyat d'Antoni 

Ro ig (20) 
Glanadel, Matali , servent del monestir (99) 
Gomar, mercader dc Barce lona , receptor 

dels delmes de l 'excusat (289) 
Gomar. Joan (113) 
Gomis , Jaume, apotecari, habitant del mo

nestir (324) 
Gost í . Bernat, pagès i senyor de Vilagrasseta 

(178) 
Gral la , Joan L lo renç , militar de L le ida (30) 
Granada, Joan (140) 
Granel l . Jaume. d 'Anglesola, vicari i notari 

de Sarral (269, 271) 

Granera, Antoni, apotecari (320) 
G r a s , fra L l o r e n ç , f rare l a i c ba t l l e 

d ' A i g u a m ú r c i a i lloctinent del batlle 
general (20. 27) 

Grases, fra Antoni, monjo vell i majoral del 
castell de Montoliu ( 9 1 . 113, 130. 131, 
146. 159-162) 

Grases, Pere, paraire de la Selva del Camp, 
habitant del Pont d 'Armentera (105) 

Gratapalles, Miquel, batlle del Pla de Santa 
Maria (93 , 94) 

G r a u , Berna t , de B a r b e r à , habitant del 
monestir (194. 198, 199. 204) 

Grau, Salvador, espòs de Tecla (81) 
Gr imau. Pere. teixidor de lli (133) 
Gr imau (311 , 315) 
Guardes. Antoni, nunci dc Conesa (240) 
Guasc. Antoni, nunci i jurat dc les corts dels 

batlles cle Forès i Conesa (298) 
Guasc . Gaspar, p a g è s de la S e l v a , segon 

e s p ò s d ' E u l à l i a , casada en primeres 
núpcies amb Lluís , pagès del mateix lloc 
i mare de fra Andreu, novici dc Santes 
Creus i dc Llu í s , habitant de València 
(163) 

Guasc, Mateu i el seu fill Joan, terratinents 
dc Selmella (147) 

Güel l , Bartomeu, de Montmell (176) 
Güel l . Joan, pagès dc l 'A lbà (67. 135) 
Guerau, Salvador (84) 
Guinovart. del Pla (27) 
G u i n o v a r t . A n t o n i , dc la G r a n j a 

d ' A i g u a m ú r c i a , pagès habitant dc San
tes Creus (192. 193) 

Guinovart, Bartomeu, pagès de Santa Agnès , 
habitant del mas dc l 'Es teve (les Ordes) 
(307) 

Guinovart, Bartomeu (145) 
Guinovart. Bernat (145) 
G u i n o v a r t . J o a n . p a g è s de la g r an j a 

d ' A i g u a m ú r c i a (307) 
Guinovart. Joan. d ' A i g u a m ú r c i a (104) 
Guiot. Antoni, pagès i jurat de Peralta (241) 
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Guiot. Joan, pagès i jurat de Peralta (236. 
283) 

Guitet, Bartomeu (351) 

H 

Huguet, Francesc, de Lle ida , pagès de Pon
tons (43 , 50) 

Huguet, Pere, pagès dc Marmellar (27) 

I 
Isern, de Rubials (87) 
Isern, Pere, sotsprior, exercint les funcions 

dc prior, marmessor de Magdalena Valls 
de Salbà i després prior 0 1 2 , 134) 

Ivorra, Bartomeu, jurat de la Guàrd ia dels 
Prats (169) 

Ivorra, Francesc, pagès de la Guàrd ia dels 
Prats (79) 

Ivorra, fra Francesc, monjo de Santes Creus. 
escolar (163. 330) 

Ivorra. Jaume, pagès de la Guàrdia dels Prats 
(79) 

Ivorra, Joan. pagès i jurat de la Guàrd ia dels 
Prats (216) 

Ivorra, Lluís d' , donzell de Figuerola i pro
curador de Santes Creus (78) 

J 

Jaques, Bartomeu, beneficiat del benefici dc 
Sant Joan Baptista del castell de Querol 
i d e s p r é s del dels dotze a p ò s t o l s del 
castell de l 'Arquebisbe (138) 

Je ròn im. Montserrat, espòs dc Violant (215) 
Joan, Andreu, comanador del convent de la 

M e r c è dc Montblanc (169) 
Joan. Francesc, paraire de Conesa (14) 
Joan, Jaume, pagès i batlle local de Conesa 

(11) 
Joan, Mateu de. notari de Barcelona (18) 
Joan. Nadal, pagès de Conesa (120) 
Joan, Pere, prevere beneficiat dc Sarral, tutor 

d 'E l i s abe t , filla del seu cunyat Joan 

Ferrer, fill de Nicolau, dc la Guàrdia dels 
Pra ts , procurador de Jaume M a r t í i 
Onol're C a s t e l l ó , paraires dc l lana dc 
Sarral (115, 269. 271) 

Joan. Pere. mercader (177) 
Josa i dc Gra l la , Joana de, v ídua de Joan 

Llorenç Gra l la , militar de L le ida (30) 
Jovany, Joan. pagès de Pu ig t inyós (219) 
Jover. Nicolau, metge del monestir (307) 
Jover, Pere. mercader dc Valls i e spòs de 

Lluïsa (36) 

L 
Lambert dc Cï tcaux (262) 
Lara , Manrique dc. lloctinent reial i capi tà 

general ( 3 2 1 . 322) 
Lat , Ramon, sastre d 'A iguamúrc i a , or iünd dc 

C in t egabe l l e ( d i ò c e s i de M i r e p o i x , 
F rança ) (284 . 285. 291) 

Lie t . Bertran dc. ferrer (239) 
Llagostera. Miquel (176) 
Llanes. Sebast ià , notari reial de Barcelona 

(264-266) 
Llaurador. Joan. de L le ida , habitant de San

tes Creus (23) 
Lleonart. Andreu, apotecari dc Cabra, habi

tant del monestir ( 2 2 1 . 222, 224. 229. 
230) 

Llevet . Pere. escolàs t ic (331) 
L l i m e s . Miquel, notari de Barcelona (314) 
Llobera. Bernat, paraire de llana, habitant dc 

Barcelona, procurador de fra Jaume Ortis 
(259) 

Llorac . Jaume (331) 
Llorac . Joan (331) 
Llorac . Pere. de Santa Perpètua (331) 
Llordat . Gui l lem Arnau dc. donzell, veguer 

dc Montblanc (158) 
Llorens. Bernat (321) 
Llorens, Miquel Ponç , habitant del monestir 

(316) 
Lloret, fra Pere. notari de Santes Creus (20, 

2 6 . 3 2 . 3 5 . 4 2 . 4 5 . 4 7 . 4 9 . 5 1 ) 
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L luna , Joanot, notari de Montblanc (85) 
L lune l l . Jaume, de Sant Fe l iu de Llobregat 

(294) 
Loaces, Ferran de, arquebisbe de Tarragona 

(205) 
L o p e s , P e d r ó , de R u e d a de M o l i n o s 

(Castella), servidor de l'abat Mendoza(7) 
Loysier , Joan, abat de Cï teaux (89) 
Luna , mossèn (91) 
Luna , Violant o Angelina, muller de Guerau 

de Queralt, senyor de Santa Coloma de 
Queralt (48, 50, 66) 

M 
Macip, Joan, cunyat de Joan Corones, de 

Sant Gallard (134) 
Macip, Joan, pagès de Roqueta (152) 
M a g r i n y à . Pere, mestre de cases f rancès 

"(diòcesi de Toul) (87) 
M a i m ó , Jaume, pagès del castell de Ferran, 

tutor de Pere M a i m ó , de les Gunyoles, 
fill de l ' h o m ò n i m (108. 109) 

Mallafré , Francesc, de la Secuita (127) 
Mariner. Francesc, fuster del Pont d 'Armen

tera ( 2 3 1 . 232. 339) 
M a r q u è s , Mateu, de Val lbona, fàmul del 

monestir (335. 336. 338) 
Martell , Joan, apotecari (203) 
Martell, Joan, substitut del notari Lluís Noet, 

de Santa Coloma de Queralt, habitant 
del monestir (206) 

Mart í , Antoni, prevere del Pont d'Armente
ra (132. 138) 

Mar t í . An ton i , teixidor de l l i de Conesa, 
sagris tà de l ' esglés ia parroquial (288) 

Mar t í . D a m i à , fill de Joan. pagès del Pont 
d 'Armente ra , terratinent de Se lme l l a 
(148, 246. 247) 

Mart í . Damià , f i l l dc l ' h o m ò n i m i de la seva 
primera muller, Coloma, espòs de Joa
na, f i l la de Montserrat Bertran, à l ies 
Te ix idor i de Montserrat, pagesos del 
Pont d 'Armentera (282) 

Mar t í , Francesc, pagès dc Pontons, curador 
dels b é n s i dels pup i l s d ' A n t o n i 
Cossonies. paraire de llana (238. 313) 

Mart í , Jaume, de Conesa (56) 
Mart í , Jaume (82) 
Mar t í . Jaume, pagès i paraire de l lana de 

Sarral , fàmul cle l'abat Contijoc i habi
tant del monestir, curador de les p u p i l -
les i dels béns de Vicenç A m o r ó s (208, 
267. 269. 271) 

Mar t í . Joan. pagès i jurat dc Conesa, pa t ró 
del benefici cle Santa Mar ia de l 'altar 
major de la par ròquia (56, 235) 

Mar t í . Joan, pagès dc Pontons (257) 
Mar t í , Joan. pagès del Pont d 'Armentera, 

pare de Damià , terratinent de Selmella 
(148. 351) 

Mart í , Joana (197) 
Mart í , Marc. espòs de Caterina (60) 
Mart í , Pere. teixidor de lli i batlle de Conesa 

( I I , 14, 125. 288) 
Mar t ínez del Vil lar . Mart ín , senyor de V i l a -

rodona (296) 
Martorell, de Roda, comissionat del Procu

rador del Camp (191) 
Marxant Flamerich. Joan. familiar del mo

nestir, espòs cle Maciana (262) 
Masferrer. Francesc, militar de Granollers 

(230) 
Massaguer (145) 
Masses, fra Esteve, frare laic. s índic i pro

curador de Santes Creus (38) 
Massó , fra Esteve de, frare laic. procurador 

dc Santes Creus (63) 
Mata, Antoni de. de Forès , fill d 'Antoni i dc 

Càndia , espòs de Caterina Canader (83) 
Mateu. Gaspar, àl ies Granel l . apotecari de 

Santes Creus (228, 292) 
Mateu. Gaspar, paraire dc llana, e spòs dc 

Tecla, del Pont d 'Armentera (237) 
Mateu. Joan. treballador de Montornès (238) 
Mateu. Jeroni, dc Vallmoll (155) 
Mauriach. Joan. forner de Tolosa, habitant 

del monestir (46) 
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Mainer. Joan, pagès de les Cabeces, cunyat 
de Pere Soler, pagès del mas del Castell 
de la Secuita (192) 

Medina , fra Pere de. frare la ic o donat, 
procurador del monestir (345) 

Meiner, Pere, pagès dc l 'Argi laga (127) 
Meneior, L lorenç , corredor i jurat de Pon

tons (65) 
Mercer. G i l , pagès , espòs de Montserrat i 

parc de Llu ïsa (149) 
Mercer. M a g í , beneficiat de l ' e sg lés ia de 

Santa Coloma (170, 171) 
Merla , Jaume, sastre de Conesa (177, 197) 
Mestre, Antoni (139) 
Mestre, Antoni , paraire de l lana del Pont 

d 'Armentera (253) 
Mestre, Cosme, f i l l de Joan, paraire i mo

liner de draps de llana del Pont d 'Ar 
mentera, jurat i administrador dc l 'Hos
pital (133. 185. 186. 196 ,213 ,253 ,270 . 
308) 

Mestre. Gabriel , sagristà major, marmessor 
de Magdalena Valls de Salbà, germana 
de l'abat Jaume Valls (112, 134) 

Mestre. Jaume, paraire de l lana del Pont 
d 'Armentera, f i l l dc Joan ( 1 0 1 , 102) 

Mestre. Joan. paraire de llana del Pont d 'Ar
mentera , e s p ò s en segones n ú p c i e s 
d'Elisabet, fi l la de Joan Moles i d 'Espe
rança (casada en primeres núpcies amb 
J o a n V e c i a n a , pa ra i r e de l l a n a de 
Sarral)(44, 200, 237, 246, 247, 250, 254) 

Mestre, fra Josep (353) 
Mestre, fra L l u í s , majoral del castell dc 

Conesa, sagristà major de Santes Creus 
(97. 278, 294, 352) 

Mestre. Marc . hostaler i paraire de Val l s , 
g e r m à de Joan (44) 

Mestre, Marc, vicari del Pont d'Armentera 
(105, 110) 

Mestre. Miquel , paraire. jurat i administra
dor de l 'Hospital del Pont d'Armentera 
(185. 186. 196. 227. 253) 

Mestre, Onofre. paraire de l lana del Pont 
d 'Armente ra , e s p ò s de Rosa , gendre 
d 'Antoni Tolrà . pagès i de R o s a (325. 
337. 338) 

Mestre, Vicenç, tintorer dc Valls (84) 
Mestres. Jaume, jurat del Pont d 'Armente

ra, fill de Pere i cunyat dc Joan Sastre, 
sastre (133. 335) 

Mestres, Pere. paraire de llana, jurat i admi
nistrador dc l 'Hospital del Pont d 'Ar 
mentera, parc de Jaume (133, 308. 325, 
335) 

Minguella. Jaume, notari de G u i m e r à , habi
tant del monestir i de Valls (126. 219, 
220. 240-242. 249. 256. 260. 2 6 1 , 267, 
2 7 1 . 273. 277. 278. 289. 296. 298. 299, 
303) 

Mire t . Cosme. paraire de l lana del Pont 
d 'Armentera (225) 

Miret. Joan, paraire de llana del Pont d 'Ar 
mentera, fill d 'Eulà l ia , espòs de l ' h o m ò 
nima, cunyat dc Marc C o n s t a n t í , del 
mateix ofici (105. 133. 147, 225. 226. 
250. 2 5 1 . 265. 309. 310) 

Mi ró . Antoni, prevere beneficiat de Cervera 
(160) 

Mi ró . Antoni, vicari dc Conesa (106) 
Mi ró , Bartomeu, pagès dc Montagut (41) 
Mi ró . Gabriel (67) 
Miró . Jeroni, notari de Cervera, habitant del 

monestir (342) 
Mi ró , Joan. notari dc Sarral (330) 
Moia, Joan dc, apotecari de Santa Coloma 

de Queralt (6) 
Moles, Joan, espòs d ' E s p e r a n ç a (casada en 

primeres n ú p c i e s amb Joan Vec iana , 
pa ra i re cle l l a n a de S a r r a l ) i pare 
d'Elisabet, segona muller dc Joan Mes
tre, paraire de llana del Pont d 'Armen
tera (200) 

Mollcr, Pere. pagès de Rocafort de Vallbona 
(214) 

Moncada. N . . clergue (54) 
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Monjons, An ton i , criat de Jeroni Cornet 
(184) 

Mon l l eó , L lo renç , menor (36) 
Monparler, Antoni Joan i Joan, germans de 

Sarral , pagesos de la Guàrd ia dels Prats 
(115) 

Montaner, Bernat, batlle, hereu de l ' h o m ò 
nim, tutor dc Montserrat Piquer (125) 

M o n t a r g u l l , J aume , p a g è s de R a m o n e t 
(Montagut), espòs d ' À n g e l a (323, 339) 

Montestruc, D o m è n e c , alumne o r iünd de 
Gascunya, habitant del monestir (249, 
272, 273) 

M o n t s ó , Antoni , pagès , e spòs d 'Eu là l i a , de 
Montagut (270) 

Montserrat, Jaume, pagès (177) 
Montserrat, Joan, mercader de Valls (241) 
Montserrat, Joan, teixidor de llana del Pont 

d'Armentera, habitant del monestir (252, 
321) 

Montserrat, Mateu Jaume, pagès del Pont 
d 'Armentera (32, 33) 

Montserrat, Pere, sabater de Sarral (330) 
Montsuar, Nicolau de, senyor dc Pu iggròs 

(314) 
Montsuar. Onofre de, senyor de P u i g g r ò s 

(314, 346) 
Mora , Pere, mestre dels molins de Cabra 

(60) 
Morc l ló (221) 
Morgades, Jaume, paraire de llana i jurat del 

Pont d 'Armentera (103, 325, 335) 
Morgades, Rafae l , daguer de Vila-rodona 

(234) 
Muller, Francesc, pagès , espós de Marianna, 

fi l la de Jaume P a ó i dc Caterina (57) 
Mur. Josep, escr ivà (331) 

N 
Nadal , An ton i , f i l l de T o m à s i g e r m à de 

Francesc, doctor en medicina, resident al 
monestir (126, 205) 

Nadal, Francesc (126) 

Nadal, fra Onofre. monjo i s índic (85) 
Nadal. Pere, sastre de Valls (31) 
Nadal, Pere Joan, paraire de llana de V i l a -

rodona (62) 
Nadal, Tomàs , àlies C lave l l , pagès del mas 

de Verguen t s , de S a n a ü j a , pa rc de 
Francesc i Antoni, doctor en medicina, 
habitant del monestir (126) 

Nicolau (352) V. Sabater. Nicolau. 
Ninot, Arnau, prevere (2) 
Ninot, Pasqual (141) 
Noet, Antoni , sastre dc Santa Co loma de 

Queralt , hereu universal de fra L lu í s 
Noet (88, 209) 

Noet, Antoni, paraire del Pont d 'Armentera 
(138) 

Noet o Nuet. Gabriel , de Conesa, estudiant 
en arts de Barcelona i prevere benefici
at de Conesa (117-119, 149, 160, 162, 
174, 187-189, 190, 194, 235) 

Noet, Jaume, dc Conesa (56, 125) 
Noet, Jaume, prevere beneficiat de Conesa 

(168, 187-190, 235) 
Noet o Nuet, Jaume, "de la P laça" , pagès de 

Conesa, e spòs dc Beneta (162, 287) 
Noet o Nuet, Joan, àlies "lo Pub i l l " f i l l de 

l ' h o m ò n i m , pagès dc Conesa, procura
dor de la seva germana, Caterina, v ídua 
del sastre E l o i Segarra (107, 187, 188, 
286, 287) 

Noet, Lluís , de Santa Coloma de Queralt, 
notari de Santes Creus, g e r m à d 'Antoni 
(5, 85, 88, 89, 9 1 . 98. 100, 103, 104, 
106, 108, 109, 113. 117, 118. 127. 133, 
134. 136, 138. 141. 146, 149. 153, 156, 
158. 161-164, 170, 171, 175, 176, 182, 
185, 191, 196, 199. 200. 2 0 1 . 204, 206, 
207, 209) 

Noet. Maties, pagès de Conesa (194) 
Noet, Pau, prevere de Conesa (168) 
Nogués o Noguers, fra Joan, frare laic, batlle 

general i majoral, marmessor d 'Arnau 
Camalers, treballador del monestir ( 9 1 , 
238, 249. 351) 
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Noguers, fra Pere, s índic, bosser, e c ò n o m i 
procurador de l'abat Contijoc (264, 274, 
279, 283. 294, 295. 300, 327) 

Nolla, Gabriel , de la torre dels Ovel ls , pa
gès i jurat de Montagut (18) 

N u c l i , Mateu, teixidor de l l i del Cat l lar , 
procurador de la seva esposa, Caterina, 
f i l la de Jaume For tuny i germana dc 
M a g í (218) 

o 
Olanya, Francesc, veguer de Montblanc (61) 
Olesa, Mateu, espòs d 'Eu là l i a ( 8 1 , 84) 
Olivart , Jaume (169) 
Olivart , Jaume, prevere de la Guàrd ia dels 

Prats (275) 
Olivart. Joan, pagès i jurat de la Guàrdia dels 

Prats (216) 
Olivart , Joan, àlies "lo Pubi l l " , pagès de la 

Guà rd i a dels Prats (216) 
Ol ive l la , mestre Jaume, cunyat del mestre 

ferrer Antoni V ida l , de Pontons, mar
messor de Francesc Gavaldà , del mateix 
lloc (202) 

Oliver, Arc ís o Narcís , fuster del Pont d 'Ar 
mentera (217. 254. 255) 

Ol iver , Montserrat, oncle matern de Pere 
O l i v e r , p a g è s del mas Moragues (el 
Catl lar) (193) 

Ol iver , fra Pere, procurador de Francina , 
v ídua de Gabriel Rosa, pagès de Sitges 
i casada en segones núpcies amb Joan 
Caste l ló , paraire de llana de Vila-rodo
na (62) 

Oliver, Pere, pagès del mas Moragues, ne
bot de Montserrat Ol iver (193) 

Oller, Antoni , clergue de Cabra (7) 
Oller, Joan (11) 
Oller, fra Marc, síndic, e c ò n o m i procurador 

de l'abat Contijoc i del monestir, prior, 
marmessor del mestre de g r a m à t i c a 
p o r t u g u è s A n t o n i d ' A b r e u . d ' E l o i 

Segarra (205. 224. 276-278, 286-288, 
294, 295, 300) 

Ol ler , Pere, blanquer, fiador dc G u i l l e m 
A m o r ó s , de Puig (203) 

Olomar, Antoni, pagès de Nulles (291) 
Olotnar, Jaume, teixidor de l l i de Val lmol l 

(284) 
Olu ja , An ton i , paraire de l lana del Pont 

d'Armentera (329. 332, 340) 
Oluja, Bernat, pagès dc Conesa (107, 177) 
Oluja, Bernat, prevere beneficiat de Conesa 

(187-190. 235) 
Oluja, Joan (11) 
Oluja, Joan, jurat de la Guàrd ia dels Prats 

(169) 
Oluja. Joan, pagès i jurat de Conesa, sagristà 

de l ' esglés ia parroquial (194, 288) 
Oluja, Joan, paraire del Pont d 'Armentera, 

jurat i administrador dc l 'Hospital , pare 
de Miquel , Antoni i Joan, del mateix 
ofici (101 . 102, 153. 185. 186, 253 ,254 , 
270) 

Olu ja , Mique l , paraire de l lana del Pont 
d'Armentera, fill de Joan, espòs de Jo
ana (88, 120, 143. 186, 226, 237, 282) 

Oluja, Pere, rector i notari del Pont (253. 
338) 

Olz ina , Gabriel , dc Valls (217) 
Omella , Antoni, teixidor d ' A l c a n y í s , habi

tant del monestir (44) 
Oms. Bernat, paraire de llana del Pont d 'Ar

mentera (340) 
Oronic o Oronix, Gabriel , espòs d'Isabel i 

pare de Gabriel i dc Joana, muller de 
Joan Soler, pagès (179, 180) 

Orpinell , els (186) 
Orpinell . Antoni, rector de Querol i benefi

ciat del benefici de Sant Joan Baptista 
de l 'esglés ia del castell (136-138. 196. 
201) 

Orpinell , Antoni. d 'Albareda (136) 
Orpinell , Bartomeu, batlle de l 'A lbà (289) 
Orp ine l l . Jaume, p a g è s dels Destres (67 . 

136) 
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Orpinell, Jaume, pagès d'Albareda (Querol), 
procurador del seu ge rmà Antoni, preve
re beneficiat del benefici de Sant Joan 
Bapt i s ta de la capel la del castel l de 
Querol (137) 

Orpinell, Joan, del mas de Pinyana, espòs de 
Magdalena (136) 

O r p i n e l l , M a g d a l e n a , v í d u a de Joan 
Orpinell , del mas de Pinyana (267) 

Orpinell . Mateu, pagès de Santa A g n è s de 
Selma (48) 

Orpinell , Miquel , pagès de l 'A lbà (185) 
Orpinell , Miquel , paraire (213) 
Ortells, Miquel , sastre (35) 
Ortells, Miquel , estudiant de Santa Coloma 

de Queralt, notari (200, 305, 306, 313, 
315, 328, 344) 

Ortells. Rafael , sastre de Santa Coloma de 
Queralt (134) 

O n í s , fra Jaume, monjo i vicari de Conesa, 
notari en nom de Lluís Noet, tutor de la 
f i l la del seu ge rmà Miquel, a càr rec de 
la capella o ermita de Valldossera (194, 
197, 259, 260, 306) 

Ortis, Miquel , llibreter de Barcelona, ge rmà 
de fra Jaume, v icar i de Conesa (259 , 
260) 

Ovara (318) 

P 
Padilla, Inquisidor dc Barcelona (198) 
Paladella (140) 
Paladella, Joan, de Reus (140) 
Palau, Andreu, vicari de Selma i dc Cellers 

(176) 
Pa l la rès , Jaume, pagès de la Secuita (292) 
Palou, Antoni, de Sarral (115) 
P à m i e s . Pere (140) 
P a ó . Jaume, marit de Ca te r ina , pare de 

Marianna. esposa de Francesc Mulles 
(57) 

Paó , Marianna, f i l la dc Jaume i de Cateri
na, esposa de Francesc Mulles , pagès 
(57) 

Papiol, Antoni, pagès dc Pu ig t inyós , e spòs 
de Magdalena (219. 220, 255, 256. 263) 

Papio l , Antoni , matalasser dc Masl lorens 
(319) 

Pardo, Anton i , paraire dc l lana del Pont 
d'Armentera (246, 247. 337) 

Pardo, Miquel, prevere del monestir (79) 
Pardo de la Casta. Miquel, rector dc Conesa 

(11) 

Pasqual, Joan. batlle de Sarral (269) 
Pasqual, Montserrat (112) 
Pasqual, Pere (2) 
Pasqual, Pere, pagès dc Blancafort (203) 
Pastor, fra Nicolau, s índic , e c ò n o m i procu

rador de Santes Creus (46) 
Patrar, Joan, ferrer de Cons tan t í (325) 
Pena, Joan de la, majoral o pastor d'ovelles 

de Santes Creus (281) 
Peralada, Joan. teixidor de Passanant (240) 
Perbi, Gui l lem o Gi ldó de, fill del serrador 

francès Mateu, mort d'accident a Conesa 
(106, 152) 

Perbi, Mateu de, serrador francès, e spòs dc 
Caterina Faia i parc dc Gui l lem i g e r m à 
d 'Antoni i de Benet, pare d 'Antoni i de 
Bartomeu (106, 152) 

Pere, Lluís , mestre dc cascs f rancès , habi
tant dc la Granja de la Tallada (218) 

Perelada, Joan, espòs de Caterina (12) 
Perpinyà, Joan, ferrer dels Prats del Rei (98) 
Pere, mestre, "lo boter". francès (312) 
Picaire. Antoni, vicari del Pont d 'Armente

ra (110) 
Picaire, Joan (276) 

Pi les , Marc . paraire de llana de V i m b o d í , 
habitant de Santes Creus , frare la ic , 
batlle general dc la senyoria del mones
tir (120, 122, 144. 249, 323. 324) 

Pines , M a r c . alumne de l 'abat Cont i joc , 
visitador dc l'orde (212) 

P inós , fra Pau. s índic , e c ò n o m i procurador 
dc Santes Creus (46) 

P inós , Pere, dc Reus (206) 
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Pintor. Joan, paraire de llana del Pont d 'Ar 
mentera, o r i ü n d d ' A s t e r ( d i ò c e s i dc 
Tarbes. F rança) , f i l l d 'Arnau, pagès i de 
G a l l a r d i n a de R a b i e l a , g e r m à de 
D o m è n e c i dc Joan. t ambé d'Aster (281 , 
297) 

Pinyana, Gui l lem (132) 
Piquer, Estefania, abadessa de Vallbona de 

les Monges (210) 
Piquer, Jaume, pagès de Montoliu (65) 
Piquer, Joan (125) 
Piquer, Montserrat, pagès , hereu de Joan, de 

la Sala (125) 
Piquer, Pere de, procurador del monestir de 

Vallbona de Ics Monges (210) 
Pla, Bernat Joan. notari dc Puigt inyós (273) 
Plana, Joan, fill de Damià , de Vallmoll (155) 
Plana (318) 
Poc, Joan, paraire (141) 
Poc, Joan, de la Sebrosa (164) 
Poca, Jaume (306) 
Polo, Joan, notari de L le ida (30) 
Polo, T o m à s , notari de L le ida (95) 
P o n ç , f ra M o n t s e r r a t , no t a r i , mort a 

Granollers (158, 230) 
Pons, M a g í , de les Piles (170, 171) 
Pons, Miquel Llorenç , habitant del mones

tir (314) 
Pont, Antoni (122) 
Pont, Joan, pagès de Montoliu (92, 118) 
Pont, Pere (123) 
Pont, Salvador, del Cobert (159. 161) 
Pontar ró , Pere, pagès dc Vilabella (172) 
Ponter, fra Jaume, professor dc teologia (61) 
Pontons, Jaume, botiguer de teles de Valls 

(237) 
Pontons, Joan (140) 
Porsenda, fra L lo renç , frare laic (39) 
Porta, Andreu, batlle dc Gramuntell (124) 
Porta, Francesc, mestre de cases (337, 338) 
Porta, Gabriel , or iünd de Mont só , habitant 

del monestir (295) 
Porta, Joan, jurat de Montagut (306) 
Porta, fra Mag í , president (278) 

P o r t u g u è s , J e r o n i , de Q u e r o l , pa rc de 
Montserrat, muller amb Violant (215) 

Prats, B l a i , dc Vallmanya (diòcesi d 'Urgel l ) , 
estudiant (201) 

Prats, Jaume, sastre de Santa Coloma (149) 
Prunera. Joan. de Tàr rega (19) 
Prunera. Joan, pagès de Vallespinosa (215, 

351) 
Prunera, Montserrat Magí , mercader de Valls 

(191) 
Prunera. Pere (87) 
Puço , Miquel de. d ' A l q u é s s e r (Aragó) , pro

curador de fra Esteve de M a s s ó , frare 
laic, procurador dc Santes Creus (63) 

Puig, Antoni, apotecari de Caste l ló , habitant 
dc Santes Creus (140) 

Puig. Bald i r i . de Barcelona (264) 
Puig, Bernal (298) 
Puig, Francesc, de Montblanc (19) 
Puig, Joan (134) 
Puig. Joan. pagès (296) 
Puig, L lorenç , paraire de Vila-rodona (282) 
Puig . Miquel Onofre des, barber, habitant 

del monestir (13) 
Puig, Pere, causídic de Barcelona, procura

dor de J e r o n i A r m a n t , m e r c a d e r 
barce loní (45) 

Pujalt, Joan, pagès dc Tornabous (294, 295, 
299, 300) 

Pulby, Gi ldó dc. fill de Mateu (151). V. Perbi 
Pulby o Poulby. Mateu de (151) . V. Perbi 

Q 

Quer, Antoni, d 'Albareda (136) 
Quer, Antoni , paraire de l lana de Querol 

(200) 
Quer, Jaume, dc Cabestany, fami l ia r del 

monestir (140) 
Queralt, Francesc, paraire de llana de Cabra 

(78) 
Queralt. Gui l lem, pagès de Cabra (329) 
Queralt, Joan. pagès dc Montoliu (117, 119) 
Queralt. Joan, el vel l , de Montoliu (119) 
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Queralt, Guerau de, senyor de Santa Colo
m a de Quera l t , e s p ò s de V i o l a n t o 
Angel ina de Luna (48, 50, 66) 

Queralt, Joan, mercader de Santa Coloma de 
Queralt (66) 

Q u e r a l t ó , J a u m e , p r i m e r e s p ò s de 
Bartomeua, casada en segones núpc ies 
amb Francesc Reusic , ferrer i hereva de 
Jaume Noet (162) 

Queral tó , Joan, senyor de Montoliu (97, 125, 
130, 131) 

Quera l tó , Pere, pagès (97) 
Querol, Jaume, pagès (338) 
Qucsquil l , mestre Joan (351) 

R 
Rabassó , Bartomeu, sabater de Valls (25, 33) 
R a b a s s ó , F rancesc , p a g è s del mas de la 

Secuita, sogre d 'Antoni Gibert, t a m b é 
pagès (193, 207) 

Rabie la , Gal lardina de, dc Tarbes, esposa 
d 'Arnau Pintor, pagès , mare de Joan, 
D o m è n e c i Joan, d 'Aster (281) 

Rafequcs, notari (296) 
Ramon, D o m è n e c , paraire del Pont d 'Ar 

mentera (32) 
Ramon, Miquel, flassader de Cambrils (238) 
Rater, Gabriel , pagès de Valls (241) 
Ravesca l l , Joan, pagès d 'Alcover (36) 
Reboster, Mateu, paraire de l lana de V i 

lafranca, procurador de l'abat Mendoza 
(52) 

Renyer, Pere, paraire de llana de Vila-rodo
na (152, 223) 

Requesens (318) 
Requesens, Antoni , pagès del mas d'en B r u 

(31) 
Requesens, Beneta, f i l la de Pere Requesens, 

p a g è s de la Torre Busqueta, de V i l a -
d e m à g e r i muller de Joan Rovi ra , pagès 
del mas del Bosc, de Montagut (6) 

Requesens, Galceran de, batlle general de 
Catalunya (4) 

Requesens, Joan. pagès de Pu ig t inyós (219, 
220, 231-233) 

Requesens, Pere, p a g è s de la Torre B u s 
queta, de Vi lademàger (13) 

Respes, fra Antoni (347) 
Reusic, Francesc, ferrer, espòs de Bartomeua 

(casada en primeres núpcies amb Jaume 
Q u e r a l t ó i hereva de Jaume Noet i la 
seva muller. Beneta) (162) 

Reusic, Gabriel , causídic de Barcelona, pro
curador dc Joan C o n e s a , p a g è s dc 
Puig t inyós (34) 

Reusic , fra T o m à s , notari (47) 
Ribcr, Arnau, habitant del castell de Pontons, 

marmessor de Francesc G a v a l d à (113, 
202) 

Riber, Joan. de Montblanc (68) 
Ricart . Jeroni, pagès dc Vila-rodona (320) 
Ricart , Joan, habitant del monestir (262) 
Ridaura, Andreu, espòs de Margarida i pare 

de Joana (122) 
Ridaura, Jaume, pagès de Montoliu (118) 
Ridaura, Joan, pagès de Montoliu, tutor dels 

pupils d 'Andreu Ridaura i de Margari
da (117, 122) 

Ridaura, Joana, fi l la d 'Andreu i de Marga
rida i esposa de perc Saurct, teixidor de 
l l i (122) 

Rigau o R icau . Joan, francès, habitant del 
monestir (265. 274, 280, 284, 285) 

R i o , Francí . batlle local del monestir (86) 
R i q u e r , J o a n , j u tge de V i l a f r a n c a del 

Penedès (343) 
Riudefoix, Gui l lem de. pagès de Cambri ls , 

fill de Joan i de Blanquina, de la qual 
és hereu universal i procurador (5) 

Robiol , Mateu, pagès de Vilagrassa (299) 
Roca, Antoni, prevere i beneficiat de l 'esglé

s ia de V i l a b e l l a , procurador del seu 
nebot Jaume Roca . clergue beneficiat 
del mateix lloc (170. 171) 

Roca , Antoni, pagès de Pontons (5) 
Roca , Antoni Joan, pagès dc Vila-rodona, 

habitant del monestir (46) 
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Roca , Esteve, assaonador de Val ls , f i l l dc 
F r a n c e s c i de C à n d i a , de la G r a n j a 
d ' A i g u a m ú r c i a (80) 

Roca , Francesc, pare i f i l l (espòs d 'Eu là l i a ) , 
pagesos d ' A i g u a m ú r c i a (40, 153. 278, 
284, 285) 

Roca , Francesc, o r iünd de França (294) 
Roca , Gaspar, del Rourel l (128) 
Roca , Jaume, clergue beneficiat de Vilabella 

i del benefici del Sagrat Cor de Crist de 
l ' e sg lés ia de Querol (170) 

Roca , Jaume, mercader de Valls (197) 
Roca , Joan, pagès del mas dc la Gu ixe ra 

( l 'A lbà ) , cunyat de Joan Domingo, dels 
Destres (153) 

Roca , Joan, estudiant de Santes Creus, ne
bot d 'Antoni Roca , prevere (172) 

Roca , Pere, beneficiat del Pont d'Armente
ra (138, 170, 341) 

Roca , Ramon, moliner (320) 
Rocafort, baró de (306) 
R o c a m o r a , Je ron i , c i u t a d à de Tarragona 

(273) 
R o c a m o r a , M a c i à , e s p ò s d ' I s a b e l , de 

Pu ig t inyós (31) 
Rocamora , Sebas t i à , p a g è s de P u i g t i n y ó s 

(305, 311 , 315, 317, 319) 
R o d ó , Antoni, sastre de Valls (25) 
Roig , Antoni, llaurador d ' A i g u a m ú r c i a (17, 

20-22) 
Roig , Antoni , pagès dc Vila-rodona (252) 
Roig , D a m i à , jurat de Pu ig t inyós (318) 
Ro ig , Gabriel , pagès de les Gunyoles, tutor 

de Pere M a i m ó , fill de l ' h o m ò n i m (109) 
Roig , Joan, de Fulleda, servidor del mones

tir (43) 
Roig , Joan, de Guimerà , habitant del mones

tir (255, 256) 
Roig , Joan, batlle de Puigt inyós (202, 328) 
Roig , fra Joan, monjo de Santes Creus (163) 
R o i g , Joana, f i l l a d 'Antoni Ro ig i esposa 

d 'Antoni Farrer (22) 
Rol lan , Ramon, serrador de França (164) 

Romeu, Antoni Joan. daguer de Vila-rodo
na (223, 342) 

R o m e u , Montserrat , de B a r b e r à , f i l l de 
Miquel i g e rmà dc Pau (84, 143) 

R o m e u , M i q u e l , de B a r b e r à , pare de 
Montserrat i Pau (84) 

Romeu , Pau. de B a r b e r à , f i l l dc Mique l , 
g e r m à de Montserrat i e spòs de Marga
rida ( 8 1 . 84. 143) 

Rosa , Gabr ie l , pagès de Sitges, e s p ò s dc 
Francina (62) 

Rosich , Antoni, treballador (213) 
Rosich, Joan. pagès, espòs de Tecla, del Pont 

d'Armentera (251) 
Rossel l , Antoni, paraire dc llana del Pla (59, 

78) 
Rossel l . Bartomeu, de Pontons (183) 
Rossel l . Benet, pagès (312) 
R o s s e l l , Jaume, p a g è s del P l a de Santa 

Maria (227) 
Rossel l , Joan, pagès (227) 
Rosse l l . Miquel (5) 
Rosse l ló , Antoni, batlle (303) 
R o s s e l l ó , J a u m e , t e i x i d o r de l l a n a de 

V i m b o d í (182) 
Rosse l ló . Montserrat, pagès (303) 
Rossic, Joan. rector de Sabadell, habitant de 

Barcelona, procurador de Pere V i rg i l i , 
del mas de la V e l c l l a i de J a u m e 
Domingo, del mas de R o b i ó ( S a l b à ) 
(114) 

R o u r e s , Onofre Joan , notari de la v a l l 
d 'A l f àndec (212) 

Rovellats, Nicolau, pagès de Selma (58) 
Rov i ra , Antoni, del mas de la Serra, pagès 

i jurat de Montagut (18) 
Rov i ra . Gui l lem, boter de Vila-rodona (234. 

246. 247) 
R o v i r a , J o a n . p a g è s del mas del B o s c 

(Montagut), espòs de Beneta Requesens 
(6, 13, 14. 18) 

Rov i ra , Joan, de Cabra (17) 
Rovi ra , Joan. apotecari del monestir (308¬

310) 

162 



Col·lecció de documents de l 'AHT 

R u l l , notari de Tarragona (192) 
R u l l , Joan, pagès i batlle de Peralta, curador 

de la m a s i a i heretat de l a p u b i l l a 
d 'Estalel la (167, 283) 

S 
Sabata, Gabriel, comerciant de Lleida, fill de 

l ' h o m ò n i m , pagès del mateix lloc (95) 
Sabater, fra Gabriel (340) 
Sabater, Joan, pagès dc Pontons (50, 5 1 , 5 3 ) 
Sabater, Joan, "Joan de les Mules", habitant 

del monestir (270) 
Sabater, Lluís , pagès del mas de Puigborrell, 

jurat i s índic dc Pontons (290, 313) 
Sabater, Nicolau (198, 352) 
Sacosta, Pere, conseller de Pere I I I el Ce r i 

m o n i ó s i batlle general de Catalunya (1) 
Sada, Joan, de Cabra (83) 
Safont, senyora, de Barcelona (149) 
Sagarra, G i l (174) 
Salafranca, Arnau de, àlies Marroc, famili

ar o d o m è s t i c del monestir, de Bearn 
(88, 92, 95, 112, 142, 150, 163) 

Salbà, Bernat de, donzell, senyor de l 'A lbà 
(59) 

Sa lbà , Jaume de, donzell, senyor de l 'A lbà 
i de la Bisbal (289) 

Salbat, Joan de, treballador, habitant de la 
Granja dc la Tallada (218) 

Salvador, fra Joan, prior de Santes Creus i 
notari (12, 17, 19, 25, 283) 

Salvaia , Joan. sabater (320) 
Salvet. Bartomeu, cuiner de la cellereria del 

monestir (272) 
Samora, D o m è n e c , paraire del Pont d 'Ar 

mentera (26) 
Sanaüja, Antoni, pagès d 'A iguamúrc ia (252) 
Sanaüja, Joan, pagès d ' A i g u a m ú r c i a (252) 
Sanaüja , Joan, de ies Gunyoles, batlle de la 

Secuita (127, 128) 
Sanaüja , Marian de (291) 
Sanaüja , Montserrat, d ' A i g u a m ú r c i a , tutor 

dels pupils i dels béns de Joan Sanaüja 
(154) 

Sança o Sansa (352) 
Sancten, Antoni, habitant del monestir (273) 
Sans, Antoni, sastre (240) 
Sans, Aurens de, de França , habitant de V i c 

(99) 
Sans, Francesc, doctor en lleis de Barcelona, 

jutge i comissari de Mart ín Mar t ínez del 
Vil lar , senyor de Vila-rodona (296) 

Sans, fra Montserrat, s índic , e c ò n o m i pro
curador del monestir i de l 'Hospital del 
Pere l ló (150) 

Santjoan, fra Andreu de, comanador de la 
c a sa del M i r a c l e de l a M e r c è de 
Montblanc (204) 

Santjoan, Antoni Joan, pagès , espòs d'Isabel 
(81) 

Santjoan, Joan, pagès de Barberà (115) 
Santjoan, Joan de, prevere beneficiat del 

benefici de Sant Miquel de Saborella, de 
l ' esglés ia de Querol ( 1 8 ! ) 

Santjoan, Joan, beneficiat de Tarragona i 
rector de Forès (119, 205) 

San t romà , Mar t í , pagès de Puigpelat (294) 
Sapera, Gu i l l em , pare de Pere Sapera, de 

Santa Agnès de Selma (29) 
Sapera, Gui l l em, paraire de llana del Pont 

d'Armentera (213) 
Sapera, Jaume, jurat de Montagut (306) 
Sapera, Joan, paraire dc llana del Pont d 'Ar 

mentera (282) 
Sapera, Pere, de Santa Agnès de Selma, fill 

de Gui l lem (29) 
Saporta. Miquel , jutge de Tarragona (242) 
Saportella. Antoni, treballador de Granyena 

(272) 
Sastre, Joan, sastre i cunyat de Jaume Mes

tre, paraire del Pont (133) 
Saura, Pere. teixidor de lli (179) 
Saura, Pere. pagès de Montoliu (179) 
Sau rc t . Pe re . mestre t e i x i d o r de l l i dc 

Montoliu, espòs de Joana, filla d 'Andreu 
Ridaura i dc Margarida (122, 180) 

Sau tó , Guinot, lapicida de Frexermes (diò
cesi de Lletnotges) (119) 
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Savit, Gaspar, pagès de Conesa, procurador 
del bosser de Santes Creus (240, 242) 

Segarra, E l o i , sastre de Conesa, e spòs de 
Caterina, germana de Joan Nuet, pagès 
(286-288) 

Segarra, Francesc, pagès d ' Ivars d 'Urgel l 
(294, 295, 299, 300) 

Segarra, Jaume, dc Montblanc (68) 
Segarra, Joan (56) 
Seguí , Antoni , prevere de Sarral(38) 
Sendra, Coloma, del mas de Garrofet, v ídua 

(306) 
Sendra, Mar t í , pagès del castell de Selma 

(18) 
Sendrós , fra Montserrat, majoral de la granja 

de la Tallada (193) 
Serdà, Jaume, pagès de Peralta (128) 
Serdà del Tort, Jaume, de Vallmoll (108) 
Serra, fra Andreu, frare laic i majoral del 

castell de Pontons (12, 15, 57, 343) 
Serra. Joan, fill d 'Antoni i d 'Isabel, espòs 

d ' E I e o n o r A n g l a d a , f i l l a d ' A n t o n i i 
d 'Eu là l i a (68) 

Serra, Joan. de Caldes de Montbui, habitant 
del monestir (307. 319) 

Serra, Joan. jurat de Centelles (333) 
Serra, Mateu, causídic de Valls (241) 
S e v i l , Gaspar, pagès de Conesa (194) 
S imó , Joan, mercader de Forès (81) 
S imó , Joan. notari (241) 
S i m ó n , Onofre, pare de Frederic (316) 
Sius, Pere, de Janas (Comenge) (135) 
Six t I V (262) 
Solà, Joan (34) 

Soler de R o m a n í , de Montagut (12) 
Soler, Amador (148) 
Soler. Andreu, de Tous (134) 
Soler, Antoni , de Vilagrasseta (123, 129) 
Soler, Anton i , paraire dc l lana dc Cabra 

(182) 
Soler, Bernat, " l a Llebre", treballador fran

cès de la baronia dc la L lacuna ( 3 2 1 , 
322, 324) 

Soler, Esteve, pagès de Vila-rodona (284) 

Soler, Jaume, pagès de Conesa, habitant del 
monestir (342) 

Soler, fra Joan. bosser, s índ ic , e c ò n o m i 
prior del monestir ( 9 1 , 106. 117-119, 
130, 131. 144, 199. 208. 224. 248) 

Soler, Joan. de R o m a n í (18) 
Soler, Joan, pubill (7) 
Soler, Joan el major, pagès del castell de 

M o n t o l i u , e s p ò s dc J o a n a , f i l l a de 
Gabriel Oronic i d'Isabel, dc Gramuntell 
(96. 130, 131. 159. 161, 179, 180) 

Soler , Joan , del mas del d e g à Sole r ( l a 
Secuita) (252, 294) 

Soler. Joan, p a g è s , a la casa del b a r ó de 
Rocafort (306) 

Soler, Mclcior (108) 
Soler, fra Pere, notari (82) 
Soler. Pere, del mas del Castel l , jurat i bat

lle de la Secuita, e spòs dc Tec la (127, 
154) 

Soler, Pere, fuster del Pont d 'Armente ra 
(309. 310) 

Soler. Pere. pagès del mas del degà Soler (la 
Secuita) (292) 

Soler, Sebast ià , del mas de la Pobla (87) 
Soler, Vicenç, dc Ramonet (27) 
Solsona, Francesc, notari de Barcelona (90, 

92) 
Solsona, Pere, pagès , habitant del castell de 

Montoliu (159) 
Solsona. Pere. pagès de Santa Coloma (161) 
Sugranyes, Esteve, notari de Cons tan t í (325) 
Sugranyes, fra Gabriel , doctor en Teologia, 

procurador de l'abat Contijoc (268) 
Sunyer, Antoni, pagès de Vilagrasseta (129) 

T 
Talavera. Mateu, fuster de Santa Coloma de 

Queralt (240) 
Ta l ave ra . Montserrat, fuster dc les P i les 

(160) 
Tamarit, Joan de, senyor de Vilardida (219, 

2 3 1 . 232) 
Tamarit, Lluís de, donzell dc Vilardida (23) 
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Tàr rega , Amador, paraire de llana del Pont 
d'Armentera, e spòs de Tecla (103) 

Tàrrega , A m b r ò s , espòs de Magdalena, doc
tor en drets de Montblanc, assessor i 
jutge ordinari del monestir (110, 116, 
118, 133. 165, 167, 183, 263, 315. 316, 
319) 

Tà r rega . Jaume, doctor (37) 
Tàrrega , Jaume, de Cabra, parent d'Elisabet, 

segona muller de Joan Mestre, paraire dc 
llana del Pont d 'Armentera (200) 

Tàr rega , Mateu A m b r ò s , doctor en lleis de 
Montblanc (88) 

Tàss ies Sant L lo renç , Antoni (82) 
Tauder. Joan, pagès dc Vila-rodona (342) 
Teixidor. Antoni (104) 
Teixidor, Bertran (110) 
Teixidor , Joan, teixidor dc l lana i dc l l i i 

batlle del Pont d'Armentera, hereu uni
ve r sa l de la seva t ia T e c l a , esposa 
d 'Amador Tàr rega , paraire dc llana del 
mateix lloc (32, 103, 148. 202, 238, 239, 
246) 

Teixidor, fra Pere. procurador de l'abat Valls, 
ccllerer major i síndic del monestir, mar
messor de Magdalena Valls de Sa lbà , 
prior o prepòsi t de Montesa (90, 92, 98, 
112. 140, 144, 195) 

Teixidor. Pere, paraire de llana, jurat i ad
ministrador de l 'Hospital del Pont d 'Ar
mentera, batlle (185, 186. 196, 228, 237, 
254) 

Terès , Pere Joan, pagès de Peralta (128) 
T é r m e n s , els (186) 
T é r m e n s . D a m i à , p a g è s , hereu de Joan 

T é r m e n s (297) 
T é r m e n s . Jaume, paraire del Pont d 'Armen

tera (185) 
T é r m e n s . Joan. pagès del Pont d'Armente

ra, jurat i administrador de l 'Hospi ta l 
(185, 226, 253, 297) 

T é r m e n s , Pere. de Valls , espòs de Coloma 
( c a s a d a en p r i m e r e s n ú p c i e s amb 
Berenguer Tous), mare de Berenguer i 
Joan, del Pont d'Armentera (32) 

T é r m e n s . Pere, pare i f i l l , paraires del Pont 
d'Armentera (148, 185) 

T é r m e n s , Pere, paraire de l lana del Pont 
d ' A r m e n t e r a , f i l l d ' À n g e l a i e s p ò s 
d 'Eufrasina (309. 310) 

Teuder, Joan, espòs de Joana (234) 
Teuder, Pere Joan. paraire de llana de V i l a -

rodona (234) 
Ticó , Gabriel (84) 
Tiró, Bernat, treballador del monestir (259) 
T o l d r à , An ton i , negociant de Vi l a - rodon 

(342) 
Toldrà, Joan, teixidor de llana (342) 
Toldrà , Magdalena, de Vila-rodona v ídua . 

mare de Joan (342) 
Tolrà, Antoni, de les Anyerigues (18) 
Tolrà, Antoni, pagès dc Vila-rodona, espòs 

de Rosa, sogre d'Onofre Mestre (296. 
325) 

Tolrà. Bartomeu, teixidor de lli dc Vila-ro
dona (17) 

Tolrà, Bernardí . prior de Santes Creus, ad
ministrador de Ics rendes del monestir 
(20. 3 1 . 33. 42, 64) 

Tolrà, Esteve i Jaume, pare i f i l l . paraires de 
llana de Vila-rodona (252) 

Tolrà, Jaume, assaonador de pells de Valls , 
or iünd de Vila-rodona. e spòs de Tecla i 
pare d ' E l i s a b e t , esposa de M a r c 
C o n s t a n t í , paraire de l lana del Pont 
(182) 

Tolrà. Joan. paraire dc llana cle Vila-rodona 
(132. 252) 

Tolrà . Joan. notari i s índ ic dc Montblanc 
(158. 165) 

Tolrà. Macià , prior (91) 
Tolrà, Marc, pagès cle Montagut ( 2 1 , 22) 
Tolrà, Pere. paraire dc llana de Vila-rodona 

(252) 
Tomàs , Gabriel , notari (81) 
Tomàs . Pere. pagès de Sarral (115) 
Tomàs , Pere, prevere dc Sarral i notari (107. 

244) 
Toreno. Anton i , treballador del monestir 

(259) 

165 



I S A B E L C O M P A N Y S 

Tornamira, Cris tòfol , habitant del monestir 
(333) 

Torner, Isabel (174) 
Torner, Pere, del Castellot (91) 
Torner, Pere, prevere de Santa Coloma de 

Queralt (149) 
Torrademer, Mateu, del P la (82) 
Torrademer, Pere, p a g è s del P l a , s índ ic i 

procurador del batlle i dels jurats (82) 
Torrel l , Gui l lem, pagès de Vila-rodona (59) 
Torrel l , Jaume, de Comabella (Vila-rodona) 

(176) 
Torrel l , Pere, de Comabella (176) 
Torrel l , Rafael , prevere (114) 
Torrent, Pere des (2) 
Torrents , fra B l a i , procurador de l 'abat 

Contijoc (326) 
Torres, Antoni , de Valls (191) 
Torres , Jaume, p a g è s de la G u à r d i a dels 

Prats (157) 
Torres, Joan, de la Guà rd i a dels Prats (7) 
Torres, Joan, rector de Pontons (48, 60) 
Torres , Pere , sabater, fiador de G u i l l e m 

A m o r ó s , de Puig (203) 
Toses, Salvador de Torrelles de F o i x (164) 
Totosaus, Joan (231 , 232) 
Tous, Berenguer, del Pont d'Armentera, fill 

dc Berenguer i de Coloma, muller de 
Pere T é r m e n s dc Valls (32) 

Tous, fra Bernat, notari (326) 
Tous. Joan, del Pont d'Armentera, terratinent 

de S e l m e l l a , f i l l de Berenguer i de 
C o l o m a , mul ler de Pere T é r m e n s de 
Valls (32, 148) 

Tous , Joan, p a g è s , oncle matern de Joan 
Ba lanyà (110, 213, 226) 

Trelles, Joan, de Cabanes (França) , habitant 
del monestir ( 2 2 1 , 222) 

u 
Urgel lès , Joan, pagès de Nulles (291) 

V 
Valentí, Francesc, mestre de cases de V i l a -

rodona (93, 94) 
Valentí , Mateu, pagès de Pontons (66) 
Vallbona, Bernat, prevere del Pont d 'Armen

tera (308) 
Valldossera, S i m ó , pagès de la quadra de 

Valldossera (Montagut) (306) 
Val lmanya, Joan, pagès de la Guà rd i a dels 

Prats (216) 
Valls , fra Jeroni, abat de Valldigna (277) 
Valls , fra Joan, monjo profès i procurador de 

Santes Creus ( 7 1 . 77, 79) 
V a l l s de S a l b à , Magdalena, germana de 

l'abat Jaume Valls (90. 92, 94, 112, 134, 
197) 

Va l lve rdú , Bernat, p a g è s de l ' E s p l u g a de 
Franco l í (338) 

Vaquer, Joan, teixidor de lli de la Riera (332) 
Vendrell, Antoni, de Vilafranca del Penedès , 

procurador de l'abat Mendoza (74) 
Ventallols, Joan. notari de Tarragona (181) 
Ver, fra Joan dc (64) 
Verdaguer, Jaume, pagès , espòs de Je rònia , 

de Conesa (177) 
Verdera, G i l (35) 
Verdera, Jeroni, rector de Val lmoll (245) 
Verdera, Joan, mercader de Santa Coloma de 

Queralt, cast là del castell i del terme de 
Turlanda. fill de Joana i parent dc Jeroni 
Verdera, rector de Val lmoll (240, 242¬
245) 

Verdera, Joanot, f i l l de Joan, mercader de 
Santa Coloma (242) 

Verdera, Joan de, o r iünd d 'Aster (F rança ) 
(281) 

Vermell , Antoni (135) 
Vermell, Montserrat, prevere de Cabra (213) 
Verniol, Jaume, estudiant (269) 
Vicens. Antoni, pagès de Vilabel la (172) 
Vida l , Antoni, pagès de Cabra (51) 
Vida l , Antoni , p a g è s de la R i e r a ( V i r g i l i ) 

(329, 332) 
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Vidal , Antoni , prevere beneficiat del bene
f ic i dels Sants Miquel i Cr i s tò fo l de 
l ' e sg lés ia del Pont d 'Armentera (132) 

V i d a l , mestre A n t o n i , ferrer, cunyat dc 
mestre Jaume O l i v e l l a , dc Pontons , 
marmessor de F rancesc G a v a l d à , de 
Pontons (202) 

Vida l , Antoni , batlle de Vila-rodona (296) 
Vida l , Gu i l l em, rector de Mollet (2) 
Vida l , Jaume, llaurador de Bonastre (255) 
Vida l , Joan, jurat de Conesa (194) 
Vidal , L lo renç , de Cabra (7) 
Vida l , L lo renç , notari dc Montblanc (115) 
Vidal , Miquel , batlle de Vila-rodona (206) 
Vida l , Salvador Jaume, de Cabra (82) 
V i l a , Bernat, notari de Vilafranca (23) 
V i l a f r a n c a , Ba l t a sa r , escuder de l ' abat 

Mendoza (15) 
Vi lana , notari (304) 
Vilana, Guerau, canonge de Barcelona (341) 
Vilanova, Jaume, pagès de Raur ic (242) 
V i l a r , A n t o n i , p a g è s de F o r è s , estudiant 

habitant del monestir (126) 
Vilar , Joan, causfdic i notari de Barcelona 

(108, 109) 
Vilarabies, Jaume, porter reial (321) 
Vi le l l a , Bartomeu, moliner d ' O r p í (327) 
V i l l a , Ramon, de Nerquesert (135) 
Vinader, Francesc, pagès de Pontons (258) 
Vinyes, Joan, notari dels Prats del Rei (98, 

99) 
Vi rg i l i , Mag í , prevere de la Rie ra (332) 

Vi rg i l i , Pere. del mas de la Velella (114) 
Vives , degà, procurador del bisbe barce lon í 

(296) 
Vives , Antoni, paraire de llana de Pu ig t inyós 

(220) 
Vives , Antoni, de Vila-rodona, espòs d ' E u 

làlia, gendre d 'Antoni Esteve, del Pont 
d'Armentera (344) 

Vives . Gabriel , daguer dc Vila-rodona (234) 
Vives , Jaume, pagès i jurat de Peralta (236) 
Vives , Joan. de Forès ( i 89, 190) 
Vives , Joan, mercader de Pontons (55, 58, 

60, 66) 
V i v e s , Joan o Joanot, dc Pontons, e s p ò s 

d ' A l d o n ç a i pare dc Joan, servidor de 
l'abat Mendoza, procurador del mones
tir, batlle general del monestir (43 , 50, 
66, 113) 

Vives , Joan, fill de Joanot i d ' A l d o n ç a , doc
tor en drets, de Pontons (1 i 3) 

Vives , Salvador, de Pontons (53) 
Vivós, Jaume, mestre de cases de Vila-rodo

na (275) 
Vixeda , Joan de, de la diòcesi dc Tortosa 

(213) 

X 
Xampaner, Miquel Joan, notari de L l e i d a 

(30) 
Xanarsa, Carles dc, de Sangüesa , servidor 

del monestir (6) 
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ÍNDEX TOPONÍMIC 

A 
A i g u a m ú r c i a , granja d' (17, 20-22, 40, 80, 

83, 104, 153, 192, 193, 252, 280, 284, 
285, 307) 

A lba , 1' (59 , 67, 114, 135, 145, 153, 154, 
185, 289) 

esglés ia parroquial de Santa Mar ia 
(114) 

Albareda (Querol) (136, 137) 
A l b i , 1' ( 9 1 , 181) 
Alcanyís (44) 
Alcover (20, 36, 333) 
Al fàndec , val l d' (212) 
Al ió (104) 
Alquésse r (Aragó) (63) 
Altarriba (347) 
Alvèrn ia (106, 151) 
Alz ina , mas de 1' (Pontons) (12, 15) 
Amargosell , estany d' (9) 
Amet l la , 1' (331) 
Ancosa, granja d' (113, 293) 
Ang la r s ( d i ò c e s i de Cla ramunt , F r a n ç a ) 

(290) 

Anglesola, Sant Pau d' (100, 269) 
Anguera (Sarral) (81) 
Anyerigues, les (Montagut) (18) 
Arboçar , masos de 1' (29) 
Argilaga, l ' ( e l Catl lar) (127, 236) 
Artesa de Segre (206) 
Aster (diòcesi de Tarbes, França) (281) 

B 
Barbens (299) 
Ba rbe rà ( 8 1 , 84, 115, 142-144, 169, 188¬

190, 198, 205, 208, 224, 235, 286) 
Barce ló , mas (Pontons) (290) 
Barcelona ( 1 , 4, 3 1 , 34, 45, 48, 66, 69, 90, 

92, 108, 109, 114, 149, 198, 199, 205, 
259, 260, 264-266, 289, 296, 3 0 1 , 302, 
304, 314, 321 , 322, 325, 341) 

cases i forn del carrer Ample i car
nisseria (90) 

Hospital (47) 
molins (4) 
Seu (114) 
Taula de canvi (62, 90) 

Bearn (163) 
Bel lv ís (349) 
Beuda (269) 
Bisba l , la (289) 
Blancafort (203) 
Bonastre (255) 

Bosc, mas del (Montagut) (6, 13, 18) 
Bosc , mas d'en (les Ordes) (153) 
Bràf im (306) 
B r u , mas d'en (31) 

c 
Cabanes (França) (222) 
Cabeces, les (192) 
Cabestany (97, 117-119. 121, 124, 159, 161, 

316) 
Cabra (7, 17, 5 1 , 78, 82, 83, 147. 182, 213, 

324, 329) 
molins (60) 

Ca l a f (137) 
Caldes de Montbui (307) 
Cambri ls (5 , 238) 
C à p u a (4) 
Casanova, la (157, 158. 166) 
Castel l , mas del ( la Secuita) (192) 
Castellar, el (Aragó) (214, 239) 
Cas te l ló (140) 
Castellot, cl (91) 
Catllar, cl (193, 218, 236) 

esglés ia (283) 
Cellers (176) 
Centelles (333) 
Cervera ( 1 , 2 . 4 . 49, 78. 160, 198, 199, 342, 

347, 351) 
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Cintegabelle (diòcesi de Mircpoix, F rança ) 
(284) 

Cí teaux , monestir de (89) 
Clave l l s , mas de (Vallferosa) (126) 
Clots, mas dels (Pontons) (65, 343) 
Cobert, el (159, 161) 
Codony, granja del (333) 
Cogullada, vall de (59) 
Comabella (Vila-rodona) (176) 
Conesa ( 1 1 , 14, 19, 25, 56, 97, 100, 106, 

107, 117-120, 125, 152, 160, 162, 168, 
177, 187-190, 194, 197, 235, 240, 242, 
2 6 1 , 286-288, 298, 330, 342) 

castell (97, 177) 
esglés ia (188, 190, 194, 288) 
p resó (97) 

Cons tan t í (54, 325, 333) 
Cornudella (239) 

D 
Destres, els ( l 'Albà) (17, 2 1 , 22, 59, 67, 114, 

153, 284, 289) 

E 
Espluga de Francol í , l ' ( 6 , 116, 338) 
Esta le l la , mas (castell de M o n t a l b à ) (178, 

294, 295, 299, 300) 
Esteve, mas de I ' (les Ordes) (307) 

F 
Feniros o Fournols (diòcesi de Claramunt, 

F rança ) (102) 
Ferran, castell de (108, 109) 
Ferreres (164, 258) 
Figueres (334) 
Figuerola (78, 93) 

esglés ia (94) 
Figuerola, mas de (Montferri) (220) 
Fonol l , la Sa la del (298, 303, 350) 
Fontscaldes (33, 82) 
Forès (8, 8 1 , 83, 119, 126, 189, 190, 205, 

298, 303, 316) 
castell (205, 316) 

F rança (164. 218, 2 8 1 , 284, 290, 294) 
Frexcrmes (diòcesi de Llemotges) (119) 
Fulleda (43) 

G 
Garrofet, mas de (Montagut) (270, 306) 
Gascunya (249) 
Gaians, els (33) 
Gramuntell (124, 143. 180) 
Granollers (230) 
Granyena, la (272) 
Guàrd ia dels Prats, la (7 . 58, 6 1 , 65, 69, 7 1 , 

79, 115, 146, 156-158, 165, 166, 169, 
216, 261 , 275, 279, 307) 

forn de pa (146, 169) 
G u i m e r à (47, 125, 219, 220, 240-242, 249, 

255, 256, 260, 2 6 1 . 267, 289, 298, 299) 
Guixera , mas de la ( l 'A lbà ) (153) 
Gunyoles les ( la Secuita) (108. 109, 127, 

154) 

I 
Igualada (137, 141) 
Ivars d 'Urgell (294, 295, 299, 300) 

J 

Janas (Comenge) (135) 
Jornet, coma d'en (127) 
Juncosa, mas ( l 'A lbà ) (145) 

L 
Lisboa (277) 
L lacuna , la (38, 264, 280, 283, 288, 295, 

321 , 322) 
Llagostera, masia (Pontons) (12 , 15, 202, 

290) 

L le ida (23, 30, 43, 95. 2 2 1 , 346) 

M 
Marmellar (27) 
Mas l lo renç (319) 
Masó , la (148, 333) 
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Menorca (239) 
Milà . el (333) 
Mirepoix (284) 
Mitaina, bosc de la (293) 
Mollet (2) 
Montagut (6, 12, 13, 18, 21-23, 26, 27, 4 1 , 

73, 270, 304, 306, 323, 339) 
castell (23) 

M o n t a l b à , castell de (178, 294, 295, 299, 
300) 

Montblanc (8, 19, 36, 6 1 , 68. 85, 88, 115, 
116, 118, 133, 156, 158, 165-169, 183, 
188, 203, 204, 242, 263, 279, 283) 

convent de la M e r c è (169) 
Montb r ió de la Marca (20, 85) 
Montesa (42, 195) 
Montferri (220, 233, 317) 
Montmell (176) 
Montoliu, castell de (65, 92, 96, 97, 117¬

125. 130, 131, 159, 161, 178-180, 240) 
M o n t o r n è s (238) 
Mont-roig (105) 
Mon t só (295) 

Moragues, mas (el Catl lar) (193) 
Morel l , el (333) 
Morera del Montsant, la (301) 
Nerquesert (França) (135) 

N 
Nulles (291) 

o 
Obacs, els (130) 
Ollcrs (203) 
Ordes, mas de les (35, 153, 272, 325, 327, 

329, 337, 339) 
O r g a n y à (3) 
O r p í (327) 

Ovel ls , torre dels (Montagut) (18) 

P 
Parellades, les ( E l Pont d'Armentera) (282) 
Passanant (240) 

Pedrera, mas de la (les Ordes) (307) 
Peralta (128, 167, 236. 241 , 283, 333) 

esglés ia de Santa Maria (236) 
Pere l ló , el (150) 
Perp inyà (290) 
Piles, Ics (160. 170. 171) 
Pineda, mas dc la (les Ordes) (272) 
Pinetells. els (80) 

Pinyana. mas de (Querol) (136. 2 0 1 , 267) 
Pira (142. 156, 158) 
P la de Santa Maria, el (27. 59. 78, 82, 93 . 

94. 191. 227. 252. 320) 
església (93. 94) 

Planes, les (17) 
Pobla de Mafumet, la (333) 
Pobla de Monto rnès , la (87) 
Pobles, les (33) 

Pollina, mas de (la Llacuna) (264, 280, 283, 
288, 295) 

Pont d'Armentera, el (25, 26, 32, 33, 44, 7 1 , 
88, 101-103. 105, 110, 120, 133, 135, 
138, 143, 147, 148, 170. 173, 182, 185, 
186. 202, 213. 217, 225-228. 237-239, 
246. 247. 250-254. 265, 267, 270. 282, 
297, 308-310. 325, 329, 332, 335-340. 
344, 350, 351) 

església (132. 138) 
hospital dels pobres de Jesucrist (86, 

196, 253. 270) 
mol í (223) 

Pontons (5 . 12, 15. 16?, 43 , 48. 50. 5 1 , 53¬
55. 57, 58, 60. 65. 66. 7 1 . 113, 164, 183. 
202, 257. 258, 290, 293, 312, 313, 322, 
343. 350) 

castell (50, 53. 57. 113) 
esglés ia (48, 113) 
molins (53, 257. 258) 

Portugal (276) 

Prats del Re i , els (98. 99. 266) 
Preixana (299) 
Puig (203) 
Puigborrell. mas dc (Pontons) (290) 
Pu iggròs (314, 346. 348) 
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P u i g m o l t ó , quadra de (Sant Joan de Coni
l l e s ) (327) 

Puigpelat (294) 
Puig-reig (9) 
Pu ig t inyós ( 3 1 , 34, 80, 202, 219, 220, 231¬

233, 248, 255, 256, 263, 273, 283, 300, 
305, 3 1 1 , 317-319, 328) 

esglés ia nova (273) 
m o l í fariner (255, 256, 263, 305, 

319) 

Q 

Querol (24, 26, 136-139, 170, 171, 197, 201 , 
215. 267) 

castell (136-138) 
esglés ia del castell (136) 
esglés ia de Santa Mar ia (135, 139, 

170, 171, 196) 

R 
Ramonet (27. 33, 272, 323, 327, 339) 
Raur ic (242) 
Rea l , monestir de la (Mallorca) (47) 
Rcguer, el (130) 
Re ig , quadra del mas d'en (298) 
Reus (140, 144, 206, 263, 333) 
Riambalda, quadra i mas de la (Montagut) 

(16, 164, 270) 
Riera , mas de la (Pontons) (5) 
Riera , la (329, 332) 
R o b i ó , mas de ( l 'A lbà ) (114) 
Roca del Fitor, la (336) 
Rocafort de Queralt (85, 189, 190, 213, 306, 

348) 
Rocafort de Vallbona (211 , 214) 
Roda (191) 
Roda de Molins (Castella) (7) 
R o m a (100) 
R o m a n í , Montagut (12, 18) 
Roqueta (152) 
Rourel l , el (333) 
Rubials (87) 

S 
Sabadell (114) 
Saborella, Sant Miquel de (181) 
Sala, la (125. 350) 
S a l o m ó , masia i quadra de Santes Creus de 

(31) 
Sanaüja (126) 
Sangüesa (6) 
Santa A g n è s (307) 
Santa Coloma de Queralt (6, 35, 48. 50, 66, 

88, 90, 100, 102, 103. 109, 138, 141, 
146, 149, 153, 156, 158, 161, 170, 171, 
175, 206, 207, 209, 240, 242, 244, 306, 
331 , 334) 

esglés ia (35, 141, 170, 171) 
Santa Margarida, mo l í dels monjos de (34) 
Santa Perpè tua (331) 
Santes Creus 

altar del Cruci f ix o de la Santa Creu 
(209) 

capella de Santa Maria Magdalena 
(13, 28, 208) 

capella de Sant Bernat (208) 
capella de Sant Joan Baptista (208) 
cellercria (227) 
esglés ia (28, 64) 
hort de la casa abacial (338) 
hostal (184) 
mol í de l 'Obra (206) 
Porta Reia l (147) 
presons (351) 

Sepulcre dc Santa Maria (208) 
Sant Fe l iu de Llobregat (294) 
Sant Mar t í de Maldà (276) 
Sant Mateu (regne de València) (79) 
Sarral (38, 59, 115, 208, 244. 267, 269. 2 7 1 , 

330) 
Saval là ( 1 1 , 298) 
Sebrosa, la (164) 
Secuita, la (37. 127, 154. 155. 167. 168. 192. 

193, 207, 218. 292, 333) 
Secuita, mas de la (294) 
Seguer (202) 
Segur (266) 
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Selma (22, 58, 176) 
castell (18) 
Santa A g n è s de (29, 48) 

Selmella, castell de (148, 351) 
Selva del Camp, la (105, 163) 

Hospital (163) 
Serra, mas de la (Montagut) (18, 41) 
Sitges (62) 
Sogues, Nostra Senyora de les (349) 
Solana, quadra dc la (350) 
Soler, masia d'en (134) 
Soler, mas del degà ( la Secuita) (253, 292) 

T 
Talavera (83) 
Tallada, granja dc la ( la Secuita) (127, 155, 

167, 168, 192, 193, 218, 245) 
Tamarit (108) 
Tarbes (281) 
Tarragona (37, 54, 132, 168, 181, 192,205, 

229, 242, 268, 273, 326, 333) 
castell de l 'Arquebisbe (138) 
Palau Arquebisbal (268) 
Seu (326) 

Tà r rega (7, 9, 19, 68, 242) 
Tolosa (46) 
Torà (126) 
Tornabous (294, 295, 299, 300) 
Torre Busqucta (Vi lademàger ) (13) 
Torrelles dc Fo ix (164) 
Torres, Ics (176) 
Tortosa (213) 
Toul (França) (87) 
Turlanda (240, 242-245) 

u 

Ulldemolins (44, 47, 69) 

V 
València (163, 212) 

Vallbona (335, 338) 
Vallbona de les Monges (210, 211) 
Valldeperes (331) 
Valldigna (València) (42, 89, 212, 277) 
Valldòria (Selma) (290) 
Valldossera. quadra de (306) 
Vallespinosa (86, 215, 351) 
Vallferosa (126) 
Vallfogona (286) 

Val lmanya (diòcesi d 'Urgel l ) (201) 
Vallmoll (56, 108. 155. 245. 284, 333) 
Valls (25, 31-33, 36. 38. 44. 80. 84, 182, 

191, 197. 214. 217. 236, 237, 2 4 1 , 298, 
303, 332, 333) 

Casa de Santes Creus (191) 
Castell (191) 

Velella, mas de la (114) 
Verdú (9) 
Vcrguents. mas de (Sanaüja) (126) 
V i c (99) 
Vilabel la (171 , 172) 

esglés ia (170) 
Vi lademàger (13, 38) 
Vilafranca del P e n e d è s (23 , 30. 52, 74, 183, 

191, 192, 343) 
Vilagrassa (299) 
Vilagrasseta (123, 124, 129, 178, 240) 
Vilal longa (140, 333) 
Vi lanova (111. 158. 165, 169) 
Vilanova de Cubelles (332) 
Vilardida (23, 231) 

m o l í (219. 220, 2 3 1 , 232, 233) 
Vila-rodona (1 7. 40, 46. 59, 62. 93. 94, 132, 

152, 182. 189. 190, 206, 223, 234, 246, 
247, 252, 275, 282, 284, 289, 296, 320, 
325, 342. 344) 

mol í d'esmolar (223) 
Vila-seca (37) 
V i m b o d í (144, 182) 
Virgi l i (329) 
Vistabella (350) 
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NOTARIS 

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

Andreu, Joan Fel iu d' , de Cabra, habitant del 
monestir (323-325, 334) 

Ardil les , fra Sebast ià , vicari de Santa Llúc ia 
i mestre en teologia (195, 208, 209, 222, 
224) 

Dalmau, fra Francesc (31) 
Ferrer, fra Gui l lem, àlies Saperó ( 6 1 , 7 1 , 77, 

78, 79) 
Lloret , fra Pere (20, 26, 32, 35, 42, 45, 47, 

49, 51) 
Martell, Joan, substitut del notari Lluís Noet, 

de Santa Co loma de Queralt, habitant 
del monestir (206) 

Minguella, Jaume, dc Guimerà , habitant del 
monestir i de Valls (126, 219, 220, 240, 
244, 249, 260, 2 6 1 , 267, 271 , 273, 277, 
278, 289, 296, 298, 299, 303) 

Mi ró , Jeroni, de Cervera, habitant del mo
nestir (342) 

Noet, L lu í s , de Santa Coloma dc Queralt, 
ge rmà d'Antoni (5, 85, 88, 89, 9 1 , 98, 
100. 103, 104, 106, 108, 109, 113, 117, 
118, 127, 133, 134, 136, 138, 141, 146, 
149, 153, 156, 158, 161-164, 170, 171, 
174, 179, 182, 185, 191, 196, 199,200, 
2 0 1 , 204, 206, 207, 209) 

Pons, fra Montserrat , mort a Grano l le r s 
(158, 230) 

Reusic , fra T o m à s (47) 
Salvador, fra Joan, prior de Santes Creus 

(12, 17, 19, 25, 283) 
Soler, fra Pere (82) 
Tous, fra Bernat (326) 

B A R C E L O N A 
Agust í , Miquel Pau (325) 
Albanel l , Esteve (163) 
Artedo, Gabriel (2) 
Desclergue, Galceran, jurisperit (69) 

Joan, Mateu de (18) 
Llanes, Sebast ià , notari reial (264-266) 
L l imes , Miquel (314) 
Solsona, Francesc (90, 92) 
Vilar , Joan, caus íd ic (108, 109) 

C O N E S A 
Ferrer, L lorenç (235) 
Ortis, fra Jaume, monjo i vicari de Conesa, 

en nom de Lluís Noet. tutor de la fi l la 
del seu g e r m à Miquel , a c à r r ec de la 
capella o ermita de Valldossera (194, 
196, 259, 260, 306) 

C O N S T A N T Í 
Sugranyes, Esteve (325) 
I G U A L A D A 
Franquesa, Mar t í Joan (137) 

L L E I D A 
Gallart . Pere (30) 
Polo, Joan (30) 

M O N T B L A N C 
Desclergue. Berenguer (36) 
Desclergue, Bonaventura (68, 85) 
Tolrà, Joan, síndic de Montblanc (158, 165) 
Vidal , L lo renç (115) 

L A P O B L A D E M O N T O R N È S 
Bonanat, Jaume, notari de la cort del batlle 

(87) 

E L P O N T D ' A R M E N T E R A 
Oluja, Pere, rector (253, 338) 

E L S P R A T S D E L R E I 
Vinyes, Joan (98, 9 9 ) 

P U I G T I N Y Ó S 
Pla , Bernat Joan (273) 
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S A N T A C O L O M A D E Q U E R A L T 
A l e i x , Pere, prevere beneficiat de Santa 

Coloma de Queralt (331) 
Ballfer ina, Joan, prevere i notari de l 'escri

vania del rector de Santa Co loma de 
Queralt (141) 

Berenguer, Ramon, clergue de Santa Colo
ma de Queralt (102) 

Ortells, Miquel , estudiant (200, 305, 306, 
313, 315, 328, 343) 

S A R R A L 
Grane l l , Jaume, d 'Anglesola , vicar i (269, 

271) 
Mi ró , Joan (330) 
T o m à s , Pere (107) 

T A R R A G O N A 
Farré , Joan (181) 
G i l i , D a m i à (229) 
R u l l (192) 
Ventallols, Joan (181) 

V A L È N C I A 
Esteve, Joan (212) 

V A L L D ' A L F À N D E C 
Roures, Onofre Joan (212) 

V A L L S 
Garc ia , L lo renç (84) 
S imó , Joan (240) 

V I L A F R A N C A D E L P E N E D È S 
V i l a , Bernat (23) 

A L T R E S L L O C S 
Bayarr i , Francesc, de València? (212) 
Cerdà , Antoni (17) 
Chaudesole, Gui l lem de, d ' A l v è r n i a (151) 
Cort, Lluís (106) 
Rafeques (296) 
Tomàs , Gabriel , de Sarral? (81) 
Vi lana (304) 
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ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
M . JOANA VIRGILI I GASOL 

L'ABAT CINCCENTISTA JERONI CONTIJOC: 
NOUS ASPECTES BIOGRÀFICS I ARTÍSTICS' 

INTRODUCCIÓ 

L a segona meitat del segle X V I al monestir de Santes Creus estigué do
minada per la personalitat de fra Jeroni Contijoc (1560-1593), el seu vint-i-
sisè abat, l'antepenúltim amb caràcter perpetu o vitalici, abans de Pere No
guers (1593-1608) i de Jaume Carnisser (1608-1619). 

Hem de destacar especialment la seva decidida iniciativa en l'enriqui
ment artístic i cultural del cenobi, on va romandre almenys seixanta-dos 
anys, en convivència amb els seus dos antecessors, Bernardí Tolrà (1519¬
1534) i Jaume Valls (1534-1560). Fou també coetani de tres abats de Poblet 
(Pere Boquers, Joan de Guimerà i Francesc Oliver de Boteller -diputat del 
General durant dos triennis-) i de cinc prelats de la Seu tarragonina (Ferran 

1. Text basat parcialment en la conferència pronunciada en la X L V I I Festa Anual de l ' A B S C , 
el 3 d* octubre de 1983, sota el títol La projecció artística de l'abat Jeroni Contijoc (1560¬
1593). Assenyalem també els nostres treballs anteriors: L'art santescreuí en temps de 
l'abat Jeroni Contijoc (1560-1593), "Santes Creus", 61 -62 (1988) p. 19-64+16 fotografi
es i dibuixos i Noves aportacions documentals sobre el mestre Penis d'Austri i la capella 
de l'Assumpció de la Verge, "Santes Creus", X I i X I I . 1991, p. 41-55 i La ceràmica d'en
càrrec del monestir de Santes Creus (èpoques medieval i moderna), "Santes Creus" , X V 
i X V I , 1996, p. 31-64. 
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de Lloaces i Peres, Bartolomé Sebastiàn Valero de Arroitia, Gaspar Cervantes 
de Gaeta, Antoni Agustí i Albanell i Joan Terés i Borrall), que excel·liren en 
el conreu de les arts i de les lletres i desplegaren una gran activitat construc
tiva. 

Després de nombroses anotacions de tipus genealògic, biogràfic i heràl
dic, redactades a partir de dades extretes de l'Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona, l 'Arxiu Històric de Tarragona, la Biblioteca de l 'ABSC, l 'Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona i l 'Arxiu del Monestir de Poblet, comen
tarem mostres significatives del període abastat. N'exposarem diverses rea
litzacions arquitectòniques destinades a la representació del cenobi (com a 
procures o cases de recaptació) i a l'allotjament dels monjos, juntament amb 
altres de caràcter eminentment utilitari, bastides per a promoure el desenvo
lupament econòmic de la senyoria santescreuina. Més endavant farem un 
recompte dels nous exemplars d'escultura, pintura i arts decoratives i sump-
tuàries de l'església i de la sagristia, contraposant-los als preexistents, so
bretot gràcies a la relectura d'un inventari de 1574. Insistirem en la contri
bució de dos benefactors, la família Montoliu i la germana de l'abat Valls, 
els béns de la qual revertiren en la remodelació d'una capella de la capçale
ra, traslladada, però, a la segona meitat del s. X V I I I , a l'antic armarium. 
Com a elements d'interès cal remarcar també l'ornamentació del presbiteri, 
quan era empal·liat amb els tapissos de Cir el Gran, la presència del sagrari 
darrera l'altar major i l'aparició d'altres altars, un dels quals al braç meridi
onal del transsepte. Podem descobrim alhora l'esperit contrareformista en la 
predilecció d'advocacions com l'Assumpta o la Immaculada Concepció. 

APROXIMACIÓ GENEALÒGICA 

L a primera qüestió que ens hem plantejat ha estat la recerca dels orígens 
familiars de l'abat, realitzada a través del buidat de nombrosos protocols 
notarials (Manuals i Llibres de Notes de Santa Coloma de Queralt, Conesa, 
Vilaverd, Barberà de la Conca i Rocafort de Queralt, del segle X I I I al X V I I ) , 
que, si bé ens han ofert una aproximació força notable, encara presenten 
petites llacunes. 

Respecte al cognom Contijoc, d'etimologia incerta2 i grafia variable, el 
localitzem a partir de la segona meitat del segle X I I I , a l'Anoia i a la Conca 
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de Barberà, en manuals de Santa Coloma de Queralt (Bartomeu o Bartolí, 
espòs de Sança, de 1296 a 1313, pares del clergue Andreu, testimoni en 
nombroses ocasions i esmentat com a cristià, de 1310 a 1312 i de Saurina, 
maridada amb Pericó, el 1313)3, aplicat també a habitants de la Goda 
(Berenguer, pare de Berengueró, nebot de Bartomeu, de Santa Coloma, 
mullerat amb Berenguera i de Sibília, esposa de Pericó, de Santa Coloma i 
Bartomeu, de 1288 a 1314)4, de Vallespinosa (Pere, 1293-13065, Ramon o 
Ramonet, fill de Bernat Ramon i pare d'un altre Ramon, i Bartolí, de 1297 a 
13136) i de les Piles (Ramon, el 1298)7. 

A mitjan segle X I V podem assenyalar els colomins Berenguer (del 1349, 
com a procurador del discret Bartomeu -probablement notari- al 1373)8 i 
l'esmentat Bartomeu, mort el mateix 1349, espòs d'Agnès 9, als quals hem 
d'afegir Romeu, el 1375'°. Paral·lelament, trobem, a Clariana, Romeu 
(1349)", a la Goda, Guillem (1360) 1 2 i Jaume (1371) 1 3 i a Rupit, Ramon (f ) , 
mullerat amb Elisenda i pare de Romeu (1373)1 4. 

2. R de B . Mol l , Diccionari català-valencià-balear, Mol l , Palma de Mallorca, 1978 i 1979 
(2a. ed.), t o m I I I . s u b voce. 

3. A H T , Santa Coloma de Queralt, Manuals 3806 (1296-1297), f. 88; 3811 (1303-1304), f. 
64; 3813 (1305-1306), f. 112; 3816 (1306-1307), f. 17. 35v i 98; 8592 (1307-1308), f. 
9 7 ; 3 8 1 5 ( 1 3 1 0 - 1 3 1 1 ) , f . 3 1 i 100; 3820(1311-1312) . f. 43v. 44. 160vi 178; 3821 (1312¬
1313), f. 64 i 73v-74v i 3822 (1313-1314), f. 58v. 

4. A H T , S C Q , Manuals 3927 (1288-1289), f. 5v; 3804 (1293-1294). f. 43; 3805 (1294¬
1295), f. 136v;3806, f. 81 ;3811 , f . 14; 3813, f. 17v, 21v, 11 l v i 112; 3816, f. 98; 8592, 
f . 4 v , 2 6 i 139v; 3818 (1309-1310), f. 128 i 3815, f. 31 i 161; 3820. f. 41 i I60v ; 3821 , f. 
82v; 3822, f. 20v, 33v, 58v, 203 i 241 . J a havia estat citat per Mol l a D C V B , 1978 i 1979, 
I I I . 

5. A H T , S C Q , Manuals 3804, f. 27; 3805, f. 8; 3806, f. 154v i 3816, f. 78. 
6. A H T , S C Q , Manuals 3806, f. 25v, 38 i 108v i 3807 (1297-1298), f. 35v; 3812 (1304¬

1305), f. 60v; 3813. f. 73v; 3816, f. 70, 78 i 98 i 3822, f. 87v. 
7. A H T , S C Q , Manuals 3807, f. 249, 3815, f. 50. 
8. A H T , S C Q , Manuals 3870 (1349-1350), f. 43, 108, 135 i 175; 3883 (1360) , f. 10; 8607 

(1353) , f. 11; 3895 (1371 ) , f . 6 i 8628 (1373), f 24v. 
9. A H T , S C Q , Manual 3870. f. solt, f. 135 i I09v. 

10. A H T . S C Q , Llibre de notes 3903 (1375 i 1376), f. 358. 
11. A H T , S C Q , Manual 3870, !'. 108. 
12. A H T , S C Q , Manual 3883, f. 27. 
13. A H T . S C Q , Manual 3895 (1371), f. 5 1 . 
14. A H T . S C Q , Manual 3900 (1373), f. 101. 
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A Montblanc sobresurten el rector Andreu (1347-1353) i 5. que, el 1347, 
destinà mil sous per a l'obra d'una capella dedicada al seu patró, a l'església 
parroquial de Santa Maria de Santa Coloma de Queralt16. Aquesta donació 
realment important sembla revelar de forma inconfusible el lloc d'origen 
del prevere. A la fi de la centúria apareix a la mateixa vila un homònim de 
l'anterior, jurisperit, al qual l'infant Martí s'adreçà 1' 11 de juliol del 1390 
des de Barcelona, designant-lo conseller i promotor de negocis de la seva 
cort17, i ja rei, el 17 d'octubre del 1397, li encomanà, des de Saragossa, 
l'administració de les obres de la seva sepultura i del palau reial a Poblet18. 
Segurament coincideixi amb el personatge que, els anys 1398-1399, vingué 
a Tarragona en representació dels cònsols montblanquins1". 

E l 26 de juliol del 1360, un altre document pobletà consigna el lliura
ment de cent florins als mestres imaginaires Aloi i Cascalls, per als sepul
cres de Pere el Cerimoniós i les seves mullers, efectuat pel monjo o convers 
d'aquell monestir, mestre de la fusteria, fra Berenguer de Contijoc, el qual, 
dos anys més tard, hagué d'anar a cercar a Lleida el segon escultor, en haver 
abandonat la tasca encarregada pel monarca, quan aquest es trobava a 
Tarragona20. 

Des de mitjan segle X V fins al començament del X V I I , la vila de Barberà 
ens descobreix: el prevere Joan, arrendador de l'església de Barberà i bene-

15. A H T . S C Q . Manuals 3870, f. 135, 175 i 8607, í. 11. 
16. E . L i ano Mar t ínez . Las iglesias góticas de Santa Coloma de Queralt, "Aplec de Treballs 

núm. 2 del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà" . Montblanc. 1980. p. 30, citant 
Joan Segura i Val ls . 

17. Jaume Riera i Sans. Un procés inquisitorial contra jueus de Montblanc per un llibre de 
Maimònides, "Aplec de treballs núm. 8 del Centre d 'Estudis de la Conca dc Barbe rà" , 
Montblanc, 1988, p. 70 i 7 1 . E l 4 d'abril de 1392 Andreu de Contijoc és designat pel rei 
Joan I . cl Caçador , juntament amb Pere d 'Avinyó . . Bernat Serra i Jaume T é r m e n s , per 
delimitar el terme de Tarragona i el lloc del Catllar (Salvador Ramon i Vinyes i F . Xav ie r 
R i c o m à Vendrell, índex Vell. índex dels documents de l'arxiu de VArquebisbe. 1679. la 
part. Dipu tac ió dc Tarragona, Tarragona, 1997, p. 172. E l descobrim, el 1497, entre els 
eclesiàst ics montblanquins (Josep Iglésies, Elfogatge de 1497. Estudi i transcripció, 2 
vol. F u n d a c i ó Salvador Vives i Casajuana. Barcelona. 1991. p. 277. 

18. Agus t í Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974. p. 293 i 330. 
19. Montserrat S a n m a r t í i Roset (dir.) , Actes Municipals 1397d399, 1399-1400, Ajunta

ment de Tarragona (Col - lecc ióde documents de l ' A r x i u Històric Municipal dc Tarragona. 
8) . 1991, p.45 i 55. 

20. A L T I S E N T , 1974, p. 270 i 2 7 1 . 
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ficiat de la de Montblanc (de 1455 a 1467)21; Antoni (de 1455 a 1460)22. 
espòs d'Elionor; Gabriel (de 1457 a 1483)2\ pare de Bernardí (de 1483 a 
1521 ) 2 4 , espòs de Caterina i després de Joana i pare d'Elionor, Andreu (entre 
1468 i 1512, jurat el 1503)25, Bernat2*, fill d'Andreu, de Vallespinosa, casat 
amb Càndia, filla de Pere Santjoan (f) i germana de Joan, Berenguer (1507)2 7, 
Pere, estudiant (de 1548 a 1561)28, un homònim, pagès, espòs d'Esperança 
(entre 1575 i 1607)29, Joan, pagès (de 1592 a 1606)30 i Rafael, fill de Cateri
na, vídua i germà de Paula, habitant de Barcelona (1606)3 1. A Prenafeta no
més ens consta un Gabriel, de 1504 a 150932. 

A Rocafort de Queralt, indiquem: Bartomeu (de 1486 a 1506), casat amb 
Caterina i pare de Margarida, maridada amb Antoni Carbonell (1486), de 
Gil (des de 1499 i ja difunt el 1538), espòs de Margarida (1504) i més tard 
d'Eulàlia (1508) i de Jaume (de 1486 a 1497). E l darrer any, Bartomeu i el 
seu gendre són designats com a tutors dels fills de Jaume: Joan (de 1505 a 
1536, després instal·lat a Conesa), espòs d'Eulàlia Vendrell (difunta el 1505) 
i, en segones núpcies, de Caterina (morta el 1549), pare de Jaume, mullerat 
amb Magdalena Almenara, de Conesa i potser de Pere (de 1531 a 1544). 
També figura com a testimoni Berenguer, de Sarral (1489)3 3. En relació amb 
la progenitura de l'esmentat Gil, coneixem: Antoni, prevere beneficiat de 
Rocafort i de Sant Honorat de Valls (de 1511 ? a 1540), Caterina, esposa de 
Pere Duc (1516), Gil (de 1538 a 1540), amb un fill homònim i Miquel (de 

2 1 . A H A T , Barberà de la Conca, Llibre de notes 61(1454-1500) , Manual notarial 62 (1467¬
1587). 

22. A H A T , B C , Llibre de notes 6 1 . 
23. A H A T , B C , Llibre de notes 61 i Manual notarial 62. 
24. A H A T . B C , Manual notarial 62. Apareix al fogatge de 1497 (1GLÉS1ES. 1991. p. 281). 
25. A H A T . B C . Llibre de notes 61 i Manual notarial 62. Consta igualment al foaatae de 

1497 ( I G L É S I E S , 1991. p. 281). 
26. A H A T , B C , Llibre de notes 6 1 . 
27. A H A T . B C . Manual notarial 25 (1492-1518). 
28. A H A T , B C . Llibre de notes 64 (1545-1570). 
29. A H A T , B C , Manual notarial 62 i Llibre de notes 71 (1592-16/0). 
30. A H A T , B C , Llibre de notes 71. 
3 1 . A H A T . B C , Llibre de notes 71. 
32. A H A T , B C , Llibre de notes 63 (1503-1521) i A H T , SCQ. Manual de Joan Giner, 3945 

(1504-1508). f. 32v. 
33. E l fogatge de 1497 registra a Sarral Bernat Contijoc ( I G L É S I E S , 1991, p. 283). 
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1533 a 1540)34, casat amb Tecla, pare de Joan, mullerat amb Tecla (1575), 
ambdós progenitors d'un altre Joan, casat amb Coloma, de qui tingué Jerònia 
(1628), esposa de Joan Ballester i coetània de Jaume (de 1628 a 1632), que 
intervé com a testimoni. E l 1577 signen igualment com a testimonis Salva
dor i Joan, de Barberà 3 5. 

A Conesa, tots els representants del llinatge provenen de Rocafort de 
Queralt: els pagesos Pere (de 1547 a 1549) i Joan (de 1547 a 1549, en què ja 
és mort), espòs d'Eulàlia Vendrell i posteriorment de Caterina i pare de Jaume 
(de 1547 a 1550), que, el 1549, esposà Magdalena Almenara36 i Antoni, que, 
el 1564, hi actua com a testimoni37. 

Els anys 1542-1544, exerceix de rector de Vilaverd Lluís Contijoc38. 
Quant a l'abat de Santes Creus, tradicionalment se l'ha fet originari de 

Conesa, on, entre els anys 1542 i 1552, assumí les funcions de vicari i nota
ri, juntament amb Pere Joan Carnisser, Pere Ortiz i Onofre Nadal. Tanma
teix, la revisió d'un bon nombre de protocols ens fa establir el seu lloc de 
naixença a Rocafort de Queralt, on hauria vist la llum entre 1509 i 1515, si 
tenim en compte que ja és inscrit com a monjo de la casa a partir del 1531, 
quan l'abadiat requeia en Bernardí Tolrà, natural de Vila-rodona. Aquell 
darrer any, ocupà el dissetè lloc de la nòmina de monjos39. Dins tot l'entra
mat familiar apuntat hem comprovat un desplaçament d'alguns dels seus 
membres de Rocafort cap a Conesa, vers el 1547, és a dir posteriorment a 
l'arribada del parent monjo en la segona localitat. Per bé que n'ignorem 

34. E l 2 d'octubre de 1569, Miquel Contijoc, pagès de Rocafort, com a tutor dels pupils i 
dels béns de Joan Cons tan t í , primer espòs de la seva filla, Tecla , in te rv ingué en la venda 
d'un patiet del Pont d'Armentera ( A H T , Col· lecció de documents del monestir de San
tes Creus, 149). 

35. A H A T , Rocafort dc Queralt, Manuals Notarials 11 (1486-1502); 13; 15 (1506-1515); 
16(1515-1523); 17 (1501 -1505); 18(1519-1523); 20 i Llibres cle notes 75c (1516-1522); 
75d (1530-1535); 75c (1541-1548) i 76 (1503-1526). 

36. A H A T . Conesa. Llibre cle notes, 81 (1546-1549). 
37. A H T , Col· lecció. . . . 97 i 117. 
38. A H A T . Vi laverd. Llibre cle notes 11 (1542-1544). 
39. A m é s de l'abat, el 18 d'agost de 1531, registrem fra Antoni Crespo, prior, Andreu Roca . 

Jaume Balaguer, Miquel Ardi l les , Joan Porta, Gabriel Mestre. Onofre Nadal, D a m i à 
Torner. Joan Soler. Marc Oller, Pere Sesclcrgues, Miquel Gass ió , Mac ià Tolrà, Joan 
M a i m ó , Pere Isern, Jeroni Contijoc, Francesc Dalmau, Pere Vilaplana, Pere B l a v i , Joan 
Picaire. D o m è n e c Valero i Jaume Ol iver (Biblioteca de l ' A B S C , doc. 25) . 
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amb exactitud els pares40, ens decantem a vincular-lo amb el segon matri
moni de Gil , fill de Bartomeu i Caterina i germà de Margarida i Jaume (tras
passat abans de 1497), que, un cop vidu de Margarida, es casà amb Eulàlia, 
amb la qual cosa seria germà o germanastre de Gil, Caterina, Antoni i Mi
quel. 

De 1563 a 1574, registrem un altre membre de la família Contijoc, Joan, 
pagès de Barberà, al servei de l'abat establert al monestir, actuant com a 
testimoni a la Guàrdia dels Prats41, a Santes Creus 4 21 a Conesa43. 

A la primera meitat del segle X V I I , sabem que Josep Contijoc, fill de 
Sebastià i Marianna, posseïa una peça de terra a Rocafort i són' igualment 
documentats, a Sarral, Antoni Joan i Agustí Contjoc. E l nom de família per
sisteix actualment escampat per Barberà de la Conca, Cabra del Camp, L i -
11a, Montblanc, Passanant, E l Pla de Santa Maria, E l Pont d'Armentera, Reus, 
Rocafort de Queralt, Sarral, Tarragona44, Valls i Vilallonga, Barcelona... 

ASPECTES BIOGRÀFICS 

L'aproximació cronològica que hem proposat ens permetria de situar-lo, 
agafant la data inicial, amb vint-i-dos anys com a monjo del monestir, amb 
trenta-tres com a vicari de Conesa i amb cinquanta-un com a abat. Hauria 
mort així entorn dels vuitanta-quatre anys. Una anotació d'una procura del 8 
d'octubre de 1587 ens informa que en aquell moment sobrepassava els se
tanta anys i que tenia unes greus dolències, a causa de càlculs renals i de 
quatre Hagués profundes a la cama esquerra: 

40. S 'escau la possibilitat que adoptés el nom de Jeroni, en ingressar al monestir. 
4 1 . A H T , Col· lecció. . . . 137. 
42. A H T , Col· lecció. . . , 27. 112, 115, 116, 145, 231 i 246. 
43. A H T , Col· lecció. . . . 47, 97 i 117. 
44. E l 25 de maig i el 21 dejul iol de 1412, hi localitzem Berenguer Contijoc. hortolà; el 12 

de setembre de 1418. el 12 i 15 de gener, el 3 de març i cl 10 dejul iol de 1423, cl pcller 
Pere Contijoc i , l'octubre de 1469. Joan Contijoc. el jove. sabater, espòs d'Isabel i parc 
dc Rafael , amb referència a un altre Joan, sabater de Barcelona, mullerat amb Llo rença 
( A H A T . Llibres de notes de Tarragona, 25 (1412-1413). 29 (1418) , f. 64, 32 (1423) , f. 
10, 17, 37 i 89v i 44a (1469), f. 33v) . 

181 



I S A B E L C O M P A N Y S - M . J O A N A V I R G I L I 

"senex sumits et septuagesimum annum in etate excedimus, 
...sumus in gravi infirmitate ratione ciuusdam impedimenti in 
crure sinistra in qua habemus 4 foramina. Et tam hac de causa 
et impedimento quam aliarum infirmitatum et etiam spesialiter 
et gravis continuí renttm doloris et vesice propter calculum 
quarum infirmitatum causa in potestate medicorum et 
chirurgorum sumus qui affmnant nos in magno periculo ac 
vite et salutis discrimine esse constituti"45. 

Anteriorment, el 16 d'agost de 1565, sabem que estava afectat de febres 
(dolència testificada pel doctor en medicina Antoni Nadal, habitant de San
tes Creus 4 6), que l'obligaren a enviar fra Marc Oller per representar-lo al 
concili provincial47. 

A excepció de Pedró de Mendoza, que regí l'abadia durant dos vicennis, 
fou el que n'exercí el càrrec preeminent un major nombre d'anys, trenta-
tres, a comptar del seu nomenament, el 26 de desembre de 1560, al cap de 
tres dies d'haver mort el barceloní Jaume Valls, període coincident amb el 
transcorregut entre l'esmentat Pedró de Mendoza i Bernardí Tolrà. Si bé el 
darrer i el mateix Jaume Valls, prèviament al relleu abacial, havien actuat un 
cert temps com a abats coadjutors, fra Jeroni Contijoc substituí el seu ante
cessor poc després del 15 de juny d'aquell any, a causa de la senectut de 
l'elegit el 1534 i de les malalties que l'afectaven48. 

Així, el 10 dejuliol de 1560, al castell de Montoliu, ja firmà com a abat, 
al costat del bosser, fra Joan Soler, l'establiment d'un tros de terra anomenat 
el Reguer o els Obacs, a favor del pagès Joan Soler, el vell. E l dia següent, 

45. A H T . Col· lecció. . . . 163 i A H A T , Religiosos, Manual de fra Bernat Tous (1587-1591), p. 
12 i 13. E n haver estat convocat a la ce lebrac ió de tractats i conclusions de la Prov ínc ia 
Tarraconense, hagué de nomenar procurador fra B la i Torrents, davant el notari Bernat 
Tous. 

46. E l 2 d'octubre de 1587, apareix esmentat el metge Jaume Vallbona ( A H A T Religiosos. 
Manual de fra Bernat Tous (1587-1591), p. 16). 

47. A H T . Col· lecció. . . , 46. E I 2 de desembre de 1572 l'abat s 'excusaria dc no poder acudir 
a la convoca tò r ia dels calatravesos fra Àlvar de L u n a i M e n d o ç a i fra Francesc Radas dc 
Andrada per visitar Montesa, en trobar-se malalt a les cases dc la Rie ra de Sant Joan de 
Barcelona i sentir-se atemorit davant el fred hivernal i la llarga dis tància a recór rer ( M i 
quel Albert [ E . Fort i Cogul] , Santes Creus i Valldigna. Unes quantes notes de llurs 
relacions. L a Xara (Valldigna, 2) , Simat de la Valldigna, 1997 (ed. original 1977), p. 
82) . 
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perdonà, a canvi de set pollastres, els pagesos Pere Queraltó i Jaume Boldú, 
tancats a la presó de Conesa, perquè havien insultat el batlle, Joan Borràs, 
davant fra Lluís Mestre, majoral del castell del lloc, en presència de Jaume 
Bonet, de Cabestany, estudiant i escuder de l'abat i Joan Queraltó, de 
Montoliu49. 

La seva inclusió dins la nòmina de monjos comença a fer-se patent el 
1 5 3 1 D e l 1542 al 1552 efectuà les funcions de vicari i notari de Conesa51 

i el 1555 fou síndic, procurador i ecònom 5 2. Una nòmina de l ' I d'abril de 
1543, que identificava vint-i-quatre monjos presents aleshores al monestir 
- a Poblet, el 1583, a la mort de l'abat Guimerà, se'n comptaven cent cinc-
el situà al divuitè lloc. 

Les seves rellevants qualitats personals determinaren que, el 1565, el 
Capítol General del Císter li encomanés, a l'ensems de l'abat Guimerà de 
Poblet, la visita i reforma dels monestirs de la Corona d'Aragó, Navarra i 
Castella, per a on, el 1558, Felip I I havia obtingut de l'abat de la Casa-mare 
de l'orde la creació del càrrec de Comissari Visitador, a fi de consolidar 
l'esperit del Concili tridentí. Vers el 1560, el sobirà àdhuc havia solxlicitat 
de Pius IV l'erecció formal d'una Congregació Cistercenca catalano-ara-
gonesa -no creada fins el 1616-, deslligada de França, per tal d'exercir un 
major control religiós i evitar la infiltració d'hugonots. Si bé el Papa aprovà 
el projecte en un primer moment, el revocà el 1561, mogut per Carles I X de 
França, d'acord amb el pensament de l'abat de Cíteaux. 

El 7 de novembre de 1567, Jeroni Contijoc prengué possessió, de mans 
de l'abat general, de l'antiga abadia cistercenca femenina de Santa Maria de 
l'Eula de Perpinyà, que d'aleshores ençà passà a ser priorat masculí depe-

48. E l 20 d'abril , l'abat Valls havia hagut de delegar les funcions de marmessor de la seva 
germana Magdalena a fra Pere Teixidor (localitzat al cenobi des del 1543). que l 'any 
següent seria cellerer major i s índic , fins que el 1564 rel levà Sebast ià Ardi l les en el 
cà r rec de prior o prepòsi t de Montesa, retornant a Santes Creus el 1577. on figura com a 
prior el 1586 ( A H T . Col· lecció. . . , 90, 92 ,98 , 112, 140. 144 i 195). 

49. A H T , Col· lecció. . . , 245. 
50. Fou recollida, juntament amb la de l 'any 1533, pel Dr. P. Scrramalera. en un quadern de 

1354-1549 (Biblioteca de l ' A B S C ) . 
5 1 . L ' 1 d'abril dc 1543 consta al d ivui tè lloc en una nòmina de vint-i-quatre monjos ( A H N , 

Còdex 315 /B, Manual dc Miquel Ardil les (1532-1548), f. 96, amb microfilm dc l ' A B S C ) . 
52. A H T , Col· lecció. . . , 88. 
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nent de Santes Creus (el 1576 n'era prior Sebastià Ardilles 5 3, el qual havia 
ocupat aquest mateix càrrec a Santes Creus) fins a la Pau dels Pirineus, la 
qual cosa possibilità que els monjos fossin regularment enviats a l'Estudi 
General de la ciutat rossellonesa per a llur formació, que atenyé en ocasions 
cotes gens menyspreables, fins al punt de practicar la docència. L'establi
ment perpinyanenc suposava a la vegada un pont d'enllaç amb altres universi
tats, com Montpeller, Bolònia, Tolosa o París i servia d'alberg de pas en els 
sovintejats desplaçaments a Roma i als obligats capítols generals. 

Al cap d'un any, l'arquebisbe de Saragossa i ex-abat de Veruela, Ferran 
d'Aragó, com a Vicari General i seguint un suggeriment del prelat de Cí-
teaux, convocà a Tortosa, una reunió dels abats de la Corona d'Aragó, presi
dida per Joan de Guimerà, de Poblet i Jeroni Contijoc, visitadors i reforma
dors, en la qual s'acordà la celebració de capítols provincials, que, malgrat 
llur acceptació per Pius V, foren finalment revocats pel superior de l'orde. 

E l 12 de gener del 1583, l'abat de Santes Creus presidí l'elecció del seu 
homòleg pobletà, càrrec que aconseguí el doctor en Teologia per l'Estudi 
General de Lleida -on el monestir de Poblet posseïa colxlegi universitari 
des del 1568- Francesc Oliver de Boteller. 

Morí a Santes Creus el 30 d'agost del 1593.Seguint el costum iniciat per 
Bernardí Tolrà, fou enterrat al sòl del Capítol. La seva lauda, de marbre 
blanc, trencada a la part central, en haver estat violada la tomba, ens el mos
tra vestit d'abat, el cap sobre un coixí amb borles, amb la mitra, ornada de 
perles i pedres ovalades, el bàcul de mànec entorxat i crossa vegetal, creuat 
sobre l'espatlla esquerra, els guants, anells a tots els dits i l'escut heràldic 
entre els peus. E l rostre, solcat de fines arrugues, contrasta amb la fesomia 
jovenívola representada en una predel·la de Poblet anterior al 1574 (Foto 7), 
evidenciant l'edat avançada i un fort temperament. A l'epitafi de la bordura, 
l'únic en català de Santes Creus, hi llegim encara: "EN AQUESTA SEPUL
TURA ESTÀ SEPULTAT LO IELUSTRE1 MOLT REVERENT SÈNIOR DON 
ERA JERÒNIM DE CONTIJOCH ABBAT DEL PRESENT MONESTIR DE 
SANCTES CREUS LO QUAL MORÍ A XXX DE AGOST ANY 
MDLXXXXIIII". 

L a documentació en revela alguns trets del caràcter, entre els quals so-

53. A H P B , Manual de Francesc Solsona (1575-1577). 16 de maig de 1576. 
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bresurten, com veurem més endavant, l'afany propagandístic a través de 
l'art, comú als seus predecessors i als alts càrrecs eclesiàstics coetanis, l'in
terès per controlar els dominis i la jurisdicció que li pertocava com a Visita
dor General de l'Orde i l'actitud autoritària, reforçada per l'ambient habitu
al d'inseguretat, conseqüència del bandolerisme. 

E l 16 de gener de 1562, a través d'una carta redactada pel notari Lluís 
Noet, notificà, a tots els batlles i vassalls de la senyoria de Santes Creus el 
nomenament del comissari, oficial i lloctinent de batlle general en la perso
na de fra Lluís Amigó, frare laic, especialment per la tasca de "la captió v 
dettenció dels delinqüents^. 

Mogut per la mateixa inquietud, el 17 d'agost de 1563, nomenà procura
dors fra Jaume Gilet i fra Lluís Amigó, batlle general55, a fi de capturar i 
castigar tots els monjos, professos i laics i els donats fugits del monestir56 

(DOC. 7). Cal tenir present que poc abans degué agençar-se la presó, sota el 
cap del dormidor, estructurada en dos nivells, que constituïa la segona del 
monestir, després de la del Palau Reial. Alguns grafits, datats entre 1560 i 
1599, encara testimonien les angoixes dels captius (entre altres, fra I . Ma
teu, fra Miret, fra G. Carcado o Carcais, fra M. P. i fra Moy) 5 7. 

L'hivern de 1568, en nom de l'abat, s'efectuà una visita al monestir de 
Vallbona de les Monges, a fi de comunicar al convent una sèrie d'adverti
ments, tanmateix desoïts, amb la intervenció del batlle general del lloc, Joan 
Ballarí 5 8. 

E l 1571, el bosser, Jaume Gilet, reclamà a Joanot Verdera, mercader de 
Santa Coloma de Queralt, fill de l'homònim i parent de Jeroni Verdera, rec
tor de Vallmoll, la capbrevació del feu de Turlanda (vegueria de Montblanc), 
del castell i del terme del qual era castlà (des del 12 de febrer de 1538), 
assenyalant com a jutges Tomàs Clariana, de Tàrrega i Miquel Saporta, de 
Tarragona. Prèviament li havia estat demanat que anés a prestar homenatge 
a l'abat. Un cop realitzada la capbrevació, justificà que ni s'havia desplaçat 

54. Biblioteca de l ' A B S C . doc. 3. 
55. Ho seria fins al 1588 ( A H T . Col·lecció. . . . 45) . 
56. A H T , Col· lecció. . . , 27. 
57. Joaquim Guitert i Fontserè , Curiosidades, leyendas y tradiciones del Real Monasterio 

de Santes Creus, Mas Cata lònia , L a Se lva del Camp, 1954. p. 47-57. 
58. A H T , Col· lecció. . . . 251 i 253. 
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al monestir per a reconèixer el seu nou senyor ni gosava residir al seu cas
tell, per por dels bandolers59. 

L'aplicació de mesures repressives queda palesa en la confiscació dels 
béns d'Onofre Simón i del seu fill, Frederic, acusats de robar blat del castell 
de Forès, en companyia de bandolers, gràcies a l'ús de claus falses, prescri
ta, el 8 de desembre de 1578, pel doctor en drets, assessor i jutge ordinari del 
monestir, Ambròs Tàrrega 6 0. 

COMENTARI HERÀLDIC 

Conclòs el comentari genealògic i biogràfic de Jeroni Contijoc, ens fixa
rem en l'activitat artística, desplegada directament o com a marmessor. 

En primer lloc, voldríem subratllar un element característic de totes les 
manifestacions registrades, el distintiu heràldic. A l'article corresponent al 
llinatge "Contijoch" del diccionari Alcover-Moll, després de delimitar la 
seva extensió geogràfica als indrets d'Aiguamúrcia. Barberà. Cabra, Cervià, 
Montblanc, Montbrió i Valls, se n'afirma la incertesa etimològica, exposant 
la hipòtesi que s'hagués originat per la fusió de l'imperatiu "compta" i cl 
substantiu "joc". 

Aquesta interpretació fou sens dubte la que s'aplicà al blasó parlant in
troduït per l'abat, ja que combina en creu dos tipus de taulers de joc: el 
d'escacs i el de tric-trac o jaquet6'. Comprovem una evolució en la forma de 
l'escut i variants en la col·locació de les càrregues dels quatre sectors resul
tants de la doble divisió, així com en la dels accessoris litúrgics. 

En relació amb el seu ús, el 9 de gener de 1562, l'abat Contijoc i fra 
Antoni Grases, monjo ancià del monestir, en comunicar als jurats i prohoms 
de la Guàrdia dels Prats, davant el notari Lluís Noet, llur voluntat de cons
truir un forn de pa o de puja, precisaren que la porta havia de dur esculpides 
les armes del monestir (una creu de dues creus o travessers) i les abacials 

59. A H T , Col· lecció. . . , 78 i 169. 
60. A H T , Col· lecció. . . , 29. 
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(un joc de taules i un de càlculs escolars o escacs62, amb el bàcul o crossa 
enmig), tal com apareixeien traçades sobre un paper: 

"Exhibuit et ostenticlit omnibus et in manibus mei, dicti 
notarii, posuit quandam papirum sive scritum, ubi sunt depicta 
arma et insígnia dicti monasterii et dicti domini abbatis, quedant 
crux duarum crucum et quodam ludum tabularum cum calcu
lis scolaribus sive scachis et in medio baculum pastorale sive 
crosa et verbo " 6 3 (DOC. 6). 

De totes les mostres que hem pogut recollir, considerem que la més anti
ga és el segell de placa fixat al peu del nomenament com a lloctinent de 
batlle general, a favor de fra Lluís Amigó, del 16 de gener de 156264 (Foto 
2). Dins un marc rodó, l'escut posseeix parelles semifaixes agusades al pri-

6 1 . Una capsa dejocs del Museu d 'Ar t de Catalunya, procedent del nord d ' I tà l ia i del s. X V 
conte els dos taulers ( M N A C / M A C 37937). L 'opos ic ió als jocs d'atzar susceptibles d'es
peronar la cobdíc ia per part de l'estament eclesiàst ic mot ivà potser la promesa del cler
gue Andreu Contijoc - a l'ensems dc Jaume Fer re r - de no jugar ni fer jugar a cap mena 
de joc (del 17 de juny de 1311 al dia de Sant Mateu, cl 21 dc setembre), amb una pena dc 
deu sous, a fi de desmentir qualsevol associac ió ambigua basada en el seu cognom: 

"Andreas Contiyoch et Jacme Ferrer, clerici, promitiimis units alteri ad 
unicem firma ac legali stipulacione intervenienti quod nou Indemus ad 
aliquad ludum tabularum vel cartallorum neque ad aliquod aliud ludum 
palam vel oculte ne hule re faciemus ne travesahimus sive faciemus ad 
aliquod ludum in villa Sancte Columbe hinc ad fe si um Saucti Mathies 
septembris. Et si contigerit predicte vel aliqui predictorum fecerinuis 
quodille qui contrafeceritfecitur ipsofacto incidat in penam X solidorum 
qua pena sit adquisita alterí in continenti et obli., elc. Et uiramus predicta 
quantum ad solvendum penam tantum. 

Testes Amaldus Miró et Andreas d'Ivorra" ( A H T . Manual Notarial de 
Santa Coloma dc Queralt 3820 (1311 -1312), f. 43v i 44) . 

Aquesta mateixa p reocupac ió es reflectí en una ord inac ió dictada cl 16 d'abril dc 1566 
pels abats visitadors de Poblet i Santes Creu al monestir a ragonès dc Rueda contra els 
jocs de cartes i en una crida manada pel batlle general a Pontons, cl 4 de desembre de 
1574, prohibint als homes del terme els jocs (dc cartes, dc daus i el palet de ral) , llevat 
del dc la pilota, a la plaça, els dies festius (AP, Pergamins, S306 i A H T . Col· lecció. . . , 28). 

62. E n distingim tres a l 'ampit de la galeria superior dels Reia ls Col· legis de Tortosa, 
relacionable amb els exemplars medievals del paviment del claustre de Tarragona. 

63. A H T , Col· lecció. . . , 70. 
64. Biblioteca de l ' A B S C , doc. 3. 
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mer i al quart quarter i escacat als altres compartiments, volutes laterals i 
oculta el bàcul i la tovallola. 

A l'interior de l'armari buidat en el mur nord del presbiteri, una segona 
variant, del tipus quadrilong, es troba disposada sobre un cartutx, amb la 
col·locació invertida dels quarters. Esculpit amb força rusticitat, presenta 
una mena de plomall o floc inferior i el coronen tres fulles. 

Mantenint una tradició iniciada per l'abat Joan Pinyana (1430-1438), 
encarregà rajoles heràldiques en blau de cobalt sobre blanc d'estany (de 
Manises), amb el seu blasó, quadrilong i puntegut, completat per l'ornament 
eclesiàstic: el bàcul amb la crossa cap a l'esquerra i les puntes de la tova
llola. Servirien per ornar el paviment o els murs d'espais recentment cons
truïts o habilitats, com el Palau abacial o dins l'església, d'on foren arrenca
des i posteriorment venudes, llevat d'un fragment conservat al propi mones
tir. 

A la casa delmera de Conesa, que exhibeix la data 1569, sobre dues llin
des de finestra, retrobem, envoltats per cartutxos, sengles escuts similars, 
amb els compartiments ordenats com el del document de l 'ABSC, sobre el 
bàcul amb una tovallola ondulant acabada en serrells. 

Ferran de Segarra, a la seva obra Sigil·lografia Catalana, inclou un se
gell de l'any abans esmentat, on l'escut, amb faixes ondades i escacat com 
al precedent, és ovalat. 

A la Torre de les Hores, enllestida el 1575, l'escut presenta dues concavi-
tats superiors, amb la disposició dels quarters idèntica a les rajoles descrites, 
sobre un bàcul dirigit, però, cap a la sinistra. 

Ferran de Sagarra comentà un segon segell empremtat en cera negra, del 
1581, relacionable amb l'altre que catalogà. 

En darrer terme, a la llosa tombal veiem un blasó quadrilong puntegut, 
amb dues corbes al cim, altres dues de laterals, i eixamplaments al cap i a la 
punta, amb quatre fusos en negatiu al primer i quart campers i escacat als 
restants (Foto 3). 

Al costat d'aquests distintius abacials, era obligat d'associar-hi el del 
cenobi. 

En un document del 22 de novembre de 1560, en què Jeroni Contijoc 
només constava com a marmessor de Mateu de Perbi65, un segell de placa 

65. A H T , Col·lecció. . . , 79, f. 3v. 
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exhibeix simplement un blasó caironat amb una creu grega de Tolosa o oc
citana (Foto 2). 

A l'armari del presbiteri abans citat, la llinda porta la doble creu dins un 
marc arrodonit i capgirat. 

Ferran de Segarra reproduí un segell rodó del 1563, centrat per la Verge 
amb el Nen, asseguda entre dues senzilles creus gregues, per tal de respon
dre al plural emprat en la designació del monestir. 

A la casa de Conesa, una creu grega claviculada i trilobada, sobre un 
bàcul girat cap a l'esquerra amb una tovallola (senyal d'una abadia) i un 
cartutx, formava parella amb una altra idèntica -substituïda ara per una de 
nova amb doble travesser-, en intercalació amb l'escut de Jeroni Contijoc. 

Al campanar, dues creus gregues del mateix tipus dins escuts quadri-
longs flanquegen les armes de l'abat, a la cara occidental, mentre que l'opo
sada només n'ofereix una de trilobada tancada en un losange, que segmenta 
la data del cloquer. Resulta curiós observar com s'abandonà per un temps la 
creu patriarcal, a favor de la duplicació de la de braços iguals, aparentment 
per raons de simetria, tot i que la primera es recuperà més endavant fins 
esdevenir la més popular. 

En darrer lloc, anotem tots els objectes on s'aplicaren alhora les armes 
del monestir i les de l'abat, que coneixem només a través d'un inventari de 
sagristia del 1574: una capseta de plata per a la reserva de l'Eucaristia, una 
patena de marfil, sobre la qual també es veia el distintiu de fra Sebastià 
Ardilles, tres palxlis: de setí vermell, de vellut morat i pintat amb una Pietat, 
respectivament, una casulla i dalmàtiques, falsos cortinatges murals, un re
taule de Sant Jaume, una cortina de vellut, dos draps pintats als peus del 
retaule major, una tovallola, barres d'empalxliar, un calze d'argent i vori 
(l'últim, al costat de l'escut de Magdalena Valls de Salbà). 

Com hem apuntat, localitzem altres escuts corresponents a diversos be
nefactors del monestir, on oferiren obres d'art, com Sebastià Ardilles (la 
patena que acompanyava un calze de bells relleus i un retaule amb portes, 
pintat a l'oli, dedicat a la Concepció de la Verge), la germana de l'abat prece
dent, Magdalena Valls de Salbà (dos àngels de la capella de l'Assumpta, 
l'esmentat calze, amb aplicacions de marfil i el relleu funerari o fra Marc 
Oller (un retaule de Sant Jaume). 

189 



I S A B E L C O M P A N Y S - M . J O A N A V I R G I L I 

ACTIVITAT ARTÍSTICA 

A través de les dates encara visibles i de la informació heràldica i docu
mental, hom pot anar recorrent les principals aportacions artístiques de l'aba-
diat que analitzem. 

L'inventari ja al·ludit de 1574 -corregint i ampliant en gran manera el de 
1562, mitjançant l'anteposició d'una A - ens ha proporcionat dades relatives 
a les diferents advocacions, a obres concretes, desaparegudes en llur major 
part: d'orfebreria, escultura, pintura (imatges i retaules), teixits, brodats (in
dumentària i roba litúrgica), tapissos i mobiliari, a més d'alguns artistes. L a 
seva redacció, que s'efectuà partint de l'altar major, menciona la sagristia, 
el cor, les capelles del Crucifix o de la Santa Creu 6 6, de santa Maria Magda
lena, de sant Nicolau i sant Martí, de l'Assumpta (al reracor, sota l'orgue, 
fusionada amb l'anterior), abans de ser reinstal·lada a l'antic armaria,», la 
torre de Sant Martí, els altars de la Concepció de la Verge -tocant a l'anteri
or-, Sant Bernat, Sant Jaume, Sant Antoni, ultra la cambra de l'abat i les 
cases de Tarragona. 

NOVES OBRES ARQUITECTÒNIQUES 

Santes Creus 

Preocupat per l'estat general del monestir, tot just investit com a abat67, 
disposà la restauració de tres vidrieres de la nau central (Epístola) i altres 
dues del transsepte, d'estil cistercenc, a les quals s'afegiren els anys 1560, 

66. Figura com a privilegiat des de 1588 (testaments de Joan Vallès, pagès d 'Alcover . Mateu 
Gornals. mercader de Valls , Antoni Romeu, daguer de Vila-rodona, Bernat A l e u , sastre 
de Tarragona...), per bé que j a hi constatem la fundació de misses a partir de 1575 (Tecla , 
v ídua de Jaume Tolrà, assaonador de Valls) ( A H A T . Religiosos. Santes Creus, Manual 
de fra Berna rd í Tous (1587-1591), p. 25-29, 33, 87, 92, 97, 127, 238 i 301). 

67. E l 24 de juny de 1561, encara era qualificat d'abbas modemus, el dia que rebé dins 
l ' esglés ia de Poblet la benedicc ió de la dignitat abacial de mans de l'abat d'aquella 
abadia, fra Pere Boqués ( A H A T , Religiosos, Santes Creus. Liber Notularum, 8 (1561¬
1562). f. 6 i s . , com el 9 de gener de l 'any següent ( A H T . Col· lecció. . . , 70) . 

190 



L'abat cinccentista Jeroni Contijoc 

1561, 1567 i 1571, a les últimes. Constatem paral·lelament la reintegració 
dels vitralls de les cinc capelles de la girola de Poblet, en temps del seu 
homòleg Joan de Guimerà (1564-1583)68. 

E l 1562 hom suposa que ordenà el trasllat del palau abacial a la plaça de 
Sant Bernat Calbó, la façana d'una casa de la qual duia l'any 1560. Recor
dem que a Poblet Francesc Oliver de Boteller (1583-1598) que, el 1591, 
edificaria un nou palau, amb una galeria d'estil toscà 5 5. 

E l 1575 hom aixecà el campanar o torre de les Hores, que no fou realitzat 
completament des del sòl, ja que s'aprofità la torreta d'escala que conduïa a 
la teulada, passant d'un esquema quadrangular amb una cara convexa a una 
secció quadrada, dividida en tres pisos, separats per motllures. Coneixem la 
identitat del picapedrer, Joan Roig de Vila-rodona, que treballà durant tres 
mesos a Santes Creus i potser fins i tot del mestre d'obres, Joan Casquilles o 
Casquill™, veí de la mateixa localitat. L'abat Guimerà de Poblet emprendria 
la Torre de les Armes, sobre l'especieria, amb pintures d'homes armats al 
seu interior71. L'obra santescreuïna, que respon a una tipologia establerta i 
visible en diversos indrets de la Conca de Barberà, era imprescindible en 
una època en què la col·locació de rellotges es posà arreu de moda, la qual 
cosa requeria la participació de rellotgers experts i de campaners. Indiquem 
que, entre els segons, els famosos Pere Roca, pare i fill, als quals devem 
campanes de la Seu de Lleida, l'Espluga de Francolí, Santa Coloma de Que
ralt, Sant Joan i el Carme de Valls i l'església del Pla, eren naturals de Roca
fort. 

E l 8 d'abril de 1564, s'esmenta l'hostal de Santes Creus, d'on era criat 
Gabriel Botta, consignat com a testimoni d'uns capítols matrimonials72 i el 
18 d'octubre de 1589, sabem que el mestre de cases Francesc Porta treballa
va a l'hort de la casa abacial73. 

68. Agus t í Altisent, Història de Poblet, Abadia dc Poblet, 1974, p. 424. 
69. A L T I S E N T , 1974, p. 425. 
70. Consta com a testimoni el 6 d'abril de 1564 ( A H A T . Religiosos. Santes Creus, Liber 

Noudarum, 9) . 
7 1 . A L T I S E N T , 1974, p. 424. 
72. A H T , Col· lecció. . . , 39. 
73. A H T , Col· lecció. . . , 130. 
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Casa delmera de Conesa 

Mogut probablement per la proximitat amb la seva vila nadiua, l'abat 
s'encarregà d'ennoblir la casa delmera de Conesa (conclosa el 1569), trans
formant l'antic castell dels Montpaó, practicant-hi diverses obertures i amb 
la construcció d'un oratori cobert peruna volta estrellada de guix (assenya
lem que el 1575 trobem a Rocafort un mestre guixaire anomenat Magí Ba
llester74), sobre mensuletes d'alabastre amb el Tetramorf, estructura compa
rable amb el conjunt de pedra picada format per la cuina nova, el rebost i 
annexos de Poblet, aixecat el 1560, durant l'abadiat de Pere Boqués". 

E l 18 de novembre d'aquell any hi finí sobtadament els seus dies el mes
tre serrador Mateu de Perbi o Poulby, originari d'Alvèrnia, de Saint-Bonnet-
le-Bourg, del lloc de la Faia 7 6. L'acta del notari Lluís Noet, datada el 22 del 
mateix mes, que recull l'accident que sofrí ens aproxima a l'inici de les 
obres, en referir-se a la construcció de les bastides. E l document relata que 
Mateu, espòs de Caterina, pare de Guillem o Gildó i germà del sastre Antoni 
(de Feniros o Fournols?), exercint el seu ofici al monestir i de Benet, pare 
d'Antoni i de Bartomeu, ocupat en serrar una biga, fou colpejat brutalment 
en caure-li sobre el cap la bastida, morint a l'acle, en presència del síndic i 
bosser, Joan Soler i del vicari, Antoni Miró. Fou enterrat al cementiri de la 
vila, per bé que havia demanat ser inhumat a Santes Creus. Així constava al 
testament redactat el 5 de juny de 1558, al cap de dotze o tretze anys d'esta
da a Catalunya, nomenant marmessors fra Joan Soler, fra Jeroni Contijoc i 
el seu germà. E l notari, que afirmà haver-lo conegut anteriorment, ja que 
havia treballat al monestir i en llocs propers i en algun de més allunyat, llegí, 
en presència dels bearnesos residents a Santes Creus, Arnau de Çalafranca, 
àlies Marroc i Joan de Milides, les darreres voluntats del difunt, entre les 
quals sobresortien les quantitats degudes per Joan Roig, trenta-set ducats, 
per raó d'un préstec i pel bosser del cenobi, Joan Soler, quaranta-cinc lliures 
guanyades en dit monestir per serrar i altres deu acomanades o deixades en 

74. A H A T , Llibre de notes de Rocafort de Queralt, 75e. 
75. A L T I S E N T , 1974, p. 423. 
76. Coneixem un altre serrador francès, Ramon Rol lan , a t ravés d'un aval (9 de desembre de 

1562) a favor de Francesc Gava ldà , de Pontons, a qui cl primer de ixà cinc lliures i set 
quarteres de blat ( A H T , Col·lecció. . . , 44). 
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dipòsit. Les quaranta-cinc lliures esmentades foren cobrades pel fill del ser
rador, que es desplaçà a Santes Creus, el 26 de maig de 1562, davant Pere 
Renyer, paraire de llana de Vila-rodona i Joan Macip, pagès de Roqueta77 

(DOC. 4). 
Tot i que no s'especifica la professió del primer deutor, la coneixem grà

cies a una àpoca corresponent als diners satisfets als seus marmessors, el 30 
d'octubre de 1578, on figura com a picapedrer, al qual restaven pendents de 
pagament tres mesos de treball al monestir78, probablement a la Torre de les 
Hores. 

L a capella de la casa o castell, abans descrita, posseïa una imatge de 
fusta policromada i daurada (actualment en una colxlecció particular de 
Tarragona), d'uns 150 cm, allotjada en una fornícula de fusta encaixada dins 
el mur. Es tracta d'una Verge amb el Nen dempeus, en excelxlent estat de 
conservació, si exceptuem la mutilació dels dits de la mà dreta de Maria, 
que sostindrà un rosari o una rosa. L'escultura evidencia una idealització 
goticitzant, amb un cànon esvelt i un accentuat contrapposto, que realcen els 
plecs curvilinis de la túnica, cenyida a la cintura, i del mantell. E l cap, un xic 
inclinat, lluu una llarga cabellera rossa i una estreta corona de pedreria rea
litzada a part. L a dolça expressió femenina contrasta amb el rostre rialler de 
l'enjogassat Nen, de tractament més realista. Grassonet i amb el vestit arro
mangat, beneeix, tot sostenint la bola del món, cintrada i mancada de la creu 
que la sobremuntava. Malauradament els arxius no ens han facilitat cap do
cument que en reveli l'autor, si bé pensem que no estaria allunyat de la 
manera de fer de l'escultor Jeroni Sanxo, colxlaborador en ocasions de Perris 
Austri, actiu a Santes Creus, on morí, in quadam camera hospitii dicti 
monasterii, el 1575. 

E l 16 de novembre de 1563 el pagès Jaume Verdaguer i la seva muller, 
Jerònia, vengueren al també pagès Joan Duc, de Mig Carrer, un corral del 
pati del castell per vuit lliures79. 

En relació amb l'església parroquial, sabem que el 9 de febrer anterior, 
l'abat nomenà procuradors seus els beneficiats de la Seu, Jeroni Ferrando i 

77. A H T , Col· lecció. . . , 79 i A H A T , Religiosos, Santes Creus. Liber Notularwn. 8, f. 42v-
43 v. 

78. C O M P A N Y S - V 1 R G I L 1 , 1988, p. 28, 63 i 64. 
79. A H T , Col· lecció. . . , 142. 
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Francesc Bellver, tot proposant Jaume Noet, prevere de Conesa, com a can
didat -després de la mort de Pau Noet- per a l'obtenció del benefici de 
Santa Maria de l'altar major, fundat pel rector Guillem Cerveró (1362-1364), 
en presència d'Ambròs Tàrrega, doctor en drets de Montblanc i Jaume 
Mallafrè, pagès de la Secuita80. Un cop nomenat, el trobem satisfent vint 
lliures a l'abat i als altres dos beneficiats, els preveres Bernat Oluja i Gabriel 
Noet, el 4 d'agost de 1564, davant els testimonis Joan Vives, de Forès, Antoni 
Contijoc, de Rocafort de Queralt, Joan Contijoc, i Antoni Joan Gavaldà, del 
Rec o del Cantó, pagesos de Barberà i Vila-rodona, respectivament81. E l 26 
de novembre, l'abat proposà Gabriel Noet als jurats Joan Vidal, Joan Oluja 
i Pere Duc, per a la possessió d'un nou benefici82. E l 13 de gener de 1571, 
l'abat i els jurats Joan Martí i Jaume Duc, pagesos, com a patrons del bene
fici de Santa Maria de l'altar major de la parròquia, fundat per Guillem 
Jensana, presentaren novament Gabriel Noet per a la seva obtenció 8 3. 

E l 18 d'abril de 1574, els sagristans de l'església parroquial, l'esmentat 
Joan Oluja, pagès i Antoni Martí, teixidor de lli , davant el batlle, Pere Martí, 
reberen de la marmessoria del sastre Eloi Segarra, representada per l'abat i 
el prior, Marc Oller, cinquanta-dos sous, quantitat destinada a la confecció 
d'una cortina per a l'altar major i per tocar les campanes i encendre ciris el 
dia del seu enterrament84. 

Altres cases 

L'inventari de 1574 només al·ludeix una vegada a les cases de Tarragona. 
Primitivament situat al carrer que s'anomenaria de Santes Creus, des de la 
segona meitat del s. X V I l'alberg del monestir es traslladaria al carrer d'en 

80. A H T , Col· lecció. . . , 55. 
8 1 . A H T , Col· lecció. . . , 97 i 117. 
82. A H T , Col· lecció. . . , 47. 
83. A H T . Col·lecció. . . , 112. 
84. A H T , Col· lecció. . . , 246. 
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Granada, la façana del qual encara exhibeix un relleu amb un escut entre 
àngels 8 5. 

A més de les cases de Santes Creus o Sant Bernat de Barcelona, a la 
Riera de Sant Joan, cantonada amb el carrer de les Penedides o Magdalenes, 
pel convent de Santa Magdalena, a l'antic palau Menor dels comtes de 
Barcelona (donat al monestir el 1168)86, el palau de Vilafranca del Penedès, 
el castell de Pontons87...88, podem referir-nos igualment a les de Cervera i 
Valls. 

Pel que fa a les primeres, l'església de la qual, a la fi del 1359, serví de 
seu de la cort general89, en posseïm un esborrany d'inventari dels béns de
vers el 1561, redactat en presència de Nicolau9". E l text diferencia la porta 
de l'habitatge i la de l'església, sobremuntada per una campana. Dins el 
temple s'assenyalen: la pica beneitera, cinc frontals d'altar (dos de blancs, 
un de la Verge, un de brodat amb seda verda i groga), tovalles petites i grans, 
purificadors, un retaule de Sant Bernat, amb un crucifix, àngels, dos 
canalobres i la Verge, un pal·li pintat amb Sant Bernat i la Verge, una imatge 
de la Verge de ple volum, altres dos àngels, un portapau, una creu de fusta, 
una caixa per als vestiments, una casulla blanca amb fresadura verda, dues 
albes o camís (un de bri de cànem usat), una cortina blanca de Quaresma, 

85. L a seva adquis ic ió pel monestir mot ivà la r ec lamac ió dels drets d ' he rènc ia dels pretesos 
successors d 'Antoni Despont, àl ies el Sicilià, qües t ió que finalitzà amb una t ransacc ió 
acordada el 22 de m a r ç de 1566, davant el notari ta r ragoní D a m i à G i l i (Eufemià Fort i 
Cogul , El senyoriu de Santes Creus. Fundac ió Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 
1972, p. 369 i 370). 

86. Josep M . Madurell i Marimon, Excerpta documental de Santes Creus, "Santes Creus" , 5 
(1957) , p. 232-244 i 8 (1959), p. 359 i Jaume Sobrcqués i Cal l icó , Notes i documents 
per a la història de Santes Creus durant la guerra civil catalana del 1462-1472 (regnat 
d'Enric 1 de Catalunya, 1462-1463), "Santes Creus", 29 (1969), p. 584 i 589 i F O R T , 
1972, p. 195-198. 

87. E l 27 de desembre de 1512, s 'hi destinaren mil cinc-cenles teules ( A H T . Col· lecció. . . , 
199). 

88. F O R T , 1972, p. 33-35. 
89. Josep M . Llobet i Portella i Magda Vilamajor, la Història (Cervera) , dins Gran Geogra

fia Comarcal de Catalunya, 10, Enc ic lopèd ia Catalana, Barcelona. 1994 (2a. cd), p. 
303. 

90. Com veurem tot seguit, es pot identificar com Nicolau Sabater, el darrer llogater de les 
cases de Cervera. 
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una tovallola per al faristol de l'Evangeli, una altra de cotó, amb ratlles 
vermelles i blanques, dos mantells de la Verge Maria: un de seda, amb rat
lles grises i blaves i un de vellut, una estola de seda, amb barres grogues i 
vermelles, un missal de pergamí, una llibret per beneir l'aigua, una capsa 
amb corporals, un rodet de campanetes, tot precisant que fra Mestre91 s'em
portà el calze... L a torre de l'església, proveïda d'una escala de cargol, pos
seeix una campana grossa i conté la caixa dels dipòsits. S'esmenten també 
una sala, l'apartament de mossèn Sança, amb recambra, un porxo amb pas
tador, una altra cambra amb la seva corresponent recambra, dos armaris i un 
escudeller, un apartament vell, amb necessària, pastador i cuina, el celler 
amb un vaixell de vint portadores, una porta que dóna al carrer d'en Romeu, 
uns estables, un hort, dues botigues per al blat i quaranta-vuit posts per a 
l'església... 9 2 (DOC. 5). En relació amb les campanes, creiem interessant de 
reproduir el fragment de l'acord firmat amb el rector de la ciutat que hi fa 
al·lusió: 

'•Quocl monachi etfratres monaslerü Sanctarum Crucum et 
dicta domus Cervariepossint quod voluerint symbala, esquillas 
seu campanas habere in predicta sua capella seu ecclesia, cum 
quadam esquilla iam ibi est; possint insuper ad matutinas, ad 
missas, ad primam, et ad vesperas, et ad completorium, et ad 
ceteras horas si voluerint solempniter pulsare, et quoscumque 
venientes in predicta eorum ecclesia seu capella recipere ad 
divina"». 

E l 12 de gener de 1565, el monestir llogà les cases citades dels carrers 
Major i Sant Bernat de Cervera, que ocupava Nicolau Sabater, al doctor en 
medecina Jaume Alegre, per sis lliures anuals, amb la condició d'aculltr-hi 
només eclesiàstics9 4. 

E l 16 d'agost de 1564, Joan Carbonell, mercader i batlle de Valls, implo
rà la intervenció de l'abat a favor del seu convilatà Antoni Torres, capturat al 

9 1 . E s tracta dc fra Gabriel Mestre, localitzat al monestir des de 1531, i exercint de sagris tà 
major entre 1543 i 1570. 

92. A H T , Col· lecció. . . , 249. 
93. F O R T , 1972, p. 222. 
94. A H T . Col· lecció. . . , 74 i 111. 
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Pla de Santa Maria pel comissionat del Procurador del Camp, anomenat 
Martorell, havent demanat prèviament el pres l'ajut dels batlles de l'arque
bisbat. E l document que recull els fets descriu que, conduït al pati del Cas
tell vallenc, s'aferrà a les portes de la Casa de Santes Creus, que limitava 
amb el mur, la casa de l'esmentat Torres i altres95. 

Forn de pa de la Guàrdia dels Prats 

E l divendres 9 de gener de 1562, l'abat i el monjo ancià fra Antoni Grases, 
es reuniren amb el batlle Jaume Ferrer, anomenat del carrer de la Vila Nova, 
a la casa del darrer, juntament amb dos jurats del lloc 9 6 i trenta-un veïns 9 7. Es 
recordà en primer Hoc el lliurament, per l'esmentat fra Antoni Grases, de la 
carta en què es notificava la decisió de construir un forn de pa i de puja a la 
vila, al carrer Major, que va de la plaça a l'església (entre les cases de Jaume 
Ferrer i Joan Ivorra 9 8 i el camí reial), comptant amb l'ajut dels habitants i 
exigint que no impedissin l'obra ni destruïssin la que s'anés realitzant, amb 
la supervisió del monjo ancià, al costat dels mestres de cases. Després l'abat 
manifestà el seu desig d'inaugurar-lo, emprant les canyes i la sal transporta
des sobre atzembles des del monestir, d'on havia vingut patint. Agraí la 
col·laboració de tots i demanà que es procedís a encendre el primer foc l'en
demà. Els encarregà finalment la col·locació de les seves armes -seguint la 
descripció reproduïda a l'apartat d'heràldica- i de les del monestir, segons 
apareixien traçades en un paper (enganxat el dia següent) que els mostrà, 

95. A H T . Col· lecció. . . , 65. E l 15 dc m a r ç de 1690, el monestir c o m p r à al noble Fel ip Onofre 
dc Copons una altra casa, al carrer dc la Cort. per mil lliures ( F O R T , 1972. p. 430 i 431) 

96. Francesc Ro ig i Joan Ivorra. 
97. Joan Avià, Antoni Mosler. Francesc Ferrer, Joan Torres. Joan Calbet, Joan Olivart . Joan 

Tàrrega . Jaume Torres, Joan Ivorra, Joan Monparler, Pere B l a v i . Joan Valmanya, Bartomeu 
Ivorra. Andreu Ferrer, Jaume Ivorra. Pere Avià, Gui l lem Ferrer. Pere Ferrer, Joan Fitor, 
Antoni Carbonell, Joan Gimferrcr, Lluís Calbet, Jaume A v c l l a , Gui l lem Fitor, L lorenç 
B l a v i . Joan Puig, Andreu Ferrer, Pere Ferrer, Joan Torres, Andreu Esbcrt i Francesc 
Bagà . 

98. L a llinda d'una porta del carrer dc Ba ix lluu la inscr ipció Jaume Ivorra, seguida de la 
data 1604. 
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primer pintades al portal del forn i després gravades i esculpides en un bloc 
de pedra posat al seu damunt. 

Emperò, el 26 de maig de 1563, el mateix batlle i els jurats, Bartomeu 
Ivorra, Joan Oluja i Joan Calvet, protestaren, davant el comanador del con
vent montblanquí de la Mercè i de Joan Contijoc, pagès de Barberà, per la 
negativa del forner Jaume Olivart de deixar pastar les dones al forn, obli-
gant-les a anar a Montblanc". 

Castell de Montoliu 

E l 14 d'abril de 1561, l'abat i fra Joan Soler, bosser i síndic, concediren 
en emfiteusi un pati de terra a Guinot Sautó, picapedrer o mestre de cases de 
Frexermes, del bisbat de Llemotges, amb un cens anual de dos sous i sis 
diners. Pel que fa a l'entrada, l'emfiteuta la satisféu amb el seu propi treball, 
restaurant la paret del castell. Al document subscriuen els testimonis Joan 
Santjoan, rector de Forès, Joan Queralt -pare i f i l l - , de Montoliu i els estu
diants Jaume Bonet, de Cabestany i Gabriel Noet, de Conesa10". E l mateix 
Sautó adquirí en establiment un altre tros de terra al Reguer o els Obacs, per 
a conrear-hi vinya, el 10 dejuliol, davant fra Antoni Grases, majoral del 
castell, Joan Soler i Joan Queraltó 1 0 1. 

Molins 

E l 27 d'agost de 1565, fra Nicasi Carles, batlle local, amb funcions de 
batlle general, ordenà al seu homòleg de Vila-rodona i a altres habitants de 
les vores del Gaià, que aturessin la construcció d'una resclosa, que perjudi
caria el molí de l'Obra de Santes Creus1 0 2. 

E l 18 de maig de 1570, els compradors d'un tros de terra de Puigtinyós, 
anomenat de la Font, adquirit per tres-centes vuitanta lliures a Joan Requesens, 

99. A H T , Col· lecció. . . , 137. 
100. A H T , Col· lecció. . . , 171. 
101. A H T , Col·lecció. . . , 245. 
102. A H T , Co l · l ecc ió . . . , 225 . 
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protestaren en trobar-se privats de l'ús de l'aigua del molí de Vilardida pel 
senyor del lloc, Joan de Tamarit, tot i que l'anterior posseïdor l'emprava, a 
més de la procedent de la Font dels Garrofers i de la sèquia de Puigtinyós"B. 

Tres anys més tard, el 27 de maig, Antoni Papiol i la seva muller, Magda
lena, de Puigtinyós, retornaren a l'abat i al bosser, Jaume Gilet, el molí fari
ner del monestir i els trossos contigus que posseïen en establiment, amb un 
cens anual de tretze lliures, per la qual cosa en perceberen dues-centes104. 
Cal fer esment que, el 31 de desembre, l'abat encarregà a la universitat del 
lloc que invertís els diners obtinguts de l'arrendament dels delmes i primíci
es, a favor de Jeroni Rocamora, de Tarragona, en la construcció de l'església 
nova1 0 5. 

E l 2 de desembre de 1577, l'abat concedí a Sebastià Rocamora la llicèn
cia de variar el traçat de la sèquia, que passava per les seves terres i pel molí 
fariner de Santes Creus1 0 6, per bé que perjudicà l'abeurador i el rentador i 
tallà el camí general. Així es recalcà davant fra Jeroni Contijoc el 26 d'agost 
següent, quan els jurats s'oposaren a la construcció d'un nou trull per part 
del citat Rocamora, tot al·legant que ja n'hi havia un. E l permís fou final
ment revocat, el 27 de gener de 1579, després de la visura efectuada per 
Ambròs Tàrrega, doctor en dret i assessor del monestir i per fra Jaume Gilet 1 0 7. 

E l 6 de gener de 1587, fra Pere Noguers, síndic i cellerer major, arrendà 
per quinze mesos l'esmentat molí fariner de Puigtinyós, pel preu de quaran-
ta-quatre lliures barceloneses, pagadores en tres pagaments, al pagès Antoni 
Bages, amb les condicions que transcrivim: 

"Viclelicet que lo dit Antoni Bages aja de tenir la resclosa 
del molia son condret, a costes y despeses sues y les solsides y 
trencament, tantes quantes vegades se trencarà, la aja de tor
nar, a costes y despeses sues. 

103. A H T , Col· lecció. . . , 211. 
104. A H T , Col· lecció. . . , 99. 
105. A H T . Col· lecció. . . . 120. 
106. Aquest mateix m o l í seria arrendat pel síndic del monestir a Joan L l u c , moliner de V i l a -

rodona, el 1583 ("Santes Creus", 19, p. 403) . 
107. A H T . Col· lecció. . . , 75. 
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ítem, que aja cle escurar la sèquia y la bassa, a costes y 
despeses sues. 

ítem, si cas serà que s'enderrocava ningun pont dels que 
porten la aigua al molí, en tal cas lo monestir sia tengut y 
obliguat en tomar-lo y lo temps vaguarà lo molí per no poder 
pasar la aigua per lo pont o ponts lo monestir no sia tengut en 
fer-li 'n alguna esmena ni li aja de paguar res, sinó que, quant 
dit Antoni Bages aja acabat lo arrendament, si lo monestir haurà 
tengut los ponts o pont trencats o trencat, un mes o dos y tot lo 
temps que no serà poguda anar la aigua al molí, aja de tenir 
tot aquell temps lo dit Antoni Bages lo dit molí de més avant ab 
què aja vaguat per culpa del monestir per no aver tomat los 
dits ponts o pont y aquesta sia la esmena se li aja de fer y no 
altra. 

ítem, que, si cas serà que sefasen solsides en la sèquia, axí 
ans del molí com après del molí, dit Antoni Bages les aja de 
tornar, a costes y despeses sues. 

ítem, que lo monestir no sia tengut en fer ni adobar nin guna 
cosa sinó que se aja de fer nova, com seria si se trencaven les 
moles o los rodets o sércols o coses semblants. 

ítem, los currós y los daus se an de fer y vénen a càrrech del 
dit Antoni Bages, sempre que se agen de fer y a costes y despe
ses sues. 

Y finalment que lo dit Antoni Bages aja a la fi de son arren
dament dexar los molins moledors y ben adobats y aja de tor
nar y restituir totes les aynes se li dexen acomanades, que són 
dos pichs per a picar les moles, un escarpre, un perpal de fer
ro, una palmada de ferro, una caixa, una exada, dos claus, la 
una de la porta gran del molí y la altra de la caixa gran de 
tenir les moltures."m 

E l 4 de juny de 1570, el bosser, síndic, ecònom i procurador del mones
tir, Jaume Gilet, cedí en emfiteusi a Antoni Romeu, daguer de Vila-rodo-

108. A H A T , Religiosos, Santes Creus, Mcmuale fratris Bernardí Tous (1587-1591), p. 4-8. 
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na 1 0 9, un espai pedregós per a construir-hi un molí d'esmolar, de les matei
xes dimensions que el del Pont110, amb el lliurament d'una dotzena de col
tells com a entrada111. 

E l dia següent, Joan Martí, pagès de Pontons, vengué a Bernat Brehell, 
teixidor de lli, una feixa per a la construcció d'un molí polvorer, per nou 
lliures. Cinc dies després l'abat l'hi cedí en emfiteusi, amb dues lliures de 
pólvora coma entrada"2. 

E l 18 de gener de 1574, l'abat i fra Jaume Gilet autoritzaren Jaume Fer
rer o de la Casa Nova, pagès de la Guàrdia dels Prats (batlle el 1562), a 
edificar-hi un trull, amb un cens de vint sous, davant el prevere de la vila, 
Jaume Olivart i el mestre de cases de Vila-rodona. Jaume Vivós 1 1 3. 

E l 9 de març següent l'abat i el bosser, Pere Noguers, arrendaren un trull 
de Peralta a Joan Guiot, els avantpassats del qual l'havien construït, amb un 
cens de dos quartans d'oli 1 1 4. 

E l 23 d'octubre de 1588, fra Pere Noguers, síndic i bosser, atorgà a Pere 
Dols, pagès de Vistabella (terme de la Secuita) la llicència per a bastir un 
trull en un pati que acabava de comprar, a canvi d'un cens anual de quinze 
diners i l'entrega de dues polles com a entrada: 

"construere et edificaré quoddam operatorium olei sive trull de oli "115. 

Orfebreria 

L'inventari de 1574 assenyala com a obres antigues o preexistents: una 
custòdia, una capsa de corporals, un reliquiari de la Verge Maria, amb dos 

109. L i devem una fundació , a favor del monestir, el 15 d'octubre de 1590 (Llibre de 
fundacions. "Santes Creus", I I , núm. 18, p. 339). E I 8 dc gener de 1596, localitzem 
Antoni Joan Romeu, possiblement un fill seu, t ambé dagucr dc Vila-rodona ( A H T , 
Col· lecció. . . , 68) . 

110. E l 1580, el s índic del monestir ar rendà conjuntament a Pere Mestre els molins del Pont 
d'Armentera, Fontscaldes, els Gaians, les Ordes i Ramonet (El Manual cle fra Bernat 
Tous, "Santes Creus". 19. 1964, p. 402). 

111. A H T , Col·lecció. . . . 114. 
112. A H T , Col· lecció. . . . 154 i 207. 
113. A H T . Col·lecció. . . , 85. 
114. A H T . Col· lecció. . . , 64. 
115. A H A T , Religiosos, Santes Creus, Manuale fratris Bernardí Tous (1587-1591). p. 79-82. 
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àngels i sis dracs, sis anells, un dels quals d'or amb un safir, es trobava en 
poder de l'abat, crismeres, bordons, la crossa, el notable reliquiari de la llen
gua de santa Maria Magdalena, amb les armes catalanes i sicilianes, de l'època 
de Blanca d'Anjou, amb un vericle i la imatge de la santa al cim i una cullera 
d'argent, amb mànec de fusta, a més d'un retauló de vori, desfet en vint-i-
cinc peces, d'una branca de corall, trencada, que reproduïa la Verge de l'al
tar major i d'uns agnus Dei de llautó. 

Quant a les donacions, trobem una diadema d'argent per al Nen Jesús 
que s'exposava amb les relíquies sobre l'altar i uns agnus Dei i un calze, 
ornat per elements de vori, amb la patena, procedents de la marmessoria de 
Magdalena Valls, a més d'un altre calze de dotze puntes, amb la patena 
també rellevada de vori, regalats pel metge Antoni Nadal, que habità uns 
anys a Santes Creus. 

Entre les noves peces d'argenteria, tenim constància d'una capseta rodo
na amb forma de saler, amb les armes del monestir i de l'abat pintades (es
malts) per a la custòdia, un calze de peu dodecagonal, amb els emblemes de 
la Passió, la Verònica, querubins, personatges, animals i fullatges, amb la 
patena de vori decorada amb una Immaculada Concepció, costejat pel nota
ri, fra Sebastià Ardilles, amb les seves armes, les de l'abat i les del monestir, 
dos agnus Dei i un altre calze, amb la patena, també amb elements de vori. 

Un breu contracte del 13 de febrer de 1576 ens informa que l'abat acordà 
personalment amb l'acreditat argenter barceloní Gracià Ferris" 6 la confec
ció d'una creu de plata sobredaurada, destinada al monestir, similar a la de 
Sant Martí Sarroca, que li havia estat mostrada prèviament, amb la condició 

116. E l 1561 havia realitzat una cus tòdia (desapareguda cl 1936) per a la parroquial de Sant 
Esteve, de Granollers, per 171 lliures, 19 sous i 4 diners. E l mateix any 1576 encar regà 
a l 'escultor Mar t í Díez de Liatzasolo una imatge de sant L lorenç , per a emprar-la com a 
model. Dos anys més tard cont rac tà una Vcracreu dc plata per a la parroquial de la Vall 
de Canet i uns bordons per a la de Castel l terçol . També cisellà uns canelobres d'argent 
per a l ' esg lés ia de Sant Mar t í , d 'Arenys de Mar ( J . F . Ràfols . Diccionario de artistas de 
Cataluna. Valencià y Ba/eares, vol . I I . Edicions Catalanes, S. A . i la Gran Enc ic lopèd ia 
Vasca. Barcelona-Bilbao, 1980, p. 427 i 428) . A la ciutat comtal s 'ofer í per a fer una 
imatge processional de plata de sant Roc per a la confraria del mateix, deixant el cost al 
criteri dels visuradors. Tanmateix fou finalment obrada per Mac i à Gener (Agus t í Duran 
i Sanpere. Barcelona i la seva història**. Curial (Documents de Cultura, 4 ) . Barcelona. 
1973. p. 520. 
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d'estar enllestida el dia de Sant Joan. Tant l'argent com l'or serien lliurats 
per fra Jeroni Contijoc, amb el control de dos experts. En el moment de la 
signatura, l'artista reconegué haver rebut cent lliures barceloneses en peces 
de quatre, per tal de fondre-les"7 (DOC. 8). 

E l 30 de desembre de 1587, Bartomeu Pujolà, pastor francès (de la basti
da gascona de Bassoues, al Gers, pertanyent al bisbat de Sant Bertran de 
Comenge), establert des de feia molts anys a Santes Creus, firmà el seu 
testament, en el qual nomenà hereu universal el monestir, del qual elegí com 
a marmessors l'abat i el bosser, fra Pere Noguers. Disposà en primer lloc ser 
enterrat al cenobi, deixant dotze lliures per a la sepultura, la novena (amb 
dues misses cantades i dues de resades), el cap d'any i el cap de mes i un 
moltó per al refetor. Llegà altres vint-i-quatre lliures, convertidores en cen-
sals, per a la celebració de misses (repartides en memòria del seu pare, de la 
seva mare i d'ell mateix) cada inici de mes, a l'altar privilegiat del Sant 
Crucifix i dues lliures més per a una missa resada anualment per un religiós 
del convent, el dia de Sant Miquel (29 de setembre), a la capella de Sant 
Pere de Gaià (església bastida a la dreta del riu, a l'indret d'un antic eremitori). 
Especificà que el frare bosser li custodiava seixanta-nou lliures i que li devi
en quaranta-cinc lliures i setze sous (el bosser, del seu últim salari, Querol i 
la vídua Calaf, del Pont, Miquel Torrents, germà de fra Blai, Antoni Dalmau, 
de Vallmoll. Destinà també cinc sous i un diner a cada un dels seus germans 
i vuit lliures a Marc Piles, frare laic. L a clàusula final del document recollí la 
seva voluntat de costejar un reliquiari d'argent daurat (trenta lliures) per al 
queixal de Sant Pere, conservat al monestir, a fi de treure'l en processó per 
la festivitat del sant. Estigueren presents a l'acte Gabriel Pou, doctor en 

117. L a t ranscr ipc ió del text que reprodu ïm a l 'Apènd ix documental (Doc. 7) l'orinava part 
d'un treball més extens de Josep Maria Madurell i Marimon, lliurat cl 1948 per a optar 
al Premi "Abat L a Dernosa", amb el lema "Ar t cr is t ià" i titulat L'art antic a Santes 
Creus (Notes per a la seva història), que, tot i obtenir una m e n c i ó honoríf ica , restà 
inèdit . E n una àpoca datada a Tarragona cl 4 de novembre de 1567 i signada per Joana 
Mart í , de Conesa, antiga criada de Magdalena Salbà i muller del sastre tarragoní, Sebast ià 
Bertran, subscriu com a testimoni l'argenter Climent Noguers, c iu tadà de Tarragona 
(Pe rgamí conservat a la Biblioteca dc l ' A B S C ) . 
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medicina i Jaume Gomis, apotecari i Joan Casabò, criat del metge i redactà 
el text el notari de Santes Creus, Rafael Joan de Pedrolo (DOC. 9 )" 8 . 

Obres escultòriques 

Entre les imatges antigues, l'inventari cita la Verge i els sants Bernat i 
Benet del retaule major i evidencia l'absència d'un sant Roc. 

Les noves adquisicions, posteriorment a 1562, es redueixen a tres talles 
pintades, daurades i encarnades, col·locades darrera l'altar major, en sen
gles fornícules de fusta: un Sant Crist ressuscitat (1 m), un sant Joan Baptista 
(80 cm) i una santa Maria Magdalena (80 cm), els dos darrers de xiprer i 
Déu Pare de ple volum com a coronament del retaule de la Concepció. Si 
tenim en compte que l'imaginaire francès Perns d'Austri moriria a Santes 
Creus el 12 d'abril de 1575, a l'alberg on visqué un temps, podem conjectu
rar que les obres precedents sorgiren de la seva gúbia, paral·lelament al grup 
d'alabastre de la capella de l'Assumpta. També sembla relacionable amb un 
encàrrec de l'abat el petit sant Jeroni de fusta (d'uns 25 cm) localitzat a la 
seva cambra, al costat de models en terracuita i de diferents traces. 

Obres pictòriques 

En el camp pictòric, durant el període de 1562 a 1574, es realitzaren: un 
pal·li de pinzell de la Pietat i dos draps, per al peu del retaule major, els tres 
amb les armes del monestir i de l'abat; les taules de Sant Martí i Sant Nicolau; 
el retaule de la Immaculada Concepció, amb els seus misteris, completat per 
Déu Pare de ple volum al capdamunt, amb les armes del monestir i del nota
ri i prior (el 1565), Sebastià Ardilles i amb daurats, proveït de portes amb les 

118. Pel que fa a l ' impor tan l í s s im conjunt de rel íquies dc Santes Creus, vegeu 1. Companys 
i M . Joana Vi rg i l i , La capella i la confraria de Santa Maria Magdalena al monestir de 
Santes Creus, durant l'abadiat de Pedró de Mendoza, dins Imatges de la Llegenda 
Daurada. El retaule de Santa Maria Magdalena de Santes Creus, ca tà leg d ' e x p o s i c i ó 
del Museu Nacional Arqueo lòg ic dc Tarragona, 1997. p. 70-109. especialment les tres 
primeres planes. 
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figures de sant Bernat i sant Sebastià (patró del donant), per dintre i de sant 
Miquel a l'exterior; el retaule de sant Jaume, amb diverses històries, l'efígie 
del prior fra Marc Oller i els escuts del monestir, de l'abat i d'aquest darrer 
donant, tots pintats a l'oli. Però, sens dubte, sobresortia el retaule de Sant 
Bernat, centrat per la imatge del titular, en companyia d'altres sants, voltada 
per les seves històries, amb una processó de monjos al bancal, peça que 
supervisà fra Joan Camalers, frare laic, en nom de la família Montoliu; 

"A. ítem, ara novament en lo altar de Sant Bernat se ha fet 
un retaule de fusta pintat de tot nou, ah ses històries y en mig 
stà pintat Sant Bernat y altres Sants y al peu del retaule stà 
pintada una processó ah molts monjos trets del viu, ah un 
crucijixi baix, ab sos gorniments, en lo qual altar se scelebre 
una missa per la ànima dels Montolius, lo qual retaule anfet y 
fet pintar fra Joan Camalers, frare lahit. 

Pel que fa al llinatge benefactor, sabem que el 1279 Berenguer de 
Montoliu, vicealmirall de Pere el Gran i d'Alfons el Liberal demanà ser 
enterrat a Santes Creus i que el 1291, els fills de l'anterior, Ramon i el seu 
homònim prometeren ser traslladats a la sepultura familiar del claustre120. 
D'altra banda, el 2 de gener de 1437, Blanca, filla d'Arnau de Montoliu i 
vídua de Guillem Ramon de Montoliu, senyor de Renau, per tal de complir 
la voluntat testamentària paterna, instituí el benefici de sant Bernat: 

"hun benefici perpetual, per lo qual cascun die se agués a 
dir missa, e en aquella missa lo prevere qui la dirà sie tengut 
pregar nostre Senyor Déus per la sua ànima e dels seus 
predecessors... 

... que en aquesta capella de sant Bernat, per ésser molt 
propínqua a la tomba e sepultura dels Montolius, que tenen en 
la claustra del present monestir... los monges preveres del dit 
monestir sien tenguts celebrar e dir missa de dejunis cascun 
dia... 

119. I . Companys i M . J . Vi rg i l i , L'art santescreuí en temps de l'abat Jeroni Contijoc (1560¬
1593), "Santes Creus", V I I I , 1988, p. 60. E l 23 de març dc 1571 j a cl trobem signant 
una àpoca , com a hereu d 'Arnau, treballador del monestir ( A H T , Col· lecció 165). 

120. E . Fort i Cogul , Excerpta documental de Santes Creus. "Santes Creus", I I , p. 354. 
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E acabada la dita missa lo dit prevere, abans gites despull 
del tot les vestimentes, deu venir afer una absolta general so
bre la dita sepultura..."121 

L a capella, fundada el 1316 pel famós apotecari barceloní Pere Jutge, es 
trobava als peus de l'església, prop de la porta que per aquest motiu s'anomenà 
de Sant Bernat, la qual s'obria a la galeria occidental del claustre, on un 
arcosoli allotjava el sepulcre dels Montoliu, disposat al costat del de la família 
Tarragona. 

Cal recordar a més que, el 19 dejuliol de 1575, foren inventariats els 
béns de Jaume de Montoliu, notari de Tarragona, que morí en una cambra 
del palau abacial122: la roba i els estris propis del seu ofici (un tinter de terra 
cuita ab un sant H onofre..., uns bainots grans ab una olleta, dos tallants, 
plomes y una lanseta) i diners. 

Quant al retaule abans descrit, creiem haver-ne identificat la predel·la en 
una taula (160x48 cm) conservada actualment al Palau del rei Martí del 
Monestir de Poblet123 (Foto 6). Compartimentada per vuit fines columnetes 
quadrilobades pintades en trompe-l'oeil, hi distingim trenta figures, ordenades 
en dos gaips compactes: el primer amb quinze frares professos, en doble 
filera, llevat del darrer -inclinat i girat-, sostenint una caldereta gallonada i 
el salpasser, la creu, candelers, llibres, bordons i l'encenser i abillats amb 
dalmàtiques de domàs verd (to de verdet) i cendrós, albes, capes també ver
des, amb franges bellament brodades (amb sants i pedreria), els hàbits blancs 
i estoles i el segon, amb nou monjos laics o conversos, amb l'hàbit cobert 
per la cogulla marró: sis agafant les vares del pal·li que cobricela l'abat, 
portador del copó amb el Santíssim, daurat i del tipus turriforme (Foto 7), 
entre dos altres professos -el de la seva esquerra amb la crossa- i tres al 
darrera, seguits de tres personatges més: dos vestits de negre, un dels quals 
amb gorguera, calces i el barret a la mà, i l'últim de marró, en representació 

121. E . Fort i Cogul , Excerpta documental de Santes Creus, "Santes Creus". 111. p. 68 i 69. 
122. Ibídem. p. 76 i 79. 
123. V. J . M . Oliver. Guia del Museo de Poblet, Abadia de Poblet. 1974, p. 25 i 37, Joaquim 

Garriga i Mar ià Carbonell, L'època del Renaixement. S. XVI, Edicions 62 (His tòr ia de 
l ' A r t Cata là . I V ) , Barcelona, 1986 i I . Companys. N . Montardit i M . J . V i rg i l i , Catàleg 
del fons del Museu del Monestir de Santes Creus (I), A r x i u Bibl iogràfic de Santes Creus, 
1994, p. 18 i 19. 
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dels Montoliu (Foto 8). E l seguici reprodueix la celebració de la festivitat 
del Corpus, en exaltació del Santíssim, quan els membres del monestir, un 
cop sortits de l'església, efectuaven el recorregut del claustre, a fi de passar 
davant el vas del llinatge esmentat. 

Biblioteca 

L'inventari refereix la renovació del vell missal imprès per un altre d'es
tampa de forma major i historiat, per a l'altar major. 

Durant el domini de l'abat Contijoc, el fons de la Biblioteca, emplaçada 
al cap del dormidor des de l'època de l'abat Mendoza, degué seguir ampli
ant-se amb l'adquisició de diversos manuscrits i llibres impresos. Entre les 
primeres assenyalem l'obra grega In Platonis Phaedonem commentaria, 
d'Olimpiodor, datada a Venècia el 1570 i copiada per Andreas Darmario124. 
Hem de tenir igualment en compte que fra Jaume Ortiz (anotat a Santes 
Creus del 1565 al 1577) era germà de Miquel, llibreter de Barcelona. En 
morir aquest intestat, el monjo assumí la tutoria de la seva neboda, que, el 2 
dejuliol de 1573, traspassà a Bernat Llobera, paraire de llana, habitant de la 
ciutat comtal125. Jaime Villanueva indica que un volum en quart contenia els 
parers d'alguns bisbes del concili deTrento, en especial els pronunciats l'abril 
de 1562, entre els que ressaltaven els de l'il·lustre prelat tarragoní Antoni 
Agustí i del bisbe de Segòvia 1 2 6. 

Podem destacar també la presència del mestre de gramàtica lisboeta, 
Antoni d'Abreu, mort i enterrat a Santes Creus, després d'haver estat al 
monestir valencià de Valldigna, segons coneixem a través de dues procures 
dels seus marmessors, del 20 de gener de 1574127. 

124. Ms. 113 de la B P T ( J . D o m í n g u e z Bordona. El escritorio v la primitiva biblioteca de 
Santes Creus. Institut d 'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1952, 
p. 92) . 

125. A H T . Col·lecció. . . , 122. E n una àpoca del 13 dc setembre de 1562 signada per Joana 
Mart í , de Conesa, antiga criada de Magdalena Valls , figura com a testimoni Jaume 
Mar t í , llibreter dc Tarragona (Pergamí conservat a la Biblioteca dc l ' A B S C ) . 

126. Jaime Vil lanueva, Viage literario a las iglesias de Espana. tom X X Viage a Tarragona. 
Madrid. 1854, p. 126 i 127. 

127. A H T . Col· lecció. . . , 88 i 205. 
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Teixits i tapissos 

E l 1574 es repertorien com a exemplars tèxtils vells: vint-i-quatre casu-
lles, una de fustany, una altra morada i les restants blanques, una dalmàtica, 
vint-i-tres albes, set de les quals més ordinàries -una passà a la casa de 
Tarragona- i cinc d'esquinçades, quaranta-cinc amits, tres sobrepellissos de 
minyons, dinou corporals, trenta-nou tovalloles de seda de diversos colors 
(amb dues de negres i incloent-hi les noves), seixanta-quatre tovalloletes, 
seixanta-dos purificadors, un pal·li per a l'altar de sant Antoni, una peça de 
tafetà groc i vermell i amb àguiles pintades, folrada de verd i vint-i-cinc 
ofertoris de tela, seda o cuir. 

Entre les noves trobem: un tern de vellut morat amb fresadura naronjada 
i flocadura de seda grana, amb els escuts del monestir i de l'abat brodats en 
or, argent i seda, dues casulles de setí, de diversos colors, amb estoles i 
maniples, onze albes de drap francès, vint-i-cinc amits de bri de cànem, un 
drap mortuori de xamellot, amb aigües, un drap de xamellot vermell, folrat 
de verd, per posar damunt les formes o a la cadira de l'abat, la tovallola de la 
crossa, de tafetà vermell amb els extrems d'or, uns corporals guarnits d'or 
donats per les monges de Valldonzella128, una tovallola de xamellot vermell, 
amb les armes del monestir i de l'abat i flocadures grogues i blaves, per al 
faristol de l'Evangeli, una toca de tafetà negre per a l'altar major, de la mar-
messoria de Magdalena Valls, tres pal·lis, amb les armes del monestir flan
quejades per les abacials: un de setí vermell, amb els caps morats i els altres 
de vellut morat, per a l'altar major i per al de sant Antoni, respectivament i 
dos més de la capella de la Concepció: un per a als dies ordinaris i un de 
seda i or per a les festes, una cortina de vellut negre amb l'anagrama de 
Jesús en or, els escuts del monestir i de l'abat i flocadura de seda groga i 

128. E l 26 dejul io l dc 1567, l'abat Contijoc, juntament amb el seu homòleg de Poblet, com 
a visitadors de l 'Orde als regnes hispànics , decretaren diverses ordinacions per a aquest 
cenobi femení : sobre la ce lebrac ió de l 'ofici diví , el silenci, els l ímits de la propietat 
particular, el servei d'una sola serventa per a cada monja, l ' obse rvança de la clausura 
(supress ió de portes, col· locació de gelosies i con t rucc ió d'un locutori i d'un torn), la 
v ida en c o m ú . la s u b s t i t u c i ó de capellans seculars per monjos, la sobrietat en 
l ' agençamen t personal, l 'ús dels llibres litúrgics cistercencs i la bona cus tòdia dc l ' a rx iu , 
preceptes que havien de ser llegits quatre vegades l 'any ( A P . Pergamins G 3 0 9 ) . E l 
donatiu esmentat devia datar d'aquesta visita. 
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vermella, dos draps de colors per a col·locar sota les imatges de sant Bernat 
i sant Benet i una cana de domàs carmesí per al cor, una catifeta per a l'altar 
de la Concepció, oferta per fra S. Ardilles, dues catifes donades per l'abat, 
una de les quals, però, foradada i vuit draps de ras amb les històries de Cir, i 
una portalera -entrada que enllaça amb la col·lecció de tapissos d'Arràs que 
comprà l'abat Pere Boqués de Poblet129-. 

L a confrontació de l'assentament de 1574: 
"A. ítem, ara novament se ha affegit un bell armari de fusta 

de àlber, tot nou, lo qual stà posat devant Sant Joan Baptista, 
ab son pany y clau, frontises y manilles a les portes, dins lo 
qual an vuyt o nou instants, en los quals stan vuyt draps de ras, 
que és la història de Naman Siro, que se són comprats de mos
sèn Mayà, de Montblanc, per preu de clos-centes noranta lliu
res, comprès una portalera que lo dit senyor don abbat qui vuy 
és té y és en son poder. Són gornits dits draps de tela ab unes 
anelletes per a empeliar lo altar major a les festes anyals. "I3() 

amb la venda realitzada per l'abat Pere Salla el 8 de febrer de 1648131 i amb 
el codicil i l'inventari dels béns del prior de la seu tarragonina Dídac Girón 
de Rebolledo (1631-fi 682), ens revela la procedència, el trasllat i el destí 
final de la col·lecció de tapissos al·lusiva a la vida de Cir el Gran 1 3 2. 

L a sèrie, actualment propietat de la Catedral de Tarragona i estudiada, 
juntament amb altres mostres de la mateixa, pel Dr. P Batlle i Huguet133, que 
identificà els exemplars com a brussel·lesos, per les inicials de la ciutat (B. 
B . o Bruselas in Brabante) i del taller (D. E . ) que duen a la base, fou adqui
rida a un montblanquí, segurament un mercader, anomenat Maià, entre 1562 
i 1574, és a dir posteriorment a la redacció de l'inventari precedent. Per a 
estotjar-la es fabricà un bonic armari d'àlber, col·locat al reraltar, davant la 

129. Agus t í Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet. 1974, p. 423. 
130. C O M P A N Y S - V I R G I L l , 1988, p. 61 i notes 62 i 63. 
131. Contracte donat a conè ixer igualment per Madurell (vegeu nota 114). 
132. Respecte a altres col· leccions entorn de la mateixa història i d'una cronologia semblant, 

vegeu Paulina Junquera de Vega i Concha Herrera Carretero. Catalogo de tapices del 
Patrimonio Nacional, I : Siglo XVI, Patrimonio Nacional, Madrid, 1986, p. 279-289. 

133. Los tapices de la Catedral Primada de Tarragona, Sindicat d ' Inic ia t iva dc Tarragona, 
1946. p. 55-64 i l àmines X X I X - X X X V I . E l s atr ibuí , però , una cronologia posterior. 
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imatge de sant Joan Baptista. Els tapissos, proveïts d'anelletes, estaven des
tinats a embellir el presbiteri en les grans solemnitats, penjant-ne quatre a 
cada banda. Quant a la portalera esmentada, devia ornar una paret del palau 
abacial, per la qual cosa, com veurem a continuació, no fou venuda. 

E l segle X V I I , en renovar-se el retaule de l'altar major (contractat el 
1647), l'abat Pere Salla i el síndic i ecònom, fra Josep Tolrà, es desprengue
ren del conjunt de "vuyt peces o draps de ras, entre xichs y grans, que con
tenen la història de Nohaman Siro" passant a mans de Maria de Peguera, 
vídua del noble Lluís Rajadell, per tal de poder pagar al botiguer de teles 
barceloní Felicià Galvany les vuit-centes lliures pendents d'un compte ma
jor -l'import de la primera compra havia estat de dues-centes noranta lliu
res, inclosa la portalera-, relatiu a domassos verds i grocs que havien de 
substituir els draps de ras (DOC. 10). 

Tanmateix el 16 de juny de 1683 passaren a la Catedral de Tarragona, 
arran de la publicació del codicil del canonge Dídac Girón de Rebolledo (el 
3 d'abril de 1682), redactat a Barcelona el 5 d'agost de 1681. davant el 
notari Jaume Rondó, en què s'assenyalava: 

"ítem, vull y man, que atès y considerat que en mon testa
ment tinch disposat que's vengan tots mos béns mobles al en
cant públich, vull y ordeno y man, que si de las dos tapicerias 
que jo tinch, que son, ço és la història de Ciro, que son vuit 
draps, y la dels Sentits que són nou draps, y nou entre portas y 
portaleras, no se'n trobe lo que'm costaren, que fou la dels 
Sentits, sis centas doblas, y la de Ciro, sinch centas doblas, 
que són mil y cent doblas, no 's pugan vendrer a menos preu. 

Y encara que de la una tapiceria s'en trobàs lo que in paguí 
no's puga vendrer, no trobantse lo preu també que pagui de 
l 'altre, perquè en tal cas, de totas dos juntas tapicerias ne fas 
llegat al il·lustre Capítol de la ceu de Tarragona, per adorno de 
la iglesia, ab pacte que no la pugan dexar a ningú, perquè en 
cas que la dexen ab algú, la dexo y llego als pares de sant 
Domingo de dita ciutat, per adorno de la iglesia nova que 
fan."m 

134. M A D U R E L L . 1958. p. 134. 
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Com veiem, el testador els havia adquirit, segurament a Barcelona, per 
cinc-centes dobles (o dues mil set-centes lliures!), llegant-los a la Seu, jun
tament amb els divuit altres (sèrie dels Sentits, entreportes i portaleres), en 
cas que no fossin adquirits a l'encant pel preu global cle mil cent dobles de 
dos escuts d'or. 

El 16 d'abril de 1682, a l'inventari dels béns de la seva casa del carrer de 
Mercaders de Barcelona, descobríem llur situació: 

"En la segona sala que entra a mà dreta, la qual trau fines
tra al sel ubert y al carrer dels Mercaders. 

(...) 

ítem, vuyt draps de tapisseria nous, los quals contenen la 
historia de Ciro, los quals draps estaven posats, ço és, sinch en 
lo present aposento y los quatre servien per lo pròxim aposen-
to dit lo scriptori. " a s 

Sortosament, en haver consignat el notari barceloní Josep Güell el fracàs 
de la subhasta136, la col·lecció de vint-i-sis peces ingressà dins el fons cate-
dralici, segons testimoniaren els canonges Ramon Moller (1658-1691), doctor 
i infermer i Bernat Miró (1678-1701), doctoren lleis i penitencier, marmes
sors de Rebolledo137. Finalment, el 9 d'agost de 1704. el marquès de Rupit 
comunicà el desig expressat pel comte d'Etre, de l'armada francesa, de com
prar el conjunt, oferta rebutjada pel Capítol, amb el pretext que ornava l'es
glésia. Del 12 de juny al 13 de desembre de 1992, la sèrie de Cir fou expo
sada al Pretori de Tarragona, mantenint una cronologia avançada, en posar-
la en relació directa amb el canonge tarragoní. 

Mobiliari 

Pel que fa al mobiliari, anotem en primer lloc l'embelliment del sagrari: 

135. Ib ídcm, p. 152. 
136. Ib ídcm, p. 178. 
137. Segons d i sposà al seu testament, el 22 de setembre de 1678. Josep M . Madurell i 

Marimon. La capil/a cle la Inmaculacla Concepción de la Seo de Tarragona. Institut 
d ' E s t u d i s Ta r raconenses R a m o n Berenguer I V . Ta r r agona . 1958, p. 87 -95 i 
C A P D E V I L A , 1935. p. 96. 

211 



I S A B E L C O M P A N Y S - M . J O A N A V I R G I L I 

"Lo que s'és affigit a l'armari de fusta és que... se ha fet de 
nou un gomiment de l'armari detràs lo retaule y és de fusta de 
xiprer lo més y lo sobrecel y respaller, que és lo sacran y devant 
aquell y los costats". 

Ultra el tabernacle, al mateix lloc es colxlocaren tres fornícules de xi
prer, per al Crist ressuscitat, la Magdalena i Sant Joan Baptista. 

S'evidencia la inquietud per tenir-ho tot ben tancat. Davant la darrera 
imatge, s'hi afegí un armari d'àlber, per guardar els vuit draps de ras. A la 
banda esquerra del presbiteri s'hi agençaria el gran de les relíquies, de fusta 
plafonada i amb bonics elements de ferro forjat, no citat, però, a l'inventari. 
A la sagristia, juntament amb l'encastat, se n'introduí un d'avet, per als bor
dons i la crossa. Al cor, s'hi situà un faristol triangular de noguer i xiprer -
traslladant els armaris del vell fora del recinte coral-. Figuren també: un 
cofret per als corporals, una caixeta de xiprer per a les crismeres, la de les 
almoines de santa Magdalena, el faristol de l 'Evangeli, les barres 
d'empalxliar, pintades amb els escuts del monestir i de l'abat, la cadira de 
l'abat... 

L a marmessoria de Magdalena Valls de Salbà 

E l 20 de setembre de 1536, la germana de l'abat Valls, Magdalena, mari-
dada amb el donzell de Barcelona Martí Salbà, àlies Vinyes, que, el mateix 
any, es trobava traslladat a l'Aragó, nomenà procurador Pere Tomàs, preve
re beneficiat de Tarragona, habitant de Barcelona'™ i poc després llogà per 
cinc anys a Joan Margarit i la seva esposa Eulàlia, un forn, amb un petit 
habitatge al seu damunt, del carrer de Regomir de la ciutat comtal, per a 
coure-hi el pa d'elaboració pròpia i el que hi duguessin els parroquians, amb 
la facultat de retenció si el rellogués i amb el compromís de costejar la calç 
i l'argila, en cas de reparació. E l preu establert fou de cent trenta lliures, a 
raó de vint-i-sis anuals o de deu sous per setmana, amb pagaments bimensu
als avançats, ultra el lliurament de nou quartans de cendra cada any. E l for
ner hauria de coure gratuïtament els pans i cassoles que la família propietà-

138. A H P B , Francesc Solsona, Secundant Manuale oinnium conlmctuum (1535-1537). 
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ria consumís. Actuaren com a fiadors el també forner Llorenç Santjust i 
Joan Perelló, assaonador, ambdós de Barcelona139 (DOC. 1). 

E l 15 de novembre concedí per un termini similar a Joana de Sangués, 
carnissera, una caseta del carrer Ample, situada al costat de la seva casa gran 
i davant de la del tresorer reial. L a tenia per uns senyors no esmentats, amb 
un cens anual tampoc concretat. Fixava, però, la condició que, quan els reis 
o prínceps residissin a Barcelona, li hauria de deixar expedites dues cam
bres, una del primer pis amb finestra al carrer i l'altra del segon, destinades 
a la seva família, amb el dret d'usar el menjador i la cuina i les parts restants 
de l'habitatge. A canvi, la llogatera, que, durant l'estança dels personatges 
reials, restaria lliure de pagar lloguer, hauria de traslladar-se a una cambra 
del segon pis de la casa de Magdalena Valls, igualment amb finestra al car
rer citat. E l lloguer ascendia a quaranta-set lliures i deu sous, a raó de nou 
lliures i deu sous anuals, que s'haurien d'anticipar semestralment. Figura
ven com a testimonis Joan Raspart, mercader, Joan Jornet, flassader i Joan 
Gassol, escrivà, ciutadans i habitant de Barcelona, respectivament. Seguia 
l'àpoca corresponent al lloguer del primer mig any de quatre lliures i quinze 
sous140 (DOC. 2). 

E l 20 d'agost de l'any següent, Magdalena Valls nomenà procuradora la 
seva criada Caterina, en presència de Jaume Oriola, estudiant en arts de 
Barcelona i de Joan Domingo, paraire de llana del Pont d'Armentera141, la 
qual cosa fa suposar el desig de reunir-se amb el seu marit. 

Redactà el seu testament a Santes Creus, el 17 de novembre de 1558, 
davant el notari barceloní Francesc Solsona i els testimonis Antoni Nadal, 
doctor en medicina i Jaume Bonet, estudiant en arts, habitants del monestir, 
on finà el 21 de setembre de 1559, segons consta a la seva lauda. La testado-
ra nomenà marmessors el seu germà abat (Foto 4), el doctor en drets de 
Barcelona, Bernat Fi veller i Magdalena, muller del mercader barceloní Josep 
Segarra i, posteriorment a la mort del primer, l'abat successor, el prior i el 
sagristà major del monestir. Disposà ser enterrada amb cogulla dins la cape
lla de l'Assumpció de la Verge, fundada per ella, sota l'orgue (Foto 5). A 
més de les misses del dia de l'enterrament i dels dos posteriors (la primera, 

139. Ib ídem. 
140. íd. 
141. íd. 
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de l'Assumpció, cantada amb orgue, amb la presència d'un diaca i d'un 
sotsdiaca, revestits de blanc, com era costum), demanà dos trentenaris de 
Sant Amador, celebradors a les esglésies de Sant Miquel (la seva parròquia, 
enderrocada el 1868) i dels frares Predicadors (Sant Domènec) de Barcelona. 
Llegà al monestir quatre-centes lliures barceloneses, a invertir per a l'obten
ció de pensions, la mateixa quantitat per a la fundació d'una missa baixa 
diària a la seva capella (amb absolta sobre la lauda. de vuit pams de llarg i 
amb les seves armes), en sufragi seu, dels seus pares, parents i benefactors, 
cent cinquanta lliures més per a la construcció de la capella esmentada, dins 
la qual s'hauria de situar un grup escultòric de la Dormició de la Verge, de 
terracuita, daurat i policromat142 i tots els ornaments necessaris i vuitanta 
lliures per a dos aniversaris o trentenaris de Sant Amador: el dia que s'escai
gués la mort del germà abat, a l'altar major i el de la seva pròpia, a la capella 
de l'Assumpta (quaranta i trenta sous anuals, respectivament), a més de les 
candeles. També instituí causes pies a Barcelona, per a l'almoina dels po
bres vergonyants de Sant Miquel, dels dominics, de l'Hospital de la Santa 
Creu i dels orfes de la ciutat (trenta sous per a cada una de les tres primeres 
institucions caritatives i deu al darrer). Així mateix deixà cent lliures i vint 
més de vitalici a la seva minyona Joana Martí, juntament amb dos cofres de 
roba, ultra vint-i-cinc lliures per al dot de Violant, filla del mercader barceloní 
Bernat Olivart; cinquanta lliures per a Magdalena, muller del també merca
der Josep Segarra, a la qual destinà igualment les vint-i-cinc lliures pen
dents de les cinquanta atorgades per la difunta Marquesa Bertrana i absol
gué de les cents lliures degudes per la tutoria exercida pel seu pare, Joan 
Valls, a favor de Jerònia, vídua de Joan Bartomeu Coll, notari i escrivà de 
manament i cinquanta lliures (per mig cofre) a Maria Anna, filla del merca
der de Granollers N. Masferrer i d'Aldonça. Concedí l'usdefruit de tots els 
seus béns, d'acord amb l'inventari post mortem, a fra Jaume Valls, a qui 
facultà mentre visqués per vendre'ls i esmerçar les mil trenta lliures assig-

142. E n aquesta decis ió hi degué influir directament la con templac ió del conjunt inspirat en 
el mateix tema que ornava l 'interior de l ' esglés ia parroquial dc Sant Miquel de Barce
lona, treballada en alabastre i atribuïda a Martí Díez dc Liatzasolo (actualment al M N A C ) . 
Quant al material -finalment substituït per l'alabastre-, potser t ingué en compte el Sant 
Enterrament de Bar to lomé Ordónez , en col · laboració amb Joan Petit Monet (1517) . 
emplaça t a l'hospital ba rce lon í de la Santa Creu ( G A R R I G A - C A R B O N E L L , 1986, p. 
120 i 122). 
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nades a Santes Creus (DOC. 3). Un cop traspassat l'abat, la totalitat de l'he
rència passaria al monestir. 

E l 1560 l'abat Valls nomenà el síndic fra Pere Teixidor procurador seu, 
per tal de vendre les cases, el forn i la carnisseria de Barcelona (al carrer 
Ample), així com les terres abans pertanyents a la seva germana, segons 
notificà el notari Lluís Noet al seu col·lega barceloní Francesc Solsona el 29 
de gener143. E l 20 d'abril renovà la procura, a fi que el síndic enllestís l'es
mentada venda dels béns de la difunta i els esmercés en la celebració d'una 
missa diària i en la construcció d'una capella144, d'acord amb les disposici
ons del seu testament145. E l 19 de maig, redimí diversos censos al Pla cle 
Santa Maria, a favor del batlle, Miquel Gratapalles, dels jurats i d'altres 
habitants de la vila, davant el vicari Tomàs Arnau, el pagès d'origen francès 
Joan Cardella, el mestre de cases de Vila-rodona, Francesc Valentí i Nadal 
Balanyà, de l'església de Figuerola146. E l 12 de febrer de 1561, el seu suc
cessor l'abat Contijoc, el sagristà major, Gabriel Mestre i el sotsprior, Pere 
Isern -en haver mort el prior- elegiren altre cop fra Pere Teixidor, cellerer 
major i síndic, com a procurador de la marmessoria147. 

E l 24 de gener de 1561 el darrer, amb el poder atorgat el dia 19 del ma
teix mes, vengué a l'encant el domini útil del forn d'en Marimon, amb els 
estris i les taules (el forn pròpiament dit -d'uns 85m2 i de prop de 6,8m 
d'alçada-, compresa la boada o cambreta per a tenir-hi la pasta i un piset al 
seu damunt -d'uns 55m 2-, proveït d'una aigüera), situat al carrer Ample 
d'en Marqueu cantonada amb el carrer de Regomir, a l'indret conegut com 

143. A H T . Col·lecció. . . . 50. 
144. Per bé que fou bastida or ig inàr iament dins l ' esglés ia major, a l ' e m p l a ç a m e n t dc l 'antic 

altar dels sants Mar t í i Nicolau, tocant a la base de la torre de Sant Mar t í i a la sagristia, 
segons consta cn una àpoca del mestre de cascs de Tarragona Pau Miró , à l ies^Mart í 
( C O M P A N Y S - V I R G I L I . 1988, p. 52) . el grup escul tòr ic que allotjà (Sepulcre dc la 
Verge), a més de la làpida, segurament foren traslladats a la segona meitat del segle 
X V I I I al lloc de Varmarium. quan s ' e m p r e n g u é una renovac ió conjunta de les capelles 
del transsepte, que mot ivà igualment el canvi d ' ub i cac ió del retaule de Santa Maria 
Magdalena. 

145. A H T . Col·lecció. . . . 50. 
146. A H T , Col· lecció. . . , 167. 
147. A H T , Col· lecció. . . . 34. 
148. E s tracta del mateix forn que el 1536 havia estat llogat per Magdalena Valls a Joan 

Margarit i la seva muller Eulàl ia ( D O C . 1). 
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la Drassana Vella 1 4 8, propietat del donzell Jeroni Desvalls, fill del també 
donzell Lluís i de Francina -probablement nebot de Magdalena, n'aplicava 
les rendes per al canonge rector de l'altar de Sant Silvestre, a la girola de la 
Seu barcelonina-, al flequer barceloní Gabriel Cardona, per seixanta-cinc 
lliures (redimibles per cent lliures), amb un cens setmanal de vuit sous i un 
altre d'anual de cinc lliures, destinades a la tnarmessoria'41J. 

Del 1561 al 1567 sengles pergamins i un document en paper'50 certifi
quen els pagaments percebuts per Joana Martí, filla de Joan, pagès de Conesa 
i muller de Sebastià Bertran, sastre de Tarragona (vint lliures anuals fins a la 
seva mort)'51 i per Violant Olivart, filla de Bernat, mercader de Barcelona i 
d'Elionor (trenta lliures, cinc de les quals llegades per l'abat Valls) 1 5 2 , amb
dues antigues criades de Magdalena, de la marmessoria dels seus béns. 

Entre les obres de l'església de Santes Creus sobresurt la construcció 
d'una capella de guix i rajola situada sota l'orgue (enllestida el 1563) per 
Pau Miró (trenta-sis lliures), amb una reixa de Pau Soler (amb àpoca del 
gener de 1565 relativa a setanta lliures) i pintures murals (falsos cortinatges 
i escuts), destinada a contenir el grup de l'Assumpta i el relleu superior, 
esculpits per Perris Austri en alabastre (realitzats a partir de 1561 i acabats 
de cobrar el 1569, pel preu de cent cinquanta lliures), daurat i pintat pel 
cerverí Cristòfol Alegret (amb una àpoca del 5 d'octubre de 1565 per 50 
lliures), amb onze imatges i un relleu, complint les darreres voluntats de 
Magdalena Valls i de l'altar de la Concepció. Pel que fa a la primera, recor
dem que les dormicions i els sepulcres foren conjunts molt habituals, per la 
clara funció doctrinària que exercien. Vers el 1540, Martí Díez de Liatzasolo 

149. A P . Pergamins G 2 9 1 . 
150. Conservats a la Biblioteca de l ' A B S C i a l ' A P (Pergamins, P298) . foren redactats pels 

notaris Francesc Solsona, de Barcelona i D a m i à G i l i Joan Ventailols. dc Tarragona. 
151. H i trobem com a testimonis el notari Pere Huguet, el serrallcr Pau Soler, el barreter 

Joan Normant, cl llibreter Jaume Mart í , els escrivans Francesc Olives i Fruc tuós Torrent. 
Joan Santjoan, prevere beneficiat de la Seu, Onofre Reig . teixidor de veles, Antoni 
Soler, del mas del degà Soler de la Secuita, Gabriel Martra, sastre, Climent Noguers, 
argenter i Gabriel Mandra, revenedor, tots dc Tarragona. L ' à p o c a de 1565 figura 
igualment en paper ( A H T , Col· lecció. . . , 229), amb Jaume Roca , mercader de Valls i 
Jaume Merla, sastre de Conesa com a testimonis. 

152. Subscriuen els testimonis Arnau de la Farga, boter d'agulla i Bernat Camp. criat del 
doctor en drets del consell reial Pere Llobregat. 
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realitzà el Sant Enterrament de l'església del Sant Esperit de Terrassa i a 
Poblet l'abat Guimerà contractà, el 1580, el grup de la galilea amb Andreu 
Ramírez. Altres Dormicions de la Mare de Déu conegudes són la de la Seu 
d'Urgell de Jeroni Sanxo, tallada en fusta i l'atribuïda a Martí Díez de Liat-
zasolo, procedent de l'església barcelonina de Sant Miquel (actualment al 
MNAC). Com hem anat detallant, els diners esmerçats en la capella ascen
diren a tres-centes sis lliures, suma que supera amb escreix les cent cinquan
ta fixades per Magdalena Valls. 

E l 20 d'octubre de 1565 la nova capella ja apareix esmentada, al costat 
de les de: Sant Joan Baptista (la primera de la capçalera, tocant a la porta del 
cementiri), Santa Maria Magdalena (immediata a l'anterior), el Sepulcre de 
Santa Maria (al reracor) i Sant Bernat (als peus del temple, prop de la porta 
dels conversos), en la procura de fra Joan Soler, prior i síndic, a qui s'encar
regà l'obtenció dels diners per als beneficis i misses de les mateixes153. L ' 11 
d'agost següent, Antoni Noet, hereu del seu germà Lluís, notari, qui havia 
demanat ser enterrat al claustre154, entregà catorze lliures de censal per a la 
celebració de misses a l'altar del Crucifix o de la Santa Creu 1 5 5. 

153. A H T , Col· lecció. . . , 239. 
154. Es tab l í una fundació a Santes Creus, el 18 de novembre de 1565 (Llibre de fundacions, 

"Santes Creus", I I , núm. 18, 1968. p. 339). 
155. A H T , Col· lecció. . . , 2 3 1 . 
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APÈNDIX D O C U M E N T A L 

D O C U M E N T 1 

1536, anterior al 13 de novembre. Barcelona 

Magdalena Valls, esposa del donzell Martí Salbà, lloga per cinc anys un 
forn del carrer del Regomir, a Joan Margarit i a la seva muller, Eulàlia, per 
cent trenta lliures. 

A H P B , Secundum Manuale omnium contracluum (1535-1537) de 
Francesc Solsona. 

Ego, Magdalena Valls y Salbana, uxor honorabilis Martini Salbà, 
domicelli, olim in civitate Barchinone domiciliati, nunc vero degens in reg
no Aragonum. Ex certa scientia, a primo vcnturo festo Natalis Domini 
proxime venturo ad quinqué annos primo et continue venturós et completos, 
per me et meos, loco et ex causa sive titulo locationis concedo vobis, loanni 
Margarit, fornerio, civi Barchinone et Eulalie Margarite, uxori vcstrc, 
presentibus et vestris et quibus volueritis, per dictum tempus, totum illum 
furnum et domunculam supra ipsum furnum constructam, cum omni iure 
coquendi panes in ipso fumo et cum omnibus parrochianis in dicto furno 
coquere volentibus, per totum dictum tempus et cum omnibus apparatibus 
qui sunt in dicto furno et cum omnibus iuribus et pertinentiis ad ipsum furnum 
expeciantibus, quem et quam ego, meis iustis et legitimis titulis, habeo et 
possideo in presenti civitate Barchinone, in vico vulgo dicto del Regomíet 
teneo et cetera. Et terminatur et cetera. Hoc itaque logerium et cetera. Sicut 
melius et cetera. Sub tali tamen pacto, forma ct conditione quod, casu quo 
continguat vos velle predicta que vobis loco alteri relocare, quod, eo casu, 
ego possim et michi liceat predictum furnum et omnia per me locata michi 
retinere pro eadem mercede et logerio quibus ego vobis predicta, loco et ex 
causa locationis, concedo sine contradictione el impedimento 

f. lv 
vestri et vestrorum et illius seu illorum cui vel quibus predicta locaveritis 

vel locare volueritis et sub tali tamen pacto, forma ct conditione quod, in 
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aliqua reparatione sive entonar facienda in dicto furno, ego, dicta locatrix, 
in expensis dicte reparationis sive entonar, lrabeam et tenear sal et argilam 
ibi necessariam, meis propriis missionibus et expensis; residuum vero quod 
fuerit necessarium ad predictum reparationem solvatur per me et vos 
comunibus expensis. Ita videlicet quod dicta reparatio fiat equalibus expensis, 
inter me et vos, et ultra ego habeam solvere precium salis et argile in quibus 
vos non habeatis contribuere et istud ut predicitur in ultima reparatione, dum 
taxat facienda in dicto furno, in dicto tempore dictorum quinqué annorum. 
Et, salvis et illesis predictorum pactis et conditionibus supra appositis, 
convenio et bona fide promitto vobis quod, per totum dictum tempus, non 
eiciam vos a predictis per me vobis locatis, ratione maioris, minoris nec 
consimilis logerii, nec ratione venditionis ac alius alienationis temporalis 
vel perpetua, nec rationi proprii usus, nec alia quacumque causa seu ratione, 
nec aliquem contractum faciem per quem presenti contractui possit fieri aut 
generali derogatio aut preiuditium aliquod. Imo per totum dictum tempus 
faciam et curabo quod vos pacifice et quiete utamini et uti possitis predictis 
rebus per me vobis locatis, sine dampno et missione vestri et vestrorum, et 
restituam missiones et cetera. Supra quibus et cetera. Credatur et cetera. Et 
pro predictis complendis et cetera obligo vobis omnia et singula bona mea 
et cetera. Renuntians quantum ad hec et cetera. Fiat cum omnibus 
renuntiationibus debitis, largo modo iuxta cursum et cum renuntiatione localis 
Barchinone dicentis quod quis potest expellere conditionem et aliis. Logerium 
sive mercès predictorum que vobis loco est, per totum dictum tempus, est 
centum triginta libre monete barchinonensis, ad rationem viginti sex librarum 
pro quolibet anno dictorum quinqué annorum, ad rationem decem solidorum 
pro qualibet septimana. Quam mercedem sive logerium solvatis et solvere 
habeatis de duobus in duobus mensibus in anticipando. ultra quam mercedem 
habeat michi dare et solvere quolibet anno novem quartanos cineris sive de 
cenra. De eo videlicet quod facietis in dicto furno et habeatis etiam et 
teneamini coquere gratis et absque aliqua mercede omnes panes et casolas 
quos et quas ego cum tota família mea et adve-

f. 2 
nis in domum meam venientibus, sive paucis sive pluribus, comedemus. 
Ad hec nos, dicti Ioannes Margarit et Eulàlia, coniuges condutiores 

predicti, laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus predicta omnia 
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et singula per vos nobis locata, cum pactis et scientia consentimus, 
convenimus et bona fide promittimus vobis, dicte locatrici, quod, per dictum 
tempus, utemur dicto furno ad usum et consuetudinem boni, ydonei et experti 
furnerii et parrochianos eiusdem fumi conservaré et augere et pro posse 
utemur et laborabimus et iura dicti furni manutenebimus et in fine dicti 
temporis predicta omnia per vos nobis locata vobis restituemus et tornabimus 
in aliquo culpa nostra deteriorata et predictam mercedem, ut pretangitur, 
vobis solvemus per terminos et solutiones supra latius declaratis. 

Et cetera alia faciemus et complebimus ad que iuxta legem presentis 
contractus tenebimur et premissa omnia et singula supradicta faciemus et 
complebimus, sine aliqua videlicet delatione et cetera. Fiat cum salario 
procuratoris laborantis intus presentem civitatem Barchinone quinqué 
solidorum et extra eandem civitatem Barchinone decem solidorum, ultra 
quos restituemus missiones et cetera. supra quibus et cetera. Credatur et 
cetera. Et, ut tutique vobis tantum sit, dono vobis in fideiussores Laurencium 
Sentjust, fornerium et Ioannem Peralló, assaonatorem, cives Barchinone. Et 
utrique eorum in solidum qui nobiscum et sine nobis teneantur vobis ad 
complendum et compleri faciendum predicta omnia et singula per nos vobis 
supra promissa. 

Ad hec nos, dicti Laurentius Senctjust et loannes Peralló, fideiussores 
qui supra dati laudantes et cetera et suscipientes in nos hanc fideiussionem 
esponte et cetera. Fiat acceptatio larguo modo per ipsos fideiussores. Preterea 
nos omnes principales et fideiussores convenimus et bona fide promittimus 
et cetera. Fiat cum pena quinquaginta solidorum. De non fieri de iure de qua 
pena et cetera tercium curie et cetera qua pena et cetera. Nichilominus et 
cetera. Et pro his complendis nos omnes principales et fideiussores et quilibet 
nostrum in solidum obligamus vobis et vestris omnia et singula bona nostra 
et cuiuslibet nostrum in solidum mobilia et cetera. Renuntiantes quantum ad 
hec 

f. 2v 
beneficio novarum constitutionum et dividendarum actionum et epistole 

divi Adriani et consuetudini Barchinone loquenti. de duobus vel pluribus, in 
solidum se obligantibus. Renuntiantes etiam et cetera. Et dicti fideiussores 
legi sive iuri dicenti quod prius conveniatur principalis quod fideiussor et 
alii dicenti quod sublato principali et cetera. 
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Et ego dicta Eulàlia Margarita, cerciorata ad plenum per notum 
infrascriptum de iuribus meis, renuntio beneficio Valleyani et auctentice signa 
mulier postta. Et ad Valleyanum et quo ad obligationem dicti mariti mei doti 
et sponsalicio ac donationi propter nupcias et iuri ypothecarum mearum michi 
competente in bonis dicti mariti mei et omnes omni alii et cetera. Et ut predicta 
et cetera. Nos omnes lacatrix, conductores et fideiussores iuramus et cetera. 
Fiat clàusula iuramenti Iargo modo singula singulis refferendo. Hec igitur et 
cetera. Fiat stipulatio consuetudinaria et novissime volumus quod fiat duo et 
cetera. 

Testes supra proximi dicti. 

D O C U M E N T 2 

1536, novembre, 15. Barcelona 

Magdalena Valls lloga per cinc anys una caseta del carrer Ample a Joa
na de Sangués, carnissera, per quaranta-set lliures i deu sous. 

A H P B , Secundum Manuale omnium contractuum (1535-1537) de 
Francesc Solsona. 

f. 1 
Die Veneris X V mensis novembris anno a Nati vitate Domini M D X X X V I . 
Al marge esquerre, "Relogerium est infra die dècima sexta aprilis anno 

M D X X X V I I " . 
Ego, Magdalena, uxor honorabilis Martini Salbà, àlias Vinyes, domicelli, 

olim in presenti civitate Barchinone domiciliati, nunc vero in regno Aragonum 
degentis, a primo die mensis desembris proxime venturi ad quinqué annos 
completos ex tunc proxime et immediate venturós, gratis et cetera, loco et 
ex causa et titulo locationis concedo et cetera vobis, domine Joanne de Sa-
guers, carnifex, in presenti civitate Barchinone pro nunc comoranti et vestris 
et quecumque volueritis, salvis tamen pactis infra appositis, totam illam 
domunculam sive casa petita quam ego, meis iustis titulis, habeo et possideo 
in presenti civitate Barchinone, in vico vulgo dicto lo carrer Ample, ad latus 
quarumdam magnarum domorum mearum quas ibidem habeo et ante domos 
domini tesaurarii regi. 
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Et illas teneo per certos dominós ad certum annuum censum quem solvere 
promitto, sine damno et missione vestri et vestrorum in his successorum. Et 
terminatur et cetera. 

Hoc itaque logerium et cetera facio ego, dicta Magdalena, vobis, dicte 
domine Ioanne de Sangues et vestris et cetera. Sicut melius et cetera. Sub 
tali tamen pacto, forma et condicione quod, si contigerit dominum 
imperatorem sive dominam imperatricem aut alios reges sive principes in 
presentem civitatem Barchinone venire et in eadem morari, quod, eo casu, 
ego, dicta locatrix, possim et valeam accipere de predictis domibus per me 
vobis locatis quandam caineram dictarum clomorum, que est supra primum 
tectum, habens fenestram in dicto vico Amplo et inibi dormiré et continuo 
habitaré et vos in dicto casu habeatis ipsam cameram evacuaré et michi 
expeditam dimittere possimque et valeam accipere aliam cameram de dicta 
domo quam vobis loco, ex his que sunt supra secundum tectum, quam 
cameram habeatis michi, in dicto casu, dimittere expeditam et nichilominus 
possim ego cum tota família mea habitaré in dictis cameris et habere 
edemprivium, usum et habitationem in comesto-

f. lv 
rio, coquina et ceteris aliis partibus eiusdem domus quam vobis loco et in 

predicto casu quo continguat me accipere predicta per me retenta. Ego, in 
dicto casu, habeam dimittere vobis quandam cameram domorum in quibus 
nunc ego habito, 

illam videlicet que est versus domos per me vobis locatas, supra secundum 
tectum, que camera habet fenestram supra dictum vicum Ample et in dicto 
casu si contigerit predicta sequi quamdiu ego habitavero in dicta domo per 
me vobis locata, vos non teneamini aliquid michi solvere, ratione logeni seu 
mercedis. De reliquis partibus ipsarum domorum imo in dicto casu et quam 
diu ego in dicta domo per me vobis locata habitavero, vos scitis franel·la et 
quitia et logerium sive mercès infra scriptis non currat neque solvatur et 
cetera. Sub pacto etiam et conditione quod, si contigerit vos. dictam dominam 
Ioannam Sangues vel vestros predicta, per me vobis locata alteri relocare, 
pertenimus per quod vos ipsam domuin habitaré poteritis, eo casu licet michi 
si voluero predictas domos retinere pro mercede sive logerio quos michi 
ratione earumdem domorum et presentis logerii vos michi^dare tenemini et 
sic, salvis pactis et conditionibus supra appositis, convenio et bona fide 
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promitto vobis, dicte domine Ioanne Sanguers, quod a predictis per me vobis 
locatis non eyciam vos ratione maioris, minoris vel consimilis logerii nec 
ratione proprii usus nec operum in eisdem domibus faciendorum nec 
venditionis temporalis aut perpetue aut alia qua ius ratione seu causa. Imo 
per totum dictum tempus faciam vos et vestros et quos volueritis predictis 
pacifice uti et habere contra omnes personas et lenebor vobis. de firma et 
legali evictione et de iustis expensis et cetera. Et pro premissis obligationibus 
vobis omnia et singula bona mea et cetera. Renuntians et cetera. Et locali 
Barchinone qua cavetur quod locator potest expellerre conditionem, ratione 
proprii usus et cuicumque alii locali estatuto, legi, tam civili quam canonice 
et omni et cetera. 

Logerium sive mercès est, per totum dictum tempus, est quadraginta 
septem Iibre et decem solidi monete barchinonensis, ad rationem novem 
librarum et decem solidorum pro quolibet anno. Quodquidem logerium sive 
mercedem habeatis solvere vos, dicta condutrix et vestri in hiis successores, 
per totum dictum tempus dictorum quinqué annorum michi. dicte Magdalene 
locatrici ac cui seu quibus voluero, de medio in medium annum anticipando, 
prout solvuntur logeria in presenti civitate Barchinone. 

Ad hec ego. dicta Ioanna de Sangues, Iaudans et cetera predicta et eisdem 
expresse concensiens et predictum logerium acceptans. cum pactis et 
conditionibus supra appositis, convenio et bona fide promitto vobis, dicte 
dicte (sic) Magdalene locatrici, 

f. 2 
quod predictis domibus per vos michi locatis utar bene, decenter et ad 

usum et consuetudinem boni conditioris et inquilini et predictam mercedem 
sive logerium vobis solvam per terminos et solutiones supra latius enarratas 
et in fine dicti temporis predictas domos elinquam vobis vacuas et expeditas 
et in aliquo culpa mea non deterioratas. Et predicta omnia et singula supradicta 
faciam et complebo vobis sine aliqua videlicet dilatione et cetera. Fiat cum 
salario procuratoris laborantis intus presentem civitatem Barchinone quinqué 
solidorum et extra eamdem civitatem decem solidorum et cetera. ultra quas 
missiones et cetera. Supra quibus et cetera. Credatur et cetera. Et cum pena 
de non fieri ius quinquaginta solidorum. de qua pena predictis complendis 
et cetera. Obligans omnia et singula bona mea mobilia el cetera. Renuntians 
et cetera. Et firmo scripturam tercii in libro terciorum curie honorabilis vicarii 
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et baiuli Barchinone, pro qua obligatione omnia bona mea cum iure pacto 
proibente personam obligaré non possim cui tercii script... et cetera. 

Et nos, dicte contrahentes, iuramus et cetera. His igitur et cetera. Fiat 
clàusula iuramenti et stipulationis singula singulis refferendo. 

Testes sunt honorabilis Ioannes Raspart, mercator et Ioannes Jornet, 
flacaderius, cives at Ioannes Gaçoll, scriptor habitator Barchinone. 

ítem, cum alio instrumento dicta domina Magdalena locatrix firmavit 
apocham dicte domine Ioanne Sangues de quatuor libris et quindecim soli
dis receptis numerando, in presenti notarii et testium infrascriptorum et sunt 
pro logerio prime medie annate. 

Testes proxime dicti. 

D O C U M E N T 3 

1558, novembre, 17. Monestir de Santes Creus 

Testament de Magdalena Valls de Salbà, germana de l'abat Jaume Valls. 
Arxiu de Poblet, Pergamins, G290. 

En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist sie. 
Jo, Magdalena Çalbana y Valls, filla de l'honorable mestre Joan Valls y 

de la senyora Leonor, muller sua, defuncts, essent malalta de infirmitat cor
poral de la qual tem morir, emperò, en mon acostumat enteniment, ferma 
memòria y clara loqüela, fas y orden testament y derrera voluntat, en lo qual 
elegesc marmessors meus y de aquest meu testament exequutors lo molt 
reverent senyor fra Jaume Valls, abat del monestir de Sanctes Creus, de l'or
de de Cistells, del bisbat de Tarregona o de Barcelona, germà meu y lo mag
nífic micer Bernat Fivaller, doctor en drets, en Barcelona populat y la se
nyora Magdalena Segarra, muller de l'honorable mossèn Joseph Sagarra, 
mercader, ciutedà de Barcelona, volent y ordenant que, si cars serà que lo 
die de mon òbit lo dit reverent senyor abat, germà y marmessor meu, viurà, 
que tots los altres marmessors meus haien de star y seguir en tota cosa de la 
dita marmessoria sa voluntat. E si cars serà que lo die de mon òbit lo dit 
reverent senyor abat, germà y marmessor meu, no viurà, en tal cars en loc 
seu elegesc y fas marmessors meus lo reverent senyor abat, prior y sacristà 
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maior del dit monestir que se trobaran lo die de mon òbit. E si los dits se
nyors abat, prior y sacristà maior no poran entrevenir en la exequució de 
aquest meu testament, almenys vull que los dos hi entrevinguen, donant-los 
poder que complesquen y complir pusquen aquest meu testament y derrera 
voluntat, com baix trobaran scrit y ordenat. 

Elegesc la sepultura al meu cors fahedora en lo dit monestir de Sanctes 
Creus, dins la capella la qual jo tinc voluntat y devotió de construir dins la 
sglésia de dit monestir, deiús l'orgue de dita sglésia, la qual serà feta sots 
invocatió de la Assumptió de la Mare de Déu o en aquell altre loc, vas o 
carner que aparrà als dits meus marmessors, a la qual sepultura vull sie por
tat lo meu cors, vestit en la cugulla que los monios de dit monestir porten, 
supplicant en Jesuchrist molt charament lo molt reverent senyor abat y con
vent de dit monestir qui leshores seran per charitat me vullen donar, atorgar 
y consentir dita cugulla. E , si cars serà que jo muyra en la ciutat de Barcelona 
o en altra qualsevol part fora del present monestir de Sanctes Creus, que en 
tal cars vull y man que lo meu cos se aporta a la dita mia sepultura, del modo 
y manera que als dits meus marmessors millor los apparrà y los serà ben vist 
y, si dits meus marmessors starien en discòrdia, vull sie seguida la voluntat 
del dit senyor abat, prior y sacristà maior de dit monestir qui leshores seran, 
remettent en tot la dita mia sepultura a lur bona discretió. E prenc-me de 
mos béns, per la mia ànima y per la sepultura al cors meu fahedora y per les 
misses del segon y terç die y altres pies causes, deu liures cle moneda barce
lonesa y tant més quant aparrà als dits meus marmessors, remettent-o a vo
luntat. 

Més, vull que, en continent y lo més prest que fer se porà, me sien cele
brades, per remey de la mia ànima, dos trentanaris, vulgarment dits de sanct 
Amador, ço és un trentanari en la sglésia de Sanct Miquel de Barcelona y 
altre en la sglésia del monestir dels frares de Predicadors de dita ciutat, per 
charitat dels quals vull sien donades de mós béns tres liures y sis sous, ço és, 
als capellans de Sanct Miquel trenta-tres sous y als dits frares de Predica
dors altres trenta-tres sous. E vull que en continent que lo meu cors serà 
arribat al dit monestir de Sanctes Creus sia celebrada missa de Assumptió de 
Nostra Dona cantada, ab orgue, diaca y sotsdiaca, lo die que'm soterraran y 
que's digué ab vestiments blancs, com és acostumat. 

ítem, deix a la parròchia de Sanct Miquel de Barcelona, de la qual so 
parrochiana per dret de parrochiania, sine sous y a quiscú dels dits meus 
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marmessors, per lo càrrech de la marmessoria, altres sine sous. 
Més, de altres béns meus, vull que sien donades al monestir sobredit de 

Sanctes Creus quatre-centes liures de moneda barcelonesa, les quals vull 
sien meses y convertides en smerç o smerços en loc o locs segurs, a conegu
da dels dits senyors abat, prior y sacristà maior y les dites quatre-centes 
liures axí smerçades vull sien consignades en propietat y pensions als se
nyors abat y convent del dit monestir im perpetuum, per obs del dit mones
tir. 

ítem, vull y man que, de altres béns meus, sien smerçades en loc o locs 
segurs per los dits senyor abat, prior y sacristà maior quatre-centes liures de 
moneda barcelonesa y aquelles, axi smerçades, sien consignades al reverent 
senyor abat y convent de dit monestir de Sanctes Creus, en preu o propietat 
y ànnua pensió, per convertir aquelles o los fruits de aquelles en celebratió 
de una missa baixa quotidiana dins la dita sglésia de dit monestir de Sanctes 
Creus y dins la capella dalt y baix mentionada, per remey de la mia ànima y 
de mon pare y de ma mare y de altres parents y benfactors meus, volent y lo 
ordenant que, si lo smerç o smerços de les dites quatre-centes liures se luirà 
o luiran, que tant prest com fer se pugue sien tornades en smerç o smerços 
en loc o locs segurs, a coneguda dels reverents senyor abat, prior y sacristà 
maior de dit monestir de Sanctes Creus qui per temps seran en ella, faran 
col·lecta de mi y dels dits pare y mare meus y de altres parents y benfactors 
meus y a la fi de quiscuna de dites misses vull facen una absolta sobre lo vas 
que jo seré soterrada, sobre lo qual vull sie posada una pedra gran de vuyt 
palms de largària ab senyal de mes armes y vull que quiscun die de dita 
missa sie celebrada, en la hora que serà vist més convenient al dit senyor 
abat y convent de dit monestir y vull que a quiscun prevere que celebrarà la 
dita missa li sie donada la charitat acostumada, perquè aquella puga conver
tir en les necessitats sues que per temps li occorreran. E vull y man que, si 
per temps serà algun abat qui prohibirà, lo que Déu no vulla, que dita missa 
no-s diga tots dies o levarà o prohibirà que ls preveres religiosos de dit mo
nestir no reben les charitats de dites misses y aniversaris baix mentionats, en 
los dits casos y quiscú de aquells, vull que lo legat o dexa de les dites quatre-
centes liures en preu y pensions los sie levada com ara de present, seguint-se 
los cassos sobredits y quiscú de ells, ara jo la-ls leve y la consigne, done y 
assigne, en preu y pensions, a la comunitat dels preveres de la sglésia 
parrochial de Sanct Miquel de Barcelona y als frares, ço és prior y convent 
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del monestir de Predicadors de la dita ciutat de Barcelona, per yguals parts y 
únique diguen la dita missa, ço és, quiscú per la tneytat. 

ítem, vull y man que en la dita sglésia de dit monestir de Sanctes Creus, 
deiús l'orgue maior de dita sglésia, sia construïda una capella, ab la millor 
manera que fer se porà, dins la qual capella construïdora vull sie fet un se
pulcre de Nostra Dona, ab los personatges convenients, de terra cuita y que 
sien daurats y ab colors en los locs convenients, com se acostume y per fer 
dita capella y sepulcre de Nostra Dona y per los ornaments per dita missa 
quotidiana dono al reverent senyor abat, prior y sacristà maior de dit mones
tir cent sinquanta liures de moneda barcelonesa, volent que lo dit senyor 
abat, prior y sacristà maior de dit monestir haien lo càrrech de fer dita 
constructió y fàbrica de dita capella y sepulcre, en cars que jo de vida mia no 
la haie feta y construïda. 

Més, vull y man que tots anys im perpetuum, après òbit del dit reverent 
senyor frare Jaume Valls, abat, germà y marmessor meu, sie celebrat en lo 
monestir de Sanctes Creus y en lo altar maior de la sglésia de dit monestir, 
tal die qual lo dit reverent senyor abat, germà y marmessor meu, finirà sos 
dies, un aniversari, per remey de la sua ànima y del pare, mare y altres pa
rents y benfectors seus y meus, per charitat del qual vull sien donats de mos 
béns al convent del dit monestir quaranta sous de moneda barcelonesa. Més 
vull y man que tots anys im perpetuum, en tal die com jo finiré mos dies, sie 
celebrat en la capella de la Assumptió de Nostra Dona dalt mentionada un 
altre aniversari, per remey de la mia ànima, de mon pare, de ma mare, ger
mans y altres parents y benfactors meus, per charitat del qual vull sien do
nats tots anys trenta sous de moneda barcelonesa. Y per ço vull que, de mos 
béns, sien smerçades vuytanta liures en loc segur, a coneguda dels dits se
nyor abat, prior y sacristà maior qui per temps seran y que los fruits de 
aquelles sien consignats al convent de dit monestir, ensemps ab la proprietat, 
ço és, per lo primer sobre designat trentanari, los dits quaranta sous y per lo 
segon sobre designat trentanari, trenta sous y los restants deu sous, per can
deles y altres necessitats de dits trentanaris. 

ítem, deix als pobres vergonyants de la parròchia de Sanct Miquel de 
Barcelona y per ells als obrés de dita parròchia trenta sous comptans. 

ítem, deix al covent dels frares de Predicadors de la ciutat de Barcelona 
altres trenta sous comptants. 

ítem, a l'hospital de Sancta Creu de Barcelona, trenta sous comptants. 
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ítem, als infants òrfens de dita ciutat, deu sous. 
ítem, vull y man que, de mos béns, sien donades a na Joana Martina, 

criada mia, vint liures de renda tots anys de vida sua natural tant solament. E 
vull que la dita Joana Martina, de sobre mos béns, pugue testar y altres sues 
líberes voluntats fer de cent liures de moneda barcelonesa, les quals are per 
lavors li do, assigne y consigne sobre mos béns y heretat y de aquelles li fas 
legat o dexa, sens preiudici de les dites vint liures de renda de vida sua 
natural. E vull que la dita Joana Martina, de les dexes o legats li fas, se haie 
de tenir per contenta y satisfeta de tot lo que, lo die de mon òbit, jo li denré, 
axí per rahó de soldada com per altres qualsevol causes y rahons. E lo pre
sent legat li fas, si lo die de mon òbit la dita Joana Martina no serà col ·locada 
en matimoni y starà en mon servey. Si, emperò, la dita Joana Martina, lo die 
de mon òbit, serà col·locada en matrimoni o no starà en mon servey, vull que 
no haie los dits legats per mi a ella fets, ans vull sien cassos nulles y per no 
fets. 

ítem, deix a la dita Joana Martina que vull li sie permès que prengué dues 
caixes o còfrens seus, que té en ma casa, dins los quals hi ha robes sues y 
algunes robes que són stades mies, que jo les hi he donades, manant que no 
li sie fet impediment algú, perquè jo confie de ella que no pendrà lo sinó lo 
que és seu. 

ítem, deix a na Yolant, filla de mossèn Bernat Olivart, quondam merca
der, ciutedà de Barcelona, per aiuda de son casament o de entrar en religió o 
altrament, en tot cars que les volrà, vint y sine liures de moneda barcelonesa 
y de aquelles li fas legat. 

ítem, deix a la senyora Magdalena Sagarra, muller de mossèn Joseph 
Sagarra, mercader, ciutedà de Barcelona, de mos béns, sinquanta liures de 
moneda barcelonesa, a ses líberes voluntats, lo qual legat li fas, en tal pacte 
y condició que ella no pugue demanar cosa alguna en mos béns per ninguna 
rahó o causa. 

ítem, més, vull que, dels béns de la senyora Marquesa Bertrana, li sien 
donades vint y sine liures y seran a compliment de sinquanta, que la dita 
senyora Marquesa Bertrana en son últim testament li dexà y legà, si a mi 
m'o aparia que les degués haver y per ço jo, declarant ma intenció y parer, 
vull que la dita senyora Magdalena Segarra les haie y que, de la renda 
procehida de la heretat de la dita senyora Marquesa Bertrana, li sien dona
des vint y sine liures y seran a compliment de sinquanta, com sie axí que jo, 
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dels béns de la dita senyora Marquesa Bertrana, li haie ja donat altres vint y 
sine liures. 

ítem, deix a Maria Anna Masferrera, donzella, filla de l'honorable mos
sèn N. Masferrer, mercader, habitant en la vila de Granollés y de la senyora 
Aldonza, muller sua, per obs de son mig cofre y altrament, per lo que ella 
volrà, sinquanta liures, ab pacte y condició que la dita senyora Aldonça 
Masferrera, mare sua, renuncie y haie de renunciar a tots los drets que ella 
tingué ni pugue tenir y haver sobre mos béns, per qualsevol rahons y causes. 

E , per quant jo he trobat que la senyora Leonor Valls, mare mia, se és feta 
creadora, conforme a sos comptes, en cent liures, sobre los béns de la senyo
ra Hierònyma Coll, relicta de mossèn Joan Berthomeu Coll, quondam notari 
y scrivà de manament, per rahó de la tutela que lo quondam mestre Joan 
Valls, pare meu, havie tinguda de la persona y béns de dita senyora Coll y 
encara les dites cent liures ere creadora en lo que li devie ésser adiudicat 
salari, per los treballs de la dita tutela y cura, per ço, jo, ab lo present meu 
testament, absolc y difinesc a la dita senyora Magdalena Sagarra y a altres 
qualsevol persones qui haien succehit a dita senyora Hierònyma Coll les 
dites cent lliures y lo que era o és degut, per lo salari de dita tutela y cura y 
la liberació de dites coses, li deix, ab pacte y condició que dita senyora 
Magdalena Segarra y altres qualsevol persones qui haien succehit a dita 
senyora Hierònyma remetien, absolguen y deffinesquen a mon hereu devall 
scrit totes y qualsevol actions, qüestions, peticions y demandes que elles 
puguen moure, proposar e intemptar, contra mi y la mia heretat, tant per 
rahó de la dita tutela y cura quant encara altrament, per qualsevol rahons, 
títols o causes y, sots dita condició y pacte, fas lo dit legat y liberatió y no 
altrament ni en altra manera. 

ítem, deix al dit reverent senyor abat, don Jaume Valls, germà y marmes
sor meu, lo usdefruit de tota la mia universal heretat, de vida natural sua tant 
solament y vull y man que aquell legat de quatre-centes liures que jo dalt he 
fet al monestir de Sanctes Creus y aquell altre legat de altres quatre-centes 
liures que jo dexe, per obs de la missa quotidiana y aquell altre legat de cent 
sinquanta liures, que jo fas per convertir en la fàbrica de la capella y sepul
cre de Nostra Dona, en lo loc sobre designat y aquell altre legat de vuytanta 
liures, convertidores en dos aniversaris, celebradors, la hu, lo die de l'òbit 
del dit reverent senyor abat, germà y marmessor meu y lo altre, lo die de 
mon òbit, stiguen saspesos y sens exequució, tot lo temps de la vida natural 
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del dit senyor abat, germà y marmessor y usufructuari meu, volent que los 
fruits que extran de les pecúnies que, per complir dits legats, són mester, 
accresquen a l'usdefruit per mi dexat al dit senyor abat, germà y marmessor 
y usufructuari meu; finida, emperò, la vida natural del dit usufructuari per 
mi dexat, vull sien complits los dits legats, com dalt sta per mi ordenat y 
disposat; los altres, emperò, legats sobre mentionats, vull que se complesquen 
en continent, seguit mon òbit o lo més prest que fer se porà y vull que lo dit 
usufructuari per mi dalt fet en continent, seguit mon òbit, puga pendre lo 
usdefruit, sens ministeri ni entreventió de hereu meu universal devall scrit y 
vull face inventari dels béns de la mia heretat. E vull y man que, si apparrà al 
dit senyor abat y germà meu que ell vulle vendre los béns meus mobles e 
immobles, que ell ho puga fer, per lo poder y auctoritat que jo li n do are de 
present y dar possessions de les coses venudes, transferir y cedir drets y 
actions, rebre los preus, fermar àpoches o altres cauteles y obligar los meus 
béns per la evictió o evictions y fer tot ço que mester sie en contracte de 
venda y compra y après convertir los preus en smerç o smerços, a sa discretió 
y conexensa, tots los diners comptants que de ma heretat seran procehits y 
no fent o ell do lo mateix poder al reverent senyor abat, prior y sacristà 
maior de dit monestir de fer y exequutar-ho tot après. Emperò, òbit del dit 
senyor abat, germà, marmessor y usufructuari meu y no abans, y vull y man 
que los dits diners, axí com exiran de les alienacions de mos béns, sien 
deposats en la Taula de la ciutat de Barcelona y de allí no hisquen ni puguen 
exir sinó per smerç o smerços, fahedors en loc o locs segurs, a coneguda del 
dit meu usufructuari, si ell o farà de vida sua, sinó a coneguda dels dits 
senyors abat, prior y sacristà maior y, en cars de luïció y tantes vegades 
quantes se seguirà luïció, los diners haien de ser deposats en la Taula de la 
ciutat de Barcelona o en algun sacrari de alguna ciutat. Tots los altres, empe
rò, béns meus, mobles e immobles, veus, drets y actions, noms y drets que jo 
ara tinc y per avant tindré e que a mi ara me pertanyen y per avant me 
pertanyeran, per qualsevol rahons, títols o causes, finit, emperò, lo usdefruit 
per mi dexat al dit reverent senyor abat y germà meu, deix y atorch a Nostre 
Senyor Déu Jesuchrist y a la mia ànima y les causes pies devall scrites a mi 
hereves universals, volent y manant que, seguit lo meu òbit y finit lo dit 
usdefruit per mi dalt dexat, los dits meus marmessors, per sa pròpria auctoritat 
y per lo poder que jo los ne done, prenguen y puguen pendre la mia heretat, 
ab benefici de inventari y lo que no serà en pecúnia, nombrant, puguen ven-
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dre en lo encant públic al més donant y après sie convertit en les causes pies 
per mi dalt ordenades y lo que restarà vull sie convertit en compra o com
pres de censal o censals morts o altres rendes, a coneguda dels dits senyor 
abat, prior y sacristà maior del dit monestir qui per temps seran y la renda 
que-n procehirà sie del monestir y convent de Sanctes Creus, per los obs y 
mester que per temps seran y la renda que-n procehirà sie del monestir y 
convent de Sanctes Creus, per los obs y mester que per temps occorreran en 
aquell y la sobredita exequució faran los dits senyor abat, prior y sacristà 
maior, si lo dit reverent senyor abat y germà meu en vida sua no la haurà 
feta. E sabent e no ignorant quina és la substància y valor de mos béns, 
prohibesc lo demunt dit hereu meu que no tragué ni traure pugue falcídia 
dels legats per mi fets. 

ítem, cas anulle y revoque tots y sengles altres testaments, codicils y 
altres últimes voluntats que jo fins lo die present exclusivament haie fets y 
fermats, en poder de qualsevol notaris o altres públiques persones, encara 
que en aquell o aquells hagués paraules derogatòries, de les quals en aquest 
testament seu hagués fer mentió de verbo ad verbum, perquè de tots altres 
testaments fets abans de aquest y de dites paraules derogatòries me penit. E 
aquesta és la mia última voluntat, la qual vull que vàlegue per dret de testa
ment. E , si per dret de testament no val ni valer pot, vull que vàlegue, per 
dret de testament nuncupatiu o codicil o causa mortis donació o en aítra 
manera com de dret millor porà valer y tenir fet és aquest testament en lo 
monestir de Sanctes Creus, del bisbat de Tarragona o de Barcelona, a deset 
de noembre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist mil 
sinc-cents sinquanta y vuyt. 

Sig+nal de mi, Magdalena Çalbana, testadora, qui aquest meu testament 
loe, approve y ferme. 

Testimonis cridats y pregats de aquest testament són lo magnífic mossèn 
Anthoni Nadal, doctor en medicina y mossèn Jaume Bonet, studiant en arts, 
en dit monestir residents. 

Sig(signe)num Francisci Solsona, regia auctoritate notarii publici 
Barcinone, qui huiusmodi testamentarie ordinationi, una cum prenominatis 
testibus presens interfui eamque scribifeci et clausi, aprobo litteras supra 
positas in linea XXXXI, ubi legitur volrà. 
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D O C U M E N T 4 

1560, novembre, 22. Monestir de Santes Creus 

Acta notarial relativa a la mort per accident del mestre serrador Mateu 
de Perbi, originari d'Alvèmia, mentre treballava al castell de Conesa. 

AHT, Col·lecció de documents de Santes Creus, 79. 

f.2 
In nomine Domini Amen. Noverint universi quod anno a Nativitate Do

mini millesimo quingentesimo sexagesimo die vero veneris vigesima se
cunda mensis novembris intitulate defuncto magistro Matheo de Perbi, 
sarratore parrochie de Sanct Bonet lo Borch, loci de la Faya, diòcesis de 
Claramunt de Albernia regni Francie. Qui quidem Matheus de Perbi, die 
lune proxime lapsa intitulate dècima octava dicti mensis et anni, casualiter 
obiit et dies suos finivit in loco de Conesa, tarraconensis diòcesis, 
dominationis monasterii Sanctarum Crucum ordinis cisterciensis Principatus 
Cathalonie, videlicet suum sarratoris officium exercendo in dicto loco de 
Conesa, faciendo quedam fulcra et substentacula sive bestida, pro serranda 
quadam magna trabe sive bigua ipsaque bestida sive substentacula ceciderunt 
ettetigerunt ac percusserunt súper eius caput illumque interfecerunt ex cuius 
prho (sic) dolor ictu et lapsu illico dictus magister Matheus de Perbi illich 
sine loquela et sicut Altissimo placuit dies suos clausit extremos et mortuus 
est. Et sic postea statim tradito eius corpore ecclesiastice sepulture in 
cemyterio ecclesie dicti loci de Conesa, extra muros sito, per viam comande, 
donec dictum corpus sive cadàver defferatur et apportetur ad preffatum 
monasterium et cymiterium de Sanctis Crucibus ubi dictus deffunctus 
Matheus de Perbi suam elegit et nominavit sepulturam, tempore confectionis 
sui ultimi testamenti, quod fecit, ordinavit et firmavit in scribania publica 
dicti monasterii Sanctarum Crucum, penes notarium religiosum dicti 
monasterii, die quinta mensis iunii anni Nativitatis Domini millesimi 
quingentesimi quinquagesimi octavi. De quaquidem casuali morte et sepul
tura dicti quondam Mathei de Perbi, tam per relationem venerabilis religiosi 
fratris Ioannis Soler, sindici et burçarii dicti monasterii ac per dominutn 
Antonium Miró, presbyterum vicarium ecclesie de Conesa predicte et aliorum 
proborum virorum dicti loci, qui in illius morte presentes fuerunt et eum 
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sepellierunt mihi notario inffero factam et àlias per publicam famam. Ego 
idem notarius cercioratus ad plenum existo qui illum plene noveram eo quia 
residebat et laborabat at dictus Matheus de Perbi in dicto monasterio sive 
cenobio et per loca vicinia et amplius unquam vidi eum. Ideo, ad instanciam 
et requisitionem preffati reverenciï fratris Ioannis Soler, burcarii et reverenciï 
fratris Hïeronymi Contijoch, monachi dicti monasterii, manumissorum, 
exequtorum et curatorum per dictum Matheum de Perbi in suo testamento 
electorum et etiam ad requisitionem Antonii de Perbi, sartoris habitatoris a 
Feniros diòcesis de Claramunt Francie, fratris germani dicti quondam Mathei 
de Perbi et pro tali tenti et reputatt, fuit lectum et publicatum dictum 
testamentum alta voce per me, Ludovicum 

f. 2v 
Noet, apostòlica et regia auctoritatibus notarium publicum ac notarium, 

scribam et habitatorem dicti monasterii Sanctarum Crucum. Qui quidem 
Antonius de Perbi, sartor, frater germanus dicti Mathei de Perbi, existebat et 
reperiebatur in dicto monasterio Sanctarum Crucum in die et hora mortis 
dicti Mathei de Perbi eius fratris, exercendo et laborendo de sua arte et officio 
sartoris, qua morte et casu sinistra sibi ac reverendo domino abbati et omnibus 
de monasterio predicto denuntiate, in presencia dicti domini abbatis ac mei 
dicti notarii et aliorum in dicto monasterio, flevit et illico fleverunt lacrimas 
amaré et fraternales. Emitendo a dicto monasterio presente me notario, se 
contulit una cum aliis ad dictum locum de Conesa, qui distat a dicto 
monasterio tres vel quatuor luche sive llengües, ad videndum dictum fratrem 
suum mortuum et sepelliendum. 

De quaquidem publicatione et lectura dicti testamenti per dictos dominós 
fuit petitum manumissores et curatores ac Anthonium de Perbi, fratrem dicti 
deffuncti, fieri et continuari instrumentum publicum per me dictum et inferum 
notarium. Que fuerunt lecta in dicto monasterio Sanctarum Crucum et pu-
blicata dicte die veneris vigesima secunda novembris anno predicto M° DLX°, 
presente me, dicto notario et presentibus Arnaldo de Çalafrancha, àlias 
Marroch et Ioanne de Milides dominationis de Biarn, residentibus in dicto 
monasterio pro testibus ad premissa vocatis specialiter et assumptis. Postea 
vero anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo et m die vero 
vigesimo tertio mensis aprilis edicti manumissores et testamenti exequtores 
eo quia predictus Antonius Perbi, frater dicti deffuncti Mathei, volebat se 
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confferre ad suam patriam, requisiverunt me, dictum notarium, traderem ei 
instrumentum predictum de dicta morte et publicatione testamenti et 
certifficatoriam de contentis in testamento, ut uxor ac filius et fratres et alii 
cognati et consanguinei dicti Mathei de Perbi scierent mortem et ordinationem 
bonorum suorum. Qui Antonius de Perbi, ob magnas ni ves et frigora, actenus 
non potuit se illuch ut cupiebat ire. Ideo ego, idem notarius publicus, cum 
presenti attestor et fidem facio universis et singulis personis presentem 
certificatoriam visuris et lecturis quod dictus deffunctus Matheus de Perbi, 
in suo ultimo et valido testamento, recondito in scribania dicti monasterii, 
facto quinta die iunii anno Domini M° D° L° VÏÏT, infirmus existens continetur 
quod duodecim vel terdecim agebantur anni quibus morabatur in Cathalonia. 
Et in eodem suo testamento elegit predictos manumissores et religiosum 
Mathiam Tolrrà, priorem dicti monasterii. 

In primis voluit et mandavit debita sua si qua sunt solvi. 
Elegit sepulturam in dicto monasterio Sanctarum Crucum. Accepit pro 

anima sua viginti ducatos pro sepultura, novena et capite anni sive los de
vers de la ànima et pro uno triginario sancti Amatoris. 

Et sic fuit completum et distributum in dicto monasterio. 

f. 3 
Et fecit memoriam in dicto testamento de pecuniis sibi debitis a diversis 

personis cap um viginti quinqué librarum parum plus vel minus et quod 
Ioannis Roig .... sibi triginta septem ducatos, ratione mutui mediante 
obligatione. Et frater Ioannes Soler, burcarius dicti monasterii, quadraginta 
quinqué libras guanyades en dit monestir per serrar et decem libras 
acomanades. De quibus debitis eo quia dictus Matheus de Perbi supervixit 
duos annos et ultra post testamentum recepit aliqua de predictis et aliqui 
denegant. De dicto vero Roig nil potest recuperari, nam dictus Matheus vivens 
petiit et movit littem et dictus Roig fuit absolutus et seu àlias. De dicto vero 
fratre burçario Sanctarum Crucum de dicto suo debito et comodato recepit 
patíem ut ...eri poterit. 

ítem, solum modo confessus fuit debere octo solidos dictus Matheus 
diversis personis. 

ítem, legavit Bartholomeo de Perbi, fratri suo, habitanti in monasterio 
Sancti Joffre parrochie Sancti Fortunati, decem libras de bonis suis ad suas 
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voluntates et hoc post mortem filii et heredis dicti Mathei Perbi testatoris y 
aquell morint sens fills e filles de legittimo matrimonio e decendentis. 

ítem voluit quod omnia bona sua, vestes et pecunie que habuerit die sui 
obitus in Cathalonia solutis prius et destributis dictis viginti ducatis per los 
devers de la ànima predicti, sui manumissores Sanctarum Crucum recipiant 
et custodiant in dicto monasterio. 

Et, si intra sex annos a die obitus sui numerandos suus filius et heres non 
venerit in Cataloniam et Sanctas Cruces et petierit predicta bona, tali casu 
dimisit et legavit dicta bona de Cathalonia dicto monasterio Sanctarum 
Crucum et, si dictus suus filius venerit, voluit dicta bona sibi dari et quod 
solvat solidum unum pro libra dictis manumissoribus pro laboribus colligendi 
dictas pecunias et bona. 

ítem, manifestavit quod die quo condebat dictum testamentum non 
habebat in suo posse nisi tres vel quatuor solidos in pecunia numerata. De 
omnibus vero aliis bonis suis mobilibus et inmobilibus ubique sint et sibi 
pertineant vocibus, vicibus et actionibus quovis iure, titulo sive causa, fecit 
heredes universales equis portionibus Chatarinam Faya eius uxorem et 
Guillermum de Perbi, filium suum, parrochie de Sanct Bonet. Et casu quo 
dicta Chatarina eius uxor moreretur antequam dictum suum filium, medietas 
bonorum dicte Chatarine dimissorum revertantur dicto filio. Et similiter, si 
dictus filius moreretur antequam dicta eius uxor Chatarina, tali casu medietas 
bonorum dimissorum dicto filio revertantur dicte eius uxori Chatarine. 
Attamen, moriendo dicta eius uxor et filius absque fíliis et filiabus legittimi 
matrimonii, tali casu fecit suos heredes universales Anthonium et 
Bartholomeum de Perbi, fratres, filios Benedictí de Perbi dicti loci, nepotes 
suos dicti Mathei Perbi, equalibus partibus ad omnes suas seu eorum 
voluntates faciendas. Et etiam assignavit in tutores et curatores predictos 
manumissores qui administrem et deffendant dicta bona et cetera. Prout in 
dicto et chalendato testamento omnia predicta latius continentur in quo sunt 
iam continuati. Testes in quòrum omnium et singulorum 

f. 3v 
fidem et testimonium ego, dictus Ludovicus Noet, notarius, instatus et 

requisitus, pro parte predictorum manumissorum et Anthonii de Perbi, ..cta 
propria manu scripsi et de omnibus íllis f... cum presenti. 

Sig(signe)num mei, Ludovici Noet, apostòlica et regia auctoritatibus 
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notani publici habitatoris ac notarii ordinarii monasterii predicti Sanctarum 
Crucum, qui predicta in precedentis et presenti foliis papiri scripsi et clausi, 
instatus et requisitus mandato admodum reverendi domini abbatis dicti 
monasterii et cum impressione sigilli eiusdem monasterii die X X I I I aprilis 
anno Domini M° D° L X P . 

D O C U M E N T 5 
1561? Cervera 

Inventari dels béns de la casa delmera de Cervera. 
AHT, Col·lecció de documents del monestir de Santes Creus, 249. 

f. 2 
Lo inventari de les cases de Cervera. 

Primo, les portes, portella, balda, pany y clau. 
ítem, la porta de la iglésia que ix al carrer. 
ítem, unes ba(ld)es. 
ítem, una campana sobre la porta. 
ítem, la pica de la aygua beneyta. 
ítem, dos devant de altar, blanc lo hu y l'altre. 
ítem, dues tovalles y un frontal y un cobertor dolent, un retaule de sant 

Bernat y crucifici y àngels llevedissos, dos canelobres y una Verge Maria. 
ítem, altre altar pali de pinzell pintat Sant Bernat, la Verge y y (sic) la 

Verge Maria de bulto y dos àngel y una pau y una creu de fusta. 
ítem, una caixa, pany y clau, són-hi los vestiments de. 
ítem, un missal de pregamí, una casulla blanqua ab f. (fresadura?) verda 

de satí verdet, una crematxa per dir missa y un libret per benehir l'aygua 
beneyta. 

ítem, unes tovalles lises, les mundícies, un camis dolent de bri de cànem 
usat antich, un frontal de altar blanc, brodat de seda verda y groga, la cortina 
blancha de coresma per davant altar, tovallola per lo feristol de l'Evangeli, 
unes tovalles grans de altar, unes tovalles per abaix dolenta, un mantellet de 
la Verge Maria de seda sendrós, ab vies blaves y del mateix. 

ítem, una tovallola de cotó ab vies vermelles y blanques. 
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ítem, un tros de farratges de vestiment, una stola barrada de groc y ver
mell de seda. 

ítem, un devant altar de la Verge Maria deverses colors dolent, 
ítem, un mantell de la Verge Maria de vellut molt oldà. 

f. 2v 
E la torra una campana grossa sens capsé, una caixa dels depúsits, pany y 

clau. 
Entrant en la torre una porta, pany y clau y al querogal (altra) se(ns) pany 

ni clau. 
ítem, la porta gran entrant a la sala. 
ítem, a mà dreta, una porta de l'apartament de mossèn Sanca, porta, pany 

y clau, dins altra porta e recambra, pany y clau, finestres y balda de ferro, 
ítem, dalt un porxo ab pastador. En la. 
ítem, una cambra y recambra, portes y claus, 
ítem, un smari gran, ab ses portes, pany y clau. 
ítem, un apartament vell, necessària y pastador y cuyna. 

f. lv 
I I I I dotzenes de posts planejades per obrar la sgleia. 
ítem, una capsa ab uns corporals, lo càlcer s'enportà fra Mestre. 
ítem, un rollo ab tot gornit de campanes. 
Lo seller ab sa porta. 
ítem, un vexell de tinguda de X X portadores, bo. 
ítem, una porta, barra y golfos, que va al carrer d'en Romeu. 
ítem, uns stables y una porta té a l'ort. 
ítem, dues botigues per tenir blat. 
ítem, una porta que fa a l'apartament de mossèn Sanca. 
En la sala, un smari y scudeller. 
ítem, les dues finestres, ab ses barres de ferro. 
Testes Nicholau. 
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D O C U M E N T 6 

1562, gener, 9. Santes Creus i la Guàrdia dels Prats 

L'abat Contijoc encarrega la col·locació de l'escut del monestir i del seu 
propi sobre la porta del nou forn de pa o de puja de la Guàrdia dels Prats. 

AHT, Col·lecció de documents de Santes Creus, 70. 
f. 1 
In nomine Domini Nostri Iesuchristi, qui in Trinitate et unitate regnat, 

perquem servi eius dominantur et sancta triumphat ecclesia catholica. Cunctis 
pateat et sit notum quod, anno aNativitate Domino millesimo quingentesimo 
sexagesimo secundo die vero veneris nono mensis ianuarii, inter admodum 
reverendus in Christo Pater dominus frater Hieronymus Contijoch, Dei gratia 
abbas modernus monasterii beate Marie Sanctarum Crucum, ordinis 
cisterciensis tarraconensis seu alterius diòcesis, existens constitutus 
personaliter una cum venerabili religioso fratre Antonio Grases, monacho 
seniori eiusdem monasterii, in suo loco seu villa Guardie Pratorum, diòcesis 
tarraconensis dominationis eiusdem monasterii, in aula hospitii seu domus 
honorabilis Iacobi Ferrer, dicto de vico Ville Nove, dicti loci seu ville baiuli 
sui, in dicta villa seu loco ad quod seu quod ex causa infera pervenit in mei, 
Ludovici Noet, ville Sancte Columbe de Queraltó, diòcesis vicensis, 
apostòlica et regia auctoritatibus notarii publici primis habitatoris et notarii 
ordinarii prelibati monasterii testiumque subscriptorum, ad hec vocatorum 
specialiter et assumptorum, presentiam, de mandato eiusdem reverendi do
mini abbatis convocatis et congregatis ibidem, in dicta aula domus baiuli 
predicti, pro causa inffera, videlicet honorabile Iacobo Ferrer, baiulo preffato 
Iacobo Ferrer "Domus Nove", Francisco Roig, Ioanne Ivorra, íuratis hoc 
anno, Ioanne Avià, Antonio Moster, Francisco Ferrer, Ioanne Torres, Ioanne 
Calbet, Ioanne Olivart, Ioanne Tàrrega, Iacobo Torres. Ioannes Ivorra. Ioanne 
Monparler, Petro Blavi, Ioanne Valmanyà, Bartholomeo Ivorra, Andrea Fer
rer, Iacobo Ivorra, Petro Avià, Guillermo Ferrer, Petro Ferrer, Ioanne Fitor, 
Anthonio Carbonell, Ioanne Guimferrer, Ludovico Calbet, Iacobo Avella, 
Guillermo Fitor, Laurentio Blavi, Ioanne Puig, Andrea Ferrer, Petro Ferrer, 
Ioanne Torres, Andrea Sbert et Francisco Bagua, incolis et habitatoribus 
ipsorum loci seu ville Guardie Pratorum et uni versitatem eiusdem facientibus 
et representantibus, tanquam maior et sanior pars et pluresquam due parte et 
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verbo dixit et exposuit et fidem honorabile baiulo, iuratis, universitate et 
singularibus eiusdem ibi presentibus hec vel similia verba: 

Prohòmens e arnats vassalls meus la causa perquè us he fet ajustar ací és 
per quant estos dies proppassats per lo pare fra Antoni Grases, monjo anssià 
de nostre monestir, qui adés, vos fiu y trametí una letra notificant ab aque
lla com jo, en nom de nostre monestir de Sanctes Creus, senyor de la present 
vila e lloc delia Guàrdia havia, determinat fer y construhir 

f. lv 
de nou un forn de coure pa eo de puja en la dita present vila y lloc de la 

Guàrdia dez Prats, que trametia a dit religiós pare fra Grases qui tingués 
nostre llocy acistís a la dita constructió e obra, pregant a tots vosaltres com 
a fels e bons vassalls nos hajudàsseu e y traballàsseu en dita obra y 
constructió de forn, ab tot lo que los mestres d'obra en dita letra largament 
se contéy s'ifés crida e legida y si la... 

Et omnes predicti una voce dixerunt et responderunt: que ells, los jurats 
que ara són e ans havien rebuda dita letra de Sa Senyoria y més, fonch 
legida en consell, en la casa del Consell y és aquesta que: 

Illico promitimus predictorum iuratorum fuit exhibita et mostrata dicta 
littera. Et statim que fuit per me, dictum notarium, lecta cuius suprascriptio 
est talis: 

Als bé arnats nostres balle, jurats e prohòmens del nostre loc de la Guàr
dia dez Prats. Tenor vero intrinsecus est huiusmodi: 

Lo abbat de Sanctes Creus. 
Arnats nostres et cetera. Inseratur tota dicta littera, quam litteram seu 

epistolam ad oculum hostenssa et per dictum notarium eiusdem lecta in ... 
domini abbatis y com per dit pare religiós fra Grases ha stat continuo assí 
en dita obra del forn avisat ell per nostre manament, ab los mestres de cases 
haver posat obra en fer dit forn s'és continuada y hajam emigat del nostre 
monestir ab nostres adsembles, canyes e sal pera dit forn y vosaltres hajau 
fet ajudar, com a bons vassalls y nós, sabent la constructió de dit forn se 
acabave per avuy y s'i posarie foc, so vingut patint del monestir expressa
ment y arribat assí per veure dit forn nou y també per regraciar-vos vosal
tres traballs y, essent descavalcat ab lo notari qui és ací y criats, so anat a 
veure dit nostre forn nou de coure e puja, lo qual fas fer y és scituat en la 
present nostra vila e lloch de la Guàrdia dels Prats, en lo carrer Major, qui 
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va de la placa a la sglésia y és alodial de dit monestir, que afronte de una 
part ab Jaume Ferrer de la Casa Nova y de altre part ab en Joan Ivorra y ab 
lo carrer o camí real qui allí és, ont havem trobat dit pare fra Grases ab los 
mestres traballanty portant manobre en aquell y acabat de construhir dit 
forn. Lo qual forn nou a l'hull havem vist acabat e s'i pot ja posar y si 
posarà foc demà, per courà pa, plasent al Senyor y per co puis és vist dit 
forn ésser acabat y vos regraciam molt vostres traballs y ajuda hi haveu 
feta, offerint recordar-vos me e remunerar-vos en son temps y Iloch. 

Et predicta universitas et singulares respondentes dixerunt que: són pochs 
los traballs e jornals havem fets e posats en la constructió de dit forn de V. S. 
y que-ls tenim per ben empliats en servey de V. S. y de son Sanct Convent y 
que ab aqueixes coses y altres majors, com a fels vassall li som i serem, 
desijam servir a vostra noble Senyoria y al dit Sanct Convent. Et his dictis et 
responsis, statim dictus reverendus dominus abbas dixit: per co us notiffïquam 
a tots, als presents y absents, com nós, en nom de nostre monestir, fem fer dit 
forn de coure pa y, per aver major corroboratió y senyal, volem hi sien 
posades aquestes nostres armes y del monestir y més, que són pintades en 
aquest paper que us mostrant, sien posades al portal de! dit forn y après 
gravades y sculpides en una pedra, a modo de scut qu-és posada sobre lo 
portal de dit forn. Exhibuit et ostentidit omnibus et in manibus mei, dicti 
notarii, posuit quandam papirum sive scritum, ubi sunt depicta arma et 
insígnia dicti monasterii et dicti domini abbatis, quedam crux duarum crucum 
etquodam ludum tabularum cum calculis scolaribus sive scachis et in medio 
baculum pastorale sive crosa et verbo. Y requer a vos, notari, de totes estes 
coses en leveu y 

f. 2 
continueu acte, hu ho molts e [ous lliureu. 
Et adveniente diave de crastina sabbati decimo dictorum mensis et anni, 

dictus reverendus dominus abbas, non se diveitendo ad alios actus sed predicta 
continuando, personaliter se contulit una cum dicto venerabile fratre Antonio 
Grases et mecum, notario ac suis alumpnis ad dictum furnum noviter, causa 
affigendo ibi dictum scutum sive insigniam, ratione nove constructionis per 
eum facte de dicto furno. Et in presentia mei, dicti notarii ac Eicobi Bouer, 
studentis loci de Cabestany eius alumpni et Iacobi Duc, agricole loci Conesie, 
testium ad hec vocatorum, dictus dominus abbas, existens personaliter ante 
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ianuale seu portam dicti furni novi, manibus suis posuit et affixit dictum 
scutum papireum et insígnia et arma dicti monasterii et sua suppra portale 
dicti furni et dicendo posterum eadem facit pingi et gravari in quadam Iapide 
supra portale in signum constructionis dicti furni novi et requisivit per me, 
dictum notarium, continuari et premissis adiungi. De quibus omnibus et 
singulis sic pactis dictus reverendus dominus abbas petiit et requisivit sibi et 
dicto monasterio fieri et tradi publicum seu publica instrumenta per me, 
dictum et inferum notarium, ad scribendam memoriam futurorum. Que 
fuerunt acta die et anno ac locis predictis, presentibus testibus supradictis et 
me, dicto notario. 

f. 3 
Traslat de la letra feta e tramesa per dem Abbat de Sanctes Creus a la 

universitat del seu lloch de la Guàrdia. 
Lo sobrescrit 
Als bé arnats nostres balle, jurats e prohòmens del nostre lloch de la 

Guàrdia dez Prats. 
Tenor intrinsecus 
Lo abbat de Sanctes Creus 
Arnats nostres balle, jurats e prohòmens. Stam resoluts y determenats 

per lo que convé en aquest nostre monestir fer un ffom en aqueixa nostra 
vila de la Guàrdia dels Prats. Per ço enviant aquí lo pare fra Anthoni Grases, 
monge ancià de dit nostre monestir de Sanctes Creus, perquè tingué lo càr
rec v nostre lloch ab tot que sie menester y no-s pot fer lo contrari, que dit 
forn se ha de fer y axí confiant de tots vosaltres, com a fels vassalls, ab tot 
loch sia menester fareu favor y ajuda en la constructió de dit forn, encautant-
vos molt per lo sagrament y homenatge nos teniu prestat, tots se tingueu a 
ralla y no-s mogué avalot de dissenció alguna. Ans sereu en nostra deffenssió, 
ab coses conforme a rahó y justícia y, si algú o alguns se assenyalaven o 
movien, que dit forn los paregués no-s pot fer o altrament, lo que no tindran 
causa de dir o vingués algun mandato de la Real Audièntia, vos pregant ab 
tota humilitat e pascièntia o scolteu y entengau y no-s mogué com diem 
avalot, remetent-ho lot a nós ho havem manat se façe dit forn y que les 
hagen ab nós, que a tot nos pararem y donarem rahó y si algú o alguns, lo 
que no crehem, fossen induïts del sperit maligne, volent moure algun avalot 
o sallavament contra dit pare fra Grases, balle, jurats y pròmens o volent 
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rompre o desfer lo que-s farà, vos diem y manam molt cautament y ab tota 
saviessa y sens dany de persones, si possible és, hi poren haver aquell o 
aquells prengau y niolt bé us assegurareu y fer-se ha tot lo que serà confor
me a justícia, a honra de aquest monestir y de tols vosaltres. E guart-vos 
Nostre Senyor, del nostre monestir de Sanctes Creus a XXVIII de dedecembre 
(sic) MDLXIl. 

Al que ordenareu molt prompte 
El abbat de Santes Creus. 

D O C U M E N T 7 

1563, agost, 7. Monestir de Santes Creus 

L'abat Contijoc nomena procuradors fra Jaume Gilet i Lluís Amigó, fra
re laic i batlle general, pera capturar els fugitius del monestir. 

AHT, Col·lecció de documents de Santes Creus, 27. 

Nos, frater Hieronimus Contijoch, Dei ct apostolice sedis gratia abbas 
monasterii Beate Marie Sanctarum Crucum ordinis cisterciensis, in diòcesis 
barchinonense seu tarraconense capellanusque maior serenissimi et 
potentissimi domini nostri regis Aragonum dilectis nostris venerabilibus et 
religiosis fratribus Iacobi Gilet monacho et Ludovico Amigo, fratri layco 
baiulo generali dicti nostri monasterii et utrique vestrum in solidum, salutem 
et dilectionem et rerum agendarum laudabilem solicitudinem et curam. 
Oportet in vinea Domini Sabbaoth: quemadmodum sunt diversa opera 
charitatum diversos habere officiorum minislros et ad nostram decet 
pastoralem curam diligenter ministros ordinare. Cum igitur sepissime eveniat 
nonnullos monachos et fratres laycos, donatos et religiosos nostros et dicti 
nostri monasterii, sue salutis ac iuramenti et voli in ingressu religionis facti 
immemores, fuga arrepta ab ipso monasterio, absque abbatis et superioris 
licentia recedere et per mundutm incedere in dedecus religionis et aliquando 
forçan sine abitu apostatantes, ex quibus omnipotenti Deo offenssa causatur 
et religioni oprobrium sit. Quam, ob rem cupientes prout nostre pastorali 
comisse cure incumbit similibus infamis providere et similium apostatarum 
audatiam compescere et salutem animarum illorum consulere, ideo vobis, 
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propter ea, dictis fratribus, Iacobo Gilet, monacho in presbyteratus ordine 
constituto et Ludovico Amigó, fratri layco baiulo generali et utrique vestram 
in solidum, de quòrum fide, probitate et indústria plcnissime confidimus et 
cum presenti vos et utnunque vestrum procuratores nostros constituimus 
circa subscripta et omnes viecs nostras comittimus vobisque dicimus et, in 
virtute sancte obedientia et sub excomunicationis pena, mandamus quatenus 
omnes et singulos monachos, fratres laycos, donatos et religiosos nostros et 
dicti nostri monasterii, tam iam nunc extravagantes ct fugitivos quam eos 
qui forçan ab inde extravagabunt ac fugient seu fugam arripient et. absque 
licentia nostra, cum vel sine abitu incedentes et extra dictum monasterium 
et claustrum permanentes, cum quibusvis bonis et rebus ubique locorum et 
terrarum existentes secretius quo poteritis prudenter ct caute personaliter 
capitatis seu capi faciatis el eos et eorum quemlibet sic captos compeditos, 
vinctos et bene custoditos et prout vobis videbilur, una cum universis et 
singulis bonis et rebus secum deferentes. Illico coram nobis in dicto nostro 
monasterio Sanctarum Crucum ducatis et asportetis seu duci ct asportari 
secure faciatis et curetis missionibus et expenssis nostris et dicti nostri 
monasterii, per nos tanquam illorum ordinarium iudicem prelattim iuxla 
religionis staluta custodiendos, reprimendos et conservandos, ut evangandi 
occasio evitetur. Et pro hiis et eorum occasione ac àlias tam coram 
illustrissimo locumtinenti generali seu domino gubernatore quam aliis 
quibusvis officialibus. iuratis, consiliariis, iusticiis. iudicibus et personis, 
tam ecclesiasticis quam seccularibus, tam regiis quam aliis et eorum locatis 
in Principatu Cathalonie ac Aragonum, Valcncie et Maioricarum regnis 
comparendum. De iure nostro et dicti monasterii docendum et eisdem 
quascunque litteras et provisiones, tam regias quam àlias, presentandum 
penas, acusandum. requirendum et protestandum et inde publica instrumen
ta fieri faciendum et habendum. Quare supradictos rogamus et obsecramus, 
per víscera lesuchristi zelo iusticie inclinati, favorem et auxilium nobis et 
omnibus súper hoc negotio laborantibus impendere dignentur, invocantes 
ad hoc, si opus fuerit, auxilium brachi seccularis. Mandantes insuper cum 
presenti venerabile presidenti coeterisque rcligiosis dicti monasterii. in virtute 
salutaris obedientie. quatenos vos in comissarios nostros habeant et vobis 
auxilium et favorem prestent. Sic quod etiam qttibuscumque diiectis et 
fidelibus vassallis et officialibus nostris el dicti monasterii. sub virtute 
fidelilatis et pena centum aureorum. a contra facientibus exhigendorum 
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quatenus vobis, veluli persone nostre, pareant et assistant et non contrafaciant 
seu aliquem contravenire promitant in quòrum testimoniant presentes vobis 
fieri iussimus, manu nostra subscriptas et sigillo dicti nostri monasterii cum 
proprium sigillum inpromptu non habeamus in earum dorso munite, 
presentibus Ioanne Contijoch et Ioanne Flaverich, commorantibus in servitio 
dicti reverendi domini abbatis. Datum in dicto monasterio Sanctarum Crucum 
decimo septimo die mensis augusti anno a Nativitate Domini M°C°LX° tertio. 

Sig+num Ludovici Noet ville Sanctae Columbae de Queraltó vicensis 
diòcesis, apostòlica et regia auctoritatibus notarii publici, pro nunch 
habitatoris et notarii ordinarii predicti monasterii Sanctarum Crucum, qui, 
de mandato dicti admodum reverendi domini abbatis, predictis interfuit et 
ea scripsit et clausit. 

D O C U M E N T 8 

1576, febrer, 13. Barcelona. 

L'argenter barceloní Gracia Ferris contracta amb el monestir una creu 
de plata. 

AHPB, Notari Francesc Solsona (1575-1977). 

Die martis XHII februarii anno predicto MDLXXVI. 
Sobre la factura de una creu de plata, fahedora per mestre Gratia Ferris, 

argenter, ciutedà de Barcelona, per lo Monestir de Sanctes Creus, de l'Orde 
de Sistells, sobre la qual factura foren fets y fermats los capítols, pactes y 
avinensa següent: 

E primerament, lo dit Gracià Ferris, argenter, convé y en bona fe promet 
a l'ilxlustre y molt reverent senyor Abbat de Sanctes Creus que farà y acaba
rà una creu de plata, conforme a la de Sant Martí Sarroca, al dit senyor 
Abbat mostrada, ben acabada y daurada, de assí a Sant Joan de juny primer 
vinent, com de bon argenter pertany y d'el se spera. 

E lo dit senyor Abbat convé y promet al dit mestre Gracià Ferris que li 
donarà y pagarà la plata y or que entrarà en dita creu, segons lo pes de 
aquella acabada que sia, conforme serà judicada per dos persones expertes, 
elegidores per dit senyor abbat y dit Gracià Ferris. 
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E més, lo dit senyor Abbat convé y promet al dit Gracià Ferris que, per la 
factura de dita creu, li donarà, com de present dóna, cent lliures moneda 
barcelonesa ab pesses de quatres, perquè aquelles fongue y fasse de aquelles 
dita creu. 

E més avant, dit Gracià confessa y regoneix al dit senyor Abbat que d'ell 
té hagudes y rebudes, de comptans, en presèntia del notari y testimonis devall 
scrits, cent lliures de moneda barcelonesa ab pesses de quatre y quelles pro
met possarà en la factura de la susdita creu. 

Et ideo, et cetera. 
Testes sunt reverendi fratres Maginus Porta, Bemardus Tous, monaci 

expresse professi dicti Monasterii Sanctarum Crucum et Ioannes Bagà, 
scriptor Barchinone. 

DOCUMENT 9 

1587, desembre, 30. Monestir de Santes Creus 

Testament de Bartomeu Pujolà, pastor francès, habitant del monestir, 
que deixa trenta lliures per ala confecció d'un reliquiari destinat a estotjar 
un queixal de Sant Pere. 

Arxiu de Poblet, Pergamins M331 

En nom de Nostre Senyor Déu y de la humil Verge Sancta Maria, mare 
sua y de tots los sancts y sanctes de Paradís sia, amén. Per quant ningú, en 
carn posat, se pot scusar de la mort e com no y haye cosa més certa que 
aquella e la hora de aquella incerta, per tant, jo, Bartomeu Pujolà, francès 
del regne de França, del lloch de Basus d'en Sanctes, bisbat de Sanct Bertran, 
per avuy habitant en lo present Principat de Cathalunya, en lo present mo
nestir de Sanctes Creus, per pastor, en lo qual he estat molts anys y estich, 
conciderant ésser constituït y posat en senectut y anar cada-1 dia al treball, 
guardant bestiar y perill, volent-me provehir de darrera voluntat e disposar 
de mos béns, aquest meu fas y orden testament y ma darrera voluntat, en lo 
qual anomen y ellegesch en marmessors meus y de aquest meu testament 
executors al molt reverent senyor don abat del present monestir y al venera
ble fra Pere Nogués, bosser de dit monestir, qui per avuy són o per avant 
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seran, als quals, dos ho hu a soles en absèntia de l'altrc. don plen poder de 
executar aquest meu testament, conforme baix per mi trobaran ésser dispo
sat. 

Ellegesch sepultura al meu cors fahedora y vull lo meu cors sie enterrat, 
al dia de la mia fi, en qualsevol part me convingués morir, en lo sementiri eo 
fossar del present monestir de Sanctes Creus. Prench-me de mos béns, per la 
sepultura, novena, cap d'any y cap de mes al meu cors fahedores en lo dit 
monestir per los religiosos de aquell, dotze lliures moneda barcelonesa, dich 
X I I lliures, en la qual novena vull se digan dos misses cantades, segons se 
acostumen y los preveres, dues misses resades e, si a cars y faltarà res, que 
los dits marmessors hi puguen affigir de mos béns. 

ítem, deix per lo dia me faran la novena en lo present monestir un moltó, 
que sie donat al reffetor si-n tindré e, si no, vull ne conpren hu, per lo qual 
deix de mos béns vint reals, dich I I lliures. 

ítem, més, vull y man que cada any, cada principi y comensament del 
mes, me sia dita y celebrada una missa resada en lo altar privilegiat del 
present monestir, qui és fundat sots invocatió del Sanct Crusifixi, que en tot 
lo any seran dotze misses, per la charitat de les quals misses deix, de mos 
béns, vint y quatre lliures barceloneses, dich XXITI I lliures, les quals vull 
que per los dits mos marmessors sien ermersades, a for de censal mort a vint 
milia per mil, en lloch tuto y segur y de la pentió se'n rebrà sien dites y 
celebrades dites misses, ço és, una cada principi de mes y assò en suffragi de 
les ànimes mia y de mos pare y mare, repertides de aquesta manera, que sien 
partides en tres parts de l'any, ço és, quatre mesos se diguen per la ànima de 
mon pare y altres quatre messos per la ànima de ma mare y los altres quatre 
mesos per la ànima mia. 

ítem, més, lleix y vull que quiscun any, en lo die o festa de Sanct Miquel 
de setembre, sia dita y celebrada una missa rassada en la capella del gloriós 
Sant Pere de la Ribera de Gayà, per algun prevere religiós del dit monestir, 
per les ànimes deffunctes de purgatori, de rèquiem, per la caritat de la qual 
deix e vull que, de mos béns, sien esmersades dues lliures moneda barcelo
nesa, dich I I lliures, a for de censal, per la celebratió de dita missa. 

Primo, fas memorial y memòria dels diners tinch per avuy jo, dit 
Barthomeu Puyolà, tant de acomenats en guarda com de deutes me degan. 

Primo, me guarde lo pare bosser, fra Pere Nogués, del present monestir, 
xexantay nou lliures. 
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ítem, més, me deu dit pare bosser nou lliures, de la soldada de l'any 
passat, que a la Santa Magdalena passada de l'any M D L X X X V I ha hagut 
un any. 

ítem, me deu en Querol, del Pont, vuyt lliures y setse sous; a n-i albarà, 
té-1 Joan Balanyà. 

ítem, la viuda Calaf, del dit lloch del Pont, me deu setze lliures; a n-i acte, 
en poder de Pere Texidor. 

ítem, me deu Miquel Torrents, germà de fra Blay, quatre lliures presta
des. 

ítem, me deu en Antoni Dalmau eo sos hereus de Vallmoll vuyt lliures; a 
n-i acte, en poder de'n Mallorquí, de Vallmoll. 

ítem, deix de mos béns, a quiscú de mos germans, per sos drets, sinch 
sous y un diner. 

ítem, deix de mos béns y fas llegat al venerable fra March Piles, frare 
llaych del present monestir, per lo molt amor li aporte y voluntat, vuyt lliu
res barceloneses, dich 

V I I I lliures, les quals vull que en continent, seguida la mia mort, li sien 
donades y pagades per dits mos marmessors, a totes ses líberes voluntats 
fahedores. 

ítem, per quant tinch devotió e intent y és tal ma voluntat de fer eo fer fer 
un reliquiari de argent sobredaurat, per la relíquia del gloriós Sanct Pere, 
que tenen en lo present monestir, qui és hu dels caxalls cle dit gloriós Sanct, 
en lo qual reliquiari sia posat dit caxal eo relíquia, a fi y effecte que, lo dia 
aniran en professo y dir missa a la capella del gloriós Sanct Pere de Gavà, 
sia dit reliquiari y relíquia aportat en dita capella y professo que, si àcars 
serà que jo no l'hagués fet de vida mia, que, en tal cars, morint jo sens fer-
ho, vull y man que dits mos marmessors lo fassen fer y per lo cost de aquell 
deix de mos béns e vull sia fet de cost de trenta lliures, moneda barcelonesa, 
dich X X X lliures. Tots los altres, emperò, béns meus que, pagat y satisfet 
que sie tot lo sobredit per mi disposat, tot allò que resterà y altres qualsevol 
béns meus, mobles e inmobles, drets, veus y actions mies, hont se vulle sien 
y en qualsevol spècie que consisteschan y a mi se me sguarden y se me 
sgardaran, deix y ne fas hereu meu universal, a totes ses voluntats fahedores, 
al present monestir de Sanctes Creus eo a l'abat y convent de aquell y aques
ta és la mia darrera e última voluntat y mon darrer testament, lo qual y la 
qual vull vàlegue, per dret de testament eo per darrera voluntat o de aquell 
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modo y manera que millor de dret valer pugua y darrera voluntat finalment 
vull que altres qualsevol testaments jo hagués fets, en poder de qualsevol 
notaris, sien escancellats y nullos y aquest prevaler en aquells. 

Fet és aquest mon testament en lo present monestir de Sanctes Creus, 
vuy dimarts a X X X de desembre de l'any de la Nativitat del Senyor mil 
sinch-cents vuytanta y set. 

Sig+nal de mi, Barthomeu Puyolà, qui aquest meu testament e tot lo 
contengut de aquell, allò he ferme e jure. 

Testimonis de aquest meu testament per dit testador anomenats y ben 
coneguts són lo magnífic mestre Gabriel Pou, en medicina doctor, mossèn 
Jaume Gomis, apothecari y Joan Casabò, famulus dicti medici, en lo dit 
monestir habitant. 

S/g(signe)m/m Raphaelis Ioannis de Pedrolo, auctoritate regia notarii 
publici regentisque scribaniam publicant monasterii Sanctarum Crucum, 
ordinis cisterciensis, tarrachonensis seu barchinonensis diòcesis, qui 
supradictum testamentum fuit abstractum a suo originali, repertum, Inter 
àlias scripturas dicte scribanie et ad instantiam reverendi patris bursarii 
dicti monasterii, publicatum abstractumque per supradictum notarium, mami 
propria, clausit. 

D O C U M E N T 10 

1648, febrer, 8. Barcelona. 

L'abat Pere Solia i el síndic i ecònom de Santes Creus, Josep Tolrà, 
venen la sèrie de tapissos de Cir el Gran a Maria de Peguem, vídua del 
noble Lluís de Rajadell, per vuit-centes lliures. 

AHPB, Notari Pere Pau Vives, llig. 38. 

Dicto die [8 de febrer de 1648]. 
Nos, frater don Petrus Salla, abbas'monasterii et conventus Sanctarum 

Crucum, ordinis cisterciensis, et frater Josephus Tolrà, sindicus, economus 
et actor dicti monasterii et conventus, prout de meo sindicatu, economatu et 
actoria, in qua nòmina et cognomina admodum reverendis patris abbatis et 
religiosorum dicti monasterii sunt descripta et conttnuata, constat instrumento 
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recepto penes Iacyntum Comes, notarium ville de Valls, Campi et 
archidiocesis tarrachonensis, die X I mensis iulii anno a Nativitate Domini 
M D C X X X X V , dictis nominibus. 

Pro solvendis et satisfaciendis Feliciano Galvany, botiguerio telarum, 
civi Barchinone, octingentum libris monete Barchinone in solutum et 
satisfaccionem maioris peccunie quantitatis per dictum nostrum monasterium 
ei debite, pro precio et valore de uns domassos verts y grochs per nos ab eo 
empti, pro ornata presbiterii ecclesie dicti nostri monasterii Sanctarum 
Crucum. 

Gratis, per dictum nostrum monasterium et cetera vendimus et cetera 
vobis, nobili domne Marie de Rejadell et de Paguera, vidue relicte nobilis 
don Ludovici de Rejadell, quondam Barchinone populati, presenti et vestris 
perpetuo vuyt pessas o draps de ras, entre xichs y grans, que contenen la 
història de Nohaman Siro, pro casibus videlicet quales sunt, et cetera. Hanc 
autem et cetera, sicut melius et cetera. Promittentes dictis nominibus tradere 
possessionem et cetera, et in ea et cetera vel vos et cetera. Fiat cum clàusula 
constituti et cetera. Preterea cedimus vobis omnia iura et cetera. Quibus 
iuribus et cetera. Nos enim et cetera. Precium est octingentum libre monete 
Barchinone, quod quidem precium, de voluntate nostra et vigore facultatis 
et potestatis quas cum presente dictis nominibus vobis et cetera. 
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Foto 1. Segell de placa del monestir, 
d'un document datat el 1560 (I. Companys). 

Foto 2. Segell de placa de l'abat, 
de l'any 1562 (I. Companys). 
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Foto 3. Escut de Fabat fra Jeroni 
Contijoc visible ala sevalau-
da (J. Serra). 

Foto 4. Escut de l'abat Jaume Valls, 
a la lauda del Capitol (J. Ser
ra). 

Foto 5. Llosa sepulcral de Magdalena Valls 
de Salbà ( J . Serra). 
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Foto 6. Predel·la del retaule de sant Bernat, de la família Montoliu: processó del Corpus en una galeria del claustre 
(Museu del Monestir de Poblet) (J . Serra). 
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Foto 7. Detall de la predel·la, amb la representació de l'abat (J. Serra). 

Foto 8. Un altre detall del bancal, amb els retrats dels donants (J. Serra). 
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SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ 

REFERÈNCIES FAMILIARS DE FRA ANTONI 
F O L C I SABATER, ABAT DE SANTES CREUS 

E l present article ha estat escrit per tal de donar a conèixer la informació 
que, sense pretendre-ho, hem aplegat sobre la família paterna i materna del 
reusenc Antoni Folc i Sabater, abat temporal del monestir de Santes Creus, del 
1776 al 1780'. 

E L S F O L C 

E l coneixement que tenim de la família paterna comença amb els germans 
Felip i Joan Folc, avi i besoncle, respectivament, de l'abat. 

Felip Folc 

Era pagès benestant, molt possiblement de Reus, i es casà amb Cecília 
Miret. Del matrimoni nasqueren almenys dos fills: Mana i Felip Folc i Miret. 
Morí amb posterioritat al setembre del 1730 i abans del 29 de març del 1738, 

1. X a v i e r Fort i B u f i l l , "Abaciologi de Santes Creus", Gran Enciclopèdia Catalana, 13 
(Barcelona, Enc ic lopèd ia Catalana, 1979), p. 216. 
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en què el seu fill fundà un aniversari "per a la salut y remei" de la seva àni
ma 2. 

Maria Folc i Miret 

Es maridà, el 1745, amb el negociant reusenc Antoni Aixemús i Morell, fill 
de Francesc Aixemús i Figuerola, fet ciutadà honrat de Barcelona el 1753, i de 
Teresa Morell i Miró 3, amb qui establí capítols matrimonials el 23 d'abril del 
1750. Moria Reus l'any 17574. 

Dels deu fills de Maria arribaren a l'edat adulta Francesca, Teresa, Cecília, 
Gabriel i Felip Aixemús i Folc, que es casaren, respectivament, amb el Dr. 
Joan Gavaldà i Valls, Josep Janer comerciant i familiar del Sant Ofici-, Joan 
Josa i Dalmau -ciutadà honrat, veí de Montblanc- i amb les germanes Isabel 
i Rosa Simó i Sabater, filles de Gabriel Simó, ciutadà honrat veí de Reus 5. 

Felip Folc i Miret 

És el pare de fra Antoni. Nasqué a Reus l'any 1701 ihimoríel 1781 6. E l 9 
de març de 1721 establí capítols matrimonials amb Antònia Sabater i Cases, 
filla de Joan Sabater i Beurregat, comerciant, i de Teresa Cases, que li aportà 
un dot d'un miler de dobles7. Antònia féu testament 1' 11 de febrer del 1780 i 
Felip l'atorgà el 12 de setembre del 1781 8. 

En la vida de Felip Folc distingim dues etapes ben caracteritzades: una de 
grassa i una altra de magra. L a primera correspon als anys trenta i quaranta i 

2. A r x i u Històr ic de Tarragona, Man. Not. 4717, f. 236. 
3. Francisco Morales, Privilegios nobiliarios del Principado de Catalana. Dinastia de 

Borbón (1700-1838), "Hida lgu ía" , 131 (1975), p. 270. 
4. A H T , Man. Not. 5172, f. 319. 
5. Pel que fa als A i x e m ú s , vegeu Salvador-J. R o v i r a , La burgesia mercantil cle Reus enno-

blida durant el segle XVIII (Tarragona, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer 
I V , 1994), p. 11-15. 

6. A H T , Man. Not. 5073, f. 228v. 
7. A H T , Man. Not. 4706, f. 163 i 4712, f. 129. 
8. A H T , Man. Not. 5087, f. 106 i 5089, f. 629. 
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en ella hom pot trobar moltes deixes de diners (en teoria sense cobrar interes
sos) a amics i coneguts, adquisició de censals -hem localitzat tretze operaci
ons de compra de censals d'un capital conjunt de 9270 lliures)9, immobles 
(quatre cases per un import de 2615 lliures) 1 0 i terres (per valor de 1232 lliu
res) ". En començar els anys cinquanta s'abocà a demanar diners a amics i 
parents (com a mínim rebé 15417 lliures: 6210 de Gabriel Simó, 6100 de 
Bartomeu Cases i 3107 de Pere Aulés) 1 2 i començà a contreure deutes a tort i 
a dret, molt possiblement com a resultat d'operacions comercials no reeixi
des. Per afrontar les càrregues no tingué més remei que posar el patrimoni en 
mans d'uns administradors encarregats d'administrar-lo i vendre'l parcialment, 
per tal d'atendre les obligacions amb els creditors, els quals, l'any 1753, acon
seguiren aplegar un total de 33170 lliures (31405 provenen d'alienacions de 
finques i la resta de la venda de collites i arrendaments) B . 

Els fills de Felip Folc i Miret 

A Felip Folc, a més de fra Antoni, li coneixem cinc fills: Felip, Caterina, 
Teresa, Antònia i Cecília Folc i Sabater. 

Felip és l'hereu. L'any 1756 era el secretari del governador de Tarragona i 
el 1781 ocupava el càrrec de visitador general de les fàbriques de salnitre de 
Catalunya. Es casà dos cops i el segon, el 1781, amb Gertrudis Casas, filla 
d'Antoni Casas, orguener de Reus, i vídua en primeres noces de Joan-Antoni 
Aragonès, apotecari reusenc 1 4. 

Caterina es casà amb Sebastià Aixelà i la mare li deixà en el testament un 
suplement a la seva llegítima de 400 lliures 

9. A H T , Man. Not. 4715, f. 60v; 4717, f. 96; 4728, f. 474; 4730, f. 97 i 439; 4732, f. 151; 
4736, f. 258v; 4738, f. 80 i 90v i 4789, f. 134, 140 i 149. 

10. A H T , Man. Not. 4728, f. 213v; 4733, f. 718; 4734, f. 546 i 4742, f. 203. 
11. A H T , Man. Not. 4731 , f. 675; 4733, f. 5; 4734, f. 546 i 4742. f. 203. 
12. A H T , Man. Not. 4757, f. 319 i 4928, f. 24v i 1 lOv. 
13. A H T , Man. Not. 4928, f. 111 i 125; 4746, f. 152; 4748, f. 4 1 , 51 v, 57, 62, 73v, 135 i 409. 
14. A H T , Man. Not. 5088, f. 319. 
15. A H T , Man. Not. 5087, f. 106. 

259 



Felip FOLC = Cecília MIRET 

Felip = (172i) Antònia Sabater i Cases 
n. 1701 1.1780 
1.1781 

negociant 

Maria = Antoni Aixemús 
t 1757 i 

MORELL 

negociant 

Felip = (1781) Gertrudis Cases 
n. 1783 

Fr. Antoni 
abat de 

Santes Creus 

Caterina = Sebastià Aixalà Teresa = (1755) Joan-Pau Hortet Cecília = un Morell 

Francesca= (1779) Dr. Joan Caterina 
n. 1745 de Gavaldà n.1746 

Teresa = (1766) Joan Magdalena Maria 
Janeri (1751-1752) n. 1752 

Carniccr 

Ceeília= (1772)Joan M.Antònia Ramona Gabriel=(1771)M.Isabel Felip = (1771) 
Josa i Dalmau (1755-1758) n. 1757 SimóiSabater Rosa Simó 

i Sabater 
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Teresa es maridà amb Joan-Pau Hortet, notari de la Selva del Camp, amb 
qui establí capítols matrimonials el 16 de desembre del 1755. Rebé dels seus 
pares un dot de 1400 lliures1 6. 

Cecília contragué matrimoni amb un Morell, amb anterioritat a l'any 1755, 
i Antònia morí abans del febrer del 1780, ja que no surt en el testament de la 
mare11. 

E L S SABATER 

E l genearca dels Sabater és Joan Sabater i Beurregat, fill d'Esteve Sabater, 
fuster, i d'Anna Beurregat, nat a Alvèrnia, en un poble de la diòcesi de Sant 
Flor, i mort a Reus l'any 1736. L'any 1699 es casà amb Teresa Cases, filla del 
botiguer reusenc Francesc Cases. Fou partidari declarat de Felip V i per això 
es veié obligat a deixar Reus i cercar refugi al poble andorrà de Sant Julià de 
Lòria, on romangué fins a la caiguda de Reus a les mans dels borbònics l ! í. 

Els fills de Joan Sabater i Beurregat 

L i coneixem dues noies -Antònia i Marianna- i dos nois: l'hereu Joan i 
Antoni. 

Antònia és la mare de fra Antoni. Es maridà, el 1721, amb el negociant 
Felip Folc i Miret, com ja ha estat dit, i el pare li donà un dot de 5600 lliures 1 9. 
Atorgà testament 1' 11 de febrer del 1780 i el 12 de setembre del 1781, data del 
testament del seu marit, ja era morta20. 

Marianna es casà amb Francesc de Miró i Roig, fet cavaller el 1752, i fou 
mare de Pau de Miró i Sabater, doctor en dret, que, el 23 de desembre del 
1758, establí capítols matrimonials amb Mana de Miró i Marc, filla de Pau de 
Miró i Claveguera i de Maria de Marc, i de Joan i Esteve de Miró i Sabater, 

16. A H T , Man. Not. 4749, f. 11. 
17. A H T , Man. Not. 4748, f. 33. 
18. A H T , Man. Not. 4641 , f. 235; 4718, f. 203 i 4 7 3 1 . f. 348v. 
19. A H T , Man. Not. 4684, f. 163 i 4712, f. 129. 
20. A H T , Man. Not. 5087, f. 106 i 5089, f. 629. 
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ambdós militars de professió 2 1. E l seu testament, redactat el 19 dejuliol de 
1782, fou obert el 23 de desembre del 17832 2. 

Joan nasqué a Reus vers 1706. Estudià a la universitat de Tolosa del 
Llenguadoc i es dedicà als negocis23. 

Antoni vingué al món a Reus el 1712. L'any 1745 contragué matrimoni 
amb Rosa Marc i Bellver, germana de Salvador Marc i Bellver 2 4. Fou pare de 
dos fills: Bonaventura i Ramon Sabater i Marc. Bonaventura, l'hereu, es mu-
llerà, el 1780, amb Maria-Francesca de Miró i de Folc, filla de Pau de Miró i 
Marc i de Maria-Francesca de Folc, que li aportà un dot de nou milers de 
lliures2 5; el 12 de març del 1780 obtingué el privilegi de ciutadà honrat de 
Barcelona26. Ramon era viu el 10 de novembre del 1760, ja que figura en el 
testament de la seva mare, atorgat en aquella data27. 

CLOENDA 

Podem concloure que els familiars de fra Antoni Folc i Sabater pertanyien 
al bo i millor de la burgesia i de la noblesa setcentista de Reus, ja que era nét 
del comerciant Joan Sabater i Beurregat, fill del negociant Felip Folc i Miret, 
germà de Felip Folc i Sabater i cunyat del notari Joan-Pau Hortet; també era 
nebot per cognació dels negociants Joan i Antoni Sabater i Cases i per afinitat 
del negociant i ciutadà honrat Antoni Aixemús i Morell i del també negociant 
i cavaller Francesc de Miró i Roig. Era cosí de sang de Gabriel i Felip Aixemús 
i Folc, negociants i ciutadans honrats, i dels cavallers Pau, Joan i Esteve de 
Miró i Sabater, i cosí polític del Dr. Joan Gavaldà, del negociant Josep Janer i 
del ciutadà honrat Joan Josa. 

Tenim, doncs, que fra Antoni estava emparentat, per cognació o per afini-

2 1 . A H T , Man. Not. 4828, f. 208; 4980, f. 183; 5073, f. 139 i 5086. f. 382. 
22. A H T , Man. Not., 5011, f. 93. 
23. A H T , Man. Not. 4728, f. 519. 
24. A H T , Man. Not., 4791 , s.f . 
25. A H T , Man. Not., 4981 , f. 638. 
26. A r x i u His tòr ic Comarcal de Reus, Actes de l 'Ajuntament de Reus, 1778-1782, f. 34v. 
27. A H T , Man. Not. 5040, s. f. 
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tat, amb les famílies nobles dels Aixemús, Sabater, Miró i Josa i amb les de la 
burgesia mercantil dels Folc i els Janer. 

Les relacions familiars es completaven amb els parents dels seus parents, 
que li permetien familiarment amb els Marc, els Miró-Claveguera -els dos 
llinatges nobles més importants del Reus del segle X V I I I - i els Simó. 
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D R . PERE SERRAMALERA I COSP 
Soci fundador de l'ABSC 

REFLEXIÓ D'UN PASSAT SANTESCREUÍ 
1939-1947 

Quan l'any 1972 celebràrem les noces d'argent de l 'Arxiu, els vint-i-
cinc anys de la seva fundació, recordant els temps passats, vaig fer una breu 
reflexió sobre la persona a l'entorn de qui girava la vida tant administrativa 
com cultural de Santes Creus, em refereixo a mossèn Francesc de P. Sanjuan 
i Folch, el rector de la parròquia de Santa Llúcia, "el Pare abat del Mones
tir", com amistosament l'anomenaven. 

No repetiré les paraules que llavors vaig dir d'ell, però sí que voldria 
esmentar la nota necrològica publicada en un setmanari de Valls: 

"Fil l d'aquesta ciutat de Valls, mossèn Francesc Sanjuan i 
Folch regí la feligresia santescreuina durant 35 anys, amb en
cert i gran estima, consideració i respecte de tots. Autoritat dins 
de la història i l'art del Monestir de Santes Creus, fou molt ben 
considerat per les autoritats tarragonines de tot temps i visita 
obligada de tots aquells que dins del món de la cultura, l'art i la 
història cistercenca visitaven aquelles pedres centenàries, on el 
sobtà la mort el passat 14 de maig. Descansi en el Senyor." 

Ara que just comencem a celebrar el mig segle de la fundació de l'enti
tat, n'evocaré els anys anteriors, l'ambient i les persones que habitaven a 
Santes Creus, a l'època en què jo hi vaig venir, per l'agost de 1939, període 

* Aquest parlament fou pronunciat en el decurs de la L Festa Anual , el 15 de setembre de 1996. 
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difícil i angoixós de postguerra, quan encara es respirava la prepotència del 
guanyador i regnava una atmosfera de malfiança, de falsa culpabilitat del 
perdedor, quan un milió d'homes, entre morts, ferits i exiliats a França, man
caven de les seves llars. 

Prèviament hi vaig comparèixer, el 16 de juliol, per parlar amb el metge, 
que se n'anava a exercir a l'Hospitalet de Llobregat i amb el secretari de 
l'Ajuntament. Per atzars de la vida, en aquella ocasió duia uniforme castren
se: 

-Ha vingut el nou metge! És un militar! fou la veu que va córrer pel 
poble i per això, quan vaig tornar per quedar-m'hi, el 31 del mateix mes, en 
baixar del cotxe de línia del Vendrell, a les onze de la nit, el "jaio Gaietano" 
em mirà de reüll, encara que anava vestit de paisà. 

Bona l'havia feta! Després ja s'adonà que tot era una comèdia i crec que 
ell i tota la seva família m'arribaren a apreciar molt. 

Aquí tot era fosc, negra nit, sols cinc punts de llum de 10 watts 
ilxluminaven els carrers i places. Semblava que vetllessin un mort, guiant 
ben feblement el qui acudia gairebé a les palpentes. 

De l'estanc i botiga de queviures de cal Gaietano, parada obligada de 
l'autocar que feia el trajecte de l'estació de Calafell al Pont d'Armentera, en 
sortí a rebre'm el secretari de l'Ajuntament. Era en Nicasi Claramunt i Bar
ril. D'estatura mitjana i sec, amb la pell arrugada i un bigotet terrós, comp
tava uns cinquanta anys ben complerts d'edat. En portar una cama ortopèdi
ca, avançava balancejant molt, tot servint-se d'un bastó. Es mostrava afable, 
atent i servicial. S'apressà a invitar-me a sopar i dormir a casa seva. No cal 
dir que, enmig d'aquelles tenebres, hagué de sostenir un encenedor de gaso
lina, per poder seguir el camí fins a la seva llar. Vivia a la plaça de Sant 
Bernat Calbó, al Palau de l'Abat, on sempre ha estat situat l'Ajuntament, 
des que es va constituir el municipi d'Aiguamúrcia, a mitjan segle passat. 

Em presentà la seva muller, Gertrudis Artigal, una dona amable i molt 
educada, que es desfeia en obsequis, per tal que l'existència de la gent del 
seu voltant fós grata. 

Mentre sopàvem, el secretari m'explicà que el municipi estava format 
per set barris o agrupacions de cases: Santes Creus, Aiguamúrcia, les Des
tres, Cal Canonge i l'Albà, les Pobles, les Ordes i el Pla de Manlleu, el 
darrer a la banda oposada de la serralada, on exercia un altre metge. E l regia 
una Comissió Gestora, creada un cop passades les forces franquistes, presi-
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dida per Antoni Montseny i Salvat, que feia uns pocs dies havia retornat a 
Barcelona, des d'on havia havia vingut a refugiar-se durant el temps de guerra. 

A l'últim en Nicasi m'assabentà que el matí següent ens calia aixecar 
aviat i anar fins al cementiri, ja que havien d'enterrar un veí d'Aiguamúrcia 
i no sabia si el Dr. Gendre, el meu antecessor, havia redactat el corresponent 
certificat de defunció, la qual cosa despertà el meu neguit. Durant la guerra, 
havia vist i inhumat molts morts en una fossa, però la cerimònia rural a què 
vaig assistir l'endemà, pels volts de les vuit, fou sorprenent per a mi, acabat 
d'arribar de Barcelona. 

Imagineu-vos, encapçalant la comitiva fúnebre, en direcció al cementiri, 
emplaçat tocant a la carretera, al coll "de les Forques", un escolà amb la creu 
alçada i, al seu costat, un venerable sacerdot revestit d'un roquet. Anava al 
darrera un carro de pagès, amb baranes, tirat per una mula, que transportava 
el taüt. A continuació caminaven, pel mig de la calçada, un grup d'homes en 
fila de quatre i, més enllà, un de dones. S'atansà el secretari amb el bastó 
enlaire i féu aturar bruscament el seguici. Demanà els papers i un dels caps 
de dol se separà del conjunt i li lliurà el document firmat pel Dr. Gendre. Tot 
estava en regla. Fou aleshores, de regrés al poble, que vaig entrar en contac
te amb mossèn Francesc Sanjuan i Folch, apreciant immediatament la seva 
bondat i la noble personalitat que evidenciava. 

Aquell mateix dia vaig possessionar-me del càrrec de metge titular, da
vant el president accidental de la Comissió Gestora, Joan Artigal i Bosch, 
cunyat del secretari. Bon coneixedor de tot el municipi, seria home de con
fiança del Patronat de Santes Creus. Poc parlador, sabia, però, observar i 
escoltar. També era present el vell Carles Figueres, l'amo del Mas d'en Pa
lau, una antiga masia situada en el barri de l'Albà, de renom i caire carií, 
idea dominant en la comarca. Es tractava d'un home sensat i molt cortès, 
format en colxlegis religiosos, l'opinió del qual pesava força dins de la Co
missió Gestora. 

Posteriorment vaig llegir el que havien escrit en l'acta de possessió, sig
nada el dia 5 d'agost de 1939, on em classificaven de la manera següent: "Es 
persona adicta a la Santa Cruzada". Frases com aquesta eren llavors molt 
freqüents, atès que tothom havia de ser partidari del règim franquista. Avui 
dia penso que he de restar-los agraït, perquè, quan vaig ser a Tarragona, pel 
desembre d'aquell any, afectat d'una fractura de la cama dreta, se m'obriren 
les portes polítiques i socials. Hi vaig contreure molt bones amistats, les 
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quals m'aconsellaren que acceptés el càrrec de Jefe Local de Falange del 
municipi d'Aiguamúrcia. 

Quan la Comissió Gestora fou substituïda pel primer Ajuntament nova
ment establert, ningú va voler accedir a l'assumpció de l'esmentat lloc fei
xista. Per aquesta raó els meus amics de Tarragona i de Reus em recomana
ren que consentís a detenir-lo, i per això mateix l'Eufemià Fort, en el llibre 
Santes Creus de l'Exclaustració ençà em nomenà "Jefe Polític". 

E l meu segon dia en aquell indret em vaig instal·lar a la "Fonda de l 'As
sumpta", l'única de la localitat, a la plaça de Sant Bernat Calbó, només 
franquejat el portal, a mà esquerra, -em sembla que era el núm. 3-, l'amo de 
la qual era el "jaio" Benet Marimon i Cullaré, de 82 anys, personatge singu
lar en aquells temps, per bé que la portava la seva jove, la Maria, que tenia el 
marit empresonat i condemnat a mort. 

E l "jaio Tito", tal com es coneixia el propietari de l'establiment, nat el 
1858, havia estat voluntari de la tercera guerra carlina. Fill de Francesc 
Marimon Correa i d'Assumpta Cullaré Dalmau, els fundadors de la fonda, 
era vidu de Maria Jové, amb la qual havia tingut onze fills, dels quals sols en 
romanien vius cinc: les noies Teresa, Elvira, Dolors i Josepa i Benet, un bon 
fadrí, un xic eixelebrat i cridaner, a qui detingueren, en entrar les forces 
franquistes, per una falsa denúncia. Era l'obsessió del "Padrí" -com li deien 
igualment al "jaio Tito"-, que s'acostava a tots els cotxes oficials o militars, 
els únics en circulació, explicant les seves anècdotes, llegendes i tradicions 
i acabava plorant, mentre demanava l'indult per al seu fill. 

Revelava un acusat carisma. Ben cuidat per la seva família i polit, porta
va sempre una barretina morada o "musca", pròpia del Camp de Tarragona, 
espardenyes de vetes, llevat dels diumenges i dies de festa, en què duia, a 
més d'una camisa sense coll, pantalons de pana, una faixa fosca, una armilla 
de vellut i sabates. Bon pagès i de bella parla, feia passar unes hores agrada
bles als de la seva vora contant històries, anècdotes i fets que li havien suc
ceït durant la seva dilatada presència a Santes Creus, on havia estat jutge de 
pau, algutzir, conserge del Monestir i escolà. Fou fins i tot qui ensenyà el 
monestir quan vingué el rei Alfons X I I I . Mantingué la seva personalitat i la 
memòria fàcil fins al darrer any, el 1943. E l seu traspàs fou molt sentit per 
tot el poble. 

Un altre personatge que m'impressionà de bell antuvi des que hi vaig 
enraonar, per la seva veu suau i melòdica, fou el conserge del Monestir, el 
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Magí Vidal i Ras. Mestre de cases, sempre disposat i correcte, invariable
ment identificat per l'uniforme de la Diputació de Tarragona, amb la seva 
gorra. Quan treballava pel Monestir es posava un davantal terrós clar, per a 
netejar els jardins i tenir cura de les plantes i les flors o bé per repassar les 
pedres del Monestir que de segur coneixia una per una. 

Magí Vidal i Ras i mossèn Francesc Sanjuan foren els dos puntals da
munt els quals se sostingué el Monestir, mig orfe de padrinatge, en aquells 
anys crítics. 

Si els pedrissos de la portalada del claustre i tants altres punts acollidors 
del monument poguessin parlar! -escrivia l'Eufemià Fort l'any 1961, amb 
motiu de la mort del Magí Vidal i Ras-. E l l l'embellia sense parar i es forja
va ilxlusions encomanadisses de futurs projectes, que després es realitzaren. 

Avui dia, quan miro enrera, rememorant els meus primers anys transcor
reguts a Santes Creus, veig molts altres veïns, tots ells pagesos, parcers dels 
qui compraren la finca dels frares, que estimaven el Monestir, pel qual fàcil
ment haurien donat la vida. Els qui ens acompanyaren quan es creà l 'Arxiu 
formarien una llarga llista. "Ciutadejaven", formant una societat ben defini
da i diferent dels restants camperols de la comarca. 

Aquesta classe social d'agricultors convivia amb la dels estiuejants, que 
passaven llargues temporades a Santes Creus i sentien un amor pel cenobi 
tant o més gran que els anteriors. 

L a persona més assenyalada del grup, la casa de la qual, "Ca la Justina", 
era aleshores el cap i casal dels qui venien en època estival i dels propietaris, 
era la Maria Benet i Guasch, establerta a la Plaça de Sant Bernat Calbó, prop 
de la placeta de l'església. De forta personalitat i simpàtica, organitzava 
visites al Monestir de Vallbona de les Monges, de les quals era molt amiga i 
bona protectora. Atenia tot aquell que hi acudia. Uns anys més tard, els 
homes ens reuníem a la casa del Josep Olivella, regidor de l'Ajuntament de 
Barcelona. Aquestes dues llars constituïren els centres estiuencs d'aquella 
societat que s'esforçà a millorar el Monestir i tot el veïnat de Santes Creus. 

E l 1941 aparegué un nou secretari: Eusebi Giró i Andreu, fill del Pont 
d'Armentera, un xicot molt ben preparat i treballador, plenament apte per al 
càrrec, ultra la seva afabilitat i el seu tracte plaent amb la gent. S'arrelà 
perfectament a Santes Creus i tots l'apreciàrem força, car sabé ordenar i 
posar al dia la secretaria del municipi. Esdevingué una peça fonamental per 
a l'origen de l'Arxiu. Quan el 1943 des de Tarragona se m'ordenà que pro-
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posés un nou consistori, el seu assessorament em resultà d'una gran vàlua, 
en proposar-me com a alcalde qui ja ho era: Josep Cardo i Ballart, propietari 
del barri d'Aiguamúrcia, jo com a primer tinent d'alcalde i Jefe de Falange 
i com a regidors cinc propietaris més del municipi. Considero que fou un 
bon ajuntament fins l'any 1948. 

E l 1944 morí el rector, mossèn Francesc Sanjuan i Folch. Suposà un cop 
dur per a l'organització del cenobi. L'Ajuntament acordà fer-li el millor en
terrament possible. L a capella mortuòria s'instalxlà a la Sala Capitular, amb 
una representació del Monestir de Poblet, el Vicari General de l'Arxidiòce-
si, tots els capellans de la contornada, autoritats provincials de Tarragona i 
de Valls, fou una jornada d'aflicció general per a Santes Creus. 

L i succeí mossèn Francesc Martinell, també originari de Valls. L'Eufemià 
Fort i Cogul, el cervell creador de l 'Arxiu, ja reproduí en diversos articles 
les converses que mantingué amb ell i la negativa que li donà davant l'intent 
de fundar una societat d'Amics de Santes Creus. 

Sortosament el 1945 vingué un rector jove, dinàmic, fill del Morell, que 
es vinculà ràpidament amb tota la feligresia, mossèn Abdon Socias i Bové. 
Informat al seu torn de l'assumpte, hi atorgà entusiasmat el seu suport. 

Vàrem conversar moltes vegades aquell estiu de 1945 mossèn Abdon, 
l'Eufemià i jo. Va sortir-ne la idea de solxlicitar la creació de la societat 
Archivo Bibliogràfico y Museo Histórico-Artístico, per a guardar llibres, 
documents, etc, tot referent a Santes Creus. 

Calia tenir un local social i per això, copiats els diferents punts de la 
nostra demanda, vaig presentar-la a l'Ajuntament, que, en sessió del 18 d'oc
tubre del mateix any, acordà: 

"Seguidamente el Teniente de Alcalde Sr. Serramalera 
manifiesta a los reunidos que es deseo propio, compartido por 
otros amigos del arte y la historia de Santes Creus, el de proceder 
a la creación de un Archivo bibliogràfico y museo artístico que 
al recoger aquellas obras y motivos de interès histórico-artístico, 
bajo los auspicios de un grupo de admiradores, pudiera fomen
tar el conocimiento de los tesoros de arte que se encierran en el 
Real Monasterio de Santes Creus y consecuentemente favorecer 
y aumentar el turismo; por ello, vienen a solicitar de este 
Ayuntamiento sea concedida gratuitamente a los organizadores 
de la iniciativa expuesta y a dicho fin, la ocupación del local 
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continuo a la Secretaria del Ayuntamiento que seria dotado de 
puerta de acceso por la galeria del denominado Palacio Abacial 
y convenientemente aislado de aquella dependència, a cuyo 
efecto cuidara de realizar de su cuenta las mencionadas obras 
de habilitación, si bien solicitaba también un pequeíïo auxilio 
del Ayuntamiento, toda vez que, como la ocupación del local 
habrà de ser solamente para el tiempo de su organización, pues 
que luego serà otro lugar el adecuado a sus fines, quedarà 
nuevamente al Ayuntamiento con las reparaciones que se hayan 
efectuado. 

L a corporación municipal, vista la petición formulada por 
el Sr. Serramalera, hace constar la satisfacción con que se ente
ra de tan loable iniciativa y adopta por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 

Pritnero.- Ceder gratuitamente la ocupación de la 
dependència contigua a la Secretaria municipal con puerta de 
acceso por la galeria del Palacio, a los Sres. que representados 
por el Sr. Teniente de Alcalde D. Pedró Serramalera i Cosp 
vienen proyectando la creación de un Archivo-Museo 
Bibliogràfico artístico del Real Monasterio de Santes Creus y a 
este único fin. 

Segundo.- Contribuir con 200 Pts. a las obras de habilitación 
del local cedido, subvencionando en esta forma la iniciativa 
emprendida con tan patrióticos fines." 

Una còpia d'aquesta acta, com era preceptiu aleshores, s'envià al govern 
civil de Tarragona, essent íntegrament acceptada. De fet i oficiosament, l'Ar
xiu estava creat. Aviat començaren les obres i obrirem una porta que donava 
a la galeria del Palau i , pel gener, després d'instalxlar una taula, un armari i 
tres cadires que ens envià l'Eufemià Fort, n'inauguràrem la seu social. Co
mençàrem la nostra tasca per la recollida de fotografies i el muntatge de 
l ' A r x i u fotogràfic, segons el model d'altres associacions, amb la 
colxlaboració de molts veïns de Santes Creus. 

No era tan fàcil l'acceptació per part de les autoritats de Tarragona. Fo
ren uns quants viatges i converses, fins que no estigueren convençudes tant 
les autoritats eclesiàstiques com les civils, tràmits en què intervingueren 
principalment l'Eufemià Fort i mossèn Abdon Socias. 
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Per abreujar, el fet és que, degudament firmada per mi com a Jefe de 
Falange i tinent d'alcalde, per mossèn Abdon Socias com a "Cura pàrroco" 
i per l'Eufemià Fort com a veí, aquest adjuntà tota la documentació: Expo
sició, instància i reglament i la presentà al Govern Civil , el 17 d'abril de 
1947. Els avals que sorgiren de l'Ajuntament, de la Comissió Provincial de 
Monuments i d'altres societats protectores de Fart i de la història coadjuva
ren a l'obtenció del permís per a la creació i el funcionament de VARCHIVO 
BIBLIOGRÀFICO DE SANTES CREUS, el 18 de juny de 1947. 

Gran fou la meva sorpresa quan el secretari, l'Eusebi Giró m'entregà 
l'ofici del Govern Civil , traslladant l'acord del Ministeri de Governació. 
Solament afegiré que aleshores s'encetaren les xerrades i reunions amb els 
veïns i estiuejants de Santes Creus, i de comú acord. l'Eufemià, que, repe
teixo un cop"més, fou l'esperit i la força motora de la gènesi de l 'Arxiu, 
redactà una carta circular que enviàrem a més de dues-centes persones, amics 
del Monestir, i que deia: 

"ARCHIVO BIBLIOGRÀFICO 
D E SANTES CREUS 

PALACIO D E L A B A D 
P L A Z A D E S. BERNARDO CALVÓ 

Santes Creus, agosto de 1947 

Sr. D° 

Distinguido Sr. nuestro: 

Algunos amigos de Santes Creus hemos iniciado una modesta actuación 
en favor del Cenobio y de sus cosas. Nos sentiríamos muy honrados si 
pudiéramos contar con el apoyo del entusiasmo y la aportación de las 
iniciativas de V. 

Se ha iniciado ya el Archivo con toda la modèstia de las cosas que 
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empiezan. E l Ayuntamiento nos cede local independiente y ha hecho efecti
va una pequena subvención. 

Naturalmente, los comienzos seran humildes, pero nuestras ambiciones 
no han de tener límite si nos alienta la simpatia de los que aman el monasterio. 

Desearíamos saber que la idea le ha sido grata, y habiendo sido aprobada 
por el Ministerio de la Gobernación, pensamos erigir la sociedad "Archivo 
Bibliogràfico de Santes Creus" el próximo domingo, dia 14 de septiembre a 
las 12 de la manana, a cuyo acto queda V. particularmente invitado, en la 
confianza de que nos honrarà con su asistencia al mismo, o que nos enviarà 
su adhesión. 

Le saludan, con la mas distinguida consideración, 

Porlacomisión: 

Maria Benet, Arturo Cardo, Pedró Gil, Eusebio Giró, Pablo Grau, E . Fort 
Cogul, José Olivella, Pedró Serramalera, Abdón Socias Pbro., Pablo A. 
Werhli, Jacinta Vives de Busquets." 

La trobada fou un èxit. La casa rectoral es féu insuficient aquella tarda de 
diumenge. Es produïren moltíssimes adhesions. Tot està escrit i publicat en 
el primer número de les "Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes 
Creus". 

No vull acabar sense manifestar el meu agraïment a tots aquells amics de 
Santes Creus que ens donaren el seu suport -socis i no socis- en aquells 
anys difícils, en què molts no volien significar-se. Com molt bé ens havia 
relatat l'Eufemià, quan buscava i oferia el càrrec de President, molts no 
acceptaren, per no comprometre's, fins que sorgí el benemèrit Dr. Joaquim 
Guitert i Fontserè, membre de l'antic Patronat de Poblet, que fou el nostre 
primer President. 

Quan el "jaio Tito", el Benet Marimon i Cullaré, em narrava els esdeve
niments de la tercera guerra Carlina, tota la restauració i el regnat d'Alfons 
X I I I , poc em podia imaginar que ara, als meus vuitanta anys, repetiria el 
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mateix referent a la meva vida a Santes Creus d'aquells anys de la postguer
ra. 

Per tots ells demano un fort aplaudiment i, en especial, per a mossèn 
Abdon Socias i Bové, rector de Santes Creus i màrtir de l'església tarragoni
na i per l'Eufemià Fort i Cogul, artífex i cervell de l 'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus. Perdoneu si el meu parlament ha estat un xic pesat. 
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En el volum V I L 59-60 (1984) iniciàvem una nova estructura de la secció 
de Bibliografia, amb un desig "Continuar la tasca feta, i si fos possible mi
llorar-la, a més d'ampliar-la". Aquest propòsit l'hem procurat realitzar, en 
oferir una informació historiogràfica, no solament referida al monestir de San
tes Creus sinó també als cenobis cistercencs -masculins i femenins- de la 
Catalunya Nova. L'experiència ens ha aconsellat eixamplar aquesta informació 
als monestirs filials dels monestirs cistercencs catalans, situats o no en terres 
del Principat. Aquesta relació de filiació comportava un intercanvi de mon
jos entre els diferents monestirs que fa difícil considerar cadascun dels cenobis 
com una entitat tancada o isolada. La germanor cistercenca i el seu sistema 
de govern piramidal han estat raons suficients per prolongar la nostra recer
ca de la bibliografia útil per a la història del monestir de Santes Creus. 

L a BIBLIOGRAFIA que presentem a continuació l'hem enriquit amb in
formació de les darreres publicacions que fan referència a la història del mo
nestir de la Valldigna (Safor. València), filial de Santes Creus, fundació del 
comte-rei Jaume I I (1298). E l ventall que representen els monestirs cister
cencs i llur entramat de filials és extens però pensem que pot abastar-se i 
les mancances, en el cas d'existir, seran de publicacions de caire molt local 
i de poca difusió, però que a la llarga resten incorporades en obres histori
ogràfiques de més tiratge i divulgació. Considerem que la bibliografia es
sencial i fonamental apareixerà ressenyada i els investigadors i estudiosos 
podran gaudir de la possibilitat del seu coneixement, que és la finalitat d'una 
tasca d'informació bibliogràfica. 
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L E C L E R C Q , JEAN: Bernardde Clairvaux. Desclée, Bibliothèque d'Histoire 
du Christianisme, 19.- París, 1989.- 166 p. 
Síntesi de la biografia i del pensament de Bernat de Claravall, redactada 

amb motiu del novè centenari de la seva naixença (1090). L'autor ha estat 
el més destacat estudiós de la personalitat eclesiàstica i religiosa de Sant 
Bernat. 

M A L L A R T RAVENTÓS, M. LURDES: Empremtes iconogràfiques angle
ses en els monstres del claustre de Santes Creus. "Quaderns d'Història 
Tarraconense" (Tarragona), X (1990), p. 7-30, amb il·lustracions. 
Estudi de la iconografia del claustre gòtic del monestir de Santes Creus, 

concretament de les representacions de monstres, tradicionalment atribuïdes 
a la tasca d'escultor de l'anglès Reinard des Fonoll. L'autora dubta que totes 
les escultures fossin obra del mestre britànic i apunta que poden ésser un 
treball d'altres artistes que van intervenir en la construcció del claustre, amb 
anterioritat a Reinard des Fonoll, com foren Francesc de Montflorit i Bernat 
de Pallars. 

MASOLIVER, ALEJANDRO: San Bernardo. El hombre de la Iglesia del 
siglo XII. Ediciones Encuentro, Madrid, 1990. 238 p. 
No és una biografia sinó un recull de conferències i d'escrits centrats en 

la personalitat i la figura de Sant Bernat i en la seva projecció eclesiàstica. 
Hem de destacar la traducció castellana de l'obra De consideratione, que Sant 
Bernat va dedicar al Sant Pare Eugeni I I I (1145-1 153). 

OLIVÉ i OLLÉ, FRANCESC-PORTA i BALANYÀ, JOSEP M.. El senyoria 
monacal de Santes Creus a la Conca de Barberà a finals del segle XVI: 
Sant Gallard i la Sala. "Jornades d'Història: Antoni Agustín (1517-1596) 
i el seu temps". Hemeroteca de la Caixa de Tarragona, Tarragona, 1990. 
p. 409-414. 
Notícies històriques d'aquestes dues poblacions aportades pels capbreus 

fets els anys 1576 i 1577. Es destaca la situació econòmica dels senyorius 
monàstics, on el redreç de la segona meitat del segle X V I no es féu sentir. 
Els autors han utilitzat documentació de l'Arxiu l·lístòric Comarcal de Valls 
(Protocols de Jaume Minguella). 
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B O U D E L L E - S O U C H I E R , ANNE: Bibliothèques cisterciennes clans la 
France médiévale.Répertoire des abbayes d'hommes. Avant-propos par 
André Vernet. Centre National pour la Recherche Scientifique. París, 1991. 
L V I I I i 382 p., 28 reproduccions en làmines. 
... També som informats... que vuit dels volums manuscrits de Santes Creus 

(10, 35, 69, 85, 89, 126, 148 i 149), actualment a la Biblioteca Pública de 
Tarragona, procedeixen dels monestirs de Grandselve (cinc) i Boulbonne (tres) 
( 3 4 3 - 3 4 4 ) . - JOSEP PERARNAU i ESPELT a "Arxiu de Textos Catalans An
tics" (Barcelona), 13 (1994), p. 682, núm. 9674. 

CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: Las posesiones del Monasterio de 
Vallbona de les Monges en la ciudadde Lleida. "Studia Monàstica" (Aba
dia de Montserrat), 33-2 (1991), p. 295-324. 
Notícia de la descoberta d'un capbreu de 1308, que hom considerava per

dut, conservat a l'Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida. Fou redactat a 
instàncies de l'abadessa Blanca (1294-1328). L'autor publica els trenta-vuit 
documents recopilats en el document. 

COMPANYS i FARRERONS, I S A B E L - M O N T A R D I T i B O F A R U L L , 
NÚRIA: El guix a la decoració d'embigats tarragonins (segles XV-XVI): 
anàlisi comparativa. "Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent". 
Diputació de Tarragona. Tarragona, 1991, p. 429-448, amb il·lustracions. 
Estudi d'aquest tipus d'embigats, amb indicacions sobre la cronologia 

i l'estil. Treball del guix: característiques, tècniques i decoració. Referències 
a l'embigat de guix conservat a la Biblioteca de Santes Creus. 

LIANO MARTÍNEZ, EMMA: Reinard de Fonoll, maestro de obras de la 
Seo de Tarragona. Una hipòtesis sobre su obra. "Miscel·lània en home
natge al P. Agustí Altisent". Diputació de Tarragona. Tarragona, 1991, p. 
379-402, amb il·lustracions. 
Dóna la notícia que l'escultor anglès Reinard des Fonoll fou mestre d'obres 

de la catedral de Tarragona (1373), després de treballar a Santes Creus i a 
Montblanc (1331-1362). Publica un document de l'Archivo Histórico Naci
onal de Madrid (1373) i un altre de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 
(1359). 
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MAS OLIVER, A L E X A N D R E : El despotisme il·lustrat a Poblet. Carles III 
obliga el monestir a acceptar un foraster, el cistercenc gallec Agustín 
Vàzquez de Varela, com a abat (1786-1793).- "Anuari 1989 de la Soci
etat d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de 
Catalunya" (Tarragona) (1991), p. 9-23. 
Estudi de les raons per les quals el rei Carles I I I va nomenar aquest cis

tercenc gallec abat de Poblet, càrrec que va exercir fins que fou promogut 
bisbe de Solsona, on morí poc temps després (1794). Publica la traducció 
castellana del breu de Pius V I al rei Carles I I I (29 de novembre de 1785) 
i la Reial Cèdula del nomenament d'Agustín Vàzquez de Varela com a abat 
de Poblet (26 dejuliol de 1786). Documents conservats a l'Arxiu de Poblet, 
en haver estat recuperats i lliurats a aquest cenobi per Eufemià Fort i Cogul. 

RIUS i JOVÉ, JORDI: Un plet baixmedieval entre el monestir de Poblet i 
la vila de Valls: la granja de Doldellops. "Miscel·lània en homenatge al 
P. Agustí Altisent". Diputació de Tarragona. Tarragona, 1991, p. 589-603, 
amb un plànol. 
Notícies històriques de la formació i l'explotació d'aquesta granja de Po

blet i d'un plet promogut per la vila de Valls (1395). 

ROVIRA i GÓMEZ, SALVADOR-J.: Els darrers béns desamortitzats del 
monestir de Poblet. "Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent". Di
putació de Tarragona. Tarragona, 1991, p. 511-517. 
Notícia històrica de la venda (1859-1874), per la "Ley General de 

Desamortización" (1859), de les darreres propietats de l'extingit monestir de 
Poblet. Llistat de les vint-i-sis finques venudes i dels seus compradors. 

SABATÉ i BOSCH, JOSEP M.: La restauració de Santes Creus: presència 
de Buenaventura Hernàndez Sanahuja (Una guia inèdita del monestir de 
Santes Creus). "Butlletí Arqueològic. Butlletí extraordinari dedicat a B . 
Hernàndez Sanahuja" (Tarragona, 1991), p. 89-98. 
Publica un informe titulat "Proyecto de obras a practicar en el monasterio 

de Santas Creus" (Tarragona, 13 de juny de 1881), signat per "BUENAV. 
HERNÀNDEZ SANAHUJA/FRANCO. B A R B A MASIP ARQUITECTO". 
Aquest informe d'obres de conservació el va utilitzar l'arquitecte Ramon Salas 
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i Ricomà per a redactar la seva Guia històrica y artística del Monasterio de 
Santas Creus (Tarragona, 1894). 

SÀNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: Entre el realengo y el sehorío: un 
conflicto jurisdiccional entre Santes Creus y la "Universitat" de 
Montmaneu/La Panadella (1382). "Miscel·lània en homenatge al P. Agustí 
Altisent". Diputació de Tarragona. Tarragona, 1991, p. 329-365. 
Notícies històriques d'un plet en el qual es discutiren els drets senyorials 

del monestir de Santes Creus sobre la "quadra" de la Panadella. Publica cinc 
documents conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, secció del Reial Pa
trimoni, Batllia (1380-1382). 

Diplomatari de Santa Maria de Poblet. I. 960-1177. Edició a cura d'AGUS¬
TÍ ALTISENT. Abadia de Poblet/Generalitat de Catalunya. Departament 
de Cultura. Col·lecció Fonts i Estudis, núm. 2. Barcelona, 1992, 539 p. 
Acurada edició de sis-cents documents existents a l'Arxiu del monestir 

abans de la seva dispersió l'any 1835, vuit dels quals fan referència al mo
nestir de Santes Creus: 306 -testament de Pere de Queralt-, 319 -Valldosse
ra-, 463 -testament de Berenguer de Calaf-, 477 -castell de Montornès- (1173), 
540 -testament de Bernat d'Anglesola- (1175), 571 -testament de Guillem 
d'Alcarràs- (1176 (1178?)), 592 -Poblet i Santes Creus fan un acord sobre 
unes pastures i ports de la Cerdanya- i 594 -testament de Berenguer de 
Cardona- (1177). índex toponomàstic. 

L E C L E R C Q , L : S. Bernard et les debuts de l'ordre cistercien. "Studia 
Monàstica" (Monestir de Montserrat), 34-1 (1992), p. 63-77. 
Acurat estudi dels orígens de l'orde cistercenc i de la intervenció de la 

personalitat de S. Bernat. Aquest va iniciar la seva tasca de direcció espi
ritual entre els anys 1111 i 1115 i va significar l'origen del posterior desen
volupament dels cistercencs. 

L I N A G E CONDE, ANTONIO: Dom Jean Leclercq y las letras monàsticas. 
"Studia Monàstica" (Monestir de Montserrat), 36-2 (1994), p. 315-359. 

GRÉGOIRE, RÉGINALD: Monachesimo e senso delia chiesa: un ricordo 
di Dom Jean Leclercq O. S. B.. "Studia Monàstica" (Monestir de 
Montserrat), 36-2 (1994), p. 311-317. 
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Notícia bio-bibliogràfica i evocació de la personalitat de Jean Leclercq 
(1911-1993), monjo cistercenc del monestir de Claravall (Luxemburg). Es
tudiós de la història del monacat medieval, en especial del cistercenc i de 
la personalitat i obra de Bernat de Claravall. 

NAVASCUÉS, I S A B E L - B E L L O , CARME-GONZALVO. GENER: Inven
tari de l'Arxiu del Monestir de Santa Maria de Vallbona. Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Catàlegs-Inventaris 
d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, núm. 8. Barcelona, 1992. 421 p. 
Inventari del monestir de Vallbona de les Monges (Urgell). La documen

tació s'ha agrupat en vint sèries. De la "Sèrie I I . Pergamins" només s'asse
nyala que el nombre total ascendeix a 508 (segles X I a X V I I I ) . índex to-
ponomàstic. Hi ha referències documentals als monestirs de Poblet i Santes 
Creus i a la Cartoixa d'Escaladei. 

TOLEDO i GIRAU, JOSEP: L'església del monestir de la Valldigna. Lito
grafia Ferrando, Benifairó de la Valldigna, 1992. p. 121-151. 
Traducció i reedició de l'original publicat pel "Centro de Cultura Valen

ciana" (1948), amb el títol La iglesia del monasterio de la Valldigna. E l treball 
és una descripció històrica i artística de l'església. Utilitza informació bibli
ogràfica i documental de l'Arxiu General del Regne de València. 

TOLEDO i GIRAU, JOSEP: El monestir de la Valldigna. Contribució a l'es
tudi de la seva història durant el govern dels abats perpetus. Litografia 
Ferrando. Benifairó de la Valldigna, 1992. 140 p. 

TRENCHS i ÒDENA, JOSEP: Scala Dei i Lleida: unes cases del Monestir 
a la Suda (1349). "Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa". Institut 
d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 1992, p. 269-274. 
Notícia de la compra d'unes cases situades al sector de la Suda de Lleida, 

que havien de remodelar-se per a convertir-se en procura de la Cartoixa 
d'Scala Dei. S'ha utilitzat documentació conservada a l'Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. 
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Els vitralls del Monestir de Santes Creus i la Catedral de Tarragona. Cor
pus Vitrearum Medii Aevi. Espanya, 8. Catalunya, 3. Institut d'Estudis 
Catalans. Barcelona, 1992. 360 p., amb il·lustracions. 
Catàleg dels vitralls cistercencs i gòtics d'aquests dos monuments, luxo

sament il·lustrat. L a introducció, l'estudi, els documents, les marques de vi-
traller i la bibliografia han estat redactats per M. Joana Virgili (Santes Creus, 
23-63) i Isabel Companys (Tarragona, 183-239). El catàleg dels vitralls cis
tercencs i gòtics de Santes Creus ocupa les p. 65-180. Cal destacar la des
coberta per les autores de les marques de vitraller. E l conjunt de vitralls 
cistercencs de Santes Creus constitueix el "corpus" més important d'Europa, 
datable entre la darreria del s. X I I i el s. X I I I . Sobresurt l'interès iconogràfic 
del vitrall major de la façana, del començament del s. XIV. 

SÀINZ D E L A MAZA L A S O L I , REGINA: El monasterio cisterciense del 
Real de Múrcia. Un projecto fracasado de Jaime II. "Anales de la 
Universidad de Alicante"'(Alicante), 9 (1992-1993), p. 179-196. 
Estudi de l'intent de fundació d'un monestir cistercenc. filial de Santes 

Creus, a la ciutat de Múrcia (4 de juliol de 1296). L'abat Bonanat de Santes 
Creus va enviar-hi una comunitat fundacional, emperò aquesta no fou reei
xida i el monestir s'abandonà d'immediat (1297). Segons l'autora, el fracàs 
va tenir tres causes: la falta d'aïllament, en trobar-se el cenobi a la rodalia 
de la capital murciana, la inseguretat, puix Múrcia era una zona de frontera 
i de guerra i l'hostilitat de l'estament eclesiàstic de la contrada. Publica set 
documents (1296-1298), conservats a l 'Arxiu de la Corona d'Aragó de 
Barcelona. 

GRÉGOIRE X I (1370-1378). Lettres communes analysées d'après les regis
tres dits d'Avignon et du Vatican. Tome IIT par ANNE-MARIE HAYEZ, 
avec la collaboration de JANINE MATHIEU et MARIE-FRANCE YVAN. 
(Lettres communes des Papes du X I V siècle. Bibliothèque des Écoles 
Françaises d'Athènes et de Rome. 3ème sèrie, V I bis). École Française 
de Rome. Rome, 1993. IV+680 p. 
El primer apartat resumeix els documents aplegats sota el títol de De liltehs 

diversarumformarum. Hi trobem l'encàrrec efectuat a Francesc Sala, canonge 
de Barcelona, de donar sentència en el plet entre el rector de Montagut 
(Tarragona) i Santes Creus, sobre el dret de primícies en l'indret de la Plana 
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(52/11516).- JOSEP PERARNAU ESPELT, a "Arxiu de Textos Catalans An
tics", 14 (1995), p. 568. 

PERARNAU i ESPELT, JOSEP: Documents relatius als països catalans en 
els Reg. Vat. 402-403. "Arxiu de Textos Catalans Antics" (Barcelona), 12 
(1993), p. 316-329. 
Un document (núm. 33) fa referència al monestir de Santes Creus: 

"Dominico Xarch, monacho (monasterii Sanctarum Crucum, Cisterciensis 
ordinis, Barchinonensis (!) diòcesis), conceditur quod si eum contingent 
prefici in episcopum vel archiepiscopum, liceat sibi retinere in commendam 
monasterium Sancte Marie de monachis, ordinis Sancti Benedicti, 
Montisregalis diòcesis, et quod propterea non cessit dicta commenda... 
religionis zelus, vite ac tnorum honestas... volentes te, qui, ut accepimus, 
carissimi in Christo filii nostri Alfonsi, Aragonum regis il·lustris, maior 
capellanus existis." (Roma, SP, 11 de febrer de 1450, Reg. Vat. 403, fol. 83 
r-v). 

SOLER i CANALS, JOSEP M.: San Bemardo y los jóvenes monjes. "Studia 
Monàstica" (Monestir de Montserrat), 35-2 (1993), p. 293-312. 
Ponència presentada a la "Semana de Estudiós Monàsticos" (La Oliva, 

1990). Estudi i valoració del pensament de Bernat de Claravall, que fa re
ferència a la formació espiritual i intel·lectual dels monjos joves. 

TOLEDO i GIRAU, JOSEP: L'arxiu-biblioteca del Reial Monestir de la 
Valldigna. Litografia Ferrando. Benifairó de la Valldigna. 1993. 77 p. 
Traducció i reedició de l'original publicat per la "Sociedad Castellonense 

de Cultura" (1944), amb el títol El Archivo-Biblioteca del Real Monasterio 
de Valldigna. Estudi de l'evolució dels fons de l'arxiu i de la biblioteca 
d'aquest cenobi, des de la seva fundació pel rei Jaume I I (1298) fins a la 
desamortització eclesiàstica (1835). Publica l'inventari fet l'any 1835 i el seu 
èxode a l 'Arxiu General del Regne de València i a l'Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. 

TOLEDO i GIRAU, JOSEP: El monestir de la Valldigna i els seus abats co-
mendataris. Litografia Ferrando. Benifairó de la Valldigna. 1993. 81 p. 
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Traducció i reedició de l'original publicat per la "Sociedad Castellonense 
de Cultura" (1946), amb el títol El Monasterio de Valldigna y sus Abades 
Comendatarios. E l treball està redactat després de realitzar una recerca a la 
documentació conservada a l'Arxiu General del Regne de València. Estudi 
de la gestió dels onze abats que governaren el cenobi entre 1460 i 1530. 

L E C L E R C Q (t) , JEAN: Le témoignage de Guillaume de Malmesbury sur 
S. Étienne Harding. "Studia Monàstica" (Monestir de Montserrat), 36-1 
(1994), p. 13-19. 
Un dels darrers treballs redactats per aquest estudiós de la història de l'orde 

cistercenc i de la personalitat de Bernat de Claravall. Valoració de les no
tícies biogràfiques d'Esteve Harding ( f ) aportades per Guillaume de 
Malmesbury a la seva obra: Gesta regum Angliae, redactada entorn de l'any 
1125. 

P A P E L L TARDIU, JOAN: L'economia ramadera del monestir de Santes 
Creus a finals del segle XII. "Historia et documenta" (Valls), 1 (1994), 
p. 41-55. 
Estudi de l'organització (pastures d'estiu i d'hivern) de la ramaderia. Els 

beneficis assolits van permetre, en gran mesura, el desenvolupament econò
mic del monestir durant l'abadiat de Pere de Valldaura-Santes Creus i Hug 
I I (1158-1198). 

MACIAS I SOLÉ, JOSEP-MARIA-MENCHÓN i B E S , JOAN-MUNOZ i 
M E L G A R , ANDREU: D'arqueologia cistercenca. A propòsit del supo
sat visigotisme d'algunes peces del monestir cle Poblet. "Aplec de treballs" 
(Montblanc), 13 (1995), p. 93-103. 
Estudi d'un sarcòfag i una estela considerats per Josep Vives i Miret i Guiu 

M. Gibert en el seu treball Restes pre-cistercencs a Poblet com a obres 
d'època tardo-romana/visigòtica i que els autors daten de la fi del segle X I I 
o de l'inici del segle X I I I . Fan també una nova valoració arqueològica de 
l'espai del monestir situat a l'entorn del "Joc de la pilota", que consideren 
obrat en el moment de l'edificació del cenobi, amb una cronologia idèntica. 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1994 

ADMINISTRACIÓ I LIQUIDACIÓ D E L PRESSUPOST 

Al llarg del proppassat any, la Junta Directiva s'ha reunit de forma re
gular, deixant de banda els períodes festius, els dies següents: el 15 de gener, 
el 23 de maig, el 5 de juny, el 2 de juliol, el 10 de setembre, el 15 i el 29 
d'octubre. E l 5 de juny coincidí amb l'Assemblea General de Socis. Com 
és habitual, s'hi presentà i aprovà la liquidació del darrer pressupost, amb 
una despesa de 509.646 pta. i un saldo final de 598.000 pta. Després es 
conformà el confeccionat per al nou any, amb una xifra de 1.257.856 pta. 
de despeses, desglossades en els diversos apartats comptables. Els set mem
bres de la Junta Directiva que cessaven foren renovats en el càrrec, per altres 
dos anys, per la qual cosa no es produí cap canvi nominal en el seu si. 

ACTIVITATS SOCIALS 

El maig es donà difusió a la convocatòria del 17è Concurs Fotogràfic 
"Imatges del Cister", en la seva segona celebració (obres soltes i colxleccions 
de tres fotografies, en color o blanc i negre). Exhaurit el termini de presen-
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tació el 9 de setembre, el verericte del jurat, constituït per: Joan Ventura i 
Solé, Rafel Lladó i Roca, Joaquim Jordà i Vidal, Jordi Cunillera i Gustems 
i M. Joana Virgili i Gasol, fou comunicat públicament el dia 18 de setembre, 
en què es desenvoluparen els actes de la X L V I I I Festa Anual de l'Arxiu. 
Obtingué el Premi d'Honor Àngel Vidal i Llenas. Els altres tres guardons 
foren per a Josep M. Lledós i Palau (Primer Premi), David Dalmases i Pons 
(Segon Premi) i Tano Antúnez (Tercer Premi). S'inaugurà a continuació la 
mostra de l'aportació de tots els concursants, instalxlada al Dormidor. 

L a tradicional Festa que aplega anualment els Socis i Amics del Mones
tir de Santes Creus s'encetà amb les grates paraules de benvinguda del 
President de l'Arxiu, el Sr. Joan Ventura i Solé, el qual es referí breument 
a la personalitat del conferenciant, el Dr. Joan-F. Cabestany i Fort. E l tema 
sobre el qual s'adreçà als assistents fou "Santes Creus: problemes entorn del 
testament de Pere el Gran", que desvetllà un gran interès, en centrar-se en 
qüestions de tipus econòmic, subjectes a interpretacions documentals con
frontades. Un cop efectuat el lliurament de premis del Concurs Fotogràfic, 
l'auditori pogué gaudir de l'esplèndida actuació de la soprano Remei Teli i 
Rosich, acompanyada per la pianista Núria Torres i Butet. E l repertori musical 
constà de peces de A. Vivaldi, J . S. Bach, G. F. Handel, E . Toldrà i M. García 
Morante. 

E l 3 d'octubre morí a Valls el President de la nostra Entitat, el benvolgut 
amic Joan Ventura i Solé. L a Junta Directiva i tots els Socis se sumaren en 
el sentiment de dolor, davant la desaparició sobtada de qui, des de 1' 11 de 
març del 1984, havia portat eficaçment les regnes de l'Arxiu, al qual ingres
sà com a Soci el 1969. Nomenat Secretari General el 17 de juny de 1973, 
ocupà posteriorment el lloc de Vicepresident segon, a partir del 18 de juny 
de 1978. Historiador vivencial, polític convençut i vallenc insigne, assumí 
amb entusiasme i encert les funcions establertes pels estatuts de l'Associa
ció Cultural, les reunions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General de 
Socis de la qual encapçalà amb assiduïtat. Demostrà a bastament una ferma 
inquietud pel Monestir de Santes Creus, tant pel que fa als seus aspectes 
històrico-artístics, com per totes les activitats de relleu que s'hi celebraven. 
No defallí mai en representar orgullós l 'Arxiu en qualsevol acte que ho 
requerís, conscient del que significava pertànyer a una Entitat que, dintre tres 
anys, commemoraria el seu cinquantè aniversari. Paral·lelament, a més de 
cercar reiteradament les imprescindibles subvencions que n'elevarien el 
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prestigi, no cessà de difondre'n els objectius, les línies d'actuació i sobretot 
la tasca realitzada amb tants esforços, a les seves diferents sessions de tre
ball i , com al seu portaveu màxim, a les del Patronat. Els seus esforços no 
poden caure en l'oblit. Hem de saber encarrilar-los degudament, en humil 
signe de gratitud envers la seva tasca i a fi de potenciar-la en el futur. 

E l 25 de novembre, tingué lloc la presentació dels volums X I I I - X I V de 
la nostra revista "Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic", la qual fou 
confiada al President de la Comissió de Cultura de la Diputació, Sr. Josep 
M. Panicello i Hernàndez. L'acte, celebrat a la sala Santiago Costa del Palau 
de la Diputació, serví alhora de sentit homenatge pòstum al quart President 
de l'Arxiu, el Sr. Joan Ventura i Solé. Es reberen les disculpes per absència 
dels honorables senyors Joan M. Pujals i Vallvé, Conseller d'Ensenyament 
i Josep Gomis i Martí, Conseller Delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Madrid. Tanmateix compartiren la taula presidencial, juntament 
amb el Sr. Josep Mariné i Grau, President de la Diputació i el Dr. Joan-F. 
Cabestany i Fort, President de l 'Arxiu, el Sr. Joan Tortajada, Delegat de 
Cultura de la Generalitat, el Sr. Àngel Martí, Delegat d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Fort, President del Consell Comarcal 
de l'Alt Camp, el Sr. Alfred Pérez de Tudela, Alcalde de Valls, Mn. Josep 
Martí i Aixalà, Director del Museu Diocesà i el Sr. Paül Gonzàlez, ex-di-
putat del Parlament de Catalunya. Cal esmentar el nombrós públic assistent, 
que pogué adquirir un exemplar de la publicació al mateix espai, prèvia 
identificació com a Soci o per compra. 

Quant a la Biblioteca, que segueix oberta als estudiosos cada dissabte, de 
les 10 a les 13 h, el mes de juny va adquirir un ordinador, a fi d'organitzar 
el conjunt del fons bibliogràfic i fotogràfic estotjat a la Sala i de disposar 
de tota la informació relativa als Socis i a les Entitats Culturals, amb les quals 
l 'Arxiu manté intercanvis. Cal ressenyar l'aplec d'obres d'interès artístic 
ingressades arran dels darrers Concursos Fotogràfics. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

L a investigació encomanada per la Fundació Enciclopèdia Catalana en
torn del monestir, en les seves vessants històrica i artística, es troba pràc
ticament enllestida. Hom calcula que la publicació dels diferents articles, 
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inclosos al volum de la Catalunya Nova ( X X I ) , s'efectuï durant l'any 1995. 
E l mes d'agost, el magatzem s'enriquí amb una quinzena de capses de 

material procedent d'una excavació practicada per Josep Maria Gené i Tor
rents, al peu de la torre de l'homenatge, ara fa deu anys, sota la direcció del 
Dr. Joan-F. Cabestany i Fort. Contenen bàsicament fragments de ceràmica: 
envernissada i esmaltada, dels segles X V al X V I I , entre vaixella, rajoles i 
restes arquitectòniques, com teules o fragments de passamans, que s'havien 
anat abocant en una antiga bassa. 

En resposta a la urgent necessitat de posseir una relació detallada cle les 
peces reunides en diferents àmbits del monestir, es constituí un equip de treball 
que s'encarregà del seu fitxatge (descripció i comentari artístic, amb repro
duccions fotogràfiques). Una primera campanya ha donat com a resultat unes 
tres-centes vuitanta-set entrades, que ordenen els elements en vuit apartats, 
atenent al material i a la funció. La catalogació es prossegueix amb l'estudi 
dels retaules, les tombes i les pintures murals. 

L a presència de l'Arxiu no ha mancat als principals congressos d'arreu 
de Catalunya, organitzats durant el proppassat any, com la Segona Setmana 
d'Art i Cultura als Monestirs del Ripollès (13-15 dejuliol). En col·laboració 
amb els Amics de l 'Au Romànic (filial de l'Institut d'Estudis Catalans), alguns 
dels seus membres participaren, en qualitat de guies, en les visites a Tarragona 
(Catedral, Pretori i Amfiteatre) i al monestir de Vallbona de les Monges i 
l'església del Pla de Santa Maria, els dies 20 de febrer i 17 d'abril, respec
tivament. 

Juntament amb l'habitual recerca als arxius tarragonins, que sempre ens 
lliuren alguna agradable sorpresa, cal esmentar la labor de rastreig, dirigida 
a esbrinar la localització d'obres emigrades de Santes Creus, com a conse
qüència de la Desamortització de Mendizàbal. Hem d'agrair les facilitats i 
la generosa contribució dels equips directius dels Museus de Tarragona. No 
només ens ha estat possible de consultar les corresponents fitxes d'inventari, 
sinó que se'ns ha permès d'observar directament les peces i àdhuc n'hem 
obtingut fotografies. 

PUBLICACIONS 

En aquest capítol hem d'esmentar l'aparició dels volums XII I -XIV, fas-
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cicles 71-74 (1990-1991) de la revista "Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu 
Bibliogràfic", amb un total de 255 pàgines. Dedicada a la memòria del quart 
President, Sr. Joan Ventura i Solé, comprèn quatre treballs d'investigació 
històrica i històrico-artística: el Catàleg del fons del Museu del Monestir de 
Santes Creus (I), d'L Companys, N. Montardit i M. J . Virgili, Santes Creus 
i Puigtinyós, de J . Papell i Tardiu, Temes romànics en el claustre gòtic de 
Santes Creus, de M. L . Mallart i Raventós i , d'època contemporània, Con
còrdia entre Antoni de Martí i Franques i l'abat de Santes Creus, Pere Ca
rrera, respecte al lluïsme del "Manso d'en Boada", d'A. Quintana i Marí. 
A més dels articles anteriors i de la imprescindible secció dedicada a la B i 
bliografia, hom aprofità per reproduir el text dels Nous Estatuts de l'Arxiu, 
seguit de l'Activitat Social. 

La Junta Directiva considerà oportú de publicar altre cop, per separat i 
variant-ne la coberta i el tipus de paper, el Catàleg del Museu, amb vista als 
intercanvis amb els principals Museus catalans. 

Una primera aproximació al material extret de les excavacions de la Torre 
de l'Homenatge ha donat com a resultat la redacció de l'article Contribució 
de la ceràmica a l'estudi del Monestir de Santes Creus: senyals heràldics 
i marques de propietat (segles XIIFXVII) d'L Companys i M. .1. Virgili, apare
gut a la revista "Pausa". 

Santes Creus, 10 de febrer de 1995 

L A SECRETÀRIA GENERAL 
ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1995 

ADMINISTRACIÓ I LIQUIDACIÓ D E L PRESSUPOST 

Arran de la recent i sentida desaparició del President de l'Entitat, el Sr. 
Joan Ventura i Solé, ocorreguda el 3 d'octubre de 1994, el proppassat any 
l'activitat de l'Arxiu s'inicià amb una Assemblea Extraordinària General de 
Socis per a l'elecció del seu successor -d'acord amb l'article 14 del capítol 
I I dels Estatuts-, la qual recaigué per unanimitat en la persona del Dr. Joan-
F. Cabestany i Fort, que fins llavors detenia el càrrec amb caràcter provisi
onal. E l nou elegit cedí la seva plaça anterior al vocal Sr. Joaquim Jordà i 
Vidal, tot esperant la renovació anual de la Junta Directiva. Aquesta es reuní 
els dies 18 de febrer, 25 de març, 8 d'abril, 11 de juny, 2 de setembre i 25 
de novembre. La quarta sessió coincidí amb l'Assemblea General de Socis, 
en la qual es presentà i aprovà la liquidació del darrer pressupost, amb una 
despesa de 872.303 pta. i un saldo final de 460.795 pta. Quant a les previ
sions econòmiques per al 1995. la suma de les diferents partides a esmerçar 
ascendí a 1.153.336 pta. 

Llevat del cessament voluntari de la Dra. Pilar Falcón i Pérez, la totalitat 
dels membres de la Junta que exhaurien el bienni d'actuació foren renovats 
fins al 1997. S'hi incorporaren a més la Sra. Elisenda Òdena i Virgili i el 
Sr. Jordi Boada i Fusté, mentre que el vicepresident segon, el Sr. Ramon Ribó 
i Martí, passà a ocupar el lloc de vicepresident primer, que fins llavors posseïa 
el Sr. Joaquim Jordà i Vidal. Hem de notificar que es donaren d'alta com 
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a socis els senyors Esteve-Josep Siles i Colell, Elisenda Òdena i Virgili, Jaume 
Armengol i Calvet, Joan-Anton Siles i Colell, Josep Domènech i Bargalló 
i Manel Zomeno i Serra. Lamentem les baixes per defunció de PEminen-
tíssim i Reverendíssim Arquebisbe Emèrit, Mons. Josep Pont i Gol i de 
l'insigne historiador de l'Art, Joan Ainaud i de Lasarte. 

ACTIVITATS SOCIALS 

E l maig es difongué la convocatòria del 18è Concurs Fotogràfic "Imat
ges del Císter", en blanc i negre o color, amb acceptació d'obres soltes i 
col·leccions de tres fotografies, fins al 9 de setembre inclusivament. E l 
veredicte del jurat fou emès en públic el dia 17 del mateix mes, dins el 
programa d'actes de la X L I X Festa Anual de l'Arxiu i més tard comunicat 
a la premsa local. Obtingué el Premi d'Honor Josep Maria Lledós i Palau. 
Els altres tres guardonats foren Antoni Roca i Pentinat (Primer Premi), Núria 
Montardit i Bofarull (Segon Premi) i Enric Bofill i Soler (Tercer Premi). Acte 
seguit s'inaugurà l'exposició de la totalitat de les obres presentades (83 
pertanyents a 23 autors), instal·lada al Dormidor de monjos. 

L a Festa Anual, com és costum, començà a les onze del matí, amb la 
salutació del President, que cedí la paraula al consoci Sr. Joan Papell i Tardiu, 
el qual pronuncià una interessant conferència titulada: "Del Ripoll al Gaià: 
naixement, formació i consolidació del patrimoni santescreuí a la Catalunya 
Nova (1150-1233)", entorn de l'expansió del domini territorial del cenobi fins 
al terme de l'abadiat de Sant Bernat Calbó. La mesa presidencial comptà amb 
l'assistència del Coordinador Territorial del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Tortajada i Rodríguez, del President de 
la Comissió de Cultura de la Diputació de Tarragona, Sr. Josep M. Panicello 
i Hernàndez i de l'Alcalde de Valls, Sr. Jordi Castells i Guasch. Es procedí 
a continuació al lliurament d'un diploma de pergamí acreditatiu de Soci de 
Mèrit, atorgat a títol pòstum, al quart President de l'Entitat, Sr. Joan Ventura 
i Solé, a través de la seva vídua, un cop efectuada la lectura d'un text a l -
lusiu a la seva entusiàstica personalitat i a la seva enyorada presència dins 
l'Arxiu. Després de la distribució dels premis de fotografia i de la inaugu
ració de la mostra de les obres del Concurs, el Cor de Veus Blanques de l'Arc, 
de Barcelona, dirigit per Ester Bonal, ens oferí un atractiu repertori integrat 
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per cançons tradicionals catalanes i de diferents països, a més d'espirituals 
negres. 

Quant a la Biblioteca, que seguí oberta als estudiosos cada dissabte, de 
les 10 a les 13 h -previ avís, atesa la manca d'una persona que se n'encar
regués amb regularitat-, hem d'agrair la donació d'una sèrie de llibres per 
part dels consocis Dr. Pere Serramalera i Dra. Pilar Falcón i Pérez. 

Malgrat les evidents dificultats econòmiques i organitzatives de qualse
vol projecte, no faltaren les idees per a celebrar el cinquantenari de la cre
ació de l'Arxiu Bibliogràfic: un simpòsium centrat en la incidència dels mo
nestirs dins de la colonització de les terres, un cicle de conferències, una ex
posició fotogràfica itinerant, una exposició d'obres d'art actualment conser
vades en diversos museus i a la Biblioteca Pública de Tarragona, una guia 
del cenobi... Ultra el condicionant pecuniari, el seny i les ganes de tirar 
endavant, amb sentit de la responsabilitat i de la coordinació, serviran per 
a destriar i ordenar adequadament les activitats que la Junta valori més 
satisfactòriament o que cregui més factibles. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

Hem de consignar l'ingrés d'altres capses amb material bàsicament ce
ràmic extret per l'arqueòleg Josep Maria Gené i Torrents de l'abocador 
immediat a la torre de l'homenatge, a la darrera campanya d'excavacions duta 
a terme el 1984, que han permès d'aprofundir en el coneixement de les rajoles 
i de la vaixella amb elements heràldics, de marques de propietat i de peces 
aplicades originàriament a una coberta, aspectes tractats en un treball en curs. 

Recordem que la catalogació de l'aplec de peces artístiques del magat
zem fructificà el 1994 en la corresponent publicació, inclosa al Butlletí i en 
un llibre a part. Aquella tasca inicial s'ha prosseguit amb l'estudi dels re
taules, les tombes i les pintures murals, per tal de treure a la llum una segona 
part del Catàleg del fons del Museu. 

Els membres de l'Arxiu no han cessat de difondre l'interès del monestir 
i de les seves propietats, en conferències i publicacions. Podem assenyalar, 
per exemple, la participació en les sessions de treball sobre "L'art i la cul
tura en el regnat del comte-rei Jaume I I (1291 -1327)", organitzades pels Amics 
de l'Art Romànic, Filial de l'Institut d'Estudis Catalans, amb les conferèn-
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cies dedicades a Jaume I I i els vitralls de Santes Creus i a Els palaus reials: 
Tarragona i Santes Creus. 

PUBLICACIONS 

En aquest darrer apartat, hem de comentar que la publicació de la revista 
"Santes Creus" hagué d'ajornar-se fins a l'any següent, en què sortirien els 
volums X V - X V I , dels anys 1992-1993, amb quatre articles d'història i art. 

El mes de desembre vam veure materialitzat el volum X X I de la col·lecció 
Catalunya Romànica, de la Fundació Enciclopèdia Catalana, que comprèn 
el Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà 
i en el qual es destinaren les pàgines 261-318 al municipi d'Aiguamúrcia. 

Finalment, l'Oficina de Gestió de Monuments del Departament de Cul
tura de la Generalitat de Catalunya encarregà a l'Arxiu la redacció del text 
per a una Guia de visita del Monestir de Santes Creus, inclosa en la col·lecció 
Monuments de Catalunya de Curial Edicions Catalanes, de propera aparició. 

Santes Creus, 12 de maig del 1996 

L A SECRETÀRIA GENERAL 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1996 

ADMINISTRACIÓ I LIQUIDACIÓ D E L PRESSUPOST 

La Junta Directiva es reuní els dies 9 de març, 12 de maig, 15 de juny, 
13 dejuliol, 19 d'octubre i 30 de novembre. L a segona sessió coincidí amb 
l'Assemblea General de Socis, en la qual cessaren voluntàriament Joan Papell 
i Tardiu, Josep M. Lledós i Palau i Joan M. Ferré i Nunell. com a membres 
de la Junta Directiva i en foren renovats fins al 1998 els restants membres 
que havien exhaurit el bienni d'actuació establert. 

Quant al moviment general de socis, que arribaren als dos-cents seixan-
ta-dos a fi d'any, hem de notificar que es donaren d'alta Josep Massó i Vidal, 
Montserrat Miret i Nin, Josep M. Roig i Altarriba, José A. Baneres Marco, 
l'Hemeroteca Caixa Tarragona, Joaquim Garriga i Riera i que es registraren 
les baixes de Josep Llobet i Obiols, Maria Dolors Molins i Molina, Josep 
Creus i Ferrando i Joan Mas i Cavallé, per defunció, a més de les de Joan 
Casula i Vilanova, la Biblioteca de Montblanc, Lluís Forcada i Mosso, 
Amadeu Joan i Gómez, la Casa de Cultura i Biblioteca Pública de Vila-rodona, 
M. Assumpció Cardo i Vives i Joan Micó i Cornadó. 

Al llarg de 1996 es realitzà una despesa de 685.488 pta. i , en tancar la 
caixa, consignàrem un romanent de 333.537 pta. Si bé el pressupost ordinari 
per al 1997 se situà en 1.243.388 pta., calgué considerar igualment una partida 
extraordinària de 7.150.000 pta., corresponent a l'exposició del retaule re-
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naixentista de Santa Maria Magdalena, quantitat desglossable en el muntat
ge de la mostra, el catàleg i les invitacions. 

ACTIVITATS SOCIALS 

E l juny es difongué la convocatòria del 19è Concurs Fotogràfic "Imatges 
del Císter", en blanc i negre o color, amb acceptació d'obres soltes i de 
col·leccions de tres fotografies, fins al 31 d'agost inclusivament. 

Paral·lelament, des de Secretaria es trameteren als socis i autoritats civils 
i eclesiàstiques cartes informatives entorn dels preparatius de la L Festa Anual, 
fixada per al 15 de setembre, que incloïen sengles invitacions per a la mateixa. 
Més endavant se'ls féu arribar un quadríptic amb el programa definitiu, amb 
la qual cosa s'aconseguí un notable ressò. 

Com és costum, la celebració de l'entitat començà a les onze del matí, 
al Refetor Nou. Obrí els conjunt d'actes organitzats l'Honorable Sr. Joan M. 
Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A 
continuació, el Dr. Pere Serramalera i Cosp, Soci fundador i de Mèrit de 
l 'ABSC, pronuncià el parlament "Reflexió d'un passat santescreuí 1939¬
1947", fent-nos reviure les emocions i els afanys dels seus contactes inicials 
amb Santes Creus. E l President de l'Entitat, Dr. Joan-F. Cabestany i Fort en 
glossà els cinquanta anys d'activitat. Tot seguit es lliuraren medalles d'or als 
Socis Fundadors de l 'ABSC: Pere Serramalera i Cosp, Estanislau Magre i 
Ros, Antoni Quintana i Marí, Joan Vives i Ferrater, Salvador Vidal i Gar
riga, Josep Bernat i Galofré, Frederic Torres i Brull i Joan Massó i Dalmau 
i, a títol pòstum, a Eufemià Fort i Cogul i a Mn. Abdon Socias i Bové, que 
foren recollides per la vídua i el vicari episcopal, respectivament. Es llegí 
després el veredicte del Jurat del 19è Concurs Fotogràfic, constituït per 
Amadeu Pujol i Padró, Josep Saperas i Bové, Josep M. Pujol i Mercadé i 
Elisenda Òdena i Virgili i s'entregaren els premis atorgats en aquella edició. 
Obtingué el Premi d'Honor Jordi Contijoch i Boada. Els altres tres guardo
nats foren Josep M. Lledós i Palau (Primer Premi), Josep Aragonès i Martorell 
(Segon Premi) i Josep Figueres i Salvadó (Tercer Premi). Prosseguiren la 
salutació de ITl·lm. Sr. Josep Mariné i Grau, President de l'Excma. Dipu
tació de Tarragona i la intervenció de l'Il·ltre. Sr. Josep Jesús Escoda i 
Anguera, alcalde d'Aiguamúrcia. Clogué la Sessió Acadèmica l'Honorable 
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Sr. Joan M. Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, evocant les vivències de la seva visita al Monestir, de la mà d'E. 
Fort i Cogul. L'assistència als actes fou multitudinària, tant per les nombro
ses autoritats que ens honoraren amb llur presència com per l'afluència de 
socis i familiars, que ompliren la sala de gom a gom. Finalment s'inaugurà 
l'exposició de les fotografies presentades al Concurs, seixanta-cinc en total, 
instal·lada aquesta vegada al vestíbul i al voltant del Pati del Palau Reial. 

La diada fou amenitzada per la coral l 'ARS R E I CHORALIS, de l 'Es
cola de Música L ' A R C de Barcelona, que interpretà obres del Renaixement, 
del segle X X català, del Romanticisme alemany i de música popular cata
lana. L'ambient festiu es prolongà agradablement al jardí del Priorat on se 
serví un aperitiu i al dinar de germanor. 

En relació amb la Biblioteca, ha seguit oberta per a les consultes dels 
estudiosos, previ avís, cada dissabte, de les 10 a les 13 h. 

Els dies 13, 14 i 15 de desembre, l 'ABSC participà a la I I Fira de Santa 
Llúcia, organitzada pel Patronat Municipal de Turisme d'Aiguamúrcia, amb 
un estand destinat a difondre les seves publicacions i amb una selecció de 
fotografies que foren exposades a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

En aquest apartat podem ressenyar l'estudi centrat en les peces artístiques 
emigrades de Santes Creus i la recerca documental duta a terme a l'Arxiu 
Històric de Tarragona, a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, a la 
Biblioteca Pública de Tarragona i a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, 
que han fructificat en l'elaboració de diferents treballs que apareixeran a la 
nostra revista i al catàleg de l'exposició del retaule de Santa Maria Magda
lena. 

L'Arxiu s'adherí en donar suport a la celebració de la X L Assemblea 
Intercomarcal d'Estudiosos a Morella i estigué present en diversos cicles de 
conferències com els titulats L'arquitectura civil catalana d'època romà
nica i gòtica i Itineraris per l'Europa del Gòtic (Amics de l'Art Romànic), 
congressos i col·loquis com el d'Art i Cultura a l'Època del Renaixement 
a Catalunya, celebrat a Tortosa... 
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PUBLICACIONS 

El 18 d'abril tingué lloc la presentació de la revista "Santes Creus" (volums 
X V i X V I , dels anys 1992 i 1993), a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala 
Santiago Costa del Palau de la Diputació de Tarragona, a càrrec del Dr. Antoni 
Jordà i Fernàndez, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili i Acadèmic corresponent de la "Real Acadèmia 
de Historia", a qui posteriorment es concedí la medalla de l'Arxiu. Aquest 
darrer número del butlletí, enriquit amb una fotografia en color a la coberta, 
comprenia quatre articles d'història i art de Joan Papell, Isabel Companys, 
M. Joana Virgili, Rosa Alcoy i Sofia Mata, a més de les seccions habituals. 

Podem avançar la propera publicació del catàleg de l'exposició centrada 
en el retaule renaixentista de Santa Maria Magdalena, prevista per al mes 
de setembre. 

S'ha enllestit una Guia de visita del Monestir de Santes Creus, inclosa 
en la col·lecció Monuments de Catalunya de Curial Edicions Catalanes, que 
havia estat encarregada per l'Oficina de Gestió de Monuments del Depar
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Santes Creus, 22 de juny de 1997 

L A SECRETÀRIA GENERAL 
ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
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Atès que lògicament el volum present no pot incloure la Memòria 
de les activitats de l'any 1997, hem cregut oportú de ressenyar la darrera 
Festa de l'Arxiu, amb la qual havíem previst de tancar la commemoració 
del cinquantenari de la fundació. No obstant aixó, encara hi podem afegir 
l'Exposició Imatges de la Llegenda Daurada. El retaule de Santa Maria 
Magdalena de Santes Creus, que s'inaugurarà el proper 18 de desembre. 

L I FESTA ANUAL 

(14 DE S E T E M B R E DE 1997) 

L a diada de l'Arxiu Bibliogràfic s'inicià al Refetor Nou, a dos quarts 
d'onze del matí. L'Honorable Sr. Joan M. Pujals i Vallvè, Conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, obrí l'habitual Sessió Acadèmica 
Solemne, cedint la paraula al president, el Dr. Joan-F. Cabestany i Fort, qui 
efectuà un breu recompte de la tasca cultural de l 'ABSC, al llarg del seu 
mig segle d'activitat, ressaltant especialment el paper de vigilant respon
sable del monestir i la importància i continuïtat de les publicacions: les 
Memòries, el Butlletí "Santes Creus" (fins al vol. X V I ) , a més d'altres 
llibres. A continuació, féu públic l'atorgament de la medalla d'argent 

del cinquantenari de l'entitat al Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, 
President de la Generalitat de Catalunya i Consoci de l'Arxiu i la lliurà tam
bé, en reconeixement pel suport incondicional des del moment de la 
fundació, a l'Excma. Diputació de Tarragona, representada pel seu presi-
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dent, l'Il·lm. Sr. Josep Mariné i Grau, que, com a posseïdor d'aquell càr
rec, rebé alhora la medalla d'argent. E l mateix guardó fou entregat a l'Ho
norable Sr. Joan M. Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura i a l'Alcalde 
d'Aiguamúrcia, l'Il·lm. Sr. Josep Jesús Escoda i Anguera. L'Il·lm. Sr. Josep 
Mariné i Grau intervingué per justificar la ininterrompuda col·laboració de 
la Diputació envers el cenobi cistercenc i manifestar el seu agraïment. Quant 
al cap de la Corporació Municipal, expressà la seva satisfacció per l'es
tima i la defensa del monument i del seu entorn. 

Tot seguit es comunicà el veredicte del jurat del 20è Concurs Fotogrà
fic "Imatges del Císter", que premià enguany les obres de Pere Pedret i 
Juncosa, Jordi Contijoch i Boada, Teresa Salvadó i Castellà, Dolors 
Busquets i Cherta i Juan Francisco Mestre Valls. E l president comunicà als 
Socis assistents que els interessats en recollir la medalla del cinquantenari 
podrien fer-ho a l'acabament de la Sessió, que clogué l'Honorable Sr. Joan 
M. Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura. En el seu parlament recordà la 
sensual visió santescreuïna de Josep Pla, a través d'un fragment extret de 
la Guia de Catalunya, al·lusiu a la variant bellesa cromàtica de les pedres. 
Després inaugurà l'Exposició fotogràfica, distribuïda al vestíbul i al pati 
del Palau Reial. 

Dins el mateix Refetor el quartet de corda tarragoní Düettare, sota la 
direcció de la professora Maria Teresa Martínez, interpretà sis obres dels 
compositors Mozart, Grieg, Malats, Hàndel i Mendelssohn. 

En finalitzar el concert, se serví un aperitiu, prèviament a l'exhibició 
castellera de la Colla "Joves Xiquets de Valls", que, amb caràcter extra
ordinari per causa de la pluja, tingué lloc al Dormidor de monjos. L'ac
tuació en aquest inesperat escenari fou molt aplaudida per tots els presents, 
entre els quals figuraven diversos fotògrafs que en recolliren atractives 
instantànies. 

E l dinar de germanor a la Fonda Grau, que aplegà més d'un centenar 
de comensals, serví de colofó de la festa. 
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