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IN M E M O R I A M 

JOAQUIM I C A R T I L E O N I L A (1910-1997) 

El nostre estimat consoci i Soci de Mèrit, Joaquim Icart i Leonila, va 
néixer a Tarragona el 21 de juny del 1910, cursà estudis a les Escoles Cris
tianes, al Seminari i als Pares Caputxins. Va ser funcionari de l'administra
ció municipal, des del 1933, ocupant dos anys (1977-78) el càrrec de l ' a rx i 
ver de l'Ajuntament. Ha estat redactor en cap del Butlletí Arqueològic (1975¬
79), soci, des del 1948, de la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 
membre de l 'Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer I V " , i en
tre els nombrosos guardons atorgats cal destacar el que l i concedí l 'Ajunta
ment de Tarragona, l'any 1980, de "Tarragoní Fidel". Fou el fundador de la 
delegació a Tarragona de "Palestra" i col·laborador del Diari de Tarragona, 
dels Programes de Setmana Santa, Destino, Butlletí Arqueològic, La Zuda, 
Butlletí del Casal Català de Mallorca... La seva ploma es va esmerçar a 
posar al nostre abast textos antics, dels quals mancava la versió catalana. 
Així, des de la Fundació Bernat Metge, dins la col·lecció dels clàssics lla
tins, per a la qual va traduir d 'ençà 1963, va posar al nostre abast Sal·lustí 
Crisp, Juli Cèsar, Suetoni, Florus i Ciceró. Col·laborà en reedicions com la 
de VAdarga Catalana (1954) i Próceres y ciudadanos de honor del Princi-
pado de Cataluiïa (1957) Fou transcriptor de / Arxiepiscopologi de Blanch 
en l 'edició de Bibliòfils (1951) de les Ordinacions i Crides de la Ciutat de 
Tarrasona sesles XIV-XVII (1982) i del Repertori Municipal de 1683 Una 
obra gegantina caracteritzada ner l'escrupolositat, el mètode i la reflexió des 
d'un profund coneixement de la llengua i de la història 



La vinculació de Joaquim Icart amb l ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus 
s'inicia l ' I de desembre de 1951, pocs anys després de fundar-se la nostra 
entitat, en què se'n fa soci i , malgrat les dificultats d'aquell moment, realitza 
una defensa acèrrima del monestir de Santes Creus. Fou vocal de la Junta 
Directiva des del 10 de ju l io l del 1955 fins el 5 de maig del 1957, vicesecretàri 
del 5 de maig de 1957 al 2 d'agost del 1959, vicepresident des del 1979 al 
1981 i novament vocal des del 1981 fins al 1985, en què demanà que l i fos 
permès retirar-se. L'any 1959 és nomenat membre, a títol personal, del Pa
tronat de Santes Creus, i el 16 de novembre del 1961 n ' é s elegit secretari, 
càrrec que ocuparà fins el 1980, moment del traspàs de les competències de 
l 'administració central a la Generalitat de Catalunya. E l 17 d'octubre del 
1981, en crear la Generalitat de Catalunya el nou Patronat, en fou nomenat, 
altra vegada, membre a títol personal, i ocupà diferents càrrecs. La seva 
labor en el si del Patronat fou sempre d'una gran eficàcia, concretament en 
l 'intent de convertir el Palau Reial en parador de turisme (1969). La seva 
biografia no és completa. Si més no hem intentat destacar-ne alguns dels 
fets més rellevants j a que han estat trenta-cinc anys de continuada tasca a 
favor del monestir de Santes Creus de l ' A r x i u i de la nostra cultura 

Fou sempre un soci disposat a participar en les diferents activitats de 
l ' A r x i u . E l 7 de setembre de 1986, en el decurs de la X L Festa Anual, se l i 
atorgà el títol de Soci de Mèrit de la nostra entitat. Morí a Tarragona el 4 de 
novembre de 1997, deixant un record entranyable a tots els socis que el 
vàrem conèixer, personalment o a través de la seva obra. 
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P E R E SERRAMALERA I COSP (1912-1998) 

El Dr. Pere Serramalera i Cosp nasqué a Barcelona l'any 1912. Cursà la 
llicenciatura en medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona, i es llicencià 
l'any 1939 després de finalitzada la Guerra Civ i l . El seu primer destí fou el 
de metge a la població de Santes Creus, càrrec que desenvolupà fins l'any 
1957. La seva trajectòria està vinculada estretament a l ' A r x i u Bibliogràfic 
de Santes Creus, en el seu origen i la seva gestació. Ocupà la secretaria de 
Junta de 1947 a 1957, any en què abandonà Santes Creus i fou nomenat 
vicepresident per ésser president de 1973 a 1986. Ocupà fins a la seva mort, 
com a reconeixement a tot el que l 'Arx iu l i devia, el número u de soci, i fou 
nomenat soci de mèrit l'any 1987. Com a president de l ' A r x i u fou membre 
del Patronat de Santes Creus. 

Arribat a Santes Creus en ple any 1939 se sentí captivat per la grandesa 
del Monestir; arribava en un "període difícil i angoixós, 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, mancaven de les seves llars", segons les seves pròpies 
paraules. L'any 1944 es produïa la mort del rector, per trenta-cinc anys, 
mossèn Francesc Sanjuan i Folch, estudiós de l'art i la història del cenobi 
cistercenc. La dispersió del seu llegat bibliogràfic vinculat a Santes Creus 
impulsà la idea de crear una entitat destinada a ajudar la recuperació de la 
memòr ia històrica del monestir del baix Gaià. Amb Eufemià Fort, en qui el 
Dr. Serramalera reconegué sempre l 'impulsor de l 'A rx iu , i el nou rector 
mossèn Abdó Socias i Bové, posaren f i l a l'agulla per tal de fundar una 
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associació que hagué de lluitar per a crear-se amb els límits legals del règim 
franquista. El propi Dr. Serramalera, com a regidor municipal i cap del M o -
vimiento a Santes Creus, presentà la moció i "manifiesta a los reunidos que 
es deseo propio, compartido por otros amigos del arte y de 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 grapo de admiradores, pudieran fomentar 
el conocimiento de los tesoros de arte que se encierran en el Real Monaste-
rio de Santes Creus y consecuentemente favorecer y aumentar el turismo". 

Després de múltiples gestions amb les autoritats polítiques i religioses la 
nova entitat adoptava el nom d 'Arx iu Bibliogràfic de Santes Creus i es con
vertia en una realitat arran de l'assemblea convocada el 14 de setembre de 
1947. En aquella tasca s'uniren la voluntat d 'Eufemià Fort amb la tasca i les 
bones relacions del Dr. Pere Serramalera i mossèn Abdó Socias amb les 
autoritats polítiques i religioses del moment; tots tres aconseguiren l'objec-
tiu. Amb la seva mort l'any 1998 ha desaparegut el darrer dels fundadors de 
l ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus. Llur memòria, llur il·lusió i llur tasca 
restaran sempre entre nosaltres com a penyora de futur. 



JOAN NOGUERA I SALORT (1918-1999) 

Nascut a Tarragona l'any 1918, Joan Noguera i Salort, un cop finalitzada 
la guerra c iv i l , s ' incorporà a la vida pública del temps que l i tocà viure, 
treballant per a la seva societat, engegant un seguit de projectes per dotar 
d'infraestructures, econòmiques, culturals i educatives les nostres comarques. 
Accedí com a regidor a l'Ajuntament de Tarragona el gener de 1944, amb 
vint-i-nou anys; d 'a l l í estant fou elegit diputat provincial l'any 1949. Per la 
seva titulació de professor mercantil, passà a presidir la comissió d'economia 
i hisenda de la corporació provincial. Des de la Diputació i l 'Ajuntament 
seria partícip en la creació, entre d'altres, de l 'Institut d'Estudis Tarraconen
ses Ramon Berenguer IVi el campament mil i tar d'Els Castillejos o la 
Universitat Laboral; totes foren institucions que tingueren un fort pes en la 
Tarragona d'aquelles dècades i el seu desenvolupament. De fet el seu caràcter 
emprenedor ja s'havia fet palès, entre d'altres iniciatives, amb la fundació 
de la Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Davallament de la Creu, 
amb un grup de tarragonins, l'any 1949. Ocupà la presidència accidental de 
la corporació provincial l'any 195^ Però sens dubte el seu record restarà 
llisat Der ser el Dromotor exnressió utilitzada per Francesc Cabana de la 
creació Fanv 1951 deT aleshores' Caia de Ahorros Provincial de la Diputa-
c ión de Tarragona. O c u p à la v i c e p r e s i d è n c i a del p r imer Consel l 
d 'Adminis t rac ió i fou el primer president de Caixa Tarragona entre 1977 i 
1979 un COD ciue es deslligà la presidència de la de la Diputació Provincial 
L 'evidència del seu interès ner aquesta tasca fou la seva tesi doctoral coma 
economista dedicada a la creació de Caixa Tarragona Pou guardonat amb 



la medalla al mèrit en l'estalvi per part de la Confederació Espanyola de 
Caixes d'Estalvis. 

En Joan Noguera i Salort ingressà com a soci a l 'A rx iu Bibliogràfic de 
Santes Creus un cop fundat aquest, però ben aviat col·laborà en les tasques 
directives. Fou elegit vocal l'any 1950, vicepresident el 1951 i president el 
1957, substituint el Dr. Joaquim Guitert i Fontserè que morí en l'exercici del 
seu càrrec. La tasca de Joan .Noguera, home emprenedor en tot allò en què 
participà, es perllongà fins l'any 1972 en què deixà la presidència per voluntat 
pròpia. Durant la seva presidència l 'Arx iu s 'establía la biblioteca del monestir 
i s 'aconseguí d'habilitar aquesta dependència com a seu de l'entitat i dotà 
així l ' A r x i u de l'espai i mobiliari necessaris. Membre del Patronat, a títol 
personal, també en fou vicepresident. La seva personalitat es destacà en tot 
allò que féu referència a la recuperació i salvaguarda de Santes Creus, en 
uns temps difícils durant els quals demostrà el coratge que el caracteritzava. 
En Joan Noguera i Salort mor í el 21 d'agost de 1999. La seva memòr ia 
restarà vinculada a l 'Arx iu , j a q u é l'any 1975 el nomenà soci de mèrit, acord 
pres per unanimitat en Assemblea General Extraordinària celebrada el 10 
d'agost de 1975 Fou un clar exponent d'aquelles persones que treballaren 
en uns temps difícils pensant en la seva terra i en la seva gent tot intentant 
crear institucions bàsiques en la vida econòmica i cultural de Tarragona 
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M . JOANA V I R G I L I G A S O L 

L'AHIR I L'AVUI DE SANTES CREUS 

PROCEDÈNCIA D E L FONS FOTOGRÀFIC 

U n dels principals objectius de l ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus des 
dels seus inicis, va ser el desig que quedés un document gràfic, el més ex
tens possible, de les diferents vivències del monestir, que en permetés se
guir la trajectòria. Mercès a la llarga i pacient dedicació dels consocis que 
ens han precedit i de tots aquests que han estimat o estimen el cenobi, l 'enti
tat compta avui amb una important col·lecció de fotografies, preses al llarg 
de més de cent anys, que traspuen l 'afecció d'aquelles persones a la història 
del cenobi i la il·lustren. Ells van ser pioners, en la civilització de la imatge 
fotogràfica, que com va dir Valéry: ni la matèria, ni l'espai, ni el temps són, 
des de la seva vulgarització, el que sempre havien estat. 

Tanmateix, considerem necessari fer un comentari sobre l 'origen d'aquest 
aplec de fotografies que se serven en el fons de la Biblioteca i que han estat 
fonamentals per a la realització d'aquest treball. La importància de l 'arxiu 
fotogràfic de l'entitat queda ja reflectida en les Memòries del 1947, que 
s'expressen així: 

"Archivo fotogràfico. Esta interesantísima sección de 
nuestro archivo tiene ya clasificadas varios centenares de 
fotografías del Monasterio, así como algunos grabados 
antiguos, dibujos yplanchas. Algunos de estos elementos ya 

1 z. 



M . JOANA VIRGILI 

han podido ser ulilizados por entidades y elementos eruditos 
ajenos a la Sociedad, y esperantos que este servicio podrà to
mar el auge e importància que merece. Hasta ahora el Archivo 
fotogràfico se ha nutrido exclusivamente de donativos y 
aportaciones, entre las que cabé destacar las de don Pedró 
Serramalera, don E. Fort Cogul, donArtemio Bordas, don José 
Bernat, don Joaquín Guitert, don José Gramunt, etc. 

El Archivo cuenta, también, con una nutrida colección de 
negativos de su propiedad. 

Varios particulares y entidades nos tienen prometida su 
colaboración para esta sección, y a sus ruegos queremos ma
nifestar que nuestro Archivo recoge toda clase de material 
gràfico que se refiem al Monasterio o a sus cosas, incluso 
recortes de grabadospublicados en periódicos. Pueden enviarse 
los positivos obtenidos por cualquier procedimiento, aunque 
siempre que sea posible seran mejores sobre papel brillante. 
Se aceptan todas las medidas, pero si es posible, la preferida 
es 18x24 cm".1 

U n segon comentari, més entusiasta encara, afegeix: 

"L Arxiu fotogràfic segueix endavant. La primitiva col·lecció 
ha vist incorporats diversos materials"'? 

L'any 1949, anterior al de la commemoració del vuitè centenari de la 
fundació del monestir santescreuí, l ' A r x i u anuncia el seu primer concurs 
fotogràfic dirigit a tots els afeccionats, amb exclusió dels professionals, que 
es perl longà durant deu anys amb notable èxit. 3 Entre els divuit apartats que 
es detallen en les bases de la convocatòria 4 s'apunta que les obres presentades 
han de ser exclusivament del Monestir de Santes Creus però que s'acceptaran 

1. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1947. p. 39. 
2. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1947. p. 69. 
3. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1949. p. 134-136; 

Memòries de l'ABSC, 1950, p. 182-183 i Memòries de l'ABSC, 1951, p. 235-236. 
4. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1949. p. 134-136. 
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L 'ah i r i l ' avu i de Santes Creus 

també fotos merament artístiques, sempre que s'hi pugui observar clarament 
el cenobi santescreuí. S'atorguen, a més, premis especials a les imatges que 
aportin documentació gràfica d ' interès arqueològic, com poden ser peces 
pertanyents a Santes Creus que es trobin en museus o en col· leccions 
particulars; d ' interès bibliogràfic: imatges de còdexs medievals, manuscrits, 
portades, gravats antics o plànols; doenmentals o propis d'arxius que tinguin 
un caràcter singular històric o artístic: signatures d'abats, escuts o segells; 
obres d ' interès històrico-artístic, medievals o modernes, que romanien en 
museus o col·leccions particulars, així com d'indumentària litúrgica procedent 
del monestir. Es lliuraren onze guardons, un primer premi a Francesc de P. 
Bahima Auguet, de Barcelona, i els deu restants es repartiren a: Pere 
Serramalera, de Santes Creus, que en rebé dos; Manel Buerg del Castillo, de 
Barcelona; J. Prats, de Barcelona; Abdó Socias, de Santes Creus, a qui també 
se n 'h i atorgaren dos; Vicenç Boada Homs, de Barcelona; Luis de Bouffard 
Sostres de Barcelona; Joan Planas Marca, de Barcelona' Antoni Mialet 
Gibert de Valls' i Edmon Camps de Barcelona Tres accèssi ts - a Francesc 
Canela de Valls'a Carles Baró Roca de Barcelona - i a Joan Güell Bonet de 
Valls 5 

La iniciativa permeté a l'entitat aconseguir dos objectius; d'una banda 
ingressar un bon nombre de fotografies, i de l 'altra, expandir el seu 
coneixement. Actualment la col· lecció consta de tres m i l dues-centes 
quaranta-tres fotografies, i abasta un període lleugerament superior als últims 
cent anys, coincidint amb la recuperació arquitectònica del cenobi i tot 
l'entorn que el configura. Es troben classificades en tres grans grups. U n 
primer període, que comprèn des de la fi del segle X I X fins a principi del 
X X , que reflecteix, principalment, el mal estat arquitectònic del cenobi arran 
de la desamorti tzació del 1835 i l ' abandó en què restà fins al 1844, any en el 
qual es creà la Comissió de Monuments que en tingué eura, a més de les 
estampes quotidianes i els costums de l 'època. I un segon bloc que inclou la 
dècada dels anys cinquanta i coincideix amb la convocatòria, j a citada, dels 
primers concursos fotogràfics, que es resolgueren amb gran èxit. 6 La inicia-

5. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1950. p. 182-183. 
6. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1949. p. 134-136; 

Memòries de l'ABSC, 1950, p. 182-183 i Memòries de l'ABSC, 1951, p. 235-236. 
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M . JOANA VIRGILI 

tiva comptà amb la col·laboració d'extraordinaris reporters com la del 
prestigiós artista Pere Català Roca l'any 1952.7 Finalment un tercer període 
s'inicia l'any 1987 quan, amb l'objectiu d'incrementar-ne el fons, l ' A r x i u 
reprèn, per altres deu anys, l'esmentat concurs. Tot i que la preferència de la 
convocatòria , en aquest darrer període, havia estat dirigida a l 'obtenció 
d'imatges pròpies del monestir, no es deixaren d'admetre fotografies de te
mes lliures relacionats amb l'art i l'arqueologia de Santes Creus o fins i tot 
d'altres monuments cistercencs com Poblet, Vallbona de les Monges, Santa 
Maria de Huerta o Valldigna. 

La catalogació de les fotografies ha estat distribuïda en quinze grans grups: 
Les vistes generals i exteriors. Els recintes exteriors on s'inclouen: la plaça 
de Sant Bernat, el palau de l'abat, el pont de pedra, la creu de terme, l'arbreda, 
el portal de l'Assumpta, l 'església de Santa Llúcia i altres indrets. La plaça 
de Jaume I I el Just, que comprèn els espais del joc de la pilota i la porta reial. 
L'església major, amb els subapartats dels sepulcres reials, els altars, les 
vistes generals interiors i exteriors, a més de les façanes orientals i occidentals. 
E l claustre anterior o gòtic, amb els subgrups de: les naus claustrals, la torre 
de les hores, els capitells, altres elements del claustre (mènsules, claus de 
volta, pintures, gàrgoles i imatges), els enterraments, amb els arcosolis i els 
vasos, el templet del lavabo, la sala capitular i la capella de l'Assumpta, el 
dormidor i la biblioteca. El claustre posterior, on es destaca el palau reial 
(planta baixa i tercer pis) i les construccions primitives (la capella de la 
Trinitat, l 'hort, la infermeria i restes arqueològiques). Els escuts, localitzats 
en les naus les tombes el capítol els capitells o en d'altres indrets Les 
restauracions. Les relíquies, els retrats, les peces de Santes Creus conservades 
en diferents inu seus i els textos antics. Les commemoracions E l monestir 
de Poblet E l cenobi de Vallbona de les Monges E l conjunt cistercenc de 
Valldigna E l convent de Santa Maria de Huerta Els diferents indrets o llocs 
relacionats amb Santes Creus com' Valldaura Tarragona Pontons Vilafranca 
del Penedès, Montagut, La Tallada, Ancosa, Bonrepòs', Conesa, E l Pla de 
Santa Maria i Sant Pere de Gaià. En darrer tèrme, el grup de diversos. 

7. Memorias del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus. Santes Creus, 1952. p. 281. 
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L A FOTOGRAFI A COM A DOCUMENT HISTÒRIC 

El treball mostra vint-i-cinc fotografies antigues, extretes de la col·lecció 
de l ' A r x i u Bibliogràfic, que fan parella amb altres vint-i-cinc d'actuals, 
preses, sempre que ha estat possible, des del mateix angle. A l'hora d'escollir
ies hem seguit un cert ordre c r o n o l ò g i c i i t inerant per les diferents 
dependències del monestir, a f i que es conegués mil lor l 'evolució que ha 
tingut el monument. Palesen un llarg anecdotari que permetrà a molts, enca
ra que només sigui amb la imaginació, retrocedir per uns instants, uns anys, 
per tornar a la realitat i constatar el canvi produït pel pas del temps i reconèixer 
un indret determinat. 

H i ha moltes més fotografies sobre obres executades en el monestir que 
no pas d'elements artístics o decoratius, ja que responen a les inquietuds i 
interessos del principi o mitjans de segle, període que hem triat per a aquest 
primer treball. Pensem, però, que conformen una part del que podem ano
menar el document històric visual del monestir, i malgrat que no eontenen 
tota la història d'aquests darrers cent anys, les imatges que els fotògrafs ens 
han deixat s'han convertit en un testimoni de primer ordre. Així, doncs, 
l 'estudiós que fins ara disposava només de documents escrits, té avui l'opor
tunitat de treballar amb imatges que testimonien la realitat del que sols co
neixia per mitjà de la paraula escrita. Indubtablement el fotògraf ens remet 
també a un espai històric, que amb la sensibilitat suficient i amb la utilitza
ció de la crítica ens ajuda a comprendre mil lor la realitat. Cal insistir, amb 
tot, que la col·lecció no pretén ser una història gràfica del cenobi sinó una 
història de la imatge fotogràfica que pot ser utilitzada com a font documen
tal. 

Per contra, hem de dir que la fotografia tendeix a accentuar els fets casu
als, de manera que si elevéssim la imatge a la categoria de document histò
ric únic i excepcional, podríem caure en el parany, on malauradament han 
caigut alguns corrents històrics i antropològics actuals, de convertir l ' anèc
dota en un absolut. Tanmateix cal tenir en compte que és també un negoci, i 
per tant moltes vegades es discrimina la imatge d'acord amb el benefici; en 
conseqüència, no reflecteix la globalitat de l'espai, sinó només aquell detall 
que pot ser econòmicament rendible. Per tant, pensem que el resultat òptim 
d'un minuciós estudi serà el que combini adequadament la documentació 
escrita amb la visual. 
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És obvi que els canvis que es mostren en les estructures arquitectòniques 
donen especialment la imatge de la renovació imparable, i sobretot ens par
len de l 'acció empresa per fer del monestir un lloc cada vegada més bonic. 
Amb tot, no queda exclòs que algú pugui contemplar aquest recull d'imat
ges amb aquella visió romàntica del monestir superada pel temps, més que 
amb la mirada analítica de l'historiador científic. Tant d'una manera com de 
Faltra, pensem que pot ser una interessant aportació per als amics del cenobi 
del Gaià. 

L E S IMATGES DE L'AHIR I L'AVUI SANTESCREUÍ 

Us mostrem unes obres, ordenades segons la ruta que se segueix normal
ment quan es visita el monestir, les quals conformen una part només del 
currículum vitae del cenobi del Gaià d'aquests darrers cent anys, visualitza
da en les imatges que els fotògrafs ens han deixat i que s'han convertit en un 
testimoni històric. Les altres "fotografies", les que no hem pogut positivar, 
perquè són imatges virtuals, caldrà cercar-les en els documents o en la lògi
ca interpretació dels fets. 

A cada pàgina h i ha una fotografia comentada, tot i que no fem una his
tòria o descripció completa d 'al lò que es veu, ans només un comentari del 
que hi havia en el moment de la presa o en l'actual. H i figura també l'autor, 
si el coneixem, i la data exacta o aproximada de la presa. Les fotografies i 
postals antigues reproduïdes han estat captades per: L . Roisin, A . Zerkowitz, 
V. Boada Homs, Pere Serramalera i Cosp, J. Martínez, Vicenç Aris i Ricary. 
Pel que fa a les actuals són obra de Josep Serra Valls. 

Per mitjà d'aquestes reproduccions el lector podrà observar encuriosit, 
tot passejant pels diferents indrets del cenobi: les dependències, els fines
trals gòtics, les inscripcions adossades als murs, el palau reial i l'abacial... 
Tot plegat, un l l igal l de records que la imatge fotogràfica ens retornarà sense 
enganys subjectius. E l treball vol ser, doncs, l 'activació d'un nou procés que 
té, com a principis, saber valorar objectivament allò que ens ha precedit i 
que forma part del nostre present, i ens farà adonar que aquesta voluntat de 
recuperació històrica, realitzada fins fa pocs anys a través tan sols d'una 
recerca sistemàtica de documents a l 'arxiu, ha d'anar, sempre que es pugui, 
acompanyada de la recerca gràfica, per tal d'ajustar-nos al procés, sempre 
canviant i tothora imparable, de la vida que ens ha precedit. 
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L A HISTÒRIA QUE NO E X P L I Q U E N L E S F O T O G R A F I E S 

Les fotografies ens mostren uns indrets, en la seva majoria malmesos, 
enrunats i quasi abandonats. Cal preguntar-se què o qui va motivar la des
trucció progressiva del monestir i el seu redreç. Intentarem fer una breu 
síntesi històrica d'aquests cent cinquanta anys llargs des de l 'abandó, obli
gat, pels monjos l'any 1835, que ens permeti comprendre el pas del temps 
per les diferents imatges fotogràfiques. 

Els monjos santescreuïns marxaren del cenobi, com a mesura de precau
ció, arran dels tristos fets ocorreguts a la ciutat de Barcelona el 25 de j u l i o l 
del 1 835, però tanmateix 1' 11 d'octubre d'aquest any es donava a conèixer 
el decret de supressió de tots els convents de qualsevol indret d'Espanya. 
Aquest comiat voluntari, doncs, es convertí en obligat, i el monestir passà a 
ser propietat de l'Estat. El 19 de febrer de l'any següent un nou decret posa
va a la venda els béns i propietats eclesiàstiques i així acabava la història de 
la vida monàst ica santescreüïna i començava una nova etapa del monument. 
El primer incident greu esdevingué la nit del 29 de desembre d'aquest ma
teix any quan uns soldats francesos procedents del castell de Querol, camí 
de Tarragona, prengueren foc a l'orgue i al cadirat de cor. L 'abandó, acom
panyat d'aquest funest acte, donà lloc a l'espoli i a la destrucció, sobretot, 
dels béns mobles, tot i que les construccions pertanyents a la clausura pati
ren els robatoris més importants no tant pel que fa al valor dels materials 
sostrets, sinó pels enderrocs que provocaren. Els recintes exteriors van ser 
ocupats pels nous habitants de Santes Creus 

Tres anys després, el mes de ju l i o l , l 'exmonjo santescreuí fra Miquel 
Mestre i Gaset, fou nomenat vicari de la parròquia de Santa Llúcia, i inicià 
una tasca de defensa i conservació del monestir, que dugué a terme fins a la 
seva mort, el 1868. El 13 de juny del 1844 es creà la Comissió Provincial de 
Monuments Històrico-Artístics, i el 10 d'agost del mateix any es constituí la 
Comissió de Monuments de Tarragona amb la finalitat de defensar i protegir 
el patrimoni malmès arran de la desamortització del 1835; el monestir de 
Santes Creus hi entrava de ple. Però, malauradament, la Comissió no va 
poder evitar que entre el 5 d'octubre i el 15 de desembre del 1870 la pobla
ció penitenciària de Tarragona fos traslladada a Santes Creus i el monestir es 
convertís en presidi i en la seva remodelació patí nombroses destrosses. 
Quatre anys més tard, el 10 de setembre, amb l'excusa de recollir materials 
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per a les obres de fortificació de Vila-rodona, davant d'un possible atac car
lista, es demoliren gran part de les edificacions, fins aleshores ben conserva
des, situades entre la capella de la Trinitat i el palau reial. Cinquanta anys 
després de l 'exclaustració, l'any 1884 s 'aconseguí que fos nomenat, per al 
monument, un conserge, un vigilant f ix, servei que tindrà continuïtat fins al 
moment actual. Cal esmentar, com a fet rellevant, que el 13 de j u l i o l del 
1921 el monestir de Santes Creus fou declarat Monument Nacional; el no
menament representava el reconeixement oficial del seu valor històric i ar
tístic. El 17 de novembre del 1931 es constituí el Patronat de Santes Creus, 
dirigit per Pere Lloret i Ordeix, el qual realitzà una important tasca a favor 
del cenobi (fins i tot l 'alliberà de qualsevol eventualitat nefasta el j u l i o l del 
1936). U n mes després, el 12 d'agost, es dissolia el Patronat i s ' instituïa la 
Comissaria de Santes Creus, presidida també per Pere Lloret i Ordeix. Des 
del 1939 fins al 30 d'abril del 1943, data en la qual es reorganitzà de nou la 
Comissió de Monuments, Santes Creus restà mancat d'un organisme de ges
tió El 16 de gener del 1951 es creà un segon Patronat presidit pel cardenal 
de Tarragona Beniamín de Arriba v Castro (1951-1971) i seguidament Der 
l'arquebisbe tarragoní Josep Pont i Gol (1971-1981) El segon Patronat comp¬
tà sempre amb el suport de l ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus fundat el 
14 de setembre del 1947 amb l'objectiu d'estudiar i defensar l'entitat histò 
rica del cenobi Ambdues institucions han realitzat una important i lloable 

es ir. r i d me i, e • morè t i es crea un 

tercer Patronat C[ue ha continuat vetllant per la conservació i restauració del 
mon.xzmen.t ^ 

Els esdeveniments citats han deixat la seva empremta en els diferents 
indrets que reprodueixen les imatges que us oferim i que varen ser, en la 
seva majoria, citats i explicats en profunditat per l'historiador santescreuí 
Eufemià Fort i Cogul en l'obra Santes Creus, de l'exclaustració ençà. Nos
altres ens limitem, doncs, a fer-ne un breu recordatori, tot relacionant els 
fets amb cadascun dels que presentem, i afegint-hi algunes noves aportaci
ons. 

8. J. CABESTANY i FORT Destrucció i restauració (1835-1981), dins de Catalunya 
Romànica. Vol. XXI. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1995. p. 271-272. 
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E L CONJUNT MONÀSTIC 

El monestir de Santes Creus fou fundat el 4 de desembre de 1150 a 
Valldaura, però les condicions del terreny aconsellaren cercar un lloc més 
adequat; aquest segon lloc fou a Ancosa (Anoia), que tampoc no reuní les 
condicions propícies, i el 26 de gener del 1158 s'instal·là definitivament a 
Santes Creus. E l cenobi se'ns presenta com un conjunt arquitectònic de com
posició clarament horitzontal, en el qual destaquen, des de lluny, les seves 
tres esveltes torres: el cimbori, la torre de les hores i el mirador vuitavat que 
sobremunta la porta de l'Assumpta. 

És una obra a cavall entre la darreria del segle X I I i l ' in ic i del X I I I i es 
compon, com d'altres cenobis cistercencs, de tres recintes: un d'exterior en 
el qual localitzem els espais de vigilància i acolliment dels visitants, els 
tallers com la ferreria, els magatzems, les cases dels criats i la parròquia de 
Santa Llúcia; un segon recinte, ordenat entorn de la plaça de Sant Bernat 
amb les cases dels monjos jubilats, l'hospital de Sant Pere dels Pobres, la 
casa del cellerer i l 'edifici més noble, el palau de l'abat; un tercer espai on es 
troben les dependències estrictament claustrals: la capella de la Trinitat 
-una de les primeres construccions-, l 'església amb la torre de les hores i el 
cimbori, Yarmarium, la sala capitular, el claustre major, el templet del lava
bo, el dormidor, el parlador, el priorat, el claustre posterior, la infermeria, el 
refetó, la sala dels monjos, les cuines i el palau reial. En aquests dos úl t ims 
segles, els dos primers han sofert moltes transformacions per tal d'adaptar-
los com a habitatges del petit poble de Santes Creus. Quant a les dependèn
cies destinades a clausura, hem de destacar els enderrocs soferts l'any 1874 
cjue afectaren en gran manera les dependències situades entre la capella de 
la Trinitat i el palau reial D'altra banda cal esmentar en la dècada dels 
noranta la recuperació i el condicionament com a sala d'audiovisuals del 
priorat 

L a plaça de Sant Bernat Calbó 

Recorreguda la porteria del cenobi i l 'avantplaça, s'obre el segon portal 
reial o de l'Assumpta, que ens permet el pas a la plaça, trapezoïdal, de Sant 
Bernat Calbó amb les cases dels monjos jubilats, menestrals, pagesos i el 
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palau de l'abat, del segle X V I , que juntament amb el cos d'entrada, són 
unificades mercès als esgrafíats d'estil rococó, amb simulacions de cornises 
previstes de dentellons, pilastres dòriques, gallonat i els enquadraments dels 
balcons i les obertures. E l panorama es veu interromput per la font del segle 
X V I I I , de Sant Bernat Calbó -abat de Santes Creus i bisbe de V i c - , empla
çada al mig del recinte. A l fons, la façana de l 'església, estructurada en tres 
cossos coronats per merlets espitllerats, on domina un gran finestral ogival, 
d'esplandit esglaonat, flanquejat per dues obertures romàniques, correspo
nents a les naus col·laterals, i una porta de mig punt amb fina ornamentació 
miniaturada. 

La plaça de l 'església, amb sòl de cairons de terra cuita, trencats i mal
mesos, fou remodelada l'any 1931 durant el primer Patronat. Es retiraren els 
cairons i se substituïren per carreus, procedents de Tarragona, que s'encai
xaren sense seguir cap dibuix predeterminat. En la restauració s 'agençà l 'àm
plia escala de ponent i es construïren un parell de graons a la banda sud. 
Malgrat l'estat del terra i les correnteries que es formaven quan plovia, no 
hem localitzat cap projecte d 'urbanització fins l'any 1948, realitzat per l'ar
quitecte Monravà. D'acord amb l'esmentat projecte, tres anys més tard es 
féu una plantada d'arbres, cedits per l'Ajuntament de Tarragona, tot i que sis 
anys després i com a conseqüència de la definitiva pavimentació hagueren 
de ser arrencats. L'actual terra de les places de Santes Creus, a base d'un 
gruix de ciment pastat, fou obra de la Diputació de Tarragona amb motiu del 
"Dia del Municipi Rural" i el Patronat hi estigué d'acord. 

La font de Sant Bernat fou restaurada pels Amics de l ' A r t Vell , de 
Barcelona, l'any 1932; les obres de consolidació es confiaren a la casa Arana 
de Tarragona, i la part artística a Salvador Martorell, el qual realitzà un nou 
cap per al Sant i reféu el cistell amb raïms que du a la mà dreta. Quatre anys 
després, però, el Patronat donava ordre de retirar l'escultura del sant i ser
var-la en les dependències del monestir, per por a qualsevol malvestat. La 
font tornà a ser restaurada l'any 1954, i fou sufragada per l 'Ajuntament de 
Vila-seca, i darrerament, de nou, l'any 1992. 

E l joc de la pilota 

Es coneix popularment amb el nom de joc de la pilota l'angle delimitat 
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per la nau de l 'Epístola i el rereclaustre, perquè havia servit d'espai d'esbar
jo als monjos joves. La part superior és coronada per merlets espitllerats que 
daten del 1378, arran de la fortificació del monestir. A l'extrem meridional, 
s'hi obre la porta ferrada, bastida per iniciativa del rei Jaume I I i Blanca 
d'Anjou; d'estructura similar a la de l 'església, és de mig punt, amb dove-
lles planes i l ' intradós motllurat, emmarcada per arquivoltes bocellades i el 
trencaaigües floronat que descansa sobre els bustos dels monarques. Mostra 
també les restes del desaparegut porxo. La plaça del davant és creà per l 'en
derroc, el 1378, del celler i el refetó dels conversos i dels quals se'n conser
va un capitell i cinc arcs de mig punt. 

La plaça de Jaume I I el Just presentava un aspecte lamentable d ' abandó 
i s 'arranjà el 1957, quan la Diputació en costejà la pavimentació i reféu els 
baixos de les parets, a més de construir-hi l'estany. 

El claustre gòtic 

El conjunt claustral va ser sufragat pels monarques catalans Jaume I I el 
Just i Blanca d'Anjou, i ocupa el lloc del primitiu cistercenc que probablement 
no s 'arribà a enllestir, i del qual ens resta el templet del lavabo. Les obres 
s'iniciaren el 1313, i dinou anys després l'abat Pere Alegre contractà el 
lapicida anglès Reinard des Fonoll per a les obres del claustre i el refetó. 
Fou finalment acabat i beneït el dia de Sant Benet, l ' l i de j u l i o l de 1341, 
durant l'abadiat de Pau Miró. Tanmateix, sabem que el 1502 treballaven en 
els calats de ponent G. Moreu i J. Ternats 

Dibuixa una base rectangular, de nou trams per deu, i els finestrals mos
tren per damunt dels capitells riques traceries, on observem diferents fases 
estilístiques. En l 'àmplia varietat iconogràfica esculpida en ús capitells, s'hi 
diferencien tres estils. E l primer correspon al lapicida britànic. Reinard des 
Fonoll, autor de les imatges de gran format que omplen tot el capitell i fins 
i tot s'amplien a dos. U n segon, anònim i d'un possible deixeble seu, amb 
composicions de més d'una figura i amb el complement de fullatges. U n 
tercer, de tradició romànica, mostra escenes amb al·lusions paisatgístiques, 
en relleus més baixos, és de l'autor del cicle del Gènesi . 

E l forçat abandó del monestir l 'any 1835, juntament amb la baixa quali
tat dels materials emprats en la seva construcció, provocà en el claustre ma-
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jor, anterior o gòtic, un greu deteriorament al qual s'havia de posar remei. 
La Comissió de Monuments de Tarragona inicià ja l 'acció de recuperació 
l 'any 1857. Plantejà la necessitat de restaurar-lo i hi destinà 1.090 rals per a 
repassar les teulades i tapar-ne les esquerdes que filtraven l'aigua de pluja. 
L 'acció engegada era bona, però, malauradament, no reeixí, i endemés s'hi 
afegiren altres factors que contribuïren a accentuar-ne el mal estat. Així , 
l 'any 1870 i arran de la pesta groga que afectà Tarragona, s'instal·là al mo
nestir la població penitenciària que ocupà algunes de les seves dependènci
es - e l claustre en fou una-, i les destrosses foren importants. Nou anys des
prés, el 13 de j u l i o l , segons ens informà l'historiador B . Hernàndez, foren 
sostrets del claustre dos capitells ornats amb fulles. Divui t anys més tard 
encara no s'hi havia fet res, i de nou B. Hernàndez, a través de la Comissió 
de Monuments de Tarragona i de l 'Associació Artís t ico-Arqueològica de 
Barcelona, demana a VAcadèmia de Bellas Artés de San Fernando que en 
reparin els calats i es treguin tres motlles a f i de completar els que han des
aparegut. Dissortadament la petició no prosperà i l'arquitecte Ricardo Mag
dalena i Tabuenca, a qui corresponia realitzar l'obra, ni tan sols visità el 
cenobi 

En la memòria presentada l'any 1923 per l'arquitecte barceloní Joan Rubió 
i Bellver, a proposta de la Direcció General de Propietat, es fa menció de 
diferents obres urgents a realitzar en el claustre: arranjar les parts inferiors 
de les parets i pilastres, refer i col·locar novament els calats als vint-i-vuit 
finestrals que els han perdut, pavimentar amb pedra el terra tot respectant-
ne les tombes, reconstruir l 'ampit del terrat, resseguir les goteres de la teula
da i rebaixar el nivell interior del jardí a f i d'evitar les humitats: 

Los ventanales que miran al claustro estan bastante 
deteriorados y los delicados calados que en ellos existían se 
hallan deshechos en su mayor parte y sus restos han 
desaparecidopor completo. El pavimento està absolutamente 
inútil y en la mayor parte de su extensión està sustituido por 
una superfície de tierra apisonada. Elponer otra veïel claustro 
en buen uso exige reparaciones de importància.9 

9. E. FORT i COGUL. Santes Creus de Vexclaustració ençà. Santes Creus, 1972. p. 146. 
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No s 'emprengué cap acció quant a les ogives, però sí que l'any 1931 el 
President del Patronat de Santes Creus - i alhora alcalde de Tarragona- Pere 
Lloret i Ordeix, conscient del llastimós estat dels sòls, a conseqüència del 
llarg període d 'abandó i de la baixa qualitat dels materials originals (rajoles 
de terra cuita) "provocà" l 'ocasió que permeté canviar bona part dels pavi
ments del monestir. Així, doncs, les antigues voreres de pedra picada de 
Tarragona, que restaven emmagatzemades, substituïren les malmeses rajo
les del monestir. A la f i s'iniciava, l'any 1937, una seriosa recuperació del 
cenobi, que poc temps després s'aturaria per causes polít iques. En els dos 
anys que duraren les obres se seguiren dues directrius: una de restauració i 
Paltra de consolidació. La primera consistí a repassar les teulades, i l'altra a 
fer desaparèixer el muret 1 0 que encerclava les quatre naus del claustre, cons
truït arran de la fortificació del monestir "per girum ecclesiae, claustri et 
dormitorii" i que actuava de barana protectora al perfil de tancament del 
pati La seva funció no va ser ben interpretada, j a que fou considerat com a 
un element que enlletgia considerablement el elaustre i es demolí tot 

P ro p o ™* 
sant de canviar-lo per un altre més bonic " 

Les filtracions d'aigua a través de les voltes del claustre forçaren la Co
missió de Monuments de Tarragona a destinar-hi tot el pressupost de l 'any 
1948 per a solucionar-ho, però tot i així no es van poder arranjar les de ia 
nau sud i les angulars fins al cap de tres anys. A la darreria del 1954 s'apun
talà una columna d'un finestral de la nau meridional que estava molt erosi
onada i alguns dels calats dels finestrals, també en perill . E l 21 d'octubre de 
l'any següent el Patronat va acordar realitzar un estudi aprofundit per tal de 
restaurar algunes de les columnes i traceries dels finestrals que perillaven. 
U n mes després l'arquitecte de Zona, A . Ferrant, informava el Patronat que 
abans d'un any iniciaria la restauració, i que era de l 'opinió de desmuntar 
els elements de la traceria que presentessin peril l de caure, a fi de salvaguar
dar-ne els elements originals. E l 19 de juny del 1956 es promulgà l'ordre 

10. D'estructura molt similar al que localitzem a la part superior de la muralla de Tarragona 
i que va ser construït seguint les ordres del rei Pere el Cerimoniós, per a reforçar les 
muralles romanes durant la fortificació tarragonina i la construcció de La Muralleta. 

11. ISABEL COMPANYS i M . JOANA VIRGILI. Els pennòdols de cornisa del monestir 
de Santes Creus: descripció i estudi iconogràfic. Santes Creus, Butlletí de l'ABSC. Santes 
Creus, 1991. p. 100-101. 
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que aprovava un projecte del monestir per un total de 117.614 pessetes, dins 
del qual, i amb una partida molt considerable, s'hi trobava el que feia refe
rència a la recuperació del claustre: es completarien les traceries malmeses i 
es reconstruirien els tres finestrals de la galeria sud que hi mancaven. Però 
donades les dificultats d'aconseguir personal especialitzat per portar satis
factòriament a terme l'obra, la Permanent decidí realitzar la restauració i 
reconstrucció de tots els finestrals fins on pogués , i el Patronat resolgué 
ampliar l 'actuació a quatre més i sufragà 157.865 pessetes en total. Des del 
març fins al maig del 1958 la brigada de picapedrers treballaren a Santes 
Creus refent els finestrals gòtics de la nau nord en tota la llargària. Es po
gueren aprofitar alguns elements del calat original, com fusts de columnes, 
sencers o parcialment, restes de traceria, basaments i quatre capitells que 
s'havien conservat, fora del seu emplaçament, en el monestir. A f i de desta
car el bon treball d'aquests operaris reprenem el comentari de Vives i Miret , 
publicat p er E Fort" 

En mérito a la honradez profesional de la brigada de 
"caníeiros" queremos destacar que, teniendo ya totalmente 
labrada la obra del primer ventanal según el plan que les fue 

facilitado, y apercibidos de una incongruència en la solución 
de su trazado, se aprestaron voluntàriay generosamente a des-
perdiciar una buena parte de las piezas labradas, sometiéndo-
se a la ejecución delproyecto rectificado ". 12 

L'actuació als finestrals de la galeria occidental es féu efectiva el mes de 
maig del 1960, i consistí en la substitució dels pocs elements de la traceria 
de cinc dels finestrals erosionats. Tot i així s'hi esmerçaren 200.000 pessetes, 
repartides, a parts iguals, entre el Ministeri d 'Educació Nacional i el Patronat. 

Per una ordre, signada el 15 de j u l i o l del 1961, s'aprovava un projecte 
d'obres de Santes Creus, amb un import de 100.000 pessetes. Suposava la 
restauració dels components dels finestrals de l'ala meridional, que calia 
substituir. Faltava ja poca cosa per deixar l'obra de restauració del claustre 
major enllestida, i el 4 de desembre del 1970 el Patronat adreçà una sol-

12. Fort, 1972. p. 316-321. 
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licitud de subvenció per acabar les obres, al Director General de Belles Arts; 
el 22 de ju l io l de 1971 es reiterà la petició i es comunicà a Alexandre Ferrant 
que el Patronat estava disposat a pagar les obres, les quals, per fi, s'enllestien. 

L'església 

Una nota escrita per l'abat Bartomeu de Ladernosa, l 'any 1367, ens pre
cisa que l ' i n i c i de la construcció de l 'església tingué lloc el mes de setembre 
de 1171 i que el 21 de juny de 1211, coincidint amb l'abadiat de Bernat 
d 'Àger, la comunitat es va traslladar a l 'església nova . l 3 El 1225 ja s'havien 
bastit els tres primers trams, però les obres es perllongaren fins el 1280. 
L'estructura arquitectònica, clarament bernardina, és de planta de creu l lat i 
na amb tres naus, de sis trams, i un profund presbiteri carrat, flanquejat per 
un parells de capelles amb voltes de canó apuntat i un ampli transsepte. E l 
cobriment és de volta de creueria, amb nervis prismàtics, que arrenquen 
d'un cul de llàntia ornat amb simples fulles de llorer, separats per arcs fai-
xons apuntats i , a la nau central, pilastres interrompudes per vuit rotlles, a 
excepció del darrer tram. Forts pilars, units per arcs formers de mig punt, 
reben directament l'empenta de les voltes secundàries. Ocupa l 'extrem nord 
del creuer la porta dels difunts, i a l 'extrem oposat l'escalinata que comuni
ca amb el dormidor, la sagristia i la porteta de la torreta d'escala, que el 
1575, i sota l'abadiat de Jeroni Contijoc, acollí les campanes: és la torre de 
les hores. A l creuer, l'oculus, i damunt d'aquest, el cimbori, només visible 
des de l'exterior construït vers el 1312 

L'any 1258 el rei Pere el Gran decidí ser enterrat a Santes Creus i fou 
escollit el transsepte per a construir-hi el sepulcre. L'obra, un baldequí que 
imita models sicilians, fou realitzada entre els anys 1292-1295, i conjuga, 

13. J. VILLANUEVA: Viage literario a las Iglesias de Espana. T. JOC Real Acadèmia de la 
Historia. Madrid, 1851. p. 228-229. E. FORT. La nota històrica de Fr La Dernosa sobre 
Santes Creus. Butlletí Arqueològic. Tarragona, 1932. i El historiador de Santes Creus Fr 
Domingo, sus precursores y el libro de Pedret. Santes Creus, 1949, p. 30-31. A. FOLCH. 
Una rèplica de la nota històrica de La Dernosa en un códice madrileilo. Santes Creus, 
1964, p. 303-308. J. AINAUD et altrii. Els vitralls del monestir de Santes Creus i de la 
catedral de Tarragona. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1992. p. 14. 
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amb mestria, el treball de l'escultor gironí Bartomeu, dels pintors Gi l , Pere 
Sanç i Andreu de la Torre i del picapedrer vilafranquí Guillem d'Orenga, 
amb la reutilització d'un vas de pòrfír. És disposat damunt de dos lleons i 
cobert per una urna a doble vessant d'on sorgeix una torreta hexagonal i 
ornada amb quinze sants, a més de la Mare de Deu amb el Nen, treballats en 
alt relleu. Als peus del sepulere una llosa cobreix la tomba de Roger de 
Llúria. 

A l pilar oposat admirem el mausoleu de Jaume I I i Blanca d 'Anjou 
(11310). L'obra s 'encarregà el 1312 al mestre Bertran de Riquer i al lleidatà 
Pere de Prenafeta; el model, inspirat en el de Lluís I X de França, incorporà 
les imatges dels monarques, probablement esculpides pel lleidatà Francesc 
de Montflorit , sota un dosser en el qual treballà el lapicida Pere de Bonull . 

La capella major conté el retaule barroc, del 1640, obra de l'escultor 
Josep Tremulles, que substitueix l'antic gòtic, obra de Guerau Gener, Pere 
Serra i Lluís Borrassà. A la nau de l'Evangeli localitzem el panteó dels 
Montcada-Medinaceli, de marbres i jaspis, que va ser construït, en el rerecor, 
l 'any 1756. 

El pas de la l lum es produeix per finestres de doble esqueixada, closes 
per vitralls monocroms, d'esquema geomètric, i per l'immens finestral pol i 
cromat, d'iniciativa reial, allunyat de les rígides regles de Sant Bernat, rea
litzat pels vols de l'any 1300. 

L 'edif ic i patí , com a conseqüència ineludible de l ' exclaust ració , nom
broses destrosses. La primera es produí el 29 de desembre del 1835, quan 
una legió d 'Àger , procedent del castell de Querol i de camí eap a Tarragona, 
incendià el cadirat de cor i l'orgue. U n any després , el capità d'una com
panyia intentà, sense aconseguir-ho, saquejar el sarcòfag de Pere el Gran; 
tanmateix, profanà les tombes de Jaume I I i de Blanca d 'Anjou, la qual 
fou l lançada al pou del palau reial. El 18 de j u l i o l del 1843, tres mesos 
després que fra Miquel Mestre n 'hagués formulat la pet ic ió , fou promul
gat el reial decret pel qual l'Estat concedia l 'església major com a par rò
quia de Santes Creus. Les malvestats realitzades en el doble pan teó reial, i 
l 'estima envers el cenobi de fra Mestres, provocaren que aquest, el 1850, 
dirigís una carta a la Comiss ió de Monuments denunciant la urgent neces
sitat de la seva restauració per a poder salvar-lo de la ruïna total. En res
posta, la Real Acadèmia de San Fernando, l 'any 1854, hi dest inà 625 pes
setes, i la Comiss ió , uns mesos més tard, en donà 2.150, i a la f i del 1856 
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les obres de restauració eren ja acabades i s'hi col·locà, a més , una reixa 
de protecció que fou retirada l 'any 1932, en temps del primer Patronat. El 
1870 el monestir es convertia, des del 5 d'octubre al 15 de desembre, en 
penal per a la població penitenciàr ia de Tarragona per por que els reclusos 
fossin afectats per l ' ep idèmia de la pesta groga; aleshores l 'esglés ia serví 
de dormitori . A l final del mes de j u l i o l del 1881 fou objecte del robatori 
d'un calze, una custòdia i de la violentació del sagrari. L'arquebisbat de 
Tarragona, el gener del 1915, demanà per al Museu una petita campana en 
forma de caldera, procedent de l'antic rellotge i que tocava els quarts; a 
canvi pagà una campana nova. 

El llastimós estat que presentava l'interior de l 'edifici provocà que, en la 
sessió del 19 de febrer del 1923, el Centre Excursionista de Catalunya se 
n ' o c u p é s i exposés les seves idees de remode lac ió a l'arquebisbat de 
Tarragona. Apuntaven la possibilitat de traslladar l 'enterrament dels 
Montcada-Medinaceli, que invalidava una de les arcades, i de diversos al
tars que en cegaven d'altres, i proposà la possibilitat de recuperar el retaule 
gòtic que restava en el museu de la catedral; però l'arquebisbat no donà cap 
resposta. Passat un any el vicari de l 'església demanava a l'arquitecte tarra
goní A . Pujol, que estudiés la manera d'evitar l'entrada d'aigua, quan plo
via, pels finestrals de l 'església, però no fou atès. 

U n redreç lent però continuat començava l'octubre del 1926, quan la 
Comiss ió de Monuments dóna comptes dè l'obertura d'una rasa de saneja
ment, per l'exterior, al voltant de l 'església on el nivell del terreny era més 
alt que el del sòl, per tal d'aïllar-la de la humitat. El 10 d?octubre de 1929, la 
Comissió decidí donar una capa d 'o l i de llinosa a les portes del monestir, 
tant a la que dóna a la plaça com a la de l 'església. L'any 1935 el Patronat 
programava un ampli projecte d'obres de conservació: la desaparició de les 
restes de l'antic cor, restablint la comunicació de la nan central amb les 
laterals; el trasllat de l'enterrament dels Montcada-Medinaceli; desmuntar 
el capdamunt del retaule de l'altar major -que impedia la visió del rosetó de 
l'absis-; restaurar les vidrieres dels finestrals i pavimentar de nou l 'església. 
Les obres s'iniciaren el 1937 i foren retirades les restes de l'antic cor, es 
desmuntaren les gruixudes parets i les restes de retaules, a més de desmun
tar el sepulcre dels Montcada-Medinaceli, emplaçat a l ' intercolumni de la 
dreta immediat al creuer, i bastir-lo novament a la capella de les ànimes, tot 
retirant-ne el retaule per a ser exposat en el futur museu. Va tenir la mateixa 
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sort el rerecor d'escultura barroca, relativament estimable. Tanmateix ni l 'un 
ni l'altre no arribaren a l'inexistent museu i continuen esperant dies millors 
en els magatzems del monestir. Com a conseqüència d'haver retirat les pa
rets del cor, el vell paviment restà més alt que el de l 'església, j a que s'hi 
accedia per mitjà de dos graons; però la Comissaria no reféu el terra. 

E l 5 de setembre del 1950 foren inaugurades les obres del paviment de 
l 'església, sufragades per la Diputació de Tarragona; s'hi començà a treba
llar el mes de novembre del 1951 i s'acabaren el 4 d'abril del 1952. L'esforç 
econòmic d'aquest estament fou considerable, ja que s'empraren lloses tre
ballades. La millora no fou discutida, però sí que ho fou molt la manera de 
realitzar-la. De primer ja sobtà el color i la qualitat dels materials utilitzats, 
però la solució més espectacular fou el rebaixar del paviment, potser de 
manera exagerada, ja que s'alliberaren la majoria de les pilastres i alguns 
trossos de paret interior, bastida a nivell superior i que amb el temps reque
rien un repàs a fons. Així mateix encara no estaven les obres del tot enllesti
des i en una visita del Patronat, el 5 de maig del 1952, s'informa de la neces
sitat de: refer la instal·lació elèctrica, reconstruir el setial dels celebrants 
restaurar l 'armari de les relíquies, bastir dos ainbons, recompondre els pina-
cles dels enterraments reials, descrostonar les parets i les pilastres a la part 
baixa, traient-ne l'arrebossat i deixant la pedra picada al descobert a més de 
donar una mà d 'ol i de llinosa a la porta forana i al cancell restaurar 

quatre 
finestrals i un de petit netejar finestrals i arcades 

Dos elements també emblemàtics de l 'església requeriren en un o altre 
moment l 'ateneió de les autoritats. Així l'any 1939 la Comissaria preveu la 
necessitat de restaurar els vitralls de la rosassa, i la junta del Patronat cele
brada el 5 de juny de 1957 constata que la rosassa podria perdre alguns dels 
seus elements vítrics i que convindria restaurar-los, i s'acorda, doncs, demanar 
pressupost a la casa Granell, de Barcelona, però el 1965 es torna a parlar de 
la necessitat de consolidar el rosetó, i el 1966 es reitera aquesta necessitat. 
L'any 1989 es restaurarà la traceria de la rosassa substituint-ne les parts 
deteriorades per altres de noves i la casa Bonet de Barcelona en restaurà tots 
els elements vítrics. 

Pel que fa a la torre de les hores, l'any 1935 el Patronat la incloïa en el 
programa de les obres de conservació de Santes Creus, informant que calia 
repassar l'escala de cargol que hi conduïa des del pla de l 'església fins al 
terrat o teulada, dotar la caixa d'escala de l lum elèctrica, reconstruir-ne el 
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darrer tram, estudiar la possibilitat que el rellotge que hi estava instal·lat 
tornés a funcionar. El cimbori fou un dels altres elements que requeriren 
l 'a tenció del Patronat l 'any 1935, i s'acordava treure les campanes dels 
finestrals, restaurar i consolidar a fons els mainells i les traceries dels fines
trals descoberts i restituir-ne els elements necessaris per tal de retornar-li el 
seu estil. 

E l dormidor 

Des del claustre, una escala comunica amb el dormidor dels monjos, un 
ampli espai de 46 metres de llargada per 11 d'amplada, que es troba adossat al 
capcer sud del transsepte. La coberta, a doble vessant, de bigues i teules, és 
sostinguda per onze arcs diafragmàtics apuntats, que sobresurten a l'exterior a 
manera de contraforts, que descansen en simples mènsules piramidals. A amb
dós costats, una sèrie d'arcs formers apuntats reforcen els murs. En el para
ment septentrional h i localitzem una porta de mig punt que comunica amb 
l'església i una porteta que dóna accés a la torre de les hores i a l'antic arxiu. 
En el mur oposat, una finestra de la biblioteca i que originàriament rebia la 
l lum de l'exterior, a més de dues portes de mig punt que permeten l 'accés a la 
torre, construïda el segle X I V arran de la fortificació i que allotja, a la planta 
baixa, la presó, en el primer pis el Museu, i al pis superior la biblioteca. El cos 
d'edifici comprèn, a la planta baixa, la sala capitular, el parlador, el passadís 
dels horts i la sala dels monjos; fou construït entre el 1191 i el 1225. 

Tampoc aquesta estança no s 'escapà dels desperfectes ocasionats per 
l ' abandó, el pas del temps i les accions humanes. Així, j a el 1852, la Comis
sió de Monuments lliurava a fra Miquel Mestres la quantitat de 497,5 pesse
tes per a restaurar l 'església i les teulades del dormitori i del palau reial. E l 
1857 la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando demanava que la 
Comiss ió de Monuments de Tarragona fes un pressupost de les obres més 
necessàries a realitzar en el cenobi, i es contestà que era urgent refer la co
berta del dormidor, on calia posar teules noves per valor de 900 pessetes; les 
obres s'enllestien l'any següent. 

L'any 1870, en el procés de condicionament del monestir per allotjar la 
població penitenciària de Tarragona, es col·locaren reixes a les obertures del 
dormidor i destruïren la cel·la de Sant Bernat Calbó, que s'havia conservat 
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pràcticament intacta, amb gran veneració i respecte. Vint-i-un any després, 
el conserge del cenobi, senyor Josep Argilaga, enderrocà l ' envà que tapava 
la porta d 'accés des del dormidor a la torre de les hores i que permetia des 
d'allí l 'accés a la teulada de l 'església i al cimbori. Malgrat que el fet moles
tà l ' ecònom de Santes Creus, la Comissió de Monuments deixà molt clar 
que l'arquebisbat no n'era el propietari i que la vigilància corresponia al 
conserge i per tant aprovava la seva acció. L'arquitecte barceloní Joan Rubió 
i Bellver, l 'any 1923, va realitzar, per encàrrec de la Direcció General de 
Propietats i Impostos, una valoració del monestir, i en l'apartat del dormidor 
comenta que la superfície de 312 metres posseeix un sostre en bon estat 
perquè va ser reconstruït l 'any 1912 per l'arquitecte Francesc Barba i Masip, 
però que calia refer les portes, canviar carreus, substituir el paviment, col·
locar vidres a les finestres, arreglar l'escala del fons del dormidor i així 
mateix la que puja des del claustre, a més de fer-hi una harana de pedra i 
resseguir i refer els murs exteriors. 

En la programació de les obres a realitzar en el monestir l 'any 1935, pel 
que fa al dormidor, el Patronat citava les de pavimentar, restituir els fines
trals, restaurar la porta que comunica amb l 'església i l'escala que hi baixa, 
enderrocar l'escala que pujava a la biblioteca, revaloritzar el finestral que 
feia de porta i construir-hi un nou accés per un altre lloc, potser pel priorat. 

Vint-i-un anys més tard, el Patronat demanava a la Direcció General de 
Regions Devastades una subvenció de 50.000 pessetes per a pavimentar el 
dormidor. Dos anys després, el 5 de maig, informava que el projecte de 
pavimentació i les noves escales d 'accés a la biblioteca ja estava preparat i 
només estava pendent dels tràmits burocràtics, però un seguit d'entrebancs, 
com el canvi dels membres de la Junta de la Comissió Permanent, la neces
sitat d'actualitzar el projecte i la manca de pressupost, feren que no avancés . 
L'any 1966 i amb motiu del I Col·loqui d 'Història del Monaquisme Català 
que se celebrava a Santes Creus, l ' A r x i u Bibliogràfic pressionà fortament el 
Patronat perquè es portessin a terme les obres, però no es pogué fer res fins 
el 1969, en què la junta del 16 de juny del 1969 donava compte que els 
treballs al dormidor estaven acabats i havien costat 405.970 pessetes. Deta
llaven que s'havia repassat l'escala d 'accés al dormidor des del claustre 
anterior, s'havien omplert tots els buits i els desperfectes, a més de refer 
amb pedra picada les desviacions laterals superiors dels trams dels graons 
que s'havia col·locat la barana i l 'ampit de pedra; la porta de fusta s'havia 
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restaurat i s'hi col·locà un passamà; es pavimentà la sala del dormidor amb 
rajola de terra cuita, fabricada d'acord amb el model tradicional emprat en 
el monestirs, i es retornà a la sala el seu aspecte primitiu; també es posaren 
vidrieres emmarcades amb ferro, fou corregit l 'accés des del dormidor al 
sobreclaustre, es restauraren les dues portes romàniques del mur sud i es 
reféu el gran finestral que havia estat tapiat en part i fet servir de porta d'ac
cés a la biblioteca, i desaparegué l'escala de doble tram. 

E l claustre posterior 

S'hi accedeix des del claustre principal, travessant el parlador. Se'l coneix 
com el segon claustre, claustre posterior o de la infermeria, i va ser bastit, en 
connexió amb el palau reial, el segle X I V Presenta una planta rectangular, 
amb galeries, embigades, compostes per senzills arcs apuntats que sorgeixen 
directament de la banqueta que recorre tot el perímetre. En la segona meitat 
del segle X V I I I se l i aplicà un sobreclaustre, del qual ens queden rastres de les 
voltes de guix i alguns esgrafiats. A l seu redós es troben, a la nau occidental, la 
porta de la Sala de Monjos i la porteta que condueix a la presó; a la galeria sud, 
les cuines i el palau reial; a la banda de llevant, les cases dels monjos jubilats 
i la petita capella de la Trinitat; al costat occidental, la infermeria, reformada 
al segle X V I I I i reconstruïda el 1935. Clou un bonic i auster jardí, ornat amb 
un brollador central i alts xiprers. 

Aquesta dependència i el seu entorn fou la part que més patí els efectes 
devastadors de l 'exclaustració. El 1874, escamots de Vila-rodona, amb l 'ex
cusa de fortificar la vila, s'endugueren nombroses bigues, cosa que provocà 
l'enderroc de gran part d'una ala del claustre. 

L'any 1874 en els edificis dels frares jubilats ubicats entre el palau reial 
i la capella de la Trinitat, malmeteren els sostres, que feia poc havien estat 
restaurats, per a sostreure'n la fusta i n'arrencaren les bigues fins a deixar-
los convertits en ruïnes. De les dependències conegudes de la reina Peronella, 
en destruïren el lavabo, el bonic enteixinat d'alzina i la reixa de la finestra 
que donava a l'esmentada capella i des d'on escoltava la missa. S'endugue
ren les portes clavetejades del palau reial i malmeteren el brocal del pou. 
Uns anys després, el 1902, en la sessió de la Comissió del 7 de desembre, 
coneixedors del mal estat de les teulades del claustre i mancats de recursos, 
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adreçaren una petició de diners al Governador de Tarragona, encara que 
desconeixem si reeixí. L'arquitecte Joan Rubió Bellver, l 'any 1923, i potser 
com a resultat de la denúncia feta pel conserge del monestir el 1922, fa una 
valoració de l'estat en què es trobava el cenobi en aquell moment, i en refe
rir-se a aquest indret deia que calia refer gran part del sostre i substituir-ne 
les bigues, reconstruir alguns trossos de mur enderrocats com a conseqüèn
cia d'haver sostret les bigues, pavimentar el terra, canviar algun carreu i 
rebaixar el nivell del pati interior a fi d'evitar les humitats. Tres anys més 
tard, el conserge informa a la Comissió de Monuments del perill d'enderroc 
de l 'únic angle del claustre que encara restava cobert. E. Toda es féu ressò 
de la denúncia i es concretaren les obres de reconstrucció de les teulades 
dels tres angles ja ensorrats i de refer l'embigat que encara s'aguantava, bé 
que amb dificultats. En la reunió del 10 de novembre de 1927 afortunada
ment s'informava que s'havien posat bigues de ciment armat al claustre 
posterior i també al palau reial. El 10 de setembre del 1929 es comunica que 
ja s'havien arranjat les teulades de les quatre naus del claustre posterior 
Tanmateix quedava pendent una part important" l 'hort interior claus

tral ülantat d'avellaners i carxoferes aue calia convertir lo en un bonic iar 
dí. L'arquitecte Martorell, de la Mancomunitat catalana n 'e laborà el projec¬
te i a la tardor del 1929 començaren els treballs" el 10 de febrer del 1930 j a 
s'havia rebaixat el nivell de l'espai interior i la Comissió decidí que hi fos¬
sin ülantats xinrers facilitats nel senvor E Toda i altres ülantes La reunió 
del 30 de setembre donava compte que la plantació havia estat un èxit. 

E l Patronat, l'any 1935, programa la pavimentació de les quatre naus 
claustrals i el pati del palau reial; a més, estudia rebaixar les teulades de les 
naus per tal de donar més l lum a les finestres del palau reial i del celler. 

En reunió del Patronat a Santes Creus, el 5 de maig del 1952, s'acorda 
muntar un brollador al centre del jardí , el qual s'hi construí cinc anys més 
tard. 

Mossèn Romà Comamala, el 1958, planteja al Patronat la necessitat d'ade
quar els espais compresos entre el palau reial i la capella de la Trinitat; poc 
temps després es dugué a terme el planteig amb uns resultats òptims. 
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L a sagristia nova 

Fou una de les edificacions més controvertides en aquest darrer segle, j a 
que les opinions oposades sobre si s'havia de conservar o d'enderrocar s'al-
temaren durant molt de temps, i a la fi fou enderrocada. Així, el 24 de gener 
de 1903, la sessió de la Comissió de Monuments encarregà a l'arquitecte 
Ramon Salas i Ricomà que fes restaurar la sagristia donat el seu mal estat, i 
la sessió del 10 de febrer del 1927 fa constar que les obres del sostre estaven 
ja enllestides. U n informe del Patronat del 1935 comunica que la sagristia és 
un edifici molt espaiós, però de construcció molt tardana, que es troba en 
molt mal estat. Afegeix que no té cap valor artístic ni arqueològic, que tapa 
un dels finestrals romànics del capítol i que el portal que comunicava aque
lla nau amb la sagristia havia estat obert sacrificant un finestral romànic de 
la sagristia vella. Com que la restauració suposava un cost molt elevat i la 
importància històrica i arqueològica, deien, era escassa, n'aconsellaven l 'en
derroc i la restitució a la sagristia vella de la seva primitiva funció. L'aterra
ment es féu realitat l 'any 1937 i , malgrat la pèrdua, s 'aconseguí millorar la 
perspectiva de l'absis, alliberar la torre de les hores, descobrir una conside
rable extensió del mur exterior del dormitori una major lluminositat en el 
capítol que l'antiga sagristia recuperés la seva funció i deixar lliure de càr
regues l 'edif ici de la infermeria 

La capella de la Trinitat 

L'auster i petit edifíei de planta rectangular de l'acabament del segle X I I , 
emplaçat a l 'extrem nord-oriental, darrere del claustre vell, fou la primitiva 
església dels monjos, la qual passà, uns anys més tard, a ser la capella de la 
infermeria. Bastit amb carreus, consta d'una volta de canó apuntat, recolzat 
en una ímposta de quart de bocell, dues finestres espitllerades en cadascun 
dels extrems i una porta de mig punt oberta a migdia, per on s'hi accedeix. 

L'hivern de 1861 s'hi realitzaren les primeres obres de consolidació 
repassant-ne els murs, i no fou fins setanta-cinc anys més tard que el Patronat 
se n 'ocupà . Es trobava malmesa i envoltada de parets sense interès, que 
n'impedien la visió completa. Així, se la isolà, es retornà al finestral del mur 
occidental la seva forma primitiva -havia estat convertit en una porta-, i es 
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tapà el forat inferior, se suprimí l'arrebossat de les parets interiors, es retirà 
la terra exterior que cobria els murs i provocava humitat; hom arranjà el 
paviment i els murs, fou oberta la porta de migdia i h i foren construïdes 
escales d 'accés ; a més es referen els dos finestrals. L'any següent estaven 
preparats els materials per a substituir-ne les mènsules de cornisa, refer la 
teulada i col·locar vidres a les obertures, però a causa de la guerra s'hagueren 
d'interrompre les obres. 

L'arquitecte A . Ferrant, el 21 de març del 1946, va obtenir l 'aprovació 
d'un projecte presentat per un import de 30.462 pessetes, que permetria la 
reconstrucció de la cornisa i el repàs dels murs. L'any 1954, a proposta de 
mossèn Romà Comamala, el Patronat acordà la col·locació d'una porta equi
pada amb decoració de ferros forjats i dels vidres. El 5 de juny del 1955, 
festa de la Trinitat, fou reintegrada al culte. Actualment només és oberta a la 
visita turística. 

E l Palau Reial 

A la banda meridional del claustre posterior h i localitzem el palau reial, 
que respon a la iniciativa de Pere el Gran, enriquit per Jaume I I i ampliat per 
alguns abats perpetus, des de Guillem de Ferrera (1347-1375) fins a Pere 
Noguers (1593-1608). Les dependències es reparteixen a l'entorn de dos 
patis contigus i es distribueixen en tres nivells. U n vestíbul amb enteixinat 
ornat amb heràldica reial i de l'abat A . Porta (1390-1402) ens introdueix al 
primer pati, on uns senzills permòdols escalonats sostinguts per arcs rebai
xats aguanten l'escala principal, que ens condueix a una galeria amb barana 
de pedra on descansen columnes quadrilobulades i arcades sobre capitells 
ornats a dos nivells. És coberta per un bonic i interessant enteixinat. A l ' i n 
terior d'aquest pis observem les cambres reials, segurament modificades 
pels diferents abats que hi habitaren. Si retornem a la planta baixa desco
br im en el dintell de l'escala un formós relleu amb les armes catalanes entre 
àngels i lleons tinents. A l'esquerra del pati principal, una porta ens condu
eix al segon cos del palau; les dues grans arcades de mig punt que hi figuren 
són segurament els vestigis més antics del palau del rei Pere el Gran A l 
segon pis d'aquest mateix pati, trobem dues baranes amb columnetes una 
de pòrfir que mostren els escuts dels abats A Porta J Pinyana (1430-1438) 
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i el de J. Valls (1534-1560) flanquejant una porta conopial. Aquest darrer 
abat sobrealçà el palau construint dues galeries d'estuc i un mirador, a base 
d'arcs carpanells i columnes hexagonals. Enregistrem en darrer lloc una úl
tima intervenció feta per l'abat P. Nogués : es tracta d'una escala de cargol, 
que forada la torre, a la part superior de la torre de l'homenatge, on havia 
estat reclòs el f i l l de Jaume I I . 

L'espai resultà molt afectat per l 'abandó en què restà el monestir; així, 
sabem que poc després de l 'exclaustració presentava ja un estat d'assola-
ment important i que a poc a poc anà empitjorant, i malgrat les denúncies o 
informes a les entitats que es feren responsables de la seva conservació, el 
seu redreç era encara llunyà. Des de l'any 1836 una sèrie de desafortunats 
esdeveniments s'hi succeïren. Aquell mateix any el cos de la reina Blanca 
d 'Anjou fou llançat al pou del primer pati del palau per una companyia de 
soldats, sota les ordres del seu capità, que havien arribat al monestir amb la 
intenció de saquejar les tombes reials. No aconseguiren obrir la del rei Pere 
el Gran però, malauradament, sí les de Jaume I I i la seva muller Blanca. 1 4 

Deu anys 'més tard res no havia canviat i l 'edifici encara restava abando
nat. L'Ajuntament de Santes Creus, a f i de rehabilitar i conservar-ne les 
dependències , adreçava una proposta al Ministeri, de convertir el palau reial 
i el palau de l'abat en una hospederia que permetria allotjar els futurs visi
tants del cenobi i alhora solucionaria, d'alguna manera, la necessitat urgent 
de la seva restauració. Tanmateix es prioritzaren altres obres en edificis del 
monestir, que es trobaven en pitjor estat, i no fou fins el 1958 quan s'hi 
destinà la modesta suma de 3.840 rals, que poca cosa pogueren solucionar.1 5 

Fra Miquel Mestre, exmonjo del cenobi i rector de Santes Creus, preocupat 
pel que podria suposar l ' imminent enfonsament de la teulada del palau reial, 
com a conseqüència de les filtracions de les aigües, el 1860 trameté un ofici 
a la Comissió de Monuments en què exposava la urgent necessitat de realit
zar-hi obres de conservació. La resposta arribà l'any següent acompanyada 

14. BUEN AVENTURA HERNÀNDEZ SANAHUJA,. Història del Real Monasterio de SS. 
Creus. Sufundación, progresos, ruinay restauración has ta el presente. Tarragona, 1886. 
p. 90; Expediente a la Real Acadèmia de la Historia por la Comisión Provincial de 
Monumentos de Tarragona, del 16 de juliol del 1890 i Fort, 1972, p. 34. 

15. Hernàndez,! 886 p. 81 i Fort, 1972,p. 75. 
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d'una exigua subvenció que permeté adobar les esquerdes dels murs exteri
ors i interiors. 1 6 Sembla però que les obres de les teulades es degueren realit
zar, si no les més primordials, aquell any, ja que B. Hernàndez Sanahuja, el 
1862, diu que al palau només l i manquen portes i finestres noves per a poder 
ser habitat. És també en aquest moment quan es recuperaren unes portes 
grosses clavetejades amb claus de ferro de cabota rodona, que havien estat 
sostretes del palau un temps abans; també s'obren passos entre les parets 
mitjaneres de les cases del palau reial a f i de comunicar-les sense necessitat 
de pujar i baixar escales. 

U n fet estrany al monestir incidí en gran manera en la modificació de la 
seva estructura. Així, l 'any 1870, una epidèmia de pesta groga es propagà 
per la ciutat comtal, i la por que arribés a Tarragona empenyé el seu gover
nador a traslladar al cenobi la població penitenciària d'aquesta ciutat. Calia, 
per tant, fer obres d'arranjament i consolidació per rebre els nous habitants. 
Tanmateix les obres suposaren, en molts casos, més que una consolidació 
una destrucció d'espais que serien ja irreparables. En el palau foren instal-
lades les oficines, els treballadors i les cavallerisses, i s'hi construí, a més, 
un forn per a coure el pa. L'ocupació durà tres mesos.1 7 

Quatre anys més tard, i amb l'excusa d'endur-se els materials d'enderroc 
per a la fortificació de Vila-rodona, els seus habitants, ajudats per un tinent 
coronel al front d'una companyia de "Cazadores Arapiles", destruïren el 
brocal del pou del pati i el llançaren al fons, a més de provocar nombroses 
destrosses en d'altres indrets. 1 8 

Passat un any, el 1875, es produí l'enderroc d'una part de la teulada, i el 
rector ho comunicà immediatament a la Comissió de Monuments, la qual, 
com que no disposava de recursos, acudí a la Diputació de Tarragona, que 
assumí immediatament la despesa per a solucionar el greu problema. M a l 
grat tot, tres anys més tard la situació no havia millorat i s'havia accentuat la 
urgent necessitat d'obres de consolidació. La Comissió de Monuments ho 
exposà a diferents organismes, però no aconseguí res; llavors, aconsellada 
pel rector i conservador del monestir, Jordi Llobet, optà per desfer-se d'uns 

16. Hernàndez, 1886, p. 72 i Fort, 1972 p.75-76. 
17. Hernàndez, 1886 p.7 i Fort, 1972 p. 81-82. 
18. Hernàndez, 1886 p. V I I I i I X i Fort, 1972, p. 85. 
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congrenys i reparar el més indispensable amb els cinquanta-cinc duros acon
seguits, i encarregà a l'arquitecte F. Barba i Masip un projecte d'obres a 
practicar en el monestir de Santes Creus; projecte que fou enllestit el 13 de 
juny del 1881. 1 9L'estat de precarieritat continuava i es feia novament palès 
en els comunicats que, el 1882, la Real Acadèmia de Bellas Artés de Madrid, 
d'una banda, i el rector de Santes Creus de l'altra, dirigien a la Comissió de 
Monuments de Tarragona informant de la seva situació. La Comissió tarra
gonina actuà amb rapidesa i encarregà un nou informe tècnic a l'arquitecte 
F. Barba i Masip, però, amb tot, no pogué evitar que a últims de gener del 
1883 caiguessin algunes de les parets i es desplomés tot l'angle nord-est. 
Així s'evidenciava en quedar al descobert, una vegada més, la inestabilitat 
arquitectònica del palau. 

Havia començat el procés d'enfonsament de l 'edifici , i la Comissió de 
Monuments no disposava dels recursos necessaris per fer front, amb la rapi
desa que es requeria, a les obres de restauració si es volia frenar el procés de 
destrucció. Novament s ' informà de la urgent necessitat d'apuntalar-lo, si es 
volia conservar la part encara dempeus, i se cercaren recursos en diferents 
institucions com l 'Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando i al Ministerio 
de Fomento, però les cinc mi l pessetes demanades no arribaren fins el març 
de 1884, i mentrestant la mateixa Comissió de Monuments hagué d 'avançar 
els diners per evitar la ruïna total. El projecte de restauració, presentat per 
l'arquitecte F. Barba, de 84.123 pessetes, va ser acceptat, però els diners van 
anar arribant, molt a poc a poc, fraccionats en petites partides fins a comple
tar la seva totalitat el 1892. Durant el procés de restauració s 'enretirà el pis 
de damunt de la galeria gòtica del pati occidental del palau, que perjudicava 
l'estructura del conjunt, i es consolidaren i referen les estructures més perju
dicades 2 0 Quedava encara feina a fer, i diferents institucions com l 'Associ
ació Artístico-Arqueològica de Barcelona la Real Acadèmia de Bellas Artés 
de Sant Fernando continuaven reclamant que es posés remei a la ruïna que 
afectava la construcció c OÏTTÍ ara els calats de la galeria del pati occidental 
però tot quedà aquí i ben més s'hi j3 o \x c re ii fer. 

19. J. M . Sabaté i Bosc. La restauració de Santes Creus: Presència de Buenaventwa 
Hernàndez Sanahuja, dins fe Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraco
nense. Tarragona, 1991. p. 89-99. 

20. Fort, 1972, p.109-114. 
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L'aiguat de Sant Jacint del 17 de j u l i o l del 1921 representà un revés 
important per al cenobi, ja que rebentà, per dos llocs, els murs del palau 
reial, a m é s de perjudicar el celler. Sabem t a m b é que el fang afectà 
seriosament d'altres edificacions, però no fou fins passat un any quan la 
Direcció General de Propietats i Impostos encarregà a l'arquitecte barceloní, 
Joan Rubió Bellver, un informe sobre les obres que hi caldrien. L'informe 
concloïa que el palau no es podia rehabilitar si no s'hi practicaven obres de 
gran importància. I concretava que, a la planta baixa, s'havien de resseguir 
les parets, canviar pedres, refer murs i alguns dels arcs, arreglar les escales, 
pavimentar de nou, canviar les bigues podrides, i construir les portes i 
finestres. ALprimer pis s'havien de canviar els sostres, les portes i finestres, 
col·locar barana en una de les escales i refer l'altra. 

L'octubre del 1926 encara no s'havia fet res, i el conserge denuncià l'estat 
de les teulades a la Comissió de Monuments de Tarragona. L'Eduard Toda 
recollí la denúncia i oferí els materials necessaris, per a les obres, sobretot la 
fusta, i es concretaren els treballs de repassar a fons les teulades; així, el 10 
de novembre del 1927 s'informava que s'havien posat bigues de ciment 
armat al palau reial. Passats dos anys, la Comissió comunicava que ja s'havien 
col·locat les portes, els balcons i les finestres al Palau, a més de practicar-hi 
obres d ' impermeabi l i tzació i de consolidar-hi alguns murs. 

Això no obstant, el mateix any un projecte de consolidació del monestir, 
realitzat per l'arquitecte tarragoní Francesc Monravà, informa que una de 
les edificacions que requereix major atenció és el palau reial, j a que presenta 
esquerdes considerables i altres senyals de separació, com a conseqüència 
de la poca adherència del morter i als deficients fonaments de l 'edif ici , i 
determina l ' import de les obres en 14.182,6 pessetes.21 La recuperació del 
palau reial, per tant, s'havia començat i continuaria uns anys. Així , el 1931, 
en temps del primer Patronat, es comunica que ja s'hi han col·locat les por
tes, els balcons i les finestres. Quatre anys més tard, el Patronat programava 
pavimentar el pati de llevant, com ja havia estat fet amb el de ponent, enrajolar 
totes les cambres dels pisos, construir l'escala de la galeria oriental del pis 
superior, restaurar els enteixinats interiors, suprimir l'escala que comunicava 

21. Arxiu General de l'Administració (fons de l'Antic Ministerio de Educación y Ciència), 
en Alcalà d'Henares. Lligall 1320-10. 
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el pati de llevant amb la galeria del primer pis, restaurar la galeria i els seus 
enteixinats i reconstruir el finestral que dóna al claustre. Pel que fa a la torre 
de l'homenatge situada a l'angle sud-est, amb comunicació per l'interior, en 
restaurarien els finestrals i els merlets. 

No totes les obres programades es pogueren dur a terme, j a que les bones 
intencions del Patronat hagueren de ser suspeses pels esdeveniments polí
tics del moment. Cal esmentar alguns canvis que des d'aquest moment fins 
ara s'hi han produït. Així el Patronat, el 5 de novembre del 1951, proposava 
que fos prohibit l 'accés del públic per no poder garantir-ne la seguretat. E l 3 
de juny del 1965 informava que s'havien repicat: els arrebossats dels murs. 
E l 26 de novembre del 1970 es determinà restaurar, sota la direcció de l'ar
quitecte Ripoll , de Tarragona, l'enteixinat del sostre de la galeria del pati 
occidental i fer-ne una col·lecció de fotografies abans de començar les obres. 
Aquest mateix dia s 'acordà la realització d'un projecte que permetés allotjar 
els investigadors. L'any 1969 la Direcció General de Promoció de Turisme 
proposà seriosament d'instal·lar-hi un parador de turisme, però les decidi
des i raonades intervencions en contra, del Patronat, del prior de Poblet i de 
molts estudiosos, feren que la idea s'anul·lés. Vers els anys setanta s ' intentà 
donar una nova funció al palau reial, que permetria allotjar el Museu del 
monestir però malgrat que el projecte estava realitzat s 'aturà Avui malau 
radament resta tancat al públic i s ense destinació 
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VISTA GENERAL 
El monestir de Santes Creus fou fundat cl 4 de desembre de 1150 a Valldaura, però les 

condicions del terreny obligaren els monjos a cercar un altre indret on instal·lar-se, i ho feren 
a Ancosa (Anoia), però la insalubritat del terreny n'aconsellà el trasllat definitiu a Santes 
Creus el 26 de gener del 1158. El cenobi se'ns presenta com un conjunt arquitectònic clara
ment horitzontal, en el qual destaquen les seves tres esveltes torres: el cimbori, capçat per un 
pseudollanternó; la torre de les hores, decorada amb merlets esglaonats; i el mirador, que 
sobremunta la porta de l'Assumpta. 

La població radicava entre els recintes monacals i encara trigaria anys a escampar-se. 
Autor: V. Boada Homs 
Any: 1950 
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V I S T A G E N E R A L 

El conjunt monàstic és una obra a cavall entre la darreria del segle XI I i l'inici del Ml 

Consta, com d'altres cenobis cistercencs. de tres recintes: un d'exterior, un segon de mitja 
clausura, i un altre de clausura. En aquests dos últims segles, els dos primers han sofert 
moltes transformacions penal d'adaptar-los com a habitatges del petit poble de Santes Creus. 
Quant a les dependències destinades a clausura, hem de destacar els enderrocs soferts l'any 
1874, quan es va destruir una part molt important de la zona del cenobi, situada entre la 
capella de la Trinitat i el palau reial. D'altra banda, en la dècada dels noranta l'edifici del 
priorat es recuperà i es condicionà per a un ïiudiovisuaL 

Autor Josep Serra l'alls 
Any: 1999 
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La font de Sant Bernat Calbó, que el 1912 estava decapitada, podem observar-la ja res
taurada, com a resultat del treball realitzat per l'artista tarragoní Salvador Martorell, l'any 
1932, i sufragat, en part, pels Amics de l 'Art Vell de Barcelona; l'escultor l i acoblà un cap 
nou i reféu el cistell amb raïm que porta el sant a la mà; a més, hi tomà a rajar l'aigua. 
Tanmateix comprovem que el terra de la plaça està sense pavimentar, contràriament al de la 
plaça de l'església, en el qual, durant el primer Patronat (1931), fou substituït l'enrajolat, de 
cairons trencats i malmesos de terra cuita, per carreus procedents de Tarragona, a més de 
refer-ne l'àmplia escala. 

Autor: Anònim 
Any: 1932 
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L'ahir i l ' avui de Santes Creus 

PLAÇA DE SANT BERNAT, DE PONENT A LLEVANT 
Eo primer terme observem la font de Sant Bernat que, del 1936 al 1939, es servà en el 

monestir a fi d'evitar que fos malmesa. EI 1954 l'Ajuntament de Vüa-seca, recordant el seu 
fill il·lustre, en realitzà una nova restauració, i darrerament, el 1995, a petició de l'Ajunta
ment d'Aiguamúrcia, es dugué a terme l'última. Al voltant del vas de la font s'hi va construir 
una vorera, de pedra picada, de protecció i embelliment. Al fons, la façana occidental dc 
l'església amb el gran finestral, restaurat l'any 1992, en el qual se substituïren els vidres 
trencats, s'emplouïà de nou i es canviaren els travessers de fixació i l'enfilat de protecció. 

El conjunt de la plaça respon al resultat de la urbanització realitzada per l'arquitecte 
Francesc Moriràvà i subvencionada per la Diputació de Tarragona l'any 1957. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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PLAÇA DE SANT BERNAT, DE LLEVANT A PONENT 
Les obres de pavimentació i adequació de la plaça de Sant Bernat es deuen a la Diputació 

de Tarragona amb motiu de la celebració a Santes Creus el "Dia del Municipio Rural' -, l'any 
1957. La fotografia ens mostra l'espai amb els arbres -cedits per l'Ajuntament de Tarragona, 
plantats l'any 1951 d'acord amb el disseny de l'arquitecte, F. Monravà-, arrencats; s'aprecia 
l'inici de les obres durant les quals es procedí a retirar les voreres i els pedrissos de la plaça. 
Les restes es veuen amuntegades a la banda esquerra, on també veiem les rases del clavegue
ram que recull les aigües de pluja per evitar que descalcin el portal reial o de l'Assumpta. 

Autor: Pere Serramalera i Cosp 
Any: 1957 
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L 'ahir i l 'avui de Santes Creus 

PLAÇA DE SANT BERNAT, DE LLEVANT A PONENT 
La fotografia ens mostra la plaça de planta trapezoïdal amb un lleu pendent, ja urbanitza

da ï pavimentada a base de rectangles de pedra reomplers amb un gruix de ciment pastat, la 
font central que ens dóna la benvinguda, els arbres ordenadament plantats de nou i el pas 
inferior de la porta de l'Assumpta, que dóna accés a la clausura exterior del monestir, amb un 
tou de morter, on es col·locaren, artísticament, còdols rodons de cantcll. 

Actualment la casa que conforma aquest portal, coneguda també com cal Bergadà, és 
propietat de la Generalitat de Catalunya 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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LA PLAÇA DE SANT BERNAT I EL PORTAL DE L'ASSUMPTA 
A l fons observem el portal de l'Assumpta, amb una obertura central d'arc mixtilini, entre 

dues columnes toscanes sobre pedestals bombats; és flanquejada per altres dues senzilles 
portes i sobremuntada per un curt frontó curvilini, centrat per un balcó limitat per pilastres 
esgrafiades; al damunt dos àngels sostenen la creu de doble travesser del monestir. Comple
ten la façana altres esgrafiats contemporanis, també de Femandinus Serra, com garlandes de 
raïms i magranes, pàmpols i àngels, a més de quatre balcons, una parella d'òculs ovals i un de 
superior, circular. Tot sobremuntat per la torre vuitavada a manera de mirador i construïda 
sobre un cos quadrat que presenta les finestres cegades. L'estàtua de Sant Bernat, decapitada, 
i la plaça sense pavimentar. 

Autor: Anònim 
Any: Abans del 1932 
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L'ahir i l'avui de Sarnes Creus 

LA PLAÇA DE SANT BERNAT I EL PORTAL DE L'ASSUMPTA 
La font, de mitjan segle XVTil, consta d'un vas cilíndric que recull l'aigua de quatre 

petites canelles, situades en el primer cos dels quatre en degradació de què es compon cl 
pedestal, ornat amb volutes, caps i corones circulars, que actua de basament de la figura de 
Sant Bernat Calbó. 

A ambdós costats de la plaça hi localitzem les antigues cases que foren dels monjos 
jubilats, de l'administració, de l'hostal i el palau abacial; tots aquests edificis van ser unifi
cats mercès als esgrafiats rococós que imiten les pilastres dòriques, cornises guarnides de 
dentellons, gallonats, garlandes de flors i fulles, els marcs de les obertures i plafons octogo
nals d'angles curvilinis còncaus que inclouen dos rombes concèntrics. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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JOC DE LA PILOTA I LA PORTA REIAL DEL CLAUSTRE 
L'angle format per l'església i el mur exterior del claustre es coneix popularment com el 

Joc de la Pilota, perquè havia servit d'esbarjo als monjos joves. La part superior és perfilada 
de merlets espitllerats que daten de l'època de la fortificació. A l'extrem meridional obser
vem la porta reial, bastida per iniciativa del rei Jaume I I i Blanca d'Anjou; és de mig punt i 
mostra les restes del desaparegut porxo. 

La plaça del davant es creà per l'enderroc, el 1378, del celler i el refetó dels conversos; 
se'n conserva un capitell i una teoria de cinc arcs de mig punt. La imatge ens mostra l'espai 
sense urbanitzar. 

Autor: L . Roisin 
Any: 1923 
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L'ahir i l'avui de Santes Creus 

JOC DE LA PILOTA 1 LA PORTA REIAL DEL CLAUSTRE 
La placa de Jaume el Just presentava un aspecte lamentable d'abandó i d'enderrocs, i fou 

redreçada el 1957, quan el Patronat la pavimentà i reféu els baixos de les parets i hi construí 
l'estany 

La porta reial, bastida per iniciativa de Jaume U el Just i la seva muller Blanca d'Anjou, 
és de mig punt amb dovelles planes i l'intradós motllurat, emmarcada per arquivoltes boce-
Nades i el trencaaigües floronat que descansa sobre els bustos dels monarques. Damunt 
d'aquest, els nervis del desaparegut porxo. Els merlets coronen tot el perímetre, centrats per 
finestres espitllerades. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any; 1999 
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ANGLE NORD-EST DEL CLAUSTRE GÒTIC 
La vista de l'angle nordoriental del claustre major ens permet observar com, al principi 

de segle, els finestrals claustrals d'aquestes naus havien desaparegut en la seva major part, i 
només conservaven alguns fragments -els elements més propers a l'estructura dels fines
trals- de la traceria d'origen. La part superior de les galeries claustrals i el perímetre de la nau 
principal i del transsepte sud de l'església estan recorreguts, encara, pel muret de fortifica
ció, "per girum ecclesiae, claustri et dormitorii". construït els anys 1375-1378, en temps del 
rei Pere el Cerimoniós i de l'abat G. de Ferrera, i que actuava de barana protectora al perfil de 
tancament del pati. Hi veiem també algunes finestres tapiades del dormidor, de l'església, del 
cimbori i del llanternó; manquen els merlets a la torre de les hores; la teulada del templet és 
coberta d'herbes, i el jardí del claustre és un hort. 

Autor: Anònim 
Any: 1912 
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L'ahir i ravui de Sarnes Creus 

ANGLE NORD-EST DEL CLAUSTRE GÒTIC 
La diferència amb la imatge anterior és altament notòria. Els finestrals de l'ala septentri

onal van ser refets per picapedrers gallecs sota la direcció de l'arquitecte A. Ferrant l'any 
195S, respectant els clements originals que hi restaven Tanmateix els calats de la galeria 
oriental no s'arranjaren fins l'any 1971, quan el 22 de juliol el Ple del Patronat acorda sufra
gar les obres, que foren dirigides pel mateix arquitecte. 

Entre d'altres canvis, hi observem l'obertura dels finestrals del dormidor i de l'església, 
la reconstrucció de la pari superior de la torre de les hores, la recuperació de les obertures del 
llanternó i del cimbori, la recuperació dels calats, i així mateix hem de lamentar la desapari
ció de les petites teulades i del muret que sobremuntava les naus, tot i que, sortosament, es 
respectà el de! perímetre de l'església. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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GALERIA ORIENTAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
La imatge presenta un claustre on ja es posen de manifest les primeres intervencions de 

recuperació d'aquest espai: el jardí del claustre ha deixat de ser un hort i està organitzat amb 
plantes d'ornamentació, i el muret que resseguia el perímetre superior de les naus ja ha estat 
retirat. Malgrat això s'hi observa la cornisa malmesa i les obertures de les galeries en mal 
estat: la meitat del finestral de l'esqueixa és mancat de traceria; en les quatre següents hi 
veiem restes de traceria adossades a l'arc ogival; el cantoner mostra alguns elements del 
calat, i el contigu és l'únic que es troba sencer; restes de columnes soltes ocupen els bancs 
dels finestrals. 

Autor: Vicenç Aris 
Any: 1952 
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t/ahir i l'avui de Santes Creus 

GALERIA ORIENTAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
Hi observem els calats dels finestrals de l'ala oriental que fou la darrera d'aquest recinte 

a sei restaurada. El Ple del Patronat, celebrat el 26 de novembre del 1970, acordava demanar, 
el 4 de desembre següent, una subvenció al Director General de Belles Arts per reiniciar les 
obres de restauració del claustre, interrompudes des de feia anys. Però a la fi fou el Patronat 
qui sufragà l'obra, t el 16 de setembre de 1971 comunicaren a l'arquitecte A. Ferrant que 
podia començar la restauració i completar d'aquesta manera la recuperació del claustre. Ac
tualment la frondositat del jardí ens impedeix veure, des d'aquest angle, alguns dels ogius 
refets. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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INTERIOR DEL CLAUSTRE GÒTIC: ANGLE NORD-ORIENTAL 
Sortint de l'església major per la porta de la Lliçó observem les dues naus del claustre 

amb el pilar angular ornat amb un fris amb dos nivells de fulles d'heura. Són visibles, l'any 
1928, els finestrals de la nau oriental i de tramuntana, mancats de traceria, o bé que n'hi 
resten petits fragments, excepció feta del primer de l'ala nord, al qual, a pesar del seu mal 
estat, només l i manca la traceria de l'òcul. Observem el paviment antic de rajola, malmès, 
amb les laudes sepulcrals de Guillem de Miralles (juriesperit de Montblanc, del s. XIV) , 
transversal a la porta del Capítol; la de Maties Gornals (+1604), davant de la capella de 
l'Assumpta o antic armarium; la de l'abat Pau Miracle ( t 1713), i la de Joan Aznar ( t 1458). 
Descobrim a la paret l'ossera dels Castellet; del s. X I I I , i a la galeria meridional l'arcosoli 
que acull el sepulcre de Bernat de Montbrió ( t 1235). 

Autor: A. Zerkowitz 
Any: Vers 1928 
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L'ahir i I avui de Sarnes Creus 

INTERIOR DEL CLAUSTRE GÒTIC: ANGLE NO RD-ORIENTAL 
Les ogives, algunes no solament en mal estat sinó fins i iot desaparegudes -ens referim a 

les dels finestrals de les ducs galeries-, foren restaurades en diferents moments. Els "canteiros", 
sota les ordies de l'arquitecte A. Ferrant, treballaren en la recuperació dels calats dels fines
trals de l'ala nord en tota la llargària, de l'abril al maig de 1958, però les de la galeria conti
gua o de llevant no s'arranjaren fins l'any 1971, ja que fou l'última a ser restaurada. 

Tanmateix, l'any 1931, el President del Patronat de Santes Creus i alhora alcalde de 
Tarragona, Pere Lloret i Ordeix, conscient del lamentable estat del sòl del cenobi, de rajola de 
terra cuita, féu canviar bona part del paviment del monestir per l'actual de pedra picada. En 
la nova pavimentació no foren desplaçades les laudes sepulcrals encastades en el terra claustral, 
que restaren igual que abans de les obres. 

Autor; Josep Serra Valls 
Any: S999 
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GALERIA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
Des de l'exclaustració del 1835, els organismes que tingueren cura de Santes Creus veien 

la necessitat de retornar al bonic conjunt claustral la seva imatge primitiva, però el primer pas 
seriós que en permeté la restauració total no es donà fins el 19 de juny del 1956. Així, doncs, 
un projecte d'obres dels finestrals realitzat per l'arquitecte A. Ferrant en la data esmentada i 
la seva posterior aprovació pel Patronat, el 5 de juny del 1957. foren bàsics perquè 1'I d'abril 
del 1958 s'iniciessin les obres. Els picapedrers gallecs treballaren fins el 5 de maig d'aquell 
any en la reposició i recuperació dels ogius de la nau occidental. Més endavant retornaren al 
cenobi fins aconseguida la recuperació total del recinte. 

Autor: Ricmy 
Any: 1954 
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L'ahir i l'avui de Sarnes Creus 

GALERIA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
En aquesta ala del claustre els «canteiros» gallecs realitzaren una magnífica obra, sota la 

direcció de l'arquitecte A. Ferrant. La fotografia ens mostra, substituïts, elsmainells trencats 
o desapareguts, reposats els elements que es van poder aprofitar i restaurats els malmesos. 
Quant a la traceria superior dels finestrals i als capitells dels pilarets, observem com prengue
ren model dels elements subsistents i ho referen. L'historiador Vives i Miret lloà el treball 
dels picapedrers en aquesta obra, tot i que esmenta la seva major simplicitat en la combinació 
dels elements geomètrics i ornamentals, i així mateix que el model seguit presenta una pro
porció menys equilibrada respecte als originals. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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M . J O A N A V I R G I L I 

GALERIA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
Diferents elements ens han permès identificar l'indret del claustre que reprodueix la 

fotografia, com són les mènsules de cavet corresponents a la nau de l'epístola de l'església, o 
el pas que s'obre de la nau cap a l'interior del jardí. Així mateix, testimonia les bastides 
muntades per a les obres de restauració i reposició que realitzaren els picapedrers gallecs 
durant el mes de maig del 1960; a més dels blocs de pedra, bocins de fusts i altres elements 
que s'empraren durant la seva actuació. La restauració no fou tan important com la realitzada 
el 1958, a l'ala nord, ja que els finestrals d'aquesta galeria no estaven enderrocats. Se'n 
repassaren cinc i es canviaren alguns elements erosionats. Él terra havia estat enllosat de nou 
el 1931 i s'havien substituït les rajoles de terra cuita per d'altres de pedra picada. 

Autor: Anònim 
Any: 1960 



L'ahir i l'avui de Sarnes Creus 

GALERIA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
Observem els calats, ja refets pels picapedrers gallecs amb molta destresa i habilitat. 

D'altra banda hem de destacar la fidelitat amb què han estat reproduïts seguint els models 
d'origen i sense allunyar-se de la idea inicial. Així mateix sobresurten els mainells -fusts, 
bases i capi tel! ets- del finestral que obren pas al jardí, i els de l'obertura de la seva esquerra 
que, atès el seu mal estat, se substituïren per uns de nous, també de pedra, però una mica 
groguenca, cosa que permet distingír-los dels originals. La fotografia mostra uns pilars 
deteriorats, uns en la part inferior i d'altres en els tambors propers als capitells, però, malgrat 
tot, el seu estat de conservació creiem que és molt acceptable. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 



M . J O A N A V I R G I L I 

INTERIOR DE LA GALERIA SEPTENTRIONAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
Vista de l'interior de la nau nord des de ponent a llevant, amb l'arcosoli i la tomba dels 

Montcada-Bearn, sobremuntada per una imatge gòtica de la Mare de Déu amb el Nen assegut 
en el seu braç esquerre, a més de restes de pintura geomètrica mural al fons. 

Observem, també, el terra de la galeria de pedra picada procedent de Tarragona, refet el 
1931 -coincidint amb l'època en què Pere Lloret i Ordeix era president del Patronat-, i els 
finestrals mancats de la traceria d'origen o bé amb alguns petits fragments adossats, com a 
mostra de la seva anterior existència. 

Any: 1952 
Autor: Vicenç Aris 
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L'ahir í l'avui de Sarnes Creus 

ONTERIOR DE LA GALERIA SEPTENTRIONAL DEL CLAUSTRE GÒTIC 
Els finestrals d'aquesta nau foren els primers del claustre que es restauraren. La brigada 

de picapedrers gallecs hi va treballar des del març fins al maig de l'any 1958. Referen els 
ogius i aprofitaren els elements del calat original, com fasts de columnes, sencers o parcial
ment, restes de traceria, basaments i quatre capitells que s'havien conservat fora del seu 
emplaçament, en el monestir. Ja l'historiador Vives i Miret va destacar, encertadament, l'acurat 
treball realitzat per aquests operaris en la recuperació de la traceria. 

Autor: Josep Serro Valls 
Any: 1999 
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INTERIOR DE L'ESGLÉSIA. N A U CENTRAL 
La imatge permet observar els tres primers arcs. d'ambdós costats, tapiats, que allotjaven 

altars emplaçats en les naus laterals. Dins la primera arcada de la banda de l'Epístola, obser
vem la tomba dels Montcada-Medinaceli -construïda l'any 1756 i traslladada a la nau de 
l'Evangeli l'any 1954- adequada a la cavitat de l'antiga capella de les Ànimes. 

Hi distingim també quatre dels nervis torals que recolzen en les pilastres, acabats en un 
pla inclinat en lloc dels rotlles, el terra amb dues mostres de paviment, i al fons el mur del 
rerecor sobremuntat pel Crucifix. Les taques negres del sostre recorden l'incendi de l'orgue 
i del cor ocorregut el 1835. 

Autor: L . Robin 
Any: 1922 
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L'ahir i l'avui de Santes Creus 

INTERIOR DE L'ESGLÉSIA. NAU CENTRAL 
Nau central de l'església major, sense el rei ecor-retirat el 1937-que impedia la comuni

cació de la nau central amb les laterals i alhora limitava la nau a mitja església. Descobrim el 
resultat de les obres realitzades pel Patronat el 1964, en que es reposaven els carreus que 
havien caigut l'any 1962, es referen els sòcols de les pilastres amb pedra picada i es recons
truïren els rotlles als nervis torals que recolzen en les pilastres. 

Autor; Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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M . J O A N A V I R G I L I 

N A U PRINCIPAL DE L'ESGLÉSIA 
El 5 de setembre del 1950 la Comissió de Monuments de Tarragona aprova les obres de 

pavimentació de l'església, que pagaria la Diputació de Tarragona. S'hi començà a treballar 
el novembre del 1951 i s'acabà el 4 d'abril del 1952. La despesa era considerable, ja que fou 
enrajolat a base de lloses treballades. La millora no fou qüestionada, però sí que provocà 
molts comentaris la manera de realitzar-la: el color, la qualitat dels materials i sobretot l ' im
portant rebaix del paviment, que causà el descalçament de les pilastres i d'alguns trossos de 
la paret interior, coses que, amb el temps, necessitaren un repàs a fons. 

La fotografia mostra un moment de les obres esmentades. 
Autor: Pere Serramalera i Cosp 
Any: 1952 
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L'ahir i l'avui de Santes Creus 

N A U PRINCIPAL DE L'ESGLÉSIA 
Les obres realitzades a l'església el 1952 van provocar moviments en l'edifici, de mane

ra que deu anys després originaren la caiguda d'alguns carreus de la volta, calcinats en l ' in
cendi del cor l'any IS35, i que fra M. Mestres havia fet arrebossar a fi de consolidar-los. 

L'Arxiu Bibliogràfic ho posà en coneixement del Patronat, i l'any 1964 s'hi treballava dc 
ple canviant els carreus erosionats per uns de nous, renovant i consolidant les voltes de 
l'església i refent els sòcols de les pilastres amb altres de pedra picada. La mesa d'altar, 
d'una sola peça de pedra picada, va ser inaugurada el 1966 amb motiu del primer col·loqui 
d'Història del Monaquisme Català. 

Amor: Josep Serra Val/s 
Any; 1999 
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SEPULCRES REIALS DE PERE EL ÜRAN I DE JAUME I I EL JUST I LA SEVA 
MULLER BLANCA D'ANJOU 

El transsepte fou escollit com a lloc preferent per a emplaçar-hi les tombes reials de Pere 
el Gran, al costat de l'Evangeli, i la de Jaume II el Just i la seva muller Blanca d'Anjou, a la 
banda oposada. El 1291 s'iniciaren les obres del mausoleu del rei Pere, realitzat per l'escultor 
Bartomeu, el picapedrer G. D'Orenga i decorat pels pintors Gil, Pere Sanç i A. de la Torre. El 
vas, de pòrfir, descansa sobre lleons de marbre blanc i és cobert per un cos voltat de setze 
arquets trebolats que allotgen sants, apòstols i la Mare de Déu. 

El sepulcre doble del rei Jaume i la reina Blanca és obra del mestre barceloní Bertran de 
Riquer i de Pere de Prenafeta, que el començaren el 1312. El model escollit incorporà les 
imatges jacents, de ple volum, dels sobirans, obrades per Francesc de Montflorit, sota un 
dosser laborat pel lapidari Pere de Bonull. La reixa del basament amaga els quatre lleons que 
suporten les columnes angulars, de les nou que configuren el tabernacle. Observem també la 
traceria composta per pinacles, frondes, florons, quadrifolis encerclats i triangles trebolats. 

Autor: Anònim 
Any: Anterior a 1951 
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L'ahir i l'avui de Santes Creus 

SEPULCRES REIALS DE PERE EL GRAN I DE JAUME II EL JUST I LA SEVA 
MULLER BLANCA D'ANJOU 

Un any després de produir-se l'exclaustració, una companyia de soldats, comandats pel 
seu capità, intentaren obrir la tomba del rei Pere el Gran, però no aconseguiren aixecar el cos 
superior que protegeix el sarcòfag de pòrfir, d'època constantiniana, amb un cap de lleó entre 
dues anses i que allotja el cos reial de cara a l'altar. Tanmateix, profanaren la del rei Jaume II 
i la seva muller Blanca d'Anjou. el cos de la qual va ser llençat al pou del palau reial i 
recuperat poc temps després. 

Observem l'enllosat nou de l'església, realitzat el 1951, i la desaparició de la reixa, cosa 
que permet admirar el basament, compost per una arqueria cega sobre fons negre, de la 
mateixa època dels finestrals del claustre-pagat per la reina Blanca-, 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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INTERIOR DE L'ESGLÉSIA 
La fotografia mostra la nau central de l'església amb el cor ja desmuntat. Quan es retira

ren les parets de l'esmentat cor, l'any 1937, el paviment quedà més alt, ja que s'hi accedia 
amb l'ajut de dos graons. L'any 1952 la Diputació de Tarragona sufragà el nou enllosat de 
l'església, però com que s'hagué d'anivellar el terra per substituir l'antic paviment, l'arqui
tecte es veié obligat a realitzar un fort rebaix que deixà les bases de les pilastres descarnades, 
com podem observar en la imatge. 

La porta del cancell de l'església rebé, el 10 d'octubre de 1929, un bany d'oli de llinosa, 
per a la seva conservació. 

Autor: Anònim 
Any: Posterior a 1952 
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INTERIOR DE L'ESGLÉSIA 
En les obres del 1964 es referen els sòcoísde les pilastres i es canviaren els plans incli

nats de l'acabament de quatre dels arcs torals pels vuit rotlles, de manera similar als que 
omen els altres arcs. Els basaments de les pilastres, ja restaurats, ens permeten apreciar la 
considerable altura en què es trobava el sol del cor i el rebaix que sofrí l'església en les obres 
del 1956. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 



M . J O A N A V I R G I L I 

LA ROSASSA 
Datat a l'acabament del segle X I I (1193 aprox.), l'esplèndid rosetó, de setze lòbuls, en

cerclat per un escacat i tres bocells, és tallat radialment per vuit columnetes de doble capitell 
i fust hexagonal, on s'encaixen els vitralls del tipus cistercenc. Al centre, una corona octalobada, 
constituïda per un fris zigzaguejant i palmetes pentalobades, encercla un entrellaç anellat. 
Els vidres, de mides petites i amb composicions d'esquema geomètric, són en la seva majoria 
originals, a excepció de la roseta central. Hi predominen els de colors blancs, groguencs, 
verd molt clar, beix i excepcionalment el maragda i el vermell. 

Autor: Pere Serramalera i Cosp 
Any: 1952 
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L'ahir i l'avui de Santes Creus 

LA ROSASSA 
Sabem que la junta del Patronat, celebrada el 5 de juny del 1957, constata que la rosassa, 

de 6,30 metres de diàmetre interior i 1,5 metres de gruix, podria perdre alguns dels seus 
elements vítrics i per tant convindria restaurar-los, i s'acorda demanar pressupost a la casa 
Granell, dc Barcelona, però el 1965 i l'any següent es tornava a parlar de la necessitat de 
consolidar-la i es féu una primera restauració. Però fins l'any I 9S9 no es restaurarà 
definitivament, tant pel que fa a la seva traceria, substituint-ne els clements deteriorats per 
uns altres de nous, com pels seus components vítrics, que foren encarregats a la casa Bonet, 
de Barcelona. 

Autor: Josep Serra i Valls 
Any: 1999 
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EL DORMIDOR DE MONJOS 
El dormidor, vist de nord a sud, l'any 1908. L'escala, de doble tram, del fons, conduïa a 

la Biblioteca i tapava tres obertures romàniques: el finestral central i les dues portes laterals 
inferiors. Pel que fa a la graonada, l'historiador Eufemià Fort comenta que era una obra molt 
tardana, sense barana, descentrada i desplomada, i que fou un encert retirar-la. Observem, 
també: al centre de la sala, l 'ull de l'escala que comunica amb el claustre gòtic, sense cap 
tipus de protecció; la majoria de les obertures laterals tapiades, en part o en la seva totalitat; 
i el terra malmès, amb els senyals de les parets que conformaven les cel·les individuals. 

Autor: L . Roism 
Any: 1908 
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EL DORMIDOR DE MONJOS 
L'aspecte que presenta és el resultat de les obres de restauració realitzades l'any 1969, 

sota la direcció de l'arquitecte tarragoní Salvador Ripoll i Sahagún. Es pavimentà tota la sala 
amb rajola de terra cuita, fabricada d'acord amb el model tradicional emprat en els mones
tirs, i se li retornà el seu primitiu aspecte. Es col·locaren vidrieres emmarcades per ferro a 
ambdós murs laterals, es repassà l'escala d'accés al dormidor des del claustre major, a més de 
fer-hi una barana i construir l'ampit de pedra. Se solucionà, també, definitivament, l'accés 
des del dormidor al sobreclaustre en obrir una porta a l'angle nord-oest; en el mur meridional 
es restauraren les dues portes romàniques i es refeu el gran finestral, que s'embelii amb una 
vidriera emplomada i desaparegué abu mateix l'escala de doble tram. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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M . J O A N A V I R G I L I 

MUR EXTERIOR ORIENTAL DEL DORMIDOR 
L'enderroc de la sagristia nova, la primavera del 1937, deixà al descobert una considera

ble extensió de la paret exterior llevantina del dormidor dels monjos. Observem, doncs, dos 
finestrals del dormidor cegats, les restes de dues portes d'accés des de l'exterior, i tres contra
forts seccionats en la part superior. D'altra banda, permeté el pas de la llum natural a la sala 
capitular a través d'un dels tres finestrals romànics que també havia quedat tapiat per l'edifi
ci de la sagristia. Tanmateix, el mal estat del mur és evident. 

Autor: Anònim 
Any: 1927 
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MUR EXTERIOR ORIENTAL DEL DORMIDOR 
Malgrat que l'any 1935 el Patronat ja havia programat entre Ics obres de conservació 

urgents a realitzar la restitució dels finestrals del dormidor, no es portaren a terme fins el 
1969. Aleshores s'obriren els finestrals i s'hi col·locaren els vidres emmarcats per ferro. 

La substitució dc carreus, la consolidació del mur exterior, aixi com el cobriment dels 
forats, fou una tasca que s'acordà en la reunió plenària del Patronat, del 26 de novembre del 
1970. Els resultats foren espectaculars en aquest indret. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: i999 
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CLAUSTRE POSTERIOR I SAGRISTIA NOVA 
Malgrat la reconstrucció posterior a les demolicions del 1874 -fetes amb l'excusa de 

recollir materials per a les obres de fortificació de Vila-rodona davant un possible atac carlis
ta-, observem l'esfondrament de la teulada del claustre a l'angle nordoccidental i la bassa en 
el costat oposat. Podem veure esgrafiats, a l'extrem oest del mur septentrional, el cimbori 
amb les obertures tapiades, la torre de les hores mancada dels merlets superiors, la capçalera 
emmerletada de l'església amb el rosetó i el transsepte meridional de l'església, de doble 
vessant sobremuntada per un muret, que acompanyen la sagristia nova i els murs de la infer
meria. 

Autor: Anònim 
Any: 1922 
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CLAUSTRE POSTERIOR I SAGRISTIA NOVA 
Els murs del segon claustre-bastit a la primera meitat del segle XIV i reformat a l'inici 

del segle XVÍll-s 'embelliren amb un esgrafiat dc tipus geomètric, compost per quadres amb 
cercles als vèrtexs que inclouen rombes xamfranats i un cercle central. Distingim una de les 
obertures que corresponien al primer pis del claustre i senzills arcs apuntats que sorgeixen 
directament de la banqueta inferior. Les teulades de les quatre naus van ser refetes ei 1929; 
l'any següent es van plantar els xiprers, el 1935 es van pavimentar les naus, i el 1957 s'hi 
construí un brollador. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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EDIFICACIONS PRIMITIVES 
La imatge mostra el conjunt d'edificacions primitives del monestir, les quals ocupaven la 

part sud-oest del recinte i que havien estat els habitatges dels monjos jubilats. L'estat de 
conservació en què es trobaven en el moment de la desamortització era prou bo, però el 1874, 
arran de la fortificació de Vila-rodona per por a un possible atac carlista, foren malmeses, ja 
que en endur-se'n les bigues es provocà l'enderroc de les teulades. Tanmateix no s'empren
gueren obres de restauració d'aquest lloc fins el 1927. Durant aquests cinquanta-tres anys 
l'espai continuà degradant-se; així, hi observem l'enfonsament d'un angle de la teulada del 
claustre, les parets de la infermeria mancades de teulada, un angle del sostre de la sagristia 
nova -avui desapareguda-, el jardí del claustre plantat d'avellaners i arreu hi campa l'heura. 

Autor: Anònim 
Any: 1922 

82 



L'ahir i l'avui de Santes Creus 

EDIFICACIONS PRIMITIVES 
La vista aèria de les edificacions ens mostra les teulades del claustre reconstruïdes l'any 

1929 i les de la infermeria, a més dels murs restaurats i nets de qualsevol planta enfiiadíssa, 
Destaquen també els xiprers de gran altura, plantats seguint el projecte de l'arquitecte de la 
Mancomunitat catalana, Martorell, l'any 1930, i facilitats per Eduard Toda. Les quatre naus 
del claustre foren pavimentades el 1935, com molts altres indrets del cenobi, i el jardí s'em
bellí l'any 1957 amb un senzill però bonic brollador. Tanmateix, l'adequació definitiva 
d'aquests espais, com allisar et terreny, construir-hi petits camins... no es realitzà fins el 
1958. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 



M . J O A N A V I R G I L I 

LA CAPELLA DE LA TRINITAT 
Mostra de la capella de la Trinitat, del segle X I I , una de les primitives construccions del 

monestir, després de desempallegar-se de les edificacions modernes que l'enlletgien, i amb 
el resultat de les primeres restauracions del 1937, que retornaren al mur de ponent la seva 
fisonomia original, recuperant el finestral en lloc de la porta que s'hi havia obert i tapant el 
forat inferior d'aquesta obertura. S'arranjà el paviment, s'obrí la porta de migdia i s'hi cons
truïren graons per accedir-hi. Tanmateix, les obres programades pel Patronat l'any esmentat 
s'hagueren d'aturar l'any 1939, tot i que es comptava amb els materials necessaris, com les 
mènsules de cornisa i els carreus per adobar els murs. Les peces d'alabastre que havien de 
tancar les finestres estaven encarregades a Sarral. 

Autor: Pere Serramalera i Cosp 
Any: Anterior a 1946 
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LA CAPELLA DE LA TRINITAT 
El 21 dc març del 1946 s'aprovà el projecte d'obres, per un total de 30.462 pessetes, 

formulat per l'arquitecte A. Ferrant, que proposava e! cobriment de l'edifici, la reconstrucció 
de la cornisa i el repàs dels murs i paraments, posant carreus de pedra picada on feien falta; 
S'empraren els materials emmagatzemats en temps dc la Comissaria de Pere Lloret La teula
da fou coberta amb teula àrab. Poc temps després, el 1953, s'escatà l'arrebossat interior i es 
col·locaren ornaments de forja a la porta d'accés i es dotà l'aliar dels objectes litúrgics neces
saris per al culte. El 5 dc juny del 1955, festa de la Trinitat, la capella fou reintegrada, per poc 
temps, al culte. 

Autor: Josep Serm Valls 
Any: i 999 
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M . J O A N A V I R G I L I 

VISTA GENERAL DE LA PLANTA BAIXA DEL PATI OCCIDENTAL DEL PALAU 
REIAL 

S'accedeix a aquest pati -circumdat a tres bandes per voltes molt rebaixades i sostingu
des per muntants coronats per quatre mènsules esglaonades i bocellades a més de permò-
dols- per mitjà d'una porta d'arc pla. Enfront veiem l'escut de l'abat Guillem de Ferrarà, de 
camper apuntat i lleugerament corbat a la part superior, que presenta una bossa, amb dues 
sivelles i corretjam, d'on surten tres ferros. Centra el pati un pou, d'uns vuit metres de fondà
ria, construït en temps de l'abat Pere Nogués (1598-1608), amb brocal compost de dotze 
peces, travades amb grapes metàl·liques, de pedra calcària i de forma cilíndrica. 

Llueix l'escut de l'abat, envoltat per un pergamí retallat i amb bàcul, que presenta un 
camper arrodonit, quarterat en creu, amb el distintiu del monestir i una noguera entre la 
N i laO. 

Autor: Anònim 
Any: 1935 
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VISTA GENERAL DE LA PLANTA BAIXA DEL PATI OCCIDENTAL DEL PALAU 
REIAL 

El pou ens recorda l'ús del palau com a residència abacial. Lligada amb aquest element 
arquitectònic, cal esmentar un fet desagradable succeït l'any 1836 quan fou abocada al seu 
interior la mòmia de la reina Blanca d'Anjou, tot i que posteriorment en fou extreta. Obser
vem, també, al darrere del pou, un cos cilíndric d'uns vuitanta-cinc centímetres de diàmetre, 
que servia per sostenir el muntat de la corriola. Darrere d'aquesta obra descobrim el fust de 
pòrfir, coronat per un capitell decorat amb setpalmetes d'onze lòbuls i sobremuntaí per un 
pilar quadrangular de marbre, del qual arrenquen dos arcs semicirculars, amb quatre bocells 
a l'intradós, que descansen sobre mènsules. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 
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VISTA DEL PATI DE PONENT DEL PALAU REIAL, DES DE LA TEULADA DEL 
SEGON PIS 

Els elements constructius que observem ens revelen una cronologia del temps del rei 
Jaume II el Just (1267-1327). Del conjunt cal destacar l'escala, construïda sobre un arc ram
pant apuntat i amb una curiosa barana, decorada per dos lleons a ambdós extrems, composta 
de dos arcs rebaixats i rampants, que recolzen en una columna, amb fust de pòrfir i capitell 
finament decorat, sobremuntada per un pilar rectangular del qual arrenquen uns altres dos 
arcs semicirculars que recauen en unes petites mènsules. L'any 1892, per indicació de l'ar
quitecte F. Barba, es retirà el pis de damunt d'aquesta galeria, ja que en perjudicava greument 
la bonica estructura. La fotografia ens mostra les esquerdes del mur de fons i el sòl del pati. 
en mal estat. 

Autor: Anònim 
Any: 1922 
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VISTA DEL PATI DE PONENT DEL PALAU REIAL, DES DE LA TEULADA DEL 
SEGON PIS 

Quan es traslladà, l'any 1870, provisionalment, la població penitenciària de Tarragona al 
monestir, un dels edificis que quedaren més aíèctats fou el palau reial, que es remodelà per 
instal·lar-hi les oficines, els treballadors í les cavallerisses, a més de construir-hi un forn de 
pa, fet que ocasionà pèrdues irrecuperables. La imatge, comparada amb l'anterior, mostra 
unes considerables millores, com el bon estat dels finestrals, restaurats l'any 1931, durant el 
primer Patronat i sota la direcció de l'arquitecte F. Monravà. Així mateix comprovem la nova 
pavimentació del pati i de la galeria del primer pis, realitzada l'any esmentat, com també la 
supressió de les esquerdes del mur i el reemplaçament d'alguns dels carreuons en mal estat. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any; 1999 
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GALERIA MERIDIONAL DEL SEGON PIS DEL PALAU REIAL 
Ja l'arquitecte Joan Rubió Bellver, de Barcelona, quan redactà l'infonne de les obres que 

calia realitzar en el monestir l'any 1922, en referir-se al palau reial apuntava la necessitat de 
restaurar aquesta galeria, que valorava com l'obra plateresca més interessant del cenobi, 
deguda a la iniciativa de l'abat Jaume Valls (1543-1560), de mitjans del segle X V I . Sis anys 
després l'arquitecte F. Monravà assenyalava la poca adherència del morter en els seus murs i 
la deficient fonamentació de l'edifici. Malgrat que s'hi feren les obres més urgents, l'aspecte 
d'aquest galeria no millorà gaire. 

Autor: J. Martínez 
Any: 1956 
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GALERIA MERIDIONAL DEL SEGON PIS DEL PALAU REIAL 
Comprovem el bon estar de la teulada, refeta l'any 1927, i que impedi la pèrdua d'aquesta 

part i d'altres de l'edifici. Observem, a desgrat, la tela metàl·lica amb els bastiments de ferro 
que protegeixen les obertures dels finestrals, lligada amb filferros entorn de les columnes 
plateresques hexagonals de guix, sense cap mena de protecció. Segons la documentació que 
ens ha precedit, l'any 1931 hi van col·locar portes i finestres, en totes les obertures del palau 
reial. Tanmateix, podem observar encara una d'aquestes finestres, tapada només amb un filat 
travat o apuntalat per dos taulons. Les parets interiors ennegrides i les petites plantes que hi 
viuen, a més de l'òxid de les proteccions dels finestrals, ens parlen de ta necessitat d'una 
restauració. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any; 1999 
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GALERIA DEL SEGON PIS DEL PALAU REIAL. VISTA DE L'ANGLE SUD-EST 
El segon pis del primer pati del palau reial va ser construït per iniciativa de l'abat Jaume 

Valls (1534-1560), com ho evidencien les seves armes, pintades en diferents rajoles incmsta-
des en el mur per sota dels finestrals, i amb alternança amb el distintiu del monestir. 

La fotografia ens mostra part de la llotja composta per quatre obertures, dues al sector est 
i unes altres dues al sud, d'arcs carpanells sobre pilars hexagonals, que es desplega entoni de 
l'esmentat pati. La decoració, d'estuc emmotllat en baix relleu, es distribueix per tot l'arc. A 
l'intradós, hi observem cinc botons, de fulles i flors. Els capitells són ornats amb fulles i ziga-
zaga, i el fust presenta, a més de les fulles i flors localitzades ja a l'intradós i extradós de 
l'arc, copes, volutes, fruites i quadrifolis. És notori el mal estat dels murs i dels ampits, a part 
de les herbes que hi creixen. 

Autor: Anònim 
Any: 1922, aprox. 
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GALERJA DEL SEGON PIS DEL PALAU REIAL. VISTA DE L'ANGLE SUD-EST 
La imatge actual, i com a resultat de la primera restauració de l'any 1928 i d'una segona 

el 1965, en què s'arrebossareu els murs i es taparen els finestrals amb una tela metàl·lica 
reforçada amb bastiment de ferro, que protegeix les galeries de l'entrada d'ocells o dc qual
sevol elements estrany. Tanmateix, observem els ampits una mica escostronats, el finestral 
carrat apuntalat, obertures interiors sense portes i algunes herbes que, com en la fotografia 
parella, creixen en els murs. En definitiva, la galeria, tancada al públic, presenta un aspecte 
fàcilment millorable. Requereix una urgent restauració, a fi d'assegurar-ne la consolidació 
arquitectònica i atorgar-li al mateix temps una reutilitzactó digna. 

Autor: Josep Serra Valls 
Any: 1999 





JAUME MASSÓ CARBALLIDO 

BONAVENTURA HERNÀNDEZ SANAHUJA 
I L E S PRIMERES RESTAURACIONS DE 

SANTES CREUS (1854-1877) 

La vinculació de l 'arqueòleg tarragoní Bonaventura Hernàndez Sanahuja 
(1810-1891) amb el monestir de Santes Creus va ser llarga i fecunda.1 L'any 
1991, arran de la X L V Festa Anual de l ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus, 
el professor Joan-Ferran Cabestany j a va parlar a bastament i amb autoritat 
sobre aquesta relació, però el text de la seva conferència ha romàs inèdit . 2 

Vuit anys després, el 24 d'octubre de 1999, en la L I I I edició de la Festa 
Anual, vaig tenir l 'honor de tornar a tractar el tema, tot comptant amb noves 
dades i referències inèdites o poc conegudes que m'han permès bastir l'apro-

1. Sobre aquest interessant personatge, vegeu la informació continguda en el catàleg de 
l'exposició Un home per a la Història. Homenatge a Bonaventura Hernàndez Sanahuja, 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 1992, i en el llibre d'A.-J. Sobera-
nas i M.-J. Massó, Bibliografia impresa de Bonaventura Hernàndez Sanahuja, Diputació 
de Tarragona, Tarragona 1992. 

2. La conferència «Santes Creus i Bonaventura Hernàndez i Sanahuja (1844-1891)» va ser 
impartida al refetor del monestir el dia 15 de setembre de 1991. 
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ximació general - força detallada, però no exhaustiva- que tot seguit oferei
xo. 3 

I . Les primeres activitats de la Comissió provincial de Monuments 
a Santes Creus (1844-1854) 

E l malaguanyat historiador Eufemià Fort i Cogul, en el seu llibre Santes 
Creus de Vexclaustració ençà," ens va deixar una excel·lent síntesi de la 
intervenció continuada de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics 
de la Província de Tarragona (des d'ara, C M T ) en el nostre antic cenobi. 
Poques coses hi puc afegir, ara, per a explicar mil lor que Fort el desenvolu
pament històric de la depredació soferta per Santes Creus arran de la Desa
morti tzació, i pràct icament em limitaré només a ampliar diverses dades i a 
reproduir uns quants documents parcialment o totalment inèdits. 

De la depredació patrimonial iniciada el 1835 n'eren ben conscients les 
instàncies superiors de l'Estat, tal com demostra aquest fragment d'una Re
ial Ordre de 2 d'abril de 1844: 

«Entre los edifícios que pertenecieron à las Comunidades 
religiosas y otras corporaciones suprimidas, y que han pasado 
al dominio del Estado, existen algunos cuya belleza es la 
admiracion de los inteligentes, ó que encierran en su recinto 
monumentos que por mas de un titulo son dignos de respeto y 
conservacion. Desgraciadamente, la mano de la revolucion y 
de la codicia ha pasado por muchos de ellos, y ha hecho 

3. Atès el volum de la documentació que he pogut recollir sobre la relació d'Hernàndez 
amb Santes Creus, en aquest article només m'ocuparé dels anys corresponents a les 
primeres restauracions efectuades al monestir. Deixaré per a una altra ocasió, doncs, 
l'anàlisi de la faceta de BHS com a historiador de Santes Creus i el tema de la polèmica 
sobre el sepulcre de Roger de Lloria (vegeu, nogensmenys, les referències bibliogràfiques 
de l'apartat I I I ) . 

4. E. Fort i Cogul, Santes Creus de Vexclaustració ençà. La gestió dels organismes que 
n 'han tingut cura, Patronat del Reial Monestir de Santes Creus, Tarragona 1972. 
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desaparecer tesoros artísticos que eran la glòria de nuestra 
pàtr ia». 5 

La creació -per Reial Ordre de 13 de juny de 1844- de les Comissions 
provincials de Monuments va ser la resposta oficial a la greu situació per la 
qual passava el patrimoni cultural del país , i va comportar -sens dubte- un 
canvi significatiu en l 'existència dels exmonestirs més importants. 6 En la 
primera reunió de la CMT, portada a terme el 10 d'agost de 1844, ja es va 
parlar de Santes Creus: 

«Habiendo manifestado el Sor. Presidente que el Monasterio 
de Poblet encierra un gran número de preciosidades artísticas 
hallandose en un total abandono, espuesto à que desaparezcan 
muchas de ellas, y que en el de Santas Creus tambien ecsisten 
varios objetos dignos de conservarse, se acordo oficiar al Sor. 
Intendente de Ventas para que se sirva dejar à disposicion de la 
Comision los recintes de los dos Monasterios espresados, con 
inclusion de sus Palacios». 7 

L'any següent, la Comissió Central de Monuments va trametre un qües
tionari a la C M T amb sis preguntes sobre «los Monumentos de mas nota» de 
la província. Se'n van encarregar de respondre dos dels seus membres, Joan 
Francesc Albinana i Josep Maria de Torres, que alhora eren -respectiva
ment- el president i el secretari de la Societat Arqueològica Tarraconense. 
Entre altres coses, hom demanava «En qué estado de conservacion se 
encuentran y si han sufrido [sic] muchas restauraciones». La resposta relati
va a Santes Creus fou aquesta: 

5. El text íntegre va ser publicat al Boletin Oficial de la Provincià de Tarragona, núm. 50, 
19 d'abril de 1844, pàg. 3. 

6. L'ordre de creació es va publicar al Boletin Oficial de la Província de Tarragona, núm. 
84,7 de juliol de 1844, pàgs. 1-2 (les instruccions corresponents, al núm. 96, 4 d'agost de 
1844, pàgs. 1-4). Vegeu J. Massó, «La Comissió de Monuments», Nou Diari (Reus-
Tarragona), 18 de setembre de 1994, pàg. 31. 

7. Completo la transcripció parcial (i retocada) que en va publicar E. Fort, Santes Creus de 
Vexclaustració ençà, op. cit., pàg. 40. Els llibres d'actes de la CMT (1844-1963) es con
serven a l 'Arxiu Històric de Tarragona. 
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«Toda la clausura exterior se halla en mejor estado de 
conservacion que Poblet, pues solo falta componer los tejados, 
debiendo notarse la particularidad de que el principal destrozo 
en este Monasterio se ha verifícado desde que ha concluido la 
guerra c iv i l , cuando un subalterno de Amortisacion [sic] vivia 
en el mismo Monaster io , no cabiendo duda en que la 
conservacion de las muchas preciosidades que todavia encierra 
en la actualidad, se debe al celo deljovenparroco que alli ecsiste, 
por ser el Monasterio habilitado de parròquia. Por lo general 
no ha tenido restauraciones». 8 

Després de diverses gestions i de superar força entrebancs, la C M T ob
tindria finalment del Ministeri d'Hisenda la cessió del que quedava a Santes 
Creus de titularitat públ ica. 9 Mentrestant, i encara durant un cert temps, les 
depredacions i els robatoris van continuar, 1 0 i una de les tasques de la Co
missió fou la de localitzar diversos objectes procedents de les dependències 
de l'antic monestir. Gràcies a l 'act ivi tat-no sempre estrictament altruista-
de diferents membres de la CMT, es va poder recuperar un nombre conside
rable d'elements artístics i bibliogràfics de Santes Creus, els quals normal
ment van passar a enriquir els fons del Museu o la Biblioteca provincials." 

Tot i que al començament de 1847 la C M T ja gestionava oficialment 

8. L'esborrany original complet de la resposta al qüestionari es conserva a l'arxiu de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense (des d'ara, RSAT), dins la carpeta núm. 33. J. 
Serra i Vilaró, La Comisión de Monumentos Históiïcos y Artisticos de la Província de 
Tarragona ante las minas del Monasterio de Poblet, Tarragona 1946, pàgs. 171-176, va 
publicar aquest document tot suprimint les entrades i referències a Santes Creus i a 
Escaladei. Vegeu també E. Fort, Santes Creus de Vexclaustració ençà, op. cit., pàg. 43. 

9. Vegeu E. Fort, Santes Creus de l'exclaustració ençà, op. cit, pàgs. 40-44. 
10. Vegeu E. Fort, Santes Creus de Vexclaustració ençà, op. cit., pàgs. 59-65. 
11. Vegeu, per exemple, J. Massó, «De Santes Creus a Tarragona. Història del retaule de 

Santa Magdalena des de l'exclaustració», dins del catàleg de l'exposició Imatges de la 
Llegenda Daurada. El retaule de Santa Maria Magdalena de Santes Creus, Museu Na
cional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 1997, pàgs. 110-116. 
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l'exmonestir, 1 2 la primera subvenció per a fer-hi reparacions no va ser con
cedida fins el 17 de gener de 1852, i va ser només de 6.020 rals. 1 3 Tal com 
explicaria més endavant Bonaventura Hernàndez Sanahuja (a partir d'ara, 
BHS), aquella primera i modesta subvenció va permetre a l'exmonjo M i 
quel Mestre i Gasset, aleshores rector de Santes Creus, «el retejo de la Cate
dral y otras obras que reclamaban pronta reparacion». 1 4 

I I . L'activitat d'inspecció i restauració de BHS (1854-1877) 

El 15 de desembre de 1853, BHS fou nomenat inspector d'Antiguitats de 
Catalunya i València en representació de la Reial Acadèmia de la His tòr ia , 1 5 

amb un sou anual de vuit m i l rals. Tot i que la seva dedicació principal 
estava estretament relacionada amb les restes arqueològiques de Tarragona 
(i més concretament amb les troballes a la zona de la pedrera del port), de 
seguida BHS s 'ocupà també dels monuments medievals de la seva demar
cació i , força especialment, de Santes Creus. 

12. Hernàndez, en el seu article «Memòria sobre el Monasterio de Santas Creus», publicat al 
Boletin de la Real Acadèmia de Bellas Alies de San Fernando l'any 1881, dóna dues 
dates diferents per a la reial ordre de concessió de Santes Creus a la CMT: una seria de 24 
de novembre de 1846 (p. 60) i l'altra de 2 de gener de 1847 (p. 57, diu que la té al davant). 

13. «Monumentos históricos y artísticos de Espana», Boletin de la Real Acadèmia de Bellas 
Artés de San Fernando (Madrid), any I , núm. 3, març de 1881, pàg. 74. La subvenció va 
ser donada per la Comissió Central de Monuments, les funcions de la qual van passar 
l'any 1859 a ser exercides per la Reial Acadèmia de Belles Arts (des d'ara, RABA). 

14. BHS, «Memòria sobre el Monasterio de Santas Creus», Boletin de la Real Acadèmia de 
Bellas Artés de San Fernando, any 1, núm. 2, febrer de 1881, pàg. 61. En unes notes fetes 
al dors d'un manuscrit de BHS conservat a l'arxiu de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense (carpeta B, núm. 66) hi ha el detall referent a la subvenció de 6.020 rals: 
«Igle a Tejado, 2.800 r\ Dormitorio y aula capitular, 1.740. Palacio de D. J., 980 y panteo-
nes de la iglesia, 500». 

15. La data del 15 dc setembre consta en la pàgina 25 dels seus Apuntes Biogràjicosy Biblio-
gràficos, hològrafs, iniciats el 1859 i conservats actualment a l'arxiu de la RSAT (la data 
de 23 de desembre de 1853, citada per Fort i altres autors, correspon a la de la sessió de 
la Real Acadèmia de la Historia en la qual es va presentar la reial ordre de nomenament 
que la mateixa Acadèmia havia proposat prèviament a la reina). 
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Com ell mateix recordaria anys després, la seva primera visita oficial al 
nostre monestir la va fer pocs mesos després del seu nomenament, una visita 
que comportaria la seva primera tasca de restauració a Santes Creus: 

«Desde luego [ . . . ] , verificamos nuestra visita de inspeccion 
al monasterio de Santas Creus, en el mes de Mayo de 1854, à 
fin de examinar su estado de conservacion y dar las oportunas 
explicaciones à ambas Academias, sobre todo à la de San 
Fernando, toda vez que sus monumentos pertenecen casi ex
clusivament à las bellas artes, y pudimos convencernos al 
momento que, gracias à haberse dado cuito à su magnífica ba
sílica catedral à poco de haberse abandonado en 1835, los 
monumentos que componen el monasterio se hallaban 
relativamente en buen estado al verificarse nuestra visita; no 
así los del de Poblet, cuyas ruinas y deterioros eran de 
muchís ima mas importància. 

El único monumento, à la vez histórico y artístico de Santas 
Creus, que mas habia suírido, y el mas digno de conservacion de 
todos los del expresado monasterio, era el b e l l í s i m o é 
interesantísimo panteon aislado que contuvo los respetables restes 
de D. Jaime I I el Justiciera, rey de Aragón, y los de D a Blanca de 
Anjou su esposa, el cual, casi destruido ya por los incendarios en 
1835, amenazaba una inminente y total ruina si no se acudia con 
prontitud à detenerla; por lo mismo creimos conveniente ponerlo 
en conocimiento de la Real Acadèmia de San Fernando, à fin de 
que con urgència y antes de que se derrumbara diera providencia 
para su restauracion: la Acadèmia, con un celo digno de todo en-
comio y sin la menor demora, remi t ió à la Comision de 
Monumentos de Tarragona, y de sus fondos particulares, la mòdica 
cantidad de 625 pesetas para este ohjeto, manifestando al propio 
tiempo à la Comision, que veria con gusto que la restauracion del 
monumento fuese dirigida por el que suscribe [ ] 

Deseosos, pues, de cumplimentar de la manera debida el 
encargo de la Real Acadèmia, y para que la restauracion se 
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verificarà con el cuidado que el estado de quebrantamiento del 
panteon exigia, creimos necesario que las operaciones se 
efectuasen en nuestra presencia, à cuyo fin nos instalamos en 
el monasterio durante un largo período. 

Procedióse desde luego y ante todo, à dar la seguridad 
necesaria à la desvencijada cúpula ojival del templete, quitando 
con todas las precauciones convenientes los toscos sustentàculos 
que, aunque imperfectamente, detenian su ruina, sustituyéndolos 
con las delícadas columnitas, en igual disposicion como se 
encontraban antes de la revolucion; se restauraron ademàs las 
hermosas esculturas y follages de la època del renacimiento, 
que no obstante de ser agenas al gusto arqui tec tónico del 
monumento , eran de admirable ejecucion. Tambien se 
recompusieron las ojivas que forman el basamento del 
sarcófago; y por ultimo, y à pesar de lo exíguo de la cantidad 
destinada à esta restauracion (625 pesetas), circuimos todo el 
monumento de una hermosa verja de hierro vírgen, que no exis
tia antes, à fin de impedir que los inquietes muchachos del 
pueblo se entretuvieran en mutilar otra vez lo que se acababa 
de reparar - la restauracion del panteon de D Jaime quedó ter
minada à mitad del mes de Enero de 1856" 1 6 

Les 625 pessetes que anacrònicament s'hi citen corresponen, és clar, a 
2.500 rals. 1 7 Segons una nota del mateix BHS, es van gastar 1.500 rals «en 
atender a los trabajos de escultura» i els altres 1.000 «para los de canteria, 
a l bamle r i ayma te r i a l e s» . 1 8 

16. B. Hernàndez, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, sufundacion, progresos, rui
na y restauraciones verijicadas hasta elpresente, Tarragona, 1886, pàgs. III-IV. 

17. La concessió dels 2.500 rals porta data de 23 d'agost de 1856, segons el Boletin de la 
Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando (Madrid), any I , núm. 3, març de 1881, 
pàg. 74. 

18. Segons les notes, ja citades, fetes al dors d'un manuscrit de BHS conservat a l'arxiu de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense (carpeta B, núm. 66). També hi fa constar que 
la restauració fou «verificada en 20 Dic c de 1856». 
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El 30 de setembre de 1856, «por orden especial de la Comision Central 
de Monumentos» , BHS va ser nomenat «individuo» de la C M T , 1 9 un fet que 
facilitaria encara més la relació regular del nostre personatge amb Santes 
Creus. 

L'any següent van continuar els treballs de reconstrucció, gràcies a una 
nova subvenció de la R A B A : 

«Una vez iniciado el impulso de reparacion y restauracion, 
ya no ha cesado mas en el monasterio, y la Real Acadèmia de 
San Fernando por su parte y la Comision de Monumentos de 
esta provincià secundàndola, han hecho de consuno los mayores 
esfuerzos para salvar de una total mina y destruccion aquel 
conjunto de tesoros históricos, artisticos y monumentales: en 
efecto, la Acadèmia en Julio de 1857 encargó à la Comision de 
Monumentos, que con la [mayor] brevedad posible le remitiese 
el presupuesto de lo que importaria la restauracion de la parte 
mas indispensable, à fin de evitar la mina del monasterio, y en 
6 de Octubre del mismo aiïo se r emi t ió el presupuesto, 
importando la modestisima suma de 8.530 reales que fué 
remitida, y aunque exigua, pudo con ella retejarse el Donnitorio 
de los monjes jóvenes y la Biblioteca, que forma parte integrante 
del mismo; se retejó y reparo el interesante palacio de D . Jaime, 
aun en buen estado, se resiguieron las grietas del terrado que 
cubre el claustro gótico, impidiendo que se infiltrarà por ellas 
el agua pluvial que salitraba las bóvedas ojivales que lo forma 
lo que tuvo efecto durante todo el aiïo 1858» 2 0 

Una còpia -de la m à de B H S - del pressupost suara esmentat es conserva 
a la biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La data origi
nal que porta aquest document és la mateixa que consta en el text que acabo 
de transcriure: 6 d'octubre de 1857. Curiosament, però, el mateix BHS va 

19. Segons els ja esmentats Apuntes Biograficos y Bibliogrà/icos (arxiu de la RSAT), pàg. 
25. 

20. B. Hernàndez, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, sufundacion, progresos, mi
na y restauraciones verificadas has ta el presente, Tarragona, 1886, pàg. V I . 
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rectificar-ne les dues últ imes xifres, i l 'any 1857 esdevingé 1880. Quan va 
publicar aquest pressupost, més endavant, la data que hi apareix al peu és el 
6 d'octubre de 1880.2 1 

Pocs dies després , el 15 d'octubre de 1857, H e r n à n d e z signa una 
Descripcion histórico-monumental del Real Monasterio de Santas Creus, 
manuscrita, que dedica a Eugenio de Ochoa, director general d ' Instrucció 
Públ ica . 2 2 E l treball, pulcrament presentat, estava il·lustrat amb una vintena 
de fotografies del monestir. 2 3 Aquestes imatges, probablement les més anti
gues del monument, són les que havia obtingut BHS durant l'estada de des
cans que acabava de fer a Santes Creus i les mateixes que se citen en una 
crònica datada a Tarragona el 14 de novembre de 1857 i publicada al Diario 
de Barcelona dos dies després: «D. Buenaventura Hernàndez [...] pasó 
algunos dias en el citado monasterio, y durante ellos sacó preciosas fotografías 
de algunos de aquellos ricos monumen tos» . 2 4 

El 5 de febrer de 1858, BHS publica un article al diari madrileny El 
Estado, en el qual explica l ' ingrés al Museu Arqueològic de Tarragona (que 
ell dirigia) de diversos objectes procedents de Santes Creus: unes quantes 
rajoles gòtiques, la lauda de Bertran de Castellet i dos escuts de fusta. Val a 

21. La copia que citem és la que va servir d'original per al seu llibre Historia del Real Mo
nasterio de SS. Creus, sufundacion, progresos, ruinay restauraciones verificadas hasta 
elpresente, Tarragona 1886, pàg. 88. A més de les xifres canviades de l'any, BHS va 
ratllar els noms «Fran c o Barba» i «BuenaV1 Hernàndez» que hi havia al peu del document 
i va rectificar també l'encapçalament primitiu del pressupost: «hecho por los suscritos 
arquitecte provincial [y] el Inspector de Antigüedades» va passar a ser «hecho por el 
Arquitecte provincial D. Francisco Barba y Macip». 

22. N 'h i ha una còpia coetània, escrita i signada pel mateix BHS, a la biblioteca de Pau Font 
de Rubinat (Reus), actualment conservada pels seus hereus (la vam poder veure el 6 de 
febrer de 1999). Sembla que BHS va utilitzar aquest manuscrit (juntament amb altres 
manuscrits i impresos seus que es conserven al MNAT) com a text base per a confegir el 
llibre que va publicar l'any 1886. 

23. En la còpia conservada a Reus, les fotografies (uns exemplars amb suports de paper molt 
prims) estan ben enganxades a les planes del manuscrit, tot i que amb les imatges molt 
esvaïdes. El volum, relligat, mesura 31 x 22 x 2 cm (els fulls fan 30,8 x 21,4 cm). 

24. Tot i no estar signat, crec que es tracta d'un text tramès pel mateix BHS (era una pràctica 
habitual seva). Un retall d'aquest article es troba en el volum de retalls de diaris i revis
tes, confegit per BHS, que es conserva actualment a l 'AHAT. Pel seu evident interès, 
transcric íntegrament aquest article en l'apèndix documental. 
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dir que totes aquestes peces es van dipositar al Museu com a propietat del 
mateix BHS. 

El 31 de gener de 1859, BHS publica a El Telégrafo, de Barcelona, un 
article sobre el sepulcre de Roger de Lloria. Parla de la destrucció parcial de 
la làpida funerària a càrrec dels francesos, que van fer desaparèixer - a cops-
la part inicial de la inscripció, on hi havia precisament el nom de l ' a lmi 
ra l l . 2 5 BHS també hi esmenta el pare Miquel Mestre, bon amic seu, qui l i 
havia dit que pels volts de 1850, arran de repavimentar el sòl de l 'estança, 
havia vist restes humanes dins de la sepultura: «à pesar de estar muy 
deteriorados por las humedades, existían todos los huesos del esqueleto con 
algunas vestiduras del almirante». En el mateix article, BHS explica breu
ment l 'exploració que havia fet a la tomba del rei Pere I I el Gran: «Uno de 
los pocos monumentos no profanados de Santas Creus, cuando entraron allí 
los incendiarios en 1835, fueron el de D . Pedró y el de Lauria su almirante. 
Con oportunidad, y otro dia, darémos noticia del estado en que se encuentra 
el panteon de este invicto monarca y de como se halla su mòmia incòlume; 
con la operacion practicada durante la noche del 6 de noviembre de 1857, 
para certifïcarnos de si existia realmente ó si la habían destrozado segun 
efectuaran aquellos vàndalos con las demas del monas ter io» . 2 6 

En la sessió del 8 d'agost de 1860, la C M T encarrega a Francesc Barba i 
a BHS la realització d'un informe per a preveure les restauracions que calia 
fer a Santes Creus. 

L'11 de juny de 1861, es va lliurar una subvenció oficial de 8.686 rals per 
a fer diferents obres al monestir, sol·licitades ja l'any 1857. Els treballs es 
porten a terme entre el mateix 1861 i 1862. Paral·lelament, entre els dies 10 
i 12 de setembre de 1861, el Diario de Reus publica un llarga «Noticia 

25. Hernàndez situava l'acció «en la època de la guerra de la independència», per bé que més 
endavant —en l'opuscle Roger de Lauria, Tarragona 1890, pàg. 42— ho rectificaria tot 
dient que «se cree, y es muy posible, que esto se hizo por los franceses durante la guerra 
de sucesión». E. Fort, Roger de Llúria, Barcelona 1966, pàg. 55, portarà molt més enrera 
la cronologia del repicament: «Avui sabem, sense lloc a cap mena de dubte, que ho feren 
els francesos durant les guerres de Joan I I , a la segona meitat del segle XV». 

26. Les fitxes bibliogràfiques completes de tots els articles de BHS sobre Santes Creus les 
trobareu més avall, a l'apartat I I I . 

104 



Bonaventura Hernàndez Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus (1854-1877) 

histórico-descriptiva del Monasterio de Santas Creus». E l treball no porta 
signatura, però cal suposar que havia estat redactat per BHS. 

E l 31 de gener de 1862, a petició de l 'acadèmic de la R A B A , Agust ín 
Felipe Peró, BHS redacta un llarg informe, en forma de carta, sobre l'estat 
en què es trobava aleshores el monestir. H i explica força detalladament les 
obres portades a terme -en col·laboració amb Mestres i/o Barba- i les eco
nomies i reciclatges que va haver de fer per a enllestir-les, com ara llogar un 
paleta del poble, reaprofitar les teules i les bigues procedents d'edificacions 
ja enderrocades, etcètera: «Ya ve V., amigo mío , como se ha renovado el 
milagro de los tres panes y cinco peces del evangel io». 2 7 

L'informe epistolar suara esmentat va ser llegit en la sessió de la R A B A 
realitzada el 7 de març de 1862. L 'Acadèmia va agrair a BHS les notícies 
donades, alhora que l i demanava informació sobre el retaule de Santa Mag
dalena.2 8 BHS va respondre el 17 de març , tot explicant les vicissituds per 
les quals havien passat les taules, que j a eren al Museu Arqueològic de 
Tarragona.2 9 

En la sessió de la C M T del 30 d'abril de 1862, BHS va explicar que 
havia fet tapiar una porta que comunicava «dos lugares de Santas Creus 
pertenecientes a un particular y la bodega del Monasterio que corresponde a 
esta Comision», per a evitar possibles intrusions indesitjables. 

Cal suposar que els treballs de manteniment del monestir van continuar 
durant la dècada de 1860, però la falta d ' informació que en tenim és gairebé 
completa. Entre altres mancances, no s'han conservat les actes de les reuni
ons realitzades perla C M T entre el 30 d'abril de 1862 i el 17 de desembre de 
1870. Temps després, BHS dirà que el 1869 Santes Creus s'havia salvat de 
la ruïna que feia anys que l 'amenaçava. 

Gràcies a la bona amiga M . Joana Vi rg i l i , he pogut conèixer una carta de 
BHS tramesa a la R A B A el 27 de febrer de 1870, en què demanava que 
s'anul·lés la subhasta -anunciada per al pròxim dia 7 de m a r ç - de terres que 

27. Carta conservada a la RABA. La conec a través d'una transcripció realitzada pel Dr. 
Soberanas, a qui agraeixo aquesta i moltes altres notícies sobre BHS i Santes Creus. 

28. Per mitjà d'un ofici datat el 12 de març. Sobre aquest assumpte, vegeu el meu treball citat 
ala nota 11. 

29. L'Acadèmia va agrair-li novament les notícies aportades, per mitjà d'un ofici datat el 4 
d'abril. Transcric íntegrament l'escrit de BHS a l'apèndix documental. 
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afectaven l 'hort de la Mare de Déu i el Bregador, atès que eren d 'escàs valor 
monetari i , en canvi, significarien una gran pèrdua per al conjunt de Santes 
Creus. BHS va annexar a l'escrit, per a millor aclariment, una planta esque
màtica general del monestir. 3 0 

El mateix 1870 es produeix una circumstància molt lamentable, que afec
tarà al monestir temporalment però greument. Aquell any hi hagué una epi
dèmia de pesta groga a diferents indrets de Catalunya i el governador c iv i l 
de Tarragona ordenà que la població penal del Miracle fos traslladada al 
monestir de Santes Creus, sense consultar-ho prèviament a la CMT. El pre
sidi hi va romandre instal·lat entre el 5 d'octubre i el 15 de desembre. Aquells 
quaranta dies van ser suficients per a malmetre considerablment Santes Creus. 
Ho explicà prou clarament BHS en el seu llibre de 1886: «se practicaran en 
el monasterio obras, muy buenas para el objeto [d'atendre les persones, tant 
els penats com els guardians], pero que causaran la desaparicion de 
monumentos, que los religiosos habían conservado como preciosas reliquias, 
y que no se recobraran mas». Cal imaginar-se el que podien fer set-cents 
presos al temps de la tardor i l 'hivern, les obres de tancament i aïllament, el 
foc i el fum la brutícia i les deixalles acumulades etc. 

Durant la tercera guerra carlina (1872-1876), l 'Ajuntament de Vila-ro-
dona va obtenir d'un general liberal el permís i la protecció necessàries per 
a extreure de Santes Creus els materials suficients per a fortificar la seva 
població. E l 10 dc setembre de 1874, un altre cop, com a l 'època immedia
tament posterior a 1835, es van enderrocar parets i edificacions, tot i que un 
altre militar va aturar de seguida la tasca destructiva. 3 1 BHS ho explicà de
talladament pocs anys després dels fets: 

«La vandàlica destruccion no se hizo esperar, y con la misma 
sana que si fuese una ciudad tomada por asalto se verifico la 

30. Transcric el text de la carta a l'apèndix documental. Conec un parell de còpies o versions 
de la planta traçada per BHS; la que conserva el Dr. Soberanas va ser reproduïda al 
catàleg Imatges de la Llegenda daurada, MNAT, Tarragona 1997, pàg. 35. 

31. T. Capdevila, El monestir de Santes Creus, Tarragona 1935, pàgs. 61-62, descriu 
succintament aquest episodi i ens dóna el cognom del general (Salamanca) responsable 
d'aquella actuació antipatrimonial i el del coronel (Picazo) que va aturar-la. 
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demolicion, y no sabemos las proporciones que hubiera tornado, 
si afortunadamente no hubiese llagado con oportunidad en el 
pueblo otra columna liberal, cuyo jefe, de gran prestigio y muy 
querido en toda la comarca de Tarragona, à vista de tanta 
desolacion, no arrojara de aquel sitio aquella horda de salvajes, 
àvidos de rapina y de destruccion. A no proceder de esta suerte, 
tal vez no e x i s t í r í a n hoy el palacio de D . P e d r ó y de 
D . Jaime I I . 

E l digno cura de Santas Creus, conserje del monasterio, dió 
oportuna cuenta de lo ocurrido à la Comision de Monumentos 
de la provincià, así como varias personas, condolidas de tamana 
destruccion lo expresaron de viva voz; pero las azarosas 
circunstancias por las que atravesaba la provincià, impidieron 
tomar providencia alguna por aquel entonces. 

Luego de terminada la guerra c iv i l , y cuando hubo comple
ta seguridad, la Comision dispuso que los dos individuos de su 
seno que desde muchos anos estan encargados de la 
conservacion del monasterio, pasaran à aquel punto para 
enterarse de los estragos causados en él, y ciertamente vieron 
que no eran exageradas las noticias que se habian recibido, pero 
sobre todo se convencieron de que la mayor parte de los daiïos 
en mala hora ocasionados no tenían remedio» . 3 2 

El 1875, el rector de Santes Creus va informar a la C M T que s'havia 
enfonsat una part del sostre que cobria el palau de Jaume I I . En la sessió del 
6 d'octubre de 1875, la C M T va entendre que era urgent procedir a la seva 
reparació perquè «todas las aguas pluviales iran desde ahora à las habitaciones 
de dicho palacio». E l marquès de Montoliu, aleshores president de la Dipu
tació de Tarragona, es va oferir a liquidar la consignació que la Comissió 

32. B. Hernàndez, Historia del Real Monasterio, op. cit., pàg. V I I I (pel que fa al context, 
pàgs. VII-LX). Els dos individus de la CMT a què fa referència BHS són, és clar, l'arquitecte 
Barba i ell mateix. 
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havia rebut regularment ( i que ara no rebia), «à f in de acudir à estos y otros 
gas tos» . 3 3 

El 16 de novembre de 1877, BHS signarà un nou treball sobre Santes 
Creus, avui encara inèdit i conservat en forma de manuscrit a l ' A H A T , 
Recuerdos sobre el Monasterio de S.S. Creus. 1877, on parla -entre altres 
coses- de l 'exploració de la tomba de Pere el Gran. 3 4 

Quan els treballs de reparació del monestir es van continuar, la responsa
bilitat de dirigir-los va recaure pràcticament i exclusivament sobre l 'arqui
tecte provincial: Francesc Barba Masip a la dècada de 1880 i Ramon Salas 
Ricomà a la de 1890. Val a dir, però , que la relació de BHS amb Santes 
Creus es va mantenir amb prou intensitat gairebé fins al final de la seva vida 
(9 de novembre de 1891). 

I I I . Bibliografia impresa de BHS sobre Santes Creus 
(per ordre de publicació) 

1. [Sense títol,] Diario de Barcelona, núm. 320, 16 de novembre de 1857, 
pàg. 9487. Article no signat (datat a Tarragona el 14 de novembre de 
1857), bastit molt probablement a partir d'un text tramès pel mateix 
BHS a la redacció del diari, sobre els treballs de reconstrucció de Santes 
Creus, especialment a la tomba de Jaume I I . 

2. «Arqueologia», El Estado (Madrid), 5 de febrer de 1858. Signat «B. H . 
S.». Sobre l ' ingrés al Museu Arqueològic de Tarragona d'uns quants 
materials de Santes Creus «recuperats» per BHS, entre els quals h i ha
via «unos azulejos con inscripciones góticas» i la làpida de Bertran de 
Castellet (a l'exemplar del seu quadern de retalls, conservat a l ' A H A T , 
Hernàndez va corregir a mà la data M C C L V ) . 

3. «Sepulcro de Roger de Lauria», El Telégrafo (Barcelona), núm. 127,31 
de gener de 1859 (edició del matí) , pàgs. 577-578. Signat Buenaventura 

33. L'esborrany de l'acta de la sessió de la CMT (conservat a l 'AHT) és de la mà del mateix 
BHS. 

34. Manuscrit de 48 pàgs. (20,5 x 13,5 cm). 

108 



Bonaventura Hernàndez Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus (1854-1877) 

Hernàndez y Sanahuja». Sobre el sepulcre i l'estat de conservació de la 
llosa superior, amb lectura de la inscripció incompleta. 

4. «Noticia histórico-descriptiva del Monasterio de Santas Creus», Diario 
de Reus, any I I I , núms. 216, 217 i 218, dels dies 10, 11 i 12 de setembre 
de 1861, pàgs. 1-2. Sense signatura. Descripció general, arran de la con
cessió d'una subvenció de la Real Acadèmia de San Fernando per a tre
balls de reconstrucció al monestir. 

5. [ - ] El Universal (Madrid), núm. 149, 23 de febrer de 1862. No vist. 
Segons el Dr. Soberanas, és una notícia sobre l'estat de conservació del 
monestir de Santes Creus. 

6. «Santas Creus», Diario de Tarragona, any X X V I I , núm. 128,12 de juny 
de 1880, pàg. 2. Signat «B. H . S.». Sobre el monestir i el seu estat de 
conservació, tot responent unes crítiques de l 'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques. 

7. «Memòr ia sobre el Monasterio de Santas Creus», Boletin de la Real 
Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando, any I , núms . 2, 3 i 4, de 
febrer, m a r ç i abril de 1881, pàgs . 54-61, 90-94 i 114-118. Signat 
«Buenaventura Hernàndez de Sanahuja» [sic]. Informe signat l ' I de se
tembre de 1880 (en els exemplars conservats a la biblioteca del M N A T 
hi ha diverses anotacions de BHS, car van servir d'original per al capítol 
corresponent del seu llibre de 1886). 

8. «Proyecto de obras a practicar en el monasterio de Santas Creus», Boletin 
de la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando, any I I I , núm. 2, 
febrer de 1883, pàgs . 35-50. Signat per «Buenaven tu ra H e rn àn d ez 
Sanahuja» i «Francisco Barba Masip, arquitecte», el qual presenta el 
pressupost de les obres. Datat a Tarragona el 13 de juny de 1881. [El 
mateix text ha estat reproduït - a partir d'una versió manuscrita- per 
J .M. Sabaté, l 'any 1991 (vegeu més avall).] 

9. «Historia del Real Monasterio de Santas Creus», ElAteneo Tarraconen
se de la Clase Obrera, any V I I (1885), núms. 1, 6, 7, 8 i 9; i any V I I I 
(1886), núms. 2, 4 i següents (no vistos). Fulletó de la revista, lliurat en 
forma de lliurances. 

10. Historia del Real Monasterio de SS, Creus, su fundacion, progresos, 
mina y restauradones verificadas hasta el presente, Tarragona 1886, 
X I V + 92 pàgs, amb una litografia de J. Giralt. Signat «Buenaventura 
Hernàndez Sanahuja». Edició en forma de llibre del fulletó anterior (te-
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òricament igual, llevat de la portada). Inclou també el text de l'article de 
1880. 

11. Roger de Lauria, Tarragona 1890, V I I I + 44 pàgs. Signat (a la portada) 
«Buenaventura Hernàndez y Sanahuja». Biografia d'aquell important 
personatge medieval {circa 1250-1305). 

12. «Memòria escrita por D . Buenaventura Hernàndez y Sanahuja y que 
presenta à la Comision de Monumentos la Sub-Comision de su seno 
nombrada para pasar al Monasterio de Santas Creus, levantar la losa de 
la sepultura de Roger de Lauria, y examinar si se hallaban allí sus restos 
y caso de no encontrarse proceder à las averiguaciones à que hubiere 
lugar», dins J.M. de Barberà, Los restos de Roger de Lauria idónde 
estan? Exposición elevada à las Reales Academias de la Historiay Bellas 
Artés, Tarragona 1892, pàgs. 11-32. Transcripció anotada i comentada 
d'un esborrany de l 'informe redactat per BHS, el marquès de Montol iu 
i l'arquitecte Ramon Salas. El polèmic fulletó de Barberà donà peu a la 
publicació d'una rèplica del M . de Montol iu i R. Salas (Observaciones 
al folleto «Los Restos de Roger de Lauria idónde estan?», Barcelona 
1892). 

13. «Proyecto de obras a practicar en el monasterio de Santas Creus», dins 
J.M. Sabaté, «La restauració de Santes Creus: presència de Buenaventura 
Hernàndez Sanahuja (Una guia inèdita del Monestir de Santes Creus)», 
Butlletí Arqueològic (Tarragona), núm. extraordinari, Tarragona 1991, 
pàgs. 89-98 [90-98, la transcripció]. [Com ja he dit més amunt, el text 
-redactat l'any 1881-ja havia estat publicat íntegrament el 1883.] 

14. «Descripcion poètica de un viaje de Poblet a SS. Creus. Memorias de un 
viaje breve», dins Descripció d'un viatge de Poblet a Santes Creus per 
Bonaventura Hernàndez i Sanahuja, a cura de J. Rovira, J. López i A . 
Dasca, Ateneu de Tarragona, Tarragona 1991 [pàgs. 11-26, la transcrip
ció]. Edició d'un manuscrit de BHS redactat pels volts de 1857. 3 5 

15. «El pelo de la vieja. Crònica del siglo XIII», dins Una llegenda del segle 
XIII sobre Miramar i Prenafeta per Bonaventura Hernàndez i Sanahuja, 
a cura de J. Rovira, J. López i A . Dasca, Ateneu de Tarragona, Tarragona 
1991 [pàgs. 5-38, la transcripció]. Continuació de l 'edició anterior. 

35. Sobre aquest opuscle i el següent, vegeu A.-J. Soberanas i M.-J. Massó, Bibliografia 
impresa de Bonaventura Hernàndez Sanahuja, Tarragona 1992, pàgs. 124-127. 
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IV. Apèndix documental. Un article de 1857 i dues cartes de 1862 
i 1870. 

Un article de 1857 

«Tarragona 14 de noviembre de 1857. 

E l monasterio de Santas Creus, edifício que encierra prec ios ís imos 
monumentos artísticos é históricos, prodrà ser restaurado en parte si se 
aprueba por la superioridad el presupuesto que se ha formado para las 
reparaciones indispensables, corriendo estàs à cargo del celoso y entendido 
Inspector de antigüedades D . Buenaventura Hernàndez. Dicho senor pasó 
algunos dias en el citado monasterio, y durante ellos sacó preciosas fotografias 
de algunos de aquellos ricos monumentos, y se restauro bajo su direccion el 
panteon de D. Jaime y de D a Blanca, destruidos durante la guerra de los siete 
aí ïos . 3 6 Deseosos los incendarios de robar el barrote de hierro colocado en
tre las bases y columnitas que sostienen el bellísimo templete gótico de 
màrmol que cubre el panteon de D . Jaime, fueron degastàndolo de los pilares 
angulares, y de un tiron desplomaron las columnitas centrales, las cuales 
vinieron al suelo, rompiéndose como si fuesen de cristal. A l faltar estàs, 
cedieron por su propio peso los arços ojivales, en los cuales se apoyaban los 
rosetones calados, y gracias à otros barrotes de hierro transversales colocados 
en la parte superior, y à haber quedado en pié las cuatro pilastras angulares 
río se desplomo en aquel momento tan delicadísima construccion No obstante 
con la sacudida se desquició y rajó todo desprendiéndose grandes trozos de 
los referidos calados Terminada la guerra c iv i l se recogieron los trozos dis
persos de aquellas lindísimas columnas construidas con màrmol almendrado 
de Tortosa y de tres se formaron dos uniendo los fragmentos con betun 
nero faltaba la del testero la cual hace noco estaba reemplazada por un 
tosco puntal de piedra ordinària. 

E l senor Hernàndez, tomadas las debidas precauciones à fin de asegurar 
la cúpula del templete, ha sustituido la columna ordinària que sostenia las 

36. Es refereix, és clar, a la primera guerra carlina (1833-1840). 
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ojivas con otra del mismo màrmol y gusto que sus companeras, de una sola 
pieza, dejàndolo en el mismo estado en que se hallaba antes de la revolucion, 
y estàn ya casi restaurados los adornos y follajes, pues una afícion mal 
entendida à las antigüedades impulsaba à los viajeros à fracturar aquellas 
bellezas por el estèril gusto de conservar un recuerdo del panteon de D. 
Jaime I I y de su esposa D a Blanca. 

Si bien estaba intacto el templete que cubre el panteon de D. Pedró el 
Grande, I I I de Aragón, que es otro del que contiene la iglesia del monasterio 
de Santas Creus, la mano de los nombres indignos de ser contados entre los 
civilizados con objeto de abrir el sarcófago que se halla encima de la urna de 
pórfído, destruyó los frontones de crestería y parte de las ojivas que lo 
circuyen, mutilo las estàtuas y demàs adornos, y derribó la aguja que se 
elevaba en la parte superior de la tumba, cuyos trozos se han ido sacando de 
entre las minas del edifício; en breve pues, gracias a los esfuerzos y actividad 
del senor Hernàndez, quedaran ambos panteones en el estado en que se 
hallaban antes de haber sido profanados en una època muy reciente. Segun 
nos ha indicado el mismo Inspector de antigüedades, si le sobran fondos, 
harà rodear con una verja de hierro del mismo gusto ambos panteones, 
impidiéndose con ella que los curiosos, que tan mal comprenden su afícion 
à las antigüedades, por el gusto de conservar una preciosidad, destruyan un 
conjunto de bellezas. 

Si se aprueba el presupuesto que hemos mencionado al principio, podrà 
cubrirse lo mas indispensable à la conservacion de la inmensa sala dormitorio, 
en donde se halla la librería, y la sala capitular de la que se ha apoderado el 
salitre à causa de las infíltraciones de las aguas pluviales; de los hermosos 
claustres góticos que cuando llueve gotea el agua por todas las bovedlllas, y 
en fin para salvar el interesante palacio de D. Jaime I I el Justo, cuyas salas 
en las úl t imas lluvias se hallaban convertidas en otros tantos estanques, 
amenazando p ròx ima mina la hermosa galeria gòtica del primer patio, 
cohermana de la del cèlebre patio de la Audiència de Barcelona, la cual en 
algunos puntos ha hecho ya movimiento; y lo repetimos, si contando con los 
recursos suficientes puede evitarse el desplome de esa obra modelo del arte, 
y que no quede de ella mas que un recuerdo en la historia; despues de las 
gracias al senor Hernàndez por el interès que manifiesta para la conservacion 
de tan preciosos monumentos, no podràn menos que quedar agradecidos al 
gobierno de S. M . por haber facilitado los recursos necesarios, cuantos 

112 



Bonaventura Hernàndez Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus (1854-1877) 

aprecian en algo los recuerdos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de nuestros 
antepasados» . 3 7 

Una carta de 1862 

Inspeccion 
de Antigüedades de la 
Provincià de 
Tarragona 

Con suma satisfaccion recibo el oficio de V.S. 3 8 en el que se sirve 
manifestarme haber quedado complacida esa R1 Acadèmia de mi contextacion 
à varias preguntas hechas por conducte del S r P e r ó , 3 9 relativas al ex-
monasterio de Santas Creus y no puedo menos en este momento de manifes
tar à V.S., para que se sirva hacerlo presente à la Acadèmia, que me encontrarà 
en todas ocasiones dispuesto à secundaria en lo que quepa, ya oficialmente 
como inspector de Antigüedades de la provincià, ya como simple particular 
ó individuo de esta Comision provincial de monumentos; y en ello, ademas 
de cumplir con uno de los principales cargos anexos à mi destino, satisfago 
un innato deseo de conservar los monumentos y restos que recuerdan nuestras 
antiguas glorias, como lo tengo ya demostrado pràcticamente à esa Comision 
Central en distintas ocasiones. 

37. A l'article no hi consten ni títol ni autor. Publicat al Diario de Barcelona, núm. 320, 
dilluns 16 de novembre de 1857, pàg. 9487. 

38. Es tracta d'un ofici datat el 12 de març de 1862, del qual en conec el contingut gràcies a 
una transcripció que m'ha comunicat el Dr. Amadeu-J. Soberanas. Eugenio de la Càma-
ra, a més d'agrair a BHS les seves notícies, l i demanava —tot complint un acord pres 
pels acadèmics en la sessió del 7 de març— informació «acerca del paradero y estado de 
un retablo que sacó afíos atràs del mismo espresado Monasterio, y que se componia de 
varias pinturas, el cual segun noticias parece se llevó à la villa de Valls por su Maestro de 
Escuela». 

39. Referència a una llarga carta, datada el 31 de gener de 1862, que BHS havia tramès a 
l 'acadèmic Agustín Felipe Peró. En conec el contingut gràcies a una transcripció 
mecanoscrita que m'ha facilitat el Dr. Soberanas. BHS, entre altres coses, hi fa una 
descripció força detallada de les obres de restauració que fins aleshores hom havia portat 
a terme a Santes Creus. 
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Es cierto que hace ya algunos aííos se estrajo del referido monasterio un 
retablo dedicado a S , a Maria Magdalena, pintado encima tabla, y fué à parar 
à la escuela de ninos à cargo de D . N . Pifiol. Sobre ello la Comision Central 
oficio à la de esta Provincià, la cual en cumplimiento de los que se le ordenaba 
comisionó à uno de sus indivíduos para que pasando à dicho pueblo se hiciera 
cargo de aquel resto. 4 0 

Con [sic] efecto, el retablo dividido en varios cuadros existia en la refe
rida escuela, y reclamados los trajo à esta y formaban hace poco parte del 
Museo provincial adornando la sala alta; hoy dia estan provisionalmente 
colocados unos encima otros en la parte baja, hasta que se disponga el punto 
[en] que ulterior y definitivamente deberà constituirse el Museo. 

Las piezas que actúalmente obran en el ex-museo, segun el catalogo que 
tengo de él formado, son trece, cinco de los cuales pertenecen al cuerpo 
principal del retablo, y los ocho restantes son accesorios. Estos úl t imos 
representan en tamano natural y sobre fondo dorado à Jesús, à la Vírgen y à 
seis apóstoles; y, de los otros, los tres que correspondian à la parte superior 
del retablo, que en conjunto forman un semicírculo, representan, el del cen
tro el acto de la crucifixion del Senor con varios accesorios, y los de los 
costados dos pasajes de la vida del S t a Magdalena. Los dos cuadros restantes 
que forman un prolongado rectàngulo, estan cada uno dividido en dos 
compartimentos, esto es la representacion de otros cuatro pasos de la vida 
de la Santa, a saber: 1° la resurreccion de Làzaro; 2° la santa ungiendo los 
pies del salvador en la noche de la cena; 3° la misma recibiendo el viàtico 
por manos de un obispo con acompanamiento de àngeles con capas pluviales 
y mitras; el úl t imo es la apoteosis de la santa, subida por manos de àngeles à 
la glòria, grupo hermosís imo y bian ejecutado. 

Estos'dos cuadros formaban los costados del retablo, en su consecuencia 
falta el del centro. He hecho indagaciones y resulta, que este cuadro y segun 
tengo entendido algun otro de los accesorios todavia existen en poder de 
dicho S r Pifiol en Valls. 

El estado de conservacion de los cuadros es bueno, si se exceptuan algunas 

40. El delegat a què es refereix BHS era Joan-F. Albifiana. Sobre el tema, vegeu l'article 
monogràfic de J. Massó, «De Santes Creus a Tarragona», op. cit., on vaig transcriure 
(pàgs. 114-115) una part de la carta que ara publico íntegrament. 
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rascaduras recibidas en el acto del arranque, que nada quitan al extraordinario 
mérito, al sentir de los inteligentes, de estàs pinturas que son una obra maestra 
de su època; tal vez ahora sufran algo, si deben subsistir por mucho tiempo 
en el punto donde estan depositados interinamente, por ser local sin 
ventilacion y bastante húmedo. 

Debo al mismo tiempo manifestar à la Acadèmia para su satisfaccion, 
que en uno de mis viajes al ex-monasterio à diri j ir la restauracion de los 
panteones reales, v i uno de los cuadros, que pertenecientes al mismo retablo, 
habia quedado en Santas Creus, y que el cura habia acomodado en un al
tar; 4 1 conocido el méri to del cuadro, acaso el mejor de todos los que pudo 
recoger esta Comision, me valí de todo mi ascendiente é influencia con el 
actual cura para que me permitiese sustituir, à mis costas, esta pintura con 
otra mas acomodada al lugar poco visible en que estaba colocado, al alcance 
de los traviesos muchachos que lo hubiesen mutilado; conseguido lo traje 
conmigo y acompana actualmente a los del Museo; representa al Eterno 
rodeado de nubes y seratïnes de color de fuego, y es como los demas una 
bella miniatura. 

Es cuanto sobre el particular y en contextacion al atento oficio de V.S. 
del 12 del corriente puedo decir, esperando en vista de ello que esa R1 

Acadèmia dispondrà lo que crea conveniente.4 2 

Dios gue. à V.S. m« as 

Tarragona 17 de Marzo de 1862 

Buenav 3 Hernàndez Sanahuja [signat i rubricat] 

Sr. D. Eugenio de la Càmara, Secretario gral. de la R Acadèmia de S. 
Fernando. 4 3 

41. Aleshores, el rector de Santes Creus era Miquel Mestre, qui hi va morir l'any 1868. 
42. El secretari de la RABA va trametre, amb data 4 d'abril, un ofici en què comunicava a 

BHS que l'Acadèmia «ha recibido con aprecio su atento oficio de 17 del mes pasado y se 
ha enterado con satisfaccion de las noticias que se sirve comunicarle», per la qual cosa 
«ha acordado dar à V. las gracias por su celo y eficàcia». 

43. Agraeixo al Dr. Amadeu-J. Soberanas les facilitats donades per a la publicació d'aquest 
document. 
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Una carta de 1870 

Sr. D. Eugenio de la Càmara. 

Tarragona 27 Febrero de 1870. 

M i apreciable y buen amigo: hace cinco ó seis dias que bajó para confe
renciar conmigo el conserje de Santas Creus, cura pàrroco del mismo pueblo 
y ex-monge del citado Monasterio, 4 4 y puso en m i conocimiento, que segun 
noticias fidedignas iba à procederse à la venta de alguno de los huertecillos 
que radican dentro de la clausura ó cercado del Monasterio por la A d m o n de 
Propiedades y Derechos del Estado, manifestàndome que desde el momento 
de pasar aquellos à poder de los nuevos propietarios queda abierto este recinto, 
puesto à su cuidado y vigilància, à cuantos quieran introducirse en él, de 
manera que ya serà inútil la llave, no pudiendo desde entonces responder de 
los danos [que] en él se infíeran, siendo tambien nulo el cargo que ejerce de 
conserje, que desde 1840 ha sido constantemente confiado à los curas pàrrocos 
de aquella localidad. 

A vista de este oportuno aviso he procurado informarme de su exactitud, 
y en efecto, por el Boletin de Ventas nacionales y bajo los N s 1150 à 1155 
van comprendidos varios huertos que pertenecieron à SS. Creus, y que la 
subasta se verificarà el 7 del próximo Marzo. 

Aunque hace cuatro anos que no he visitado el monasterio, sin embargo 
recuerdo bien la existència y situacion de algunos de los citados huertos, y 
con ayuda de un pequeno croquis, dibujado à vista de pàjaro desde lo mas 
elevado del cimborio en 1857, cuando por órden de esa Comision Central de 
Monumentos dirijí i llevé à cabo la restauracion del l indísimo panteon de D . 
Jaime 2°, he podido conocer cuanta razon asiste al cura-conserje p a suponer 
los perjuicios q c verificada aquella venta se seguiran al edificio indudablem c. 

Para mejor inteligencia y claridad à las consideraciones q c voy sucintam' 
à exponer à esa Acadèmia , incluyo copia del expresado croquis, en la 
seguridad de q c esta queda rà convencida de lo pernicioso q c serà al 

44. Aleshores, el rector era Josep Maria Cavallé i Carrenyo, riudomenc de naixement, qui 
moriria el 16 de desembre d'aquell mateix 1870 (vegeu E. Fort, Santes Creus de 
Vexclaustració ençà, op. cit., pàgs. 48-49). 
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monumento la venta de alguno de aquellos huertos. 
Ante todo debo advertir que los huertos anunciados en la subasta N s 1150 

y 1152, 1153 y 1155 en nada afectan à la integridad del Monast 0 y p r tanto 
debemos presindir [sic] de ellos. No asi los de los N s 1151 y 1153,4 5 los 
cuales interesan directam c al mismo, en especial el del primer número , que 
viene expresado en el Boletin bajo el titulo Hort de la mare de Deu. (Huerto 
de la Virgen), y es el conjunto de varios huertecitos que en tiempo de los 
monges constituiam los jardines de recreo que estos tenian para su diversion 
y desahogo, y estan comprendidos dentro de la clausura ó pared de cerca, 
cuyo espacio va senalado con las letras A.B.C.G. 

Como podrà esa Acadèmia enterarse por el croquis, el edificio D es el 
palacio de D. Jaime 2° y D a Blanca de Anjou, que esa Acadèmia me ordeno 
restaurar hace cuatro ó cinco anos y en D hay varias puertas y ventanas 
desvencijadas q c comunican con dichos huertos. Los edificios EEE son 
antiguas celdas, igualmente con entradas y salidas interiores y exteriores. 

El edificio F es la primitiva iglesia de la Trinidad; y G es la Enfermería, 
tambien con comunicaciones al verdadero huerto de la Mare de Deu. El 
conjunto de todos estos huertecitos ó antig 5 jardines forman en el Boletin de 
ventas un solo lote, tan insignificante, q c no miden reunidos màs de 13 àreas 
20 cent5 y estan tasados solamente en 270 escudos, lo cual demuestra la 
insignificancia de esta finca de infímísima cuantia. 

Los perjuicios mencionados los comprenderà desde el momento esa Acad a 

en el supuesto q c hallàndose abiertas un sin número de aberturas interiores y 
exteriores, sin puertas ni postigos que las defíendan, tienen los compradores 
fàcil ingreso al palacio de D . Jaime y habitaciones de los monges 
inmediatamente, y por estàs al interior de la clausura; de manera que si se 
tuviese que levantar otra pared para cortar toda comunicacion de los huertos 
al interior el coste de ella seria igual ó superior al de la tasacion antedicha, à 
causa de su extension: ya no hablo de reponer puertas y postigos, q c seria 
infínitísimamente màs caro. 

Con relacion al del N° 1154, aunque no radica dentro de la cerca, tiene no 
obstante comunicacion directa con el Monasterio; y segun tengo entendido, 
se ha calificado de huerto lo q c en lo antiguo solo era un patio. La 

45. Aquest últim número havia de ser —lògicament—- el 1154. 
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insignificancia de esta finca lo demuestran las tres àreas de superfície y su 
exiguo valor de cien escudos, comprendido el cobertizo. Este patio-huerto 
se halla, segun puedo recordar en el punto H H del croquis. 

Esta sucinta resena descriptiva basta para conocimiento de la Acadèmia 
restandomc solamente anadir lo que he practicado para ver si podia impedir 
la subasta anunciada para el 7 del próximo mes de Marzo. 

Como no hay que contar con esta Comision de Monumentos, poco menos 
que muerta, la cual no se ha reunido hace ya màs de dos anos, y siendo cosa 
urgente el asunto y que necesitaba actividad, me reuní con el Arquitecto D . 
Fran c 0 Barba, interesado como yo por su cargo en la conservacion de los 
monumentos de esta provincià, y fuímos juntos à la A d m o n Econòmica de la 
misma, donde habiéndonos oido este Administrador nos dijo hieiéramoa 
una fundada exposicion que él la remit i r ía à esa Direccion de Bienes 
nacionales, para ver de exceptuarlas de la venta. Esta exposicion se ha hecho 
y presentada ya, pero esto no basta; conviene ademàs que esa Acadèmia y la 
de la Historia , à la que tambien escribo, 4 6 nos ayuden exponiendo y 
manifestando al Gobierno los danos que con esta venta se ocasionan al 
edificio, propiedad de la Nacion, y en su consecuencia los perjuicios que và 
à sufrir el mismo Estado por lo que tendra que gastar para impedir à los 
nuevos propietarios el ingreso al interior del Monasterio si es q c se desea 
conservarlo. 

No dudo que con lo antedieho la Acadèmia se harà cargo de la necesidad 
de acudir con urgència, de lo contrario me parece que la ruina es infalible. 

El actual cura pàrroco me ha manifestado que si se verifica la venta està 
resuelto à abandonar el cuidado de la conservacion de toda aquella parte 
interior del Monast 0 que se halla à su cargo; que cerrarà o tapiarà la puerta R 
del claustro gótico que comunica con el claustro viejo à fin de evitarse los 
disgustos y conflictos que indudablem c se le originaran al ver invadido 
frecuentemc y cuando sea del agrado de los nuevos propietarios la parte 
comprendida en los cuatro puntos cardinales del croquis B . C . L . M . esto es la 

46. Efectivament, BHS va trametre a Pedró Sabau, secretari de la RAH, una carta —datada 
el 28 de febrer— molt semblant a aquesta (n'he pogut llegir la transcripció mecanoscrita 
que en va fer, ja fa uns quants anys, el Dr. Amadeu-J. Soberanas, a qui agraeixo la seva 
comunicació). 
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mayor parte del monasterio, haciéndose entonces necesario practicar algunas 
obras para impedir la invasion à la parte moderna y màs monumental del 
edificio. 

Tanto el arquitecte de [la] provincià como yo hemos practicado todos los 
medios posibles [para] salvar el Monasterio, y yo no me he cansado dc dar 
pasos; creo que si en esa se acude à tiempo conseguiremos lo que todos 
deseamos. 

Nada me queda que anadir, queda à su disposicion este su afm° S.S. 
Q.B.S.M. 

Buenav 3 Heniadez Sanahuja [signat i rubricat] 

Copia del Boletin de ventas. 

N . 1151. U n huerto de cabida 13 àreas 20 centàreas. Sito en el caserio de 
SS. Creus conocido por «De la Mare de D e u » procedente del cilado 
Monasterio. Linda por el N . con el cementerio y capilla de la Trinidad; al S. 
con ei camino de la Vifia closa; al E. con camino dc las Poblas y al O. con D. 
Rafael Sabadell. Este huerto se halla cercado de paredes y conliene una 
balsa debiendo el comprador respetar la servidumbre de luz y vista de los 
edificios colindantes. Ha sido tasado en 300 escudos y se ha graduado en 12 
escudos. 

N . 1154. Otro huerto conocido por el «Bregador» sito en el caserio de 
SS. Creus con agua de la balsa de los claustros viejos, y de extension 3 areas 
52 cent5 comprendiendose en esta superfície un cobertizo cerrado de pare
des. Procede de dicho Monasterio y linda à N . y E. con D . Rafael Sabadell y 
el Monasterio; al S. con camino y à O. con calle dels cups. El comprador 
respetarà la servidumbre de luz y vista de los edificios contiguos. Ha sido 
tasado en 100 escudos y su venta se ha graduado en 8. 4 7 

47. L'escrit va acompanyat del plànol que es reprodueix a la figura... . Agraeixo a la bona 
amiga M . Joana Virgili Gasol la cessió dels facsímils de la carta i de! plànol, els originals 
del quals es conserven a l'arxiu de la RABA (signatura 53-7/2). 
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SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ 

A. ROVIRA I V I R G I L I I E L S MONESTIRS 
DE POBLET I SANTES CREUS 

Ei 5 de desembre de 1999 s 'esdevé el cinquantè aniversari de la mort 
d'Antoni Rovira i Virgi l i que, segons diu A . Bladé, «s 'extingí gairebé sense 
haver fet un dia de l l i t , sense agonia i sense saber de quin mal moria» , ' a 
Perpinyà. Des de les pàgines de Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic, 
volem remembrar aquesta data i recordar, ensems, que Rovira es t imà 
vivament Poblet i Santes Creus i que es preocupà en tot moment per la sort 
d ' ambdós cenobis. 

Sentia una inclinació ben especial pels monestirs cistercencs de Poblet i 
Santes Creus, per tot el que representaven en la història del país , i sobretot 
per Poblet. El decantament rovirià pel monestir de la Conca es deu en molt 
bona mesura a raons subjectives que fan referència a la seva infantesa, fins 
el punt de declarar que si bé Santes Creus l i plaïa d 'al lò més , el seu gran 
amor era per Poblet. I explicava així aquesta predilecció en l ' in terviu-
biografia que l i féu Domènec de Bellmunt l 'any 1933: «Conservo vivíssims 
alguns dels records infantils, sobretot el de les meves llargues tardes 
estiuenques prop del monestir de Poblet.2 Tocant a les muralles del recinte 
exterior, els meus pares havien comprat una masia amb la terra corresponent. 
Amb la meva mare, que cercava la salut en aquell clima, i amb les meves 

1. A.BladéÍDesumvila ,^72to«/^ov; ' ra ; Virgili i el seu temps (Barcelona, FSVC 1984), 470. 
2. «La intimitat de Santes Creus». 
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germanes, més petites que jo , h i anava abans de la sega i no tornava a 
Tarragona fins després de la verema. Abans de comprar aquella masia, que 
en deien la Masia del Miquelet. Quan tenint jo 15 anys, la mala situació 
econòmica de la família, obligà a vendre la masia de Poblet, la meva mare i 
j o vam tenir un fort disgust. Sempre que puc, molt sovint, j o faig una esca
pada a Poblet i ressegueixo els llocs i els camins dels voltants de la masia, 
Aquell paisatge on hi ha el monestir, és una part inseparable de la meva 
ànima. I em sabria greu d'acabar la vida sense passar més llargues temporades 
a Poblet, recorrent els seus camins i camps i boscos i fonts i ruïnes. . .» 3 

Les circumstàncies de la vida allunyaren Rovira i Vi rg i l i de Poblet durant 
vint anys, del 1897 al 1917, i quan, finalment, hi torna no pot estar-se de fer-
ho públic en l'article «Davant Poble t» 4 que comença amb aquest paràgraf: 
«He tornat després de vint anys a la bella contrada de Poblet, presidida per 
les runes glorioses del gran. cenobi.» 

Entre la munió d'articles dedicats per Rovira a ambdós monestirs n'hem 
triat set: «Davant Poblet» {La Veu de Catalunya, 29 setembre 19.17), «El 
monestir de Poblet» (La Publicitat, 25 setembre 1925), «Poblet i Santes 
Creus» (La Publicitat, 1 octubre 1926), «La consolidació de Poblet» (La 
Publicitat, 9 març 1927), «Poblet j a és salvat» (La Publicitat, 15 ju l i o l 1927), 
«La intimitat de Santes Creus» (La Publicitat, 31 agost 1929) i «Poblet i els 
frares» (La nau, 17 desembre 1728). 

L'article «Davant Poblet» és un ver retrobament amb els dies feliços de 
la infància i de l 'adolescència passats «al costat de les muralles emmerletades» 
del cenobi, per això no ha d'estranyar que el primer que féu en arribar a 
Poblet fos resseguir «els camins inoblidables» d'altres temps, tot retrobant 
«les velles pedres» i «els,arbres amics, més vells els uns, aparentment iguals 
uns altres»; conclou que, si bé algunes coses han variat, moltes altres eren 
iguals. U n cop superat «l 'assal t dels records», entra al monestir i el troba 
canviat, pel fet que el valora diferentment de com ho feia durant 
l 'adolescència; ara, amb els seus 35 anys, a més de les runes, el que veu és la 
història catalana, el passat de Catalunya, i la visió el mena a meditar sobre la 

3. La Rambla, 2 maig 1933. 
4. La Veu de Catalunya, 29 setembre 1917. 
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terra i la pàtria. Infereix que la glòria de Catalunya no és extingida i que pot 
tornar a oferir al món un floreixement esplendorós. 

«El monestir de Poblet», segon article escollit, és un autèntic crit d'alarma 
j a que, tot i reconèixer que s'havia fet quelcom al monestir (com ara 
i 'apuntaíament del palau del rei Martí) , eren moltes les parts del cenobi que 
estaven en perill d'enfonsament. Per a Rovira, el mal de Poblet venia de 
lluny perquè si, de bon principi, ei monestir hagués estat objecte d'una 
restauració intel·ligent i generosa, és a dir, si s'hi hagués esmerçat de cop 
una suma important, no s'estaria amb l 'ai al cor davant una possible catàstrofe, 
i és per això que demanarà un esforç extraordinari a tots els que intervenien 
0 podien intervenir a Poblet per tal que es realitzin les obres indispensables 
per a la consolidació del monument. 

«Poblet i Santes Creus» és un nou clam que Rovira fa a la consciència de 
les autoritats i de la col·lectivi tat catalana per salvar Poblet i Santes Creus; 
considerava que la situació d 'ambdós monestirs era deplorable, especialrnsnt 
si es tenia en compte que la difunta Mancomunitat estigué a punt de resoldre 
definitivament el problema de la conservació. Es fa ressò de l'article de Pere 
Lloret, publicat al diari Tarragona, en el qual es proposava que la Diputació 
de Tarragona fes seva la petició que la Mancomunitat havia dirigit a l'Estat 
en el sentit de demanar que l i fos concedit l'usdefruit dels dos cenobis i el de 
les terres circumdants per tal d'instal·lar-hi escoles pràctiques d'agricultura 
que permetrien la restauració i conservació d ' ambdós conjunts. Conclou, 
però, que l'important, aleshores, era evitar l'ensulsida de Poblet i Santes 
Creus i que quan el perill de l'enfonsament hagués desaparegut, seria el 
moment de discutir i trobar una des t inac ió adequada per a a m b d ó s 
monuments. 

La ce leb rac ió a Madr id de la subhasta per adjudicar les obres de 
consolidació de Poblet inspirà a Rovira el quart article de la nostra tria, en el 
qual es fa ressò de la campanya realitzada mesos enrere que va aconseguir 
posar en moviment les rodes, sovint feixugues, de la maquinària burocràtica. 
Considera, però , que les tres-centes mi l pessetes dedicades a les obres 
d'enfortiment són clarament insuficients i només permetran (això sempre 
que siguin esmerçades amb seny) atendre les necessitats més peremptòries , 
1 fa vots perquè la feina que es faci sigui veritable i «no pas una aparença de 
consolidació o un adob enganyós per a uns quants mesos». 

Rovira i Vi rg i l i , la primera setmana de ju l i o l de 1927, aprofità: un sojorn 
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a Tarragona per fer una visita a Poblet, i en arribar al monestir, la primera 
cosa que advertí foren «unes minses figures d'homes que es movien dalt 
d'un mur del palau del Rei Mart i»; el fet l ' emplenà d'optimisme, ja que 
significava que havien començat les obres de consolidació. La impressió 
positiva s 'amplià mentre visitava les diverses parts del monestir, i veient 
com les obres de salvació eren un fet per tot arreu; per això, en tornar a 
Tarragona, deixant enrere les muntanyes i el monestir, ho féu amb el sentiment 
que el cenobi populetà s'havia salvat i que el cimbori prenia una expressió 
d 'esperança i d 'agraïment . El resultat de tot plegat fou l'article «Poblet ja és 
salvat». 

Dels set articles rovirians que hem seleccionat, «La intimitat de Santes 
Creus» ens sembla el més líric; la prosa, bella i elegant, sòlida i sense 
esquerdes de Rovira hi assoleix la plenitud més reeixida. L'autor no pot 
evitar la comparança de Santes Creus amb Poblet i acaba dient que ambdós 
són essencialment diferents, j a que tot i les «relacions d'estils arquitectònics, 
les analogies del pla de c o n s t r u c c i ó , el parentiu d'algunes sales i 
dependències», presenten una «profunda oposició espiritual.» Mentre el 
monestir del Gaià és «la intimitat, el recolliment, la limitació assenyada, la 
modèst ia satisfeta», el del Francolí és «la grandesa, l 'expansió, l ' ambició 
il·limitada, l 'orgull del poder»; els troba, però, complementaris i h i veu el 
símbol dels dos aspectes de l 'ànima catalana: per un costat «el treball concret, 
la fruïció tranquil·la, el seny reposat» (Santes Creus) i per l'altre « l ' ambic ió 
vaga, la lluita constant i l 'aspiració heroica» (Poblet), i considera que en 
l 'equilibri o la compensació entre aquests dos aspectes hi ha el secret dels 
moments esplèndids de la història de Catalunya i una clara promesa per a 
l'esdevenidor. 

«Poblet i els frares» és, al nostre entendre, l'article menys interessant. 
Rovira s'ha assabentat que hi ha un projecte de repoblació monàst ica de 
Poblet amb monjos vinguts de Burgos i s'hi mostra contrari. Per a ell el més 
assenyat i p ràc t i c és trobar la manera d'assegurar la r e s t au rac ió i la 
consolidació del monestir sense, però, ubicar-hi una comunitat religiosa. 
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APÈNDIX 

Davant Poblet 

Ke tomat, després de vint anys, a la bella contrada de Pobiet, presidida 
per les mncs glorioses del gran cenobi. Aquí , al costat de les muralles 
emmerletades del seu clos, va ig passar la meitat de la infància i de 
l ' ado le scènc ia meves, a redós de l 'antiga masia acollidora, allunyada 
discretament del brugit frèvol del balneari. 

He resseguit aquests dies els camins inoblidables del meu llarg estiueig 
d'altres temps. He retrobat les velles pedres. He conegut els arbres amics, 
més vells els uns, aparentment iguals uns altres, com en una viva afirmació 
d'eternitat. A través dels viaranys novells, de ponts que abans no hi eren, de 
les cases bastides de poc, l 'instint m'ha dut amb pas segur cap a les fonts, i 
les he conegudes malgrat de la llur disfressa. Algunes coses han canviat; uns 
quants arbres i marges i sanderons han desaparegut. Però quantes coses iguals, 
iguals com si em trobés a l ' endemà d'un dia d'aquells en què vivia en la llur 
companyia benvolguda! 

Sota l'assalt dels records, dels records que s 'a lçaven a mon pas de cada 
pam de terra, he entrat al convent vastíssim. Jo quan l 'havia visitat tantes 
vegades, ara l'he trobat tot diferent; l'he vist com no l 'havia vist mai. I és 
que ara la història catalana se m'ha fet present davant les tombes i les arcades, 
els finestrals i les sales. Uns altres records, els del passat de Catalunya, han 
donat l'assalt al meu pensament. I he sentit com una mena de vaga i estranya 
identificació entre la meva ànima i l 'ànima nacional de Catalunya. 

Més , en l'aire del dia claríssim. I el paisatge m'ha esvaït la torbació sen
timental. He guaitat tot seguit amb tranquil·la mirada les runes del cenobi i 
les muntanyes veïnes. En el silenci del lent passejar, he meditat sobre el 
tema de la terra i la pàtria. 

He pensat que un més gran amor per Catalunya floriria al cor dels catalans, 
si aquests coneguessin mi l l o r la terra, tota la terra nostra. Pe rquè el 
catalanisme dels periòdics, els llibres, les revistes, els centres, els mít ings i 
les institucions de cultura, necessita el contacte de la terra, dels «país». Aquest 
contacte és enfortidor. Hom veu la pàtria present, tangible, com a una vida 
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bategant, arrelada dins el decurs dels segles, lleument daurada per una claror 
d'esdevenir. 

Maurice Barrés ha definit la pàtria amb una fórmula sintètica: la terra i 
els morts. Això és igual que dir: la natura i la tradició. La fórmula és incom
pleta, si donem a la terra un sentit de materialitat baixa i de present estricte. 
Però la terra no és el paisatge quiet, aturat, sinó la gran força de la vida, que 
no s'atura, que mou els homes i els pobles i fa la història, i les nacions, i els 
Estats. 

Dins el monestir de Poblet, entre la desolació de les runes i les destrosses, 
l'esperit es submergeix en el passat de Catalunya, i en surt enorgullit de la 
il·lustre nissaga dels catalans. Però les ruïnes, totes soles, ens donarien la 
impressió depriment d'una enfonsada històrica. És a fora, sota el cel pur, 
davant la visió de la bella terra nostra, on sentim que la glòria de Catalunya 
no és extingida, que pot tornar a oferir al món una florida esplèndida. 

Aquest v i u sentiment de la pà t r i a que j o concebo, és fet d 'una 
compenetració íntima entre la ciutat, la terra i la història. La ciutat ha de 
sentir.se voltada, com a part d'ella mateixa, de la terra vivificant, d 'on puja 
la saba de la raça. La gent de la terra ha de sentir la companyia i el guiatge de 
la ciutat, d'on ve l'esperit que fa alta la vida. Ciutat i terra han de dur el ver 
escut nobiliari de l'avior, que dóna als pobles la personalitat, la consciència 
i el daler d'un digne futur. 

Així veig ara, davant Poblet, la terra d'aquesta contrada, d'una forta 
austeritat catalanesca. El cenobi ha ancorat a la terra el record del passat gloriós. 
L'esperit de la ciutat que porto dins, al contacte de la terra i de la història, 
s 'encén en una flama patriòtica. I una flama és la més bella bandera... 

E l monestir de Poblet 

La campanya feta mesos enrere, per una part de la Premsa, a propòsit de 
l'estat deplorabilíssim del monestir de Poblet, ha tingut un primer resultat 
efectiu: l'apuntalament dels llocs més amenaçats, i especialment del palau 
del rei Martí . Mestrestant, l'arquitecte tarragoní senyor Pujol treballa en el 
projecte de les obres que són necessàries per a assegurar la solidesa de la 
part que resta del cenobi egregi. Tanmateix, tornen a alçar-se les veus 
d'alarma; i és que seria excessiu de creure que allò que s'ha aconseguit fins 
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avui esvaeix els perills d'enfonsament df alguns trossos del monestir. 
E l palau reial, el petit claustre i altres llocs de Poblet han estat, uns quants 

mesos, en peril l d'enfonsar-se qualsevol dia. Hauria pogut succeir, abans de 
l'apuntaiament, que el palau del rei de la dinastia catalana hagués caigut a 
terra i s 'hagués perdut per sempre més . Ara les bigues i els taulons i els 
parpals aguanten, per uns pocs mesos> aquelles parets glorioses. Però és 
impossible que aquest estat interí s'allargui gaire. Quan la Premsa va donar 
el crit d'alarma, van ésser fetes a Madrid gestions apremiants; i aleshores es 
va descobrir que tota l 'obra de reparac ió estava deturada a causa de 
formulismes burocràtics. Mentre els informes i els expedients dormien en 
les oficines, la catàstrofe s'hauria pogut produir. Això fa témer encara més 
que els entrebancs eventuals i les dilacions de tràmit allarguin setmanes i 
mesos la situació present, fins que els puntals es corquin o fins que un huracà, 
o un aiguat, o una nevada, pugui més que aquestes precaucions. 

Cal anar dc pressa. Cal que els mesos pròxims siguin aprofitats per a les 
obres de reparació que han d'esvair la recança, Ho han de voler i ho han 
d'exigir tots els catalans amadors de la història i tots els esperits amics de 
l'art. Tothom sap per experiència que els expedients oficials són lents, i de 
vegades s'eternitzen. Mentre s'espera que l'arquitecte acabi el projecte, i 
que la comissió l ' informi , i que el negociat corresponent l 'aprovi, i que el 
ministre signi el decret oportú, passen els dies, els mesos i els anys, i sovint 
el mal es fa incurable en tot o en part. Per això convé d'insistir incansablement 
sobre el cas de Poblet. U n apuntalament és ja alguna cosa, Però s'ha de 
resoldre el problema, i no pas ajornar-lo per un temps curt. 

El mal ve de lluny. Si, de bon principi, el gran convent català hagués 
estat objecte d'una restauració intel·ligent i generosa, no hauria calgut 
l ' esmerçament successiu i inacabable de quantitats destinades a reparacions 
parcials, a adobar parets i sostres, a posar pegats i a tapar goteres. Per no 
haver-se esmerçat de cop una suma important en la restauració de Poblet, ha 
calgut dedicar-hi, de mica en mica, una suma superior, i sempre amb l 'a i al 
cor d'una catàstrofe irreparable. 

Ara que la qüestió està encarrilada pel camí oficial (que, en aquests 
moments, i amb tots els seus defectes, és l 'únic pràctic), hem de demanar un 
esforç extraordinari a tots els que intervenen o poden intervenir en els tràmits 
iniciats. Sobretot, tenim el dret d'esperar que la Comissió de monuments de 
Tarragona, on hi ha homes com Ferran Valls i Taberner, com Eduard Toda, 
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com Pau Font de Rubinat, farà tot allò que pugui per la ràpida realització de 
les obres indispensables. L'al·ludida comissió, que té començada una plau
sible campanya per a la restitució de les terres dels voltants del monestir que 
han estat usurpades per particulars, ha de dedicar una atenció preferent als 
perills greus que damunt Poblet planen. Què en faríem de les terres i cases i 
fonts i camins reivindicats amb tota justícia, si en el centre d'aquests espais 
riquíssims d'història, el gran monestir, j a prou injuriat pels homes i pel temps, 
es convertís en un informe munt de rocs? 

Poblet i Santes Creus 

Aquests dos noms gloriosos, que el nostre poble acostuma a juntar en 
una frase ponderativa de riquesa i de grandesa, pateixen ara junts en les 
angunioses temences d'enfonsament. S'ha parlat més , aquests dies, del 
monestir de Poblet. Però l'estat del monestir de Santes Creus no és gaire 
millor. És just i necessari que l'actual esforç per evitar la catàstrofe, sigui fet 
ensems a favor dels dos egregis monestirs de la Catalunya Nova. 

Es dóna el cas xocant que tothom vol salvar el monestir de Poblet i que 
ningú no vo l ésser responsable de la desgràcia que hauria pogut succeir 
qualsevol dia, i que pot succeir encara, si molt aviat no s'hi posa remei. A la 
Premsa tarragonina hem trobat una nota tramesa pel governador c iv i l de 
Tarragona com a contestació al nostre editorial del dissabte passat. En el 
document, d'un to cortès que hem d'agrair, és explicada la intervenció de la 
Comissió de Monuments en aquest afer. Les dades que conté la nota oficio
sa són interessantíssimes; però hem de convenir que no hi hem sabut veure 
cap rectificació a les consideracions que fèiem des d'aquest lloc. Diu la nota 
que j a fa més de dos anys que el Govern va ordenar a l'arquitecte delegat de 
Construccions Civils en aquella província que redactés urgentment un 
projecte de conservació de les parts del monestir de Poblet que amenacen 
ruïna, que aquesta ordre no ha estat complimentada. Heu-vos ací, doncs, 
una situació paradoxal i inversemblant. Pel fet que un arquitecte amb càrrec 
oficial no ha atès adequadament les ordres que ha rebut, el gran monestir 
està en peril l d'enfonsar-se. ^No hi ha hagut, doncs, manera de fer pressió 
sobre aquest arquitecte mandrós? ^Pot acceptar-se que depengui de la voluntat 
d'un senyor tècnic la conservació o la destrucció d'un monument històric i 
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arqueològic? Si els nostres i la Comissió de Monuments i tots plegats ens 
trobem desarmats contra la passivitat di'un arquitecte, caldrà reconèixer que 
la legislació sobre aquests casos és ben deficient. 

Ens sembla que no és excessiu de pretendre que la salvació de Poblet i de 
Santes Creus no ha de deixar-se a l 'humor d'un arquitecte o d'un funcionari. 
Si el projecte de conservació no va ésser redactat oportunament, bé hi deu 
haver els mitjans privats per a imposar a l 'arquitecte recalcitrant el 
compliment del seu deure. N i tan sols podria aconsoiar-nos, si sobrevmgués 
l'enfonsament, la sanció que podria correspondre al responsable; i això 
suposant que aquest sigui una persona viva a l 'època actual. 

D'altra banda, avui el projecte de conservació i reparació j a redactat per 
l'arquitecte municipal de Tarragona, i la realització d'aquest projecte només 
necessita dues coses: una aceptació ràpida i l 'aportació de les quantitats 
necessàr ies . És excusat que la campanya de Premsa pot contribuir a la 
consecució d'aquests resultats. I si no tingués èxit, tothom sabria de qui és la 
culpa. 

La situació dels ex-convents de Poblet i Santes Creus és encara més de
plorable si hom pensa que la difunta Mancomunitat va estar a punt de resoldre 
definitivament el problema. (...) demanada a l'Estat la concessió de l'usdefruit 
dels dos monestirs i de les terres circumdants, a l'objecte d'instal·lar-hi les 
Escoles pràctiques d'agricultura. D'aquesta manera haurien estat salvades i 
restaurades aquelles venerables construccions i s'hauria lligat l lur vàlua 
arqueològica amb llur utilització moderna. El diari Tarragona ha publicat 
recentment un article signat amb les inicials P. L I . (que coincideixen amb les 
de l'ex-conseller de la Mancomunitat Pere Lloret), en el qual proposa que la 
Diputació de Tarragona faci seva la petició que havia dirigit a l'Estat l 'efímera 
corporació dissolta. 

Sens dubte, aquesta seria una de les possibles solucions del problema. 
D'al t res solucions podrien encara estudiar-se. P e r ò la m é s urgent, 
urgentíssima, és l 'evitació de la catàstrofe. L'últ im apuntalament efectuat a 
Poblet no és sinó provisional, i la seva eficàcia no pot durar gaires setmanes. 
Quan el perill hagi desaparegut, serà hora de discutir sense precipitacions, 
però sense una excessiva lentitud, la mil lor manera de salvaguardar aquest 
magnífic heretatge històric i artístic que està a punt de desaparèixer. 
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L a consolidació de Poblet 

Segons tenim entès, avui ha de celebrar-se a Madrid la subhasta per a 
adjudicar les obres de consolidació que han d'efectuar-se recentment al 
monestir de Poblet. Aquesta subhasta representa un pas important en el camí 
de la salvació del gloriós cenobi. La (...) campanya realitzada mesos enrere 
ha aconseguit posar en moviment les rodes, sovint feixugues, de la maquinària 
burocràtica. Si no vénen nous incidents^ aviat haurà desaparegut el greu 
peri l l que planava, com una recança, damunt el convent raïnós. 

Prop de tres-centes m i l pessetes seran dedicades a les obres de 
consolidació. Els qui coneixen la grandària d'aquell monument, comprendran 
que aquesta quantitat és molt petita. Tanmateix, si és esmerçada amb seny, 
permetrà d'acudir a les necessitats més peremptòries, tot esperant l'hora de 
la total restauració del convent, per a la qual caldrà un pressupost de milions 
i una direcció dc la més alta competència. 

Precisament perquè la quantitat destinada a les obres de consolidació és 
petita, convé que sigui aprofitada segons un criteri estricte. Les obres d'aquest 
caràcter, pagades amb fons públics, eren una tradició poc falaguera, A Poblet 
mateix han estat deplorablement esmerçades consignacions i subvencions 
copioses, en els temps j a llunyans de la vella política espanyola, per culpa 
dels aprofííadors i dels negligents. L'estat del monestir no seria mai tan 
llastimós si les quantitats despeses - m é s o menys llastimosament- en adobs 
i en obres interines haguessin estat ben utilitzades. 

Per l ' interès artístic i històric de Poblet, pel respecte que trobem ha de 
merèixer el moviment d 'opinió que s'ha format, cal demanar a tots els qui 
intervindran en l 'execució de les noves obres la màxima cura i l'escrupolositat 
més exquisida. Els milers (de pessetes destinats a les obres han d 'ésser objecte 
d'una aplicació brillant i depurada per tal d'obtenir de la quantitat el màx imum 
de rendiment en les obres a realitzar. 

Dins la Comissió de monuments de Tarragona hi ha eminents patricis, 
esperits de gran cultura, homes de gran honestedat, els quals han de consti
tuir una garantia que les sumes destinades a salvar de la ruïna l 'egregi 
monument català seran aplicades amb una rectitud perfecta, a fi que la 
conso l idac ió de les parts ruïnoses serà efectiva i duradora. Una trista 
experiència ha demostrat, a Poblet i en altres llocs, que les obres d'aquesta 
naturalesa no tenen sempre la soliditat i la qualitat que caldria. E l convent 
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de Poblet necessita una consolidació veritable, no pas una aparença de 
consolidació o un adob enganyós per a uns quants mesos. Les obres encara 
han d'assegurar la subsistència de les parts amenaçades almenys fins al 
moment en què sigui possible la restauració definitiva del monestir. 

Seria ridícul - i nosaltres ho trobaríem inadmissible- que tots els esforços 
periodístics, corporatius, oficials i particulars realitzats per a salvar el monestir 
de Poblet acabessin en una paròdia de consolidació. Per la nostra banda, 
estem decidits a persistir en la campanya tant com calgui. Els nostres amics 
de la Comissió de Monuments de Tarragona han de veure en les nostres 
paraules, no pas una intenció de censura personal, ans bé una voluntat de 
cooperació eficaç. De l 'acció d'aquests amics depèn ara que les obres de 
conso l idac ió pagades per l'Estat t inguin realment la vir tut de deturar 
l'enfonsada de les parts ruïnoses i de permetre, d 'ací uns quants anys, la 
plena resurrecció del gran monument. 

Poblet ja és salvat 

La setmana passada vam fer a Poblet una de les nostres freqüents visites 
d'amics fidels. Era un dia revolt, que és una mena de dia que ens agrada. 
Tota la nit anterior havia plogut al Camp de Tarragona, i els grans tambors 
de la tronada havien acompanyat el cop de l'aigua batent; però després la 
nuvolada s'havia esbargit, i per orient ja vermellejava el sol. ^Havíem de 
suspendre el viatge davant la t emença d'una repet ició de la tempesta? 
Ràpidament vam decidir que no. Damunt el cap de Salou els núvols negres 
tornaven a atapeir-se. Tant se val! En el tren lentíssim avançàrem des de 
Tarragona cap a Reus. E l dia millorava en arribar a la ciutat inquieta, i per la 
banda de Salou començava a veure's miques de blavor a través dels núvols 
esqueixats. Nou assalt dels núvols entre la Selva i Alcover -dos pobles per 
davant dels quals no podem passar sense que es drecin en la nostra imaginació 
les figures de dos estimats amics: Joan Puig i Ferreter, el fort novel·lista 
triomfant i Antoni Isern i Arnau el pobre poeta vençut— La pluja tornà a 
caure; menys forta, però cjue a la nit I sota el ram d'aigua passà el tren 
l 'al t íssim pont de la Plana i les muntanyes esgraonades de la Riba En ésser 
a Montblanc la pluja havia cessat i en baixar a l'Espluga tornaven a blavejar 
les clarianes en el cel camp de lluita. 
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Ens agraden, hem dit, aquests dies revolts, amb pluja i sol i vent, rics 
d'incertitud. Ma i no havíem trobat tan bell el panorama de la Conca de 
Barberà vist des del mirador de Poblet. M a i no havíem trobat tan belles i tan 
joves les muntanyes de la serralada que guarda el gloriós cenobi. E l mestral 
havia guanyat la batalla. El cel era mig blau, l'aire era diàfan. Desmoralitzats, 
romputs, els núvols reculaven... Dintre el monestir, les ginesteres del claustre 
principal perfumaven el silenci. Tots els elements arquitectònics de les ruïnes 
apareixien amb una insuperable precisió. Columnes i capitells, arcades i 
finestrals mostraven les línies netes i tenien el color d'or viu que pren la 
pedra vella després de la pluja, sota el sol que ressorgeix. 

E i fort vent fresc del dia s'aquietava en entrar al monestir. Per les grans 
obertures, la claror esclatava. Un sentiment d'optimisme i de força ens envaïa. 
I aleshores ens adonàrem d'unes minses figures d'homes que es movien dalt 
d'un mur del palau del Rei Martí. Aquella coberta que havia estat durant 
alguns mesos a punt d'enfonsar.se, i que s'havia aguantat gràcies a unes 
encavailades que es muntaren com a últim recurs, ja no hi era. Ja no h i havia 
les teules, i les fustes corcades anaven desapareixent a l lur tom. Havien 
començat , doncs, les obres de consolidaciói Ara són rectificats els murs que 
tenien tendència a desnivellar-se, i aviat una teulada nova i sòlida cobrirà el 
palau. 

En la nostra visita a les diverses parts del monestir vam veure que en 
altres indrets les obres de salvació eren també iniciades. E l claustre de Sant 
Esteve ja no serà un lloc perillós, tancat al visitant, i el seu primer pis, j a 
desfet gairebé del tot, serà novament refet. Per dins, el convent ruïnós és 
avui net, endreça t , pol i t . Les restes escampades han estat recollides 
amorosament pel guarda, i a base d'aquests trossos de pedra i de fusta podran 
ésser reconstituïdes idealment moltes coses de Poblet que han desaparegut 
pel foc, per l'aigua i per la cupiditat dels qui van fer, anys i anys, un v i l 
negoci d'antiquaris'clandestins. 

Tots els qui estimen Poblet i sabien el seu estat, tenien l 'obsessió de 
l'enfonsament d'aquell teulat amenaçador del palau reial. Quin alleujament 
no senten ara en veure que el perill ja no hi és! El vent del dia revolt entrava 
per les sales i les cambres del palau que féu construir l 'úl t im rei de la dinastia 
catalana; i hi entrava amb ímpetu victoriós. Mentre ens en tomàvem, deixant 
enrere les muntanyes i el monestir, sentíem el plaer de la victòria ben 
guanyada. Poblet s'ha salvat. La seva silueta dolorosa, amb aquells ulls 
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buidats del c imbor i , prenia tanmateix una e x p r e s s i ó d ' e s p e r a n ç a i 
d 'agra ïment . 

L a intimitat de Santes Creus 

Hem vist ei monestir de Santes Creus sota la claror del sol de posta. És 
l 'hora en què es tornen d'or, diríeu d'un or massís , les pedres dels velis 
murs, com per art d 'alquímia.. . 

La plaça del davant de l 'església, les escales, la font monumental, les 
cases que emmarquen aquest indret del poble, tot té un aire recollit, íntim. 
Entrem al monestir, visitem els claustres, la sala capitular, cl celler, el palau, 
l 'església alta, i també hi trobem aquell recolliment i aquella intimitat que 
ens sobtaren de bon pr inc ip i . L ' e sg l é s i a i el claustre pr incipal tenen 
proporcions més vastes; les altres parts són petites, molt petites. Podr íem 
suposar que no hi havia prou espai i calgué reduir sobre el terreny el pla dels 
constructors. Aquesta reducció està feta amb gràcia, i encara dóna més 
intimitat al convent. 

La situació topogràfica de Santes Creus s'adiu amb aquesta característi
ca. La vall del Gaià és allí tancada per les muntanyoles que limiten l 'hori tzó 
a tots els costats. Des de mitja altura, el convent i el poble guaiten passar 
sota els ponts l'aigua del r iu. Des d'allí es contempla una bella estesa de 
terra verdejant, una rica horta en pendents múltiples. Tot és prop; no hi ha 
perspectives llunyanes. La petita vall és gairebé closa Una vall de repòs, 
alegre, pròspera i tranquil·la. 

La comparació amb Poblet es produeix tot seguit, espontàniament, en els 
que coneixen bé els dos llocs, el de vora el Gaià i el de vora el Francolí . Són 
dos llocs i dos monestirs essencialment diferents. Les relacions de l 'estil 
arquitectònic, les analogies del pla de construcció, el parentiu evidentíssim 
d'algunes sales i dependències i fonts, són elements externs i materials que 
no desfan gens ni mica la profunda oposició espiritual de Poblet i Santes 
Creus. 

Santes Creus és la intimitat, el recolliment, la limitació assenyada, la 
modèst ia satisfeta. Poblet és la grandesa, l 'expansió, l 'ambició il·limitada, 
l 'orgull del poder. Té al davant el gran panorama de la Conca de Barberà, els 
seus horitzons són llunyans; el volten terres molt vastes. En lloc d'estar unit 
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a les cases del poble, n ' es tà allunyat i compta amb tres recintes. El seu 
perímetre és molt ample; les seves sales i dependències són molt grans; 
l 'església és com una catedral per la grandària i per la riquesa. APoblet no hi 
sentim l 'encís del repòs, sinó l'afany de l 'acció; la sed iusadollable, la sed 
d'infinit , fibla l ' àn ima davant la construcció superba i davant el paisatge 
sever. 

Quin lloc triarem nosaltres? Poblet o Santes Creus? i La limitació benestant 
0 l 'aspiració il·limitada? 6 E1 dolç repòs o la gran inquietud? E l realisme o 
l'idealisme? 

Sabem comprendre la delícia íntima de Santes Creus, la bellesa de les 
seves proporcions, la seguretat del seu seny optimista. Sentim dins nostre 
unes veus que aproven i lloen la intimitat d'aquest lloc del Gaià i la gràcia 
sòbria del monestir que el presideix. Però unes altres veus, més profundes, 
ens recorden la grandesa de Poblet, la força de l'ideal que hi batega, la glòria 
dels avenços successius de l'esperit, el daler de puixança per damunt i tot.de  
la riquesa de rendes i collites... Santes Creus ens plau; però trobem que el 
nostre gran amor és per Poblet. 

Avui el monestir de Poblet és un enorme cadàver; la bellesa i la grandesa 
no l'han abandonat; la vida n ' é s fora. E l monestir de Santes Creus, nafrat i 
mutilat, és viu; hi ha vida a la seva església, on reposa el comte-rei Pere el 
Gran; hi ha vida a la font del claustre, on raja i canta l'aigua entre falsilles. 

Cal ressuscitar Poblet, amics. Cal refer la gran font dels nombrosíss ims 
dolls sota el templet romànic dels claustres. Cal portar-hi novament l'aigua 
que raja i que canta. El soroll de l'aigua dins les desolades ruïnes enfortiria 
1 consolidaria les parets i les teulades i els arcs amb una vigoria que no 
podran donar-li mai els puntals i les bigues. 

^No hi haurà en la intimitat de Santes Creus i en la vastitud de Poblet el 
símbol dels dos aspectes de l 'ànima catalana? Nosaltres creiem que sí. Creiem 
que Santes Creus és el símbol del treball secret, de la fruïció tranquil·la, del 
seny reposat, i que Poblet és el símbol de l 'ambició vaga, de la lluita constant, 
de l 'aspiració heroica. I qui sap si en l 'equilibri entre aquests dos aspectes, o 
almenys en llur mútua compensació, hi ha el secret dels moments esplèndids 
de la nostra història i la més clara promesa per al nostre esdevenidor. 
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Poblet i els frares 

Hem dit lleialment el nostre parer sobre la projectada repoblació monàstica 
de Poblet. Nosaltres - i molts catalans m é s - en som contraris. Hem exposat 
les nostres raons. Però no pas totes. N ' h i ha alguna que actualment és 
incòmoda d'exposar. 

Una ampla discussió s'ha produït amb aquest motiu a la Premsa. Els 
parers apareixen una mica dividits, però predomina, almenys per ara, la tesi 
que hem defensat ací des del primer moment. 

Tot indica que la discussió prendrà encara més amplada. Per la nostra 
part, estem disposats a sostenm-la fins allí on calgui o fins allí on sigui 
possible. Però abans de portar-la endavant, ens sembla necessari d'aclarir 
un punt d'interès bàsic. Sospitem, en efecte, que els defensors de la repoblació 
monàst ica de Poblet no tenen, avui per avui, cap seguretat que aquesta 
repoblació sigui viable de fet. I els que demanen la cessió del gran convent 
català ais cistercencs de Burgos, sense saber del cert en quins termes està 
plantejada la qüestió, van a risc de perdre el temps i de fer-lo perdre als 
altres. 

Hem de repetir la pregunta que fèiem dies enrere. J a saben els frares de 
Burgos el que representa avui restaurar i fer habitable Poblet? Ja tenen idea 
dels milions que això els costaria? La primera cosa que els partidaris de la 
repoblació monàst ica de Poblet hem de fer és proporcionar-se dades i detalls 
del projecte concebut pels cistercencs de Burgos. És probable que, en con
cretar-se el projecte, es vegi que és pràctiament irrealitzable. I aleshores 
resultaria que s'ha fet molt de soroll per no res. 

Poblet-tots els qui el coneixen ho saben- era gran com una vila. A més 
del monestir situat dins el pr imer recinte, h i havia una mul t i tud de 
construccions en els altres recintes i més enllà i tot. Però, àdhuc suposant 
que només fos restaurat el nucli principal del convent, l'obra resultaria j a 
enormement costosa, i molt més si la restauració tingués per objecte de 
permetre que el cenobi aixoplugués novament una comunitat religiosa. Si 
els frares de Burgos o els d'una altra banda, no tenen de bon principi els 
mitjans o la intenció resolta de fer aquest formidable esforç econòmic, més 
val no tornar a parlar de la qüestió. 

Restaurar i conservar Poblet com a ruïnes d'un antic convent j a és molt 
costós . Restaurar-lo i conservar-lo com a convent per a viure-hi frares, 
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representaria un cost vint vegades més alt. El més assenyat i pràctic és de 
trobar la manera d'assegurar la restauració i la conservació en el primer 
concepte. Per a la restauració, cal acudir a l'Estat, que h i està obligat 
moralment i materialment. Per a la ulterior conservació, podrà acudir-se al 
recurs que proposava Ferran Soldevila des de La Publicitat, o sigui establir 
una quota d'entrada al monestir, tot assenyalant un dia a la setmana per a les 
visites gratuïtes. Quant al projecte de Burgos, cal tenir en compte que no 
vingui, més que de Burgos, de la lluna. 
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JORDI CLARAMUNT I ARTIGAL 

L A VIDA A L MONESTIR DE SANTES CREUS 

L'Ordre del Cister va néixer l'any 1089 a Citeaux (França) quan uns 
monjos, acompanyats per Robert i Esteve Harding, cercaven més severitat i 
rigor a la Regia benedictina que establí Sant Benet de Núrsia entre els anys 
529 i 546. La reforma va rebre una empenta definitiva el 1115, amb la vigoria 
que imposà Bernat de Claravall. Es proposava que els monjos visquessin del 
seu t rebal l , renunciant fins i tot a les rendes e c l e s i à s t i q u e s , volien 
r autosuficiència dels recursos i la independència de cada abad ia, a la vegada 
que es disposava que les construccions monacals havien d,'ésser severes i 
senzilles. 

Els monestirs «eren ensems centres religiosos i d,'explotació agrícola. A 
més de les dependències monàst iques hi havia molins hidràulics, forns., 
ferreries, tallers de ceràmica i vidre i obradors tèxtils» i també hi fou molt 
important la ramaderia. 

Santes Creus naixia sotaaquest ideari l'any 1158, si bé el seu origen el trobem 
en una primera ubicació a Valldaura de Cerdanyola del Vallès l'any 1150. 

La vida monàstica que explicaré va durar quasi set segles (685 anys, 
exactament) de forma monòtona, per quotidiana, però aquells ideals cistercens 
primitius es van haver d'adaptar diverses vegades a les realitats d'un nou 
món, sempre variant, encara que amb molta diferència dels canvis vertigino
sos dels nostres dies. 

E l monjo s'aparta del món i es reclou en la convivència espiritual del 
Cister, aprofundint dintre seu en la recerca del perfeccionament i del rigor 
ascètic que l i obre l 'hori tzó del més enllà, de l'eternitat, de Déu. 
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El postulant a monjo a Santes Creus havia de respondre les preguntes 
d'acreditació que, si eren favorables, l i donaven accés al noviciaí. Llavors se 
l i entregava l 'hàbit i entrava com a novici durant quatre anys, transcorreguts 
els quals, i després de professar de forma solemne, j a esdevenia monjo a tots 
els efectes. A la pràct ica comportava estimar l 'aï l lament, l'austeritat, la 
pregària, el treball camperol i la pobresa. O sigui, que es fomenta en f o r a 
et labora". 

En els primers temps, junt amb els monjos també hi havia els conversos 
(institució pròpiament cistercenca que s 'establí en altres ordes) i els donats, 
que foren aquells seglars que es lliuraven al monestir i col·laboraven en les 
tasques que se'ls ordenava. Els conversos estaven dispensats de la litúrgia, 
realitzaven treballs a g r í c o l a - r a m a d e r s i altres q ü e s t i o n s artesanes. 
Normalment s'ocupaven de les granges que eren llocs d 'explotació allunyats 
del cenobi i també s'ocupaven dels molins. Les dependències dels conver
sos es situaven entrant i a fora de la clausura. Tenien refetor diferent i per un 
passadís i una porta propera a l'entrada principal acudient a l 'església on 
tenien cor propi per a el ls. En un principi també tingueren infermeria pròpia. 

A Santes Creus no queden vestigis d'aquestes dependències que segons 
el "pla bernardí", que el nostre monestir respecta plenament, haurien estat 
situades en l'espai existent entre l 'església i la porta reial del monestir. 

A partir del s. X I I I davallaren les vocacions de conversos, cosa que 
complicà les tasques d 'explotació; llavors la comunitat va llogar mercenaris 
a sou i s'utilitzaren esclaus serraïns i tot. 

Els monjos del Cister practiquen a l'església les oracions comunitàries de: 
maitines, abans de l'alba; laudes, al sortir el sol; vespres al capvespre i comple
tes, ja de nit. A més de les oracions de tèrcia, sexta i nona i la pregària personal 
assenyalada, sense descuidar la missa conventual, després de tèrcia. La comunitat 
es reunia diàriament sempre després de la missa a la Sala Capitular. 

Els monjos i conversos dedicats a menesters especials del monestir 
assistien a la "missa baixa", que es celebrava abans d'apuntar el dia (recordem 
que aquest és un privilegi atorgat el 9 de juny de 1459 i que segons E. Fort es 
va revalidar l'any 1800). Després, uns aparellaven els bous i Ics carretes per 
la llenya i el ferratge; altres abocaven el gra a la tremuja del molí , per fer 
farines, i uns altres preparaven els cants per a la missa conventual i el capítol. 
Una vegada acabat aquest el prior reunia a monjos i conversos al parlador 
per fer la distribució de les altres tasques de la jornada. 
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Dormien vestits sobre palla i en comunitat, encara que a partir del s. X I V 
a Santes Creus es toleraren les cel·les que s'establiren al s. X V I . 

Els monjos havien de vestir hàbit de llana rústega i sense tenyir amb 
cogulla blanca (d 'aquí el nom de monjos blancs). Anaven afaitats i amb 
tonsura de coroneta que voltava tota la testa. 

Els conversos vestien hàbit marró i anaven amb barba i es cobrien amb 
una capa per anar als oficis. 

Els donats i els mercenaris al servei del cenobi vestien seglarment. 
E l menjar també es feia en comunitat, però els monjos en el seu refetor i 

els conversos en un altre, propi per a ells. 
Es menjava en silenci, mentre un monjo llegia un tema bíblic. Menjaven 

verdures, ous, peix fresc i salat, formatges casolans, fruita de l'hort, pa negre 
i una mica de v i , que si era insípid millor. No es menjava carn, que es reservava 
únicament per als malalts (per cert que aquesta dispensa motivà la reforma 
de la Trapa o de l'estricta observança del s. XVÜ) . 

Per quaresma es feia un sol àpat de farinetes. A l'hivern es menjava sopa 
calenta i a l'estiu abundant amanida. El dinar consistia, normalment, en un 
plat de llegums -que per quaresma eren guixes i l lobius- un plat de bacallà 
0 congre, formatges, ous, molt rarament carn de moltó (sempre guisada) i 
fruita del temps. El sopar o col·locació era sopa de pa a l 'hivern o verdura 
crua amanida a l'estiu i verdura cuita. Per les festes es millorava la pi tança 
amb confitures, pastisseria casolana i v i bo. 

La higiene seguia els costums de l 'època, que no eren gaire acurats en 
aquest aspecte. A partir del 1437 el Capítol General del Cister autoritzà un 
bany mensual als monjos. 

En aquest aïllament de la ruralia més severa de Catalunya nova, del treball 
dur i feixuc de la rompuda i de la ramaderia feien servir les millors tècniques 
possibles de productivitat d'aquells temps. S'esforçaven al camp i al molí , 
al bosc i a la pedrera i en les obres constructives que ara són la nostra 
admiració. Com diu E. Fort, donaren "la gran empenta en qüestions agràries 
1 pecuàries i en el repoblament de masies i viletes". 

Els encarregats de T'escriptorium" copiaven llibres, reproduint manuscrits 
fonamentals de la vida cistercenca com el missat, l'epistolari, l'evangeliaria, 
el costumari, els llibres dels Càntics i la pròpia Bíblia, entre d'altres. La 
copisteria o escriptori estava sota la direcció dels monjos arxivers i notaris. 
Santes Creus va ser notable en la creació poètica i literària i també fou 
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important, fins i tot, en llibres de ciència. L 'ornamentació dels còdexs es 
feia amb l'austeritat i la simplicitat pròpies del Cister i també s'atenien 
encàrrecs de particulars. 

Segons Villanueva, a finals del s. X I I existiren a Santes Creus 262 llibres 
manuscrits i 79 còdexs del s. X al X I I . 

Després endreçaven la biblioteca i l 'arxiu que tanta importància tingueren. 
També tenien la seva pròpia escola històrica, de gran renom, especialment 
als voltants de 1280. 

Altres monjos marinaven herbes i brevatges per curar els malalts de 
l'Hospital de Sant Pere del Pobres. També es socorrien els necessitats amb 
almoines especials el Dijous Sant i en d'altres festivitats. 

Sembla que a Santes Creus no existiren excepcions a l'hora de distribuir 
les tasques domèst iques. 

El so trist de les campanes avisava de la propera mort d'un monjo així 
que entrava a l'agonia. Era un acte solemne per a tota la comunitat, que 
anava al seu costat per ajudar-lo en el traspàs. Una vegada mort, segurament 
en una sala especial, era despullat i rentat i novament vestit amb l 'hàbit de 
cor. Un cop traslladat a l 'església i vetllat s'oficiaven les exèquies per la 
seva ànima, i sense taüt era enterrat al cementiri. Passats alguns decennis, 
els abats s'enterraven al claustre i , alguns, després a la Sala Capitular. 

Els primers decennis a Santes Creus l'activitat més frenètica seria la cons
tructiva, però òbviament es treballava en les tasques agrícoles i també en la 
ramaderia. Després de l'any 1200, tot i la importància de la ramaderia, s 'anà 
concentrant en les granges. Llavors començaren a cedir les pastures d'estiu 
que el monestir tenia a la Cerdanya, avui francesa, de Carlit i Madràs , entre 
altres, les prepirinenques de l ' A l t Bergadà i el Ripollès, cap a on marxaven 
els ramats cada 3 de maig. Tampoc no acudiren a les pastures d'hivern que 
havien establert des de Tamarit a Cubelles, o almenys no hi acudirien amb 
els <*rans remats d'abans. 

Santes Creus, juntament amb el monestir germà de Poblat, va perfeccio
nar la cria cavallar i el sistema de transhumància. 

També tindria importància la supervisió dels senyorius i castells escampats 
per tot Catalunya, especialment en les cases de procura que centralitzaven 
les collites de les respectives comarques. És de significar que a més de les 
terres de l'entorn del monestir, dels molts dominis i propietats que havia 
tingut Santes Creus, vint-i-set arribaren fins a l 'exclaustració de 1835. 
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La. vitalitat espiritual de la nostra comunitat fou notable, però durant tants 
segles alguns afers alteraren la tranquil·la placidesa monacal: les ingerències 
de la monarquia, la imposició del congregacionisme i les alteracions més 
traumàtiques que van ser fruit dels alçaments i les guerres del país. Cal des
tacar també el trencament del ritme habitual ocasionat per les fundacions 
santescreuïnes i pel fet que el monestir de Santes Creus fos monestir reial i 
que ostentés la capellania major de Catalunya i Aragó. 

Les fundacions dels cenobis que Santes Creus es tabl í a Valldigna 
(València), el 1298; Altafonte (Palerm, Sicília), el 1308, varen representar 
l 'aportació de vint-i-sis monjos, que es restaren del nostre monestir del Gaià. 
El priorat d'Eula (Perpinyà, França), el 1567, també va representar l 'aportació 
d'uns altres cinc o sis monjos més . De ben segur que tot això va produir 
variacions dintre de la comunitat. 

És igualment destacable que la comunitat santescreuïna havia d'ocupar-
se en la protocolària activitat que va significar l 'existència de! Palau Reial, 
des de 1276 al 1375, com a residència temporal dels reis Pere I I el Gran, 
Jaume I I el Just i la seva esposa Blanca d'Anjou. En decennis anteriors, 
recordem que de forma semblant Santes Creus ja havia atès la Reina Peronella, 
vídua del Comte-rei Berenguer IV, que sembla hi feia algunes estades. 

Especialment alterarien el ritme claustral els enterraments, les exèquies i 
les sepultures reials i t ambé la dels molts nobles i prohoms catalans que hi 
són sebollits. 

El nomenament de Capellà Reial Major a l'abast de Sante Creus des de 
l'any 1296, t ambé afectaria la comunitat, j a que aquest càrrec l ' exerc í 
personalment l'abat o els seus monjos lloctinents. Segons E. Fort, aquest 
títol es confirmà "en els regnats de les dinasties forasteres dels Antequera i 
dels Àustries; durant la dels Borbons ja quedà pràcticament en un títol tan 
pompós com estereotipat". 

La comunitat santescreuïna en aquesta forma de vida tenia una nòmina 
força nombrosa, però no hi ha constància de la "condició social dels monjos", 
que sembla que procedien de classes elevades fins el s. X V I , moment en el 
qual les vocacions j a es creu que provenen d'extraccions socials més 
modestes. 

D'acord amb el que s'ha publicat, el nombre dels membres de la comunitat 
del Gaià es resumeix així: 
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s. X I I 112 monjos 
s. X I I I 144 " 
s. X I V 85 " 
s . X V 87 " 
s. X V I 122 " 
s. X V I I 179 " 
s. X V I I I 121 " 
s . X I X 50 " 

A principis dels s. X I I I a la comunitat de Santes Creus hi havia 45 monjos 
professos. 

El 1569 hi havia 40 monjos, 10 conversos i alguns donats. 
Ei 1605 hi havia 50 monjos, 20 conversos i unes 120 persones de servei. 
Ei 1787 la comunitat era de 50 monjos, 1 novici, 11 liecs, 13 criats, 4 

donats i 4 infants. A l'Hospital de Sant Pere dels Pobres hi havia 14 malalís . 
Sembla que al llarg dels segles els monjos professos oscil·laren, sempre, 

entre 40 i 50. 
Aquells homes emplenats de Déu no s'oposaren als signes dels seus temps, 

i des de mitjans del s. X I V , sense defallir en la seva integritat espiritual, 
cediren en aquell rigor d'austeritat severa i adornaren els seus altars d'imatges, 
els seus claustres de capitells fantasiosos i , com en altres monestirs, integraren 
el palau reial dintre del recinte, mentre els abats buscaven espais més amplis, 
precisament a fora. 

Aquella severitat i austeritat bernardina havia cedit en l'extern, però 
continuava vigorosa en la pregària personal, entonant salmòdies comunitàries. 
Eren els monjos diligents i destres entre plomes i pergamins, valents i enèrgics 
entre el forçat i l'aixada, i també delicats i generosos entre els malalts i els 
pobres. Eufemià Fort és rotund: "L'exemplaritat religiosa de Santes Creus 
no va patir mai crisis que puguin suscitar el dubte". 
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ACTIVITAT SOCIAL 

Fotografies: Emili Ventura Morgades 

El dia 14 de setembre del 1997, data en la qual s'acomplien exactament 
els 50 anys de la fundació de l ' A r x i u Bibliogràfic de Santes Creus i coinci
dint amb la celebració de la L I Festa Anual de l'entitat, presenciàrem, per 
causa de la pluja, una exhibició extraordinària de la Colla Joves dels Xiquets 
de Valls, que fou recollida per diferents diaris locals: 
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Castells dins del monestir de Santes Creus. Per primera vegada en la 
història de Santes Creus, el seu interior va servir de plaça per enlairar 
castells. Per motius de pluja, l'exhibició de la Colla Joves dels Xiquets de 
Valls que s'havia de fer en motiu de la LI Festa Anual de l'Arxiu Bibliogrà

fic de Santes Creus, es va traslladar al dormidor del cenobi, del segle XIII. 
Van ser un dos de set, un tres de set i un quatre de set amb pilar, que serviren 
d'homenatge al que havia estat president de la Colla i també de l'Arxiu, el 
senyor Joan Ventura i Solé. (Diari de Tarragona, 21 de setembre de 1997) 

La Colla Joves fa una actuació insòlita dins el monestir de Santes Creus. 
La Colla Joves dels Xiquets de Valls va fer diumenge una actuació insòlita a 
l'interior del Dormidor de Monjos del monestir cistercenc de Santes Creus. 
Segons la secretària de junta de l'A.B.S.C, M. Joana Virgili, l'actuació en 
aquest espai s'ha de considerar insòlita pel fet que en circumstàncies normals 
no es permetria una actuació castellera en aquestes dependències. El fet 
que plogués, però, va fer que els organitzadors de la festa anual de l'A.B. 
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decidissin portar els castells al Dormidor de Monjos. Precisament, diumenge 
es complien exactament cinquanta anys del dia de la inauguració d'aquest 
Arxiu, obert.el 14 de setembre de 1947. La Colla Joves dels Xiquets de Valls 
hi va ser convidada per participar en l'homenatge a Joan Ventura i Solé, qui 
va ser president de l'Arxiu Bibliogràfic i també de la Colla Joves (...) La 
Colla Joves va descarregar un tres de set, un quatre de set amb elpiiar i un 
dos de set. L'alçada de les construccions gairebé va fer que els castells 
arribessin al sostre del Dormidor de Monjos. (El Punt, 19 de setembre de 
1997). 
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El dia 21 de gener del 1998, set membres de la Junta Directiva foren 
rebuts a Barcelona pel Mol t Honorable senyor Jordi Pujol, President de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de fer-li a mans la medalla d'argent del 
cinquantenari de l ' A r x i u que l i havia estat atorgada el 14 de setembre ante
rior. 

El president de l ' A r x i u Bibl iogràf ic de Santes Creus, senyor Joan-F. Cabestany i Fort. 
lliura la medalla de plata de l ' A B S C al M o l t Honorable senyor Jordi Pujol i Soley, President 
de la Generalitat de Catalunya. 
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Els membres de la Junta Directiva de I ' ABSC senyors: Joan-F. Cabestany i Fort, Joaquim 
Jordà i Vidal, Josep Sendra i Navarro. Josep M. Pujol i Mercadé, Pere Altés i Serra. Jordi 
Cuivillera i Gustems i M. Joana Virgili i Gasol. reunits amb el President de la Generalitat. 

El Molt Honorable senyor Jordi Pujol, agraeix a la Junta Directiva el guardó i manifesta 
la seva satisfacció de ser soci de l 'Arxiu Bibliogràfic, des de l'any 1968. 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1997 

ADMINISTRACIÓ I LIQUIDACIÓ D E L PRESSUPOST 

La Junta Directiva es reuní els dies 22 de març , 22 de juny, 30 d'agost i 
15 de novembre. La segona sessió coincidí amb l'Assemblea General de 
Socis, en la qual foren renovats la major part dels membres de la Junta D i 
rectiva, fins al 1999, i cessaren Miquel Castellví i Socias, per defunció, i 
Núria Montardit i Bofaruil i Miquel Fort i Buf i l l , per voluntat pròpia. S'hi 
incorporaren com a vocals Josep Sendra i Navarro i Josep Jesús Escoda i 
Anguera. A la f i de l 'any ia nòmina de socis arribà a 254. A m é s de la desa
parició del Sr. Castellví, hem hagut de lamentar els trapassos dels consocis 
Andreu Fort i Buf i l l i Joaquim Icart i Leonila. Quant als còmputs pressupos
taris de l ' A r x i u Bibliogràfic, s'aprovaren la liquidació de l'any anterior, que 
registrà una despesa de 754.971 pessetes i un saldo de 481.179 pessetes, i el 
pressupost calculat per a l 'any 1998, xifrat en 1.620.645 pessetes de despe
ses, comptant amb uns ingressos d'1.651.359 pessetes. Finalment s 'acordà 
l'augment de les quotes, que variaren de 1.500 a 2.500 pessetes anuals. 
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ACTIVITATS SOCIALS 

A partir de la darreria ds març el President de l ' A r x i u passà a representar 
l 'Associació dins la Junta del Patronat dc Turisme d 'Aiguamúrcia , en subs
titució de Jordi Cunil] era i Gustems, 

E l President de l ' A r x i u assistí a la Festa del 700 Aniversari de la Funda
ció del monestir valencià de Valldigna, filial de Santes Creus, en el decurs 
de la qual es presentà la reedició de l'obra d 'Eufemià Fort i Cogul Santes 
Creus i Valldigna. Unes quantes notícies de llurs relacions. 

El juny es difongué la convocatòria del 20è Concurs Fotogràfic "Imatges 
del Cister", en blanc i negre o color, amb l 'acceptació d'obres soltes i de 
col·leccions de tres fotografies, fins al 6 de setembre inclusivament. 

Paral·lelament, es trameteren als socis i autoritats cartes informatives dels 
preparatius de la L I Festa Anual, fixada el dia exacte de la fundació de l ' A r 
xiu , el 14 de setembre, que incloïen sengles invitacions per als diferents 
actes. Pocs dies abans de la diada se'ls féu arribar igualment un díptic amb 
el programa definitiu. 

La celebració s'inicià al RefetorNou, a dos quarts d'onze del matí. L 'Ho
norable Sr. Joan M . Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en representació del Mol t Honorable President, obrí l 'habitual 
Sessió Acadèmica Solemne, cedint la paraula al president i conferenciant 
per a l 'ocasió, el Dr. Joan-F. Cabestany i Fort. Efectuà un breu recompte de 
la tasca cultural de l 'ABSC, al llarg del seu mig segle d'activitat, ressaltant-
ne especialment el paper de vigilant responsable del monestir i la importàn
cia i la continuïtat de les publicacions: les Memòries , el Butlletí "Santes 
Creus" (fins al vol . X V I ) , ultra altres llibres. A continuació, féu públic l'ator
gament de la medalla d'argent del cinquantenari de l'entitat al Mol t Honora
ble Sr. Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat de Catalunya i Conso-
ci de l ' A r x i u i la lliurà, també, en reconeixement pel suport incondicional 
des del moment de la fundació, a l'Excma. Diputació de Tarragona, a mans 
del seu president, l ' I l - lm . Sr. Josep Mariné i Grau, que, com a posseïdor 
d'aquell càrrec, rebé alhora la medalla d'argent. U n guardó similar fou 
entregat a l'Honorable Sr. Joan M . Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura i a 
l 'Alcalde d 'Aiguamúrcia , l ' I l - lm . Sr. Josep Jesús Escoda i Anguera LTl·lm 
Sr. Josep Mariné i Grau intervingué per justificar la ininterrompuda col-
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iaboracíó de ía Diputació envers el cenobi cistercenc i manifestar el seu 
agraïment. Quant al cap de la Corporació Municipal, expressà la seva satis
facció per l'estima i la defensa del monument i del seu entorn. 

Tot seguit es llegí el veredicte del jurat del Concurs Fotogràfic, que pre
mià 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. El president comunicà als socis assistents que els interessats en reco
ll i r la medalla del cinquantenari podrien fer-ho a l'acabament de la sessió, 
que clogué l'Honorable Sr. Joan IvL Pujals i Vallvè, Conseller de Cultura, En 
el seu parlament recordà la sensual visió santescreúína deixada per l'escrip
tor 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 ei quartet de corda tarragoní Dilettare, sota la 
direcció de la professora Maria Teresa Mart ínez, interpretà sis obres dels 
compositors Mozarí , Grieg, el barceloní Malats, Hàndel i Mendelssohn. 

En finalitzar ei concert, se serví un aperitiu, prèviament a l 'exhibició 
castellera de la Colla Joves dels Xiquets de Valls, que, amb caràcter extraor
dinari per causa de la pluja, tingué lloc al Dormidor de Monjos. L'actuació 
en aquest inesperat escenari fou molt aplaudida per tots els presents, entre 
els quals figuraven diversos fotògrafs que en saberen captar atractives ins
tantànies. 

E l dinar de germanor a la Fonda Grau, que aplegà més d'un centenar de 
comensals, serví de colofó de la festa. 

Cal recordar l'atorgament a títol pòstum d ; la medalla de plata comme
morativa del cinquantenari de l ' A r x i u al Sr. Miquel Castellví i Socias, l l i u 
rada a la seva vídua. 

Els dies 13 i 14 de desembre, l 'ABSC participà a la I I I Fira de Santa 
Llúcia, organitzada pel Patronat Municipal de Turisme d 'Aiguamúrcia , amb 
un estand destinat a difondre les seves publicacions. 

El servei de Biblioteca ha continuat a disposició dels estudiosos, que, 
previ avís, han pogut consultar-ne el fons cada dissabte, de les 10 a les 13 
hores. 
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ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

EI President de l ' A r x i u assistí al Congrés de Conservació del Patrimoni 
Monumental celebrat a Lleida^ a començament d'any. 

El 18 de desembre es tancaren els actes commemoratius del cinquantenari 
de la fundació de l'entitat, amb la inauguració de l 'Exposició Imatges de la 
Llegenda Daurada. El retaule de Santa Maria Magdalena de Santes Creus, 
ai Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i amb l 'aparició del catàleg 
corresponent. La mostra romandria oberta a Tarragona fins al dia 29 de març 
de 1998 i s'acompanyaria d'un cicle de conferències. 

La recerca documental duta a terme a l ' A r x i u Històric de Tarragona, 
l ' A r x i u His tòr ic de Protocols de Barcelona, la Biblioteca Públ ica de 
Tarragona, l ' A r x i u Històric Arxidiocesà de Tarragona, als Arxius dels mo
nestirs de Poblet i de Vallbona, a més de la Biblioteca de l 'ABSC, ha deixat 
com a fruits diferents treballs, publicats al catàleg abans citat i en altres que 
han donat cos al volum X V I I de la revista "Santes Creus", a punt de sortir. 

PUBLICACIONS 

Dins aquest apartat hem d'incloure el catàleg de l 'exposició Imatges de 
la Llegenda Daurada. El retaule de Santa Maria Magdalena de Santes Creus, 
amb articles de Joan-F. Cabestany, Sofia Mata, Isabel Companys, M L Joana 
Virg i l i i Jaume Massó , publicat amb el suport de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, del MNAT, de l'Ajuntament de Tarragona i del Museu 
d'Història de Tarragona. S 'acordà el lliurament gratuït d'un exemplar a cada 
un dels socis de l ' A r x i u Bibliogràfic. 

Cal afegir que tant la Guia del Reial Monestir de Santes Creus, encarre
gada pel Departament de Cultura, com la revista "Santes Creus" ja es troben 
en impremta, per bé que no seran presentades fins l'any 1998. 

Santes Creus, 14 de juny de 1998 

L A SECRETÀRIA G E N E R A L 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1998 

ADMINISTRACIÓ 

Aquest darrer any la Junta Directiva tan sols es reuní en tres ocasions, els 
dies 7 de febrer, 14 de juny i .25 de ju l i o l . Després de la segona sessió, se 
celebrà l'Assemblea General de Socis, en la qual foren renovats la major 
part dels membres de la Junta Directiva, fins al 2000. H i ingressaren com a 
nous vocals Antoni Creus i Ferrando, Miquel Fort i Buf i l l , el qual es rein
corporava al cap d'un any d 'absència , Margarida Arnedo i Martí i Agustí 
Salvà i Sala. S'hi afegí alhora Josep Serra i Valls, en haver renunciat 
prèviament al càrrec de tresorer, lloc que restà, però, vacant. 

Quant al nombre de socis registrats, el 31 de desembre ascendia a 250. 
Durant l 'any s'anotaren 9 altes i 13 baixes, 4 per voluntat pròpia i les altres 
per defunció, entre les quals hem de doldre'ns especialment de la desapari
ció dels consocis Pere Serramalera i Cosp, Antoni Quintana i Marí i Paül 
Gonzàlez i Castells. 
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ACTIVITATS SOCIALS 

Ei 21 de gener al matí set membres de la Junta Directiva foren rebuts a 
Barcelona pel Mol t Honorable Sr. Jordi Pujol, President de la Generalitat, 
per tai de fer-li a mans, junt amb el catàleg de l 'exposició del retaule de 
Santa Maria Magdalena, la medalla d'argent del cinquantenari de l ' A r x i u , 
que l i havia estat atorgada el 14 de setembre anterior, dia de la Festa Anual 
de l'entitat. Els consocis aprofitaren l 'ocasió per exposar-li breument la tra
jectòria i els propòsits de la nostra associació, sense deixar de banda la refe
rència a les dificultats econòmiques. 

El mes de j u l i o l es trameté la convocatòria del 21è Concurs Fotogràfic 
"Imatges del Cister", en blanc i negre o color (obres soltes o col·leccions de 
tres fotografies), amb el termini d 'admissió establert l ' I de setembre. 

A les onze del matí del 20 de setembre s'inicià al Refetor Nou la L l i 
Festa Anual de l ' A r x i u . El President de l'entitat, Dr. Joan-F. Cabestany i 
Fort efectuà la tradicional salutació, abans de donar pas al Sr. Esteve Mach, 
Cap de l 'Oficina de Gestió de Monuments del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, que pronuncià la conferència "Entorn dels 900 
anys del Cister", il·lustrada amb una projecció de diapositives. 

Tot seguit es procedí a la lectura del veredicte del jurat del Concurs Foto
gràfic, que, d'un conjunt de vint-i-tres fotografies, premià les obres de Joan 
Torrents, d'Igualada; Jordi Moras i Tristany, de Sallent; i d 'Àngel Vidal i 
Llenas, de Valls. L'alcalde d 'Aiguamúrcia , Sr. Josep Jesús Escoda i Anguera, 
clogué la Sessió Acadèmica i es passà a inaugurar l 'Exposició fotogràfica 
"Imatges del Cister". Després d'una curta pausa, la Coral Santa Rosalia de 
Torredembarra, sota la direcció de Núria Batet Miracle i Lluís Batet Sagués, 
interpretà catorze cançons del repertori tradicional català i de diversos com
positors, com J. Arcadelt, T. Campian, F. Mendelssohn... 

El dinar de germanor a la Fonda Grau serví per allargar amb calma les 
converses dels assistents sobre Santes Creus. 

Com cada any, el mes de desembre l 'ABSC tingué representació a la Fira 
de Santa L l ú c i a , organitzada pel Patronat M u n i c i p a l de Tur isme 
d 'Aiguamúrcia , en la seva quarta edició, amb un estand destinat a difondre 
les publicacions de l'entitat. 

Malgrat la manca provisional d'una persona encarregada de la seva or-
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detiació, ei fons de la Biblioteca ha estat a disposició dels estudiosos, els 
dissabtes, de les 10 a les 13 hores, previ avís. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

L'Exposició Imatges de la Llegenda Daurada. Elretaule de Santa Maria 
Magdalena de Santes Creus, inaugurada al Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona el 18 de desembre de 1997, va ser visitada per un nombrós públic 
fins a la seva clausura, el 29 de març següent. Com a complement es desen
volupà un cicle de conferències a la Sala Tàrraco del Recinte Monumental 
del Pretori i Circ Romà, els dies 21 i 28 de gener i 4 de febrer: "Maria 
Magdalena entre la història i la llegenda", de Bienve Moya; "Santes Creus a 
l 'època de l'abat Pedró de Mendoça" , de Joan-F. Cabestany; i " E l retaule de 
Santa Maria Magdalena de Santes Creus: aspectes artístics i documentals", 
d'Isabel Companys, Sofia Mata i M . Joana Virg i l i . 

A f i d'elaborar el pròxim número de la revista "Santes Creus", s'ha con
sultat documentació de l ' A r x i u del Monestir de Vallbona, de l ' A r x i u A r x i d i -
ocesà i de l ' A r x i u Històric de Tarragona, la publicació de la qual oferirà 
força notícies originals. 

No hem d'oblidar tampoc la presència de membres de l ' A r x i u en dife
rents col·loquis i congressos d ' interès per al coneixement i la difusió de la 
història i l 'art del monestir, sobretot en relació amb els Amics de l ' A r t Ro
mànic. 

PUBLICACIONS 

El 30 d'abril ai vespre el Sr. Esteve Mach, Cap de l 'Oficina de Gestió de 
Monuments, donà a conèixer la Guia històrica i arquitectònica del Reial 
Monestir de Santes Creus, de Joan-F. Cabestany i Fort i , a continuació, el 
coordinador territorial de Cultura a Tarragona, Sr. Joan Tortajada i Rodríguez, 
presentà el volum X V I I (1994-1997) de la revista "Santes Creus. Butlletí de 
l ' A r x i u Bibliogràfic", a la Casa de la Generalitat de Tarragona. Quant a la 
nostra publicació periòdica, incloïa els articles Col·lecció de documents del 
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monestir de Santes Creus conservats a l'Arxiu Històric de Tarragona (1380-
2a meitat del s. XVIII), d 'L Companys; L'abat cinccentista Jeroni Contijoc: 
nous aspectes biogràfics i artístics, d 'L Companys i M . J. Vi rg i l i ; Referèn
cies familiars de fra Antoni Folc i Sabater, abat de Santes Creus, de S.-J. 
Rovira; i Reflexió d'un passat santescreuí 1939-1947, de Pere Serramalera 
i Cosp. 

Santes Creus, 28 d'agost de 1999 

L A SECRETÀRIA GENERAL 

ISABEL COMPANYS I FARRERONS 
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MEMÒRIA DE L E S ACTIVITATS DE L'ANY 1999 

ADMINISTRACIÓ 

La Junta Directiva ha celebrat reunions els dies 3 de ju l i o l i el 28 d'agost. 
L'Assemblea General de Socis t ingué lloc el 28 d'agost, en la qual fou pre
sentada la liquidació del pressupost de 1998 i s 'aprovà el següent. Com cada 
any, es renovaren els membres cessants de la Junta Directiva i deixà la Se
cretaria General la Dra. Isabel Companys. La Junta Directiva es reestructurà 
i passà a ocupar ei càrrec de Tresorer el senyor Antoni Creus, el de Secretari 
de Junta el senyor Octavi Vila, a qui se l i donà alhora la benvinguda com a 
nou membre de Junta, i la Secretaria General fou coberta per la senyora M . 
Joana Virg i l i . El President agraí als membres de Junta sortints la tasca des
envolupada en el si de l'entitat. 

ACTIVITATS SOCIALS 

El 24 d'octubre, els socis s'aplegaren al Refetor del monestir per cele
brar l a L I I I Festa Anual de l'entitat. Ocuparen la mesa presidencial, el Presi
dent del Parlament de Catalunya, senyor Joan Rigolt; el President del Con
sell Comarcal de l ' A l t Camp i Alcalde d 'Aiguamúrcia , senyor Josep Jesús 
Escoda i Anguera; i el Dr. Joan-F. Cabestany i Fort, President de l ' A r x i u 
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Bibliogràfic. Aquest últim encetà els actes amb l'acostumada salutació, i tot 
seguit presentà el conferenciant, el senyor Jaume Massó i Carballido, emi
nent arqueòleg i historiador. El terna que exposà fou "Santes Creus i Bona
ventura Hernàndez Sanahuja", en la qual ressaltà la tasca de l'historiador 
vers el cenobi a més de presentar-nos una important documentació inèdita. 
Il·lustrà la conferència amb la projecció de diapositives i transparències. 
Clogué l'acte l'il·lustre senyor Joan Rigolt. A continuació es procedí a la 
inauguració de l 'exposició fotogràfica "L'ahir i l 'avui de Santes Creus, cent 
anys d 'his tòr ia" que es prolongà fins el 31 de novembre. Clogué, la sessió 
acadèmica l 'ac tuació del Quartet Afrodisax, compost per: Ernest Orts, 
saxofon soprano; Paula Carrillo, saxofon alt; Germàn García, saxofon te
nor; i Francesc Gregori, saxofon baríton, que interpretaren obres de Singelée, 
Françaïs i Albéniz en la primera part, i de Satie, Joplin, Monk i Iturralde en 
la segona. Tanmateix no va mancar el tradicional dinar per cloure la diada. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

Quant a la tasca desenvolupada des de la Biblioteca, a més de l'habitual 
atenció prestada als estudiosos els dissabtes pel matí , prèvia sol·licitud, hem 
d'esmentar que s'està negociant la possibilitat d'aconseguir un jove, per 
mutuo acord, que realitzi la Prestació Social Substitutòria a l ' A r x i u Bibl io
gràfic. Això ens permetrà disposar durant nou mesos d'una persona que ac
tualitzi la Biblioteca i resti ai servei dels investigadors que ho demanin. 

Si bé la consulta als Arxius tarragonins en documents santescreüïns és 
obligada per avançar cn l 'obtenció de dades inèdites sobre aspectes d 'h is tò
ria monacal i artística, també hem de considerar les possibles relacions del 
cenobi amb el seu entorn al llarg de la història. En aquest apartat hem de 
destacar, doncs, la recerca documental de la Dra. Isabel Companys en l 'Ar 
xiu Històric de Tarragona, que ha comportat l'estudi i la catalogació de vuit-
cents vint-i-tres documents de les cartes reials i dels lloctinents generals, 
des de 1321 a 1734, que s'hi serven. 

Els dies 14 i 15 d'abril la senyora M . Joana Vi rg i l i intervingué en les / / 
Jornades de Patrimoni que es celebraren a Santes Creus i que comptaren 
amb la presència de professors de diferents països europeus. En el decurs de 
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les Jornades presentà el treball Vidres i viírallers, i participà en l 'exposició 
de material que s'instal·là en el Refetor del monestir. 

No podem deixar de consignar les ressenyes bibliogràfiques i comenta
ris d'activitats firmades pel President de l ' A r x i u , d'acord amb les novetats 
dels treballs entorn de Santes Creus i la seva àrea d' influència, i enviades a 
les circulars d" 'Amics de l ' A r t Romànic" , entre d'altres revistes. 

A fi de poder recuperar per a Santes Creus el retaule de Santa Maria 
Magdalena, peça excepcional de començaments del segle X V I i que va ser 
exposat el desembre de 1997 al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
la Junta Directiva va redactar, el mes de j u l i o l passat, una sol·licitud acom
panyada d'un informe sobre temes d'acondicionament ambiental, d'ubica
ció i de seguretat, que s 'adreçà al senyor Josep M . Carreté, director de dit 
museu. Tot i que fins avui no hem rebut cap notificació al respecte, sabem 
que el tema segueix els tràmits normals i confiem en poder-lo rebre aviat a 
casa. 

PUBLICACIONS 

Per bé que no hem pogut treure a la l lum el nou número de la revista 
"Santes Creus", es troba en una fase gairebé final. Ultra la conferència del 
senyor Jaume Massó, "Santes Creus i Bonaventura Hernàndez Sanahuja", 
inclourà també "L ' ah i r i l 'avui de Santes Creus, cent anys d'història", amb 
una col·lecció de 52 fotografies del cenobi, amb amplis peus explicatius 
precedits d'un breu repàs dels successius episodis més notables soferts pel 
monument des de l 'exclaustració. 

Santes Creus, 28 d'agost del 2000 

L A SECRETÀRIA G E N E R A L 

M . JOANA VIRGILI G A S O L 
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L I V FESTA ANUAL 

EI 17 de setembre de 2000 tingué lloc la L I V Festa Anual de l ' A r x i u 
Bibliogràfic de Santes Creus. Ocupà la presidència el senyor Josep Jesús 
Escoda i Anguera, President del Consell Comarcal de l ' A l t Camp i Alcalde 
d 'Aiguamúrcia ; el President de l 'A rx iu , Dr. Joan-F. Cabestany; i la Secreta
ria General, M . Joana Vi rg i l i . En primer lloc ei President de l ' A r x i u donà la 
benvinguda als socis. Amb motiu del 850è aniversari de la fundació del 
Monestir la conferència fou pronunciada pel Dr. Cabestany sota el títol "Dotze 
de desembre de 1150: vuit-cents cinquanta anys d'història", que ens endinsà 
en les vicissituds d'aquella fundació que en el devenir dels anys esdevindria 
un focus artístic i cultural del qual l ' A r x i u en serva la memòria . Després de 
l'acurada exposició del Dr. Joan-F. Cabestany clogué l'acte el senyor Josep 
Jesús Escoda i Anguera, President del Consell Comarcal de l ' A l t Camp i 
Alcalde d ' Aiguamúrcia que, un cop més, ens honorà amb la seva presència. 
Un cop finalitzades les intervencions s ' inaugurà una acurada exposic ió 
fotogràfica sota el títol "Santes Creus dècada a dècada". L'acte t ingué com a 
colofó Pactuació musical de grup Camera X X I , format per Marta Casas, 
Cristina López, Núria Cervantes i Maria Umbert; aquest grup de quatre 
guitarres ens interpretà peces de Debussy, Ravel, Albéniz, Kleynjans, Roux 
i Brouwer. Els aplaudiments insistents dels presents demostraren l 'èxit 
d'aquesta actuació. Com cada any es celebrà el dinar de germanor com a f i 
de la j ornada. 
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