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Editorial 

Dèiem en l'editorial del número anterior que la direcció i el Consell de 
Redacció del nostre butlletí iniciava, amb optimisme, un nou període en l'etapa 
continuada i sense interrupció de la nostra publicació, la qual va veure la primera 
llum l'any 1954, com a continuadora d'una d'anterior iniciada l'any 1947: 
"Memorias". 

Dèiem, també, que acolh'em la torxa d'aquells que ens havien precedit en 
la noble missió de la direcció del nostre Butlletí; que en nosaltres bullien noves 
inquietuds i nous anhels, que necessàriament havien de fructificar en benefici 
de la nostra Entitat; que això comportaria hores de treball i de dedicació, i que 
acceptàvem el repte. 

El nostre propòsit era que aquest butlletí sortís cada any farcit de notícies 
de les activitats dutes a bon port per la nostra associació: cursos, conferències, 
jornades d'estudi, viatges, festa anual..., però també de treballs d'investigació i 
de divulgació —d'acord amb l'esperit dels nostres Estatuts— de la història del 
nostre benvolgut monestir de Santes Creus i de l'orde cistercenc. 

El butlletí és de tots i tots tenim el deure —ho podem fer i ho hem de 
fer—, d'oferir la nostra col·laboració personal i desinteressada, i amb els nostres 
articles i treballs d'investigació o de síntesi fer possible la seva publicació any 
darrere any. Esperem que la nostra crida sigui escoltada. 

JOAN PAPELL TARDIU 

President de ÏABSC 
Director del Butlletí 
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Riquesa i pobresa en el món medieval: 
monjos i frares* 

EUGENI PEREA SIMÓN 

Qualsevol aproximació que hom vulgui fer als estats de riquesa o de pobresa 
en el si de l'Església —o bé a la societat on aquesta s'emmarqui—, haurà d'anar 
precedida, inexcusablement, de la doctrina que ella mateixa hagi concebut i s'hagi 
donat a través de la història o rebut per revelació, i hagi estat universalment 
acceptada com a ortodoxa, per tal de veure fins a quin punt viu, segueix o practica 
aquestes regles. Per això no podem negligir la importància dels moviments 
reformistes —tant els que triomfen i s'estableixen com els que fracassen—, perquè, 
de tots plegats, n'obtindrem la veritable dimensió i projecció de la comunitat i 
de la seva capacitat d'adaptació i creixement. Des del meu punt de vista crec 
que els estaments més sòlids són precisament aquells que compten amb un major 
nombre de reformes al llarg de la història —no pas els immutables— perquè això 
vol dir que disposen d'una estructura sòlida, i per tant, que poden créixer adaptant-
se als temps. En aquest sentit la religió cristiana és la que més transformacions 
i reformes ha experimentat en els més de dos mil anys d'existència, havent passat 
per períodes d'esplendor històrica, decadència, lluites internes, expansions, 
heretgies i hegemonies gairebé sempre motivades per la interpretació evangèlica 
de la riquesa i pobresa, bé fossin viscudes per la societat laica o pel món eclesiàstic. 

Però a l'hora de parlar de pobresa o riquesa tampoc no podem oblidar 
que aquests conceptes van lligats a la ideologia, al model social i, en la nostra 
cultura judeocristiana, a aspectes tan concrets com són el treball, l'assistència social, 
l'alimentació, l'almoina, etc. Si desvinculem les causes de les conseqüències, llavors 
no solament no entendrem el problema sinó que tampoc encertarem amb la 
medecina preventiva. 

* Conferència pronunciada al refetor nou del claustre del monestir de Santes Creus, dins 
el cicle "Conferències al monestir de Santes Creus", el dia 29 de setembre de 2002. 
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PRINCIPIS DOCTRINALS 

Doncs bé, per a l'Església militant aquests rails conductors són, bàsicament, 
els llibres que conformen la Bíblia, així com tota la literatura patrística posterior. 
A ells, doncs, ens haurem de remetre a l'hora d'interpretar la història a l'entorn 
de la riquesa i la pobresa a l'època medieval —matèria fonamental d'aquesta 
conferència—, però a vegades sobrepassant els límits cronològics per tal d'explicar 
0 d'aclarir conceptes que poden afectar la nostra vida de persones del segle xxt. 

Des dels primers llibres bíblics, la riquesa és interpretada com una benedicció 
de Yhavé, però en la seva justa utilització ja que si no, com trobem en Job (31,25) 
1 en els Probervis (11,28; 18,11), apareixerà l'orgull, la prepotència i l'explotació 
dels rics envers els dèbils. No és casual que a mesura que la societat israelita 
s'estableix sedentàriament i apareixen les ciutats i el comerç —amb la irrupció 
també de l'especulació i de la usura—, les crítiques religioses contra la riquesa 
s'accentuen. Fidel al magisteri, la primitiva Església instarà a posar els béns en 
comú (Ac 2,45) per tal que aquests siguin repartits entre els pobres, s'eviti 
l'acumulació i es visqui en solidaritat. Hom no estima la misèria per si mateixa 
sinó que es beneeix el pobre perquè la seva pobresa és el signe de l'opressió 
establerta pels rics i poderosos contra els quals cal lluitar. 

Fins aquí només he parlat del concepte de riquesa d'acord amb els llibres 
sagrats però també cal veure la imatge del seu revers, és a dir, la pobresa. La 
Bíblia ens parla de la pobresa com la d'aquell individu que es troba subordinat, 
esclau, i que espera en Yhavé. Pobre és, doncs, no solament aquell que no té 
diners, sinó també l'oprimit, el calumniat, el menystingut, la persona sense 
capacitats polítiques ni possibilitats comercials, ni de treball, i conseqüència directa 
de l'actuació d'aquells que acaparen la riquesa. No hi ha cap llibre a la Bíblia 
que beneeixi els pobres, però sí que en canvi es demanen per a ells els béns 
necessaris per viure. De fet, la pobresa no és creada per Yhavé sinó pels homes, 
per la seva ociositat, afany de plaers i d'acumulació. Per això mateix, en el llibre 
de Job i en els Salms veiem que els pobres mai no resten abandonats per Déu. 
L'anunci de l'evangeli s'adreça principalment als pobres perquè ells es troben en 
actitud d'escoltar-lo, i l'acceptació del seu missatge exigeix la postura del pobre 
d'esperit, que és aquell que no es justifica amb les seves riqueses sinó que les 
col·loca al servei de la comunitat perquè es proclami, amb els béns, la igualtat 
de totes les persones en la possessió de la nova terra. Per això, l'Església "ha de 
ser una comunitat de pobres al servei dels pobres. 

D'acord amb tot això que he dit, seria prolix enumerar els autors eclesiàstics 
que han escrit i legislat sobre la pobresa en els seus distints nivells. Però, en 
tot cas, després d'Agustí d'Hipona o de Gregori de Nissa convé apuntar, per la 
seva influència en la societat baixmedieval i l'ètica burgesa posterior, sant Antoni, 
que va ser arquebisbe de Florència (1384-1459). Aquest autor diferenciava, per 
exemple, entre la pobresa voluntària que mereix ser predicada com una renúncia 
als béns terrenals, distinta de la pobresa involuntària, resultat de les condicions 
materials de la societat, com ha escrit Stuart Woolf. I també cal fer referència a 
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l'humanista i filòsof Joan Lluís Vives, ja que, tot i que és un autor del segle xv, 
en els seus escrits s'hi recull una bona part de la tradició de la caritat cristiana, 
i perquè les seves obres marcaran la pauta europea de la beneficència, no solament 
a la seva època sinó també en els segles posteriors. 

Fixeu-vos que fins ara he parlat del diner com una benedicció de Déu, 
dels béns posats en comú i de la lluita contra el ric opressor. Aquestes idees 
seran bàsiques per entendre el desenvolupament de la història social i econòmica 
posterior i sense elles no comprendríem, per exemple, ni la vida monacal que 
s'ha d'iniciar, ni l'assistència benèfica als necessitats. Ni tampoc interpretacions 
religioses com el calvinisme modern. 

DEFINICIONS CONTEMPORÀNIES DE POBRESA 

Però què és ser pobre a l'època medieval? Fins fa a penes un segle, tant 
la legislació europea com el comú de la població desglossaven perfectament els 
distints nivells de la pobresa: s'era pobre a seques, o vergonyant, o miserable, 
0 indigent, o captaire. Les administracions del món d'avui "també classifiquen la 
pobresa però d'una manera molt més simple, reduïda i codificada d'acord amb 
els nivells de renda o els recursos; els diccionaris estableixen igualment algunes 
diferències conceptuals encara que en l'univers mental de la "societat aquestes 
fronteres intel·lectuals s'han esborrat del tot, malgrat que es reconegui que no 
és el mateix ser pobre a llocs d'Europa —les bosses de pobresa— que a Amèrica 
del Sud, a l'Àfrica o a la Xina. En el tercer món la pobresa és simple misèria, 
en canvi en el primer, la pobresa és un entramat complex de formularis, burocràcia 
1 assistència especialitzada. 

Per a l'època medieval també hi ha nivells, però lamentablement no dispo
sem de valors numèrics. Per tant, ens haurem de conformar més que no pas amb 
estadístiques seriades amb aproximacions i referències literàries, sempre subjectives, 
és clar. 

Per als segles ix-xtt, la pobresa significa, bàsicament, escassetat del necessari 
per viure, estar privat d'elements que faciliten la vida o mancances a l'hora 
d'eventualitats davant la malaltia o la mort. En aquest sentit, és pobra la major 
part de la societat. En canvi, ser indigent vol dir estar mancat cle les coses bàsiques 
per a la vida i , en conseqüència, significa trobar-se abocat a la mort a curt o 
llarg termini si no es corregeixen "les causes que la produeixen —algunes 
estadístiques respecte a diversos llocs d'Europa situen entre un 15 i un 20% el 
nombre d'indigents. 

Fixeu-vos ara en una definició de pobresa de finals del segle xvtrt, però 
que recull bona part de la tradició medieval precedent i que retrata molt bé aquesta 
diferència entre classes: "La pobresa és l'estat de qualsevol que, per a subsistir, 
es veu obligat a treballar. La indigència, en canvi, és l'estat d'aquell que estant 
desposseït de la propietat... està, al mateix temps, incapacitat per al treball, o és 
incapaç, fins i tot treballant, de procurar-se els mitjans que necessita", segons Jeremy 
Bentham citat per Woolf (p. 20). 
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Des del punt de vista cristià, a l'Europa de l'alta edat mitjana ser pobre 
era condició de gràcia, per l'estreta relació d'aquestes circumstàncies amb els 
"pobres de Crist". A les darreries del segle xni el valor moral de la pobresa evoluciona 
i comença a ser considerada ja com una degradació de la dignitat de l'home, 
de manera que hom acabarà veient-la com un estat repugnant; per la seva banda, 
la pobresa ja no és un problema social sinó un problema metafísic: forma part 
de l'ordre terrenal, és un càstig pel pecat original i per la maldat humana. 

A finals d'aquest període històric, la multiplicitat de significats de la pobresa 
es reduirà a dos punts: l'econòmic i el religiós. En ambdós casos, però, continuarà 
produint rebuig en la societat, sobretot per la violència dels pobres quan aquests 
estan organitzats i produeixen revoltes o temors entre la població europea (Woolf, 
p. 32). Els pobres i indigents només són acceptats quan aquests esdevenen 
respectuosos amb l'ordre establert i accepten submisos el plat de sopa o l'almoina 
que se'ls ofereix, però als quals no se'ls perdonarà la rebel·lió o l'inconformisme 
amb la seva sort. La conformitat dels pobres és una màxima que recorden 
constantment els predicadors en els seus sermons, la qual serà compensada amb 
el premi del cel a l'eternitat. Tanmateix, en diverses ocasions aquesta massa és 
utilitzada pels senyors —eclesiàstics o laics— o per la burgesia, per provocar 
revoltes i anar en contra dels privilegis del poder establert: el monestir d'Escaladei 
n'és un exemple, com també el de Poblet o aquest mateix de Santes Creus on 
avui ens trobem. 

I ara encara caldria parlar de pobresa o indigència pública o privada. El 
dret romà, que encara subsistia a l'edat mitjana, feia seva la sentència de Demòcrit 
quan deia que: "La indigència pública és més greu que la dels particulars perquè 
aleshores ja no resta cap possibilitat de socors." Per això, Joan Lluís Vives (1492¬
1540) s'adreça als governs públics reclamant-los l'atenció dels pobres perquè 
aquests són o representen la negació de la virtut política, que és el bé comú, 
el bé comú compartit. 

Finalment, m'agradaria facilitar algunes referències estadístiques, força 
esparses, sobre allò que més directament defineix la pobresa, és a dir, la fam, 
la carència d'aliments i serveis. Segons el tipus de nutrició de les persones podrem 
situar aquestes en el grup dels alimentats, dels que subsisteixen o dels desnodrits. 

Durant l'època medieval, l'alimentació depèn de variables molt brusques i no 
sempre relacionades exclusivament amb el poder econòmic: circumstàncies clima
tològiques, de guerres, d'epidèmies, de dificultats o de manca de transports podien 
limitar, malmetre o avortar els recursos alimentaris de la població. Aleshores es 
podien donar illots de golafreria o de carències com les que ara els diré. 

Monjos europeus del segle ix per exemple, podien consumir entre 6.300 
i 6.900 quilocalories, i les monges 4.700, segons ha esbrinat P. Bonassie (p. 109); 
per contra, l'any 1312, els presoners del penal de Perusa, a Itàlia, consumien unes 
1.800 quilocalories diàries. Algunes mostres preses arreu d'Europa, segons llibres 
de cuina i de racionament conventual, estimen que la nutrició dels indigents no 
superava mai les 1.900 quilocalories al dia. És a dir, es produïen variables que 
anaven de les més de 4.000 a menys de 2.000 quilocalories. 
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Estudis actuals estimen que la consumició de menys de 2.000 quilocalories 
al dia en períodes perllongats fa que el cos humà utilitzi les reserves d'energia 
del seu propi organisme i que en fases avançades acabi utilitzant les proteïnes 
estructurals, la qual cosa acabarà conduint el cos al defalliment i a la mort. Amb 
aquest exemple mèdic entendrem per què la mort senyoreja sovint sobre una 
població desnodrida i especialment sobre els sectors més febles com són els 
nens, el vells i els malalts, i que la mitjana d'edat no sobrepassava els vint-i-cinc 
anys. 

ELS ORDES RELIGIOSOS I EL M Ó N MATERIAL 

Apuntats esquemàticament els conceptes del que significa riquesa i pobresa 
a l'època i abans de parlar directament dels ordes religiosos i llurs actituds i 
comportaments respecte a aquest tema, encara caldrà perfilar, embastar, com era 
la societat medieval. 

En termes generals i durant pràcticament tota l'època medieval, la societat 
es veu trasbalsada pel que s'anomenen els cicles de la fam, de la guerra i de 
les epidèmies, la qual cosa no solament frena el creixement vegetatiu de la societat, 
sinó que sovint el delma violentament. La producció agrícola és limitada per la 
mateixa qualitat de les llavors, de les tècniques de conreu i de la qualitat del 
sòl: consegüentment l'alimentació és escassa i no regular, amb períodes en què 
l'única font nutritiva són herbes i arrels, i fins i tot s'arriba a situacions extremes 
com és la pràctica del canibalisme; la manca de condicions higièniques i de 
salubritat per la convivència de persones i animals en un mateix espai, per la 
contaminació de les aigües estancades o pels enterraments en fossars dins del 
temple —sense mesures higièniques preventives—, seran altres vectors que 
contribuiran a la degradació de la població com a cos social. 

Fam, guerres, plagues i epidèmies no evitaran, tanmateix, l'enriquiment d'una 
part d'aquesta mateixa societat. L'altra cara d'aquesta moneda de pobresa i 
d'indigència és la de la riquesa d'un sempre petit sector de la població però que 
detecta els ressorts del poder. Recordem que durant l'alta edat mitjana — i força 
encara en la baixa— la possessió de la terra es repartia a parts distintes entre 
la jerarquia de l'Església, les congregacions religioses, els prínceps seculars, 
l'aristocràcia militar i els cabdills: la burgesia mercantil no entrarà en escena fins 
molt més tard (Cipolla, p. 215). Per posar un exemple proper, a l'arxidiòcesi de 
Tarragona els poders eclesiàstics detectaven al voltant del 60% del domini senyorial: 
el domini o règim senyorial significava tenir potestat gairebé absoluta sobre les 
persones i el territori, controlant així l'organització administrativa, la justícia, l'agri
cultura, el comerç i la indústria. 

Retenir la imatge d'aquesta estructura és fonamental per anar situant la realitat 
econòmica que genera la riquesa i produeix la pobresa a l'època medieval, sobretot 
quan és l'Església qui controla bona part d'aquesta estructura, ja que això ens 
farà veure amb claredat quins valors s'imposen, si els de la doctrina religiosa o 
els de l'explotació abusiva dels recursos i de les persones. 
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És important de subratllar que entre els segles x i xi les donacions a l'Església 
augmentaven d'una manera extraordinària gràcies a les herències i a les almoines 
dels fidels, i així es convertia en el primer i més gran poder temporal. Efectivament, 
per aquesta època l'Església duu la doble corona del poder temporal i sobrenatural: 
Bonifaci VIII defensa " el teocracisme papal i demana per a aquesta Església, ja 
rica i poderosa, encara més exaccions fiscals i domini temporal, tot establint en 
la butlla "Unam Sanctam" la més rígida formulació de la supremacia universal 
del papat. 

Aquella riquesa que, d'acord amb l'evangeli havia de posar-se en comú, 
acaba finalment en mans d'uns pocs membres de l'Església, del poder papal, dels 
ordes religiosos o dels convents. L'Església s'ha convertit en una empresa rica, 
poderosa i nepòtica que s'alça contra aquells a qui té el deure de protegir i emparar 
—els pobres— i a favor d'aquells a qui ha de condemnar —els rics. És aleshores, 
en qualsevol segle i època, que apareixen les reformes, les quals no són altra 
cosa que un volgut retorn a la puresa evangèlica. Algun autor ha parlat clel concepte 
de "reforma permanent" del cristianisme "com una reacció a l'abús de poder de 
l'Església estamental, exercit ara i adés. Resulta curiós comprovar, sempre que 
un vulgui comprovar-ho, com aquestes reaccions solen ser anatemitzades de bon 
principi mentre s'estan desenvolupant, però elogiades i exemplaritzad.es un cop 
han triomfat i s'imposen. 

Dom Gregorio Penco, especialista en història monàstica, ens dibuixa molt 
bé els eixos religiosos d'aquesta època: "El segle xn és el període que veu, des
prés de l'aspra lluita clel segle precedent, la victòria de l'Església sobre l'Imperi 
a través de la consolidació "de la reforma gregoriana que posa fi a la lluita de 
les investidures, la celebració dels primers concilis ecumènics occidentals (tres), la 
reanimació de la idea de croada, l'aparició d'ordres canonicals i cavallerescos, 
la pul·lulació de societats laiques (com els Humiliats), el desig d'una contínua 
reformatio espiritual com a expressió de l'icleal de renovatio, la maduració del 
missatge de Joaquim da Fiore sobre l'espera de l'edat de l'Esperit Sant i, els darrers 
decennis, el naixement de sant Francesc d'Assís i l'ascensió al pontificat d'Innocenct 
III, el més gran papa de l'edat mitjana. Naturalment, no falten tampoc els aspectes 
problemàtics, com la presència —durant el segle x n — d'uns deu antipapes, la 
difusió de l'heretgia, l'expansió d'una inquietud religiosa que amara de diverses 
maneres les multituds, un desvetllament d'evangelisme que sovint rebutja la 
mediació de l'aparat eclesiàstic i esdevé suport de tendències extremistes en el 
camp de la pobresa, la difusió de noves exigències i sensibilitats en qüestió de 
religiositat popular de la qual l'antic monaquisme i el mateix sant Bernat (tot i 
la seva grandesa) no aconseguiran captar la importància i que serà compresa, 
acceptada i exaltada només pel moviment franciscà. En gran part aquests ferments 
ja estaven en acció al segle xt, però ara, gràcies a l'ulterior desenvolupament dels 
seus components i la progressiva exasperació dels ànims, arriben a la seva plena 
maduració." (p. 12). 

Les reformes més importants, més sòlides, transcendents i permanents de 
l'Església són fetes a l'època medieval i seran protagonitzades per membres de la 
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pròpia comunitat contra l'anomenada corrupció o el desviament evangèlic de Roma. 
La situació arreu del món cristià és força deplorable: per exemple, a partir de 
l'any mil, escriu Bonnassie, a Catalunya s'ha produït un abisme entre l'Església 
rica i el poble pobre. Segons aquest mateix medievalista, les pràctiques simoníaques 
—és a dir, compra i venda de coses espirituals, especialment càrrecs religiosos 
que comporten beneficis econòmics i prestigi social— d'un bon nombre de l'alt 
clergat són habituals i perviuen fins al segle xm i això, juntament amb una 
aristocràcia increïblement enriquida, acaba empenyent una inusual violència fruit 
dels desequilibris socials i econòmics imperants (ps. 18, 442). Tanmateix, no sembla 
que aquesta situació de la clerecia afectés el problema de la fe. De fet, tots recordem 
aquell capítol del Decameró de Boccaccio en el qual certa persona va a Roma 
per convertir-se a la fe i en trobar-se amb aquell grau de corrupció econòmica 
i política que aleshores imperava, en surt paradoxalment reforçat, tot dient-se que 
si l'Església no s'ensorrava amb aquell estat de podriclura volia dir que la seva 
estructura era forta i transcendent, que hi havia alguna cosa més que poder 
temporal. 

Pierre Bonnassie afegeix que "és cert que els clergues moralitzadors denun
cien aquesta avidesa davant la vida, però -Lno son ells, sovint, presoners de les 
necessitats de luxe que crea el revifament dels intercanvis comercials?" (p. 442). 
A més amés, aquesta reacció contra l'Església rica no es troba encara suficientment 
organitzada ni té la força necessària per alçar-se en alternativa o mirall social. 

Quan al segle xn esclati aquesta voluntat de retorn als orígens, l'arxidiòcesi 
de Tarragona —com la resta del món cristià europeu— el vertebrarà a través dels 
principals ordes religiosos. El Cister, aquí a Santes Creus el 1152, a Poblet i Vallbona 
l'any següent; els cartoixans a Escaladei el 1163, com el primer establiment a la 
península ibèrica; els franciscans el 1238 a Montblanc i el 1242 a Tarragona; els 
dominicans, també a Tarragona l'any 1253; els mercedaris a Montblanc, Tarragona 
i Bell-lloc el 1249, 1274 í 1307 respectivament. 

No puc pas parlar de l'ideal de pobresa per a la totalitat dels ordes, però 
sí que intentaré resumir-los o agrupar-los a través dels exemples del cistercencs 
i dels franciscans, ja que tal vegada aquests hagin estat els moviments més influents 
en la nostra història religiosa: l'un pel que representa en la vida contemplativa 
(claustre endins) però amb exemple i incidència a l'entorn dels seus dominis, 
i l'altre pel seu arrelament en la vida social, popular. 

Parlem, doncs, primerament de què és i què representa l'orde del Cister. 
Els instruments de les bones obres, segons la Regla de sant Benet, són, 

entre altres: reconfortar els pobres, vestir els despullats i no abandonar la caritat. 
A partir d'aquests preceptes s'articularà la vida comunitària i llur sintonia social. 
Vegem com apareix regulat tot això a través de la regla benedictina. 

• Quan un individu volia entrar a l'orde, quan es volia fer monjo, calia que 
ho fes amb total pobresa, sense cap propietat personal i , si en tenia, calia que la 
donés al monestir. El capítol 59 de la Regla expressa clarament aquest fet a l'hora 
de donar entrada a l'individu al monestir. Diu: "Pel que fa als seus béns, que 
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a la cèdula que presenten prometin amb jurament que mai, ni per ells mateixos, 
ni per un procurador, ni per qualsevol mitjà, no li donaran res ni li facilitaran 
l'ocasió de posseir; o bé, si no volen fer-ho així i volen oferir alguna cosa com 
a almoina per compensar el monestir, que facin una donació dels béns que volen 
donar al monestir, reservant-se'n, si ho preferien, l'usdefruit. I així quedin tancades 
totes les portes, de manera que no resti a l'infant cap esperança que el pugui 
seduir i perdre'l —Déu no ho vulgui—, cosa que sabem per experiència. Igual 
ho faran els de condició modesta. Aquells, però, que no tenen absolutament res 
que escriguin simplement la cèdula i ofereixin el seu fill amb l'oblació davant 
de testimonis" (Regla..., ps. 123-124). 

Així doncs, la pobresa del futur monjo ha de ser total des de la seva entrada 
al monestir, la qual cosa no priva que les seves possibles propietats o béns siguin 
donats al mateix monestir, a la institució, de manera que el benefici esdevingui 
per a la comunitat i posteriorment per al pobre a través de les almoines o de 
l'assistència. 

Més endavant i pel que fa a la conservació o tinença d'alguna propietat 
per part dels monjos dins del monestir, la Regla ho prohibeix taxativament, deixant 
al lliure parer de l'abat les excepcions, com es diu en el capítol 33: "Sobretot 
cal que aquest vici sigui extirpat de soca-rel del monestir: que ningú no gosi donar 
o rebre res sense permís de l'abat, ni tenir cap cosa com a pròpia, absolutament 
res, ni un còdex, ni tauletes, ni estil, res absolutament, com uns homes a qui 
no és lícit de fer el que volen, ni del seu propi cos ni de la seva voluntat, sinó 
que totes les coses necessàries, les han d'esperar del pare del monestir; i que 
no els sigui lícit de tenir res que l'abat no els ho hagi donat o permès. 'Que 
tot sigui comú a tots', tal com està escrit, i que 'ningú no digui ni tingui res com 
a seu." (p. 77). 

Com vostès podran veure es retorna així al principi bíblic que he esmentat 
a l'inici d'aquesta conferència: que tota la riquesa sigui posada en comú per tal 
de potenciar el seu valor i fer-la útil al conjunt de la comunitat, evitant d'antuvi 
la corrupció que representa la possessió personal. La Regla de sant Benet, en el 
capítol 54, parla de si és lícit acceptar cartes d'altri o alguna cosa per petita o 
insignificant que sigui. Es diu en aquest capítol: "Que de cap manera no sigui 
permès al monjo d'acceptar o donar, sense autorització de l'abat, cartes, eulògies 
(objectes piadosos) o petits obsequis, ni de part dels seus familiars, ni de qualsevol 
persona que sigui, ni d'ells amb ells. I fins si els seus familiars li enviaven alguna 
cosa, que no gosi acceptar-la sense abans fer-ho avinent a l'abat. I si l'abat disposava 
que ho acceptés, estarà a la facultat de l'abat de passar-ho a qui ell disposi; i 
que no es contristi el germà a qui hagi estat adreçat, per no donar ocasió al diable. 
Si algú gosava fer altrament, que sigui sotmès a la correcció regular." (ps. 113¬
114). 

Com ha escrit el ja citat historiador Gregorio Penco "amb el naLxement de 
l'orde monàstic cistercenc el monaquisme medieval va fer el màxim esforç 
de renovació i de reforma, una experiència més enllà de la qual —en l'àmbit 
monàstic i cenobític— no es podia anar, per tal com afrontava les exigències més 
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profundes existents en aquest àmbit. Sens dubte els ordes mendicants del segle xm 
es faran portaveu d'exigències noves, no satisfetes ni pel vell ni pel nou 
monaquisme, però, especialment en el camp de l'espiritualitat, un lligam fortíssim 
uneix el corrent cistercenc amb el moviment franciscà: sense un sant Bernat no 
seria pensable un sant Bonaventura. El naixement de l'orde del Cister i el seu 
extraordinari desenvolupament al segle xn constitueix, doncs, un fenomen que 
ultrapassa amplament el món monàstic i marca una fita en la història de la Cristiandat 
medieval." (p. 21). 

Una altra de les reaccions contra la riquesa de l'Església estamental i el 
seu mal ús va ser catalitzada i canalitzada pel moviment franciscà. El seu és un 
moviment de pobresa personal radical, lliurement volguda i acceptada pels seus 
membres en favor de la vida espiritual i l'assistència social. 

Però és difícil exercir la pobresa tenint riqueses i poder d'administració. 
iCom es podia predicar la pobresa i viure-la tenint béns, rebent donacions constants 
i administrant un patrimoni cada cop més abundant? Perquè tots els ordes religiosos, 
fins i tot els pobres mendicants que havien renunciat a la possessió, anaven rebent 
béns de tot tipus per part de la població, la qual cosa posava en dubte el seu 
principi de viure en la pobresa i per a la pobresa. 

Efectivament, aquest és un dels problemes més greus lligats a la qüestió 
franciscana, dels més nuclears de la forma de vida de sant Francesc, difícils de 
solucionar perquè era entrar en la interpretació de la pobresa col·lectiva i personal. 
Es podien tenir i rebre béns alhora que es predicava la pobresa total? Quin valor 
tenia llavors la reforma franciscana? Com podien, els frares, administrar diners 
si ells mateixos els condemnaven? Com veurem, la solució procedí de l'arbitratge 
papal. 

Per apaivagar els conflictes interns de l'orde sobre aquesta qüestió i sobre el 
valor jurídic del testament de sant Francesc, el papa Gregori IX declarà l'any 1230 
que aquest no era vinculant i , per a evitar escrúpols, instituí els nuncis —que 
exercien la capacitat econòmica en nom dels frares—, i els amics espirituals 
—que rebien en dipòsit les almoines fetes als frares. Això, unit al privilegi de 
l'exempció, solucionava el problema, almenys en teoria. 

Més tard, l'any 1245, Alexandre IV establí que totes les propietats franciscanes 
pertanyien a la Santa Seu (norma que ha durat fins el 1983) i que en nom seu 
s'instituís a cada convent un procurador laic, que passà a anomenar-se síndic 
apostòlic amb Martí IV des del 1283. Finalment, el 1279, Nicolau III distingí entre 
l'ús de dret de les coses i l'ús de fet, permès als framenors de manera moderada. 
Tanmateix, les ressonàncies econòmiques i teològiques del tema van continuar 
vives al llarg de la història i els moviments pauperístics tingueren a Catalunya 
una força excepcional al segle xrv, especialment pel que fa als tercerols i a les 
actuacions reials en favor dels anomenats espirituals. 

Per entendre l'evolució dels moviments de pobresa cal recordar també que 
aquests sovint topen els uns amb els altres i que el triomf d'un o l'altre sovint 
depèn del seu acatament o assimilació als poders de Roma. Catarisme i valdesisme 
són algunes d'aquestes expressions de retorn a la puresa evangèlica que floreixen 
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a l'època medieval. Però mentre el franciscanisme es consolidarà, el valdesisme, 
que és coetani, serà condemnat. Simplifico, és clar. 

L'heretgia de Pere Valdès ha servit a algun autor (T. Manteuffel) per afirmar 
el caràcter relatiu de certs moviments herètics vinculats a la pobresa voluntària 
dels monjos. Es preguntaran per què sant Francesc d'Assís fou un sant i Pere Valdès 
heretge si en principi els dos desitjaven fervorosament la mateixa finalitat, és a 
dir, el retorn a la pobresa evangèlica. 

El límit entre l'un i l'altre va consistir en el fet que, en el cas de sant Francesc, 
la jerarquia eclesiàstica va poder aglutinar el moviment i , en canvi, en el cas de 
Valdès, no. La prohibició de predicar que va caure molt aviat sobre Pere Valdès 
el va marginar automàticament fora de l'ortodòxia i el convertí en heretge. El 
mateix Pere de Vaux-de-Cernay, poc simpatitzant amb els heretges, afirmava les 
coincidències dels valdesos amb l'ortodòxia. Per això s'ha parlat de la 'formació' 
i el 'naixement' de l'heretgia: no es partia d'una negació sistemàtica dels dogmes, 
sinó que aquesta heretgia es va anar formant a poc a poc quan Pere Valdès no 
va acceptar -la declaració d'heretge feta pel papa. L'actitud d'Innocenci III, molt 
més flexible, va impedir que passés el mateix amb Francesc d'Assís. 

Un fet que tots els historiadors coincideixen a declarar com a fonamental perquè 
el moviment franciscà no fos condemnat i triomfés en l'Església oficial, és la seva 
submissió al papat, presentant-li a aprovació la regla fundacional. Penseu que Francesc 
d'Assís és el primer fundador que ho fa, quan aleshores no era necessària l'aprovació 
pontifícia. Amb aquest gest, el que vol és diferenciar-se de tantes altres sectes i 
moviments reformistes que no volen acceptar una autoritat eclesiàstica romana perquè 
la consideren negativa i víctima de l'error. Amb l'obediència al papa, Francesc d'Assís 
obtindrà la llicència per predicar, ell i els seus companys, arreu del món amb tota 
llibertat. Fixeu-vos que això també és estrany per l'època ja que la predicació era 
exclusiva dels sacerdots. Amb aquest conjunt d'acceptacions i de llicències, l'Església 
acaba absorbint i fent seu el moviment de manera que també podrà canalitzar-lo 
i controlar-lo des de la seva ortodòxia i interès. Més tard, i a causa del desviacionisme 
franciscà, apareixeran nous moviments correctors com són els rígoristes, els mitigats 
0 els reformistes, alguns d'ells conduïts per fills d'aquesta arxidiòcesi, com és el cas 
del beat Bonaventura Gran de Riudoms. 

En resum, els principals moviments reformistes del segle xti responen a un 
desig comú de retorn a l'evangeli més viu i pur. La postura de la jerarquia eclesiàstica 
1 la intervenció de molts altres factors conjunturals assimilarà algun d'aquests 
moviments que a partir d'aleshores seran rebuts en el si de l'Església, encara que 
en marginarà d'altres sota la definició d'heretgia (Riu, p. 757), com els moviments 
càtars o els valdesos, els quals apareixen documentats a les muntanyes de Prades 
i de Montsant i contra els quals combatran els cartoixans d'Escalaclei, tal com ha 
estudiat Ezequiel Gort. 

Tot i que per la limitació de temps no puc parlar-ne, cal apuntar que en 
aquest segle, el xn, apareixen també els carmelites, amb un model de pobresa 
i d'atenció benèfica igualment destacable. La seva regla, per exemple, insisteix 
que tots els béns siguin posats en comú per potenciar la col·lectivitat i evitar la 
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corrupció dels individus i de la societat. Els moviments socialistes del segle jax 
i xx, que volien corregir els abusos del capitalisme ferotge, no han inventat res 
en aquest camp, això és clar, tot i que moltes vegades algunes de les seves branques 
més radicals i humanistes hagin coincidit amb el cristianisme més pur a l'hora 
d'afrontar-se als desequilibris del món econòmic i social. 

LA RIQUESA DE L'ESGLÉSIA 

Ara caldria fer-se la pregunta respecte a l'origen de la riquesa de l'Església 
i a la provisió de fons dels ordes religiosos. D'on provenien els diners per construir 
fàbriques com aquesta de Santes Creus, o per a l'atenció als pobres i a la sustentació 
dels monjos i frares dels convents? Ja he dit abans que el fet que la població 
sigui pobra o indigent no vol dir que no hi hagi riquesa. N'hi ha i molta, però 
això sí, concentrada en uns pocs grups o estaments. 

A l'edat mitjana les vetes que formaran el ric patrimoni eclesiàstic hispà 
serà l'almoina, i aquesta serà una font que no s'estroncarà fins pràcticament la 
baixa Edat Mitjana: a partir d'aleshores, a l'almoina caldrà afegir el producte de 
les rendes patrimonials per sostenir el gran edifici temporal de l'Església. Torno 
a parlar simplificant, per avançar. 

Aquesta almoina, com a pilar bàsic de la subsistència dels cristians, haurà 
d'estar organitzada perquè compleixi les seves finalitats. 

L'ús de donar almoines ordinàries i extraordinàries als pobres, segons les 
necessitats, té origen a l'antiguitat cristiana i formava part de les competències 
dels diaques. Al seu torn, a les comunitats primitives, que ho eren també de béns, 
les almoines o òbols van ser juntament amb el treball manual el seu modus vivendi. 
Transformades aquelles després del segle tv en institucions de dret públic amb 
les següents facultats de possessió de béns, aquestes almoines van continuar essent 
la font més important d'ingressos en forma de donacions, oblacions o obvencions 
que, al mateix temps, anirien institucionalitzant-se a poc a poc. Aquestes almoines 
podien ser eventuals —efectuades en metàl·lic o més comunament en espècies 
(pa, vi, farina, fruits, cera, ol i . . . )— i fixes, consistents en subsidis estables a favor 
de determinades obres pies, particularment de les més necessitades, i es feien 
efectives a través del pagament de serveis com és el dret d'estola, batejos, funerals, 
misses, celebracions, benediccions, etc. 

L'administració episcopal solia tenir previst per a l'exercici pastoral del bisbe 
un cert volum d'almoines, les anomenades institucionals; quan aquest volum 
arribava a un nivell elevat, com s'esdevenia en diòcesis econòmicament importants 
com és aquesta de Tarragona, es va fer necessari crear un organisme particular, 
l'anomenada Pia Almoina. Amb independència d'aquestes i en relació directa amb 
la virtut i la generositat del propi bisbe, destacaven així mateix les almoines 
espontànies, procedents normalment del seu peculi personal. En una societat 
estamental com la de l'Antic Règim, amb estructures econòmiques feudals o del 
feudalisme tardà, en les quals els bisbes se situaven al cim, aquest volum de des
peses no eren gens minses, tot al contrari, quantitativament eren prou abundants. 
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Amb el temps, particularment eles cle l'edat mitjana, els socors als necessitats 
es van anar cristal·litzant en les esmentades obres pies que gradualment anaren 
adquirint un pes específic a la societat i constituïren la base de les activitats de 
beneficència o assistència que arribaria a desenvolupar-se en una àmplia i nodrida 
xarxa d'establiments, dels quals després en parlaré succintament. 

Una font d'ingressos molt estesa, sobretot a nivell local, i de notable impacte 
social, encara que no de fàcil quantificació i valoració per l'escassetat de balanços 
i irregular distribució geogràfica i temporal, entre altres causes, va ser, i encara 
és, el conjunt de les almoines en metàl·lic que els fidels dipositaven en els 
anomenats plats, safates, bacins, etc, estratègicament col·locats en els temples i 
ermites, la fàbrica dels quals era la principal beneficiària. 

A les parròquies, independentment de les pròpies safates, s'arribà a ins
tal·lar-ne una altra que, a favor de l'església catedral, facilitava el seu canonge 
obrer. En aquests casos els ingressos sembla que eren ben minsos: un càlcul apro
ximat en una parròquia catalana de tipus mitjà del segle x v donaria una xifra propera 
als 300 maravedissos. Però a partir del segle xvr o del xvii l'increment gra
dua] de les safates, en connexió amb les devocions i la popularitat de certs santuaris 
i esglésies, produïren una elevació, a vegades considerable, d'aquests ingres
sos. 

Esment especial es mereixen les almoines que es lliuraven a canvi 
d'indulgències; els seus col·lectors eren a la vegada predicadors d'aquestes últimes 
i s'anomenaven qüestors o butllers, i per aquesta raó les indulgències rebien el 
qualificatiu de qüeslàries. Al llarg de tota l'edat mitjana i de la moderna, aquest 
sistema provocà innombrables abusos i fraus: uns per arbitrarietats dels qüestors 
en la publicació de les indulgències autèntiques, incloses les de croada; altres, 
més greus, per l'aparició d'impostors, alguns dels quals foren dignataris eclesiàstics 
que organitzaren un vertader tràfic d'indulgències falses. 

Una bona part d'aquestes almoines es destinaria a subvencionar els pobres, 
és a dir, les víctimes dels rics. La xarxa sanitària i d'assistència de l'Església de 
l'època als pobres és molt àmplia i inclou gairebé tots els casos d'indigència 
coneguda: hospitals generals, orfenats, cases de misericòrdia, albergs i hospicis, 
borderia o asils d'expòsits, visites a malalts, refugis o asils de vells, reformatoris, 
hostatgeries, pòsits, dots i beques, juntes i diputacions de caritat, redempcions 
de captius, socors a presoners, educació a cecs i sordmuts, monts de pietat, 
institucions religioses per a obres, confraries gremials, germandats de caritat, llebro-
series, etc. (Teruel, ps. 241-242). 

L'acció de l'Església, i sobretot d'alguns ordes mendicants, actuen contra 
la pobresa dels indigents i com a sustentació pròpia mitjançant l'establiment de 
petites indústries, tallers d'artesania o conreu d'hortes, vinya o cereals, a l'entorn 
de convents o de monestirs situats en les rutes de pelegrinatge —la ruta més 
important per aquesta època és la del camí de Santiago de Compostel·la—, o 
bé en els nuclis urbans per tal de reincorporar socialment expresidiaris, prostitutes, 
dones maltractades o violades, dropos, minusvàlids, orfes, etc, ensenyant-los un 
ofici i promocionant-los en obradors privats (Cipolla, p. 246). Els textos de l'època 
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parlen de "la industriosa societat cristiana" referint-se a aquesta lluita contra la 
indigència fruit dels desequilibris socials. ' 

IDEOLOGIA I CONTROL DELS POBRES 

Comencem ara a parlar d'allò que finalment s'ha denominat "ideologia de 
l'almoina". Efectivament, l'almoina mai no és desinteressada ni gratuïta, per estrany 
que això sembli, sinó que aquesta va acompanyada d'una càrrega ideològica de 
caràcter social, religiós o polític. Per a l'època medieval això es veu clar en la 
competència entre ordes religiosos per a obtenir les almoines i les petites o grans 
herències dels fidels, en la promoció de les advocacions religioses —especialment 
actives a partir del concili de Trento— o a través de l'atenció benèfica. 

Com ha estudiat Pierre Bonnassie, l'almoina justifica la quasi totalitat del 
patrimoni de l'Església entre els segles ix i xn i aquesta explica la desaparició 
de les petites propietats. A Catalunya, per exemple, era habitual que els moribunds 
donessin la tercera part de la collita futura a la parròquia com a pagament dels 
serveis religiosos i , sobretot, per protegir la seva ànima a través de les misses 
post mortem, sufragis, trentenaris, aniversaris, etc. Com a conseqüència d'aquest 
procés s'arruïnaran moltes famílies, ja que sovint no podien atendre el compromís 
del testador per la pèrdua o migració de la collita, endeutaments, plets, etc. 
Aquestes desgràcies, unides a la intransigència dels clergues a perdonar o a ajudar 
els fidels, covaran allò que en els segles xtx i xx s'anomenarà anticlericalisme. 
Un anticlericalisme que, tot i estar disfressat o presentar menys virulència que 
en els segles xtx i xx, ja es donava a l'època medieval i moderna, bé que disfressat 
0 amb menor espectacularitat, tal com han documentat els historiadors i antropòlegs 
julio Caro Baroja a Espanya i Joaquim M. Puigveit a Catalunya. Segons ha estudiat 
Vilà Valentí, aquest mateix monestir de Santes Creus, com també el de Poblet, 
en són un bon exemple; i a Valls, ja a l'època moderna, per citar-ne un altre, 
fins i tot es va produir l'anomenat "avalot dels pobres", que no era altra cosa 
que la resposta popular contra els privilegis de classe dels clergues, entre d'altres 
grups que no pagaven impostos. 

I on anaven a parar aquestes almoines rebudes per l'Església, ens hem de 
preguntar a continuació? Aquí a Catalunya els diners que es donaven a l'Església 
es distribuïen en tres apartats bàsics: a) en edificis religiosos (catedrals, monestirs, 
esglésies o cases de religió); b) en culte i c) en objectes i patrimoni diversos. 
Només una part residual anava a parar a l'atenció dels pobres o a millorar els 
serveis socials o infraestructures de la població. Perquè com recordareu, sovint 
l'arquebisbe i els abats o priors no solament tenien la jurisdicció eclesiàstica sobre 
el lloc, sinó també la jurisdicció senyorial i , per tant, bona part de la situació 
1 de la responsabilitat dels comportaments era seva. 

Els documents de les visites pastorals de l'època medieval ens acosten 
molt directament a tota aquesta problemàtica, retratant-nos de rebot el paper de 
la riquesa i de la pobresa de la societat vinculada amb la responsabilitat de l'Esglé
sia. 
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Però fixeu-vos que al segle xm, amb l'aparició dels ordes religiosos 
reformistes i mendicants, es produeix un transvasament de les almoines, passant 
de percebre-les els santuaris i esglésies als ordes mendicants. Aleshores queda 
justificat que puguin aixecar-se edificis com aquest que ara ens aixopluga i el 
prestigi de les noves comunitats religioses. Aquesta situació generarà problemes, 
conflictes i enfrontaments entre els distints sectors religiosos, així com una 
competència entre qui ofereix els millors serveis. Per a l'època, i això no és 
anècdota, els indigents sabran diferenciar entre una olla de convent d'un orde 
o d'un altre, i la litúrgia revestirà més o menys esplendor segons l'orde que l'oficiava. 
També a través dels documents excepcionals que són "les visites pastorals ens 
adonem d'aquestes trifulgues: enfrontaments, competències, imposició d'advocacions, 
privilegis i favors entre ordes regulars i la parròquia a l'hora dels serveis, la qual 
cosa fa que minvin o creixin les almoines i , per tant, la riquesa i el prestigi d'un 
determinat gaip eclesiàstic. 

L A SOLIDARITAT DEL POBLE PLA 

La caritat als pobres durant l'època medieval serà gairebé patrimoni exclusiu 
de l'Església i ' per això arreu d'Europa es creen institucions i serveis que 
alleugereixen els indigents de la seva penúria, com ja he explicat. Però voldria 
afegir, respecte als socors al pobre o a l'indigent, l'atenció que li dóna el mateix 
poble. 

Aquesta solidaritat es demostra o s'expressa a través de dos punts clau: 
la col·laboració del pobre amb les institucions religioses i l'acció directa i 
responsable de cada persona i família davant de la indigència veïna. 

Pel que fa a la col·laboració amb els ordes mendicants, les cròniques de 
l'època i els dietaris estan plens de referències a aquest abocament popular davant 
el problema general d'epidèmies, plagues o guerres —bé compartint les poques 
o escasses viandes disponibles, o la roba, atenent malalts, organitzant l'assistència 
0 l'enterrament dels morts. 

A nivell individual, d'atendre la indigència en el dia a dia, la solidaritat 
popular es mostra en l'atenció als pobres del lloc, als transeünts i als pelegrins. 
A l'època medieval es produeix una vertadera solidaritat vers aquestes persones 
1 això obeeix a tres factors que hom considera fonamentals. 

En primer lloc a atendre les carències elementals d'una altra persona com 
ells i entre les quals no hi ha diferència substancial, ja que la ratlla que separa 
la pobresa de la indigència és molt prima i en qualsevol moment pot modificar-
se i afectar-los. 

En segon lloc, aquesta solidaritat esdevé la resposta a la formació mental 
que ha configurat la religió cristiana, ja que a través dels indigents el poble veu 
la imatge de Crist o dels"sants. En aquesta època circulen les Llegendes daurades 
de divinitats o sants que caminen pel món per comprovar la bondat de les persones 
o per convertir-les a la fe. Aquest univers mental configura unes actuacions i 
comportaments que perduraran fins el dia d'avui, mantingudes especialment en 
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zones rurals a través de llegendes, costums, pràctiques o devocions. El recull de 
llegendes daurades de Iacobus de Voragine, el dominic italià que va ser arquebisbe 
de Gènova al segle xn, és molt detallat en aquestes històries, la majoria de les 
quals han pervingut fins avui i que ens les podem retrobar amb tota naturalitat 
tant en contes infantils com en devocions, tradicions, balls, llegendes populars 
o en goigs de l'arxidiòcesi de Tarragona. 

En tercer lloc, cal destacar la curiositat que entre la població desperten els 
indigents, sobretot els pelegrins i mendicants. Els pelegrins sovint són portadors 
de noves, d'històries i d'experiències que desperten l a curiositat de la gent i 
distreuen la monotonia de la societat rural, i els mendicants a vegades són "frares 
que alliçonen i expliquen miracles o beneeixen les bones obres amb premis eterns. 

Resulta curiós comprovar, des del punt de vista històric i moral, com aquesta 
solidaritat envers els indigents no es trencarà en passar de l'època medieval a 
l'època moderna, malgrat l'aversió que comença a predicar-se contra els diferents 
grups racials o religiosos de la península Ibèrica. Els pobres seran solidaris arreu 
d'Europa amb aquells que són més pobres que ells: els antropòlegs justifiquen 
aquest comportament amb la necessitat que tenim tots plegats de sentir-nos 
superiors els uns sobre els altres, ja sigui econòmicament, culturalment o religio
sament. Doncs bé, a l'edat medieval aquest principi es mantindrà ben sòlid i durarà 
fins l'època contemporània, quan l'Estat passi a substituir la funció benèfica i 
sanitària practicada des de feia segles per l'Església i la societat es desvinculi de 
la responsabilitat personal davant del problema col·lectiu. 

CONCLUSIONS 

Arribats al final d'aquesta conferència, em sembla convenient fer algunes 
valoracions i comparances del món medieval amb el món d'avui, si això és possible. 
Què va significar i què en queda, d'aquella societat llunyana? 

D'entrada, cal advertir que cap dels mals generals de l'època medieval, com 
són les caresties, la fam, les guerres i les epidèmies han desaparegut, malgrat 
les tecnologies i el progrés d'aquest primer món: en tot cas, l'únic que s'ha fet 
és apartar-los i reduir-los a unes zones concretes d'explotació, és a dir, en les 
anomenades "geografies de la pobresa" o de l'anomenat tercer món, com va definir 
Alfred Sauvy els grups o pobles amb caresties endèmiques. Ara, molt més que 
no pas a l'època medieval, la pobresa i la indigència són una causa política, no 
pas de manca de recursos o d'adversitats conjunturals. Si en parlar de l'alimentació 
a l'època medieval donàvem xifres que no superaven les 1.900 quilocalories diàries, 
vull recordar que per a l'any 1946 una comissió de la futura O N U calculava que 
uns 100 milions d'europeus s'alimentaven amb menys de 1.500. És cert que 
aleshores ens trobàvem en plena postguerra, però també ho és que avui el problema 
subsisteix en amplis sectors europeus i africans. 

Ordes religiosos com el del Cister o els cartoixans contribuïren durant molts 
segles a valoritzar l'agricultura i el comerç i , de rebot, a mitigar els cicles de la 
fam. A l'ombra de les seves granges es va produir un veritable desenvolupament 
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agrari, però també cultural i moral com succeïa arreu d'Europa. La predicació dels 
franciscans, per la seva banda, contribuí a crear un sentiment de respecte vers 
el pobre i a compartir les propietats i els béns. A l'entorn de convents i monestirs 
es crearen petites indústries o tallers d'artesania que han educat per a una 
independència econòmica personal. És cert que també hi hagué abusos i 
corrupcions i que aquestes, en diversos moments històrics, enfrontaren les 
comunitats amb determinats sectors socials, però això forma part dels processos 
històrics i de la condició humana, no sempre solidària. 

Com he dit anteriorment, l'Església cedeix l'atenció benèfica a l'Estat a partir 
dels segles xrx i xx, però també part del model ideològic que l'acompanyava. L'Estat 
modern i contemporani no innova res pel que fa a l'assistència als pobres ni tampoc 
per eradicar la pobresa. L'únic que aporta de nou, com és lògic, és la tecnologia 
i la ciència de manera que els resultats o les possibilitats puguin ser molt més 
efectius o controlables. 

Recordareu que he parlat, per a l'època medieval, d'atenció a la dona, 
d'orfenats, de tallers de reinserció laboral i social, de cases d'acollida, és a dir, 
de models de beneficència i d'atenció dels quals encara avui ens servim. 

Tant a l'època medieval com a la contemporània compten, doncs, amb 
l'existència permanent d'una població indigent, i ni l'Església ni l'Estat actuen mai 
en la línia d'eradicar, sinó de pal·liar. En aquest sentit hi ha una frase a l'evangeli 
de Marc que resulta fatídica: quan a Betània una dona aboca una ampolleta de 
perfums de nard autèntic i molt costós sobre els cabells de Jesús, algú es lamenta 
que aquests no s'hagin venut i donat els diners als pobres. La resposta de Jesús 
serà contundent: de pobres, en teniu sempre amb vosaltres, i els podreu fer el 
bé sempre que voldreu; en canvi, a mi no sempre em tindreu (Mc, 14, 3-9). 

Avui els diversos poders dels EUA i també d'Europa parlen dels pobres 
com d'una amenaça al sistema i per tant exerceixen controls severs sobre els 
immigrants o sobre les religions distintes a la del país. 

Abans de cloure aquesta conferència, no vull estar-me de fer notar la per
cepció que tinc sobre alguns mals o bons exemples medievals referits a la pobresa 
o riquesa que encara avui perviuen o rebroten d'una manera que em sembla molt 
clara. En destacaré alguns. 

Pel que fa als aspectes negatius, en aquests moments als Estats Units 
d'Amèrica — i en la mesura que els imitem, també a Europa— s'està accentuant 
la creença que el poder econòmic és causa de benedicció de Déu —com es diu 
a la Bíblia— i , per consegüent, es justifica l'oblit o la marginació dels pobres; 
també es justifica l'abandonament de l'assistència social a tots aquells que no poden 
pagar-se-la. Això també passava a les darreries de l'època medieval per part düna 
burgesia que declinava la responsabilitat d'un mal ús de la riquesa segons la 
interpretació bíblica que després concretaran algunes branques del protestantisme. 

Com a l'època medieval, avui es parla de "pobresa en una societat rica". 
L'any 1995, per exemple, els EUA tenien 36,5 milions de persones pobres, és 
a dir, persones que sobreviuen amb menys de 13.000 dòlars anuals per família 
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de quatre membres. Aquest col·lectiu representa el 13'8% de la població censada. 
A la Unió Europea, pel mateix període, es compten 57 milions de pobres, o sigui, 
persones que tenen un ingrés net inferior a la meitat de l'ingrés mitjà vigent al 
país. A Espanya, segons aquesta mesura, serien pobres les persones que tinguessin 
un ingrés net anual de sis mil euros, cosa que representa el 17% de la població. 
Recordeu que per a l'època medieval he parlat de xifres semblants. Un dels índexs 
que indica més bé el grau de benestar i riquesa dün país és el percentatge de 
mortalitat infantil. Als països rics és baixíssim. Així, a l'Estat espanyol de cada 
mil nens que neixen només se'n moren cinc; als Estats Units, set, i a la ciutat 
de Kuwait, nou. A l'Iran, de cada mil ja són trenta els que no sobreviuen, però 
a l'Iraq la xifra es dispara fins als 90! Pel que fa a l'esperança de vida, les diferències 
també són significatives. Mentre que als nostres països rics la gent viu de mitjana 
gairebé 80 anys, a l'Iraq amb prou feines arriben als 60. I si ens posem a comparar 
el PIB per habitant les diferències ja són d'escàndol: als Estats Units aquest indicatiu 
econòmic se situa als 31.910 $, mentre que l'Iraq es queda amb 596, una xifra 
que el col·loca entre els més pobres de tot el planeta. Podríem seguir amb més 
xifres però la mostra ja és suficient. Aquest estat de la qüestió és lamentable, però 
ho és més que es produeixi en països rics, en països on hi ha riquesa i possibilitats 
tecnològiques i industrials. Finalment, tot això ens fa evocar la realitat de l'època 
medieval. 

I la guerra? Ningú en parla d'aquesta realitat, però un dels grans negocis 
dels estats democràtics és la fabricació i venda d'armes als països pobres. El primer 
venedor mundial d'armes són els Estats Units, que entre el 1997 i el 2001 en van 
exportar per valor de 48.821 milions de dòlars; Europa acapara la quarta part de 
les vendes d'armes del món —Espanya ocupa el dotzè lloc, amb una facturació 
de 870 milions de dòlars. Els països que més armament compren són els del Tercer 
Món. Com a l'època medieval, la majoria de les guerres i dels conflictes són d'interès 
particular —amb empreses i companyies especulatives dels recursos i dels 
mercats— tot i que els costos econòmics i humans els paga la societat. La legislació 
internacional sobre aquest tema és paper mullat. 

Un altre dèls ressons medievals en el món d'avui és la negació dels principis 
socials de l'assistència i el bé comú en contra de la indigència que ens revela 
la immigració com a teòric element desestabilitzador d'un món ric cada vegada 
més egoista i individual. L'Església d'avui recorda als poderosos —com ho feien 
els reformistes medievals— que la indigència o pobresa del món és fmit de 
l'acaparament de la riquesa per part d'uns quants. 

I mentrestant qui es preocupa dels indigents actuals? Com a l'època medieval, 
el principal benefactor dels pobres és l'Església a través dels seus ordes reformadors, 
mendicants o col·laboradors d'ONG. L'assistència social i benèfica d'ordes o comu
nitats de frares i monges o de serveis lligats a l'Església atenen més del setanta 
per cent de les necessitats directes dels indigents d'avui: cases de transeünts, 
menjadors, hospitals, centres d'acollida, atenció a la dona maltractada, etc. Això 
a Europa, però a Amèrica, i sobretot a l'Amèrica Central, el percentatge arriba 
gairebé al cent per cent. 
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No m'oblido que el tema d'aquesta conferència és la riquesa i pobresa en 
el món medieval, protagonitzada pels monjos i frares. Doncs bé, avui, en una 
societat com la nostra en què la riquesa es concentra en mans d'uns quants —com 
passava en el món medieval—, la major part de les vocacions que es donen en 
monestirs, convents i ordes missioners responen a la necessitat de retornar a una 
puresa evangèlica i en contra de les estructures injustes del món. I esdevé curiós 
que moltes O N G , alguns ecologistes i sectors polítics i econòmics relacionats amb 
l'Església, avui adverteixin que o bé es retorna a valors de comunitat i d'equilibri 
social, o el món retrocedirà en ètica i en esperança. I quan això passa, la vida 
ja no té sentit ni valor i apareixen les premonicions apocalíptiques. Exactament 
com en tants moments de l'època medieval. 
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Conservació, restauració i muntatge del retaule de 
Santa Maria Magdalena del monestir de Santes Creus 

J O S E P P A R E T P E Y 

INTRODUCCIÓ 

El retaule de Santa Maria Magdalena del monestir cistercenc de Santes Creus 
ha estat restaurat en el Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat 
de Catalunya, durant Pany 1997 i muntat en l'església del monestir l'any 2001, 
després d'haver passat per dues exposicions i haver estat un cert temps 
emmagatzemat en unes dependències del cenobi. 

FITXA TÈCNICA 

N o m de l'objecte: Pintura sobre fusta. Retaule. 
Matèria-tècnica: Tècnica mixta de tremp i oli i daurats d'or fi. 
Autor-cpoca: Joan de Borgunya i Nicolau de Credença. 1510-1511. 
Dimens ions : 391,5 x 304 cm. 
Tema-descripció-títol:' Retaule dedicat a santa Maria Magdalena distribuït 

en predel·la i dos pisos. La predel·la consta de cinc taules: el Crist sofrent en 
posició central; la Dolorosa i sant Joan Evangelista, a banda i banda, i sant Andreu 
i sant Bartomeu, als extrems. El primer pis l'ocupen dues taules, als extrems, ja que 
la central ha desaparegut, amb escenes de la vida de la santa: de baix a dalt, 
a l'esquerra, l'àpat a casa del fariseu Simó i la resurrecció de Llàtzer; i a la dreta 
l'última comunió de santa Maria Magdalena i el trasllat al cel de santa Maria 
Magdalena pels àngels. A l pis superior ni trobem: al centre, el Calvari; a l'esquerra, 
l'aparició de Crist ressuscitat a santa Maria Magdalena i a la dreta, la predícació 
de santa Maria Magdalena davant del governador de Marsella. 

1. Per tenir una informació més àmplia i detallada de la iconografia del retaule vegeu DD. 
AA»; El retaule de Santa Maria Magdalena de Santes Creus. Imatges de la Llegenda Daurada. Museu 
Nacional d'Arqueologia de Tarragona. 1997, ps. 22 a 29. 



JOSEP PARET REY 

Procedència-locaUtzació-núm. d ' inventar i : Museu Nacional Ar queològic 
de Tarragona: 3586, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3602 , 3603, 3604, 3605 . 

Restauradors/es: 
Restauració retaule: Marta Díaz, Lourdes Domedel, Glòria Flinch, Victòria 

Homedes, Núria Piqué, Àngels Planell, Maite Toneu, Josep Maria Xarrié, Jesús 
Zornoza. 

Muntatge: Pep Paret, Luciana Pocostales, Cristina Pujante, Maite Toneu. 
Núm. de registre de l 'SRBM: 5 6 1 7 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 2 

Suport 

Les taules que conformen el retaule són de fusta d'om formades per la 
unió, per testa, de diverses posts, dues o tres segons la taula, en el sentit longitudinal 
de la peça, a excepció de les que formen la predel·la, que ho fan en sentit 
transversal. Totes estan enguixades i protegides amb estopa de jute per la part 
posterior, subjectades i reforçades per travessers i muntants de fusta d'àlber i salze. 
Aquests s'uneixen a la superfície mitjançant claus de forja de cap rodó, clavats 
per davant, i amb unions d'espiga entre ells. 

La fusta ha sofert l'atac d'insectes xilòfags, que l'han debilitada, els travessers 
en són la part visiblement més afectada. La pròpia naturalesa clel material del 
suport del retaule, la fusta, variable als canvis ambientals de temperatura i humitat, 
ha provocat contraccions de la fusta, que han produït esquerdes longitudinals, 
així com desunions entre parts d'una mateixa taula. 

D'altres patologies són fruit d'intervencions anteriors: en origen, les taules 
que representen el Crist sofrent, la Mare de Déu, sant Joan Evangelista, sant Andreu 
i sant Bartomeu constituïen un sol bloc, la predel·la, que es mutilà en cinc taules. 
Aquest fet, juntament amb la pèrdua de travessers i muntants en algunes, ha 
provocat moviments i deformacions de les peces. En una intervenció anterior, 
es canviaren alguns travessers, es posaren uns quants reforços i s'incorporaren 
uns marcs que han provocat diverses esquerdes i pèrdues en les taules. 

Capa de preparació 

És de color blanc, de gruix mitjà i composta de guix (sulfat de calci dihidratat) 
i cola d'origen animal, amb estopa generalitzada formada per fibres de jute, que 
són responsables, en part, de la problemàtica de bombats que presenten algunes 
taules i que han provocat irregularitats en la superfície. La cohesió amb el suport 

2. Les dades d'aquest apartat han estat recollides per Lourdes Domedel i Àngels PlaneU 
de l'SRBM en el catàleg de l'exposició, esmentat en la nota núm. 1, ps. 36 a 39. 
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i la capa pictòrica és bona. H i ha, però, pèrdues de capa produïdes pels moviments 
del suport i per manipulacions incorrectes. S'aprecien estucats no originals, alguns 
dels quals ocupen àmplies zones de les taules. 

Capa pictòrica 

La tècnica en què ha estat realitzada la capa pictòrica és mixta de tremp 
i oli, treballada amb poc gruix i deixant veure, en alguns casos, la pinzellada de 
relleu mínim. Aquesta tècnica es combina amb la del daurat, realitzada al bol 
d'aigua amb or fi i cisellat amb punxó, procediment reservat als fons de les tau
les de la predel·la. En la resta de taules, l'or utilitzat ha estat líquid i emprat en 
forma de filigranes. 

L'estat de conservació és irregular, amb pèrdues que en alguns casos 
resultaven importants, amb ratllades que arribaven a la capa de preparació i zones 
desgastades per una neteja d'una intervenció anterior. 

Capes de superfície 

La intervenció anterior, abans esmentada, va consistir a retirar el vernís 
original i posar-ne un de més actual, que es trobava ja oxidat en el moment d'aquest 
examen i que alterava les tonalitats dels colors. A més a més, s'hi observava pols, 
brutícia i repintades a l'oli, que sobrepassaven l'original i , en alguns casos, molt 
desencertades. Així, el tractament de les llacunes més grans s'havia resolt amb 
una tinta neutra de color grisos. 

PROCÉS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 3 

Fixació de la capa pictòrica 

La primera operació a realitzar ha estat l'assentament de la policromia, per 
evitar més pèrdues en el moment de manipular les obres. Es fa mitjançant la injecció 
a les bosses i l'aplicació amb pinzell, en les zones perifèriques, d'un producte 
adhesiu termoplàstic, diluït amb un humectant per a facilitar-ne la penetració, 
aplicant, després, una lleu pressió amb una peça de niló o amb espàtula calenta, 
per tal d'aconseguir fixar la policromia a la capa de preparació i al suport. 

Tractament del suport 

La intervenció en el suport, després d'eliminar els marcs, s'ha basat en la 
consolidació, desinsectació i neteja de tot el conjunt. 

3. Ibídem, ps. 40 a 43. 
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La consolidació ha consistit a corregir la desunió existent entre parts d'una 
mateixa taula. S'ha retirat primer un estuc d'una antiga intervenció, que omplia 
l'espai deixat entre elles i , seguidament, s'ha separat una de les parts dels travessers 
que la subjectaven per la part posterior, s'hi ha introduït un adhesiu i s'han tornat 
a acoblar ambdues testes. S'acaba reforçant la unió amb resina epoxi. Les esquerdes 
restants han estat tractades també amb aquest material. En el cas de les taules que 
formaven la predel·la s'han reforçat les unions mitjançant la inclusió de cudornelles. 

El procediment emprat per a la desinsectació, tant de caràcter preventiu com 
curatiu, ha consistit en una impregnació general de les taules amb un producte fun-
gicida, insistint, en una segona fase, en la injecció puntual de les zones més afectades. 

La fusta, un cop neta, ha estat sotmesa, per la part no policromada, a una 
impregnació d'una resina acrílica per acabar el procés de consolidació i com a 
vernís" de protecció del suport. 

Neteja de la policromia 

La neteja de les taules ha estat laboriosa, ja que aquestes havien estat tractades 
de manera molt desigual en una antiga intervenció. Per aquest motiu fou necessari 
realitzar una neteja per fases i avançar en totes les taules de forma paral·lela per 
a evitar noves desigualtats. 

El procés s'inicià eliminant la pols i la brutícia superficial, més visible en 
les taules de la predel·la, en les quals s'eliminà, també, la cera de forma mecànica 
amb bisturí, combinat amb aplicació d'aire calent. 

Seguidament, s'eliminà la capa groguenca de vernís que dificultava la visió 
de les peces, per tal de donar unitat a l'obra sense gastar la policromia, amb 
la utilització de diferents dissolvents, sistemes i materials, per adequar-los a les 
necessitats concretes de cada zona. 

Tot plegat permet millorar la visió del conjunt i també dels retocs, confirmant 
la conveniència de retirar-los. El sistema utilitzat per fer-ho ha estat la combinació 
de la neteja química amb la mecànica que, després, també s'ha aplicat en la majoria 
d'estucats, després de comprovar l'estat en què es trobaven. Ens ha permès observar 
que aquests cobrien parts de capa pictòrica original. 

Els daurats es netegen molt lleugerament, ja que presentaven un fort 
desgast. 

Presentació final 

El sistema de presentació que es decideix és l'anivellament de la superfície 
pictòrica, amb estuc, de totes les pèrdues, les desunions entre taules, esquerdes 
de suport que han repercutit en la capa pictòrica, els desgasts cle la capa pictòrica 
més externa i les incisions que havien enfonsat la pintura. 

Aquesta decisió s'ha pres tenint en compte que ja havien estat estacades 
i per la naturalesa pròpia de les taules amb estopa, més sensible als canvis de 
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temperatura i humitat. D'aquesta manera, s'intenta que la peça reaccioni de manera 
uniforme enfront dels canvis a què pugui ser sotmesa. 

Abans de procedir a la reintegració pictòrica, s'ha protegit la pintura amb 
una capa de vernís molt treballada. El "retoc cromàtic s'ha realitzat seguint el següent 
criteri: en les llacunes petites s'ha fet un retoc cle tipus il·lusionista i per les llacunes 
més grans s'ha optat per una entonació del color per puntillisme, per tal d'integrar-
la en el conjunt. 

M U N T A T G E DEL RETAULE 

Consideracions preliminars 

El muntatge clel retaule al monestir de Santes Creus es realitza uns anys 
després de la restauració. Durant aquest temps les peces són exposades en dues 
ocasions, i finalment acaben per ser emmagatzemades en una estança a les golfes 
del monestir, dins de caixes. Un cop traslladades al pis inferior es treuen les peces 
cle les caixes i es desemboliquen, per tal cle mesurar-les i per analitzar si el seu 
estat de conservació, després d'aquest temps, és el correcte. Es confirma, però, 
que aquest estat de conservació és bo. 

Abans, però, de dissenyar l'estructura del retaule d'acord amb les seves 
mesures, es decideix la nova ubicació dins l'església, ja que la seva capella d'origen 
està ocupada per un retaule d'època barroca. H i ha dues possibilitats: situar-lo 
al braç esquerre del creuer, al costat oposat de la capella que l'aixoplugava abans, 
o bé a la nau lateral dreta de l'església. Finalment s'opta per aquesta última opció 
ja que, en estar situada geogràficament al sud, és una zona menys humida. 

L'estructura 

El tipus d'estructura és la novetat principal del muntatge. S'ha fet amb per
fils i accessoris d'alumini de la marca Norcan®. L'estructura consta de quatre perfils 
verticals units per un d'horitzontal i , en la seva part superior, s'afegeix un apèndix 
en forma d'«u» invertida, ja que el retaule és més alt en la part central que en 
els laterals. Es col·loca també el número de travessers d'alumini necessaris per 
subjectar les peces del retaule, fent-los coincidir amb els travessers del retaule. 
A aquesta estructura d'alumini s'hi incorporen tres passamans (en angle de 90°), 
també d'alumini, cle 7 X 7 cm d'amplada i 5 mm de gruix, on recolzen les taules 
del retaule. 

La seguretat i l'estabilitat de l'estructura s'aconsegueixen ancorant-la al terra 
amb un peu d'acer per a cadascun dels perfils i subjectant-la al mur en cinc llocs 
diferents amb cinc platines d'alumini. 

L'estructura es col·loca separada del mur de la nau de l'església uns 50 cm, 
com a mesura de conservació i control, i el passamà inferior, el que aguanta la 
predel·la, es munta a partir d'un metre del nivell del terra, per tal de "mantenir 
la lectura visual original de l'obra. 
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Les principals característiques de l'estructura són: 
1. L'estabilitat dels materials emprats: la resistència i estabilitat de l'alumini 

i l'acer és prou comprovada. Són evidents, doncs, els avantatges que 
comporta aquesta estructura respecte als materials menys resistents com ara 
la fusta, susceptible de ser atacada per insectes xilòfags o el ferro, que pot 
ser atacat per agents atmosfèrics adversos. 

2. La reversibilitat de l'estructura: tots els perfils estan desenvolupats per aplicar-
hi cargols de mètric 8, que queden immobilitzats en rotació, per tant, no 
hi ha elements fixos o soldats de difícil modificació. 

3. Llegibilitat: l'estructura, a nivell estètic, és asèptica, nítida, clara i diàfana, 
és a dir, museogràfica. 

4. Respecte a l'obra original: el sistema d'ancoratge de les taules del retaule 
a l'estructura es realitza fent coincidir els travessers d'alumini de l'estructura 
amb els de les taules, cosa que permet assegurar-ne l'estabilitat, sense incidir 
directament sobre les posts. Per aconseguir-ho, només cal fer un forat al 
perfil d'alumini de diàmetre superior al vis que s'hi col·loca. D'aquesta 
manera, la taula queda estable, però mai travada, ja que li permet un cert 
moviment. També, i pels mateixos motius, dues de les taules de la predel·la, 
que no tenen travessers, s'estabilitzen amb dues pestanyes d'alumini, que 
impedeixen la basculació. A més, la superfície del passamà que ha de rebre 
la taula de fusta es revesteix amb espuma reticulada (polietilè de 5 mm 
de gruix). 

Consideracions finals 

A l retaule li manca la taula central, i la predel·la, que fou mutilada, fa 
60 cm menys d'amplada que la resta. La solució que hem donat per la taula central 
ha estat la col·locació d'una planxa de contraplacat de 18 mm de gruix, entonada 
cromàticament amb la resta de les fustes del suport i protegida contra l'atac 
d'insectes xilòfags, eliminant així el buit central. Per igualar l'amplada de la predel·la 
a la del retaule, s'han col·locat entre les taules planxes de 15 cm del material 
esmentat. 

Aquesta solució és una de les possibles opcions, però no l'única, ja que 
en un moment donat es podria presentar el retaule sense aquests nous elements, 
deixant els buits a la vista. 
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El relat de la llegenda de Galceran de Pinós 
JOAN PAPELL TARDIU 

E L CÒDEX 459 D E ERA BERNAT M A L L O L 

A l'Archivo Histórico Nacional de Madrid es conserva el còdex 302B de 
la biblioteca-arau del monestir de Santa Maria de Santes Creus. Enregistrat en la 
secció Clero, sèrie Real Monasterio de Santa Maria de Santes Creus, actualment 
porta la signatura: còdex 459. 

Aquest còdex és un dels tants i tants documents del monestirs catalans que 
es guarden fora del nostre país. El motiu de l'allunyament d'aquesta documentació 
del seu lloc d'origen hem de cercar-lo en les circumstàncies de canvi i de revolució 
en què la monarquia absolutista hispànica es va veure immersa després de la 
mort cle Ferran VII, circumstàncies que motivaren la llei desamortitzadora de 
Mendizàbal, l'any 1835, la qual propicià l'alliberament dels béns en mans mortes, 
mitjançant l'extinció dels ordes monacals, entre ells el clel Cister i , per tant, del 
monestir de Santes Creus. 

En principi part de la documentació santescreuenca, no tota, car molta fou 
destruïda pels biblioclastas de les poblacions de la rodalia del monestir, després 
que els monjos van ésser foragitats del cenobi, fou enviada a Tarragona per orde 
del Jefe Política, per tal de preservar —mesura que, sens dubte, va arribar t a r d -
els béns materials del monjos del Gaià. Alguns anys més tard, aquesta documentació 
fou dipositada a l'Archivo Histórico Nacional de Madrid. Des d'aleshores els docu
ments i llibres de Santa Maria de Santes Creus, com també la de Santa Maria de 
Poblet i de tants altres monestirs catalans, es troba a Madrid. 

L'autor d'aquest còdex, que porta per títol Compendium rerum monasterii 
Sanctarum Crucum, és l'escriptor domèstic de Santes Creus fra Bernat Mallol, 
cronista i arxiver, el qual va viure a cavall dels segles xtv i xv.1 La seva mon hom 

1. "Incipit prologus in libro compendi abreviatí edití a ffratre Bemardo Mallol, monacho 
monasterii Sanctarum Crucum, in quo tractatu de fundacione dicti monasterii Sanctarum Crucum et 
de iuribus eius. [...]" 



DOCUMENTA 

la data l'any 1428. No sabem quan el va començar ni la data de la seva finalització, 
però hem de pensar que en el moment clel seu òbit el llibre estaria fet i acabat. 
H i ha raons per pensar que fou l'abat Pere SerraLxó (1412-1418), el que va suggerir 
o manar al monjo que l'escrivís, per la qual raó cal suposar que el llibre es començà 
durant aquest curt abadiat de sis anys i es devia acabar abans cle 1428, durant 
l'abadiat de Domènec Vinader (1418-1430). 

El cos del Compendium el formen tres llibres en un sol volum. En el primer, 
l'autor parla de la fundació de l'orde del Cister i de l'establiment dels monjos 
a Valldaura i el trasllat posterior a Santes Creus; conté un abaciologi, en el qual 
hom hi observa algunes llacunes quant a l'ordre i nombre d'aliats que governaren 
la casa; també hi consta una relació de les obres de la fàbrica del monestir, amb 
la data del seu començament i acabament, acompanyades de petits comentaris. 
En el segon detalla exhaustivament les possessions, els dominis i els béns del 
cenobi: castells, viles, llocs, censals i adquisicions. A l'últim, el tercer és un trasllat 
notarial —cartulari— dels privilegis concedits al monestir pels reis de la Corona 
Catalanoaragonesa i per la Santa Seu romana. 

Fra Mallol inclou al seu Compendium alguns fets miraculosos, atribuïts a 
la intervenció de la Verge Maria i d'alguns sants del Paradís, que tenen les seves 
arrels en les llegendes populars catalanes. Entre aquests fantàstics relats volem 
destacar el Miraculum Sancii Stephanipro Galcerando de Pinós, és a dir, la narració 
del miracle que el protomàrtir sant Esteve obrà en favor del noble Galceran de 
Pinós. 

L A LLEGENDA I LA HISTÒRIA 

Galceran de Pinós és requerit pel seu senyor natural, Ramon Berenguer IV, 
comte de Barcelona i príncep d'Aragó, per acompanyar-lo a la conquesta d'Almeria, 
on serà fet presoner pels musulmans i conduït a Granada, on patirà un llarg cautiveri 
juntament amb el seu company i vassall Santserní o Sant Cerní —Sadurní— 
anomenat clel Miracle. Ambdós seran miraculosament alliberats i traslladats a Salou; 
el primer gràcies a la intervenció de sant Esteve i el segon gràcies a sant Genis. 

Els fets cal incloure'ls en el context d'un fet real i històric documentat en 
la historiografia de Catalunya.2 L'historiador Bofaruil dóna una relació bastant 
fidedigna dels barons catalans que hi varen participar. Segons ell, relació que 
recullen posteriors historiadors, foren el comte d'Urgell Ennengol VI, anomenat 
el de Castella, Guillem de Cervelló, Gilabert cle Centelles, Ramon de Cabrera, Ponç 
de Santa Pau, Guillem de Claramunt, Hug de Froia, Pere de Bell-lloc, Guillem de 
Mediona, Bernat de Tous, Francesc de Montbui, Pere Ramon de Copons, Guillem 
cle Talamanca, Bernat de Plegamans, Bernat Desfar, Berenguer de Sentmenat, 
Vidal de Blanes, Pere de Palafolls, Bernat Dosrius, Joan de Pineda i Galceran 

2. BOFAIÏULL i DE BROCÀ, Antoni de. Història de Catalunya. V. Biblioteca Clàssica Catalana, 
Barcelona, 1906, p. 183; ROVIRA I VIRGIU, Antoni, Història de Catalunya. IV, Edició facsímil, Editorial 
la Gran Enciclopèdia Vasca, Bilbao 1977, p. 91, entre altres. 

44 SANTES CREUS (2003) 43-54 



DOCUMENTA 

de Pinós. Per tant, és notòria la presència del personatge principal de la llegenda, 
Galceran de Pinós, però no la del cavaller Sentserní o^Sadurní. Tot fa pensar que 
la presència d'aquest personatge al relat és una incorporació llegendària i que 
no existí realment, encara que l'historiador Jeroni Pujades5 ens diu que a Galceran 
de Pinós, a qui fou confiat l'almirallat de l'estol català, l'acompanyava un cavaller 
dels seus dominis feudals, anomenat Sant Cerní, conegut posteriorment amb el 
nom del Miracle.'1 

Rovira i Virgili explica la conquesta d'Almeria amb més profusió de dades 
i de fets que Bofarull. Citant Ballesteros,' manifesta que el setge de la ciutat fou 
un dels fets d'armes de més ressò durant el regnat del rei castellà Alfons VII, 
l'Emperador. En la conquesta hi participaren naus pisanes i genoveses, cavallers 
cle Montpeller, navarresos amb el seu rei García Ramírez i aragonesos i catalans 
comandats pel comte de Barcelona i príncep de l'Aragó, Ramon Berenguer IV. 
Amb les tropes castellanes anava el comte d'Urgell, Ermengol VI, anomenat el 
de Castella, net del colonitzador i fundador de Valladolid, Pedró Ansúrez.6 L'estol 
català, com hem dit suara, era comanat per Galceran de Pinós. Uns vint mil catalans 
participaren en l'acció. Segons Balari, amb data 6 d'agost de 1147, Ramon 
Berenguer, havia signat amb el rei de castellà, Alfons, un document en què es 
comprometia a ajudar-lo a conquerir la ciutat, focus de pirates i corsaris, 

que amb 
Jcs seves naus malmetien tot el coniei"c de l'occident de la Mediterrània. En 
l'escatocol del document, a la signatio, hi veiem la presència, com a testimonis, 
dels bisbes de les diòcesis catalanes, Bernat de Tort, arquebisbe de Tarragona, 
Guillem de Torroja, bisbe de Barcelona, Berenguer de Llers, bisbe de Girona, 
i Pere de Redorta, bisbe de Vic. 7 

La Gesta Comitum Barcinonensium relata la participació del comte de 
Barcelona de la següent manera: Ramon Berenguer comte, ab ajuda del emperador 
de Tolèdol, Amfós, per terra e ab ajuda del genoveses per mar, assetjà Almeria, 
en la qual entrà ab •Lll· cavallers 'armats e esvaí-la contra -XX- müia sarrahins 
que y avia dins. E posà ses tendes costa'l mur de la ciutat e no-n parlí tro que 
la hac presa e destroïda; la qual cosa fo feia en l'any MCXLVTI. Com podem veure 
la Gesta sense cap dubte exagera els fets, quant al nombre de sarraïns que lluitaren 
contra el catalans per tal valorar la valentia de les armes cristianes. 

.En el relat dels fets possibles alguns historiadors no dubten a incloure un 
fet excepcional i extraordinari, que va més enllà dels paràmetres de la realitat 

3. PUJADES. Jeroni, Crònica Universal del Principado de Calaluna, vol. 8. 
4. BOADES, Bernat. Llibre dels feyts d'armes de Catalunya. E. Aguiló. També altres historiadors, 

com Pere Tomic, Jeroni Pujades, Víctor Balaguer, relaten aquest fet. 
5. BALLESTEROS, Antonio, Historia de Espana y su influencia en la Historia Universal, vol. II. 
6. Ermengol VI. el de Castella, era fill d'Ermengol V . el de Moyeruca o Valladolid, que 

s'havia casat amb "Maria, dita Estefania, filla de Pedró Ansúrez, comte de Carrión i de Saldaha, i 
Elo Alonso. Es va casar en primeres núpcies amb Arsenda cle Cabrera, filla del vescomte Guerau 
II de Girona i el Baix Urgell, i en segones amb Elvira Rodríguez de Lara, filla del comte Rodrigo 
Gonzi lez de Lara. 

7. BALARI, J. Orígenes bistóricos de Calaluna. 
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creïble. Els cronistes catalans Boades, Tomic i Pujades relaten un fet llegendari 
i miraculós. Segons ells, 1 almirall de l'estol català, Galceran de Pinós, i un altre cavaller 
—sens dubte el seu escuder— anomenat Santserní o Sadurní, capturats pels' 
musulmans, van ser enviats a la ciutat cle Granada com a ostatges, com en principi 
hem dit. Després de romandre algun temps en poder dels "sarraïns, abans que 
els emissaris enviats pel pare de Galceran de Pinós amb el rescat —en el qual 
s'h'i ha d'incloure cent donzelles— arribin al port de Salou, per a embarcar cap 
a terres musulmanes, Galceran de Pinós i Sadurní hi fan cap miraculosament per 
intercessió de sant Esteve i sant Genis. 

Aquesta és una llegenda que forma part de l'imaginari popular, com tantes 
altres que enriqueixen la nostra literatura. Albert Rumbo i Isaac Soca l'han estudiat 
i tractat a fons en el seu llibre L •imaginari popular en la llegenda del rescat de 
les cent donzelles* 

Cal agrair als autors la transcripció d'altres versions, posteriors a la de Bernat 
Mallol. En primer lloc citarem la versió clel gremi dels freners de Barcelona, 
autentificada per Joan Martí, l'any 1543. Aquesta versió, testificada pels notaris 
Miquel Benet Gilabert i Francesc Solsona, de Barcelona i pel veguer Mateu de 
Sant Climent, és molt semblant a la de fra Bernat Mallol, amb algunes petites, 
però insignificants, variants. És un trasllat notarial que existia en un llibre custodiat 
en l'arxiu de la Confraria cle Sant Esteve dels Freners de Barcelona. 9 No sabem 
si aquesta versió era l'original o si era copiada d'un altre document existent. De 
totes maneres, la còpia és posterior a la versió de fra Mallol. Potser la versió copiada 
al llibre d'aquesta confraria era la que va ésser explicada per Pere Tomic i que 
el notari Antoni d'Artigavella consignava per escrit el juliol de 1431, de la qual 
l'any 1535 n'autentificà una còpia Cristòfol Sunyer i que va validar el notari 
Domènec Agustí l'any 1601 en un document, que es custodiava a la parròquia 
cle Sant Esteve de Bagà.1" Xavier Pedrals fa un relat lliure i literari de la versió 
d'aquest document, que no ens serveix per comparar-lo amb la versió de fra Mallol. 

La versió de Bienve Moya i Domènech és la més diferent de totes, encara 
que l'argument continua essent el mateix.11 

ELS PERSONATGES REALS I FICTICIS DE LA LLEGENDA 

En tota llegenda apareixen personatges que es poden identificar amb altres 
cle reals encara que es disfressin amb noms diferents als de la seva onomàstica 
veritable o històrica coneguda. Altres vegades, l'autor del relat llegendari fa 
participar en l'acció, juntament amb els herois reals, altres que són" creacions 
sorgides de l'imaginari col·lectiu o recollides cle la tradició oral popular. L'acció 

8. RUMBO S O U * . A. i SOCA TORRES. I., L'imaginari popular en la llegenda del rescat de les 
cent donzelles. Col. l'Agulla, 16, El Mcclol, Tarragona. 

9. RUMBO SOLER. A. i SOCA TORRES, L , op. cit„ p. 23 i ss. 
10. RUMBO SOLER. A. i SOCA TORRES, L , op. cit., p. 30 i ss. 
11. Vegeu RUMBO SOLER, A. i SOCA TORRES, L , op. cit.. p. 32 i ss. 
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llegendària sovint s'inclou dins el context d'un fet real que serveix de base i de 
suport del fet fictici, que constitueix la llegenda en si. I aquest és el cas de la 
"Llegenda de Galceran de Pinós". 

El personatge central, sobre el qual gira el relat en qüestió, és En Galceran 
de Pinós. En principi podríem pensar que'aquest Galceran de Pinós és Galceran 
II, el del Miracle.'1 casat amb Estefania, senyor de Pinós, cle l'Espà, Gósol, 
Vallmanya, Saldes, el Quer Foradat, Sant Martí cle Tous, Miralles, Queralt, Llo, 
Gavarrós, Gisclareny i Vilella, 1 3 presumptament coetani dels fets. També podria 
ésser En Galceran de Pinós III, fill de l'anterior. Per tant, tenim al davant un 
personatge real, no un heroi de ficció, encara que, pel que veiem, ens resulti 
difícil concretar a quin dels clos Galceran correspon el protagonisme de la llegenda. 

La mort cle Galceran II de Pinós, encara que incerta, es data cap a l'any 
1146, és a dir, un any abans de la conquesta d'Almeria. Això ens fa pensar que 
el personatge al qual es fa referència en la llegenda no pot ser altre que el seu 
fill En Galceran III, del qual trobem documentada la participació en la conquesta 
de Lleida, l'any 1149, quan probablement era ja mort el seu pare, Galceran II. 
Però si ens refiem dels cinc anys de captiveri que pateix el protagonista, segons 
el relat llegendari, també haurem d'excloure'n Galceran de Pinós III, car, segons 
la llegenda", aquest hauria romàs a la presó fins l'any 1152. Tot fa pensar que la 
temporalitat del relat és un mer condicionant literari, que sols serveix per posar 
de manifest els patiments del protagonista, per entendrir els lectors, a més de 
glorificar Déu, a través del gran miracle obrat per sant Esteve i sant Genis. I tot 
això condicionat a un fet històric com és la participació de Galceran de Pinós 
en la conquesta d'Almeria. 

La llegenda, segons la versió de fra Mallol, que coincideix amb la que es 
guardava a f gremi dels freners cle Barcelona, gràcies al trasllat notarial de Joan 
Martí de 1543, ens diu que el pare del protagonista recull un quantiós rescat per 
redimir son fill de mans cle l'emir musulmà "de Granada. I el pare de Galceran 
de Pinós en el relat no és altre que Pere Galceran de Pinós, personatge que no 
apareix a l'arbre genealògic dels Pinós. 1 1 

Una altra imprecisió de la llegenda és la d'identificar Berenguera com a 
mare cle Galceran de Pinós. Si, com consta en la genealogia, Galceran II fos el 

12. Vegeu l'arbre genealògic que n'ha fet Armancl de Fluvià a la Gran Enciclopèdia Catalana. 
13. Segons Maria Teresa Ferrer Mallol aquest fou el personatge de la llegenda, encara que 

ho dubta, car diu que no n'està documentada la participació en la conquesta d'Almeria, ni que 
fos almirall de l'estol català, afirmació que desmenteix Bofarull i altres historiadors. Armand de Fluvià, 
en el quadre genealògic que presenta en la Gran Enciclopèdia Catalana, sota el nom de Galceran 
II. el del Miracle, data la seva defunció cap al 1146. Si això és veritat, de cap manera podria ser 
el protagonista de la nostra llegenda. 

14. Tenim un Pere (de'pínós) suposat germà de Galceran III i suposat fill de Galceran II. 
També apareix un altre Pere (de Pinós), com a fill de Galceran III de Pinós i de Berenguera (de 
Montcada?). Vegeu Gran Enciclopèdia Calaluna, Armand de Fluvià/Maria Teresa Ferrer Mallol. 
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del Miracle, el seu pare seria Galceran I i la seva mare Adelaida i, per tant, no 
coincidirien els personatges de la llegenda amb els de la realitat històrica. I si, 
al contrari, ho fos Galceran III, tindríem que Berenguera, en lloc de la mare, seria 
la seva esposa, mentre que Galceran II, pare de Galceran III, tindria com a muller 
Estefania. Veritablement, en aquest punt història i llegenda són ben divergents. 

Un altre personatge real, identificat i del qual queda ben demostrada la 
participació en la conquesta d'Almeria, és el comte de Barcelona i príncep d'Aragó, 
Ramon Berenguer IV. Crec que no cal que ens estenguem en consideracions, per 
tal com ja se n'ha encarregat la historiografia. 

Quant als personatges de ficció, hem de fixar la nostra atenció sols en el 
company de presó del nostre protagonista. Aquest personatge, en el relat, se'ns 
presenta com un cavaller, vassall del noble Galceran de Pinós. El seu nom: Sanserní, 
senyor del castell cle Suyll, en la versió de fra Mallol;-en les altres versions: Sant 
Cerní, cavaller de Sull. El mateix en tots els casos. 

Albert Rumbo i Isaac Soca gosen afirmar que Sant Cerní no és més que 
el nom artístic de Pere Tomic. H No crec que aquesta afirmació tingut cap base 
ferma. És clar que Rumbo i Soca atorguen l'autoria de la llegenda a aquest 
historiador, fill de Massanés —parròquia que té sant Cerni com a patró— el qual, 
segons ells, va escriure la llegenda l'any 1431, autoria que posem en dubte, ja 
que s'esfondra quan apareix en el Compendium de fra Mallol la mateixa llegenda, 
la qual hom ha de datar amb anterioritat a 1431, car tothom sap que fra Mallol 
va morir l'any 1428, tres anys abans que Pere Tomic l'escrivís. 

EL MARC TERRITORIAL DE LA LLEGENDA 

Tots els fets històrics o llegendaris, indubtablement, tenen lloc en un escenari, 
en el qual cal emmarcar-los. La temporalitat i el marc clel terreny on tenen lloc 
els fets de la nostra llegenda són ben precisos. En el moment de l'acció els dominis 
del comte-príncep Ramon Berenguer IV, al Principat, no ultrapassen la frontera 
del Gaià. La conquesta d'Almeria"—fet provat per la historiografia— té lloc l'any 
1147. Com hem dit, hi participaran els castellans, els navarresos, els aragonesos, 
els catalans, els pisans i els genovesos. Els personatges —l 'un real i l'altre fictici— 
de la llegenda de Galceran de Pinós, cauen presoners dels musulmans i són conduïts 
a Granada, ciutat encara sota el domini dels islamites, i que no serà conquerida 
fins en temps del Reis Catòlics, l'any 1492. I Almeria, acabada de conquerir, 
romandrà en poder del rei cle Castella alguns anys, fins que els almohades la 
tornaran a prendre. 

15. "[...]. Gosem afirmar que Sant Cerní és el que podríem definir com el seu nom artístic. 
El real Pere Tomic. Tors, qui més que menys, en veure una pel·lícula ens identifiquem amb algun 
dels personatges que hi surtem. [...]". Op. cit., p. 59. 
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Quant als dominis de la baronia de Pinós i de Mataplana, estudiades per 
J. Serra,1 6 comprenen els llocs de Tosses, Gombreny, Santa Cecília de Riutort, Saus, 
Lillet, Brocà, Palomera, Aranyonet, Montgrony, Maians, Rus i Castellar de N'Hug, 
pel que fa a la baronia de Mataplana, i els llocs cle Saldes, Espà, Vilanova de 
Banat, Gósol, Gisclareny i Bagà, per la baronia de Pinós. Per tant, el llocs descrits 
són reals. 

Potser el nostre dubte radicaria a determinar si el port de Salou, que apareix 
en la llegenda, existeix com a tal i en poder de les armes catalanes en el moment 
dels fets" ja que els prohoms de la baronia de Pinós, enviats per l'imaginari noble 
Pere Galceran de Pinós, portadors del rescat, s'hi dirigeixen, després d'arribar a 
Tarragona, ciutat que també ha estat conquerida al poder musulmà. Si hem de 
fer cas del que ens diu el relat, el temps d'empresonament de Galceran de Pinós 
va des de 1147 fins a 1152; per tant hem cle convenir que l'acció és possible, 
car després de la conquesta de Tortosa (1148) i de Lleida (1149) —a excepció de 
Siurana, que no serà conquerida fins l'any 1153— tot el Camp de Tarragona és 
ja en poder dels cristians. Per tant, no hi ha res a dir en aquest aspecte. 

A tall de resum, si no fos pel personatge fictici de Santserni o Sant Cerní, 
la irrealitat del rescat —"cent nines poncelles", cent mil dobles cl'or, cent cavalls 
blancs, cent vaques bragades...— el fet miraculós d'alliberament dels personatges 
mitjançant la intercessió de sant Esteve i sant Genis, la llegenda, quant a la 
temporalitat i l'àmbit de l'acció, ben bé podria passar com un fet més de la nostra 
historiografia. Però, aquest no és el cas. És possible, doncs, que —fins i tot hi 
ha alguns historiadors que posen en dubte la participació de Galceran de Pinós 
en la conquesta d'Almeria— no hi hagués res de cert o d'històric en el relat, que 
ara, tot seguit, es transcriu. 

L A LLEGENDA DE GALCERAN DE PINÓS, SEGONS LA VERSIÓ DE FRA MALLOL 

Vull presentar-la talment com Bernat Mallol, monjo de Santes Creus, a les 
acaballes del segle xiv o a començament del segle xv, la va escriure per a la 
posterritat. Fou la font d'on van beure els cronistes i narradors posteriors? Va ésser 
fra Mallol el primer recopilador de la llegenda rescatant-la de la tradició oral 
popular? No goso fer cap afirmació sobre aquest assumpte, però la transcric per 
si a algú li pot servir d'interès comparant-la amb la versió de Joan Martí de 1543, 
i amb totes les que han aparegut després. 

16. SERRA VILARÓ, J.. Baronies de Pinós i Mataplana, Barcelona 1930, vol . I, p. 309. 
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M i r a c u l u m Sancti Stephani p r o Galcerando de Pinós 

Aquest és lo miracle del gloriós prothomàrtir sant Esteve lo qual fou fet 
stant lo noble don Galceran de" Pinós pres en terra de moros.1 

En l'any2 de la Incarnació de Ihesu Christ •M-CXXXXVII·3 fou feta armada 
per lo molt egregi e magnífich senyor En Ramon Berenguer, príncep d'Aragó e 
comte de Barchinona,' per anar en Alamaria 3 contra les bàrbares gents e infels.6 

E per lo dit Príncep foren emprats tots los barons del Principat de Cathalunya 
que se n'anassen ab ell en la dita armada. Entre los quals barons ho 7 fou emprat 
lo molt noble baró En Galceran de Pinós,8 lo qual anà ab lo dit príncep e senyor 
en la dita guerra. E fou elegit almirall per lo dit senyor de la dita armada. 

E com lo dit príncep ab los dits barons fossen sobre lo setge de la ciutat 
de Almaria, 9 hun 1 0 jorn se esdevenen que agueren batalla ab los dits moros o 
bàrbaras gents, en la qual batalla fou pres, entre los altres, lo dit noble baró En 
Galceran de Pinós1 1 e hun company 1 2 seu, qui avie 1 3 nom En Senserní," senyor 
del castell de Suyll, qui és dins la baronia de Pinós. 

Vehent que son senyor era pres per los dits moros, seguí lo dit baró, lo 
qual baró li dix que se'n tornàs; e lo dit Senserní1 5 dix que verament ell no seguirie 
son senyor que sabés morir. 1 6 E axí matex prengueren los dits moros lo dit Senserní.17 

E après que-ls agueren presos los prengueren 1 8 de la dita ciutat de Almaria e 
menaren-los-se'n "en altra vila que era dins terra dels dits moros en la qual los 
tenien presos. 

E après alguns dies lo dit príncep ab los altres senyors de barons combateren 
la dita ciutat e pregueren-la e la abisaren. E fet açò lo dit príncep ab tots los 
altres1 9 barons se'n tornà en son Principat e lo noble baró en Galceran 2 0 de Pinós 
romàs en la presó e stech en aquella per spay de cinch anys e més. 

E com lo dit Galceran agués pare, lo qual avie nom En Pere Galceran de 
Pinós e lo dit pare estigués ab gran tristícia e fos molt desolat de son fill, havent 
gran desig que lo dit son fill isqués de poder e mans del dits infels,2 1 tramès 
al dit son' senyor e príncep suplicant-lo que fos de sa mercè l i fahés 2 2 tanta de 
gràcia que sabés certament lo dit son fill En Galceran de Pinós si porie exir per 
neguna 2 3 manera de rescat de poder del dits infels. 2 1 

E com letra fos pervenguda al dit príncep, lo dit príncep no volén oblidar 
lo dit baró, qui per son servey ere pres, prestament féu armar una galliota la 
qual tramès al rey cle Almaria e de Granada que-ls pregave que per ells fos certificat 
lo dit noble baró si ere 2 3 viu ni en quin punt ere 2 6 e si viu ere que l i feçen saber 
ço que demanaven d'ell per son rescat.27 E prestament lo dit rey de Almaria 
rescrisgué al dit príncep com lo dit baró ere viu e que volie de son rescat les 
coses següents, ço és, cent mília dobles d'or e cent draps d'or de Tauris e cent 
cavalls blancs e cent vaques bragades e cent nines poncelles, e que en altra manera 
lo dit baró no podie ésser desliurat2 8 de la dita presó. 

E com lo dit senyor príncep agués 2 9 recobrada la resposta, ab la dita galliota 
en continent tramès la dita resposta a son pare del dit baró, En Pere Galceran 
de Pinós. E lo dit pare avent consell cle tots sos amichs 3 0 sobre lo dit rescat li 
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fou consellat que ell venés tant cle son patrimoni que bastàs a recobrar lo dit 
son fill. E na Berenguera de Montchacla,3 1 que ere 3 2 mare del dit En Galceran, 
promès de donar tot son clot en recobrar lo dit son fill e lo y 3 3 donà. E de fet 
10 dit noble En Pere Galceran, pare del dit Galceran de Pinós, vené tant de son 
patrimoni que ell bastà a tot ço que avie mester31 al dit rescat migensant la clemència 
de Déu, exceptat que no avie les cent nines poncelles, per les quals cent nines 
poncelles lo dit baró en Pere Galceran se n'ajustat33 los hòmens de sa terra en 
la baronia cle Pinós e a qui ell los comtà 3 6 com lo dit rey de Almaria 3 7 volie lo 
demunt dit rescat del dit son fill, e que ell avie tot lo rescat exceptat les dites 
cent nines poncelles, perquè lo dit baró demanà als dits sos vassalls que li prestassen 
consell, favor e ajuda. E tots los dits vassalls agradablement li prometeren que 
11 darien 3 8 les dites cent nines poncelles. E de fet li donaren cent filles lurs 3 9 per 
rescat de son fill e senyor lur, i B ço és, aquells qui n'avien tres ni daven" dues 
e aquells qui n'avien dues ni daven 1 2 una e aquells que n'avien una gitaven" 
sorts quala hi ítief* les quals totes cent poncelles foren trobades en la baronia 
de Pinós, ço és, en lo castell de Saldes, en lo castell de la Spà," en lo castell 
de Vilanova e de Banat e en la vall de Gósol e en lo castell de Gisclareny e 
en lo castell e vall de Bagà. E lo dit baró avent tot lo dit rescat aparellat, foren 
elegits certs pròmens' 6 de" la dita baronia cle Pinós per menar lo dit rescat e les 
dites poncelles al dit rey de Almaria per recobrar lur' í 7 senyor entre los quals hi 
fou elegit per capità lo balle del castell de Bagà. Los quals pròmens 1 8 e poncelles 
ab grans plors e làgremes4 9 prengueren comiat del dit noble baró En Pere de 
Galceran de Pinós, pare del dit Galceran 3 0 de Pinós, e de tots lurs amidis e meteren-
se en camí ab tot lo rescat. E per lurs 3 ' jornades arribaren -a Terragona3 2 e aquí 
speraven 3 3 una nau que ere al port de Çalou3"1 que fos espatxacla33 on se recullis 
tot lo dit rescat. 

E com lo dit baró, inspirat de la gràcia divinal, fallés contínuament, stant 
en la dita presó, oració al gloriós màrtir mossèn sant Esteve 3 6 que li recaptis gràcia 
nostre senyor Déus 3 7 que Ell per la sua gran 3 8 clemència e pietat lo volgués traure 
de les presons en què ere 3 9 e de poder dels dits infels 6 0 e-1 volgués tornar en 
poder de sos amidis, 6 1 on lo nom de Déu ere loat 6 2 e beneyt, e agués continuada 
la dita oració per lonch 6 3 temps, la potència divina, que may no fall en aquells 
qui de bon cor la reclamen, permès que hun vespre, ço és, la nit abans que 
lo dit rescat se devia recullir en la dita nau, vench 6 1 una gran claretat en lo càrcer 
on lo dit baró stave pres, ab la qual aparech aquí lo dit beneventurat màrtir mossèn 6 3 

sant Esteve,6 6 vestit axí com a diacha, lo qual ell avie tant de temps reclamat. 
E com lo dit baró, vehent la dita claredat dins lo càrcer, se espahordís,67 lo dit 
màrtir li dix: "No ages pahor, 6 8 fill meu, car nostre senyor Déus 6 9 ha feta a mi 
tanta de gràcia que yo t'inch tragué7 0 e açò migensant la tua pregària que tu tant 
de temps has feta a mi, qui só lo teu patró sant Esteve71 que tu tant has reclamat, 
per què vine ab mi y no ages pahor 7 2 de res". E en açò ell lo pres per la mà 
per traure'l de fore la dita presó. 

Jacsie en la porta de presó agués 7 3 molts7"1 guardes, los quals ohien la raor 7 3 

de dites paraules, que lo dit sant avie ab lo dit baró, de què tots los dits guardes7 6 

SANTES CREUS (2003) 4i->i 51 



D O C U J M E N T A 

staven molt maravellades. Però nostre senyor Déus ni mossèn 7 7 sant Esteve no 
volgueren que aguessen poder de entrar en lo dit càrcer fins que lo dit sant n'ach 
tret lo dit baró." 

E com lo company 7 8 del dit baró vehés que son senyor exie de la dita 
presó, cridà e dix: "Monsènyer plàcie-us que com siats en vostra terra que us 
remembreu 7 9 de mi". E lo dit baró dix que verament ell no-1 gequírie, axí com 
ell no l'avie volgut gequir com fou pres, ans li dix que-1 sperarie e dix-li que 
si avie algun sant en devoció que-1 reclamés, que ell se tenie per dit que li ajudarie, 
axí com lo dit sant màrtir avie a ell, lo qual avie tant reclamat. E de continent 
lo dit company 8 0 del dit baró se agenollà e cle bon cor reclamà mossèn8 1 Genis, 
lo qual ere cappatró clel seu castel,8 2 que si ell li ajudave que-1 tragués de la dita 
presó que ell li darie tal do que tostemps sèrie memòria d'ell. E de continent 
lo dit sant Genis vestit en forma de àngel e portant ales l i aparech aquí e ensemps 
los dits sants tragueren8 3 lo dit baró e lo dit son companyó del dit càrcer, e trobaren-
se lo matí, que lo dit rescat se devie recullir, en l'alba al port de Salou que no 
saberen com hi foren venguts. 

E aquella matinada que lo dit baró e lo dit son companyó se trobaren al 
dit port de Salou los demunt dits pròmens 8 4 ab les dites cent poncelles e ab tot 
lo rescat exien de la ciutat de Tarragona e anaven al dit port cle Salou per recollir-
se. E lo dit baró ab son companyó ésser-se trobats en lo dit port partiren de 
aquí e feren la via per anar a la ciutat de Terragona e en lo camí ells encontraren 
lo dit rescat e per lo dit noble baró fou demanat als dits pròmens, 8 3 qui menaven 
lo dit rescat, on anave aquell rescat, e los dits pròmens 8 6 li respongueren que 
ells anaven per recollir-se en lo port de Çalou per anar rescatar lur 8 7 senyor, qui 
ere pres en poder del rey de A amaria. " E lo dit baró los demanà qui ere lur 
senyor qui ere pres en poder del dit rey. E los dits hòmens l i 8 9 digueren que 
en Galceran de Pinós li deyen. 

E ladonchs 9 0 lo dit baró oint 9 1 les dites paraules e vehén les dites poncelles 
axí anar en poder dels dits infels 9 2 mès-se a plorar e dix que feçeh» girar tot 
lo rescat car ell ere lur senyor al qual ells anaven, dient-los que nostre senyor 
Déus 9 4 per mèrits de mossèn 9 3 sant Esteve li avia feta tanta de gràcia que lo dit 
sant l'avie 9 6 tret de poder dels dits infels. 9 7 E de fet los dits hòmens, qui menaven 
lo dit rescat, conegueren que ell ere lur senyor e agenollaren-se e besaren-li les 
mans e ab gran goyg tots ensemps tornaren-se98 a Terragona. 

E com foren dins la ciutat lo dit baró pres dels diners del dit rescat e féu 
vestir totes les dites poncelles de meytat de vert e de vermell e anar-les99 totes 
vestides ell se n'anà ab tot lo dit rescat a la ciutat de Barcelona on era son príncep 
e senyor, demunt dit, e a qui e l l 1 0 0 se presentà, al dit príncep, e per lo dit príncep 
ell fou molt bé acullit. 

E aver stat aquí per alguns dies, pres comiat del dit príncep e vench-se'n 
en sa terra, ço és, en la baronia de Pinós, al loch de Bagà, on ere lo dit senyor 
son pare e on avie votat que irie primer per ço com lo dit mossèn 1 0 1 sent Esteve 
és patró 1 0 2 del dit loch de Bagà. E de tant luny com lo dit baró vehé la església 
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del dit mossèn 1 0 3 sent Esteve ell se agenollà e anà a genolls mius 1 0 ' a la dita església 
prop de 1 0 3 miga legua, de què stech un any e mig que no poch exir de casa 
ni pogué 1 0 0 cavalcar per los genolls e les cames que se avie gastades per la dita 
anada que féu agenollat a la dita església. 

E com fou al dit castell de Bagà, no volent oblidar la gran gràcia que lo 
dit sant li avie feta, de continent donà a la dita església de Bagà per tostemps 
la maytat del delme que ell prenie en la perròquia 1 0 7 de Bagà e fen gràcia als 
masos de aquells qui avien trameses lurs filles per e l 1 0 8 a rescatar que per tostemps 
totes les dones qui exierien dels dits masos fossen franches 1 0 9 de la rehemença 1 1 0 

que feyen e avien acustumada de fer al dit senyor, e d'altra part colocà totes 
les dites poncelles en matrimoni de sos béns propris. 

E lo companyó en Senserní axi mateix per la gràcia que sant Genis li avie 
recaptada ab nostre senyor Déus, 1 1 1 que l'avie tret de la dita presó, donà per 
tostemps a la església de Sant Genis de la Rocha de Pinós la maytat de la levada 1 1 2 

clel delme que ell prenie en la perròquia 1 1 3 de la dita església de Sant Genis. 

E 1 " après lo dit noble baró visqué per lonch temps e hac fills e filles dels 
quals devallen cle la dreta línea tot lo linatge de la casa de Pinós. 

E com vench al temps de sa fi e l " 3 renuncià tot son patrimoni a sos fills, 
fahén lo fill maior hereter, e aparé 1 1 6 se féu portar al monestir" 7 de Santes Creus, 
per ço com ell ere stat la hu de aquells tres barons que edificaren, lo dit monestir, 
e aquí e l l 1 1 8 pres àbit de monge 1 1 9 e morí dins breus dies en lo dit monestir e 
aquí e l l 1 2 0 jau en la tomba sua ensemps ab los altres barons als quals Déus do 
sancta glòria in secula seculorum. Amen. 

E no solament lo dit Galceran cle Pinós, més encare, alguns de sos fills 
e néts ab lurs mullers e altres de la casa de Pinós qui han elegida la sua sepultura 
en lo dit monestir de Santes Creus, són dits benefactors del dit monestir e han 
molt ajudat donant grans quantitats de lurs pecúnies per edificar dit monestir, en 
lo qual han instituïda e feta una capella a honor del gloriós sant Jaume, apòstol, 
volents que en les missas, les quals en dita capella se diran, se face commemoració 
de tots los qui són de dit linatge cle Pinós e que contínuament crem una làntia 
davant la dita capella e una candela que crem davant l'altar de Santa Maria. Més 
avant en los mes de agost cascun any se fa un anniversari general en lo dit monestir 
per tots los de la dita casa de Pinós, e en aquest die deu aver piatansa lo convent. 
Aquest han donat al dit monestir lo loch de Palau ab tots sos drets e rendes, 
situat en lo comdat de Cerdanya, més donaren lo loch de Gavarret ad dit monestir, 
emperò per quant lo dit loch de Gavarret ere propinque a la baronia de Pinós 
per successió de temps fou fet cambi ab lo dit monestir per lo castell e terme 
de Montalbà, ço és, que lo dit loch de Gavarret és tornat a la casa de Pinós e 
lo castell e terme de Montalbà, situat en Urgell que ere de la casa de Pinós vuy 
és del dit monestir de Santes Creus, més han donat al dit monestir la part del 
delme que ells prenien en la vila de Tàrrega e al terme del Mor e a Vilagrassa 
e altres cosas. E après los qui han succehit en la dita casa e baronia de Pinós 
han loat e confirmat tot ço e quant per lurs predecessors és estat donat e atorgat 
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al dit monestir de Santes Creus, on contínuament participen en los sacrificis, 
oracions e benificis que-s celebren, es fan de die a de nit en dit monestir, migensant 
los quals pusquen aver los vius la gràcia de Nostre Senyor Déus en aquesta vida 
present e los defunts la glòria eterna, in secula seculomm. Amen. 

1. No apareix en la versió de Joan Maní. 2. Co és que en l'any. 3. mil cent quoranta-
set. 4. Barcelona. 5. Almeria. 6. bàrbares gents infeels. 7. hi. 8. Galceran Galceran de Pinós. 
9. Almeria. 10. un. 11. Galceran Galceran de Pinós. 12. Companyó. 13. a qui deyen. 14. Sanet 
Serní. 15. Sanet Serní. 16. No gequirie son senyor e que sabé morir. 17. Sanet Serní. 18. tragueren. 
19. segueix senyors. 20. Galceran Galceran de Pinós. 21. infeels. 22. faés. 23. ninguna. 
24. infeels. 25. era. 26. era. 27. ni per què-1 daria a rescat. 28. deslliurat. 29. hagués. 30. amics. 
31. Montcada. 32. qui era. 33. l 'hi. 34. menester. 35. féu ajustar. 36. comptà. 37. Almeria. 
38. donarien. 39. llurs. 40. llur. 41. darien. 42. darien. 43. gitarien. 44. hiria. 45. Aspà. 
46. p r o h ò m e n s . 47. l l u r . 48. p r o h ò m e n s . 49. l làgrimes. 50. G a l c e r a n G a l c e r a n de 
Pinós. 51. llurs. 52. Tarragona. 53. speraren. 54. Salou." 55. spatxada. 56. oració al demunt dit 
sanct màitir mossènyer Sanet Steve. 57. Déu. 58. gràcia. 59. era. 60. infeels. 6 l . amics. 
62. era lloat. 6.3. l l o n c h . 64. vene. 65. mossènyer." 66. Steve. 67. espaordís. 68. por. 
69. Déu. 70. t'inc traga. 71. Steve. 72. por. 73. hagués. 74. moltes. 75. remor. 76. totes les 
dites guardes. 77. déu ni mossènyer. 78. companyó. 79. remenbre . 80. companyó. 
81. mossènyer. 82. castell. 83. ab dos los sanets tragueran. 84. prohòmens. 85. prohòmens. 
86. prohòmens. 87. l lur. 88. A l m e r i a . 89. omet l i . 90. lavors. 91. hoynt. 92. infeels. 
93. faesen. 94. Déu. 95. mossènyer. 96. havia. 97. infeels. 98. tornaren-se'n. 99. haver-
les. 100. e aquell. 101. mossènyer. 102. coppatró. 103. mossènyer. 104. nus, 105. pres, 
106. poc. 107. parròchia. 108. e l l . 109. franques. 110. remensa. 111. Déu. 112. l leva
da. 113. parròchia. 114. Y. 115. ell . 116. après. 117. monaster. 118. aquell. 119. monjo. 
120. aquell. 
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P E N C O , Gregorio; Els cistercencs; Història i espiritualitat"; traducció de Just 
M . Llorens, monjo; col·lecció "E l gra de Blat"; Publicacions de l 'Abadia 
de Montserrat, 2 0 0 2 ; p. 1 - 7 7 (llibre de butxaca). 

Dom Gregorio Penco, monjo benedictí de Finalpa (Itàlia) és un gran 
especialista del món cistercenc. Amb motiu cle la commemoració clel IX centenari 
de la fundació de l'orde del Cister va rebre l'encàrrec, com a gran especialista 
que és, d'escriure aquesta petita obra, intensa de contingut, que va veure la llum 
sota el títol 7 Cisterciensi; Storia e Spiritualia, traduïda "al català pel monjo Just 
M . Llorens, i publicada el més cle febrer de 2002 a les Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat. 

L'obra s'enceta mitjançant el pròleg —a tall cle presentació— de l'abat de 
l'abadia cle Sant Benet cle Sergno, Valerío Captana. Quatre capítols constitueixen 
la part central i el centre de l'obra, la qual és articulada en dues seccions. A la 
primera —el primer capítol— clom Gregorio Penco dóna una visió panoràmica 
cle la història del temps en el qual sorgí i es desenvolupà l'orde cistercenc. A 
propòsit d'aquesta època, Penco analitza molt acuradament les dues expressions 
més corrents a l'hora de definir l'època esmentada: la de "renaixement del segle 
XIII", i la de "crisi clel cenobitisme", dues expressions suficientment idònies que 
capten els diversos aspectes d'una mateixa època. La segona —en els tres capítols 
següents— és la més original. Després d'evocar 1 època on se situa l'origen de 
l'orde cistercenc, amb un complet i exhaustiu dibuix de les vicissituds de la seva 
fundació i gènesi, presenta l'autor alguns dels trets antropològics i espirituals clel 
Cister, amb inclusió de la denominada mística cistercenca. 

Cal felicitar Dom Gregorio Penco per haver inclòs al final del llibre una 
selecció bibliogràfica sobre la història, les institucions, l'espiritualitat de l'orde en 
les seves diverses expressions (art, cultura, dret, economia) així com de les diverses 
ramificacions, especialment de la Trapa. 

J. P. T. 
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TREPAT, Cristòfol A . ; L'hora del Cister (Santes Creus, Poblet, Vallbona), 
Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya; Editorial Barcanova, S .A . ; 
Barcelona, 1991; p. 1-96. 

Cal felicitar el professor Cristòfol-A. Trepat Carbonell per l'encert de la creació 
d'aquests llibres que formen la "Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya", que 
s'adreça als estudiants de batxillerat —encara que és apta per a tothom. De ben 
segur que han de donar els fruits esperats ja que són idonis i suficients per conèixer 
la nostra història, tan rica de fets com de matisos. 

Obra de divulgació i coneixement del Cister, l'autor comença la seva 
exposició donant unes breus pinzellades sobre el monacat europeu del segle xn 
i concretament sobre el Cister. Després s'endinsa en la part principal de l'obra, 
la descripció dels monestirs de l'actual denominada "Ruta del Cister" de Santes 
Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. 

Presentat de forma molt amena i didàctica, per la comprensió dels alumnes 
als quals s'adreça, conté una bona quantitat de dibuixos, plànols i fotografies dels 
monestir esmentats, algunes d'elles cedides pel pare Agustí Altisent de Poblet. 

El rigor del contingut històric resta garantit per la revisió del text fet per 
l'historiador de Poblet Dom Alexandre Masoliver. 

J. P. T. 

BALDOR ABRIL, Elisabeth; El monestir de Santes Creus des del primer aba-
diat quadriennal a la guerra dels Segadors (L619-l641),Beca d'Inves
tigació Alt Camp, 1997, Pagès Editors, Consel l Comarcal de l 'Alt Camp 
i A r x i u Històric Comarcal de Valls, 1999, p . 1-276. 

És agradable constatar com una nova generació d'historiadors del món 
cistercenc de Santes Creus s'endinsa en l'estudi del monestir en els aspectes socials, 
econòmics i religiosos d'una època a la qual fins ara els historiadors de la casa 
mai o gairebé mai havien prestat atenció. El món medieval del cenobi o estudis 
sobre la desamortització de Mendizàbal havien omplert pàgines i més pàgines 
de la historiografia de Santes Creus. 

L'Elisabeth Baldor pertany a aquesta nova generació d'historiadors de Santes 
Creus que, deixant a banda els temps medievals, tan i tan estudiats, escull el 
començament d'una nova època de la vida del monestir, propiciada per la 
implantació de la Congregació Cistercenca de la Corona de'Aragó, el govern dels 
abats quadriennals, tot "això en un temps relativament curt, 1619-1641. El seu treball 
acaba quan tot just comença la guerra dels Segadors. El marc històric és el marc 
d'un temps de canvis, no sols pel que fa al món cistercenc de Santes Creus, sinó 
de canvis socials i polítics en l'àmbit europeu i hispànic: Guerra dels Trenta Anys, 
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guerres de religió, independència de Portugal respecte a la Corona espanyola, 
guerra social a Catalunya... Aquests canvis a escala internacional i nacional tindran 
ressò en el monestir santescreuenc. 

L'Elisabeth no sols se circumscriu a l'estudi fixat en el títol de l'obra, sinó 
que per arribar-hi i per fer el moment històric comprensible als lectors, fa una 
meritòria labor de síntesi d'allò que ha estat el monestir des de la seva fundació 
fins al moment clau del seu estudi. És a dir, els clos capítols imprescindibles per 
arribar-hi són: el del moment en què Santes Creus es funda a la ribera esquerra 
del Gaià i posa en pràctica les seves tècniques revolucionàries agrícoles i ramaderes 
i l'expansió per terres catalanes fins a la formació d'un extens senyoriu. Quan 
l'Elisabeth inicia el seu treball el patrimoni del monestir és format del tot. Per 
a l'autora l'estudi socioeconòmic se centrarà en les rendes i en els beneficis 
d'aquestes propietats, sosteniment de la comunitat monacal, en el dels càrrecs 
responsables de la marxa de la vida conventual, tot establint l'orde jeràrquic que 
ho fa possible. 

En aquest quart de segle d'història monacal cle la primera meitat clel se
gle xvn, l'autora repassa fil per randa tots els aspectes de la vida cenobítica: l'elecció 
d'abats, els problemes amb la Congregació que origina el nou sistema de govern 
abacial, el poder dels abats com a senyors forts i poderosos dels seus dominis, 
les visites de l'abat als seus dominis, les cerimònies vassallàtiques, l'administració 
de justícia per part de l'abat, les rendes que proporcionen les terres i senyories... 
No deixa tampoc d'estudiar les nòmines monacals i la procedència dels monjos. 

Tot aquest meritori treball, ben documentat, d'altra banda —amb un índex 
documental i bibliogràfic de consideració— és il·lustrat amb nombrosos quadres, 
plànols i fotografies que fan més entenedor el contingut històric de l'obra. 

El recomanem als estudiosos no sols del món cistercenc en general, sinó 
als historiadors del món de l'edat moderna. De ben segur que hi trobaran abundosa 
notícia per comprendre una mica més la nostra història. 

J. P. T. 
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M E M Ò R I A D E L E S A C T I V I T A T S D E L ' A N Y 2 0 0 3 

En aquest Curs Acadèmic no hi ha hagut eleccions a Junta Directiva, però 
per renúncia del senyor Miquel Fort i Bufill, va ser elegida la senyora Pilar Vives 
i Corbella per ocupar el seu lloc. Per la seva formació i dedicació professional, 
la senyora Vives col·labora activament en les tasques organitzatives de la Junta. 

Així doncs, la Junta Directiva de l'any 2003 ha quedat formada pels següents 
membres: 

President 
Vicepresident l r 
Vicepresident 2n 
Secretària General 

Joan Papell i Tardiu 
Ramon Ribó i Martí 
Octavi Vilà i Mayo 
Victòria Mora i Pous 

i Tresorer Francesc Bertran i París 
Secretarària de Junta Elisabeth Baldor i Abril 
Vocal l r Josefina Bartolí i Parera 
Vocal 2n Pilar Vives i Corbella 
Vocal 3r Maribel Serra i Pallarès 
Vocal 4t Julio Quílez i Mata 
Vocal 5è Alfons Jorro i Valdès 
Vocal 6è Sefa Figuerola i Domènech 
Vocal 7è Salvador Loren i Travieso 
Vocal 8è Margarida Arnedo i Martí 
Vocal 9è Sònia Vaquer i Basora 
Vocal 10è Agustí Salvà i Sala 
Vocal 11è Josep-Jesús Escoda i Anguera 
Les tasques de la Junta van adreçades principalment a la reorganització 

interna, l'apropament als socis mitjançant diversos actes: conferències, comunicacions 
escrites, estand a la Fira de Santa Llúcia, sortides a indrets que havien estat 
relacionats amb el monestir de Santes Creus, com Valldigna o la Granja del Codony; 
amb totes aquestes activitats, la Junta vol fomentar els coneixements sobre la nostra 
història i ensems, afavorir la participació de tots els socis i simpatitzants. L'assistència 
a tots els actes ha estat irregular, no s'ha assolit la quantitat que la Junta desitjava, 
però creiem que és un bon punt de partida per a integrar les activitats culturals 
i divulgatives de l'Arxiu en la nostra societat. Els contactes amb institucions i centres 
culturals han ocupat també bona part de la dedicació de la Junta, especialment 
la clel seu president, i d'entre totes volem destacar les converses amb el Servei 
de Patrimoni Cultural de la Generalitat per la cessió de la casa de la Torratxa 
cle Santes Creus o l'assistència a la presentació de la renovada Ruta del Cister, 
on es remarcà la poca atenció dispensada als diversos centres i 
que es realitzen en els municipis que formen part de la 

activitats culturals 
Ruta. 
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LA LVT FESTA A N U A L DE L'ARXIU BIBLIOGRÀFIC 

Enguany, la Festa de l'Arxiu se celebrà el dia 14 de setembre. La sessió 
acadèmica s'inicià a les 11.30 h del matí en la gran sala del dormitori del monestir 
amb unes paraules de benvinguda del president, senyor Joan Papell i Tardiu i , 
tot seguit, el doctor Ferran Garcia Oliver, professor titular d'història medieval de 
la Universitat de València pronuncià una interessant conferència sobre "La Valldigna, 
un monestir cistercenc filial de Santes Creus al País Valencià"; el públic assistent 
restà molt satisfet cle la conferència i destacà la interessant personalitat del doctor 
Garcia Oliver que ens oferí una versió molt amena d'un tema d'investigació històrica 
del qual és especialista, com ho demostren les seves publicacions sobre la Valldigna 
i la seva vida quotidiana. 

A continuació, el vicepresident segon presentà la convocatòria clel Premi 
Abat Ferrarà 2004. 

Com ja és tradicional, es féu un homenatge als socis que celebraven les 
seves noces cl'or com a socis de l'Arxiu. L'any 1953 ingressaren 12 socis, dels 
quals cap continua actualment entre nosaltres, uns (pocs) per baixa voluntària 
i altres (els més nombrosos) per defunció. Els esmentarem per tal de retre 
homenatge al seu record: 

Francesc Monravà Solé Josep Maria Tous Vallès 
Jaume Calp Millaret Josep Maria Tous Jové 
Joaquim Trabal Solé Josep Molas Rupelo 
Romà Comamala Valls Joan Amado Albouy Busquets 
Arseni Comamala López Rafael Mestres Llevat 
Joan Colet Domingo Jaume Vilalta Gonzàlez 

De l'any anterior i , per un involuntari lapsus que ja vam fem notar en 
la memòria corresponent, quedà pendent l'homenatge als 50 anys com a soci de 
JORDI CLARAMUNT ARTIGAL, al qual se li féu lliurament cle la medalla commemorativa 
i rebé l'homenatge de tots els presents. 

El conferenciant també va ser obsequiat amb una medalla commemorativa. 
Seguidament es va fer el nomenament de soci de mèrit del doctor Joan-

Ferran Cabestany i Fon, que durant tants anys ha estat president cle l'Arxiu; llegida 
l'acta corresponent, es presentà una placa commemorativa i es llegí la carta 
d'agraïment clel doctor Cabestany en la qual, a més, excusà la seva "assistència 
per motius de salut. 

A continuació, el director general cle Patrimoni Cultural de la Generalitat, 
el nostre consoci Josep Maria Sans i Travé, va fer un parlament molt celebrat 
en què afegí unes notícies curioses sobre la Valldigna i ens animà a seguir amb 
la nostra tasca. 

Josep-Jesús Escoda, alcalde d'Aiguamúrcia, féu la cloenda i ens convidà 
al concert que interpretà el grup So Nat. 
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So Nat és un grup creat per Roser i Pere Olivé, que presenten una visió 
contemporània del món de la gralla, tot conservant la tímbrica tradicional d'aquest 
instrument adaptada a la frescor dels nous llenguatges del segle xxt. Interpretaren 
adaptacions de composicions actuals i de músiques de nova composició. Val a 
dir que recordarem l'efecte sonor d'aquests instruments sota les arcades del 
dormitori. 

Tot seguit, ens reunírem al voltant de les taules de l'Hostal Grau per gaudir 
del dinar cle germanor. 

I, fins l'any que ve! 

VrcròRiA MORA I Pous 
Secretària general 
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Entre el novembre passat, data en què tancàvem el curs acadèmic 2002, 
i el novembre d'enguany, el moviment de socis de l'entitat ha estat el que segueix: 

Cal destacar la bona acollida que té el nostre estanc! a la Fira de Santa 
Llúcia, per tal com la majoria dels socis fan la seva sol·licitud en el context d'aquesta 
festa. 

Baixes: Emili Ventura Morgad.es, per defunció 
Josep M. Lladós Palau 
Àngela Majó Rais 
Rafael Castells Miquel, per defunció 
Josep Monné Roig, per defunció 
Simeó Odena Vilarrubias 
M . Montserrat Miret Nin 
Jordi Pujol Soley 
Josep Altet Font 

En el BUTLLETÍ anterior publicàvem una relació dels socis que des de 1947 
i fins el 2 0 0 2 han format part, o encara en formen, de la nostra entitat. Després 
d'haver subsanat alguna errada donem per actualitzada la base de dades amb 
la publicació, en aquest butlletí, de la relació definitiva, on també s'han inclòs 
les sol·licituds d'ingrés del 2003 . 

Santes Creus, 5 de desembre de 2003 

Altes: Ramona Regué Godall, 

Saburo Ikumi, 
Josep Anton Salvà Calaf, 
Ramon Vidal Brugués, 
Antoni Virgili Colet, 
Josep Panadès Martí, 
Lluís Estrada Milà, 

08/02/03 

08/02/03 

08/02/03 

08/02/03 

08/02/03 

12/07/03 

11/10/03 

ELISABETH BALDOR ABRIL 

Secretària de Junta 
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R E G I S T R E D E socis D E L ' A R X I U B I B L I O G R À F I C D E S A N T E S 

D E L ' A N Y 1 9 4 7 F I N S A L 2003 
C R E U S 

Núm. de soci Nom Any d'ingrés 

i SERRAMALERA COSP. Pere 1947 

2 FORT COGUL, Eufemià 1947 

2 BUFILL, Neus veia. Fort 1979 

3 SOCIAS BOVÉ, Abdó 1947 

4 BENET G U A S C H . Maria 1947 

5 CARDÓ ESCUTÉ, Artur 1947 

6 GIL GIMENO, Pere 
TURMO, Antònia, vda. Gil 

1947 
1976 

7 GIRÓ A N D R E U , Eusebi 1947 

8 G R A U FERRANDO, Pau 1947 

9 OLIVELLA MUNTANER, Josep 1947 • 

10 WERHLI WILD, Pablo A. 1947 

11 VIVES DE BUSQUETS, Jacinta 1947 

12 VIDAL RAS, Magí 1947 

13 GUITERT FONTSERÉ, Joaquim 1947 

14 GUARINO MULLERES, Ricard 1947 

15 CREUS CANYELLES, Joan 1947 

16 MAGRE FUGUET, Josep 1947 

17 ARTIGAL BOSCH. Joan 1947 

18 FIGUERAS A N D R E U , Carles 1947 

19 FERRÉ VENTURA. Fernando 1947 

20 LLORENS GILI, Josep 1947 

21 CUNILLERA GÜELL, Gil 1947 

22 BARBERÀ VIVES, Josep M . 1947 

23 CUSIDÓ PINOL, Josep 1947 

24 MONCUNILL ROSELL, Laureà 1947 

24 Suecs, de MONCUNILL ROSELL, Laureà 1974 

25 BLASI CANELA, Antoni 1947 

26 BLASI VALLESPINOSA. Francesc 1947 

27 CASES D A L M A U , Francesc 1947 

28 ARTAL VALLS, Lluís 1947 

29 AMAT PALLÉ, Llúcia 1947 

30 G R A M U N T SUBIELA, Josep 1947 

31 MAGRE ROS, Estanislao 1947 

32 CANELA M A R I M O N , Joan 1947 

33 CARDÓ BALLART, Josep 1947 

34 CUNILLERA FIGUERAS, Gaietà 1947 

35 FERRAN BUSQUETS, Julià 1947 

36 MORGADES MESTRES, Salvador 1947 
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37 RECASENS TORREDEMER, Pere 1947 

38 MALLORQUÍ TUTUSAUS, Josep 1947 

39 MOIX PUIG, Artemi 1947 

40 D E MORAGAS I RODÉS, Fidel 1947 

41 PALLARÈS SANS, Joaquim 1947 

42 CORNET D U R A N , Lluís 1947 

43 BATLLE HUGUET, Pere 1947 

44 BORONAT FERRANDO, Joaquim 1947 

45 CLARAMUNT BARRIL, Agustí 1947 

46 CLARAMUNT BARRIL, Joan 1947 

46 Hereus de CLARAMUNT BARRIL, Joan 19,88 

47 CLARAMUNT BARRIL, Nicasi 1947 

48 DELCLÒS BALVEY, Antoni 1947 

49 PEDROL SOLÉ. Jordi 1947 

50 QUINTANA MARÍ, Antoni 1947 

51 RAS ALEGRET, Gaspar 1947 

52 RIGAU BOSCH, Francesc 1947 

53 RIGAU MASOT, Josep 1947 

54 RIGAU MESTRE, Xavier 1947 

55 TARRAGÓ SANDOVAL, Maria 1947 

56 TOUS FORRELLAD. Josep 1947 

57 VALENTINES LLOBELL. Isidre 1947 

58 VIVES EERRATER. Francesc 1947 

59 VIVES EERRATER, Joan 1947 

60 VIDAL GARRIGA, Salvador 1947 

61 VIDAL VIDAL, Pere 1947 
62 BAYERRI BARTOMEU, Enric 1947 

63 VENTOSA PINA, Salvador 1947 

64 TEIGEIRO G U A S C H , Manuel 1947 

65 BERGADÀ GIRONA, Lleó 1947 

66 MARTINELL BRUNET. Cèsar 
Successors MARTINELL, Cèsar 

1947 
1973 

67 A N T O N I O I GUARDIAS, Joan 1947 

68 CUNILLERA GÜELL, Gaietà 1947 

69 BERNAT GALLOFRÉ. Josep 1947 
70 SARRIAS SUANAS, Cristòbal 1947 

71 TORRES BRULL, Frederic 1947 

72 MASSÓ D A L M A U , Joan 1947 

73 BORD AS VIDAL, Artemi 1947 

74 GOBERNA CANELA, Emília 1947 

75 ARQUER, Victòria 1947 

76 SEDÓ BORONAT, Lluís 1947 
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77 ALMUNÍ CABALLÉ, Robert 1947 

78 GOBERNA CANELA, Josep 1947 

79 PASCUAL PLANELL, Josep 1947 

80 MAPJGÓ BATET, Francesc 1947 

81 BONAVIA JACAS, Joan 1947 

82 BARTOLOMÉ SALAS, Josep 1947 
BARTOLOMÉ BONET, Abel .1998 

83 BATLLE TEJEDOR, Àngel 1948 

84 RAURELL RIPOLL, Joan 1948 

85 FREIXAS BORI, Josep 1948 

86 SALA ARDIZ, Josep 1948 

87 FRANCH BADIA, Joaquim 1948 

88 BRASÓ D O M I N G O , Domingo 1948 

89 FERRER BOSCH, Fèlix 1948 

90 JUANÓS ROVIRA, Joan 1948 

91 BUFILL GASSET, Melcior 1948 

92 SUBIRANA PARADELL, Manuel 1948 

93 VIRGILI SANROMÀ, Josep 1948 

94 VINYAS GELS, Ricard 1948 

95 En blanc 

96 SERRA GRALIPERA, Joan 1948 

97 CUNILLERA GIL, Carmen, vda. Valon 1948 

98 GIL GIMENO, Jaume 1948 
GIL GARRIGA, Pere 1999 

99 CUSCÓ VIDAL, Ricard 1948 

100 FORCADA BAIXERAS, Lluís 1948 

101 SOLÉ QUERALT. J. 1948 

102 PETIT Consol, vda. Mosso 1948 

103 VECIANA PRATS, Josep Maria 1948 

104 BARRIL BUSQUETS, Joan 1948 

105 DE MORA Y DE ARAGÓN, Jaime 1948 

106 CUNILLERA GIL, Jaume 1948 

107 MUR SOLANO, Josep 1948 

108 CARDÓ ESCUTÉ, Joan 1948 

109 CLARAMUNT ARTIGAL, Jordi 1948 

110 DE MARTÍ ESCUDER, Ignasi 1948 

111 SAINZ, Victoriano 1948 

112 VIVER LUCENA, Josep Maria 1948 

113 ARXIU DE LA CORONA D ARAGÓ 1949 

114 ORBIBLIO 1949 

115 ABELLÀ VENTURA, Joan 1949 
116 ROSQUELLAS ALESSAN, Jaume 1949 
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117 MIQUEL GARRIGA, Joan 1949 

118 MARTÍNEZ FERRANDO, Jesús Ernesto 1949 

119 MIQUEL GARRIGA, Ramon 1949 

120 MARTÍNEZ, Jesús 1949 

121 DE MORA FERNÀNDEZ, Gonzalo 1949 

122 SOLÉ RIBÉ, Joan 1949 

123 MOSSO PETIT, Oriol 1949 
124 LLOBET OBIOLS, Josep 1949 

125 PORTER ROVIRA, Josep 1949 

126 DE SAN MARTÍN BONATTI, Manuel 1949 

127 V l N A TOUS, Albert 1949 

128 SALAS HERAS, Francesc 1949 

129 CAMÓS SAYS, Santiago 1949 

130 BALCELLS GORINA, Albert 1949 

131 CANICIO SANS, Rogeli 1949 

132 BOIXAREU SIMÓ, Joaquim 1949 

133 FABRÉ TORNER. Francesc 1949 

134 PLANA GÜELL, Joan 1949 

135 SOLÉ PASTOR, Albert 1949 
136 FÀBREGAS CISTERÉ, Josep Maria 1949 

137 ROBERT SENDRA, Marcel·lí 1949 

138 MIRALLES BRILLAS, Miquel 1949 

139 G R A U MORA, Salvador 1949 

140 ABELLA BEL, Josep 1949 
141 PORTER MOIX, Maria 1949 

142 PORTER MOIX, Rafael 1949 

143 PASCUAL CANlS, Joan 1949 

144 MERCADER RIBA, Joan 1949 

145 DE FORTUNY, Epifani 1949 
146 GOSALBES CASTANÉ, Francesc 1949 

147 • TORRUELLA PAUSAS, Enric 1949 
148 S. M O N T A N A ESCOLA DEL TREBALL DE VALLS 1949 

149 D U R A N SUBIRATS, Joan B. 1949 

150 OLIVÉ MARTÍNEZ, Enric 1949 

151 E X C M . SR. ALCALDE TARRAGONA 1949 

152 SERRA TORRA, Ramon 1949 

153 BAIXAULI MORALES, Eduard 1949 
154 CASTELLVÍ CARBONELL, Miquel 1949 

155 MULLER I D A B A D A L Joaquim de, MARQUÉS DE MULLER 1949 

156 PARÉ FERRAN, Miquel 1949 

157 PEITABÍ FERRER, Manuel 1949 
158 MASSANELL CASAS. Antoni 1949 
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159 TRENS RIBAS. Joan 1949 

160 MONTAL TORRENS. Joan 1949 

161 DANÈS TORRAS. Joaquim 1950 

162 DALMASES PALOMAS, Joan 1950 

163 CASACUBERTA ROGER. J. M . de 1950 

164 CASINO DE TARRAGONA 1950 

165 TOERA-BALARI LLAVALLOL. Maurici 1950 

166 BUSQUETS VIVES. Modest 1950 

167 GIGÓ ROMEU, Pere 1950 

168 REGULI. PAGÈS, Pere 1950 

169 TRANSPORTS MONASTERIO 1950 

170 CASULÀ VILANOVA, Joan 1950 

171 NOGUERA SALORT, Joan 1950 
NOGUERA VILA, M . Isabel 2000 

172 VAYRFDA PUJOL. Josep Maria 1950 

173 FIGUEROLA FERRER. Francesc 1950 

174 BIBLIOTECA FCO. MORAGAS 1950 

175 BIBLIOTECA DE M O N T B L A N C 1950 

176 BIBLIOTECA DE LLEIDA 1950 

177 BIBLIOTECA DE LA RIBA 1950 

178 BIBLIOTECA DE FALSET 1950 

179 BIBLIOTECA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1950 

180 B O A D A HOMS. Vicente 1950 

181 GUICH GELI. Dolors 1950 

182 MARTÍ MASACHS. Antoni 1950 

183 JUVENSER GILI. Joan 1950 

184 A I N A U D DE LASARTE. Joan 1950 

185 MASANEIX MARLES. Antoni 1950 

186 CARDÓ FERRÉ, Josep 1950 

1S7 GRABALOSA PUIGREDON. Ramon 1950 

187 GRABALOSA I ROURA, Francesc 1989 
188 FABREGAT PLANAS, Joan 1950 

189 JUNYENT. Eduard 1950 

190 PADRÓ C O C H , Joan 1950 

191 ARENAS FRAGINALS, Joaquim 1950 

192 GUARDIOLA ELÍAS. Josep Maria 1950 

193 BUERG DEL CASTILLO. Manuel 1950 

194 VENTURA MORGADES, Emili 1950 

195 AGUADÉ PARÉS. Enric 1951 

196 NEGRE PASTELL. Pelai 1951 
197 ARAGÓ CABANAS. Antoni M . 1951 
198 MARIMON JOVÉ. Lola 1951 
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199 LÓPEZ CANELA, Jesús 1951 

200 PROS FERRI, Jaume 1951 

201 MASCARÓ, Narcís 1951 

202 BARRAQUER FERRÉ, Lluís 1951 

203 TUTLÏSAUS ALEGRET, Isidre 1951 

204 VIVES MIRET, Josep 1951 

205 OLIVÉ SANROMÀ, Pau 1951 

206 TOLDRÀ R O D O N , Jaume 1951 

207 MAYMÚS ALSINA, Jesús 1951 
208 ICART LEONILA. Joaquim 1951 

ICART GARCIA, Montserrat 2000 

209 HARVARD COLLEGE LIBRARY 1952 

210 JORDÀ MARTÍ, Joaquim 1952 
VIDAL GARRIGA, Dolors 2001 

211 FORÈS OLLÉ, Ricard 1952 

212 CENTRE EXCURSIONISTA PLA DE BAGES - MANRESA 1952 

213 PUIGDENGOLAS BARELLA, E. 1952 

214 MALLORQUÍ TUTUSAUS, Casimir 1952 

215 MARIMON JOVÉ, Teresa 1952 

216 MIRAMBELL BELLOC, Enric 1952 

217 MUNTÉ CLARAMUNT, Juli 1952 

218 MLÍNTÉ VERNET, Juli 1952 

219 VALLHONRAT TEIXIDÓ, Francesc 1952 

220 JORDI ABELLÓ, Adel l 1952 

221 PAEZ GARCIA. Joan 1952 

222 GUSTEMS MARIMON, Benet 1952 

223 RIERA GÜELL, Marcel 1952 

224 MOLINS VENTLIRA, M . Dolors 1952 

225 MESQUIDA GENÉ, Lluís M . 1952 

226 DOMÍNGUEZ B O R D O N A , Jesús 1952 

227 SUGRANES PERELLÓ, Josep M . 1952 

228 ITUARTE CHOPITEA, Frederic 1952 

229 GÓMEZ SOTERAS. Rosa 1952 

230 NAVARRO RUZAFA. Manolita 1952 

231 AJUNTAMENT DE VI1A-SECA 1952 

232 SOLÉ SANROMÀ. Josep 1952 

233 DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE TARRAGONA 1952 

234 AJUNTAMENT DE MANRESA 1952 

235 MONRAVÀ SOLÉ, Francesc 1953 
236 CALP MILLARET, Jaume 1953 

237 TRABAL SOLÉ, Joaquim 1953 

238 C O M A M A L A VALLS, Romà 1953 
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239 C O M A M A L A LÓPEZ. Arseni 1953 

240 COLET D O M I N G O . Joan 1953 

241 TOUS VALLÉS, Josep Maria 1953 

242 TOUS JOVÉ. Josep Maria 1953 

243 MOLAS RUPELO, Josep 1953 

244 A L B O U Y BUSQUETS, Juan Amado 1953 
245 MESTRES LLEVAT, Rafael 1953 
246 VILALTA GONZÀLEZ, Jaume 1953 
247 BERTRAN BORRÀS Jorn 1954 

248 VILELLA PUIG, Gaieta 1954 

249 ALBAREDA BADIA Bits 1954 

250 BABOT BOIXEDA, Carles 1954 

251 OLESTI TRILLAS, Josep 1954 

252 BONET NINOT, Juli 1954 

253 PLANAS MARCA, Joan 1954 

2S4 CAMBRA OFICIAL PROPIETAT U R B A N A DE REUS 1955 

255 CASTELLS ROCA, Eduard 1955 

256 ROCA SANTAMARÍA, Josep 1955 

257 MARTÍNEZ P E N A L V E R . Carmelo 1955 

258 MARTÍ GARCERÀ, Josep 1955 

259 BAIXAULI MORALES, Juli 1955 

260 B E U R A N GUARDIOLA, Alfons 1955 
261 DÍEZ O D E N A , Miquel 1955 

262 ANSALDO CABRERA. Alfons 1955 

263 SALVÀ BALCELLS, Josep 1955 

264 MARTÍ MARTÍ, Conrado A . 1955 

265 FELIU BARGALLÓ. Manuel 1956 

266 F E L I U VIA, Josep Maria 1956 

267 SERRAMALERA FUGUET, Pere Josep 1956 

268 FORT BUFILL, Francesc Xavier 1956 

269 HERNÀNDEZ MERINO, Manuel 1956 

270 IGLESIAS FORT, Josep 1956 

271 GIL M O R E N O DE MORA, Josep 1956 

272 PORTUSACFI BISCARRUÉS, Josep Maria 1956 

273 MERCADÉ QUERALT, Pau 1956 

274 TOUS DE CIRERA, Pilar 1956 

275 MAGRANS SERRAT, Carles 1956 

276 R A M O N FRANCOLÍ, Pere 1956 

277 PERPINYÀ ROBERT, Benet 1957 

278 SOBERANAS LLEÓ. Amadeu-Jesús 1957 

279 CUSI FORTUNET, Joaquim 1957 
280 JOVER GAMBRÚS. Ramon 1957 ' 
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281 MALLA FLOREJACHS, Jesús 1957 

282 MESSEGUER GIL, Esteve 
MESSEGUER VÀZQUEZ, Joaquima, 
Successora cle Messeguer Gi l , Esteve 

1957 

1989 

283 MARTÍ INGLÉS, Ramon 1957 

284 MARTÍ GUINART, Agustí 1957 

285 PIQUER JOVER, Josep-Joan 1958 

286 CABESTANY FORT, Joan-Ferran 1958 

287 OLIVA CASABONA, Pau 1958 

288 FISAS ALUJA, Amadeu 1958 

289 PRAT GABALLÍ, Pere 1958 

290 SAPERAS VIVES, Joan 1958 

291 ICART PONS, Bonaventura 1958 

292 CREUS FERRANDO, Josep 1958 

293 FERRAN BUSQUETS, Josep 1958 

294 ROURA VILA, Josep 1958 

295 SALVÀ MORGADES, Salvador 1958 

296 FORCADA MOSSO, Lluís 1958 

297 MOSSO PETIT, Francesc Xavier 1958 

298 POBLET D O M I N G O . Josep 1958 

399 CUNILLERA GÜELL, Jaume 1958 

300 FELIU VIVES, Josep 1959 

301 GÜELL OLIVA, Francesc Xavier 1959 
302 FERRER MARTÍ, Àngel 1959 

303 MARGALEF BARÀIBAR. Guillem 1959 
304 BERGÓS MASSÓ, Antoni 1959 

305 TAMBURINI TOUS, Antoni 1959 

306 SERRA BAXERAS, Joan 1959 

307 COSO BATISTA, Josep 1959 
308 PÉREZ LATORRE, Santiago 1959 

309 PALAU LLAÓ, Antoni 1959 
310 RIAMBAU G U A S C H , Joan 1959 

311 SANDOVAL BORRELL, Josep Maria 
SANDOVAL SARRIAS, Josep M . 

1959 
1989 

312 LLORT SAUMELL, Josep 1959 

313 MOLAS SABATÉ, Fèlix 1959 
314 H U G U E T HERMOSÍN, Ramon 

H U G U E T I VIRGILI, Ramon 
1959 
1972 

315 FERRER BONET, Josep Maria 1959 
316 VIDAL GIL. Elvira 1959 

317 MESEGUER GIL, Vicente 1959 
318 CANÍS GASULL, Salvador 1959 

319 JOFRÉ BOSCH, Pere 1959 
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320 SANVISENS MARFULL, Alexandre 1959 

321 MONTSERRAT MATEU, Bonaventura 1959 

322 ANTICIT FARRÉ, Antoni 1959 

323 RICART BARROT. Artur 1959 

324 SOCIAS RAVENTÓS, Carles 1959 

325 CARBONELL BILBENY, Antoni 1959 

326 BONET PUNSEDA, Lluís 1959 

327 ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA 1960 

328 SERRA GRAUPERA, Joan 1960 

329 VILARDELL GIMÉNEZ, Enric 1960 

330 GIGÓ GENÉ, Josep 1960 

331 LLEVARIA LÓPEZ, Emili 1960 

332 GÜELL OLIVA, José Antonio 1960 

333 VILARRUBIAS SOLANES, Feliu 1960 

334 TRAVY CAMPÀ, Ramon 1961 

335 ALIÓ CASTANÉ, Josep 1961 

336 PASCUAL PALAU, Josep 1961 

337 G A R A U MARTÍ, Nicolau 1961 

338 TAMBURINI TOUS, Josep 1961 

339 CREUS FERRANDO, Antonio 1961 

340 BECKER GIRÓ, Ricardo 1961 

341 CARRETES ROIG, Josep 1961 

342 GARDÓN RODRÍGUEZ, Evaristo 1961 

343 DOMÈNECH CORTADA, Frederic 1961 

344 ARTIGAL MONTSERRAT, Josep 1961 

345 PORTA MASSANA, Joan 1961 

346 ADRA MERCADÉ, Joan 1961 

347 PORTA MASSANA, Josep M . 1961 

348 VIDAL RAS, Pere 1962 

349 CUNILLERA GÜELL, Francesc 1962 

350 TEIXEIX PERRAMÓN, Ramon 1962 

351 PLA RIBES, Josep M . 1962 

352 SALVADOR. Francesc 1962 

353 DIMAS MONTSERRAT. Ramon 1962 

354 PÉREZ DE ROZAS Y SÀENZ DE TEJADA, Carlos 1962 

355 DE SOSA Mercedes, vda. Tomàs 1962 

356 PUJOL M O N T A N A , Josep 1962 

357 CASTEIXARNAU ESPINA, Ferran de 1962 

358 A R G A N Y BESSÓ, Àlvar 1963 

359 CUNILLERA GUSTEMS, Josep 1963 

360 J U A N GÓMEZ, Amadeu 1963 

361 PUIG A L O N S O DE MEDINA, Gaietà 1963 
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362 SOBERANAS LLEÓ. Amadeu J. 1963 

363 MERCADER, Maria Teresa, vda. Jové 
JOVÉ MERCADER, Ramon 

1964 

364 FAINÉ PASCUAL, Pere 1964 

365 SCHOHL de Eainé, Mana Pilar 1964 

366 BERDIER MONTSERRAT. Tomàs 1964 

367 CARRENCÀ CASAM1TJANA, Montserrat 1964 

368 LAURENTIE, Robert Jacques 1964 

369 SOLÉ G O N D O L B E U . Enric 1964 

370 BARON OLIVA, Joaquim 1964 

371 MONTGUIÓ. Josep Mana 1964 

372 MONTGUIÓ, Pau 1964 

373 A N D R E U ABELLÓ, Antoni 1964 

374 FERAL, Pierre 1964 

375 DUARTE RIMBAU, Frandsco José 1964 

376 DUARTE M U N O Z . Erancisco 1964 

377 DI'EZ ODENA, Pablo 1964 

378 AJUNTAMENT DE M O N T B L A N C 1964 

379 GOMIS MARTÍ. Josep 1964 

3S0 MORERA VENTALLÓ, Santiago 1964 

381 CASTELLVÍ I SOCIAS, Miquel 1964 

382 ROVIRA I MAS, Joaquim 1964 

383 AJUNTAMENT DE REUS 1964 

384 JUST I ALTADILL, Josep 1964 

385 MARTORELL 1 MARTÍ, Cecili 1964 

386 C U A D R A D A Y ORNOSA, Ramon 1964 

387 CABRÉ I MASDÉU, Francesc 1964 

388 OLIVA I FRANCH, Jaume 1964 

389 PONS SANROMÀ, Josep M . 1964 

390 S1ROLLA I RIBÉ, Joan 1965 

391 ARNEDO I VALERA, Antoni 1965 
392 GOMIS I MARCÉ, Maria 1965 

393 SOLANIC I BALIUS. Rafael 1965 

394 B E N A C H I TORRENTS, Manuel 1965 

395 VENDRELL D U R A N . Robert 1966 

396 ALIÓ I FERRER, Joan 1966 

397 GESTI 1 JANÉ, Josep M . 1966 

39S LINAGE C O N D E , Antonio 1966 

399 LLORET I ROSSINYOL. Pere 1966 

400 MAS I CABALLÉ, Joan 1968 

401 M. Cisterciense San Vicente El Real. Segòvia 1968 

402 C A N A R D O I LACASTA, Mariano 1968 
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403 iVIONNÉ I ROIG, Josep 1968 

404 FERRAN I CANELA, Joan 1968 

403 MAGAROLAS I ORTKU, Francesc ' 1968 

406 MARÍN I FIGUEROLA. Francesc 1968 

407 TRAVÉ MONTSERRASAT, Eudald 1968 

408 VENTOSA I SERRA, Enric 1968 

409 FERRÉ I MONTSERRAT. Joan 1968 

410 SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume 1968 

411 MIRET I RULL, Enric 1968 

412 CASANOVA I CANETE. Juli 1968 

413 CAPARRÓS I FUENTES, Antoni 1968 

414 BUDESCA I D A L M A U , Antoni 1968 

415 CLAR I RAMÍREZ, Baltasar 1968 

416 MONCUNILL I CIRAC. Josep 196S 

417 VENTURA I SOLÉ, Joan 1968 

418 ORIOL I A N D R E U , Benet 1968 

419 FORT I BUFILL, Miquel 1968 

420 LLORET I CARDÓ, Pere 1968 

421 LLORET I CARDÓ-, Teresa 1968 

422 CAHNF.R I GARCIA, Max-Emmanuel 1968 

423 GONZÀLEZ I CASTELLS, Paul 1968 

4 24 MONCUNILL I CIRAC, Ignasi 1968 

425 FORMÉS MERCADER, Isidor 1968 

426 AMORÓS I SOLÀ, Xavier 1968 

427 AMIGÓ I ANGLÈS, Ramon 1968 

428 FONTS MASDÉU. Isidre 1968 

429 VIVES FONT, Josep M . 1968 

430 RIPOLL I SAHAGÚN, Salvador 1968 

431 ARAGONÈS I VIRGILI, Manuel 1968 

432 FELIU DE TRAVY, Ignasi 1968 

•133 RIBAS MASSANA, Frederic 1968 

434 R A M O N I VINYES, Salvador 1968 

435 RECASENS I COMAS, Josep M . 1968 

436 ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ DE TARRAGONA 1968 

437 ALTES 1 SERRA, Pere 1968 

438 DOMÈNECH CORTÉS, Josep M . 1968 

439 ROVIROSA I GUASCH, Salvador 1968 

440 MONCUNILL CIRAC, Joan 1968 

441 OLIVÉ CALMET, M . Concepció 1968 

442 M A N E N T I SEGIMON, Albert 1971 

443 BUSQUETS I VIVES, Carmen 1971 
444 FORÉS I FERRER. Lluís 1971 
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445 FRANCOLÍ 1 GARRIGA, Ramon 1971 

446 FELIU I VIVES, Pere 1971 

447 CLARAMUNT, Antònia, Vda. SaJvó 1971 

44S R A M O N I BOSCH, Felip 1971 
Vda. de Ramon i Bosch, Felip 1971 

449 R O D O N I CALVET, Josep M . 1971 

450 CURIESES I GARCIA, Joan 1971 

451 BALLESTER MILÀ, Joan 1971 

452 FERRAN 1 CANELA, Josep 1971 

453 V A L O N I CUNILLERA, Julian M . 1971 

454 PARÉS I SERRA, Francesc 1971 

455 JORDÀ I VIDAL, Joaquim 1971 

456 BATISTA I CAPDEVILA, Joan 1971 

457 FIGUERAS I FONTANALS, Lluís M . 1971 

458 LLORENS SEGARRA, Isidre 1971 

459 BONET MALLORQUÍ. Joan 1971 

460 MIRÓ ABELLÓ, Josep M . 1971 

461 FORTEZA SEGURA, Tomàs 1971 

462 ROSELLÓ PINYOL, Joan 1971 

463 RECASENS PIÉ, Joan 1971 

464 CAMPANERA GALOFRÉ, Joan 1971 

465 CÚRIA GENERAL O R D E N CISTERCIENSE ROMA 1971 

466 MATARÍN A B A D , Francesc 1971 

467 SÀNCHEZ M U N O Z , Hortensi 1971 

468 MARTÍ SENDRÓS, Anton 1971 

469 SOLÉ I BARRIL, Josep 1971 

470 BARRIL BUSQUETS, Dionís 1971 

471 BARRIL CUIXART, Joan 1971 

472 ALEGRET BELLMUNT, Josep M . 1971 

473 RIMBAU GISBERT, Manuel 1971 

474 CARNICER BARRUFET, Ignasi 1971 

475 MESTRES VENDRELL, Josep 1971 

476 COSTAS JOVÉ, Francesc d'A. 1971 

477 VIDAL I GARRIGA, Josefina 1971 

478 RIVERO SAN JOSÉ, Josep M . 1971 

479 A U B A R E D A VIVES, Josep 1971 

480 PUJOL MERCADÉ. Josep M . 1971 

481 CARDÓ I SOLER, Josefina 1971 

482 A N G U E R A NOLLA, Pere 1971 

483 COLOMINAS PUJAL, Glòria 1971 

484 ARGILAGA RIPOLL. Emili 1971 

485 CASTELLS I MIQUEL, Rafael 1971 
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486 CAVALLÉ MARESME, Antoni 1971 

487 MONTANYA MARTÍ, M . Teresa 1971 

488 ARNAVAT VILARÓ, Josep M. 1971 

489 GOMIS BARBERÀ, Ramon 1971 

490 PASQUAL SÀNCHEZ, Lluís 1971 

491 VENTURA SOLÉ, Daniel 1971 

492 CARDÓ SOLER, M . Teresa 1971 

493 MASDÉU GUITERT, Joaquim M . 1971 

494 FORTEZA ANTONIO, Tomàs 1971 

495 JUST MASDÉU, M . Carmen 1972 

496 MOLEST ORTÍ, Enric 1972 

497 MONGUIÓ VIDAL, Manuel 1973 
498 VELLET VALLÉS, Josep 1973 

499 FERRAN CANELA, Francesc 1973 
500 FORT I BLÍFILL, Andreu 1973 

501 PONT I GOL, Josep 1973 
502 MARTÍ SENDRÒS, Ramon 1973 

503 VIDAL RODRÍGUEZ. Salvador 1973 
504 FUGUET MONNÉ, Josep M . 1973 

505 COMA VALERI, Rosa M . 1973 
506 CUNILLERA GIL, Maria. vda. Dalcour 1973 

507 C A R D E U . ALEU, M . Elisenda 1973 
508 JORRO VALDÈS, Alfons 1973 

509 PUJOL I GIRÓ, Carmen 1974 
D O M I N G O PUJOL, Joan 1989 

510 BASSOLAS BARRIL, Mercè 1974 

511 C A B E D O GIMENO, Manuel 1974 

512 FERRÉ CUNILLERA, Juan Rafael 1974 

513 BENITO I SERRA, Josep M . 1974 

514 G U A L I PELLICER, Josep M . 1974 

515 INGLÉS I RAFECAS, Josep M . 1974 

516 FIERNÀNDEZ I R A M O N , Demetri 1974 

517 VILA CORTS, Antonio 1974 

518 CRUANES I OLIVER, Esteve 1974 

519 JANÉ I SAMSÓ, Josep M . 1974 

520 ESTEBAN I NIN, Remei 1974 

521 MANYÉ I TORDIU, Salvador 1974 

522 CLEMENTE I ALPUENTE, Emília, pvre. 1974 

523 SERRES I SEBA, Eduard 1974 

524 VIDAL. M . Àngela, vda. Escofet 1974 

525 AIGUADÉ SARDÀ, Jaume 1974 

526 PERALTA HUGUET, Xavier 1974 
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527 ALSINA I GEBELLÍ, Josep 1974 

528 PÀMIES I FELIP, Jordi 1974 

529 PÀMIES I GENER, Montserrat 1974 

530 LÓPEZ PEREA. José 1974 

531 SEITHER VISCEIER, Rolf 1974 

532 ALTET FONT, Josep 1974 

533 BALANÀ CRESPO, José M . 1974 

. 534 SEGÚ I HOMS, Baltasar 1974 

535 BOSCH. Joseía, vda, de Fèlix Ferrer 1974 

536 GARCÍA FRANCISCO, Juan Bautista 1974 

537 VENDRELL I D U R A N . Enric 1975 

538 RECASENS 1 GRASES, Manuel-Pau 1975 

539 CABRÉ BORONAT, Joan M . 1975 
540 BRANA PEDROL. Edmond 1975 

541 CLOFENT ALENTORN, Josep M . 1975 

542 G U A S C H OLTVER, Manuel 1975 

543 TOMÀS LLAGOSTERA, Ramona 1975 

544 MASSÓ I VIDAL, Josep 1976 

545 C A D E N A ESCUTÉ, Joan Pere 1976 

546 CADENA ESCUTÉ, Josep Magí 1976 

547 J O A N I GÓMEZ, Amadeo 1976 

548 LA CAIXA VILA-RODONA 1976 

549 BASTERRA I MARTÍ, Miquel 1976 

550 GRAELLS I ANDREU. Guillem-Jordi 1976 

551 ROSET I MESTRE. Francesc 1976 

552 GUASC I DOMÈNEC, Francesc 1976 

553 PALLARÈS I REBULL, Josep Maria 1976 

554 BONASTRE AGUILÀ, Francesc 1976 

555 TORNÉ I NEL.LO, Joan-Francesc 1976 

556 BAIXERAS SASTRE, Josep Antoni 1976 

557 FERRER BOSCH, Josep 1976 

558 TARRÉS I ROURE, Agustí 1976 

559 GAL1TÓ I PUBILL, Miquel 1976 

560 PÉREZ DE TUDELA MOLINA, Alfred 1976 

561 TORRES I MARTÍ, Joaquim 1976 

562 GINÉ I ROSELLÓ, Josep M. 1976 

563 TREN CHS I MESTRE, Miquel 1976 

564 RIBÉ I BRUNEL, Daniel 1976 

565 MORA POUS, Victòria 1976 

566 PRAT, Humhert 1976 

567 ROÉ CLARAMUNT. Joan 1976 

568 RANÉ MIQUEL, Josep 1976 
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569 RENÉ MONTINS, Anna 1978 

570 CABRERA MOLLET, Agustí 1976 

571 VALLDOSERA SOLÉ, Àngel 1976 

572 PORCAR REBL1LL, Innocent 1976 

573 CUNILLERA GUSTEMS, Jordi 1976 

574 MIRABENT MUNTANÉ, M . Dolors 1976 

575 J O U A N D R E U , Daniel 1976 

576 MUNDÓ MARCET. Manuel 1976 

577 DOMÈNECH VIDAL, Maria 1976 

578 RIBÓ MARTÍ, Ramon 1976 

579 SALVADOR BORREGO, Julià 1976 

580 TORRENT FIGUEROLA, Antonio 1976 

581 COMUNITAT DE L'ABADIA DE POBLET 1976 

582 LÓPEZ CASCANTE, Luis 1976 

583 SALVADOR R A M O N , Norma 1976 

584 PAPELL TARDIU, Joan 1976 

585 PANELLA BALCELLS, Vinyet 1977 

586 J O U MIRABENT, Lluís 1977 

587 VIDAL FERRAN, Anton 1977 

588 SANDOVAL SARRIAS. Montserrat de 1977 

589 SANDOVAL SARRIAS Anna de 1977 

590 SOLÉ MAGRINYÀ, Jaume 1977 

591 CUNILLERA FIGUEROLA. Ignasi 1977 

592 LÀZARO FERNÀNDEZ. Erancisco 1977 

593 PÉREZ DE ROZAS ARRIBAS. Carlos 1977 

594 MASGORET PASCUAL, Joan 1977 

595 VALLS G U A S C H , Antonio 1978 

596 CAPDEVILA RAMOS, Josep 1978 

597 D O N A T O RECASENS, Josep M. 1978 

598 FORT BUITLL. Albert 1978 

599 SJAMP1Í1 Pere !978 
600 MINGUILLÓN I RIBÉ, Teresa 1978 

601 ESCUDERO IZQUIERDO. Adoració 1979 
602 VALLS I PRAT, Marcel·lí 1979 

603 RIBÓ GOMIS, Marc 1979 
604 SENDRA NAVARRO. Josep 1979 

605 SOCIAS PALAU, Jaume 1979 
606 COL·LEGI OFICIAL D ARQUITECTES DE CATALUNYA 

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 1980 
607 VALLVÉ CREUS, Joan 1980 

608 VERCHER G U A S C H . Emili 1980 

609 SANROMÀ TRAGUANY, Jordi 1980 

610 ; l i ' l 1 4 i • • • .-. 1 - 1 " 1 1 - i 1980 
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611 MALLART RAVENTÓS, M . Lourdes 1980 

612 BALLABRIGA CLARASÓ, Josep 1980 

613 SERRA LÓPEZ, Pau 1981 

614 DOMÈNECH VIDAL, Guillem 19S1 

615 TORNÉ ALARI, Pere 1981 

616 TRIGO MORTERERO, Juan Carlos 1981 

617 SOLER ALVAREZ, Eliseo Antonio 1981 

618 DAIMIEL BARBERO, Mercedes 1981 

619 LLAGOSTERA LLAVERIA, Josep M . 1982 

620 FERRERO C A B A N A C H , Josep 1982 

621 PARELLADA SERRA, Carmen 1982 

622 CARDÓ 1 SOLER, M . Carmen - 1982 

623 HERNÀNDEZ FERNÀNDEZ, Eloy 1982 

624 NAVARRO FERRÉ, Francisco 1983 

625 ANGRILL ROSICH, Macià 1983 
626 ARTIGAL CANELA, Joan 1983 
627 SERRAS RIGALT, Enric 1983 

628 CANALS COLL, Rosa, vda. Padró 1983 

629 PADRÓ CANALS, Montserrat 1983 

630 PADRÓ CANALS, M. Rosa 1983 

631 CARDÓ VIVES, M . Assumpció 1983 

632 SÀNCHEZ GARCÍA, Santiago 1983 

633 SÀNCITEZ SOLÉ, David 1983 

634 PUJOL SOLEY, Jordi 1984 

635 TARRAGÓ ARTELLS, Maria 1984 

636 FORT BUFILL, M . Neus 1984 

637 FERRAN PAGÈS, Ramon 1984 

638 ROBERT GORGAS, Anna M . 1984 

639 VIDAL RODRÍGUEZ, Jordi 1984 

640 MONTARDIT BORARULL, Núria 1984 

641 COMPANYS FERRERONS, Isabel 1984 

642 JORNET CABALLER, Jaume 1984 

643 MORANT CLANSCET, Jordi 1984 

644 OLIVÉ OLLÉ, Francesc 1984 

645 GUSTEMS MARIMON, Assumpció 1984 

646 AGRAMUNT, Miquel 1984 

647 FABRA ABAT, Núria 1984 

648 TOMÀS. Ramona 1984 

649 MAGRE VENTURA, M . Carmen 1984 

650 ROVIRA I SALVAT. Jordi 1985 
651 VIRGILI GASOL, M . Joana 1985 
652 C O C A N O GARCÍA, Pablo 1985 
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653 NIN I BO. Joan 1985 

654 SERRA VALLS, Josep 1985 

655 MASSACHS SURIOL, Josep Maria 1987 

656 CASANOVA A L A M E D A , Martín 1987 

657 CALLAO I COSTA, Manuel 1987 

658 AMENÓS BASORA. Jordi 1987 

659 SERRA ARÉVALO, M . Àngels 1987 

660 RESPALL PÉREZ, Pilar 1988 

661 SOLÉ CUNILLERA. Carmina 1988 

662 ALTARR1BA ALBERCEI, Emília 198S 

663 BALUJA BARREIRON, Josep 1988 

664 FERRER I BOSCH. Josep 1989 

665 ARGENTÉ DOMÈNECH, Emili 1989 
666 MIRALLES BR1LLAS, Miquel 1989 

667 MICÓ I CORNADÓ, Joan • 1989 
668 BANÚS GASSOL. Josep M . 1989 

669 LÓPEZ I SAUCE, Ramon 1989 

670 ROVIRA MORGADES. Anna 1989 

671 GÜELL I PÀMIES, Jesús M . 1989 
672 B O A D A I ESPOLET. Rosa M . 1989 

673 BANÚS 1 BANÚS. Marcel 1990 

674 SANDOVAL SARRIAS, Jaume 1990 

675 ARTIGAL I VIDAL, Carles 1990 

676 VENTURA I GARRIGA, Emili 1990 

677 PONCE I GIRONÈS, Rosalina 1990 

678 RAMÍREZ FUENTES, Núria 1990 

679 PALLARÈS BARBAT, Pere 1990 

680 MUNTÉ GONZÀLEZ, Roger 1990 

681 PRAT ABELLA, David 1990 

682 MENÉNDEZ LÓPEZ, Javier 1990 

683 MIQUEL, Pilar, vda. Martínez Betesa 1990 

684 BARTOLÍ I PARERA, Josefina 1990 

685 FERNÀNDEZ FERNÀNDEZ, Francín 1990 

686 BATET COMPANY, Carolina 1990 

687 TORRERO I MARTIN, Montserrat 1990 

688 RIBAS I BALLESTÉ, Daniel 1990 

689 JOANPERE I CIURANETA, Lluís 1990 

690 MASSÓ CARBALLIDO, ManueLJaume 1990 

691 B A C H I CUCI4ILI.O, Ignasi Josep 1990 

692 PIGEM CIURANA. Blanca 1991 

693 SECALL ROCA, Júlia 1991 
694 PIQUER I FERRER, Esperança 1991 
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695 ÒDENA VILARRUBIAS, Simeó 1991 

696 MAJÓ RAIS, Àngela 1991 

697 RESINA NAVAS, Juan Antonio 1991 

Ó9S A R N E D O 1 MARTÍ. Margarida 1991 

699 LLEDÓS PALAU. Josep Maria 1992 

700 CAPDEVILA I ROVIRA, Caterina 1992 

701 JANÉ COCA, Joan M . 1992 

702 FALCÓN PÉREZ, Pilar 1992 

703 FERRÉ NUNELL, Josep M . 1992 

704 MARTÍ. Joan 1992 

705 COLELL PUIGBÒ, M . Elvira 1993 

706 NAVARRO I FERRÉ, Josep 1993 
707 FREIXA I FONT, Marta Rosa 1994 

70S B O A D A FUSTÉ, Jordi 1994 

709 DALMASES I PONS, David 1994 

710 M U N O Z I L O Z A N O , Hortènsia 1994 

711 EXPLOTADORA DE MANANTIALS S.A. 1994 

712 ARMENGOL CALVET, Jaume 1995 

71.3 SILES I COLELL, Esteve-Josep 1995 

714 DOMÈNECH I BARGALLÓ, Josep 1995 

715 SILES I COLELL, Joan Anton 1995 

716 Z O M E N O SERRA, Manel 1995 

717 ÒDENA I VIRGILI, Elisenda 1995 

718 MIRET NIN, M . Montserrat 1996 

719 ROIG ALTARRIBA, Josep M . 1996 

720 BANERES MARCO, José A. 1996 

721 HEMEROTECA CAIXA TARRAGONA 1996 

722 VELLVÈ NAVARRO, M . Alícia 1996 

723 MIQUEL CRUZ, Elisa 1996 

724 GARRIGA RIERA, Joaquim 1996 

725 GÓMEZ, Salvador-Joan 1997 

726 SOLÉ NAVARRO, Maria del Mar 1997 

727 MOLINA FERRER, Mercedes 1997 

728 SALVÀ I SALA, Agustí 1997 

729 PARELLADA SERRA, Carme 1997 

730 HERAS MACIÀ, M . Antònia 1997 

731 ESCODA ANGUERA, Josep-Jesús 1997 

732 BLASCO FERNÀNDEZ, Manel 1997 

733 ANGLÈS I GARCIA, Francesc 1997 

734 VALLDOSERA PIERA, Àngel 1997 

735 VALLDOSERA MIRALLES. Laia 1997 

736 NOLLA I MARTÍ, Josep M . 1997 
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737 MAGRE D A L M A U , Antònia 1997 

738 SANTOS CLARAMUNT. Josep-Oriol 1997 

739 CONTTJOCH B O A D A , Jordi 1997 

740 GORT JUANPERE, Ezequiel 1997 

74.1 PADRÓ CANALS, Montserrat 1997 

742 RIERA FORTUNY, Pilar 1997 

743 LÓPEZ POVILL. Paloma 1997 

744 MI RAS I BERNAL. Guadalupe 1997 

745 SANCHO 1 YSCLA, Ferran 1998 

746 PRATS BATET, Josep Maria 1998 

747 I4UBER COMPANY, Antoni 1998 

748 MARTÍ I BASOMBA, M. Teresa 1998 

749 FIGUERAS BALLART, Florencí 1998 

750 G O N Z A L V O B O U , Gener 1998 

751 BALDOR ABRIL, Elisabeth 1998 

752 SABATÉ V1LLARET, Jordi 1998 

753 SABATÉ ARNAIZ, Pedró 1998 

754 VILA M A Y O , Octavi 1999 

755 VTLÀ TINTORÉ, Joan 1999 
756 RIBÓ MARTÍ, Jordi 1999 
757 M A Y N O U AMAT, Rosalia 1999 
758 SERRAMALERA FUGUET, Anna Maria 1999 

759 VALLVÉ NAVARRO, Albert 2000 

760 SOLER FUGUET, Josep Lluís 2000 

761 SERRA PALLARÈS, Maribel 2000 

762 FUGUET JORDÀ, Elisabeth 2001 

763 VILÀ M A Y O , Ester 2001 

764 A G R E D A SABADA. Jesús 2001 

765 GtïïNOVART PUJALS, Xavier 2001 

766 RECASENS ROVIRA, Maria 2001 

767 VAQUER BASORA, Sònia 2001 

768 QUÍLEZ MATAS, Julio 2001 

769 ÀLVAREZ SALTÓ. Sílvia 2001 

770 PALMA RAPOSO. Dolors 2001 

771 LOREN TRAVIESO, Salvador 2001 

772 BERMEJO MUNIESA. Ramon 2002 

773 BERTRAN PARÍS, Francesc 2002 

774 SALAT BRLINEL, Xavier 2002 

775 CONESA GIMENO, Núria 2002 

776 P U E Y O GRACIA, Àngel 2002 

777 SALTÓ COSCOLÍN, Jaume 2002 

778 FIGUEROLA DOMÈNECH, Sefa 2002 
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779 CONESA GIMENO, Núria 2002 

780 POBLET ARBÓS, Àngel 2002 

781 COSTALS VIDAL, Narcís 2002 

782 TOLRÀ POUS, Núria 2002 

783 VIVES CORBELLA, Pilar 2002 

784 FERNÀNDEZ MARTÍNEZ, Manuel 2002 

7S5 GARRIGA PUJALS, Montserrat 2002 

786 MOLINA CABRÉ, Anna Maria 2002 

787 REGUÉ GODALL, Ramona 2003 

788 IKUMI, Saburo 2003 

789 SALVÀ CALAF, Josep Anton 2003 

790 VIDAL BRUGUÉS. Ramon 2003 

791 VIRGILI COLET, Antoni 2003 

792 • PANADÈS MARTÍ, Josep 2003 

793 ESTRADA MILÀ, Lluís 2003 

E S T A T U T S D E L ' E N T I T A T 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES 
CREUS aprovats per l'Assemblea General Extraordinària de Socis celebrada el dia 
17 de març de 2002. 

CAPÍTOL I - N O M , OBJECTE I DOMICILI DE L'ENTITAT 
Article 1 - Aquesta entitat, sense afany de lucre, s'anomena "Arxiu Bibliogràfic 

de Santes Creus", i és regida pels presents estatuts, aprovats definitivament en 
Assemblea General Extraordinària, el dia 17 de març de 2002. L'Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus es regirà per la llei 7/1997 de 18 de juny, d'associacions. 

Article 2 - El seu objecte social consisteix a fomentar i divulgar l'estudi de 
la història, l'art i l'arqueologia del monestir de Santes Creus i de les seves fundacions, 
així com la investigació historicosocial, econòmica, antropològica i cultural de 
l'actual municipi d'Aiguamúrcia des de l'exclaustració fins als nostres dies, i formar 
un arxiu i una biblioteca amb tot aquells documents i objectes d'interès per als 
fins de la societat, obtinguts per donació, adquisició i dipòsit. 

Article 3 - L'activitat de l'entitat és la de celebrar, promoure i impulsar tota 
mena d'activitats que interessin Santes Creus, dins de les funcions pròpies de 
l'entitat. L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus pertany al municipi d'Aiguamúrcia. 
El seu àmbit territorial d'actuació és el de Catalunya. 

Article 4 - El domicili social de l'entitat és a la biblioteca del monestir de 
Santes Creus, per especial concessió del Patronat del Monestir. 
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CAPÍTOL II - DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LENTITAT 
Article 5 - La suprema direcció i administració cle l'entitat recau en l'Assemblea 

General de socis, de la qual seran mandataris- la Junta Directiva i la Comissió 
Permanent. 

Article 6 - L'Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l'any, prèvia 
convocatòria per escrit adreçada a tots els socis amb una antelació mínima de 
trenta dies. H i haurà quòrum suficient quan l'assistència dels socis sigui de la 
meitat més u. 

Article 7 - A l'Assemblea General Ordinària serà llegida i aprovada, si escau, 
l'acta de l'assemblea anterior, la memòria de l'any anterior, el moviment de caixa 
i l'estat cle comptes corresponent al mateix període. També es presentarà el 
pressupost previst per a l'exercici vinent, i es farà la renovació dels càrrecs de 
la Junta Directiva que restin vacants. Els acords de l'Assemblea General es prendran 
per majoria simple dels socis assistents en segona convocatòria si no hi hagués 
quòrum en la primera. Els socis tindran el dret d'intervenir davant les assemblees 
generals en el torn de precs i preguntes. 

Article 8 - Quan la Junta Directiva ho cregui convenient, pot convocar una 
Assemblea General Extraordinària. També pot ésser sol·licitada per petició escrita 
signada per un nombre d'associats no inferior al deu per cent, adreçada al president, 
amb una exposició precisa dels motius de la petició. 

Article 9 - L'entitat és governada per una Junta Directiva composta per: 
president, vicepresident primer, vicepresident segon, secretari general, tresorer, 
secretari de junta, i fins a un màxim d'onze vocals, elegits per l'Assemblea General. 

Article 10 - Són atribucions de la Junta Directiva: complir i fer complir 
els Estatuts, l'admissió de nous socis, l'emissió de títols de cooperador, l'edició 
del BUTLLETÍ i les altres publicacions de l'entitat, la convocatòria de les Assemblees 
Generals, a més de l'organització de totes les activitats previstes a l'article 3 dels 
presents estatuts. 

Article 11 - La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, tres vegades l'any, 
prèvia convocatòria escrita adreçada a tots els seus membres amb una antelació 
mínima de deu dies. Els seus acords es prendran per majoria simple. 

Article 12 - Són atribucions del president, la representació de l'entitat, la 
convocatòria i presidència de l'Assemblea General i les reunions de la Junta 
Directiva, decidir les votacions en les quals hi hagi empat, i autoritzar els paga
ments. 

Article 13 - En absència del president, serà substituït per un dels vicepre-
sidents, per ordre de numeració, pel secretari general, o el vocal de numeració 
més baixa. 

Article 14 - En cas de renúncia o defunció del president, serà substituït 
automàticament pel vicepresident primer, el qual, en un termini no inferior a dos 
mesos, haurà de convocar una Assemblea General Extraordinària per tal d'elegir 
un nou president. 
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Article. 15 - Són atribucions del secretari general redactar la Memòria anual, 
mantenir i fomentar les relacions culturals amb altres entitats i proposar i enregistrar 
els nomenaments de soci o sòcia de mèrit i soci o sòcia d'honor. 

Article 16 - Són atribucions del tresorer realitzar i justificar els ingressos 
i pagaments, portar al dia el llibre de comptes, presentar a l'Assemblea General 
la liquidació del pressupost de l'any passat i proposar el nou pressupost. Amb 
el president, ostentarà la signatura bancària de l'entitat. 

Article 17 - Són atribucions del secretari de Junta, portar el llibre d'actes 
de l'entitat, enregistrar els socis per ordre d'admissió i despatxar la correspondència. 

Article 18 - Els càrrecs de la Junta Directiva seran elegits per quatre anys. 
Per primera i única vegada, l'any 2004, cessaran els càrrecs de vicepresident primer, 
secretari general, tresorer, i les vocalies parells, per tal cle no cessar tota la Junta 
Directiva, l'any 2006. Tot càrrec podrà presentar-se a la reelecció durant dos 
manaments consecutius, passats aquests no podrà presentar-se de nou a la reelecció 
fins passats quatre anys, però sí que podrà optar a ocupar un altre càrrec distint 
clel que haurà cessat. En cas de renúncia o vacant d'un membre de la Junta Directiva, 
l'Assemblea General podrà optar entre proveir el càrrec o ajornar l'elecció fins 
al cessament estatutari. Els càrrecs elegits seran nomenats al mateix moment de 
la seva elecció i prendran possessió en la immediata reunió de Junta Directiva. 

Article 19 - Tots els socis de número i protectors, ja siguin persones físiques 
0 jurídiques, són candidats i electors als càrrecs cle Junta Directiva. Per a ésser 
candidat, tot soci, sigui de número o protector, haurà de presentar la seva 
candidatura per escrit i avalada per sis socis a la Junta Directiva amb quinze dies 
d'antelació a les eleccions. Els socis de número o protectors que siguin persones 
jurídiques hauran de fer constar la persona que els ha de representar mitjançant 
una certificació acreditativa de l'entitat en el moment de presentar la seva 
candidatura i igualment en el moment de la votació. 

Article 20 - En els casos imprevistos o d'urgència en què no es pugui reunir 
la Junta Directiva, la Comissió Permanent assumirà momentàniament les seves 
funcions i en donarà compte en la pròxima reunió de la Junta. Formen part de 
la Comissió Permanent el president, el secretari general i el secretari de Junta 
1 el membres de la Junta Directiva que el president cregui convenient. 

CAPÍTOL III - DELS SOCIS 
Article 21 - Hi ha quatre classes de socis: de número, protectors, de mèrit 

i d'honor. Són socis cle número o protectors aquelles persones o entitats l'ingrés 
de les quals hagi estat formalitzat per la butlleta ordinària avalada per les signatures 
de dos socis. Els socis protectors contribueixen als fons econòmics de l'entitat 
amb una quota com a mínim doble de la dels socis numeraris. 

Article 22 - Els socis de mèrit seran proposats i proposades per la Junta 
Directiva i aprovats per l'Assemblea General després d'haver escoltat i debatut 
un informe previ sobre els treballs i mèrits del candidat a favor de l'entitat o del 
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monestir de Santes Creus, que serà elaborat pel secretari general. Ei nomenament 
cle soci cle mèrit és la distinció més alta que pot atorgar l'entitat, i sempre li seran 
inferiors totes les altres que la nostra entitat tingui creades o pugui crear. Poden 
ésser socis de mèrit tant persones físiques com jurídiques, i el nomenament pot 
recaure en una persona que no sigui soci de l'entitat. 

Article 23 - Els socis d'honor seran proposats i proposades per la Junta 
Directiva i aprovats per l'Assemblea General després d'haver escoltat i debatut 
un informe previ sobre els mèrits clel candidat a favor cle l'entitat, del monestir 
de Santes Creus o del municipi d'Aiguamúrcia que serà elaborat pel secretari 
general. El nomenament cle soci d'honor és atorgat a totes aquelles persones físiques 
o jurídiques que no siguin socis cle número i protectors cle la nostra entitat. La 
seva distinció sempre serà inferior a la de soci cle mèrit. 

Article 24 - Tots els socis tenen veu i vot a les Assemblees Generals i poden 
ésser elegits i elegides per a càrrecs directius, sempre que es trobin al corrent 
en el pagament cle les quotes de soci. Els socis que siguin persones jurídiques 
exerciran els drets que els corresponen per mitja dels seus presidents o persona 
en qui deleguin per escrit. 

Article 25 - Tots els socis de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus gaudeixen 
d'entrada franca al monestir per concessió especial del Patronat clel Monestir. Els 
socis tenen accés als fons cle l'Arxiu de la Biblioteca, regulat per les normes d'ordre 
interior establertes per la Junta Directiva. Per a exercir aquests drets han d'acreditar 
necessàriament la seva condició de socis. 

Article 26 - Tots els socis, pel fet cle ser-ho, han d'ajudar a satisfer les 
necessitats econòmiques de l'entitat pagant puntualment la seva quota anual. 

Article 27 - L'entitat atorgarà títols cle cooperador a totes les persones o 
entitats que, a criteri de la Junta Directiva, ho mereixin per llur col·laboració i 
dedicació a les finalitats pròpies cle l'entitat. Aquests títols poden ésser també 
atorgats a persones que no siguin socis cle la nostra entitat, però la concessió 
de títol cle cooperador no significarà l'atorgament de cap dels drets ni obligacions 
que corresponen només als socis. 

Article 28 - Es perdrà la qualitat de soci per: defunció, baixa voluntària 
comunicada per escrit al president i manca cle pagament de dues anualitats 
consecutives sense justificació. En aquest darrer cas, el soci i sòcia donat o donada 
cle baixa que vulgui reingressar haurà de satisfer l'import cle les anualitats 
endarrerides. Quant a les baixes per defunció, el familiar del soci difunt o difunta 
que ho sol·liciti podrà fer per escrit la petició raonada de succeir-lo, subrogant-
se en els seus drets i obligacions i conservant el número d'ordre del soci difunt 
o difunta. La Junta Directiva resoldrà les peticions que se li formulin en aquest 
sentit. Les seves resolucions podran ésser recorregudes davant l'Assemblea General 
que després de revisar la petició es pronunciarà de forma definitiva. 

Article 29 - La Junta Directiva podrà sancionar les infraccions comeses pels 
socis que incompleixen les seves obligacions o que amb les seves accions doloses 
hagin perjudicat l'entitat o el monestir de Santes Creus. Aquestes infraccions es 
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podran qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents podran 
anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi 
el reglament intern. 

El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici o bé com a conseqüència d'una 
denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomenarà un instructor, que tramitarà 
l'expedient sancionador i proposarà la resolució amb audiència prèvia del soci 
presumptament infractor. La resolució final, que ha de ser raonada, l'adoptarà la 
Junta Directiva. 

El soci o socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions 
adoptades poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les 
confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes. 

CAPÍTOL IV - PATRIMONI DE L'ENTITAT 
Article 30 - El patrimoni de l'entitat és constituït pels fons arxivístics, 

bibliogràfics, museístics i de béns mobles diversos. Actualment el patrimoni de 
l'entitat es valora en sis mil euros. Els pressupostos anuals són abastats per les 
quotes dels socis, venda de les publicacions pròpies, les aportacions voluntàries 
i subvencions d'entitats i corporacions que li siguin concedides. 

CAPÍTOL V - PUBLICACIONS 
Article 31 - Com a portaveu oficial l'entitat edita des de la seva fundació 

el seu butlletí SANTES CREUS. Se'n dóna un exemplar a cada soci de franc, i n'ostenta 
la direcció el President de l'entitat. 

CAPÍTOL VI - L'ARXIU I LA BIBLIOTECA 
Article 32 - L'arxiu i la biblioteca de l'entitat estan a càrrec d'un membre 

de la Junta Directiva, que és responsable de la cura i conservació de tots els fons, 
i del registre dels materials. 

CAPÍTOL VII - REFORMA DELS ESTATUS 
Article 33 - La reforma dels presents Estatuts podrà ésser proposada per 

acord de la Junta Directiva, o per un nombre de socis no inferior al deu per 
cent, els quals signaran un escrit adreçat al president proposant-ne la reforma. 

CAPÍTOL VIII - INTERPRETACIÓ DELS ESTATUS 
Article 34 - La Junta Directiva està facultada per a interpretar els presents 

Estatuts. Qualsevol interpretació que no sigui acceptada per algun soci podrà ésser 
impugnada davant la pròxima Assemblea General, que en decidirà la interpretació 
definitiva. 
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CAPÍTOL IX - DISSOLUCIÓ DE LENTITAT 
Article 35 - Per a acordar la dissolució de l'entitat es requerirà la convocatòria 

d'una Assemblea General Extraordinària amb aquest sol efecte, i que acordi la 
dissolució amb una majoria qualificada dels dos terços dels socis assistents. 

Article 36 - En el cas de dissolució de l'entitat, l'Assemblea haurà cle nomenar 
una Comissió Liquidadora, formada per tres persones, que haurà de responsabilitzar-
se de la correcta liquidació de tots els afers pendents i efectuar el lliurament dels 
fons i efectes resultants a l'entitat que la mateixa Assemblea General designi i 
que ofereix les majors garanties de continuïtat de treball, estudi i investigació al 
servei del Monestir de Santes Creus. 

DILIGÈNCIA - Fem constar, als efectes que calguin, que la modificació dels 
Estatuts de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus han estat aprovats per l'Assemblea 
General Extraordinària cle Socis celebrada el dia 17 cle març de 2002. 

El President La Secretària de Junta 
Joan PAPELL I TARDIU Elisabeth BALDOR I ABRIL 
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P R E S E N T A C I Ó 

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus ha continuat en el darrer any la seva 
activitat que en l'aspecte cultural ha tingut dos eixos importants: el cicle de con
ferències i el retrobament amb el monestir filial cle la Valldigna al País Valencià. 
Santes Creus fou fundat com a resultat cle la política repobladora de la corona 
catalana; en aquell moment es tria l'orde clel Cister, el dels monjos blancs, com 
a garantia d'establir un nucli d'activitat espiritual, cultural però també, no en darrer 
lloc, econòmica. Aquest aspecte que marcà les fundacions de Poblet o Santes Creus 
no es limità al nostre país; els reis catalans un cop aconseguides les terres del 
País Valencià seguiren la mateixa dinàmica i així sorgiren els monestirs de Benifassà, 
filial de Poblet,"i la Valldigna, filial de Santes Creus. Per a l'Arxiu Bibliogràfic cle 
Santes Creus la Valldigna"representa un lligam privilegiat amb el País Valencià, 
un motiu d'apropament amb unes terres que comparteixen amb nosaltres una 
llengua, una cultura i , especialment, un passat històric comú del qual ambdós 
pobles estem orgullosos sense per això perdre les nostres pròpies identitats. Aquest 
any, doncs, la Valldigna ha tingut un paper important per a l'Arxiu Bibliogràfic, 
d'una banda vàrem fer-hi una visita i de l'altre el professor Ferran Garcia-Oliver, 
el millor coneixedor de la història de la Valldigna, féu la conferència amb motiu 
de la nostra festa anual. 

Important també ha estat el cicle cle conferències amb un marcat accent 
dual; d'una banda hem seguit amb la nostra tasca de recuperar i mantenir l'estudi 
històric cle Santes Creus i de l'orde del Cister; però de l'altre ens hem volgut apropar 
a l'entorn del monestir a la societat que convisqué amb els monjos i" que ho fa 
ara amb el monument; per això mateix, la temàtica local ha tingut també un paper 
destacat. Les temàtiques han estat variades, de la cuina del monestir al seu claustre, 
dels castells del Gaià a les granges dependents del monestir. No hem descuidat 
altres camps i així per fomentar"els estudis sobre Santes Creus hem convocat el 
premi abat Ferrarà de temàtica artística i arquitectònica i que s'amplià a les filials 
del monestir. També en aquest sentit hem recuperat l'intercanvi de publicacions 
amb les universitats cle Lleida, València i la Rovira i Virgili de Tarragona. La nostra 
activitat no es pot aturar aquí, no s'aturarà aquí, amb l'esforç de tots ens cal buscar 
nous camins, nous recursos per acomplir la nostra tasca com a centre d'estudis 
sobre i per a Santes Creus. 

Un cop a la relació de socis ens dóna idea que l'Arxiu Bibliogràfic ultrapassa 
un determinat àmbit municipal, són una gran majoria els socis que de fora estant 
i a través de la nostra entitat se senten vinculats amb Santes Creus, el seu important 
paper històric com a monestir i alhora com a monument i referent per al país. 
El nostre objectiu, el de tots i cadascun, és d'aconseguir ser el referent ineludible 
per a l'estudi de Santes Creus amb tot el passat i la important tasca dels que 
ens han precedit, homes i dones amb empenta que en uns temps difícils portaren 
a terme una obra que ara ens toca a nosaltres tirar endavant. 

OCTAVI VILA MAYO 

Vicepresident 2n 



VIDA ACADÈMICA 

C I C L E D E C O N F E R È N C I E S 

DIUMENGE, 8 DE J U N Y DE 2 0 0 3 

CUINA I REFETOR: EL MENÚ MONÀSTIC 
Victòria Mora, secretària general de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 
Tot i que no s'ha trobat cap receptari propi del Monestir de Santes Creus, 

es té constància que a l'orde del Cister tot estava estipulat per l'orde supranacional 
de Sant Benet, fins i tot el règim alimentari. 

Els monjos es dedicaven als treballs manuals i a l'agricultura i ramaderia. 
A l'estiu menjaven clos cops i a l'hivern un sol cop perquè durava menys el dia. 
Des dels inicis de l'orde fins al segle xtv, es diferencien els horaris d'estiu i hivern. 
En un principi, els horaris eren més estrictes, establerts per l'orde de França. 
Tanmateix, Lluís d'ELximenis els va modificar: es recomanava majoritàriament el 
vegetarianisme, encara que es permetia un augment de la ració de menjar segons 
el que s'hagués treballat, intentant evitar els excessos. De la mateixa manera, 
s'establiren els criteris de les normes de bona conducta a taula. 

La Victòria Mora s'ha basat en receptaris existents, en els productes que 
es cultivaven i en termes referents a la documentació. 

Se sap que s'explotava una salina prop del castell de Tamarit, a l'estany 
de la Móra, i és possible que s'hi fés la salaó del peix. Com a donació hi ha 
la sal de Cardona fins a finals del segle xtv. Entre d'altres donacions hi ha granges 
amb cultius, boscos, vinyes, ramats de granja, etcètera. 

Es parla de forns per coure el propi pa. Hi ha documentada una donació 
d'estris de cuina i una donació per vestit i menjar del monjo que fes missa per 
les celebracions. Es cuinava a la "llar", el forn no era tan'utilitzat, les graelles 
s'usaven bastant per fer les brases, també hi havia el "presquet", que era com 
un fogó portàtil per posar carbó. A l morter s'hi feien les picades, les salses, etc. 
La vaixella era de fusta, la de terrissa era d'importació i era considerada, a més, 
com un bé de luxe. Els gots podien ser de fusta, metall o vidre. També tenien 
tallaclores i recollidores del suc de les bèsties fetes a l'ast. 

Els menjars que feien eren: rostits, carns a l'ast, carn farcida, salses, carn 
d'olla, brou amb pa, empanades de carn, i de peix. Es menjaven en plats grans 
i per a dues persones. També es feien escudelles però eren més de tipus indivi
dual. 

Les postres eren: formatge, fruites, fruita seca, confits, neules. Fruites 
confitades amb mel, en maceració amb sucre, mel i canyella; el sucre el portaven 
des de València, i com que era més costós, es deixava més aviat per fer cures. 
Al món culinari dels monjos, les fruites que feien servir eren: taronges, llimones, 
magranes, cireres i avellanes. 

Dels productes de l'hort hi havia albergínia, cuinada sempre amb formatge; 
amb l'all es feia "almadroc", barrejat amb formatges, ou dur, oli, espècies, llard. 
Un precedent de l'allioli. Les bledes es menjaven molt, amb oli i cansalada. Les 
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carbasses es menjaven cuites amb formatge o dolces confitades. Les cebes se les 
menjaven fetes en sofregits, i s'hi podia afegir una picada. També es menjava 
col, endívies (no les d'ara); espàrrecs, que es menjaven prèviament escaldats 
("perbullits") i amb un sofregit amb llard, mel i vinagre. També es menjaven 
espinacs, festucs, enciam, naps. pastanagues (dolces o cuites), pastanagues 
blanques (que es menjaven per Santa Llúcia), porros (amb els quals es feia un 
pastís que s'anomenava "porrada", i molts llegums: arròs (de València), cigrons 
i faves (el llegum que més es menjava). Les faves es feien amb picada d'herbes 
0 bullícies amb ceba. El cultiu de la vinya era molt extens i el raïm tenia virtuts 
higièniques i medicinals, era un bon complement a l'alimentació. Es feia suc del 
raïm verd, l'agràs, per utilitzar-lo a la cuina. 

Les herbes que més s'utilitzaven a la cuina eren el safrà, la canyella (la 
més preuada), l'alfàbrega, el celiandre, comí, fonoll, gingebre, matafaluga, nous 
moscades, orenga, ruda, sàlvia, marduix, farigola... I moltes vegades era el mateix 
cuiner que curava amb herbes remeieres. 

La dieta normal dels monjos incloïa el pa, la ceba, el vi i fruita seca. El 
vi també servia per fer l'escabetx. Amb pa es feia un equivalent cle les farinetes, 
bullícies amb aigua i sal (equivalia a la polenta). L'ordi era el menjar que donaven 
als malalts, amb sucre o mel. 

Les flors també tenien cabuda a la cuina conventual: flor cle roser, de taronger, 
cle ginesta i de la carbassa. Referent als bolets, els feien cuits a la brasa amb 
salsa (amb agràs, julivert, celiandre...). També feien crema de bolets. 

Dels ruscs s'aprofitava tant la cera, per fer espelmes, com la mel, utilitzada 
com a condiment de plats cuinats, a banda dels dolços. Per fer un d'aquests dolços 
es feien servir pinyons, amb els quals s'obtenia una espècie de torró. 

De carn no se'n menjava gaire sovint, el porc sí que s'utilitzava força a la 
cuina monàstica, del bou i la vedella se'n feien servir els menuts, peus i fetge. El 
moltó i el cabrit eren la carn per excel·lència. L'aviram es menjava cuit a l'ast, tallat 
a trossos i s'acabava de coure amb mel, brou i espècies. El "menjar blanc" es feia 
amb pit cle gallines. Es feia un brou per a malalts fent un bullit a base de gallina 
1 porc que es colava amb un drap de lli. No ens podem oblidar de l'aviram de 
bosc: conill, llebre. Com a animal de caça també es consumia el porc senglar. 

Pel que fa als productes lactis eren habituals la llet i el formatge (tant d'ovella 
com de cabra), tot i que també es bevia la llet d'ametlla. També era típic el mató 
picat amb sucre i mel, amb aiguanap o aiguarrós. 

Els ous eren un complement molt important. Es menjaven de tota manera: 
ou amb agràs, julivert i alls (salsa verda). El rovell es feia servir tot sovint per 
fer salses o per espessir. 

Respecte al peix, en èpoques d'abstinència s'utilitzava més el sec que no 
pas el fresc. La truita es devia fer cuita i en escabetx. La tonyina arribava en salaó 
i es coïa amb ceba, en una cassola amb aigua per fer-ne una salsa. De salmó, 
en aquella època, se'n consumia molt a causa de l'abundància d'aquest peix a 
les nostres costes. 

SANTES CREUS (2003) 95 



VIDA ACADÈMICA 

Es diu que al monestir hi havia un motllo per a fer neules (o "neuler"), 
que no s'ha trobat mai. Tot i així la Victòria Mora ha obsequiat els assistents a 
la conferència amb una magnífica mostra de neules fetes amb un "neuler" que 
s'ha fet reconstruir a partir del que es creu que algun dia existí i feren servir 
els monjos de Santes Creus. 

SÒNIA VAQUER BASORA 

Vocal de Junta 

DIUMENGE, 15 DE J U N Y DE 2003 

MONSTRUA CONTRA BERNARDUM 
Dra. Emma Liano, Catedràtica d'Història de l'Art de la URV 
Primerament, la doctora Emma Liano ens defensa el títol de la conferència 

"monstrua contra bernardum", que significa: "rebel·lió dels monstres contra Sant 
Bernat", i fa referència a la quantitat d'escenes "monstruoses" que es troben 
esculpides als capitells del claustre del monestir de Santes Creus, totes amb un 
sentit moralitzador. 

Ens introdueix al tema dient-nos que el Cister era la gran potència religiosa 
i econòmica del segle xtv, i que per tant, es podria haver fet una construcció 
més gran del monestir, però aquí també hi ha una intencionalitat moralitzadora, 
cle la mateixa manera que en els éssers figuratius dels claustres. Sant Bernat reconeix 
que les imatges formoses desvien l'atenció del prec i l'austeritat, per tant, sant 
Bernat atacarà aquest fet. 

A l'entrada del claustre hi ha les imatges del gènesi, hi trobem l'arbre de 
la ciència i també hi ha escultures que fan referència als monjos. On hi ha aigua 
(zona del templet) es veu representada una temàtica eucarística. Temàtica satirico-
clidàctica clel camí dels monjos als allotjaments reials que va de l'entrada, davant 
la font, fins als anomenats allotjaments. 

A la galeria occidental s'hi veu representada una centauressa que es baralla 
amb un pal d'una gran rata i la gorgona (que representen la bestialitat). També 
abunden les màscares (enteses com l'engany), una altra forma de pecat, els ratpenats 
també tenen formes diabòliques. H i ha gmdes, típiques del bestiari fantàstic. També 
podem veure óssos formiguers, dips, harpies (cap de dona i cos d'animal), un 
bisbe amb ales de ratpenat (també significant el mal), lleons menjant-se gossos... 
sempre ens trobem animals híbrids. 

En retombar, tot entrant a l'església, es veu una imatge d'una cara amb 
una corona de flors, simbolitza la regeneració de la terra, la resurrecció. També 
hi ha representat l'escut dels Cervelló, el de la monarquia i la flor de lis francesa 
de Blanca d'Anjou. 

Tot i les prohibicions de sant Bernat, en construir les diverses parts del 
capitell, es varen deixar seduir per les imatges fantàstiques del gòtic. 
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Després de delectar-nos amb aquest estudi inèdit sobre les particularitats 
artístiques del claustre del monestir de Santes Creus, sempre amanides amb 
diapositives, la doctora Emma Liano va fer una visita guiada pel claustre, per a 
tots els assistents, en què va es va recórrer tot el claustre observant detinguda
ment les imatges esculpides i traduint-ne el significat. Tot un viatge fantàstic sense 
sortir del claustre del monestir, per on molts de nosaltres hem passejat força cops 
i no havíem parat atenció a totes les històries que ens descobreixen els capitells. 

SÒNIA VAQUER BASORA 

Vocal de Junta 

D I U M E N G E , 22 DE J U N Y DE 2003 

EL CONTRACTE DEL RETAULE MAJOR DE'L MONESTIR DE SANTES CREUS 
Joaquim Vicente, historiador de l'art i conservador del Museu d'Història de 

la Ciutat de Barcelona 
El conservador del Museu d'Història de la ciutat de Barcleona, Joaquim 

Vicente, especialista en història de l'art, ens va delectar amb la conferència "El 
Retaule de Santes Creus". La xerrada va ser dividida en dues parts, la primera 
cle contextualització del retaule respecte al moment històric de l'Església i la segona 
amb el suport gràfic de diapositives, per tal d'analitzar-lo i comparar-lo amb altres 
retaules de Tramulles que encara es conserven. La visita a l'església i l'explicació 
en directe no es va poder fer per manca de temps. 

L'objectiu de la construcció clel retaule era el de presidir l'església. Com 
tots els retaules barrocs, era una estructura amb els elements arquitectònics clàssics, 
talment com la façana d'un edifici irreal on habiten uns personatges d'una gran 
complexitat comunicativa per ser llegits pels fidels. Tot el retaule era dipositari 
de significació, no hi havia res d'arbitrari, era considerat com la bíblia dels illetrats. 

El Concili de Trento, amb l'esperit de la Contrareforma, dóna les noves 
directrius al tractament de les imatges, les quals han de ser fetes "a la moderna" 
amb la finalitat de promoure més devoció. 

En aquell moment, el 1648, a Valls hi havia un centre de producció retaulística 
amb Pujol i Tramulles, del gremi d'escultors que treballaven a Guissona, Vilafranca 
i Tarragona. 

En un retaule hi treballaven diversos artesans: el fuster tornejant l'arquitectura 
i ensamblant, l'escultor s'encarregava dels capitells i les imatges, el menestral pintor 
de l'estofat, l'encarnat. El retaule de Santes Creus és paradigmàtic, Vicente el 
comparà amb el de Vilanova com el del Roser, de concepció més reticular i unitària 
amb quinze escenes i el de l'Assumpció, de temàtica de sublimació eucarística, 
amb pel·licans, i també amb el de Cadaqués, amb baldaquí i d'estil més proper 
al rococó. 
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L'abat Salla de Santes Creus va voler un retaule innovador, més europeu, 
però que no tapés la llum de la rosassa, posteriorment se li va afegir l'acabat 
superior. 

En tots els retaules de Tramulles es repeteixen alguns elements: els angelets, 
i les cares de nens que són interpretades com ànimes en la tradició renaixentista, 
les flors i les fruites com l'abundància, el basament amb els termes o divinitats 
agràries de tradició romana que representen l'immobilisme, la condició i la diversitat 
humana, el nen amb el molinet, cle tradició emblemàtica que es podria interpretar 
com la persona aliena, com el Calabacillas cle Velàzquez. Dins la mateixa temàtica 
féu referència a Erasme i al llibre d'emblemes cle Ciato. 

El contracte del retaule de Santes Creus està datat el 1647 i a la cartel·la 
de la forntcula central hi ha la data de 1651. Se sap que el monestir va acollir 
el taller i el seu seguici amb despeses importants. 

PILAR VIVES CORBELLA 

Vocal de Junta 

D I U M E N G E , 7 DE NOVEMBRE DE 2003 

ELS CASTELLS DEL GAIÀ 
Marina Miquel, historiadora del Centre d'Estudis del Gaià 
La Marina Miquel ens introdueix dins el món dels castells que hi ha per 

tota la vall del riu Gaià, on també hi emmarquem el monestir de Santes Creus. 
Ella mateixa, juntament amb Josep Santesmases i Dolors Saumell, ha tret 

a llum una guia, després cle dos anys de recerca i de treball de camp, sobre 
els castells que hi ha i que hi ha hagut a la vall del Gaià. 

L'estudi tracta cle l'inventari descriptiu d'una part molt significativa clel 
patrimoni arquitectònic d'aquestes contrades, quaranta castells o fortificacions 
ubicats en punts estratègics i units pel nexe geogràfic comú clel riu Gaià. 

El riu Gaià constituïa una "Marca Extrema", un dels llocs més extrems del 
domini del comtat de Barcelona i un dels llocs amb inferioritat militar i política 
per combatre el califat cordovès, tot i que no constituïa un límit fronterer. 

A mitjan segle x, els dominis del comtat de Barcelona arribaven al Gaià 
mitjà i alt. Es documenta com a castell més antic el de Queralt (851), situat al 
nord del riu, prop de Sant Gallard. D'aquest primer moment també són els del 
Montagut, Santa Perpètua-Montclar i el del Montmell, fortificacions bastides en 
llocs elevats i amb extens domini visual. Entorn de l'any 1000 ja se sap de l'existència 
de més castells: Aguiló, Santa Coloma, Pontils, Montclar, Querol, Pinyana, Selmella, 
Selma, l'Albà, a causa d'una partió de termes. En el cas del baix Gaià passa el 
mateix: a mitjan segle xt hi haurà una dinàmica de divisió a partir de la fundació 
dels castells de Tamarit, Altafulla i Montoliu. Això succeirà cada vegada que es 
porti a terme una nova conquesta. 
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A mitjan segle xi i fins a finals del segle MI, hi ha l'aparició de petits nuclis 
(quadres o turris) al voltant dels castells, en la seva major part a les valls i zones 
fèrtils. Molts dels pobles que existeixen a la conca del Gaià tenen el seu origen 
en aquestes circumstàncies: les Piles, Biure, Rocamora, Seguer, Vilardida, la Nou, 
Vespella, etc. 

A l segle xti comencen a aparèixer una nova modalitat d'assentaments 
fortificats dins els termes dels castells: les "viles noves", com seria el cas cle la 
població de Vila-rodona o un altre exemple que seria la fundació del monestir 
cistercenc de Santes Creus, el qual constituí el seu patrimoni inicial gràcies a la 
fractura del terme dels castells de Montagut i l'Albà. Així doncs, el castell de Selmella 
passà a dependre del monestir. 

A partir de llavors també anà creixent l'esperit de croada arran de la guerra 
santa cristiana contra l'Islam i algun dels castells de la conca del Gaià fou cedit 
als templers (el de Selma). També el segle xn es va caracteritzar pels primers 
abandonaments dels castells. Als senyors dels castells els va començar a atraure 
més viure a les grans conurbacions, on la vida era més còmoda. Aquest "èxode" 
va durar fins al segle xvt. Els castells anaven perdent el seu paper com a 
enclavaments defensius, encara que molts dels que es trobaven en llocs de fàcil 
accés es convertiren en segona residència de l'alta o mitjana noblesa, com és el 
cas de la reconversió en palau gòtic del castell de Querol. 

A l segle xvii van ser reocupats de forma esporàdica per certs fets bèl·lics 
i al segle xtx, durant les guerres carlines, també van tenir, en alguns casos, un 
paper defensiu important. Avui dia, es conserven alguns dels castells situats molt 
a prop cle nuclis urbans, els quals han esdevingut residències privades. 

Durant la conferència es comenta l'estat de diversos castells de la conca 
del Gaià. El castell de Santa Coloma, dins el nucli de Santa Coloma de Queralt, 
es va convertir en un palau renaixentista, com per exemple el de Rodonyà. El 
castell de Biure ha estat restaurat per uns particulars, a l'igual del de Vila-rodona 
i d'altres. Del castell de Montclar només en queden restes d'una torre, com també 
al castell de Pontils i a molts altres, que en queda algun mur. Del de Santa Perpètua 
de Gaià en queden les restes de la seva església i de la torre de planta triangular, 
a l'igual del castell de Selmella, que en queden murs i enderrocs o el de Saburella, 
on resten murs i dues torres. O l'exemple del castell de Tamarit, en què no hi 
queda res de l'antiga fortificació. 

A l final de la conferència es crea un debat sobre el mal estat actual dels 
castells, sobre el paper de les institucions i entitats privades, sobre les grans 
quantitats econòmiques necessàries per conservar el patrimoni i de sobre si val 
la pena o no conservar totes les restes o fer una selecció per salvaguardar el 
que es pugui. 

SÒNIA VAQUER BASORA 
Vocal de Junta 
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V I S I T A A L A G R A N J A D E L C O D O N Y ( E L M O R E L L ) 

DIUMENGE, 21 DE SETEMBRE DE 2003 

Maribel Serra Pallarès, documentalista de TV3 
A quarts d'onze érem a davant l'Ajuntament del Morell, un antic palau dels 

segles xv-xvi dels comtes de Montoliu, disposats a anar caminant fins a la Granja 
dels Frares, nom amb què popularment es coneix l'antiga granja del monestir de 
Santes Creus, la Granja del Codony, de la qual, actualment, ert queden unes quantes 
runes. Érem una vintena llarga, en un dia ennuvolat que, per sort, es va mantenir 
sense ploure. La majoria vam encetar el camí a peu, tot i que n'hi va haver que 
per diferents circumstàncies van preferir fer el camí amb cotxe. La distància 
que separa el poble de la granja és d'uns dos quilòmetres, està molt ben senyalitzat, 
sortint del Morell, camí del cementiri. És un itinerari planenc que discorre entre 
planes conreades, majoritàriament fruiters. Desgraciadament, el progrés també ha 
arribat a aquest poble, i hi ha un tram de la passejada que passa a ran cle la 
tanca de les instal·lacions de l'empresa Repsol, més endavant trobem una carretera 
asfaltada que sobrepassa el que ha de ser la via del tren d'alta velocitat. Sortosament, 
poc abans d'arribar a la granja tot tornen a ser camps, i aquesta apareix en un 
revolt d'un camí utilitzat"normalment pels pagesos. 

L'Ajuntament ha arranjat els voltants cle la granja amb aparcament i barbacoes 
perquè la gent pugui gaudir d'un dia a l'aire lliure prop de les singulars ruïnes. 
S'hi organitza un aplec cada any la primera setmana cle juliol. També s'hi ha 
organitzat, amb la direcció de la Fundació Pere Tarrés, dos camps de treball a 
l'estiu, per tal de netejar els accessos i les ruïnes de l'antiga granja. 

Un cop al Codony, vam seure a'esmorzar i després es va repartir una petita 
ressenya que ens servís de guia per a la visita a la granja i d'aproximació al 
coneixement del funcionament d'aquesta. El regidor del Morell encarregat de la 
Comissió de la Granja ens va ensenyar l'ermita restaurada i ens va acompanyar 
en la visita. Ens vam endinsar per les runes i hi vam passejar, intentant endevinar 
quines havien estat les funcions de cadascun dels edificis encara dempeus, tot 
i que sense sostre; vam poder veure algun cup, les restes del que devia haver 
servit per cuina i rebost, algun carrer insinuat, antigues sèquies encara utilitzades 
pels pagesos, i uns magnífics arcs apuntats que sostenien el que podria haver 
estat l'edifici principal. Segurament vam fer més ciència-fïcció que història, perquè 
l'estat de les runes i els nostres coneixements no donen per a més, però penso 
que ens ho vam passar força bé. Per acabar, vam donar un tomb per la part posterior, 
allà on devia ubicar-se l'hort domèstic, ara habilitat com a aparcament i edificis 
cle corrals, amb un petit safareig. Més avall, seguint un senderó, però al costat 
mateix, encara es pot observar l'edifici de l'antic molí del riu Glorieta, bastit damunt 
uns magnífics arcs apuntats o de diafragma (la veritat és que des de l'exterior 
no es podia veure molt bé). Actualment aquest edifici és de propietat privada 
i està tancat. Ens vam poder fer una idea, això sí, de com devia funcionar el 
molí i de per què aquelles terres foren tan preciades als ulls dels monjos. 
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Quan vam acabar la visita, que devia durar poc més d'una hora, un grup 
bastant nombrós va retornar a peu, els altres amb cotxe. De tornada ens vam 
dedicar a recollir "miraguà" una flor realment curiosa amb el fruit de la qual es 
feien els coixins, i a xerrar sobre mil coses, entre elles és clar, la influència del 
monestir a la zona... 

Només queda agrair l'amabilitat del Consistori del Morell que ens va 
proporcionar tot l'ajut que vam necessitar. 

M A R t B E L SERRA PALLARÈS 

Vocal de Junta 

V I A T G E D E L ' A R X I U A I A V A L L D I G N A 

El passat dia 6 de juliol, l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus va realitzar 
un viatge a la vall de l'Alfàndec, a la comarca de la Safor de València, i a la 
població de Simat de la Valldigna, per tal de visitar el monestir de Santa Maria 
de la Valldigna, fundat l'any 1298 pel comte-rei de la Corona Catalanoaragonesa, 
Jaume II, el Just, el qual fou lliurat a l'abat de Santes Creus, Bonanat de Vila
seca. Podem dir, doncs, que es lliurava una visita a un monestir filial cle la casa 
mare de Santes Creus per part dels socis i simpatitzants del monestir santescreuenc. 
Ens acompanyaren també el senyor Josep Jesús Escoda, en representació clel 
Consell Comarcal cle l'Alt Camp i cle l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, i alguns membres 
del Col·lectiu planenc 1714. 

Els visitants foren rebuts per les autoritats de la Mancomunitat, els alcaldes 
de Benifairó i Barx i el gerent de la Fundació Jaume II el Just. Recepció amb 
refrescs de la terra i una visita guiada pel monestir, el qual la conselleria cle Cultura 
de la Generalitat valenciana' està restaurant. S'intercanviaren les dues entitats 
bibliografia referent a les publicacions d'ambdós monestirs, així com presents de 
cortesia. Van concloure els actes amb una degustació de paella valenciana a la 
veïna població de Barx. 

A més de l'aspecte lúdic i turístic, la visita a la Valldigna ha servit per iniciar 
un agermanament no sols de les poblacions de la Comunitat de la Valldigna amb 
Santes Creus, sinó cle dues entitats, la fundació Jaume II el Just i l'Arxiu Bibliogràfic 
cle Santes Creus, que pretenen el mateix objectiu: l'estudi i difusió cultural i històrica 
de l'orde cistercenc. El proper 14 de setembre la nostra entitat celebra la seva 
Festa Anual i està previst que la fundació Jaume II el Just assisteixi als actes. Dins 
l'acte acadèmic es pronunciarà la conferència "La Valldigna, un monestir cistercenc 
filial de Santes Creus al País Valencià" a càrrec del Dr. Ferran Garcia-Oliver, professor 
titular cle la Universitat de València. 

ARXIU BIBLIOGRÀEIC DE SANTES CREUS 
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Relació de publicacions de l 'arxiu 

Des de la primera aparició de la revista Memorias, l'any 1947, després 
continuada amb el títol de Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliogràfico, l'any 
1954 — Santes Creus. Butlletí de VArxiu Bibliogràfic a partir de 1975—, fins ara, 
l'arxiu ha publicat, sota el seu patrocini, diversos treballs d'investigació i de 
divulgació històrica del nostre monestir o cle l'orde cistercenc, dels seus socis o 
simpatitzants. Moltes d'aquelles publicacions avui es troben exhaurides, d'altres 
en resten pocs exemplars. Posem en coneixement del soci la relació de les que 
encara tenim en dipòsit, amb el nombre d'exemplars que en queden per si algú 
els vol adquirir, amb el benentès que no se'n podrà facilitar cap dels que en 
restin menys de deu. 

Memorias . A r c h i v o Bibliogràfico de Santes Creus 
1. Any 1947. Fascicle únic. 47 exemplars. 
2. Any 1948. Fascicle 1. 73 exemplars. 

3. Any 1948. Fascicle 2. 58 exemplars. 
4. Any 1949. Fascicle 1. 31 exemplars. 

5. Any 1949. Fascicle 2. 45 exemplars. 
6. Any 1950. Fascicle únic. 13 exemplars. 

7. Any 1951. Fascicle únic. 7 exemplars. 
8. Any 1952. Fascicle únic. 25 exemplars. 

9. Any 1953. Fascicle 1. 58 exemplars. 
10. Any 1953. Fascicle 2. 62 exemplars. 

Santes Creus. Boletín d e l A r c h i v o Bibhogràfïco 
1. Núm. 1. Any 1954. 9 exemplars. 
2. Núm. 2. Any 1955. 18 exemplars. 
3. Núm. 3. Any 1956. 43 exemplars. 



4. Núm. 4. Any 1957. 96 exemplars. 
5. Núm. 5. Any 1957. 40 exemplars. 
6. Núm. 6. Any 1958. 92 exemplars. 
7. Núm. 7. Any 1958. 25 exemplars. 
8. Núm. 8. Any 1959. 70 exemplars. 
9. Núm. 9. Any 1959. 53 exemplars. 

10. Núm. 10. Any 1959. 79 exemplars. 
11. Núm. 11. Any 1960. 77 exemplars. 
12. Núm. 12. Any 1960. 82 exemplars. 

13. Núm. 13. Any 1961. 75 exemplars. 
14. Núm. 14. Any 1961. 68 exemplars. 

15. Núm. 15. Any 1962. 70 exemplars. 
16. Núm. 16. Any 1962. 69 exemplars. 

17. Núm. 17. Any 1963. 66 exemplars. 

18. Núm. 18. Any 1963. 54 exemplars. 

19. Núm. 19. Any 1964. 59 exemplars. 
20. Núm. 20. Any 1964. 64 exemplars. 
21. Núm. 21. Any 1965. 53 exemplars. 

22. Núm. 22. Any 1965. 77 exemplars. 

23. Núm. 23. Any 1966. 82 exemplars. 
24. Núm. 24. Any 1966. 92 exemplars. 

25. Núm. 25. Any 1967. 91 exemplars. 
26. Núm. 26. Any 1967. 99 exemplars. 

27. Núm. 27. Any 1967. 90 exemplars. 

28. Núm. 28. Any 1968. 89 exemplars. 

29. Núm. 29. Any 1969. 91 exemplars. 
30. Núm. 30. Any 1969. 86 exemplars. 

31. Núm. 31. Any 1970. 79 exemplars. 
32. Núm. 32. Any 1970. 85 exemplars. 

33. Núm. 33. Any 1970. 113 exemplars. 
34. Núm. 34. Any 1971. 57 exemplars. 

35. Núm. 35. Any 1972. 42 exemplars. 
36. Núm. 36. Any 1972. 114 exemplars. 

37. Núm. 37. Any 1973. 129 exemplars. 
38. Núm. 38. Any 1973. 133 exemplars. 

39. Núm. 39. Any 1974, 165 exemplars. 
40. Núm. 40. Any 1974. 105 exemplars. 
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Santes Creus. Butlletí de l 'Arxiu Bibliogràfic 

41. Núm. 41. Any 1975. 130 exemplars. 
42. Núm. 42. Any 1975. 119. exemplars. 

43. Núm. 43. Any 1976. 133 exemplars. 
44. Núm. 44. Any 1976. 112 exemplars. 

45. Núm. 45. Any 1977. 113 exemplars. 
46. Núm. 46. Any 1977. 102 exemplars. 

47. Núm. 47. Any 1978. 125 exemplars. 
48. Núm. 48. Any 1978. 115 exemplars. 

49. Núm. 49. Any 1979. 21 exemplars. 
50. Núm. 50. Any 1979. 130 exemplars. 

51. Núm. 51. Any 1980. 37 exemplars. 
52. Núm. 52. Any 1980. 33 exemplars. 

53. Núm. 53. Any 1981. 50 exemplars. 
54. Núm. 54. Any 1981. 52 exemplars. 

55. Núm. 55. Any 1982. 61 exemplars. 
56. Núm. 56. Any 1982. 42 exemplars. 
57. Núm. 57-58. Any 1983. 78 exemplars. 
58. Núm. VII (59-60). Any 1984. 59 exemplars. 
59- Núm. VIII (61-62). Any 1985. 35 exemplars. 
60. Núm. IX-X (63-64 i 65-66). Anys 1986 i 1987. 95 exemplars. 
61. Núm. XJ-XII (67-68 i 69-70). Anys 1988 i 1989. 203 exemplars. 
62. Núm. XIII-XIV (71-72 i 73-74). Anys 1990 i 1991. 84 exemplars. 
63. Núm. XV-XVI (75-76 i 77-78). Anys 1992 i 1993. 86 exemplars. 
64. Núm. XVII. Anys 1994-1997. 2 exemplars. 
65. Núm. XVIII. Anys 1998-2000. 123 exemplars. 

Publ icacions i separatcs 
/ Col·loqui d'Història del Monaquisme Català. Santes Creus, 1966, vol. I i II. 

29 col·l. 
Lleida i Santes Creus, Eufemià Fort. 25 exemplars. 
Embigats gòtics del Palau Reial de Santes Creus, I. Companys i N. Montardit. 165 

exemplars. 
Un gran llul·lista de Santes Creus, fra Jaume Gener, F. A. Miquel. 3 exemplars. 
Noticias sobre fray Tomàs de Vidaly de Nin, abad de S.C. E. Fort i Cogul. 2 exem

plars. 
Notícies biogràfiques de fra Isidre Domingo, E. Fort i Cogul. 50 exemplars. 
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Sobre la reconquesta del territori de Santes Creus, J. Iglésies i Fort. 11 exemplars. 
Notícies històriques Montblanquino-Santescreuines, A. Miquel i A. Selvat. 19 exem

plars. 
Sant Antoni Maria Claret a Santes Creus, E. Fort i Cogul. 64 exemplars. 
Notícies històriques de Santes Creus. I Còdex 459 a l'AHN de Madrid. 8 exemplars. 
Joaquim Guitert i Fontseré. In memoriam, E. Fort i Cogul. 10 exemplars. 
L'abbé de Poblet dom Pere Caixal. Maur Cocheril, O.C.S.O. 45 exemplars. 
El portal del claustre, J. Vives i Miret. 32 exemplars. 
El proyectado clausiro de Santes Creus, J. Vives i Miret. 4 exemplars. 
Valor històric d'una llegenda, F. Duran i Canyameras. 3 exemplars. 
Bio-bihliografia dEufemià Fort i Cogul, X. Fort i Bufill. 49 exemplars. 
L'albareda de Santes Creus, R. Folch i Guillén. 12 exemplars. 
Las sepultaràs de Santes Creus de los nobles fallecidos en la conquista de Mallorca, 

J. Vives i Miret. 28 exemplars. 
L'abat de Santes Creus fra Bemardí Tolrà i el procés contra l'abat Caixal de Poblet, 

E. Fort i Cogul. 4 exemplars. 
Catàleg del Museu. 206 exemplars. 
Homenatge a Vives i Miret, vol. I i II, 58 col·l. 
Homenatge de Vilanova i la Geltrú a l'historiador de Santes Creus. 
Teodor Creus i Corominas. 71 exemplars. 
Un vallenc abat de Santes Creus. Benet Vives i Pi i el Trienni Constitucional E. 

Fort i Cogul. 35 exemplars. 
Montblanc i Santes Creus, J. Vives i Miret. 153 exemplars. 
L'entorn dels goigs de Santes Creus, O. Cardona. 260 exemplars. 
El Patronat i la Comissaria de la restauració del monestir (1932-1938), P. Lloret 

i Ordeix. 3 exemplars. 
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