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L'albereda de Santes Creus: passat, present i futur 
XAVIER SALAT BRÚNEL 

L'albereda de Santes Creus és un conjunt botànic testimoni del que un 
dia va ser la vegetació de ribera del riu Gaià. Constituïda de forma estructurada 
per un conjunt d'àlbers i altres espècies vegetals arbòries, és una comunitat 
vegetal en galeria, atès que ressegueix el curs d'un riu. Cal recordar que una 
comunitat vegetal és un conjunt d'espècies vegetals que solen trobar-se juntes 
quan es donen unes mateixes condicions ambientals (tipus de sòl, disponibilitat 
d'aigua, orientació, quantitat de nutrients, etc). 

Al riu Gaià es donen les condicions ambientals perquè aquest seguit 
d'espècies vegetals que conformen l'albereda apareixin juntes. Una de les 
característiques dels boscos de ribera és la caducitat de les fulles dels seus 
arbres; això es deu a la disponibilitat sempre permanent d'aigua que hi ha al 
sòl i que permet el dispendi d'aigua que representa la rebrotada de les fulles 
a la primavera. 

L'albereda de Santes Creus és un dels paratges d'interès natural més 
petits que hi ha declarats a Catalunya: són poc més de dotze hectàrees que 
es troben situades al peu mateix del monestir de Santes Creus; tot i ser un 
espai reduït, la seva gestió i la seva conservació són complexes, a causa de 
la forta influència humana que ha patit de forma secular. Podem destacar la 
predilecció de l'orde del Cister per establir-se molt a prop dels cursos d'aigua, 
especialment aquells en què la vegetació constitueix populetums (alberedes), i . 
que ha provocat canvis en la conformació d'aquest espai. 

De fet, quan parlem d'albereda, botànicament estem parlant de tres co
munitats vegetals íntimament ; lligades que es distribueixen a l'espai seguint el 
gradient d'humitat que aporta el curs del riu. A primera línia, just a la llera, 
trobem una salzeda; al marge del riu trobem una albereda típica formada per 
àlbers com a espècie arbòria dominant, i darrere d'aquesta trobem una omeda. 
Aquesta distribució és deguda a les exigències d'aigua de cada espècie arbòria. 
Acompanyant cada espècie d'arbre hi ha tot un seguit d'arbustos, pocs, i herbes 
que ajuden a definir la comunitat; així hauríem de trobar la saponària (.Sapo-
naria officinalis) acompanyant la salzeda, la vinca ÇVinca minor) acompanyant 



XAVIER SALAT BRÚNEL 

l'albereda i el mill grua {Lithospermum purpureo-coeruleum) com a company 
de l'omeda. 

L'omeda seria la comunitat vegetal que faria la transició cap a la comu
nitat climàtica pròpia de les nostres contrades, l'alzinar; és clar que a Santes 
Creus, una vegada s'acaba l'omeda, actualment, no hi ha cap altra comunitat 
vegetal. 

És característica de l'albereda i l'omeda la quasi absència d'arbustos; 
això és degut a la poca llum que arriba a nivell del terra a conseqüència del 
cobriment que fan les fulles i, per tant, del filtre que fan. 

A l'esquema següent es reprodueix la disposició de les comunitats vegetals 
de ribera a l'albereda de Santes Creus. 

SSW 

A A' B 
(1) (2) (3) 

(1) Salzeda (Saponarlo-Salicetum purpureae). 
(2) Albereda (Vinco-Populetum albae). 
(3) Olmeda (Hthospermo-Ulmetum minoris). 

B Llera (eixuta i funcional) del riu Gaià, 
A,A' Carretera. 

Extret de Folch i Guillén 

Evidentment que no parlaríem del futur de l'albereda de Santes Creus 
si no estigués en perill l'equilibri ecològic de les comunitats vegetals que la 
formen. No cal investigar massa per entendre que el problema principal de 
l'albereda és la freqüentació humana que pateix. Com a fets negatius d'aquesta 
elevada freqüentació hi trobem la nitrificació del sòl, el calcigament desme
surat, la pressió sobre les espècies vegetals i la seva destrucció; aquests fets 
comporten la substitució de les espècies pròpies d'aquesta comunitat vegetal 
per altres de nitròfiles. El calcigament fa que es compacti el sòl i impedeix la 
bona C i rcu lac ió de l ' a i r e , i com a fet t r a n s c e n d e n t a l i m p e d e i x q u e els p l a n ç o n s 
d'àlbers es desenvolupin. Aquest darrer fet és el que fa canviar la dinàmica 
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de l'albereda, ja que els plançons no creixen i no substitueixen els exemplars 
que van desapareixent per mort a causa de l'envelliment. Per tant, aquí rau 
el principal problema de l'albereda, la disminució d'espècies arbòries que fan 
perdre l'ambient nemoral del bosc de ribera, cosa que fa canviar, al seu torn, 
les condicions de llum i humitat del sotabosc. Si hom no hi posa remei, la 
desaparició dels àlbers es donarà en un termini més aviat curt de temps, i 
deixarem de tenir una albereda, per convertir-se en una arbreda completament 
humanitzada. 

Disposem de diferents inventaris d'espècies vegetals fets al llarg del temps 
de l'albereda, la qual cosa ens dóna una idea de l'evolució de les comunitats 
vegetals i de la població d'arbres i ens pot donar una idea de com aquesta va
riació pot afectar la constitució florística d'aquest bosc de ribera tan singular. 

Disposem de quatre inventaris fets al llarg dels darrers 150 anys: el primer 
el 1846 fet per un litigi entre l'Ajuntament d'Aiguamúrcia i la representació de 
l'Estat, i els altres realitzats els anys 1991, 1994 i 1997. Aquests inventaris es 
quantifiquen en el gràfic següent: 

Nombre total d'exemplars 

-•—Totals 

1846 1991 1994 1997 

Veiem en primer lloc que hi ha hagut una disminució en aquests anys 
de 79 exemplars d'arbres. El problema no està en la disminució global de la 
quantitat d'exemplars, sinó en les variacions que ha sofert el nombre d'exemplars 
de cada espècie. 
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En el gràfic següent es veuen les variacions de cada espècie d'arbre. 

• Oms 
• Àlbers 
• Lledoners 

1 | ; 
• Oms 60 225 220 149 
.-.Albets 379 77 75 60 

) • Lledoners! 10 j 146 130 [ 1 0 Y 

El fet destacat per a l'albereda és que hi ha una disminució molt important 
d'àlbers, uns 319 exemplars; per contra, hi ha un augment considerable d'oms 
i especialment de lledoners, que és una espècie menys exigent pel que fa als 
nivells d'aigua al sòl. S'estableix així una competència per l'espai i els recursos 
hídriçs entre les diferents espècies vegetals. 

Un altre fet que cal destacar és l'envelliment de la població d'àlbers degut 
a la no-renovació d'exemplars. Això es pot veure en els gràfics de les classes 
diametrals, en els quals s'agrupen els exemplars d'arbres de cada espècie segons 
el seu diàmetre; així se'ns dóna una idea de l'estat de la població: si hi ha molts 
exemplars de les classes diametrals altes i pocs de les baixes voldrà dir que 
la població està envellida, hi ha poca capacitat de renovació dels exemplars, i 
l'albereda, si persisteixen aquestes condicions, desapareixerà. 

En els gràfics següents es mostren en l'eix horitzontal les classes diametrals 
agrupades de cinc en cinc centímetres i en l'eix vertical el nombre d'exemplars 
de cada espècie; com més desplaçades estan les barres cap a la dreta, més 
envellida és la població. 

Classes diametrals om 

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 
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Classes diametrals Om 

35 

• Om 

15 

10 

5 

0 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

Dels gràfics s'extreu que la població d'àlbers està molt envellida i no 
hi ha gairebé exemplars joves que renovaran la població. Per contra, la dels 
lledoners és una població jove que està en augment, mentre que la població 
d'oms ha patit la malaltia de la grafiosi, una afecció fúngica que ha fet dismi
nuir molt el nombre d'exemplars, especialment els de gran port, que són els 
més afectats pel fong. 

Un altre aspecte que cal destacar és la introducció d'espècies arbòries 
foranes com són els castanyers d'índies i els plàtans que, en certa manera i 
juntament amb la capacitat expansiva dels lledoners, fan una pressió sobre les 
espècies autòctones. 

Tot i les dades pessimistes que es presenten pel que fa a la disminució 
de les espècies característiques de l'albereda, les darreres actuacions de tanca
ment de zones de l'albereda ha propiciat un creixement de plançons d'àlber i 
om que fa pensar que si no hi ha més pressió humana a les zones tancades es 
pot recuperar la població d'àlbers i oms, tot rejovenint-la. Caldrà fer un segui
ment de la població d'arbres i les seves classes diametrals per comprovar com 
evolucionen les respectives poblacions i veure si és un sistema per a recuperar 
l'ambient nemoral de l'albereda. 

Donada la singularitat de l'indret, caldria que des del municipi, des 
de la Diputació de Tarragona i des del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya s'agafés el ferm compromís d'avançar plegats en la 
conservació d'aquest indret per mantenir-lo en les millors condicions, atès que 
és un element molt singular del mapa botànic de Catalunya. 
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Alimentació i ascetisme. 
La proposta dietètica inicial del Cister 

A N T O N I RIERA M E L I S 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

I . INTRODUCCIÓ 

Amb la fundació de Cister com a abadia independent de Molesmes, el 21 
de març de 1098, per l'abat Robert, amb el beneplàcit de l'arquebisbe Hug de 
Lió i del bisbe Gualter de Chalon-sur-Saòne, s'obrien sengles capítols importants 
de la història de l'espiritualitat i de la història de l'alimentació europees. El "Nou 
Monestir" —creat sobre unes terres boscoses i rellents, concedides pel vescomte 
Renaud de Beaune i pel comte Eudes de Borgonya—- endegaria una renovació 
de la vida cenobítica i un canvi en el comportament dels monjos al refetor. 
Mentre que les aportacions de l'orde cistercenc al terreny de l'ascetisme han 
generat una abundosa i qualificada bibliografia,1 el seu llegat en el camp de la 
dietètica monàstica està per estudiar. És d'agrair, doncs, que l'Arxiu Bibliogràfic 
de Santes Creus, conscient d'aquesta mancança, hagi volgut dedicar la conferència 
de la seva festa anual a l'anàlisi del model alimentari inicial de l'orde. 

El Cister, com qualsevol altre corrent religiós o cultural, no pot estudiar-
se, tanmateix, aïlladament, en si mateix, com si contingués totes les claus de 
la seva explicació. Aquesta reforma monàstica sorgeix en un moment concret, 
la darreria del segle X I , i en un context determinat, els eixos vertebradors del 
qual eren l'auge de la societat feudal, l'esgotament de la reforma gregoriana i 
l'inici de la crisi del seu principal protagonista, Cluny. Totes aquestes circums
tàncies condicionaren les característiques originàries del nou moviment espiritual. 
La meva pretensió consisteix a analitzar, en el breu temps de què disposo, 
la proposta alimentària inicial del Cister, tot relacionant-la estretament amb el 
model d'ascetisme de què dimana. 

Convé, emperò, començar amb una advertència: a causa de la natura de 
les fonts que ens han arribat de la fase liminar del Cister, escasses i de cro-

1. Ben resumida i analitzada a L'histoire des moines, chanoines et reügieux au Moyen 
Àge. Guide de rechercbe et documents, dirigit per A. Vauchez i C. Caby, Brepols, 2003, pp. 24, 
45, 103, 117 i 234-235. 
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nologia encara controvertida,2 intentaré reconstruir el model alimentari, l'ideal 
dietètic, més que no pas els àpats reals que es devien consumir al refetor dels 
monjos blancs, a la primera meitat del segle XII, durant els abadiats de Robert 
de Molesmes, Alberic, Esteve Harding i Bernat de Claravall. 

I I . EL CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I CULTURAL 

Entre 1060 i 1280 aproximadament un restringit grup de terratinents armats 
van imposar el seu ordre a Occident. L'ascens econòmic, social i polític d'aquest 
col·lectiu militar es féu a càrrec de les capes baixes rurals i, en menor grau, 
dels poders públics. Aquest ordre senyorial, que recolzava damunt una radical 
desigualtat jurídica i econòmica de les persones, es revelaria aviat força eficaç, 
dinàmic i innovador. Coincidint amb el predomini d'aquesta nova aristocràcia 
militar es produirien simultàniament, arreu d'Occident, una expansió demogrà
fica, una obertura econòmica, una transformació de les estructures familiars i 
dels mecanismes d'enquadrament de la mà d'obra, una renovació tecnològica i 
científica i una modificació dels sistemes alimentaris. 

En un món encara profundament rural, com l'Europa de l'any mil, les 
transformacions decisives es van desencadenar al camp. Va ser a l'àmbit rural 
on es registraren els primers símptomes d'un canvi de tendència, de l'inici d'una 
llarga fase d'expansió econòmica. Encara que els signes anunciadors dels nous 
temps eren ja perceptibles des de 980, el creixement no es generalitzà al conjut 
d'Occident fins ben entrat el segle XI , quan, després de les fams de 1005-1006 
i de 1032-1033, una progressiva recuperació de la vida i l'esperança s'afermà 
sobre la mort i el pessimisme. Des del segon terç de la centúria, les rompudes, 
els intercanvis, l'oferta monetària, l'especialització del treball, la revalorització 
de les activitats mecàniques i la creativitat tecnològica i científica prosperaren, 
a ritmes distints segons les regions, arreu de l'Europa occidental. 

Els senyors, durant el segle XI , en una fase caracteritzada per una forta 
agressivitat, "integraren" una bona part de la petita propitat aloera i arrenca
ren simultàniment als poders públics la facultat de jutjar, de protegir i d'exigir 
impostos i serveis a la població rural circumdant. 

Aquesta mateixa aristocràcia militar, en una segona fase, des de 1100 fins a 
1280 aproximadament, aprofitaria l'excedent de mà d'obra generat per l'expansió 
demogràfica per reduir les dominicatures i potenciar l'explotació indirecta en 
els respectius dominis. Els grans terratinents laics i eclesiàstics, durant els segles 
XII i XIII, van efectuar parcel·lacions i van concedir les tinences resultants a 

2. Com a conseqüència del poc temps de què disposo, no resumiré ni tan sols la 
polèmica suscitada entre els especialistes per les dades de redacció de les dues versions de 
ï'Exordi i de les tres de la Carta de Caritat, de la qual hom pot trobar altramemt tres breus 
però documentats reports a C. WADDELL, "The Exordium Cisterii and the Summa Cartae Caritatis", 
a Cistercian Ideals and Reality, ed. ] . R. Sommerfeldt, Kalamazoo, 1978, pp. 30-61; M. PACAUT, 
Les moines blancs. Histoire de l'ordre de Ctteaux, París, 1993, pp. 32-34, i Le origini cisterciensi. 
Documenti, a cura de C. Stercal i M. Fioroni, 2004, pp. I X - X I I . 
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famílies pageses lliures, a canvi d'una minsa renda fixa en metàl·lic, d'una part 
de la producció de cereals, vi i oli, les principals collites, d'un nombre de
terminat de caps de ramaderia menor i aviram i d'un petit contingent de pernils, 
formatges i ous, aliments de qualitat. Les exigències dels poderosos apuntaven, 
doncs, tant cap als queviures ordinaris de fàcil conservació i transport, destinats 
a l'abastament de les ciutats, com vers els articles més fins produïts als masos, 
que destinaven totalment o parcial a la taula pròpia. 

Les famílies pageses, cada cop més integrades a l'economia de canvi, 
tendien a intensificar la producció i reduir el consum dels queviures que els 
eren sostrets periòdicament en concepte de cens o que gaudien de demanda 
estable als mercats rurals propers. Pertot arreu, en unes àrees rompudes cada 
cop més extenses, el gra, la vinya i, en menor grau, el llegum prosperaven a 
càrrec dels boscos, pastures i erms; i entre les gramínies, l'ordi, el sègol, l'es-
pelta i els restants cereals secundaris reculaven davant el forment. Al paisatge 
feudal, molt diferent del que va prosperar a l'alta edat mitjana, preponderaven, 
doncs, els sementers de blat i les vinyes. L'empremta humana damunt el medi 
s'havia fet, entre 1050 i 1250, molt més palesa. Jalonaven l'espai nombroses 
viles, el nucli de població de les quals estava envoltat per horts, eres, pletes, 
vinyes, vergers i camps de cereals; estretes franges de pastures o boscos delimi
taven els termes de cada comunitat camperola i la separaven de les contigües. 
Les grans masses arbòries compactes s'havien convertit en una munió de petits 
boscatges discontinus, custodiats per agents senyorials, que hi restrenyien l'accés 
als camperols. L'expansió de l'àrea rompuda havia reduït considerablement els 
intersticis de vegetació natural. 

A indrets estratègics s'alçaven —sempre fortificades— les residències dels 
delegats dels terratinents, que incloïen sistemàticament els magatzems, on es 
dipositaven transitòriament els recursos sostrets als pagesos, i hi havia el forn, 
la farga, el molí i altres serveis per a les famílies camperoles de la rodalia. La 
mola espectacular del castell, tancada i invulnerable, vigilava i controlava, des 
d'un lloc elevat i ben visible, tota la senyoria. Darrere els murs de la fortalesa 
—sempre ben abastada— es concentrava una part important dels béns gene
rats pel treball dels masovers, per a gaudi d'una aristocràcia militar i rendista, 
que havia arrencat als poders públics la facultat de jutjar, de protegir i d'exigir 
impostos i serveis a la població rural circumdant. 

Una xarxa capil·lar de vies terrestres i fluvials comunicava les viles i els 
vilatges entre si, els connectava als castells i articulava aquests amb les ciutats. 
A les cruïlles de camins, prosperaven mercats, on els pagesos de la zona do
naven sortida als seus petits excedents agropecuaris i compraven alguns articles 
manufacturats de provinença majoritàriament urbana, aportats per comerciants 
professionals, vinguts de les ciutats. 

El creixement demogràfic i econòmic es perllongaria fins poc després 
del 1250, quan les grans rompudes es tancaren arreu d'Occident, per tal com 
gairebé totes les terres conreables amb la tecnologia agrària de l'època ja es
taven en explotació. A les àrees centrals, de colonització prematura, els camps 
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més prims i àrids, després de més de dos segles de conreu, havien esdevingut 
improductius. El dèficit crònic d'adob, l'escassa potència de l'instrumental ara-
tori i la inobservança estricta de les rotacions havien trencat l'equilibri biològic, 
sempre precari, dels sòls. 

En el trencament d'aquest equilibri biològic hi havien jugat un paper im
portant l'afany dels pagesos per obtenir excedents comercialitzables, la pressió 
senyorial i la sobrecàrrega demogràfica. 

La caiguda de la productivitat va provocar que el conreu de la pròpia 
explotació no garantís ja l'autosuficiència alimentària en un sector creixent de la 
pagesia, que es veié obligat a disminuir el consum, cercar ingressos complemen
taris i sol·licitar reduccions de censos als senyors. Al patrimoni de la Pia Almoina 
de la Seu de Barcelona, per exemple, del 1260 ençà, moltes famílies pageses 
demanen —com ha demostrat recentment Tomàs López Pizcueta—3 una correc
ció a la baixa dels respectius agrers, "propter sterilitatem terre" o "quare dicta 
terra est modicum fructuosa". Aquesta tendència assolirà la màxima intensistat 
a la segona dècada del segle XIV, quan s'obri, tant a Catalunya com a la resta 
d'Occident, el "període de les dificultats". 

I I I . L E S REPERCUSSIONS D E L C R E I X E M E N T ECONÒMIC E N E L FUNCIONAMENT I N T E R N D E LES 

COMUNITATS MONÀSTIQUES 

El creixement experimentat, des de mitjan segle XI, per l'economia occi
dental va acabar per afectar el funcionament intern de les abadies, les rendes 
de les quals van experimentar una alça espectacular. El maneig de diners hi 
esdevingué, a l'etapa central de l'edat mitjana, una pràctica corrent. Les donacions 
post obitum i les almoines provinents de persones de la més diversa extracció 
social, les esglésies pròpies i una gestió curosa del patrimoni constituïen la base 
damunt la qual recolzava la prosperitat dels grans monestirs. Com a conseqüèn
cia d'aquesta agregació continuada de recursos, els monjos, sense abandonar a 
nivell individual l'esperit de pobresa originari, ingressen al restringit cercle dels 
potentats. "Fit monachus miles, sed fit de paupere dives", comenta amb ironia, 
cap al 1080, un canonge francès en referir-se als nombrosos cabalers de la 
noblesa que prenien l'hàbit.4 

L'expansió del patrimoni obligava els professos a dedicar una part crei
xent del seu temps a les tasques administratives i a pledejar contra els hereus 
que es negaven a lliurar els béns llegats pels seus progenitors al monestir. La 
mateixa dispersió de les terres contribuïa a espargir les comunitats, alguns mem
bres de les quals eren enviats, sols o en petits grups, a priorats llunyans per 
tal de supervisar el treball dels pagesos i recaptar-hi les rendes. A mesura que 

3. T . LÓPEZ PIZCUETA, La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d'un patrimoni 
eclesiàstic català baixmedieval, B a r c e l o n a , 1998, p p . 300-310. 

4. J . LECLERC, " L a cr ise d u m o n a c h i s m e a u x X l è et X i l è siècles", a Aux sources de la 
spiritualité occidentale. Étapes et constantes, París, 1964, p . 179. 
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els monestirs incrementaven els seus nivells de rendes, un nombre creixent de 
cabalers de la noblesa hi sol·licitaven l'ingrés. Aquests membres de l'aristocrà
cia, un cop al claustre, no volien canviar els seus costums, tot començant pels 
alimentaris. La dispersió territorial dels monjos i l'ingrés creixent de fadristerns 
de la noblesa provocaven, a les comunitats més solvents, una inobservança 
gradual de la Regla i una secularització progressiva de la vida dels professos, 
dos fenòmens criticats pel sector més radical de la clerecia i per la literatura 
profana de l'època. 

El paradigma d'aquesta dinàmica era Cluny, on es produïren, a partir del 
1070, un seguit de canvis importants, en el règim de vida i en la dieta dels 
monjos. La millor font per analitzar aquestes transformacions són els Costums 
d'Ulric,5 una codificació dels usos interns de la gran comunitat borgonyona, 
redactats cap al 1085. Benet de Núrsia, a mitjan segle VI, havia previst que els 
monjos, en determinades condicions, havien d'assumir fins i tot les feines agrà
ries, treballs que no constituïen, en cap cas, tasques vils, incompatibles amb la 
dignitat d'un asceta, ni un càstig, sinó el mitjà més adient de guanyar-se el pa 
i el vi dels pobres, i un bon procediment per a rebaixar la concupiscència. El 
818, Benet d'Aniana, a la reforma de la norma benedictina originària impulsada 
per Lluís el Piadós, va excloure ja aquesta eventualitat i va reduir les feines 
mecàniques dels monjos a favor de les tasques litúrgiques. Aquesta tendència 
es va accentuar encara més a Cluny, on el treball manual dels monjos va que
dar circumscrit a unes poques activitats més simbòliques que reals, com cavar 
l'hort, esgranar llegum i pastar, de tant en tant, el pa de la comunitat. La seva 
contribució a l'explotació del patrimoni consistia exclusivament a organitzar el 
treball dels pagesos i dels jornalers, controlar-los i administrar-ne els resultats 
materials. L'ocupació específica del monjo era la pregària, no les tasques rurals, 
i el seu àmbit, el cor, no els sementers ni les pastures. La comunitat passava 
una bona part del dia reunida a la capella, cantant. D'un monjo no se n'havia 
d'esperar, segons els teòrics cluniacencs de la darreria del segle XI , afany de 
sofriment o laboriositat, sinó entrega a la preguera, castedat, despreniment dels 
afers mundans i caritat. De l'equilibri dissenyat per Benet de Núrsia entre oració 
i treball no en quedava, doncs, gairebé res. 

A Cluny, com a conseqüència d'aquest rebaix del nivell ascètic, el règim 
alimentari perd la frugalitat originària i esdevé més abundant i variat. El laxis-
me ascètic — i alimentari— no fou, tanmateix, exclusiu dels monjos negres: va 
arrelar, a l'etapa central de l'edat mitjana, a moltes altres congregacions, com 
es desprèn de les crítiques d'alguns moralistes coetanis. Per a aquestes comu
nitats, el plaer de la taula no era incompatible amb la vida ascètica, ja que 
aquest, ben temperat, pot, fins i tot, elevar l'esperit. L'enologia occidental deu 
molt a aquestes comunitats relaxades, que van crear alguns dels principals vins 
de l'època i la seva herència avui encara és reivindicada per algunes àrees de 
gran tradició vitícola, com la Borgonya i la Xampanya. 

5. "Antiquiores consuetudines Cluniancensis monasterii", a J . P. MIGNE; Patrologiae cursus 
completus. Series Latina, París, CXLLX, 1882, pp. 633-778. 
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Era tan abundant i refinada la dieta dels cluniacencs6 de començament del 
segle XII com sostenen els seus nombrosos detractors, amb Bernat de Claravall 
al capdavant? La comunitat normalment feia dues menjades al jorn. El dinar, 
que se servia a sexta, constava de dos plats cuits, un de llegums, normalment 
faves, i un altre de verdures,7 d'acord amb la Regla de Benet de Núrsia, i d'un 
suplement, el "general", que substituïa el tercer plat —de fruita o d'hortolisses 
tendres— previst eventualment a l'esmentada normativa. El "general" consistia 
en cinc ous o una ració de formatge cuit.8 Aquests plats anaven sempre acom
panyats d'una lliura de pa de blat i d'una aimina de vi sense rebaixar, que 
cada comensal rebia en una copa gran.9 El sopar, molt més frugal que el dinar, 
estava constituït per les restes del pa i del vi que havien sobrat a cada comen
sal al migdia i per fruita del temps o hòsties.10 Aquells monjos, poc curosos, 
que s'haguessin acabat el pa i el vi al primer àpat en rebrien un suplement a 
l'horabaixa. Els dies normals es distribuïa, després de l'ofici del matí, entre els 
monjos de servei, els sagnats de poc, els vells i els infants, un desdejuni, el 
mixtum, consistent en un tros de pa i un got de v i . 1 1 Per als membres adults i 
sans de la comunitat aquest desdejuni no era preceptiu sinó voluntari. Al ves
pre, els membres de la comunitat que tinguessin set, després d'haver obtingut 
el permís del majordom, podien efectuar la darrera beguda del dia.1 2 

El funcionament de la cuina i del refetor experimentava, a Cluny, alguns 
canvis els dies de magre. La comunitat dejunava dilluns, dimecres i divendres, 
des de la Pentecosta fins als idus de setembre, i tots els dies feiners, dels idus 
de setembre a Pasqua, així com en les altres jornades prescrites per les nor
matives canòniques, com els períodes de rogatives, les vespres de les festivitats 
dels apòstols i d'altres sants i les quatre témpores. Les restriccions alimentàries 
—no vinculants per als vells i els malalts— comprenien, doncs, més de la meitat 
de l'any. Els dies de dejuni, els monjos negres feien una sola menjada, després 
de nona. La composició de l'àpat, en moltes de les jornades penitencials, no 
experimentava modificacions importants; els canvis només afectaven un dels cinc 
components: el "general" era substituït per la "pitança", que se servia en un 
plat per cada dos comensals i consistia en quatre ous o una quantitat determi-

6. Per a una anàlisi més detallada i documentada del comportament dels monjos negres 
al refetor, vegeu A. RIERA MELIS, "Alimentació i ascetisme a Europa Occidental al segle X I I . E l 
model cluniacenc", a Ir Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó, Lleida, 1 9 9 5 , 
I , pp. 39 -105 . . 

7. "Consuetudines Cluntacenses", cols 7 6 0 - 7 6 1 . 

8. "Consuetudines Cluniacenses", col. 7 2 8 . 

9 . "Consuetudines Cluniacenses", cols. 7 0 3 - 7 0 4 . 

10 . "Consuetudines Cluniacenses", col. 6 1 7 . 

1 1 . G . de VALOUS, Le monachisme clunisien des origines au XVème siècle, París, 1970 , 
I , p- 2 5 5 . 

1 2 . "Consuetudines Cluniacenses", col. 7 6 3 . 
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nada de formatge cru o cuit.13 La mortificació, doncs, només implicava sovint 
reduccions quantitatives de la dieta. El rigor s'accentuava, en canvi, durant la 
quaresma i les quatre témpores, quan els llegums i les verdures es cuinaven 
amb oli; 1 4 la renúncia al llard es compensava, emperò, amb un augment de la 
ració de pa. 1 5 

Les freqüents restriccions alimentàries es rescabalaven, a l'abadia borgo-
nyona, celebrant, en algunes dates assenyalades, àpats extraordinaris. Diumenge 
i dijous, per començar, el peix, si se n'havia pogut trobar a preu convenient, 
substituïa els ous o el formatge en el "general".16 Una vegada a l'any, el dia 
del patró de l'orde benedictí, se servien simultàniament, a la taula monàstica, 
el "general" i la "pitança". En les cinc grans festivitats del cicle litúrgic —la Cir-
cumcisió, l'Epifania, la Pasqua, la Pentecosta i el Nadal—, el quotidià cuinat de 
faves era substituït per plats força més apetibles i els comensals rebien, a més 
del pa ordinari, una coca d'ous.17 El sopar del diumenge de Quinquagèsima 
—-a les portes de les restriccions quaresmals— també era especial: n'era l'ele
ment central una de les troballes de la refinada cuina cluniacenca, els ous 
amb pebre.18 Devia ser en aquests jorns festius quan la carn, que no apareixia 
esmentada als Costums d'Ulric, entrava eventualment a formar part de la dieta 
dels monjos negres. Als àpats extraordinaris els corresponia, com és lògic, una 
beguda de luxe, el piment, vi amb mel, pebre i canyella.19 

Els Costums d'Ulric —com la Regla de Benet de Núrsia— preveien que 
els monjos sans, en determinades circumstàncies, podien necessitar, a més de 
la dieta ordinària, un suplement alimentari. Els monjos que, durant el dia, ha
guessin realitzat algun treball manual, si l'abat ho considerava oportú, podien 
beure, després de vespres, un got de vi amb mel i donzell, una bevenda rica, 
com el piment, amb hidrats de carboni.20 Els malalts, d'acord amb la normativa 
benedictina originària, gaudien, a la infermeria de Cluny, d'un règim alimentari 
especial, en què no faltava la carn,21 el queviure més adient, segons tots els 
teòrics de l'època, per a retornar les forces als mancats de salut. 

El règim alimentari dels cluniacencs, cap al 1100, estava integrat, doncs, 
per un ampli conjunt de components. Els queviures d'origen vegetal (els ce
reals, els llegums, les verdures, les fruites fresques i l'oli) preponderaven en-

13. Ibídem. 

14. G . de VALOUS, Le monachisme clunisien, I , p. 265. 

15. "Consuetudines Cluniacenses", col. 674. 

16. "Consuetudines Cluniacenses", col. 7 6 l . 

17. "Consuetudines Cluniacenses", col. 761. 

18. "Consuetudines Cluniacenses", col. 696. 

19. G . de VALOUS, Le monachisme clunisien, I , p. 259. 

20. "Consuetudines Cluniacenses", col. 677. 

21. BERNAT DE CLARAVALL, "Apologia ad Guillelmum abbatem", a Obras completas de San 
Bernardo. Edició bilingüe, Madrid, I , 1993-
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cara, si més no en els àpats quotidians, sobre els de provinença animal (llard, 
ous, formatge i peix), malgrat l'avenç considerable que aquests darrers havien 
experimentat d'ençà de la normativa de Benet d'Aniana. L'absència de la carn 
a la taula monàstica —tot i les periòdiques "recuperacions" els dies festius— 
obligava les comunitats a buscar-ne un succedani en altres comestibles "consis
tents", en viandes susceptibles d'esdevenir, pel seu alt valor nutritiu, l'element 
"fort" de la dieta. La riquesa en proteïnes i en lípids de la carn, sense paral·lel 
entre els aliments de natura vegetal, exceptuats els llegums secs i les plantes 
oleaginoses, només podia ser adientment compensada mitjançant alguns altres 
queviures de procedència animal: el llard, el formatge, els ous o el peix. Pel 
que fa a la carn pròpiament dita, que els Costums d'Ulric circumscrivien a la 
infermeria,22 a la dieta dels malalts, exercia un gran atractiu sobre els monjos 
sans, i el seu consum ja apareixeria documentat, a començament del segle XII, 
als Costums d'Hirsau,23 un monestir alemany que es regia per les normes de 
Cluny. La tolerància alimentària instaurada a les terres germàniques no degué 
trigar a estendre's a les contrades de l'oest del Rin, a les àrees centrals del 
moviment cluniacenc. 

La gamma de les begudes era a Cluny, com a les taules senyorials de 
l'època, força més estreta que la dels comestibles: la integraven tan sols l'aigua, 
el vi i la llet. L'aigua gairebé mai no es consumia sola, sinó barrejada amb vi. 
La bevenda espirituosa, en canvi, donava lloc a diverses combinacions: es bevia 
rebaixada, sola o mesclada amb mel, pebre o donzell, per tal de potenciar-ne 
el sabor. Les reiteratives transgressions de la normativa vigent i la influència 
dels nous corrents monàstics, de caire rigorista, i el desequilibri creixent entre 
els ingressos i les despeses acabaren per influir en el sistema alimentari clu
niacenc. 

El consumisme de la comunitat i una gestió descurada del patrimoni 
desestabilitzaven, des del començament del segle XII, les finances de l'abadia. 
Una anàlisi detinguda de la situació va induir un dels grans abats cluniacencs, 
Pere el Venerable, a emprendre, pels volts del 1132, un seguit de reformes 
tendents a sanejar el pressupost del cenobí. L'objectiu de la reforma consistia 
a suprimir exclusivament els excessos de luxe, sense sacrificar les condicions 
de vida característiques dels monjos negres. La proposta pretenia sols adaptar 
el calendari de les jornades penitencials al de la resta de congregacions mo-

22. A tots els monestirs, la infermeria constituïa una mena de gueto on eren relegats 
els monjos als quals, per raons de salut, era permès el consum de l'esmentat queviure. Arreu 
d'Occident, la infermeria monàstica tenia una cuina pròpia, "de gras", i un refetor específic, 
anomenat "de misericòrdia" entre els cistercencs, on els ascetes malalts menjaven, sols i a hores 
distintes de les ordinàries, uns plats que els servia, sense beneir-los prèviament, el prior o 
l'infermer. Aquestes mesures —observades minuciosament en els cenobis més rigoristes— tendien 
a despertar un sentiment de culpa entre els professos indisposats, per tal que renunciessin a 
la carn tan prompte com els fos possible. M. MONTANARI, Alimentazione e cultura nel Medioevo, 
Bari, 1988, pp. 76-77. 

23. «Consuetudines Hirsaugienses seu Gengebacenses", a. J . P. MIGNE, Patrologiae cursus 
completus. Series Latina, 150, París, col. 943. 
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nàstiques i canonicals, tot suprimint privilegis de difícil justificació, excloure 
de la dieta alguns components exòtics, com el pebre, a fi de potenciar-ne els 
elements fonamentals, i eradicar algunes pràctiques, per poc adients amb la 
dignitat dels monjos i el prestigi de l'abadia, que les dificultats econòmiques 
havien introduït al refetor.24 Les mesures instaurades per Pere el Venerable 
experimentarien, tanmateix, una degradació progressiva, al llarg de la segona 
meitat del segle XII . Les llicències alimentàries, especialment el consum sovin
tejat de carn, reapareixerien al cenobi, en la gestió del qual preponderaven 
els monjos d'extracció nobiliària. Les crítiques a la manca de sobrietat dels 
cluniacencs al refetor experimentarien una nova embranzida després de la mort 
de l'abat reformador. L'abundància i el refinament tornarien a caracteritzar la 
dieta —cada cop més ferma i diversificada— dels monjos negres. La situació 
esdevindria tan laxa que Hug V hauria de recordar a la congregació, cap al 
1200, que el consum de carn no constituïa pas un dret adquirit dels monjos, 
que els priors només estaven autoritzats a incloure-la a la dieta en la mesura 
que ho permetessin els recursos disponibles i que, en tot cas, no podria apa
rèixer a taula els dimecres i els dissabtes.25 L'autorització del consum de carn 
no era encara del tot formal, però havia ja estat concedida per primera vegada 
a l'orde. En aquest estat de coses, es comprèn que els vets acordats al Capítol 
general del 1231 i les immediates diposicions de Gregori LX, malgrat les greus 
sancions previstes per als transgressors, no aconseguissin reinstaurar, als cenobis 
cluniacencs, la frugalitat originària.26 

La crítica externa a la dieta quotidiana dels cluniacencs no era, tanmateix, 
una creació de començament del segle XIII; datava si més no de 1063, quan 
Pere Damià, durant un sojorn al cenobi, va suggerir que la comunitat renunciés 
al consum de llard dos dies per setmana. El principal detractor de Cluny va ser, 
emperò, Bernat de Claravall, el qual, a l'Apologia ad Guillelmum abbatem,21 va 
traçar, cap al 1124, una caricatura ferotge dels monjos negres, que presentava 
com a cenobites goluts i mandrosos. Segons el polemista cistercenc, al refetor 
de l'abadia borgonyona, amb l'excusa de l'absència sistemàtica de la carn, es 
multiplicava fora mesura el nombre de components dels àpats ordinaris: els 
comensals hi gaudien de tres o quatre plats de cuinat del dia, d'uns bons talls 
de peix i de les corresponents copes de vi sense rebaixar. Alguns professos 
joves i sans s'intal·laven a la infermeria per poder menjar carn, impulsats no 
per la necessitat de restaurar un cos debilitat per la malaltia, sinó pel propòsit 
de potenciar l'impuls sexual. Aixafats per un estómac ple fins a l'eructe i un 
cap embullat per l'alcohol, els cluniacencs es passaven la nit dormint i el dia 
vegetant, sense fer res de profit. És interessant recalcar, tanmateix, que aquesta 
crítica, d'una severitat sense paral·lel a l'època, denuncia més el consum ex-

24 . A. RIERA MEUS, " E l model cluniacenc", pp. 6 7 - 6 9 . 

2 5 . G . de VALOUS, Le monachisme clunisien, París, 1 9 7 0 , I , pp. 2 7 0 - 2 7 1 . 

2 6 . Ibídem, pp. 2 7 1 i 2 7 3 . 

2 7 BERNAT DE CLARAVALL, Obras completas de San Bernardo, pp. 2 5 0 - 2 9 5 . 
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cessiu, al refetor, de comestibles lícits que no pas la presència sovintejada de 
la carn, que els monjos relaxats havien d'anar a buscar entre els malalts. 

Tampoc no es mostrava partidari de les llicències alimentàries instaurades 
a Cluny Honori Augustodunensis, un monjo no cistercenc, coetani de Bernat de 
Claravall, que va redactar, cap al 1125, el tractat De esu volatilium.2s En aquest 
curt diàleg entre un mestre i un deixeble, després de desautoritzar-se sense 
contemplacions el consum, per part dels monjos sans, del llard i de tota mena 
de carn, inclosa la d'aus,29 es proposa que els transgressors siguin castigats amb 
assots, dejunis, abstinències, treballs pesats i prolongacions de la vigília. Les 
crítiques dels detractors de Cluny, malgrat la seva palesa manca d'equanimitat, 
que en desaconsella una lectura literal, recolzen, tanmateix, damunt d'una base 
real, com ho demostra el canvi d'actitud de Pere el Venerable al capdavant 
de l'orde. 

IV. E L NOU MONACAT.- EL RETORN ALS ORÍGENS 

La desigual distribució dels resultats del creixement econòmic, la diversi
ficació de la societat i la revitalització, com a efecte de les traduccions al llatí 
de les obres filosòfiques i científiques grecoàrabs, de l'activitat intel·lectual van 
provocar, a les àrees centrals d'Occident, un decalatge creixent entre les deman
des espirituals dels fideis i les ofertes del monacat tradicional, encapçalat per 
Cluny, a França, i per Gorze, a Germània. Des de mitjan segle XI, apareixien 
i es desenvolupaven nous ordes, basats en plantejaments espirituals inèdits. Els 
diversos moviments compartien una exigència d'autenticitat i de personalització 
de la vida religiosa i un menyspreu per l'autocomplaença rutinària i el ritua-
lisme. Els creadors del "nou monacat"30 insistien en la necessitat d'un vertader 
trencament amb el món laic circumdant, amb el naixent ordre senyorial i els 
valors que el configuraven; reivindicaven la pobresa, la castedat i l'aïllament; 

2 8 . HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, 'De esu volatilium'", a M. O. GARRIGUES, Studia Monàstica, 
2 8 (Montserrat, 1 9 8 6 ) , pp. 9 8 - 1 3 0 . 

29 . No vetada expressament, al revés que la de mamífers, a la norma originària dels 
benedictins: La Regla de San Benito, a G . M. COLOMBÀS i I . ARANGUREN (ed. i dir), Madrid, 1993 , 
pp. 1 3 5 . 

3 0 . Les propostes dels quals han generat nombroses anàlisis, com: J . LECLERCQ, "La crise 
du monachisme aux Xle et X i l e siècles", a Aux sources de la spiritualité occidentales, París, 
1964 , pp. 1 7 5 - 2 0 4 ; G . CONSTABLE, "Cluny-Cïteaux-La Chartreuse, San Bernardo e la diversità delle 
forma dei di vita religiosa nel X I I secolo", a Studi su San Bernardo dei Chiaravalle nell'ottavo 
centenario delia canonizzazione, Roma, 1 9 7 5 , pp. 9 3 - 1 1 4 ; M. PACAUT, "Structures monàstiques, 
société et Église en Occident aux Xlème et XIlème siècles", a Aspects de la vie conventuette aux 
Xème-XIIème siècles, Lió, 1 9 7 5 , pp. 11-23; P. ZERBI , "'Vechio' e 'nuovo' monachesimo alia metà 
del secolo Xiï", a Istituzioni monasticbe e istituzioni canonicali in Occidente, 1123-1215, Milà, 
1980 , pp. 3-24 ; G . G . MERLO, "Tra 'vecchio' e 'nuovo' monachesimo (metà X I I metà X I I I seccoli)", 
a Studi Storici ( 1 9 8 7 ) , pp 4 4 7 - 4 6 9 . Per a una síntesi breu però ben documentada, vegeu: A . 
VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente Medieval, Madrid, 1 9 8 5 , pp. 6 5 - 8 8 , i C. H . LAWRENCE, El 
monacato medieval. Formas de vida religiosa en la Europa Occidental durante la Edad Media. 
Madrid, 1999 , pp. 1 8 3 - 2 0 9 . 
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defensaven un ascetisme rigorós, heroic. Aquesta recerca es manifestà inicial
ment amb un retorn a la font originària del monacat occidental, a la Regla de 
Núrsia, depurada de les interpolacions i modificacions que havia sofert a l'èpo
ca carolíngia i otònida, i amb una revalorització de l'eremitisme.31 El Cister, la 
Cartoixa, Grandmont i Camaldoli, l'avanguarda dels nous corrents ascètics, no 
busquen la inspiració en el passat immediat, sinó en el remot. 

Amb Robert de Molesmes, Alberic, Esteve Harding i Bernat de Claravall 
s'obrí pas, a Borgonya, una concepció original de la vida religiosa, basada en 
una relectura rigorosa de la primera normativa: benedictina.32 Els cistercencs no 
pretenien innovar, sinó redescobrir la tradició. Amb el retorn a la vella Regla 
de Núrsia, els monjos blancs intentaven recuperar la simplicitat evangèlica i la 
pobresa voluntària, restablir l'equilibri inicial entre la pregària, el treball manual 
i la lectura. Tomar enrere, emperò, no era possible. La Borgonya del segle XII, 
en ple creixement econòmic i amb unes estructures feudals ja consolidades, 
concordava poc amb el Laci i la Campània del segle VI, desestabilitzades per 
les guerres entre els ostrogots i el bizantins i amb sistemes de producció més 
propers encara als del desaparegut baix Imperi romà que no pas als futurs 
de l'Occident medieval. Aquestes diferències condicionarien la lectura que els 
reformistes farien de la norma de Montecassino, que, tot i l'admiració que des
pertava, no podria ser literal sinó crítica. Conservaren —com veurem més enda
vant— algunes celebracions litúrgiques desconegudes pel fundador, introduïdes 
posteriorment, cosa que els obligava a reestructurar l'ordre diürn. Admeteren, 

31. Procés al qual el Centro di Studi Medioevali de Mendola ha dedicat una de les 
seves miscel·lànies: L'Eremitismo in Occidente nei seccoli XI e XII, Milà, 1965. 

32, Per als orígens dé l'orde cistercenc resten encara indispensables, tot i les seves 
ja llunyanes dates d'edició, les monografies de L. JANAUSCHECK, Originum Cisterciensium, tom I , 
Viena, 1887 [reimp. Brussel·les, 1997]; U . BERLIÈRE, "Les origines de Cíteaux et l'ordre bènedictine 
aux Xïïeme siècle", Revue d'Histoire Ecclésiastique, I (Lovaina, 1900), pp. 448-471, i I I (1901), 
pp. 253-290; O. DUCOUKNEAU, "Les Origines cisterciennes", Revue Mabillon, 23 (1993), pp, 1-32, 
81-11 i 153-189; R- DUVERNAY, "Cïteaux, Vallombrose et Étienne Harding", Analecta saçri ordinis 
cisterciensis, V I I (Roma, 1952), pp. 379-495; J . A. LEFÈVRE, "Que savons-nous du Cïtaux prirnitive?", 
Revue d'Histoire Ecclésiastique (Lovaina, 1956), pp. 37-73, i J . B. VAN DAMME, "Autour des origines 
cisterciennes", Collectanea Ordinis Cisterciensium Reformatorum, 21 (1959), pp. 70-86 i 137-156. 
Darrerament han fet aportacions qualificades tant J . LECLERCQ, "The intentions of the founders of 
the Cistercian Order", The Cistercian Spírit, ed. M. B . Pennington, Shannon, 1970, pp. 88-133, 
M. PACAUT, Les moines blancs, pp. 13-141, i J . B . AÜBERGER, "Les cisterciens à l'époque dé saint 
Bernard", Bernardo Cistercense, Spoleto, 1990, pp. 19-44, com L. VEYSSLERE, "Les différences de 
vue et de réalisatíon chez Étienne Harding et Saint Bernard à propos des premières móniales 
cisterciennes", a Unaminité et diversité cisterciennes, Saint Étienne, 2000, pp. 133-147. 
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a més, conversos,33 ja que sense ells no podien "observar ni de dia ni de nit 
els preceptes de la Regla".34 

L'asceta era, abans que res, un penitent que s'havia retirat del món per 
expiar els seus pecats i els dels altres, no un salmodiant, com sostenien els 
cluniacencs. Per assolir la seva meta, s'havia de refugiar en la solitud, el silenci 
i el treball manual. Per aquesta raó, els cistercencs van instal·lar les seves pri
meres abadies en àrees desertes, allunyades dels centres urbans i de les vies 
de comunicació,35 i rebutjaren tota mena de beneficis eclesiàstics i de rendes 
de la terra.36 Els monjos blancs, a fit d'evitar contactes amb la societat secular, 
practicaven l'explotació directa de tot el patrimoni i no hi admetien masovers, 
tot substituint-los per conversos. Reclutats majoritàriament entre la pagesia, els 
germans llecs37 proporcionaven als monestir mà d'obra permanent i permetien 
als monjos dedicar una part del seu temps a la preguera i la lectura. Tant els 
uns com els altres, acceptant la condemna formulada per Déu contra Adam i 
els seus descendents arran del Pecat Original, es guanyaven el manteniment 
"amb la suor del seu front".38 Fins al darrer terç del segle XII , el prestigi del 

33. Una modalitat de cenobites incapaços, per la seva baixa extracció social o les 
seves limitacions intel·lectuals, d'assolir el nivell d'instrucció exigible a un clergue, que dedicaven 
gairebé tot el seu temps, malgrat haver formulat els tres vots i portar hàbit, al treball manual; 
no freqüentaven l'escriptori, i menjaven, dormien i resaven separats dels monjos. Tot i que els 
cluniacencs, els grandmontins i els cartoixans, a començament del segle X I I , disposaven també 
de conversos, van ser els cistercens, tanmateix, els que en feren un ús innovador i a una escala 
desconeguda fins aleshores. L'important paper que desenvoluparen, des de l'inici, els germans llecs 
a les comunitats dels monjos blancs explica que el seu estatut, els Usus conversorum, constituís 
un dels documents fundacíonals de l'orde, fj. A. LEFÈVRE, "L'evolution des 'Usus conversorum' de 
Citeaux", Collectanea Ordinis Cisterciensium Reformatorum, 17 (1955), pp. 65-96] 

34. "Tuncque diffinierunt se conversos laicos barbatos, licentia episcopí sui, suscepturos, 
eosque in vita et in morte, excepto monachatu, ut semetipsos tractaturos, ...quia sine amminiculo 
istorum non intelligebant plenarie, die sive nocte, precepta regule posse servaré", "Exordium 
parvum", a Le origini cistercienti, p. 104. 

35. "Exordium parvum", p. 104. E n un context caracteritzat pel creixement demogràfic 
i l'expansió de les terres conreades, les referències a l'erm i a les "horribles i vastes soledats" 
que reapareixen sovint a les obres de Bernat de Claravall no han de ser preses, tanmateix, en 
sentit literal, geogràfic, paisatgístic, sinó místic i , fins i tot, poètic. Envoltats d'una natura mediocre, 
cada cop més entropitzada, els cistercencs conrearen la il·lusió de la natura verge, el somni 
del desert, mitjançant una vertadera poètica de l'espai, com es desprèn dels topònims amb què 
designen les seves fundacions inicials. D'acord amb una utopia ecològica sorpenentment actual, 
els monjos blancs —com ens ha recordat recentment L. PRESSOUYRE, Le rève cistercien, París, 1994, 
pp. 30-36— crearen vocables que evocaven la bellesa de les valls (Bonnecombe, Bellecombe, 
Bellveaux, Bonnevea, Bonneveaux, Vallbona), la lluminositat i la transparència de l'atmosfera 
(Vauclair Clairvaux, Clairmarais), la frescor i la puresa de les aigües (Fontenay, Fontaíne, Fountaines, 
Bellaigue, Aiguebelle, Fontfreda, Acquaformosa) o la magnitud dels boscos (Grandselve). 

36. "Exordium parvum", p. 102. M. PACAUT, Les moines blancs, pp. 46-47. 

37. Les condicions de vida dels quals, a l'època inicial del Cister, ha estat analitzada per 
J . LECLERCQ, "Comment vivaient les frères convers", Annalecta Cisterciensía, X X I (Roma, 1965), pp. 
239-258; J . DUBOIS, "L'institution des convers aux X I I siècle. Forme de vie monastique propre aux 
laics", / Laicí nella "societas christiana" dei seccolí XI e XII, Milà, 1968, pp. 183-216. 

38. Gènesi 3,19-
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Cister va atreure cap a les seves abadies nombrosos conversos, on superaren 
sovint en nombre els monjos.39 

Benet de Núrsia, conscient que, malgrat l'escàs entusiasme que les feines 
del camp suscitaven entre els monjos, moltes comunitats, com a conseqüència 
de les dificultats dels temps que estaven vivint o de la manca de rendes, hau
rien d'assumir les messes, havia tractat de consolar-les i d'eradicar-hi queixes 
i murmuracions: "Si autem necessitas loci aut paupertas exegerit ut ad fruges 
recollegendas per se occupentur, non contristentur, qui tunc vere monachi sunt 
si labores manuum suarum vivunt, sicut et Patres nostri et apostoli."40 Els ce
nobites, com els altres col·lectius socials, havien de viure, doncs, del propi 
treball; d'aquest principi general, detingudament examinat ja pels teòrics del 
monacat antic, Benet en deduïa, tanmateix, una conseqüència nova: els ascetes, 
en determinades circumstàncies, havien d'acceptar fins i tot les feines agràries, 
unes tasques que, malgrat la seva duresa, no eren vils ni incompatibles amb 
la dignitat d'un profés, ni un càstig, sinó el millor mitjà de guanyar-se el propi 
pa i els dels pobres i un bon instrument de control de la concupiscència. La 
necessitat del treball monàstic, doncs, no derivava tant de la necessitat d'evitar 
l'ociositat, enemiga de l'ànima, com de l'obligació d'atendre la pròpia subsis
tència i la dels necessitats; recolzava més sobre un principi positiu que no pas 
sobre una màxima negativa. 

Els creadors del Cister deduïren de l'esmentat passatge de la Regla de 
Montecassino que el vertader monjo havia de viure del treball de les seves 
mans, i així restabliren el contacte directe, immediat i físic dels ascetes amb 
la terra. Totes les comunitats sistemàticament i no sols les més pobres a les 
èpoques de dificultats, com sostenia Benet de Núrsia, havien d'assumir les tas
ques agràries. Els monjos blancs feinejaven per proveir les necessitats bàsiques 
de la comunitat, no per sortir de la pobresa. La seva decidida opció per la 
pobresa i l'aïllament els obligava a laborar cada dia feiner, ja que, instal·lats 
sistemàticament en una indigència isolada, no disposaven d'altres possibilitats de 
mantenir-se i vestir-se.41 Existia, doncs, una relació intrínseca entre la pobresa, 
el treball manual i la solitud. El model cistercenc reenviava a una ètica que 
mitificava la pobresa voluntària i rehabilitava el treball manual, incompatible 
amb la concentració de la riquesa, la multiplicació de les rendes de la terra i 
l'ociositat, pilars del sistema feudal coetani. El cistercenc treballava la terra de 
quatre a sis hores diàries: totes les pràctiques litúrgiques no esmentades a la 
Regla originària de Montecassino van ser abolides, exceptuades la missa con
ventual i l'ofici de difunts. Amb aquesta reordenació del temps, es va establir 
un nou equilibri entre la pregària, el treball manual i la lectura. La represa de 
l'esforç físic constitueix precisament una de les línies de trencament més paleses 

39. A Rievaulx, per exemple, hi havia, el 1167, cinc-cents conversos i cent quaranta 
monjos: C. H . LAWRENCE, El monacato medieval, p. 217. 

40. La Regla de San Benito, p. 147. 

41 . M. PACAUT, Les moines blancs, p. 73. 

SANTES CREUS (2007) 11-31 23 



ANTONI RIERA MELIS 

del nou model cistercenc amb el vell i rendista model cluniacenc. El treball 
manual és revaloritzat pels cistercencs: "Surge de otio ad laborem", escriu Bernat 
de Claravall a un monjo cluniacenc que vol ingressar al Cister. 

El domini cistercenc concebut pels fundadors trencava completament amb 
el sistema senyorial; era una entitat autogestionada pels monjos i els conversos, 
capaç de cobrir les necessitats materials bàsiques de la comunitat i de garantir-
li la subsistència al marge de la societat feudal coetània. En el patrimoni d'un 
cenobi no s'ha de produir res superflu i s'ha de generar prou excedent per 
poder acudir —com estableix la Carta caritatis— en auxili de qualsevol altre 
comunitat de l'orde, en els anys difícils de l'arrencada o quan hagi caigut en 
un grau de pobresa intolerable.42 Aïllament, autosuficiència i explotació directa 
de la terra eren el tres principis fonamentals de l'economia cistercenca;43 tra
duïen una ferma voluntat de desatansament del món circumdant, amb el qual 
havien tallat gairebé tots els vincles; només mantenien amb els homes que el 
poblaven les relacions econòmiques imprescindibles per a garantir la cobertura 
de les necessitats materials bàsiques de la comunitat. Els monjos blancs estima
ven aquests homes i dones que vivien a la rodalia dels seus dominis, ja que 
també formaven part de l'Església, però s'abstenien de participar en les seves 
empreses i projectes. El menysteniment de les tasques i anhels seculars no 
induïa, tanmateix, els cistercencs a jutjar-los o condemnar-los, sinó simplement 
a no concedir-los cap interès, ja que els consideraven fútils, passatgers, no 
essencials.44 Els tres criteris econòmics esmentats s'aplicaven dintre d'un àmbit 
geogràfic ben definit per la Regla i els Costums. D'entrada, en el recinte de 
l'abadia, que albergava graner, celler i altres immobles per a emmagatzemar 
productes agraris, així com un ampli conjunt de tallers; a continuació, als camps 
circumdants; finalment, a les granges, explotacions perifèriques del domini, 
ubicades inicialment a menys d'una jornada de marxa de l'abadia i a més de 
dues llegües de la granja veïna.45 Aquestes unitats excèntriques eren conreades 
per conversos, que només estaven obligats a assistir als oficis dominicals de 
l'abadia. Els monjos sols hi treballaven eventualment, durant les messes o la 
verema. El sistema econòmic creat pels cistercencs —com molt bé ha assenyalat 
L. Pressouyre—46 implicava una planificació que encara fascina molts d'experts 
en ciències socials: una corona d'establiments satèl·lits —les granges— conreats 
per una població específica —els conversos— envoltava el monestir, nucli d'un 
domini radial, els mòduls productius del qual, gairebé equidistants, restaven 
articulats, com a conseqüència d'una forta proximitat geogràfica. 

4 2 . M. PACAUT, Les moines blancs, p. 6 6 . 

4 3 . Ben analitzada en una de les jornades internacionals de l'abadia de Fiaran: Économie 
cistercienne. Géographie. Mutations, du Moyen Àge aux Temps modernes, Auch, 1 9 8 3 . 

4 4 . M. PACAUT, Les moines blancs, p. 7 1 . 

4 5 . Per a una descripció més detallada del funcionament de les granges al segle X I I , 
vegeu: R. FOSSIER, "Les Granges de Clairveaux et la Règle Cistercienne", Citeaux in Nederlanden, 

. V I (Westmalle, 1 9 5 5 ) , pp. 2 5 9 - 2 6 6 . 

4 6 . I . PRESSOUYRE, Le rève cistercien, pp. 54-55-
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L'aspiració a la pobresa es traduïa, a la pràctica, en un nou estil de vida: 
una dedicació equilibrada a la pregària, al treball físic i a l'activitat intel·lectual, 
un hàbit de drap bast i sense tenyir,47 unes instal·lacions funcionals, exemptes 
de decoracions48 i comoditats i una dieta frugal i simple. L'originalitat de la 
reforma cistercenca, que conreava el silenci i defensava l'aïllament individual 
del monjo dintre del cenobi,49 residia sobretot en una forta elevació de les exi
gències ascètiques, en una visió pessimista de la natura humana. La perfecció 
moral només era assequible mitjançant un combat i una tensió incessants, que 
provoquen sofriments continus. El monjo, per dominar el cos, havia d'utilitzar el 
treball i la mortificació. El dolor reforça l'esperit i l'encamina cap a la santedat. 
L'integrisme en matèria de la Regla va conduir sovint els cirstercencs —com 
ha assenyalat A. Vauchez,50 un historiador poc sospitós de sinistrisme— al ri-
gorisme doctrinal, "a una espiritualitat un xic crispada i inquieta de no haver 
fet mai prou". Pere el Venerable cricticava precisament els cistercencs pel seu 
pessimisme radical, per la seva mitificació del sofriment. 

V. EL MODEL ALIMENTARI CISTERCENC 

La primera generació de monjos blancs, al "Nou Monestir", va decidir, sota 
la direcció de Robert de Molesmes, regir-se estrictament per la Regla de Benet de 
Núrsia i rebutjar tot allò que se li oposés, com els serrells, les pellisses, els draps 
d'estam, les caputxes, els calçons, les pintes, les màrfegues de palla i diversos plats 
de menjar al refetor, així com el greix.51 Els monjos, segons l'esmentada norma, 
només tenien dret a una dieta frugal i poc variada, ben adaptada, emperò, a 

4 7 . Opció que va suscitar una irònica crítica de Pere el Venerable, que va catalogar 
els cistercencs d'hipòcrites pel seu afany de distingir-se dels altres monjos adoptant u n hàbit de 
color inusual, a fi d'emfatitzar-ne la blancor i relegar tots els altres a la negror: The Letters of 
Peter the Venerable, ed. G . Constable, Cambridge, Mass. 1 9 7 6 , I , p. 5 7 . 

4 8 . La sobrietat decorativa dels primers monestirs cístercens no significava, tanmateix, u n 
refús de la bellesa, sinó l'adopció conscient d'un art depurat, que recolzava damunt l'harmonia 
dels elements i de les proporcions, l'adhesió a una proposta estètica inscrita en la tradició 
filosòfica que considerava les matemàtiques l'instrument de la creació divina. Bernat de Claravall 
va concebre uns monestirs en què uns volums purs i nets, construïts amb grans carreus de 
pedra blanca i altres materials d'alta qualitat, conduïen els monjos a la percepció global de les 
geometries celestes: G . D U B Y , Saint Bernard, l'art cistercien, París, 1 9 7 9 , pp- 1 0 3 - 1 4 3 ; L. PRESSOUYRE, 
Le réve cistercien, pp. 5 9 - 6 7 . 

4 9 . Tendència compensada per la pràctica rigorosa de la caritat envers l'abat i els 
altres membres de la comunitat, que impulsava el cistercenc a estimar i a ajudar tots els seus 
"germans", "sans prendre en considération immédiate son existence et ses problemes": M. PACAUT, 
Les moines blancs, pp. 7 1 - 7 2 . 

5 0 . A. VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente medieval, p. 8 8 . 

5 1 . "Exordium parvum", p. 1 0 0 . Aquestes renúncies, incloses les alimentàries, serien 
ratificades —com veurem més endavant—'•. per Bernat de Claravall a T'Apologia ad Guillemum 
abbatem", pp. 2 7 8 - 2 8 2 . 
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les condicions de vida d'un cenobita.52 Els monjos adults i sans efectuaven dues 
menjades al dia, a l'hora sexta i a vespres.53 El dinar constava de dos plats 
de vegetals i de llegums cuits, un de tercer de fruita o de verdura crues, si 
la comunitat en disposava, una lliura de pa i una eimina de v i . 5 4 Els monjos 
que gaudien de bona salut devien menjar els dos plats cuits i el cru; aquells 
a qui la malaltia o la complexió en desaconsellaven algun dels tres podien 
rescabalar-se servint-se més dejs altres. La sal, el vinagre i l'oli potenciaven 
sistemàticament el sabor de potatges, minestres i amanides. La lliura de pa 
era una lliura especial, que pesava entre 14 i 16 unces segons la qualitat de 
la pasta.55 Veimina de vi equivaldria a uns 6 decilitres, o 0,6 l . 5 6 La Regla no 
especificava, tanmateix, la composició del sopar, que devia ser força més lleu
ger que el dinar; es limitava a especificar que el majordom, quan la comunitat 
passés dues vegades pel refectori, reservés una tercera part de la lliura de pa 
per al sopar.57 És probable que la segona menjada només estigués integrada per 
aliments sostrets del dinar, pel plat cru i per un terç de les racions de pa i de vi. 
Si fos així, com suggereixen els testimonis d'alguns dels primers comentaristes de 
la Regla,58 el sopar no implicava, doncs, un increment quantitatiu de la dieta del 
monjo, sinó una distribució cronològica diferent de la ingesta. Tot i que la vida 
del monjo hauria de ser sempre d'una austeritat penitencial, l'escassetat d'ascetes 
amb prou força de voluntat per assolir aquest nivell d'autoexigència havia obligat 
Benet de Núrsia a restringir les mortificacions alimentàries a la quaresma i a un 
ampli conjunt de dies desigualment repartits al llarg de l'any.59 Els benedictins 
dejunaven inicialment els dimecres i divendres de cada setmana de la Pentecosta 
als idus de setembre, i tots els dies laborables des de mitjan setembre fins a 
Pasqua.60 Els canvis alimentaris, en aquestes jornades penitencials, no afectaven la 
composició de la dieta, impossible de rebaixar sense comprometre la salut d'uns 
ascetes que dedicaven una part important del seu temps al treball manual, sinó 
el nombre de menjades i l'hora en què es feien: se suprimia el sopar i el dinar 

52. Per a una descripció més minuciosa i documentada del règim alimentari inicial dels 
benedictins, vegeu: A. RIERA MELIS, "Alimentació i ascetisme als segles V I i V I I . Anàlisi comparativa 
d'alguns models dietètics monacals italians i ibèrics", Anuario de Estudiós Medievales, 28 (Barcelona, 
1998), pp.505-551; A. RIERA MEUS, "Alimentación y ascetismo en la Alta Edad Media. Gènesis de la 
'dietètica' monàstica benedictina (540-820)", a Tiempo de monasterios. Los monasterios de Cataluna 
alrededor del ano Mil, Barcelona, 2000, pp. 140-167. 

53- La Regla de San Benito, p. 138. 

54. Ibídem, pp. 135-137. 

55. "Regula Sancti Benedictí Cassinensis comentarà", a J . P. MIGNE, Patrologiae cursus 
completus. Series Latina, L X V I , París, 1866, cols. 627-628. 

56. Segons els principals hermeneutes de la Regla, "Regula Sancti Benedictí comentata", 
cols. 645 i 649. 

57. La Regla de San Benito, p. 136. 

58. "Regula Sancti Benedictí comentata", col. 615. 

59. La Regla de San Benito, p . 150. 

60. La Regla de San Benito, pp. 138-139. 
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es retardava de l'hora sexta a la novena. Durant la quaresma, per accentuar la 
mortificació, l'àpat únic es feia encara més tard, a vespres, a la solpostada.61 

Per tal que l'excés de mortificació no provoqués desercions, les restricci
ons alimentàries eren compensades per alguns àpats extraordinaris, la distribució 
cronològica dels quals, a Montecassino, estava relacionada més amb el calen
dari laboral que no pas amb el litúrgic. Benet de Núrsia només havia previst 
explícitament, com a causa d'increment de la dieta, l'excés de treball: quan els 
monjos assumien feines més feixugues que les normals, l'abat podia concedir-los 
un escreix de menjar i de beure, sempre minso i compatible amb la sobrietat 
pròpia de la vida ascètica.62 Els suplements nutritius no constituïen, doncs, un 
dret del monjo sinó una concessió de l'abat, que els devia concedir els dies 
feiners, a l'època de les messes, a aquelles comunitats que, per manca de pa
gesos, es veien obligades a assumir aquestes tasques agràries, no els diumenges 
en què els monjos descansaven. Quant a l'aliment més prestigiat aleshores, la 
carn, el fundador del benedictinisme havia circumscrit la de quadrúpedes als 
monjos malalts molt dèbils.63 El fet de no esmentar la carn d'aus donaria molt 
de joc als hermeneutes, que arribarien a conclusions molt dispars. 

Aquesta era, molt resumida, la normativa alimentària que havien de seguir 
els cistercencs, en la seva tornada a l'observança estricta de la Regla benedictina 
originària. És probable que durant l'etapa inicial, quan els monjos i els conversos 
cistercencs maldaven per arrancar el manteniment a unes terres mediocres, on 
sovintejaven els aiguamolls,64 la dieta quotidiana fos, fins i tot, quelcom més 
reduïda que la prescrita per la Regla de Montecassino. Degué ser durant el difícil 
abadiat d'Aubri i no pas en l'època de Bernat de Claravall —com sosté Guillem 
de Saint-Thierry,65 el seu primer biògraf— quan se serviren sovint al refetor del 
Cister minestres preparades exclusivament amb fulles de faig i s'hi van distribuir 
pans d'ordi, mill i vesses. La combinació de llargues jornades de feina amb un 
règim alimentari misèrrim no sols va reduir, entre 1099 i 1109, el nombre de 
postulants, sinó que va col·locar la comunitat a frec del col·lapse.66 

El rigor ascètic i la laboriositat del monjos blancs començaren, tanmateix, 
a despertar l'admiració entre la noblesa borgonyona, que els va recompensar 
amb donacions de terres, normalment ermes, perquè les posessin en conreu. 

6 l . La Regla de San Benito, p. 139¬

62. La Regla de San Benito, p. 136. 

63- La Regla de San Benito, p. 136. 

64. La comunitat fugitiva de Molesmes es va instal·lar en una foresta que s'estenia des 
de Nuits-Saint-Georges i Saona, en un indret denominat Cistels, topònim que significava cobert 
de joncs; en un erm, doncs, humit i malsà: M. PACAUT, Les moines blancs, p. 38. " 

65. G . de SAINT-THIERKY, Vie de Saint Bernard de Clairveaux, París, 2004, p. 47. 

66. "Illud virum Dei predictum abbatem [Aubri] et suos aliquantulum mestície subdidit, 
quod raro quis illis diebus illuc ad eos imitandos venerit... Se lacrimantes, die ac nocte longa 
profundaque suspiria trabentes, et fere ostio despserationis appropinquantespro eo quod successoribus 
pene careref, "Exordium parvum", pp. 106 i 110. 
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L'ampliació del patrimoni i el reconeixement social a la seva tasca van incre
mentar, durant l'abadiat d'Esteve Harding, les sol·licituds d'ingrés. L'alegria va 
substituir gradualment la tristesa entre la comunitat, a mesura que la multiplica
ció de monjos i conversos en garantia la continuïtat.67 Entre els efectes positius 
d'aquesta inversió de la conjuntura destaca la ràpida creació d'abadies filials,68 

que, el 1119, ja eren dotze.69 Degué ser per aquesta data quan es redactà una 
primera narració dels orígens de l'orde, nucli originari de l'"Exordium parvum".70 

Per mantenir la cohesió a la creixent xarxa monàstica, era imprescindible re
fermar l'adhesió a un mateix model, afaiçonat d'acord amb les normes inicials 
benedictines, i establir vincles orgànics entre els cenobis. Aquest fou l'objectiu 
de la Carta caritatis, la redacció de la qual, iniciada el 1114, no es clouria 
fins al 1119. En funció d'aquest "pacte d'amistat", les abadies filials disposaven 
d'una autonomia absoluta en el pla material, en la gestió dels respectius patri
monis; només estaven obligades —com ja s'ha exposat— a acudir en ajut de 
les comunitats que haguessin caigut en greus dificultats ecomòmiques. L'abat 
del Cister només hi gaudia d'un dret de control de la vida espiritual, de la dis
ciplina interna, de l'observança de la Regla benedictina.71 La disciplina interna i 
la transferència de recursos entre les abadies associades degueren permetre una 
millora gradual de les condicions de vida dels monjos, sense sobrepassar els 
nivells establerts per la norma benedictina. Les cols, les bledes i altres verdures 
dels horts començarien a substituir les fulles de faig i les herbes de recol·lecció 
a les minestres, que se servirien sistemàticament acompanyades de potatges de 
faves, llenties o pèsols. Les vesses desapareixerien del pa, que s'elaboraria ja 
amb farina.de mestall. 

El 1112, va ingressar a Cister, acompanyat de trenta familiars, Bernat, fill del 
senyor de Fontaine. Una ferma preparació intel·lectual i una extracció nobiliària 
accelerarien el seu ascens al si de l'orde. El 1115, l'abat Esteve Harding li confià 
la creació de l'abadia de Claravall, des d'on exerciria una influència creixent 
sobre tota la xarxa monàstica, circumstància que explicaria la seva elecció, el 
1133, com à abat de Cister. Bernat de Claravall, des del seu ingrés a l'orde, es 
va ocupar amb força deteniment de l'alimentació monàstica. No va concentrar, 
emperò, les seves idees dietètiques en un tractat concret: apareixen disperses al 
llarg de la seva extensa obra, circumstància que n'ha dificultat l'anàlisi. Un dels 
textos més expressius al respecte és la ja esmentada Apologia ad Guillelmum. 
En aquesta obra, redactada cap al 1124, després de sostenir que els monjos han 
renunciat, en nom de l'excel·lència espiritual, als plaers dels sentits, reivindica una 
cuina austera, que, prescindint de tota mena de condiments, preservi el sabor 

6 7 . "Exordium parvum", pp 1 0 8 - 1 1 0 . "Exordium Cistercencii", pp. 26-29. 

6 8 . "Exordium parvum", p. 110 . "Exordium Cistercencii", pp. 2 8 - 3 1 . 

6 9 . "Exordium parvum", p. 1 1 0 . M. PACAUT, Les moines blancs, pp. 6 6 - 6 7 . 

7 0 . M. PACAUT, Les moines blancs, p. 6 4 . 

7 1 . "Summa cartae caritatis", Le origini ciatercensi, p. 3 6 . M. PACAUT, Les moines blancs, 
p. 6 4 . 

28 SANTES CREUS (2007) 11-31 

http://farina.de


ALIMENTACIÓ I ASCETISME. LA PROPOSTA DIETÈTICA INICIAL D E L CISTER 

natural d'una extrema gamma de queviures pobres.72 Per tal d'evitar els excessos 
quantitatius, en un dels seus sermons, enumera els efectes negatius dels escassos 
aliments que integren la dieta cistercenca-. "Els llegums provoquen ventositats, les 
cols estimulen la melangia, els porros incrementen l'agressivitat, els peixos d'es
tany o de corrents fangosos són indigests, el formatge carrega l'estómac, la llet 
perjudica el cervell i l'aigua no aguanta el pit."73 Menys recelós es mostrava, en 
canvi, amb el pa i el vi. 

A les abadies cistercenques, el pa, durant el segon terç del segle XII, 
quan el blanc prosperava arreu d'Occident, era sempre fosc, integral, fet de 
farina cernuda amb un sedàs de malla ampla. En aquelles abadies on mancava 
el forment, s'elaborava amb farina de sègol. Els malalts, els hostes i els monjos 
sans, després d'una flebotomia, consumien, en canvi, pa blanc.74 El most ben 
fermentat, segons Bernat de Claravall, afavoria, en petites quantitats, la digestió 
i era la beguda més adient tant per als sans com per als malalts. En aquest 
punt, Bernat de Claravall discordava del seu model, Benet de Núrsia, que havia 
tingut respecte al vi una visió molt més circumspecta. El pare del benedictinisme 
havia distingit entre menjar, que era imprescindible, i beure vi, que es podia 
evitar. Considerava que el vi no era convenient per als monjos —"vino ommnino 
monachorum non essé'P Bernat de Claravall tingué una actitud menys recelosa 
respecte al vi, cosa que afavorí el primerenc desenvolupament de la viticultura 
als monestirs cistercencs, on el vi sortia quotidianament a taula, en la mesura 
prescrita per la Regla de Montecassino. Tant els plats cuits com els crus es 
preparaven aleshores sense cap mena de greix animal ni de carn, dos aliments 
només autoritzats per als monjos molt malalts i els treballadors assalariats.76 Als 
monestirs cistercencs, al segon terç del segle XII, es practicaven dues menes de 
dejuni: el normal, amb una sola menjada al dia a nona, i el rigorós, en què 
l'únic àpat se servia a vespres. Aquest darrer regia no sols durant la quares
ma, sinó també al llarg de l'Advent,77 el dilluns i dimarts anterior al dimecres 
de cendra, les quatre témpores, al setembre, i les vigílies de Pentecosta, Sant 
Joan Baptista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Llorenç, l'Assumpció de la Verge, Sant 
Mateu, Sant Simó i Sant Judes, Tots Sants i Sant Andreu.78 

72. BERNAT DE CLARAVALL, "Apologia ad Guillelmum", pp. 276-282. 

73- "Legumina, inquit, ventosa sunt, caseus stomachum gravat, lac capitis nocet, potum 
aquae non sustinet pectus, caules nutriunt melancholiam, cholera porti accedunt, pisces de stagno 
aut lutosa aqua meae penitus complexioni non congruunt", "Regula Sancti Benedictí comentata", 
col. 625. 

74. "Capitula", a Le origini cisterciensi, p. 52; "Instituta generalís capituli apuc Cisterdum", 
a Le origini cisterciensi, p .178. 

75. La Regla de San Benito, p. 137. 

76. "Capitula", a Le origini cisterciensi, p. 52; "Instituta generalis capituli apuc Cistercium", 
a Le origini cisterciensi, p. 188. 

77. Exceptuat el primer diumenge: "Capitula", a Le origini cisterciensi, p. 54; "Instituta 
generalis capituli apuc Cistercium", a Le origini cisterciensi, p. 188. 

78. "Capitula", a Le origini cisterciensi, p. 54; "Instituta generalis capituli apuc Cistercium", 
a Le origini cisterciensi, p. 188. 
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L'anàlisi de cinc segles d'experiència benedictina va permetre als monjos 
blancs imprimir una forta racionalitat estructural a les seves instal·lacions. Els 
monestirs disposaven de dues cuines, la conventual i la dels hostes; de dos 
refetors, el dels professos i el dels conversos, i d'un menjador per als visitants. 
La cuina conventual era un àmbit reservat als monjos, que, en torns setmanals 
de dos, -assumien la tasca de preparar els àpats quotidians dels dos col·lectius 
que integraven la comunitat. El funcionament dels dos refetors estava sotmès a 
una rígida disciplina, a un ritual gairebé litúrgic. Tant els monjos com els con
versos consumien ràpidament la seva austera dieta en silenci, escoltant lectures 
piadoses. Bernat de Claravall considerava que els membres de la comunitat, al 
refetor, realitzaven simultàniament dues tasques molt importants: alimentaven 
el cos, compartint el mateix menú, i sustentaven l'ànima, escoltant atentament 
els textos sagrats. Parlar a taula estava castigat amb la privació del vi o, en la 
seva absència, d'un dels dos plats calents. 

El fet que tota aquesta informació provingui exclusivament de fonts nor
matives i hagiogràfiques planteja, tanmateix, greus problemes d'interpretació i 
suscita la sospita, si no la convicció, que deu reflectir més els estereotips que 
no pas les realitats. L'historiador, mancat de comptes de despeses i d'altres testi
monis més directes i fiables, menys intencionats, es veu obligat a reconstruir el 
model alimentari creat pels cistercencs a la primera meitat del segle XII, quan 
desitjaria copsar-ne la pràctica efectiva. Les discrepàncies —molt probables— 
entre norma i comportament han de ser reconstruïdes lentament a partir de 
nombroses, disperses i puntuals referències indirectes, encara no recollides. 

El fervor dels inicis heroics, marcats per la pobresa, el treball i la fruga-
litat, es va atenuar gradualment, tanmateix, després de la desaparició, el 1153, 
de l'enèrgic Bernat de Claravall. El model d'activitat temporal establert pels 
creadors de l'orde es revelà massa ben ajustat a les condicions econòmiques 
del segle XII . Un ascetisme que condemnava el confort, que exigia dels monjos 
unes condicions de vida dures, que concedia un alt valor expiatori al treball 
manual, que impedia a les comunitats acumular riqueses improductives i les 
incitava a invertir els recursos sobrants en la racionalització de l'explotació i en 
l'ampliació del domini, va generar ràpidament un volum creixent d'excedents, va 
enriquir els cenobis. Els establiments cistercencs, atès que la Regla de Núrsia no 
prohibia als monjos vendre els excedents produïts pel seu treball, abandonaren 
prest els plantejaments autàrquics inicials i optaren per l'especialització: el 1250, 
Vaucelles enviava a Reims tres mil hectolitres anuals de v i . 7 9 Paral·lelament altres 
abadies potenciaren la producció de cereals, com la de Salem, que provéïa de 
gra els mercats de l'alt Rin. Els monestirs de Flandes i de la vall del Po, tot 
seguint les pautes creades pels de Yorkshire, es concentraren en la ramaderia. 
Aquesta opció per l'economia de canvi, per l'articulació de la producció a la 
demanda de les ciutats, introduiria la moneda a les abadies i les impulsaria 
per la via de la riquesa. 

79- I - PRESSOUYRE, Le rève cistercien, p. 17 . 
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Per tal d'assolir aquests objectius, els monjos blancs no dubtaren a fundar 
monestirs en terres rompudes, a acceptar la col·laboració laboral de pagesos i 
de jornalers, a recaptar rendes i delmes, a transformar-se gradualment en se
nyors. La prosperitat d'un nombre creixent de comunitats cistercenques, a més 
d'escandalitzar un sector de la societat, acabaria per provocar, al segle XIII, una 
lenta caiguda dels plantejaments ascètics, una atenuació de la frugalitat inicial. 
Fastredo, el tercer abat de Claravall, ja ha de recordar als membres d'un dels 
cenobis de l'orde que les antigues restriccions alimentàries de la Regla de Núrsia 
i les recents recomanacions dietètiques de Bernat continuen en vigor i que la 
seva observança no és opcional, sinó preceptiva. Aleshores ja no eren els monjos 
blancs els que encarnaven l'excel·lència moral, sinó els ordes mendicants. 
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L'infant Jaume, fill de Jaume el Just, cavaller de l'orde 
de Montesa, no fou enterrat a Santes Creus 

J O A N PAPELL T A R D I U 

Pere el Gran va morir la nit del 10 a l ' l i de novembre de 1285.1 Fou 
enterrat a Santes Creus dins una urna de pòrfir que hom identifica amb una 
banyera del baix Imperi romà on es pot veure el rostre del déu Sol o Mitra. 
El seu fill, Alfons el Franc, es trobava a l'illa de Mallorca per ordre de son 
pare, car el rei Pere acusava el rei mallorquí, vassall del comte-rei, de fellonia. 
L'estol comandat per l'infant havia sortit de Salou el 2 de novembre. Quan partí 
l'infant, Pere el Gran estava ja malalt de gravetat, dolència de la qual va morir. 
Els catalans tenien assetjada la capital, ciutat que capitulà el dia 19- El decés 
del seu pare li fou notificat el dia 17, encara que el nou monarca no ho va 
comunicar a les tropes fins després de la capitulació, per tal d'evitar l'entorpiment 
de les negociacions que es duien a terme amb els mallorquins. 

Pere el Gran havia disposat, poc abans de morir, el retorn de l'illa de 
Sicília a la jurisdicció de la Santa Seu, acció que li fou exigida pel sant pare 
per a obtenir l'absolució del seus pecats, el perdó i l'aixecament de l'interdit 
pontifici.2 Però, tot i aquesta disposició —certa o no—, l'illa continuà sota el 
ceptre del seu germà Jaume; com ell, nét de Manfred. Alfons va trametre a 
Palerm Roger de Llúria el 25 de novembre de 1285 —l'estol, amb dificultats 
degudes al mal temps i al fort oratge arribà a l'illa el 12 de desembre—, amb 
la promesa que ell defensaria Sicília amb totes les forces contra la Santa Seu 
i els angevins, a canvi que Jaume fes el mateix amb les terres i persones del 
seu regne. Gràcies a aquesta promesa d'ajut, Jaume es pogué coronar rei de 
Sicília el 16 de desembre del mateix any. 

1. S. SOBREQUÉS i VIDAL, "Alfons el Franc", a Descendents de Pere el Gran, Història de 
Catalunya, Biografies catalanes, v. 6, p. 12. 

2. La renúncia als drets sobre Sicília fou estipulada en un document secret. Però és 
estrany que la Cancelleria papal mai va retreure a Alfons l'incompliment de l'última voluntat del 
rei Pere. També costa creure que el document fos tan secret que els descendents de Pere el Gran 
no el coneguessin. I és rar del tot que el mateix dia que el rei Pere obligava son fill Alfons 
a confirmar la renúncia de Sicília en favor del seu germà Jaume, ell acceptés la restitució a la 
Santa Seu, acte que va tenir lloc a Vilafranca el dia 2 de novembre, dia en què partí l'estol a 
la conquesta de Mallorca. Cf. S. SOBREQUÉS I VIDAL, "Alfons el Franc", op. cit., nota 58, p. 46. 



J O A N PAPEIX TARDIU 

El regnat d'Alfons començava amb bons auguris. A més del potencial 
marítim, ben palès en la formidable esquadra catalanosiciliana, i la possessió 
de Mallorca, comptava amb la força que li donava retenir pres a Barcelona el 
príncep de Salern i tenir en el seu poder, sota custòdia, els infants de la Cerdà 
a Xàtiva, pretendents al tron de Castella,3 enfront al seu oncle i ursurpador, el 
rei Sanç, partidari i aliat dels angevins. I a tot això, en favor d'Alfons, s'unia el 
fet que França havia estat humiliada i vençuda, malgrat que el seu nou sobirà 
Felip el Bell, infant encara, demostrés interès en noves aventures contra les 
terres catalanes. A més, el nou papa Honori IV pensava diferent del seu ante
cessor, el francès Martí IV, ja que era partidari d'una pau moderada. Comptava 
el rei catalanoaragonès amb una basa al seu favor, que era la protecció i ajut 
que li oferia el seu futur sogre, Eduard d'Anglaterra.4 Però tots aquest bons 
auguris restaren estroncats quan, a les vigílies del seu casament amb Elionor 
d'Anglaterra, el rei va contraure una greu malaltia de la qual va morir la nit 
del 17 al 18 de juny de 1291 al Palau Reial de Barcelona, a l'edat de 25 anys, 
7 mesos i 14 dies.5 Va ser sebollit amb l'hàbit de franciscà al convent de fra-
menors de la ciutat de Barcelona. Amb aquest enterrament, lluny de Poblet, 
s'iniciava un distanciament d'aquest monestir, que havia començat el seu pare 
Pere el Gran i que havien de seguir el seu germà Jaume el Just i el seu nebot 
Alfons el Benigne. 

Jaume, aleshores rei de Sicília, va ser cridat a succeir-lo. Aquest, igual 
que el difunt Alfons, era fill de Pere el Gran i de Constança de Sicília. Ha
via nascut a València el 10 d'agost de 1267. Jaume va arribar a Barcelona el 
13 d'agost de 1291 per fer-se càrrec del seu reialme. Juraria a Barcelona els 
privilegis i llibertats dels catalans, tot manifestant que rebia el ceptre no per 
disposició testamentària del seu germà Alfons, sinó en virtut de la voluntat 
escrita del seu pare Pere el Gran.6 Des de Barcelona, el rei es va traslladar a 
Lleida i a Saragossa. Pel camí, l ' l i de novembre, s'aturà al monestir de Santes 
Creus per tal de resar davant la tomba del seu pare Pere el Gran. En aquest 
ambient de recolliment, Jaume, davant les despulles del seu pare i en presència 
de l'abat Bonanat de Vila-seca, va oferir el seu cos a Déu i a santa Maria de 
Santes Creus i manà ésser sebollit al costat del seu pare. El mateix jurament 
féu l'almirall Roger de Llúria.7 

3. Alfons va treure els infants de la Cerdà que tenia al castell de Morella, i a la ciutat 
de Jaca (1288) va fer coronar Alfons de la Cerdà, rei de Castella. 

4. Sanç I V de Castella, encara que jugava a dues cartes, no les havia totes, car va 
arribar a oferir sa filla Isabel en matrimoni a Alfons per tal d'acabar amb el conflicte que 
sostenia amb el rei d'Aragó. 

5. Alguns historiadors manifesten que morí d'un abscés a l'engonal que s'infectà; altres, 
com Rovira i Virgili, diuen que de la glànola. 

6. Alfons, en el testament fet l ' l i de març de 1287, intitulava hereu el seu germà Jaume 
de Sicília a condició que deixés el regne sicilià a l'altre germà, Frederic. 

7. Avui hom encara pot contemplar la tomba de l'almirall, a terra, als peus de la dei 
seu sobirà; i també el túmul de Jaume el Just i de Blanca d'Anjou, a l'altre cantó, davant de 
l'altar major, al costat de l'epístola. 
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Jaume I I , trencant la bona entesa pactada amb Sanç IV de Castella de 
maridar amb la infanta castellana Isabel —pacte de Monteagudo—8 i per veure 
afavorits els seus desitjós de pau amb França i el Papat —pau d'Anagni—, va 
amullerar-se amb Blanca d'Anjou, segona filla de Carles I I de Nàpols, una nena 
de dotze anys, la qual va ser duta a Perpinyà pel seu propi pare i pel legat 
pontifici, cardenal de Sant Clement. El monarca havia tramès a la capital rosse
llonesa el seu privat Bernat de Sarrià, amb l'ordre de no donar el vistiplau de 
casament fins que hagués vist la futura esposa. Aquest, davant la bona presència 
de la princesa, acceptà el maridatge i, manifestant la seva conformitat, segons 
paraules de Muntaner, "tenc-se'n fort per pagat". La cerimònia tingué lloc a 
Vilabertran el 25 d'octubre de 1295. Blanca va donar al rei deu fills. El darrer 
infantament seria la causa de la mort de la reina. Blanca rebria sepultura al 
monestir de Santes Creus, lloc on el seu espòs, a finals de 1291, havia escollit 
per a ésser enterrat. 

La voluntat dels comtes reis de ser sebollits a Santes Creus, que havia 
començat Pere el Gran, la va continuar Jaume I I , com hem vist suara. Però el 
seu hereu i primogènit, Jaume, va disposar que ell també hi fos enterrat. Seguia 
així les petjades del seu pare, tot pensant que la seva mare, Blanca d'Anjou, ja 
hi reposava. Tenim documentada la disposició d'aquest controvertit personatge, 
com podem veure a l'annex documental, escrita pel notari reial Pere Calvet 
en presència de l'abat Pere Alegre, successor de Bonanat de Vila-seca, amb 
el consentiment patern, en què oferia el seu cos a Déu i a santa Maria del 
monestir de Santes Creus, prometent a l'abat que mai ni per cap circumstància 
canviaria de pensament. Ordenava que, si la mort li venia en qualsevol lloc, 
el seu cos fos traslladat a Santes Creus per rebre-hi sepultura. La conformitat 
donada pel seu pare, el rei Jaume, avalava aquesta disposició i la voluntat del 
fill. Tot fa pensar que aquest personatge, d'acord amb la seva darrera volun
tat, podria estar enterrat al monestir de Santa Maria de Santes Creus, però no 
tenim cap testimoni documental ni sepulcral que sigui així. Martínez Ferrando 
ens diu que fou enterrat a la catedral de Tarragona, però que no s'hi ha pogut 
trobar cap sepultura.9 Quina eventualitat va fer que aquest membre de la casa 
de Barcelona no fos enterrat al monestir de Santes Creus, com ho varen ésser 
el seu avi patern Pere el Gran, el seu pare, el rei Jaume I I , i la seva mare, 
Blanca d'Anjou, i no es respectés la seva voluntat? 

L'infant Jaume, segons alguns historiadors, fou un personatge dissortat, i 
fins i tot se sospita que estava fora de seny; segons els uns i segons els altres, 
fou un incomprès, perquè la política peninsular i exterior emprada per son pare, 

8. Segons el pacte de Monteagudo, es va concertar el matrimoni de la infanta de Castella 
Isabel, filla del rei Sanç I V i de la reina Maria de Molina, matrimoni que es dugué a terme 
mitjançant una cerimònia civil a Sòria, però que mai seria consumat, tot esperant la dispensa 
papal per raons de parentesc. 

9. J . M. MARTÍNEZ FERRANDO, "Jaime I I " , a Els descendents de Pere el Gran, Història de 
Catalunya, Biografies Catalanes, v. 6, p. 145. 
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el rei, li féu trontollar la vocació espiritual.10 Era fill del rei Jaume II el Just i 
de la seva esposa Blanca d'Anjou —matrimoni que havia tingut lloc a Vilaber
tran l'octubre de 1295, com a garantia de la pau d'Anagni, que segellava la 
guerra de Sicília— i havia nascut l'any 1296. Fou el primer dels deu fills —cinc 
mascles i cinc femelles— que el monarques van tenir i, per tant, l'hereu que 
havia de succeir el seu pare al front del reialme catalanoaragonès.11 Però no va 
ésser així. Quan l'infant sols tenia cinc anys, l'any 1311, el rei Jaume el Just va 
convocar Corts a Barcelona i Jaume va jurar les Constitucions i els Privilegis del 
Principat, i fou designat primogènit i successor del seu pare, el rei. Com era de 
consuetud, l'hereu o primogènit era elevat a la dignitat de procurador general 
de tot el reialme. Una de les seves atribucions era la d'administrar justícia en 
nom del rei. Els autors de les quatre grans cròniques —a excepció de Jaume 
I , que no va ésser coetani dels fets— estan d'acord que l'infant En Jaume va 
administrar justícia amb equitat, i que va merèixer l'aprovació i el beneplàcit 
del seu pare, el rei Jaume el Just.12 Però, sembla que, en l'exercici de la seva 
procuradoria d'administració de justícia, es va veure obligat a fer inquisicions 
contra alguns cavallers de Daroca que motivaren la reprovació del seu pare, 
el rei, el qual li va trametre cartes "fort expresses,, que ell en tot cas se partís 
d'aquells processes que entenia a fer", és a dir, li manava que abandonés la 
seva actitud vers els inculpats. L'ordre donada per son pare fou acceptada per 
l'infant En Jaume i, contra la seva voluntat, va abandonar les perquisicions 
que duia a terme i va marxar de Daroca. No era la primera vegada que el 
rei recriminava son fill. La seva actitud dura impartint justícia havia mogut 
l'animadversió d'alguns nobles, els quals havien fet arribar les seves queixes 
al rei. Aquestes recriminacions paternes anaven minant l'ànim del príncep. El 
reprotxe de Daroca va acabar amb la seva paciència i va ésser el motiu de la 

10. Pere Miquel CARBONELL, Cròniques d'Espanya, Ed. Barcino, Barcelona, 1 9 9 7 , v. I I , p. 
1 0 0 8 i passim, diu textualment: "[...] lo primer que fou apel·lat Jaume, que renuntià e resignà lo 
dret de primogenitura e successió en los regnes e terres en mans del dit son pare, no volent 
consumar lo casament entre ell e la filla del rey de Castella, apellada Elionor, per quant inspirat 
per nostre senyor Déu, volgué renuntiar al món e vanitats e pompes d'aquell, e metre's en 
l'orde de l'Hospital de Hierusalem [...]". Vegeu també E. FORT I COGUL, "Una vocació monàstica 
obstinadament inèdita. E l primogènit de Jaume I I i el seu vot de professar a Santes Creus", 
Studia Monàstica, I I I , 2, Montserrat, 1961, p. 3 5 7 - 3 7 6 . I , a més, E. FORT I COGUL, La farsa de 
Gandesa, Rafael Dalmau, Barcelona 1969. 

1 1 . JAUME I , BERNAT DESCLOT, RAMON MUNTANER, PERE EL CERIMONIÓS, Les quatre grans cròniques, 
pròleg i notes de Ferran Soldevila, Biblioteca Perenne, Ed. Selecta, Barcelona, 1 9 7 1 . PERE EL 
CERIMONIÓS, Crònica, p. 1 0 0 6 : ". . .cinc mascles e altres cinc dones. Lo primer qui fon primogènit, hac 
nom Jacme, lo segon Alfonso, que fon nostre pare; lo terç E n Joan e fou patriarca d'Alexandria, 
arquebisbe de Tarragona; lo quart E n Pere e fon comte de Ribagorça e Empúries, lo cinquè en 
Ramon Berenguer e fon comte de les Muntanyes de Prades. De les dones la primera hac nom 
dona Constança e fo muller de Don Joan, fill de l'infant E n Manuel, la segona hac nom dona 
Maria e fou muller de l'infant don Pedró de Castella, qui morí en la Vega de Granada, la terça 
dona Isabel fou dona del duc d'Àustria, la quarta hac nom dona Blanca e fou prioressa de 
Sixena, la cinquena dona Violant e fou muller del dispòsit de Romania". 

12 . RAMON MUNTANER, Crònica, p, 9 3 1 : "Lo primer fill que hac nom E n Jacme; e haches fo 
procurador general de tots los regnes per lo senyor rei son pare [...] administrà molt fermament 
justícia, ix i al poc com al gran.. .". 
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posterior actitud de l'infant contra el seu pare, i que el portaria a renunciar a 
la primogenitura, desfer el casament amb l'infanta Elionor de Castella i entrar 
a l'orde de Montesa, abandonant el segle. O molt hi va tenir a veure. Segons 
la crònica de Pere el Cerimoniós, la causa de la renúncia que l'infant Jaume 
va fer del tron va ser deguda a la reprimenda que el rei li féu en l'afer de 
l'administració de justícia als rics homes de Daroca.13 A partir d'aquest moment 
—segons els seus coetanis i els posteriors cronistes reials—, tot seran despro
pòsits en l'actuació de l'infant. Narcís Feliu de. la Penya, en la seva obra Anales 
de Cataluna, textualment diu-. 

"(...) el Infante Don Jayme, hijo mayor del Rey fue jurado yjuróprimogé-
nito, pero movido de su natural melancólico quiso renunciar el Reyno y el 
siglo para condescender con su melancolia o dar este disgusto a su padre, 
que procuro apassionado quitar la impresión al hijo, y para suavizarle 
pidiole efectuase el matrimonio con la infanta de Castilla se ballava ya 
en Gandia; escusose el Príncipe y resolvió no casarse con la Infanta dona 
Leonor huvo de volver a Castilla (...)."1A 

El rei Jaume havia concertat matrimoni de l'infant amb l'infanta castellana 
Elionor, filla de Ferran IV, l'any 1312, quan aquesta sols tenia 3 anys d'edat.15 

Però, abans de centrar-nos en el fet d'haver el rei concertat aquest matrimoni 
per raons polítiques, hem de fer un incís en un esdeveniment ocorregut algun 
temps enrere. La reina Blanca d'Anjou, esposa de Jaume el Just —amb la qual 
el monarca es casà per raons polítiques, que acabaren amb la guerra de Sicília, 
fet que motivà que despreciés la infanta Isabel de Castella, filla de Sanç IV i de 
Maria de Molina— i mare de l'infant, havia mort a Barcelona el 14 d'octubre 
de 1310, i va ésser sebollida al monestir de Santes Creus. L'infant tenia una 
especial reverència per la seva mare, com es pot veure amb les deixes per 
pitances que en memòria de la reina Blanca va fer al referit monestir. Mogut 
el príncep per l'especial estimació que tant la seva mare com el seu pare, el 
rei, tenien pel monestir cistercenc del Gaià, va fer testament d'ànima, essent a 
Santes Creus, amb el consentiment del seu pare Jaume el Just, de ser sebollit 
al monestir, lloc on descansaven els cossos de son avi, Pere el Gran, i la seva 
mare, Blanca d'Anjou. El document és força il·lustratiu, i hom hi pot observar 
dos punts bàsics que, possiblement, fan compendre l'actitud del príncep de no 

1 3 . " E lo rei E n Jacme, qui llavors era a Catalunya, tramete-li cartes fort expresses, 
que ell en tot cas se partís d'aquells processes que entenia a fer, per la qual cosa ell fon 
molt torbat e hac-se'n a jaquir. E llavor dien alguns que volc renunciar al regne." Cf. PERE EL 
CERIMONIÓS, Crònica, p. 1 0 7 . 

14. Narcís Feliu de la PENYA I FARELL, Anales de Cataluna y epilogo breve de los progresos y 
famosos hecbos de la nacion catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos y singulares Grandezas; 
y de los mas senalados y Eminehtes Varones, que en santidad, Armas y Letras han florecido (...) 
basta el presente de 1709, Jayme Surià impressor, Barcelona, 1 7 0 9 , p. 166. 

15 . Elionor posteriorment havia de casar amb Alfons el Benigne, germà de l'infant Jaume, 
ja vidu de Teresa d'Entença, filla de Gombau d'Entença i de Constança d'Antillon i neboda 
d'Ermengol de Cabrera, comte d'Urgell i vescomte d'Àger. Cf. Enric B A G U Í , "Alfons el Benigne", 
a Els descendents de Pere el Gran, Història de Catalunya, Biografies catalanes, v. 6, p. 1 7 2 . 
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contraure núpcies amb Elionor, renunciar a la primogenitura, a la governabili-
tat del regne, a la successió a la corona, i posteriorment l'entrada a l'orde de 
Montesa. Cal que analitzem aquest document: 

"Que nos, l'infant Jaume, fill primogènit de l'il·lustríssim senyor Jaume, 
per la gràcia de Déu rei d'Aragó, reconeixent i valorant que hem arribat 
a l'edat de la pubertat, edat en la qual podem elegir la nostra sepultu
ra, i desitjant, seguir en tot les petjades dels nostres pares i quan d'ells 
podem imitar, com el sereníssim senyor Jaume, rei d'Aragó, com hem 
dit, el nostre progenitor, ha elegit ésser enterrat en el monestir de Santes 
Creus, i aquí la il·lustríssima senyora Blanca, de feliç recordança, reina 
d'Aragó, la nostra mare, ha sigut enterrada, així doncs, graciosament i 
espontàniament, amb el permís i consentiment del senyor rei, oferim el 
nostre cos a Déu i a Santa Maria del monestir de Santes Creus, i aquí 
elegim la nostra sepultura, en mans i poder de vos germà Pere Alegre, 
abat de l'esmentat monestir, volen que quan arribi l'hora de la meva 
mort, sigui a on sigui, el meu cos sigui portat al predit monestir per a 
ser enterrat. Prometo a vos, abat i a 1 convent del monestir, i a 1 notari 
infrascrit, estipulant a favor de vos i de dit convent que por molt de 
temps no canviarem d'opinió ni mutarem el lloc de la meva sepultura. 
Prometo que si alguna vegada volgués rebre l'habit d'alguna orde, serà 
de la vostra orde i no d'altra, i especialment elegim aquest monestir, i 
aqui a Déu servirem. I tot el que hem manifestat ho farem de la millor 
i més ferma manera, i fem aquí vot a Déu i a Santa Maria, en mans i 
presència de vos abat, i jurem sobre el quatre sants Evangelis, tocant-los 
amb les mans, atendre i complir i no cantravenir el que hem promès 
per qualsevol modo, causa o raó. En testimoni de quan hem exposat en 
aquest document manem que el notari infrascrit posi el nostre segell. 

Fet a Santes Creus el dia 10 de juliol de 1311." 
Hem subratllat els paràgrafs que ens poden interessar. En primer lloc, 

elegeix sepultura a Santes Creus. El fet no té cap importància cabdal, car Pere 
el Gran, avi seu, ja hi estava enterrat; també la seva mare Blanca d'Anjou i, fins 
i tot, el seu pare el rei Jaume el Just ho havia disposat. Gens ens ha d'estranyar 
que el nét i fill segueixi els passos dels seus progenitors. Ho diu ben clar ell: 
desitjant seguir en tot les petjades dels nostres pares. Però el paràgraf que, 
potser, més ens interessa i que trobem més substanciós és el que fa referència 
a vestir l'hàbit d'algun orde monàstic, on manifesta la seva preferència pel del 
Cister, i de professar al monestir de Santes Creus i no en cap altre. 

Sentia l'infant, doncs, de jovenet, acabats de complir els quinze anys, 
una natural inclinació per deixar el segle, entrar en la vida conventual i servir 
Déu com a monjo cistercenc. El document clarament ho específica; no n'hi ha 
cap dubte, i el seu pare, el rei, ho sabia, per la qual cosa el signà donant la 
seva conformitat.115 Quina fou la causa que motivà, doncs, el rei a concertar 

16. E n l'escatocol del document, hom llegeix: "Sig+ne Jaume, per la gràcia de Déu rei 
d'Aragó, que ho consentim i ho aprovem i ho signem." 

38 SANTES CREUS (2007) 33-49 



L'INFANT JAUME, FILL D E JAUME E L JUST, CAVALLER D E L 'ORDE D E MONTESA.. 

l'any següent el matrimoni del primogènit amb la infanta Elionor de Castella? 
Òbviament hem de pensar que ho va fer per raons polítiques. Cal pensar que 
si casava el fill amb aquesta princesa, en part restarien refetes i refermades les 
bones relacions —encara un xic precàries en aquells moments—• amb la coro
na castellana, i esborraria l'afront que ell havia causat en retornar i anul·lar el 
casament amb la infanta Isabel. Des d'aleshores, la bona entesa i les relacions 
amb Castella havien restat maltretes, i costava restablir-les. 

Potser intuïm, més que la reprimenda paterna pels fets de Daroca, que 
en l'ànim del príncep pesava més la seva natural inclinació per viure d'acord 
amb la regla monàstica cistercenca que seguir en aquest segle, per molt hereu 
de la Corona que fos.17 No és gens estrany que, després de l'afer de Daro
ca, li creixessin les ganes de vestir l'hàbit monacal. Essent l'infant a Terol, el 
rei En Jaume anà a Aragó, i d'aquest regne partí cap al de València. L'infant, 
assabentat de la presència del monarca, es va reunir amb ell a Calamocha i 
l'acompanyà en el seu viatge a terres valencianes. Aprofità l'infant la trobada 
amb el seu pare per manifestar-li el seu desig de renunciar al tron. El rei li va 
recriminar la seva actitud i l'infant se'n tornà a Terol. De retorn de València, el 
monarca va voler que se celebressin les noces entre l'infant i Elionor, ja que 
no volia enemistar-se amb Castella ara que les relacions entre les-dos regnes 
eren cordials. Un fet va tenir lloc en aquest temps: a l'infant se li trobà, dins 
la cambra, un hàbit de monjo, segons la crònica, de fra predicadors i, segons 
altres autors, de cistercenc. El monjo de Santes Creus que l'acompanyava fou 
acusat d'influir en l'ànim de l'infant i per aquest motiu fou acomiadat.18 

El rei obligà l'infant a celebrar les noces, que hagueren lloc a la vila 
de Gandesa el 17 d'octubre de 1319- Finida la cerimònia i la missa, i col·locat 
l'anell al dit de la núvia, 1' infant, que no havia volgut donar la pau a la infanta, 
va aprofitar la presència de la gran gernació que havia acudit al casament per 
muntar amagadament a cavall i fugir de la vila a galop. 

Aquesta actitud irresponsable de l'infant el posava en franca rebel·lia 
contra el seu progenitor i les Corts del Principat car, aquest mateix any de la 
farsa de Gandesa, les Corts havien jurat l'infant Jaume primogènit del rei i, per 
tant, successor seu a la Corona catalanoaragonesa. Per tant, era lògic que el 
rei volgués que se celebressin les bodes per tal d'assegurar la continuïtat de 
la Corona i de la nissaga. La fugida de l'infant obligà Elionor a refugiar-se a 
Castella, a la cort de la seva àvia Maria de Molina, la qual mai va perdonar al 
rei Jaume l'afront del seu fill vers la coronà castellana. 

17. Era l'any 1319 quan l'infant va escriure una missiva al seu pare on li feia saber l'interès 
que tenia per vestir l'hàbit del Cister. E l rei fins i tot cercà el concurs del pontífex Joan X X I I . 
Aquest va escriure una carta que no va rebre l'infant, sinó el rei. Aquest cità l'infant a Tortosa, 
i davant el seu pare va representar la petita farsa que s'avenia al dictat del sant pare. 

18. La Crònica de Pere el Cerimoniós, p. 1007, ens diu que fou acusat no u n cistercenc, 
sinó el seu confessor, un frare dominic, el qual hagué de fugir a corre-cuita. 
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El rei va convocar Corts a Riudoms, al Camp de Tarragona, i davant els 
assistents va fer manifesta demostració de dolor i exposà que malgrat tot el 
príncep no volia regnar ni consumar el matrimoni amb la infanta Elionor. El 
rei marxà a Tarragona, va emancipar el fill i va admetre la seva renúncia al 
tron. 

D'aquesta renúncia, en resta constància en un document, signat i atorgat per 
l'infant a Tarragona, al convent de framenors, a 22 dies del mes de desembre de 
1319, el qual actualment es conserva a l'ACA, i del qual, al segle XVI, l'arxiver 
Pere Miquel Carbonell ens en deixà constància amb la seva transcripció: 

"(...) in manibus vostri domini regispatris nosttipredicti iusprimogeniture 
et successionibus post vos in regnis et terris vostris que nunc habetis et in 
antea obtinebitis domino concedente, libente animo resignamus ipsique 
iuri cedimus et renuntiamus (...)." 
L'infant estava resolt a ingressar a la vida religiosa. EI testament ens es

pecifica que l'orde preferit per l'infant Jaume era el del Cister; també així ho 
manifesta Narcís Feliu de la Penya.-

"(...) persevero constantemente el Rey en dissuadir asu hijo la renunciación 
a la successión basta offrecerle renunciarle a los reynos y entrase en el 
Real Convento de Santas Cruzes por cumplir con sus vassallos." 
Altres autors, entre els quals Martínez Ferrando, són partidaris i afir

men que el fill volia entrar a l'orde de fra predicadors, és a dir, a l'orde dels 
dominicans. Nosaltres som del parer de Feliu de la Penya, si ens atenem al 
testament de l'infant Jaume, ja que el còdex 459 conservat a l'AHM, de fra 
Mallol i continuat per fra Salvador, així ho explica. Però l'infant no va entrar a 
l'orde del Cister. Primerament ho féu a l'orde de Sant Joan de Jerusalem, i més 
tard al de Calatrava, que al regne catalanoaragonès s'anomenava de Montesa, 
que recollí les possessions de la desfeta de l'orde templer i que espiritualment 
depenia del Cister; a Catalunya, de l'abat de Santes Creus. En part, el príncep 
havia aconseguit la seva pretensió d'entrar al Cister.19 

El príncep, ara de la milícia de Montesa, va assistir a l'enterrament del 
seu pare, el rei Jaume, quan aquest morí el 2 de novembre de 1327. L'infant, 
l'any 1330, va establir a Santes Creus pitances, làmpades i aniversaris per les 
ànimes del seu pare Jaume i de la seva mare Blanca. Ell morí un dimarts, 12 
de juliol de 1334: 

19. Als documents que publiquem a l'annex, l'un datat a Tarragona el 9 de maig de 
1320, hom pot llegir: "(...) ego ffrater Iacobus de ordine Hospitalis Sancti Iohannis Iherusamilitani, 
illustrissimi regis Aragonum filius (...). Id circo nuncpromissionem votum ac iuramentumpredicta in 
quantum possum cupiens adimplere et providere saluti anime mee, volens etiam in dicto monasterio 
Altissimo famulari in habituïn, videlicet, ordinis Calatrave et Sancte Marie de Muntesia, quem elegi 
potissime cum sit arcioris regule eo quem modo teneo et a Cisterciensis ordine et ab ipso etiam 
monasterio Sanctamm Crucum primordium duxerit seu originem (.••)"; a l'altre, datat a Santes 
Creus el 24 d'agost de 1330, hom hi llegeix: "(...) nos ffrater Iacobus de Aragonia de ordinis 
Muntesia et filius illustrissimi domini lacobi, inclite recordationis regis Aragonum (...)". 
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"Et sciendum quod post hec die martis, silicet, quarto idus iulii anno Domini 
MCCCXXXIIII in civitate Terrachone obiit prefatus dominus frater Iacobus 
et sepultus est in sede ipsius civitatis, pro quo dedet fieri anniversarium 
dicta die qua obiit singulis annis in monasterio Sanctarum Crucum, ut 
superius continetur, pro anima eius que per misericordiam Dei sine fine 
requiescat in pace. Arnen." 
D'acord amb aquest últim testimoni documental, Martínez Ferrando també 

exposa a la seva obra que fou enterrat a la catedral de Tarragona, encara que 
mai se n'ha trobat la tomba. Per tant, la seva voluntat de ser sebollit a Santes 
Creus, a prop dels seus progenitors i del seu avi Pere el Gran, no es va com
plir. Va fer testament d'ànimes d'última hora que revocava el seu primer desig? 
Si el va fer no en tenim constància; en tot cas, mai no s'ha trobat. 
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ANNEX DOCUMENTAL 

1 

1311, juliol, 11. Santes Creus 
L'infant Jaume, fill del rei Jaume II el Just, manifesta el seu desig i ordena ésser 

enterrat al monestir de Santes Creus. 
Original perdut. 
AHNM. Clero, 1756. Monestir de Santa Maria de Santes Creus, 1250. Trasllat notarial fet pel 

notari Bernat de Vilarroja el dia 10 de desembre de 1315 (Sig(signe)num Bernardi de Villa Rubia, 
notarii publici Barchinone, qui hoc translatum sumptum fideliter ab originali instrumento et cum 
eodem legitime comprobatum scribi fecit et clausit quarto idus decembris anno Domini millesimo 
tecentesimo quinto decimo) essent testimonis els notaris de Barcelona Guillem Borrell i Francesc 
de Gres (Sig(signe)num Guillelmi Borrelli, notarii publici Barchinone, testis; Sig(signe)num Ffrancisci 
de Gres, auctoritate regia notari Barchinone, testis). 

Quod nos infans Iacobus, illustrissimi domini Iacobi, Dei gratia regis Ara
gonum, primogenitus. Recognoscentes atque facentes nos ad annos pubertatis 
pervenisse, in qua etate nostram possumus eligere sepulturam et cupientes in 
omnibus illustrissimorum parentum nostrorum sequi vestigia et quantum possu
mus imitari cum iam serenissimus dominus Iacobus, rex Aragonum, supradictus 
progenitor noster in monasterio Sanctarum Crucum sepulturam elegerit ibique 
illustrissima domina Blancha, felicis recordationis, regina Aragonum, mater 
nostra iam fuerit tumulata. Idcirco, gratis et spontanea voluntate, cum assensu 
et voluntate dicti domini regis, offerimus corpus nostrum Deo et beate Marie 
monasterii Sanctarum Crucum et ibidem nostram elegimus sepulturam in manu 
et posse vestri fratris Petri Alegre, abbatis eiusdem monasterii. Volentes quod 
ubicumque nos mori contingent quod ad predictum monasterium nostrum corpus 
afferatur et ibidem sepeliatur. Promitentes vobis dicto abbati et conventui predicti 
monasterii vestri et notario infrascripto stipulante pro vobis et dicto conventum 
quod nullo tempore de predictis voluntatem nostram mutabimus nec in alio 
loco sepulturam nostram eligemus. Promitentes etiam quod si alicuius ordinis 
habitum suscipere nos contingat quod vestri ordinis et non alicuius alterius et 
specialiter in monasterio vestro habitum suscipiemus et eligemus et ibidem Deo 
serviemus. Et ut supradictam melius et firmius attendantur facimus inde votum 
Deo et Beate Marie in manibus vestri abbatis predicti. Et iuramus súper quatuor 
sancta Dei Evangelia manibus nostris corporaliter tacta supradictam attendere et 
complere et in aliquo non contravenire aliquo tempore aliquo modo causa vel 
ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam fieri mandamus per notarium 
infracriptum et nostro sigillo appenditio communiri. 

Actum est hoc quinto idus iulii anno Domini millesimo trecentesimo un-
decimo in monasterio Sanctarum Crucum. 

Sig(signe)num infantis Iacobi, filii illustrissimi domini Iacobi, Dei gratia, 
regis Aragonum predicti qui hec laudamus, firmamus et iuramus. 

Sig(signe)num Iacobi, Dei gratia regis Aragonum predicti, qui hiis con-
sentimus et ea laudamus et firmamus. 
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Testes huius rei sunt nobilis Guillelmus de Cervilione; Berengarius de 
Vilari Accuto; Ffranciscus de Proxeda, consiliarius domini regis; Arnaldus de 
Azlor, hostiarius maior et consiliarius ipsius domini regis; Petrus Boyl, magister 
racionalis et consiliarius ipsius domini regis; Petrus Marti, thesaurarius dicti do
mini regis, et Garçia Simonis, alumpnus dicti domini infantis Iacobi. 

Sig(signe)num Petri Calveti, auctoritate dicti domini regis Aragonum, notarii 
publici per totam terram et dominationem ipsius, qui predictis interfuit et hoc 
scribi fecit et clausit, cum literis rasis et emendatis in linea nona ubi dicitur 
alicuius alterius. 

2 

1319, desembre 22. Tarragona. Convent framenors 
L'infant Jaume, fill de Jaume el Just, presenta davant el seu pare, progenitor i 

rei d'Aragó i comte de Barcelona, la renúncia a la primog°nitura i a la 
successió al tron, al·legant voler entrar a servir Déu en un monestir. 
A C A , pergamins de Jaume I I , nüm. 3 5 7 4 . 

a Pere Miquel CARBONELL, Cròniques d'Espanya, vol. I I , p. 119 . 

In Christi nomine. Noverint universi quod nos infans Iacobus, etc. Fa-
tentes nos excessisse etatem viginti annorum ad Eum per quem reges regnant 
et quem nosse vivere cuique seivire regnaré et nostrum dirigens intuitum, ut 
Ei ut pura mente serviré ipsumque, sectari liberius valeamus, quatenus curis 
et sollicitudinibus te per alibus exuti, optimam partem elegisse videamur, que 
a contemplationibus Christi minime auferet, ideo divina nobis gratia inspirante, 
licet matrimonium per verba de presenti nuper contraxerimus et in facie ecclesie 
solemnizavimus cum inclita donna infantissa Elionora, il·lustris Ferdinandi, bone 
memòria regis Castelle filia, ante totam inter nos et ipsam infantissam carnales 
copulam subsecutam, ad frugem melioris vite suspirantes, quodvis per vos, dic-
tum dominum regem patrem nostrum, variis instantis moniti et inducti, vostrem 
regni vostri post dies vostros regimen deberemus subire, cum Dei spiritum, que 
nos ad hec ducit, resistere non possimus, sed viam nobis securam et salubrem 
elegerimus, religionem, videlicet, profiteri et in ea Altissimo famulari toto tempore 
vite nostre animam ipsius religionis ingressum, in manibus vostri domini regis 
patris nostri predicti ius primogeniture et successionibus post vos in regnis et 
terris vostris que nunc habetis et in antea obtinebitis domino concedente, libente 
animo resignamus ipsique iuri cedimus et renuntiamus ex pacto non obstante 
que ad regimen predictum post dies viros prelatos, nobiles, mesnaderios, milites, 
infançones, cives et nòmines villaris universitatis regni Aragonem iurati fuerimus, 
ad instantiam et vostri mandatum, itaque de cetero vos dictus dominus rex pater 
noster, tanquam nobis, ex dicta: causa, de medio subductis de dictis regnis et 
terris vostris que habetis et in antea habebitis, domino concedente, possitis or-
dinare et disponere ut decet et vobis videbit expediré, nullumque nos deinceps 
ad ea possimus ex aliquo iure ratione ula causa habere regressum. Et ut hec 
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firmem robore pleniori de iure nostre- plene certificati et instructi non vi nec 
dolo inducti, sed libera et spontanea voluntate, iuramus per crucem Domini et 
ad sanctam Dei quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter tacta dicta resig-
nationem, concessionem, pactum et renuntiationem servaré perpetuo eis, ulas 
eorum alicui nullo iure nulla ratione vel causa in perpetuum contra ire etc. 

Quod est actum in civitate Terracone, in domo fratrum minorum, civitatis 
iusdem -XI• kalendas ianuarii anno Domini •M·CCC·XLX·. 

3 

1320, maig 9. Tarragona 
L'infant Jaume, primogènit de Jaume el Just, vestint hàbit de l'orde de Sant Joan 

de Jerusalem, des del convent de fra predicadors de Tarragona, lloc on 
s'hostatja, determina deixar l'Hospital i ingressar a l'orde de Montesa, 
tot recordant la promesa que un dia va fer de vestir l'hàbit del Cister a 
Santes Creus. 
AHNM, Clero, pergamins, Santa Maria de Santes Creus, 1759, perg. 1371. 

Noverint universi quod ego ffrater Iacobus de ordine Hospitalis Sancti 
Iohannis Iherusamilitani, illustrissimi regís Aragonum filius. Attendens quod du-
dum in monasterio Sanctarum Crucum quinto idus iulii anno Domini millesimo 
•CCC- undecimo, videlicet, antequam habitum dicti ordinis Hospitalis, quem nunc 
teneo suscepissem, elegi in dicto monasterio Sanctarum Crucum sepulturam 
meam et promisi ac votum vovi domino Deo et beate Marie monasterii supra 
dicti in manibus abbatis monasterii eiusdem ac iuravi quod si alicuius ordinis 
habitum suscipere me contigeret quod ipsius ordinis et non alicuius alterius et 
specialiter in ipso monasterio habitum susciperem et Deo ibidem deservirem, 
ut hec et alia in dicte instrumento lacius continentur. Id circo nunc promissio-
nem votum ac iuramentum predicta in quantum possum cupiens adimplere et 
providere saluti anime mee, volens etiam in dicte monasterio Altissimo famulari 
in habitum, videlicet, ordinis Calatrave et Sancte Marie de Muntesia, quem elegi 
potissime cum sit arcioris regule eo quem modo teneo et a Cisterciensis ordine 
et ab ipso etiam monasterio Sanctarum Crucum primordium duxerit seu originem, 
propterea cum hoc presenti publico instrumento perpetuo valituro, gratis et ex 
certa sciencia et spontanea voluntate ac puro animo et deliberata mente non 
coactus nec in aliquo circumventus convenio et promito vobis ffratri Petro de 
Deo, capellano meo, monacho monasterii supradicti presenti ut procuratori et 
sindico abbatis et conventus eiusdem monasterii ac notario infra scripto stipulanti 
et recipienti pro vobis et dicto abbate et conventu quod ego hinc usque ad diem 
lune proximo instantem recedens de civitate Terrachone ubi nunc sum vadam 
ad monasterium supra dictum et ibidem statim cum magister de Muntesia vel 
alius loco eius ab eo habens plenariam facultatem tradendi michi habitum de 
Calatrava venerit ad dictum monasterium Sanctarum Crucum sequenti, scilicet, 
die post eius adventum relicto habitu Hospitalis suscipiam habitum de Calatra-
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va predictum et ibidem cum eo habitu aut cum habitu monachorum eiusdem 
monasterii iuxta votum prius factum Deo serviam omni tempore vite mee, cum 
iam ibi ut dictum est sepulturam meam elegerimus et eciam eligam de presenti. 
Et ut hec omnia melius et firmus compleantur et attendantur iuro per Deum et 
eius sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta, predicta omnia et 
singula attendere, servaré et compliré et nunquam in aliquo contraveníre aliqua 
ratione. In cuius rei testimonium mando fieri presens publicum instrumentum 
per notarium infra scriptum. 

Quod est actum Terrachone in domo Ffratrum Predicatorum, ubi nunc 
hospitor, septimo idus madii anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo. 

Sig+num ffratris Iacobi supra dicti qui hec laudo, concedo, firmo ac iuro. 
Testes huius rei sunt Bernardus de Ffonollario, consiliarius domini regis 

et Guillelmus de Callen, camerarius dicti domini ffratris Iacobi. 
Sig(signe)num mei Bartholomei de Canalibus, scriptoris predicti domini 

ffratris Iacobi et auctoritate dicti domini regis notarii publici per totam terram 
et dominacionem eiusdem, qui predictis interfui et clausi, loco, die et anno 
predictis. 

4 

1320, maig, 9- Tarragona 
L'infant Jaume, primogènit de Jaume el Just, vestint l'hàbit de l'orde de Sant 

Joan de Jerusalem, des del convent de fra predicadors de Tarragona, lloc 
on s'hostatja, determina deixar l'Hospital i ingressar a l'orde de Montesa, 
tot recordant la promesa que un dia va fer de vestir l'hàbit del Cister a 
Santes Creus. Trasllat notarial. 
AHNM, Clero, pergamins, Santa Maria de Santes Creus, 1759, perg. 1372. 

Noverint universi quod ego frater Iacobus de ordine Hospitalis Sancti Io-
hannis Iherusalimitani, illustissime domini regis Aragonum filius. Attendens quod 
dudum cum alio instrumento in monasterio Sanctarum Crucum quinto idus iulii 
anno Domini millesimo CCG undecimo, videlicet, antequam habitum dicti ordinis 
Hospitalis quem nunc teneo suscepissem elegi in dicto monasterio Sanctarum 
Crucum sepulturam nostram et promisi ac votum vovi domino Deo et beate 
Marie monasterii supra dicti in manibus abbatis monasterii eiusdem ac iuravi 
quod si alicuius ordinis habitum suscipere me contingeret quod ipsius ordinis 
et non alicuius alterius et specialiter in ipso monasterio habitum susciperem et 
Deo ibidem deservirem ut hec alia in dicto instrumento lacius continentur. Id 
circo nunc promissionem votum ac iuramentum predicta in quantum possum 
cupiens adimplere et providere saluti anime mee, volens etiam in dicto monas
terio Altissimo famulari in habitu, videlicet, ordinis Calatravie et Sancte Marie de 
Muntesia quem elegi potissime cum sit arcioris regule eo quem modo teneo et a 
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Cisterciensis ordine et ab ipso eciam monasterio Sanctarum Crucum primordium 
duxerit seu originem, propterea cum hoc presenti publico instrumento perpetuo 
valíturo gratis et ex certa sciencia et spontanea voluntate ac puro animo et 
deliberata mente, non coactus nec in aliquo circunventus convenio et promito 
vobis fratri Petro de Deo, capellano nostro, monacho monasterii supra dicti 
presenti et procuratori et sindico abbatis et conventus eiusdem monasterii ac 
notario infra scripto stipulanti et recipienti pro vobis et dicto abbate ét conven-
tu quod ego hinc usque ad diem lune proximo instantem recedens de civitate 
Terrachone ubi nunc sum vadam ad monasterium supra dictum et ibidem statim 
cum magistre de Muntesia vel alius loco eius ab eo habens plenariam faculta-
tem tradendi in habitum de Calatrava venerit ad dictum monasterium Sanctarum 
Crucum sequenti, scilicet, die post eius adventum relicto habitum Hospitalis 
suscipiam habitum de Calatrava predictum et ibidem cum eo habitu aut cum 
habitu monachorum eiusdem monasterii iuxta votum prius factum Deo serviam 
omni tempore vite mee cum iam ibi ut dictum sepulturam meam eligerem et 
eciam elíguam de presenti. Et ut hec omnia melius et firmius compleantur et 
attendantur iuro per Deum et eius sancta quatuor Evangelium manibus meis 
corporaliter tacta predicta omnia et singula attendere, servaré et complere et 
nunquam in aliquo contravenire aliqua ratione. In cuius rei testimonium mando 
fieri presens publicum instrumetum per notarium infra scriptum-

Quod est actum Terrachone in domo ffratrum Predicatorum ubi nunc 
hospitor, septimo idus madii anno Domino millesimo CCC- vicesimo. 

Sig+num ffratris Iacobi supradicti qui hec laudo, concedo, firmo ac iuro. 
Testes huius rei sunt Bernardus de Fonolario, consiliarius domini regis et 

Guillelmis de Callen, camerarius dicti domini ffratris Iacobi. 
Sig(signe)num mei Bartholomei de Canalibus, scriptoris predicti domini 

ffratris Iacobi, et auctoritate dicti domini regis notarii publici per totam terram 
et dominacionem eiusdem, qui predictis interfui e hec scripsi et clausi loco, 
die et anno predictis. 

Sig(signe)num fratris Raimundi Safranquea, publici notarii monasterii Sanc
tarum Crucum qui de mandato dompni Petri, abbatis, et auctoritate dominí regis 
hoc translatum scripsi et fideliter cum suo originali comprobavi -XV0- kalendas 
marcii anno quo supra cum supraposito in -VH3. Linea ubi dicitur presenti. 

5 

1330, agost, 24, Santes Creus 
L'infant faume, fill de Jaume el Just, cavaller de l'orde de Montesa, fa 
donació a l'abat i convent de Santes Creus de sis mil sous barcelonesos 
de tem, perquè s'emprin en un censal i les rendes serveixin per fer tres 
aniversaris, dos pels seus pares difunts, el rei Jaume i Blanca d'Anjou, i el 
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tercer per quan ell mori, designant una part per pitança de la comunitat 
santescreuenca. 
AHNM, Clero, pergamins, Santa Maria de Santes Creus, 1761, perg. 1426. 

Noverint universi quod nos ffrater Iacobus de Aragonia de ordinis de 
Muntesia et filius illustrissimi domini Iacobi, inclite recordationis regis Aragonum. 
Attendentes quod altissimus Ihesus Christus magna beneficia nobis contulit et 
nichil a nobis exhigit nisi ut diligimus eum et templa nostra et servemus ut 
ipse in nobis semper habitet et nos in illo permaneamus inde est pro sancta 
desideria dileccione crescunt et Deus non solum verbis se vuit diligí set corde 
puro et operibus iustis. Attendentes eciam verbum apostoli dicentis orate ad 
invicem ut salvemini multum enim valet deprecanto iusti assídua. Ideo gratis et 
ex certa sciencia cum hoc publico instrumento perpetuo valituro pro animabus 
illustrissimorum dominorum Iacobi regis et domine Blanche parentum nostrorum 
quondam, recolende recordationis et pro anima nostra prout inferius ordinatum 
existit damus, concedimus atque deliberamus vobis honorabili ffratri Petro abbati 
monasteri Sanctarum Crucum et vestro conventui ac dicto monasterio perpetuo 
de peccunia nobis assignata per illustrissimum dominum regem Alfonssum carum 
fratrem nostrum et pro ventura nobis in mense octobre proximo venienti sex milia 
solidos Barchinone de terno, de quibus volumus, ordinamus ac etiam statuimus 
quod de dictis sex milibus solidibus per vos emantur quadrigenti solidos censuales 
et rendales et perpetuales quolibet anno persolvendos sine laudimio et fatica, 
quod vos quidem quadringentos solidos vos seu quivis alius per vos et vestrum 
conventum in posterum ordinandus perpetuo percipiatis, exhigatis et habeatis 
ratione predicta. De quibus tamen faciatis quolibet et perpetuo tria anniversaria, 
videlicet, duo aniversaria pro animabus domini regis Iacobi et domine regine 
Blanche, parentum nostrorum, quòrum unum incipiatis octava die post festum 
Omnium Sanctorum continue numerande pro anima dicti domini regis Iacobi 
et sequenti die inmediate aliud anniversarium pro anima dicte domine regine 
matris mee, et tercium anniversarium faciatis et facere teneaminí post obitum 
nostrum et perpetuo die, videlicet, qua nos obierimus. Et in quolibet anniversa-
rio predictorum teneamini etiam perpetuo facere qualibet die qua fiet unum ex 
dictis anniversariis unam honorificam pietanciam conventui dicti monasterii de 
piscibus, salsamentis, pane et vino et aliis victualibus eidem conventui necessariis 
ad sufficienciam pro ut decet. Et emptis dictis quadringentis solidibus rendalibus 
et perpetualibus ut est dictum in bono et idoneo loco per vos siquid ex dictis 
sex milibus solidibus superfuerit totum nobis restituere teneamini. Quosquidem 
•CCCCtos- solidos rendales et perpetuales vobis dicto honorabili abbati et vestro 
conventui perpetuo damus, concedimus et deliberamus et totum ius nostrum 
et quod nobis competit in vobis et dicto monasterio transferimus et mutamus 
et a nostro posse eicímus et eciam romovemus pro quibus omnibus et singulis 
attendendis et complendis obligamus totam dictam peccuniam nobis assignata 
et eciam bona nostra habita et habenda. Versa vice nos dictus abbas nomine 
nostro et dicti conventus, attendentes nos teneri minsteria spiritualia degentibus 
ministare, attendentes quod ex karitate precedit ut quecumque volumus ut ffa-
ciant nobis homines bona et nos faciamus eisdem. Ideo sub condicionibus et 
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modis predictis promittimus per nos et nostrum conventum perpetuo predicta 
omnia et singula tenere, attendere et complere et inviolabiliter observaré prout 
superius continetur. 

Actum est hoc in monasterio Sanctarum Crucum nonodecimo kalendas 
septembris anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo. 

Sig+num ffratris Iacobi de Aragonia, predicti, sig+num ffratris Patri, abbatis 
monasterii ante dicti, qui omnes predicta omnia et singula laudamus, firmamus 
et eciam approbamus. 

Testes huius rei sunt Arnaldus Cabrit et Guillelmus Nadal, habitator de 
Morels, comitatus Imporiarum-

Sig(signe)num mei Arnaldi Zabaterii, notarii publici curie vicarie Montísalbi 
ac auctoritate regia per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis 
Aragonum qui predictis interfui et hec scribi, faci et clausi. 
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La saba del claustre. 
Un exercici interdisciplinari 

E L O I JOSA COS I PILAR V I V E S CORBELLA 

1. Justificació del títol i de la xerrada 

La saba del claustre vol evocar la vida de la vegetació, en aquest cas de 
pedra, i la decoració escultòrica ntomòríïca de tot l'entorn claustral del monestir 
de Santes Creus. 

L'exercici interdisciplinari delimita l'estudi: no es tracta d'una recerca docu
mental que vol aportar una tesi, sinó tot el contrari, és un exercici divulgatiu que 
planteja moltes hipòtesis. És un estudi compartit entre dues persones de formació 
molt diversa que aporten les seves mirades i focalitzacions des de la botànica 
i des de la història, partint de l'observació directa i de la bibliografia. 

La idea del tema no ha estat original, ha tingut el referent de la recerca 
sobre el claustre del monestir aragonès de Veruela, també cistercenc, portada 
a terme per un enginyer agrònom i un humanista. 

2. Objectius de la conferència 

-— Aportar una nova mirada als estudis del claustre i dur a terme un 
treball en equip per afavorir la interdisciplinarietat entre el punt de vista científic 
de les ciències i les lletres, i enriquir així la recerca. 

— Promoure l'observació i la reflexió científica, artística i, per què no, 
l'espiritual i el gaudi estètic. 

— Divulgar detalls del monestir. La fotografia digital permet arribar més 
enllà de la vista i la tecnologia possibilita treballar amb monografies de la Re
naixença i fotografies antigues del mateix recinte monàstic, la qual cosa també 
ajuda a difondre aquestes primeres publicacions. 

— Suggerir noves hipòtesis i noves recerques sense tancar el tema. 



E L O I JOSA COS I PILAR VIVES CORBELLA 

3. Temàtica que es tractarà 

A causa de la singularitat i originalitat iconogràfica del claustre de San
tes Creus, aquest ha estat molt estudiat per especialistes d'història de l'art en 
diferents èpoques. Les darreres aportacions de la Catalunya Romànica i de les 
doctores Emma Liaiïo i Francesca Espanol són cabdals. Sovint les monografies 
han focalitzat la temàtica en el bestiari i les escenes narratives, mentre que les 
referències a la vegetació, en general, s'han limitat a descriure-la com a deco
ració vegetal, sense entrar en detalls. 

Si de la fauna fantàstica es parla de bestiari, per què no intentar aquí, 
si no és massa agosarat, fer un herbari del claustre? 

Aquesta serà la temàtica d'avui: l'herbari de pedra. Guiats per la parau
la, observarem en imatges les plantes dels capitells; també ho farem amb les 
de les claus de volta, de les mènsules i d'algunes de les tombes nobiliàries. 
Descriurem què es veu i farem hipòtesis interpretatives del que no es veu, el 
símbol. Aquesta lectura sempre pot canviar i es pot modificar, en funció de 
l'enfocament. 

Per facilitar i completar el tema, partirem del context històric i de la funció 
del claustre per entrar a detallar cada planta i arribar a unes conclusions. 

Cal tenir present que el claustre va patir serioses mutilacions i, com es 
pot percebre a les fotografies antigues de La Catalunya artística, mancaven la 
majoria de columnetes dels mainells dels finestrals. L'estat actual de les claraboies 
és fruit de diverses restauracions des de l'any 1958 fins al 1971 i també hi ha 
constància d'alguna restauració del segle XVI a la nau del sud; per tant, l'anàlisi 
l'hem delimitat només als originals antics. La disposició original dels capitells i 
la relació entre ells és impossible d'estudiar a causa de la restauració. 

4. Breu context històric del claustre 

4.1. Claustre primitiu 
— La comunitat arriba de Valldaura i Ancosa, s'instal·la definitivament a 

Santes Creus i construeix el monestir a partir de 1158. Són els moments de la 
repoblació de la Catalunya Nova. Els llinatges catalans que hi van participar 
reposen a les tombes del claustre. 

— El templet de la font, juntament amb els vestigis a la nau nord, la de 
l'església, els de la nau de llevant i una mènsula raconera a la nau sud-oriental, 
ens emmarquen el primer claustre construït a finals del segle XII. 

— La cultura monacal centra la ciència a trobar Déu. Sant Bernat i sant 
Agustí consideraven que la natura havia de ser coneguda, però que aquest 
coneixement no acabava en si, sinó que era un instrument per arribar a Déu. 
El mateix sant Bernat deia que es podia aprendre més del bosc que dels lli
bres. 

— L'orde cistercenc trenca la tradició benedictina de bestiari i d'escenes 
bíbliques a les escultures. A Santes Creus es construeix un claustre marcada-
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ment cistercenc bernardí amb una decoració preferentment ntomòrfica, com a 
Vallbona de les Monges i a Poblet. 

— L'abat, al capítol general de Cïteaux, coneix i contacta amb els nous 
corrents culturals i artístics de la resta de regnes europeus..El mateix orde ex
pandeix les novetats estilístiques. Cal esmentar el paper destacat del Cister com 
a unificació cultural europea. 

— La seva cronologia l'emmarca en l'estil romànic. 

4.2. Claustre del segle XTV 
El claustre actual seria el segon claustre. El 1313 l'abat Alegre hi posava 

la primera pedra i el beneïa l'abat Miró a la dècada dels trenta. Va ser encarre
gat pels reis Jaume I I (1286- 1327) i Blanca d'Anjou acabats d'arribar de Sicília 
després de la mort del jove rei Alfons el Liberal, que estava a punt de casar-se 
amb Elionor d'Anglaterra. La política matrimonial del rei Alfons apuntava cap 
a Anglaterra, on el gòtic havia prosperat molt. 

— El pare del rei, Pere I I el Gran, va morir el 1285 i el 1300 fou enterrat 
al panteó reial santescreuí. Monarca de renom internacional, cavaller i trobador, 
però excomunicat pel Papa. Immortalitzat per Dant a la Divina comèdia amb 
la bona reina Constança al Purgatori, i també per Bocaccio al Decameró. És 
figura clau en la política mediterrània, la política matrimonial, el comerç inter
nacional i la cultura. 

— La relació del claustre amb les esmentades personalitats no es pot 
obviar. Per una banda, Sicília tenia un emplaçament de contactes culturals, entre 
els quals destacaven les noves recerques del gòtic i les del prerenaixement italià 
per la dinastia normanda i els Hohenstaufen a l'illa. L'enterrament de Pere el 
Gran a la banyera n'és un exemple. 

— La reina Blanca; per parentiu, es relacionava amb la casa de França, 
gran difusora de l'art gòtic (Sainte-Chapelle) com a prestigi de la Corona. 

— Jaume I I va fundar l'Estudi de Lleida el 1300, va protegir la cultura, 
era escriptor, va composar una balada a la Mare de Déu, i la reina també li 
tenia molta devoció, circumstàncies que justificarien la presència de la temàtica 
mariana al recinte monàstic. 

— La cultura del XTV ja és urbana i universitària. La ciència avança; tot 
i que encara lligada a la teologia, progressa en mètodes més empírics. Podem 
pensar que el monjo apotecari deuria aportar les seves observacions al pla 
iconogràfic del claustre. L'escultura vegetal naturalista que veiem al monestir 
és un exemple d'observació, a part de les millores tecnològiques de les eines 
que faciliten el trepat de la pedra i la precisió. Al claustre, hi van treballar 
diferents escultors. 

— L'any 1310 va morir la reina Blanca i el 1327 ho feia el rei. 
— El segon claustre entra de ple en l'estil gòtic. 
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5. Funció del claustre 

5.1. La seva distribució i orientació ve marcada per la funció. El claustre 
és el centre i el distribuïdor dels espais: el de servei, el social i l'espiritual. És 
un jardí tancat com a símbol del paradís, i un lloc de meditació, de lectura, 
de processons, de passeig i per rentar-se els peus els monjos. Alhora, és un 
cementiri de famílies nobles i un espai de pas al palau reial per la nau sud. 
Es pot dir que aquest fet trenca l'exclusivitat dels monjos i dóna protagonísme 
al rei, com veurem més endavant. 

5-2- Funció de les imatges al claustre. 
— Ornamentació. Per tradició, s'havia anat fent sempre als recintes reli

giosos des d'èpoques antigues com ja ve citada a la l'Antic Testament: "Decorà 
totes les parets del santuari, tant a la cambra interior com a l'exterior, amb 
relleus de querubins, de palmeres i de garlandes de flors, tot recobert d'or" (I 
Re, 6,29). 

— Didàctica. Recurs visual i de pedagogia de la religió i la moral a 
l'occident cristià. La paràbola, la metàfora i l'al·legoria són recursos de la Bíblia. 
La imatge és l'escriptura dels illetrats, va dir sant Gregori Magne (segle VI). 

6. Escultura fitomòrfica al claustre 

Cal fer ressaltar la complexitat iconogràfica del recinte, acompanyada de 
la temàtica zoomòrfica de bestiaris, l'heràldica, la narrativa bíblica, la mitològica 
clàssica i la de psicomaquia. 

No seria correcte estudiar-les per separat, però en aquest cas només es 
fa un exercici. 

6.1. Per què temàtica vegetal? 
— Tradició en la litúrgia religiosa com a perfum i aroma que s'eleva a 

Déu. Les flors i els fruits eren ofrenes a déus i ornamentació. 
— Màgia: les plantes curen i poden matar, tenen poder. 
— Cultes vegetals antics. Quan els romans talaven un arbre, havien de 

demanar perdó als déus. 
— L'església va fer desaparèixer aquests cultes pagans dels boscos. Sant 

Benet va destruir el temple d'Apol·lo a Montecatini per acabar amb cultes antics. 
Les ermites i creus de terme en serien vestigis. 

6.2. Cal buscar les claus d'interpretació en bibliografia referencial i en 
el seu context; no es pot fer des de la mirada actual: tota la interpretació és 
hipotètica. 

a) Indicis materials: assimilació de la iconografia funerària romana, dels 
retrats i de l'ornamentació glíptica (segons Grabar). 
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b) Textos de sant Bernat: Apologia a Guillem, Sermons del Càntic dels 
càntics. 

c) Representacions de llibres, com la Bíblia, de saltiris (el de Metz, il·lustrat 
amb figures fantàstiques estudiades per Baltrusaitis i Mallart). 

d) Compilacions i reculls d"'exemplum" o relats curts que proposen para
digmes destinats a alliçonar moralment i que es difonien en els sermons (faula 
divina de "La guineu i els raïms"). 

e) Llibres científics. Matèria Mèdica del Dioscòrides i Història Natural de 
Plini, El fisiòleg, Les metamorfosis d'Ovidi i Hacer floridus. 

L'Església va haver de regular les imatges en cànons, com Les claus de 
Meliton, entre d'altres. 

6.3. Per què trobem unes plantes determinades? 
Referent bíblic. Imatges al·legòriques: cep, roure, alzina, figuera, heura, 

ortiga, plantes de punxes i espines sense especificar, com acant o arç. 
Corrents i modes dins l'estil romànic bernardí. El llorer i l'olivera podrien 

ser per la simplicitat de línies. 
Per corrents del gòtic: l'arç i la rosa com a símbol marià, o per l'heràldica, 

com el roure o l'api. 

6.4. Com apareix la vegetació? 
— Vegetals sols. 
— Associació de vegetals. 
— Associació de vegetal amb animal fantàstic. 
— Associació de vegetal i animal real. 
— Escenes narratives bíbliques amb els vegetals com a fons. 
— Associacions heràldiques de vegetació i escut. 
— Interior del camp de l'escut com a referencial del cognom. 
— Màscares, cares foliades o homes verds. 

6.5. Quines representacions vegetals veurem? 
Trobem arbres, fulles, flors i fruits que es poden identificar, mentre que 

d'altres són més convencionals. 
— Arbres: Al capitell de la Creació, hi apareixen com a fons: es pot 

distingir la pomera, la perera, el roure fora del paradís i un genèric. Entre ells 
apareix el text: "Ho Adam ubi est? Respondit Adam. Domine, Audivi vocem 
tuam et timui." 

— Fulles: Tant els capitells com les claus o les mènsules tenen repre
sentacions de fulles. Pel seu valor cíclic i regenerador, es consideren símbol 
de la resurrecció. Moltes de les fulles tenen una part doblegada cap a baix. 
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La lectura que en fan els experts és la d'una representació o referència de la 
mort. També n'apareixen moltes de trilobades a les quals se'ls veu una repre
sentació trinitària. 

— Flors: També de caire cíclic, efímera, de bellesa i perfecció (seguint la 
tradició clàssica de bo i bell com a puresa espiritual), representarien la brevetat 
i fugacitat de la vida, la fecunditat per la seva metamorfosi en fruit. Les flors 
sempre eren presents a les cerimònies funeràries. L'aroma eleva cap a Déu. 
Imatge arquetípica de l'ànima. 

Significat o simbologia floral. Se'n poden fer diferents lectures: 
— Crist, cristianisme. 
— Jardí de l'Edèn. 
— Paradís celestial, nova Jerusalem. 
— Virtuts de Crist i dels sants. 
— Mare de Déu, Maria. 
— Primavera, mes de Maria. 
Les citacions bíbliques de les flors són les més freqüents entre la temàtica 

vegetal i també les més plenes de bellesa: "Fixeu-vos com creixen les flors: no 
treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnifi
cència, no anava vestit com cap d'elles" (Lc 12,27). 

— Fruit. Destaca pel seu valor nutritiu, pot representar l'abundància. Pot 
ser una al·legoria de riquesa espiritual. 

La llavor a l'interior representa la fecunditat i, per tant, la regeneració; 
pot ser el fruit de les bones obres o el fruit del pecat. 

Pot ser una representació de l'eucaristia: raïm, poma, pera. 
Associació a un déu de l'antiguitat com Dionís i la deessa Pomona. 

6.6. Funció dels vegetals: 
— Decorar. 
— Ensenyar moral: bonic com bé, lleig com mal. 
— Desvetllar missatge evangèlic. 
— Representar el món celest. 
— Representa idea o símbol. 
•— Ordenar, simetria, crear relacions. 
— Subratllar. 
— Matisar. 
— Donar harmonia i equilibri. 
Cal ressaltar la importància de trobar la clau de lectura de l'època. Els 

textos bíblics recullen molts referents de les imatges de les aromes florals.- "No 
estalviem els vins millors ni els perfums més fins. Collim les flors, ara que és 
primavera" (Saviesa 2,7). 
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"El meu estimat ha baixat al seu jardí 
als erols del bàlsam 
per recrear-se entre les flors 
i per collir els lliris" (Ct. 6,2) 

6.7. Tractament escultòric: S'observen formes vegetals estàtiques, ordenades 
i estilitzades en el període bernardí del primer claustre, naturalista, fins i tot 
amb cert moviment i decorativa més manierista en el gòtic. 

7. La vegetació del primer claustre i del templet de la font 

Apareixen capitells monotemàtics vegetals seguint la iconografia marcada 
per l'Apologia de sant Bernat (1090-1153), que trenca amb la iconografia pròpia 
del romànic, fins i tot la vegetal de Uaceries, caulícoles i roleus propis de la 
Borgonya (segons Jalabert). 

Mostra de la pedagogia de l'esperit, l'ascesi claustral, simple, reduïda al 
binomi llum/ombra i so/silenci. 

Adaptació a la funció, línies rectes, poc relleu, estàtic, sense moviment, 
amb algun fruit tipus pinya. Seria una variació estilitzada del capitell corinti. 

Tipologia de plantes: unes de reals, com el llorer i l'olivera, i d'altres 
estilitzades en les fulles i el fruit; algunes semblen una recreació i no es poden 
identificar. 

Les tombes nobiliàries antigues reflecteixen, en petit, el que podia ser el 
claustre a nivell iconogràfic, amb columnetes i capitells de temàtica vegetal. 

LLORER. Purificació, eternitat i castedat. Segons Híldegarda de Bingen, 
representa la constància. Rams. 

Representat també a Poblet, a Vallbona i a la catedral de Tarragona. 
OLIVERA. El mateix sentit. Evocació del diumenge de Rams. 
PINYA. Fruit de regeneració, representació de la mort i la vida. 
LLIRI. Referència al Càntic dels càntics, Lliri entre cards, i als sermons 

de sant Bernat sobre el Càntic. 
ACANT. Iconografia i referent escultòric antic, etimologia d'espina. Salm 

57.9: "Abans no facin mata les seves espines, que l'huracà se'ls endugui com 
un card", referint-se als vicis que, de grans, costen més de vèncer. 

Regeneració i immortalitat, segons la llegenda grega de Cal·límac. 

Conclusions del primitiu claustre: Per la seva austeritat és ascètic i místic. 
Sant Bernat va introduir el culte i la devoció a Maria als centres monàstics. 
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8. Claustre del segle XIV 

De moment, se'n desconeix el pla iconogràfic. Per una banda, torna a 
ia iconografia romànica (segons estudi de Mallart) amb un llenguatge nou, el 
gòtic. Cal destacar que a la Borgonya ja es va començar a fer flora autòctona 
sn la representació escultòrica, tot substituint l'acant clàssic (segons Jalabert). 

ROURE 
És un tema nou als capitells. Considerat com l'arbre de les teogonies i 

com l'arbre de la fusta de la creu. És considerat el rei dels arbres. 
Se l'associa a la fortalesa: "fort com un roure". És com l'àliga i el lleó 

de les plantes. 
La fulla de roure associada a l'heràldica es pot considerar com fortalesa 

i poder, molts cops reial. També a vegades va associat a la vinya. Associat 
amb porc, pot ser la fortalesa davant la gola i la luxúria. Les glans són símbol 
d'amargura. El roure simbolitza la unió del cel i la terra, imatge que li confereix 
gl valor d'eix del món. 

Juntament amb l'arç, és la parella més repetida del gòtic. Estilísticament 
:é un tractament molt descriptiu, amb naturalisme, molt de moviment, espais 
Duits per on corre l'aire. Algunes de les fulles tenen un naturalisme tan acu
rat que evoca la fulla cargolada i caient de la tardor. La sinestèsia de tots els 
sentits hi és present. 

Al capitell de l'escena de la Creació, hi ha representat el roure fora del 
paradís, com a fons del treball de Caím i Abel. 

L'alzina té el mateix sentit. 

HEURA 
Enfiladissa de tradició funerària i dionisíaca. Tractament en grups de tres 

rulles, amb tres fruits i sense, canviant segons l'autor. Se l'acostuma a considerar 
com a símbol d'immortalitat. 

Planta que ja fou conreada als jardins romans. 
Durant l'edat mitjana, l'heura, juntament amb el vesc, fou el motiu més 

Freqüent als emblemes de les tavernes. 
Segons Graves, en temps mítics, existia una beguda alcohòlica anterior 

ü vi feta amb botons d'avet, heura i aiguamel. 
Segons el monjo bizantí Teòfil, als poetes i als artistes els agradava l'heura 

per les propietats secretes que tenia. Al març, quan puja la saba, apareix una 
goma que barrejada amb orina i posada a bullir dóna u n tint de color sang 
que es feia servir per donar color a les cares de les imatges de la fertilitat mas
culina, a les dels reis sagrats i , a Roma, a les dels generals victoriosos. També 
hi ha referències textuals bíbliques dedicades a la planta: "Les dones d'Israel 
acudien totes a veure Judit, la felicitaven i algunes l i dedicaven una dansa. Ella 
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duia rams d'heura a les mans i els repartia a les dones que l'acompanyaven" 
(Jdt 15,12(1)). 

ARÇ BLANC o RAM DE SANT PERE 
Se li dóna un tractament com a variant de Tacant, per la referència a 

les espines, i també a la Mare de Déu. També presenta agrupacions de tres en 
referència a la Trinitat. A Anglaterra, al segle XIII, van fer tanques d'arç per al 
bestiar. L'arç és molt representat al gòtic europeu. 

Es creia que la planta tenia la propietat de conservar la castedat i per
llongar el celibat; arran d'això, les mares col·locaven rams d'arç blanc a les 
habitacions de les noies "en edat de freqüentar". A l'edat mitjana, les bruixes 
envoltaven els seus jardins amb aquest arbust, que es transformava en inofen
sives groselles o bé en esbarzers quan s'acostaven els inquisidors. 

Es deia que protegia del llamp perquè la Mare de Déu hi penjava els 
bolquers del nen Jesús. 

CEP 
Apareix en fulla sola, amb fruit i associada amb l'arç, el cep o la parra. 

Trobem el cep i la vinya amb raïm i animals, porcs i ramats; no ens ha de 
sobtar, car era la font d'economia del monestir. 

Als tres pilars cantoners, presenten molt detallisme i la tècnica del tre
pat, tenen ombres, hi corre l'aire; són d'un acurat naturalisme, que recorda la 
tècnica de l'orfebreria. 

Acostuma a representar l'eucaristia. 
També té referents bíblics tant de l'Antic Testament com dels Evangelis: 

"Jo sóc el cep vertader" (Jn 15,1) 
Apareix la branca sortint de la boca de la màscara o home foliat o 

home verd. Segons alguns estudis, aquest tema es relaciona amb la mitologia 
i la tradició anglesa per l'autoria de Reinard Fonoll. Però també cal tenir en 
compte l'àmbit mediterrani. 

El mite grec més antic referent al vi és, possiblement, el que explica el 
part d'un cep per una gossa blanca, la deessa Lluna Hècate, al regnat d'Orestes, 
fill de Deucalió. La representació de la sanefa de vinya sortint de la boca d'un 
gos representada a la tomba dels Montoliu recorda aquest mite. 

Sembla que entre els grecs era costum penjar, de les branques dels 
pins que quedaven entre les vinyes, unes figuretes o màscares de Dionís que 
giraven per l'acció del vent i que se suposava que asseguraven la fructificació 
dels ceps. 

Els antics egipcis coneixien la forma d'assegurar-se una bona collita de 
dàtils pol·linitzant les inflorescències femenines de les palmeres. Les palmeres 
són plantes dioiques, és a dir, amb peus masculins i peus femenins. També són 
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plantes dioiques els ceps silvestres, entre els quals escassegen els exemplars 
hermafrodites, és a dir, amb peus exclusivament masculins i peus exclusiva
ment femenins. Així doncs, no seria estrany que el que penjaven dels arbres 
els primers viticultors fossin gotims d'inflorescències masculines procedents de 
ceps silvestres i que només sembressin, a partir de sarments, els peus feme
nins-, aquests produïen fruits, però possiblement necessitaven la presència de 
flors masculines que proporcionessin pol·len en un lloc proper per assegurar 
la collita. Amb el desenvolupament del cultiu, es varen seleccionar individus 
hermafrodites i va deixar d'ésser necessària la pol·linització a partir de peus 
masculins. Així doncs, penjar inflorescències masculines als arbres propers es 
veuria substituït a poc a poc per un culte místic de la fertilitat. 

Els comentaris anteriors podrien ser una bona pista per aprofundir en 
la interpretació de les cares foliades o homes verds, que apareixen com a 
cares humanes que exhalen un alè de vida (el vent que en bufar escamparia 
el pol·len) que apareix transformat en un cep que els surt de la boca (que 
simbolitzaria la fecundació de la vinya). Tot és hipotètic. 

HERBA FETGERA 
El nom científic d'aquesta planta, Anemone hepàtica, ve de la paraula 

grega 'anémos', que vol dir vent, perquè es creia, antigament, que la flor de 
la planta només podia ser oberta pel vent. 

En llatí medieval, es deia herba Trinitas, potser per la seva forma trilo-
bulada. 

Els grecs associaven aquesta planta als vents que anunciaven l'arribada 
de la primavera. 

En medicina popular, es fa servir per combatre les malalties del fetge 
(teoria de les signatures). 

ORTIGA 
A l'antic Egipte, es conreava Urtica pilulifera com a planta tèxtil per fer 

cordes i teixits bastos. Plini explica que els plebeus de Roma bullien les ortigues 
tendres com si fossin espinacs i les portaven a vendre als mercats. 

Els antics germans havien consagrat les ortigues a Donnar, déu del tro. 
Així, les ortigues s'han utilitzat com a amulets protectors per evitar maleficis. 
En alguns llocs, es llencen ortigues al foc quan hi ha tormenta per evitar que 
caiguin els llamps sobre la casa. 

Segons Huxley, les dones gregues feien servir Urtica pilulifera, una espècie 
propera, per colpejar-se, mortificant-se en record dels sofriments de Crist. 

Simbòlicament podria tenir referències bíbliques per les espines. A la 
Bíblia apareix anomenada l'ortiga. 
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BOTÓ D'OR 
El nom científic d'aquesta planta, Ranunculus sp., ve de la paraula llatina 

'ranunculus', que és el diminutiu del gènere Rana, perquè viu en llocs on hi 
ha aigua on també es troben les granotes. 

N'existeixen moltes espècies i la immensa majoria contenen una substància 
anomenada protoanemonina que és vesicant i tòxica, però si la planta es deixa 
assecar perd la seva toxicitat. 

Els botons d'or amb fulles i flors es consideren com una representació 
de la mort i la representació de Jesucrist. 

El trobem al pilar fent xamfrà a la nau nord i la de ponent. El seu tracta
ment escultòric mostra un cisellat molt acurat amb les floretes de cinc pètals. 

SARRIASSA 
El nom científic d'aquesta planta, Arum italicum, ve de la paraula grega 

'arorí, que vol dir aixecar, nom que es donava a una planta comestible. 
Era emprada com a remei contra la malenconia de les novícies, segons 

consells de l'abadessa cistercenca Híldegarda de Bingen, la Sibil·la del Rin 
(1098-1179). 

Als jardins medievals, es va cultivar Arum italicum, que és la mateixa 
espècie que es troba a l'albereda. 

La flor es fa servir per predir, entre d'altres, el resultat de les collites de 
blat i castanyes. 

El suc de la sarriassa es va utilitzar per exterminar serps, colobres i 
escurçons. 

Dels tubercles, després de coccions repetides i canvis d'aigua, se n'obté 
una fècula comestible. També apareix al pilar anterior al costat del botó d'or; 
entre la sarriassa, hi ha animals de rostre ferotge. 

ROSA 
Es troba representada en dues varietats amb cinc pètals, com les cinc 

Hagués i les cinc qualitats morals: humanitat, sentit del deure, saviesa, confiança 
i comportament cerimonial. També pot representar els cinc béns: riquesa, lon
gevitat, pau, virtut i salut. 

Als jardins medievals es cultivaren la Rosa gallica i la Rosa rubiginosa. 
Un dels noms que l'Església catòlica ha donat a la Verge Maria és el de 

Rosa Mística. El Papa entregava la rosa d'or a les persones que es distingien 
en la defensa de la fe. 

En alguns llocs, consideren que les roses vermelles estan especialment 
protegides del dimoni perquè en elles s'hi veu la sang de Crist. 
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FIGUERA 
Arbre maleït, on es penjà Judes. La fulla emprada per tapar-se Adam i 

Eva al Paradís acostuma a ser de figuera i generalment és l'arbre on s'enfila la 
serp. El seu fruit és molt dolç: és considerat el millor per excel·lència. 

ÀLBER 
El nom científic d'aquest arbre, Populus alba, podria venir de la paraula 

llatina 'populus', que vol dir poble, o bé del grec paipallein', que significa 
agitar-se, ja que aquest arbre agita les seves fulles amb el vent. La representació 
de les fulles del capitell podria ser de l'àlber, el pollancre o el trèmol. 

Els àlbers són els arbres que tipifiquen per excel·lència els boscos de 
ribera. 

Considerat com el primer arbre que treu fulla a la primavera, seria com 
el bedoll als països del nord. 

Arbre funerari, Hèrcules portava una corona de fulles d'aquest arbre en 
tornar del viatge dels inferns. 

API 
El nom científic d'aquesta planta, Apium graveolens, vindria del grec 'apion' 

o del llatí 'àpex? que vol dir cap o àpex, ja que s'atorgava una corona d'api 
als vencedors dels torneigs; d'aquí que a vegades apareix associat a l'heràldica. 
Graveolens significava que feia olor. 

S'ha emprat des de temps remots com a verdura i com a planta medicinal. 
Durant l'edat mitjana, d'aquesta planta se'n deia la sentència: 

"El fill, mort; 
i l'api a l'hort?" 

Sentències semblants s'han anat repetint als països mediterranis amb altres 
plantes medicinals que sembla que podrien tenir el seu origen al segle XIII a 
l'escola de Salem. 

És un diürètic excel·lent i entra a formar part del xarop de les cinc arrels: 
espàrrec, fonoll, julivert, galzeran i api. 

Els grecs el feien servir en moltes cerimònies fúnebres. 
Segons Targioni-Tozzetti, l'api fou considerat pels antics com una planta 

de funerals o de mala sort i no pas com una planta comestible. Les llavors es 
fan servir per fer el chartreuse. 

9. Conclusions 

— En alguns casos, els detalls de les representacions escultòriques han 
permès identificar els vegetals fins a nivell d'espècie; en d'altres, la informació 
analitzada només ha permès arribar fins a nivell de gènere. Per exemple, el 
roure, l'ortiga, el botó, d'or i l'àlber. 
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— L'escultura presenta molts detalls, com els penjolls de fruits, que ja 
anuncien estils posteriors com el barroc, o que són fruit de restauracions pos
teriors. 

— Darrere del cisell treballat amb traça d'orfebre i el tractament natu
ralista, es capta una nova manera d'entendre la ciència, d'un empirisme més 
avançat. 

— Pel que fa a les fulles, molt sovint les trobem cisellades formant 
exactament tres lòbuls en record de la Santíssima; Trinitat i amb el lòbul central 
doblegat cap avall en representació de la mort de Jesucrist, segons hipòtesis. 

— L'àlber, l'arç blanc, la sarriassa i l'heura. són plantes que pertanyen a 
l'estructura bàsica de les alberedes típiques del nostre país, arran mateix dels 
cursos d'aigua de la plana mediterrània. No és estrany, doncs, que les trobem 
representades al monestir de Santes Creus. 

— Hem vist un claustre únic i de projecció internacional. La temàtica 
vegetal i el seu tractament, tan iconogràfic com de traça, també els trobem a 
les catedrals angleses com Southwel, entre d'altres, i a la Sainte-Chapelle de 
París. 

Com diu Espanol a la darrera publicació de l'Art gòtic a Catalunya, el 
claustre és un aparador de propaganda de la Corona d'Aragó. La presència reial 
es combina amb la monacal. I , en paraules de la doctora Liano en la mateixa 
col·lecció, el claustre segueix sent un enigma. 
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Annex fotogràfic 

A continuació, s'adjunten algunes de les cinquanta fotografies més signi
ficatives que van il·lustrar la xerrada. 
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Sarriassa 
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SANTES CREUS (2007) 75-85 

"Capellans trabucaires" 
a Santes Creus durant la Guerra dels Segadors 

MANEL G Ü E L L 

L'existència d'individus vinculats a l'Església acostumats a resoldre els 
seus conflictes violentament o, en tot cas, d'una manera poc ortodoxa, esdevé 
un fenomen xocant, més encara en els segles de l'Antic Règim. En la línia 
del treball que vam presentar al congrés "Església, societat i poder...", aquesta 
aportació el que pretén és ubicar el fenomen en l'àmbit monacal tarragoní, i 
concretament en el santcreuenc. Així doncs, primer explicarem el concepte de 
'capellà trabucaire' (CT), per seguir amb el detall de les tipologies de conducta 
dels eclesiàstics davant d'un conflicte armat (sempre en el marc del segle XVII 
i de la Guerra dels Segadors) i, finalment, acabarem circumscrivint el fenomen 
a Poblet i a Santes Creus, comunitats que no van poder quedar al marge dels 
estralls de la guerra. 

Concepte de 'capellà trabucaire' 

Si ens haguéssim d'aventurar a donar una definició de 'capellà trabucai
re', aquesta s'aproparia a la següent: "Aquell membre de l'estament eclesiàstic 
que, inhibint-se d'una determinada part de la doctrina que propugna l'Església, 
la pacifista, pren partit per una opció ideològica, política i/o militar de caire 
violent." 

Per què hi va haver eclesiàstics que van optar per una cosa així? Per 
respondre-ho, ens hauríem d'endinsar en la mentalitat de l'Antic Règim, cosa 
que no era l'objecte principal de la conferència. Per això, ens limitarem a as
senyalar concisament alguns punts que ho podrien explicar: 

— L'Església és una societat, dins de la societat, fortament estructurada 
i jerarquitzada. 

— La seva massa social era molt més nodrida i molt més representativa, 
en proporció, que la que coneixem avui dia. 

— Els seus integrants, en alguns pocs casos, podien no haver-hi accedit 
vocacionalment, sinó forçats per la pròpia família i l'entorn mediàtic, cosa que 
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ens ha de fer pensar en un nombre determinat de vocacions extraeclesiàstiques 
que s'havien de reprimir (vocacions algunes, per què no, militars). 

Pensem que molts dels més famosos militars de l'Antic Règim van estar 
a punt, en les seves joventuts, d'ingressar al seminari en lloc de l'acadèmia 
militar, i canviar la trona pel camp de batalla que els va fer cèlebres, cas del 
cardenal-infant o d'Eugeni de Savoia... 

Gradacions 

És evident que la definició que hem donat anteriorment engloba una 
part considerable de comportaments. El concepte de 'capellà trabucaire', par
ticularment, l'he volgut considerar com un "genèric", dins del qual he encabit 
diverses tipologies d'actuació. 

Grau Grau d'implicació Situació •tipologia 

l r Passiu Adhesió nominal 
La majoria d'eclesiàstics que no es vc 

lessin embolicar 

Adhesió nominal 

Es tractaria d'aquells eclesiàstics que es van limitar a mirar cap a un 
altre cantó i a deixar fer, sense embolicar-se en cap afer que els pogués per
judicar. 

Suport mediàtic 

En aquest segon estadi, els eclesiàstics comencen a implicar-se, però ho 
fan donant suport ideològic a una causa, sense exercir violència, a través de: 

a) Prèdiques. Cas de Francisco Manuel de Melo, que el 1640 ja denunciava 
com els capellans catalans cridaven a la revolta des dels púlpits. 

b) Excomunicacions. Cal recordar l'excomunicació del bisbe gironí contra 
els terços castellans culpables dels fets sacrílegs de Riudarenes i Santa Coloma 
de Farners. 
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c) Publicacions d'impresos. Van ser diversos els eclesiàstics amb vocació 
de lletraferits que van publicar les seves obres advocant per una causa o una 
altra. 

— GASPAR SALA [agustí, doctor en teologia]. Proclamación catòlica a su 
divina majestad... (1640); Làgrimas catalanas... C1641 —amb motiu de la mort 
de Pau Claris—); Secretspüblichs... (1641); Epítome de losprincipios y progresos 
de las guerras de Cataluna... (1641). 

— VICENT MIRAVALL [prior del capítol]. Tortosa ciudad jidelíssima y exem
plar... Q641). 

— P. PERE MOLINER [catedràtic de teologia de Lleida]. Làgrimas del Ge-
remías catalàn (Tarragona, 1644 —en resposta al pamflet contra Felip IV, de 
Pèire de Marca—). 

— ALEXANDRE DOMÈNEC DE ROS [canonge i protonotari apostòlic]. Cataluna 
desenganada (Nàpols, 1646); Discurso sobre la forma de reducir a la obediència 
de Su Magestad a Barcelona y Cataluna (1650). 

Implicació directe, però sense armes 

Com molt bé diu l'enunciat, aquí comptaríem aquells eclesiàstics que, 
fent quelcom més que donar suport ideològic, passaven a l'acció directa, per 
bé que sense armes. 

a) Com a intermediaris o mitjancers (en converses, entrevistes, intercanvis 
de presoners o capitulacions). Casos de: 

— La presa d'Olivenza (1645), ajustada a través de mitjancers eclesiàs
tics. 

— La junta que el 1640 va manar constituir el comte-duc d'Olivares per 
intentar apaivagar els ànims exaltats dels catalans i que estava composta per 
quatre membres, tres dels quals eren eclesiàstics de prestigi (García Gil Manrique, 
un representant del capítol de Tarragona i el pare Bernardí de Manlleu). 

— L'ambaixador que Tortosa volia enviar a la Cort, per congraciar-s'hi 
abans que no fos massa tard. En primera instància, es pensà en el pare guardià 
dels caputxins; en segona, amb el comanador del convent de Santa Caterina, 
que també ho refusà; finalment, hi anà Josep Isern, prior major del capítol. 
Totes tres opcions eren eclesiàstiques. 

— El representant que havia de pactar amb el marquès de Los Vélez, 
l'entrada (pacífica) a Tortosa, missió que s'encomanà al pare Jacint Piquer, su
perior dels jesuïtes de Tortosa. Després seria cap d'esquadra a la defensa de 
Tortosa de 1642. 

— També hi ha el cas de fra Francesc Roger de Montbrió, un enigmàtic 
religiós seràfic de qui es valia el marquès de Los Vélez per enviar a totes les 
localitats al pas del seu exèrcit per intimidar-ne la població i aconseguir-ne la 
submissió abans que ell hi arribés. 
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b) Exercint tasques de complement (dur munició, donar ànims, fer menjar, 
atendre ferits). 

— El cas del "Pare de la Victòria", és un dels més il·lustratius. Al setge de 
Lleida (1646), aquest jesuïta cognominat Garcia, fou anomenat així pels ànims, 
ajudes, consols i exaltades prèdiques que dedicava a tots els militars! Tot un 
exemple de dedicació i de devoció eclesiàstica a les armes. 

c) Mobilitzant la gent o aplegant recursos (humans, financers, militars). 
Els casos més coneguts en aquest apartat corresponen a autoritats eclesiàstiques, 
abats i bisbes amb poder temporal: 

— Melcior de Palau Boscà, ardiaca major de Vic, que es va distingir 
per aixecar lleves de soldats per a la campanya militar de Salses, entre d'altres 
serveis. Pocs dies abans del Corpus de Sang, el virrei comte de Santa Coloma, 
amic seu, l'envià a la Cort d'incògnit amb un missatge d'alarma pel caire que 
prenien els esdeveniments revolucionaris. Efectivament, hi arribà poc després de 
produït el motí i es quedà a la Cort fent d'assessor per als afers de Catalunya. 
El 1664, Felip IV el féu bisbe. 

— Pau Duran, auditor de Rota i bisbe d'Urgell. Assistí a la frontera, vigilant 
els passos dels Pirineus els hiverns que no es van glaçar. També estigué a la 
desafortunada campanya de Leucata (1637) i aixecà lleves de soldats arreu del 
seu bisbat. Melo el contraposa a Pau Claris. Duran acompanyà Juan de Garay 
a l'expedició repressiva contra Illa, i més tard s'uní a l'exèrcit del marquès de 
Los Vélez. En les negociacions que es preveia fer amb els rebels catalans, Felip 
IV volia proposar-lo com a nou canceller de Catalunya; s'hagué de conformar 
amb ser arquebisbe electe de Tarragona, prelatura que mai no veié efectiva, ja 
que Roma no li expedí les corresponents butlles. 

— Giovanni Battista Veschi, bisbe de Tortosa, que destacà per la defen
sa irada que va fer quan el primer setge de 1642: "sustituyendo el morrión a 
la mitra, el bàculo a la bengala, no olvidó entre el militar estruendo el oficio 
de pastor...''. Va armar clergues i frares i els va fer anar al combat. Veschi va 
ser l'ànima de la resistència tortosina el 1642. Quan el 1648 Tortosa va caure 
en poder dels francesos, va sofrir tants maltractaments que estigué a punt de 
perdre-hi la vida. Va ser alliberat i desterrat a Morella. 

d) Assumint funcions de 'defensa passiva'. 
Ens referim a la participació activa en les mesures defensives locals, so

bretot en la distribució de llocs de defensa de la muralla (a Barcelona, Girona, 
Tortosa, Tarragona, etc). 

e) Tasques d'intel·ligència. 
Passant missatges, informant les autoritats, fent de confidents, espiant, 

etc. Per la seva condició, alguns dels eclesiàstics havien de desplaçar-se sovint 
creuant la frontera militar. Això els feia, juntament amb els mercaders, un dels 
elements tàctics de la intel·ligència més preuats. 
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f) Cobertura logística. 
En aquest apartat, ens referiríem a amagar armes, material o gent perse

guida, com es té notícia que va ocórrer," per exemple, a: 
— Girona, el 1640, quan, esclatada la revolta local, els soldats i oficials 

reials s'amagaren a la catedral, on, a l'empara dels canonges, restaren sans i 
estalvis, fins que, a poc a poc, els van poder fer sortir amb salconduits. En 
aquesta tasca, es distingí, sobretot, el canonge Jeroni d'Anglasell, germà del 
jutge de l'audiència Benet d'Anglasell. 

— Perpinyà, el 1641, quan el militar Jerónimo de Roo donava a conèixer 
que s'havien descobert armes a molts altars dels convents locals. 

— Tarragona, el 1641, quan, emmig del setge catalanofrancès, els his
pànics destapaven l'amagatall, al convent dels dominics, on trobaren sacs de 
pólvora, salnitre i sofre. 

g) Integrant xarxes d'informació i/o d'espionatge... 
Fent directament d'espies, o sigui, informant les autoritats de determinats 

punts pels quals eren tramesos a un determinat lloc o plaça militar. 
— Fra Benito Ferraudo, que va ser capturat per espionatge el 1638, i a 

la seva estança se li va trobar material compromès (informes escrits en tinta 
simpàtica). 

— Els caputxins de Tortosa, que el desembre de 1640 van fer de con
fidents de la Diputació i, en marxar l'exèrcit del marquès de Los Vélez camí 
de Barcelona, van enviar avisos descrivint i detallant al màxim l'estructura i la 
composició de la host enemiga. 

— Miquel Aguiló, canonge de Tarragona. Durant el setge de 1641, va 
servir de confident dels hispànics. Les seves confidències donaren a conèixer 
l'existència d'una antiga mina que sortia a l'exterior i l'avís d'un intent d'escalada 
per sorpresa dels francesos. 

— Diego del Santíssimo Sacramento, carmelità descalç de Tarragona, que 
el 1643 informava el Consell d'Aragó dels punts febles de la muralla tarragonina 
i de la localització de l'enemic. 

h) Conspirant, o sigui, participant en conxorxes i/o en atacs terroristes. 
— Els eclesiàstics van ser els primers inculpats del que se'n podria 

anomenar "guerra virològica". Segons les autoritats hispàniques, els francesos 
enviaven religiosos a Catalunya que empastifaven els arbres d'una poció pútrida 
que provocava epidèmies de pesta. Ho havien fet a Milà el 1628 i hi tornaven 
a Catalunya posteriorment. 

— Joan Baptista Bertran, canonge de la seu tarragonina. Era un dels ex
perts en fortificacions més entesos del país. Serví la Diputació fins que hagué 
de romandre a Tarragona tancat amb l'enemic hispànic. Llavors rebé visites 
de francesos vestits de religiosos, conspirà i quedà en aixecar 300 partidaris, 
fer-se amb una de les portes d'accés a la ciutat i lliurar-la als francesos a un 
senyal convingut. Abans que ho dugués a terme, va ser descobert, detingut i 
torturat. 
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— Lluís Garcia, prevere d'Alcover. El 1642 visitava les guarnicions mer
cenàries enemigues, amb salsconduits en blanc a la butxaca, per convèncer el 
màxim nombre de soldats hispànics de desertar. Va ser detingut quan proposava 
el canvi de bàndol al cap dels mercenaris valons, baró de Molinguen. 

— El cas del pare Pere Moliner és un dels més xocants. Fou enviat a 
Barcelona a temptar els ànims, coordinar els descontents i intentar una contra-
revolta. Un cop descobert, hagué de fugir amagat en un cotxe de dames. 

Plena participació armada 

En aquest últim estadi, tractem els eclesiàstics que es van implicar tant 
en la guerra com era entomant les armes i lluitant al costat dels soldats. N'hi 
ha exemples a dojo, ja que, en molts casos, es tractava del propi rector d'una 
petita localitat amenaçada per les circumstàncies bèl·liques: 

— El 1646, a Badajoz, escrivia un pare jesuïta a un altre: "Va llegando 
gente de los ordenados de ordenes menores, y personas que tienen capellanías, 
y de solo el parttdo de la Ger ena vienen mas de 1.000. Hàcese grande conso
nància ver dos capitanes dellos que han llegado ya con su media sotanilla y 
cuello de clérigo, y luego bravo coletazo debajo, y espada y daga y su bangala 
en la mano, y dicen son gente que con su espada en la mano y rodela no se 
embarazan en dar cabo de doce hombres..." 

— El juliol de 1640, era un cronista castellà qui escrivia: "El confesor, el 
Canónigo, el Cura [...] en vez de silicios visten mallas; las horas que se han de 
ocupar en disciplina conventual, convíerten en disciplina militar; las horas de 
tratados de escritura, son tratados con el enemigo..." 

— A finals de setembre de 1640, emmig de la psicosi revolucionària, el 
bisbe de Lleida escrivia al capítol sobre "haberse unido al pueblo los eclesiàsticos 
para resistir a las tropas de S. M." 

— El Nadal de 1640, els hispànics capturaven un frare que anava a cavall, 
amb dues pistoles a banda i banda. 

— Els eclesiàstics d'una zona o localitat formaren autèntics batallons i 
consta que van lluitar a: Cambrils (1640), Martorell (1640 —Vic hi envià "de 
tots los convents los religiosos ab espasa cenyits..."—), els setges de Tortosa 
(1642 •—on es cobriren de glòria els dominics, resistint a la bretxa—), Tarragona 
(1644), Barcelona (1652), etc. 

— Els eclesiàstics combatents no van ser, en ocasions, anònims. Han per
durat noms com els de: Joan Mestre, ardiaca major, capità de la companyia que 
formà el capítol de Tarragona; Joan Fort, rector de Flaçà, capità d'almogàvers; 
Miquel Barbaroja, cap d'una quadrilla (descontrolada) de miquelets; Jaume 
Guasch, prevere del Pla (que acabdillà els resistents a l'església el 1642, quan 
la població va ser massacrada pels hispànics); Pere Figuerola i Joan Baptista 
Cabés, rector i beneficiat d'Arnes, respectivament, capturats per col·laboració 
amb l'"enemic", quan l'única cosa que intentaven era salvaguardar la vida dels 
seus feligresos, atacats brutalment per l'exèrcit de Los Vélez, etc. 

80 SANTES CREUS (2007) 75-85 



"CAPELLANS TRABUCAIRES" A SANTES CREUS DURANT LA GUERRA DELS SEGADORS 

Les comunitats religioses d'àmbit tarragoní: Poblet i Santes Creus 

Ja hem vist l'exemple dels caputxins tortosins, informant tothora la Di
putació del General sobre l'exèrcit del marquès de Los Vélez (desembre de 
1640). Hem parlat, així mateix, dels agustins cambrilencs defensant, armes en 
mà i fins a donar la vida, el seu convent, durant el malaurat setge. També del 
cas de Tarragona, on durant el setge de 1641 els hispànics van descobrir, al 
convent de Sant Domènec i amagats entre llençols i llits desmuntats, dos sacs 
amb quasi 125 kg de pólvora i una bona quantitat de salnitre i de sofre. Els 
hispànics ja desconfiaven dels dominics, per entendre que "han tenido aquellos 
religiosos gran correspondència con el enemigo a causa de ser el prior pariente 
muy cercano de Margarita". Ara caldria centrar-nos en les comunitats monacals 
tarragonines: Poblet i, sobretot, Santes Creus. 

Poblet 

Poblet i Santes Creus estaven situats al mig de la que durant molt de 
temps es constituí com a frontera militar entre catalanofrancesos i hispànics. 
Poblet se situà incondicionalment al costat de les autoritats catalanes, proba
blement per les relacions que la. comunitat podia tenir amb el líder Josep de 
Margarit. Tanmateix, amb els anys i el canvi de situació política i militar, també 
sofrí un canvi de tendència. La "fidelitat" pobletana a la causa de Barcelona 
començà a trontollar vers el 1646, i el 1650 Poblet donava suport a l'operació 
d'emboscada i atemptat (frustrat) contra el propi Margarit, llavors governador 
del Principat, i es declarava sota l'obediència de Felip IV. 

Com en totes les comunitats i capítols, les simpaties polítiques es van 
dividir. Destaca el cas del monjo fra Llorenç Blasco, confident hispànic (a través 
de la duquessa de Cardona), però, sobretot, la figura dels Llobera. 

L'abat Rafael Llobera (profès des de 1600, natural de Rocafort de Queralt), 
ja s'excusava el 6 de gener de 1641, en carta als diputats, de no poder acudir a 
la Junta de Braços, per bé que mantingué informat Margarit del posicionament 
ideològic de la seva comunitat. Tanmateix, vers el 1648, tornat a nomenar abat, 
fou l'instigador i executor de l'aixecament antifrancès. En la seva tasca, l'ajudà 
el seu nebot, el frare convers i batlle general de les baronies pobletanes Pere 
Llobera, que es convertí en capità de miquelets, organitzant-ne les més impor
tants partides, nomenant llurs caps, fins a mobilitzar 500 homes. 

Les gestes de Pere Llobera van ser de pel·lícula. Les autoritats franceses 
l'anaren a capturar i aconseguí fugir després d'una espectacular fuga, defenestrant 
un magistrat francès i fent-se escàpol "aunque herido en el brazo y pierna de 
dos arcabuzos...". Al davant dels seus miquelets, assistí als setges de Prades i 
de Siurana i executà intrèpides missions sota les ordres del governador militar 
Baltasar de Pantoja i del marquès de Mortara, virrei del Principat (una de les 
quals fou assaltar Poblet amb 50 miquelets i capturar-ne el batlle). Al final de la 
guerra fou recompensat amb la restitució del càrrec de batlle general. El 1656, 
l'abat Sanz denuncià Llobera, al qual tenien retirat a la granja de Doldellops, 
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on en consumia les rendes i cometia tota mena d'assalts, sospites d'assassinats 
i abusos (l'octubre de 1655 se l'acusava de segrestar una noia del servei d'un 
sacerdot a Tarragona, enduent-se-la a la granja), junt amb galifardeus, "gente 
facinerosa y mujeres mundanas...". "De Barcelona se me querellan que va de 
noche por ella sin àbitos, con espada y pistolas, acompanado de hombres con 
carrabinas, de que està aquella ciudad escandalissada..." 

Santes Creus 

El monestir de Santes Creus no va seguir l'evolució política de Poblet, 
sinó que es va mantenir en la fidelitat a la Diputació del General, fins que el 
1652, acabada la primera fase de la guerra, l'exèrcit de Felip IV ocupava tota 
aquella part del país. També experimentà, això sí, la profunda divisió ideològica 
pròpia d'aquella guerra en el seu si. Segons una relació "parcial i exagerada" 
(Gort), les autoritats franceses van traslladar alguns dels monjos més significats 
amb la causa hispànica, fins i tot l'abat Bosc, que moriria a Perpinyà. Arribat 
el 1651, decidida ja la guerra a favor de les tropes hispàniques, Felip IV féu 
empresonar l'abat i molts dels monjos que l'assistien i que s'havien mantingut 
fidels a la Diputació del General. 

Si a Poblet tenien l'abat Lobera, a Santes Creus, destacà l'abat Pere-Joan 
Salla (o Sallà, com l'anomena Fort i Cogul). Salla s'incorporà a la comunitat 
santcreuenca l'any 1622, el 1631 en fou sotsprior i el 1637 batlle general. Pel 
seu posicionament a favor de la Generalitat, va ser elegit abat el 1644 i per
llongà el seu govern fins al 1650. Mossèn Josep Palomer ens conte que, la nit 
del 23 de juny de 1645, escamots castellans, fugitius de la derrota que l'exèrcit 
hispànic acabava de sofrir a Llorens, irrumpiren al monestir, en saquejaren les 
estances i maltractaren els monjos. Potser va ser després d'aquest incident que 
Salla imprimí una major visceralitat a la seva participació en aquell conflicte. 
Immediatament que va poder, va avisar de l'existència d'aquells escamots solts 
a les principals autoritats franceses i catalanes. Posteriorment, va donar suport 
a les principals accions militars franceses, acompanyant els exèrcits en algunes 
ocasions i va participar activament en l'aixecament de gent per tal de socór
rer Barcelona en el setge final de 1651- També es va destacar en assumptes 
més constructius. Fort i Cogul l'anomena "genio constructor", perquè fou l'abat 
Salla qui va contractar la construcció del retaule major de Santes Creus (amb 
l'escultor Josep Tramulles —1647—) i també el daurat de les tres imatges del 
retaule (1649). 

L'abat Salla va ser objecte d'una dura repressió per part de la monarquia. 
El 1655 Felip IV es preocupava d'escriure al vicari general de la congregació 
perquè evités que els monjos de Santes Creus no elegissin Salla novament com 
a abat. Salla i els seus incondicionals romangueren apartats de la comunitat, 
confinats al monestir de Benifassar per ordre del monarca. El 1659, fou dut més 
lluny, al monestir de Rueda i, finalment, sempre mantenint el desterrament de 
Catalunya, se'l va fer administrador del convent de Valldigna, on, segons Gort, 
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gaudia d'un cert prestigi. Encara hi era el 1668, quan el procurador del vicari 
general de la congregació elevà un memorial a la reina amb tot el pitjor del 
currículum polític acumulat durant la Guerra de Separació. El retir de Salla a 
Valldigna, juntament amb el seu germà fra Jeroni i d'altres correligionaris par
tidaris de la causa i , com ell, també desterrats, concità el rebuig d'alguns ele
ments d'aquella comunitat. En aquest memorial, l'acusaven sense embuts d'haver 
ordit la destitució i empresonament a Perpinyà de l'abat Bosc, l'antecessor de 
Salla, d'haver-se aliat amb l'enemic francès per tal d'ocupar l'abadiat i d'haver 
procurat restablir l'abadiat perpetu en favor seu (amb gestions a Roma, que 
els opositors aconseguiren avortar), d'haver provocat el desterrament de molts 
dels monjos desafectes, d'haver governat el monestir "sin cuenta ni razón", 
gastant sense donar-ne raó, "con demostraciones indecentes al estado Religioso, 
vestido de seglar con pistolas, y cavallo iba en compartia de los ministros de 
Francia, por las villas y lugares de Cataluna, a buscar gente para dar socorro 
a Barcelona...". 
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Epíleg 

Santes Creus va deixar de ser frontera de guerra i, per tant, casos com 
els que hem exposat ja no es van tornar a produir més. Això no vol dir que 
el fenomen dels "capellans trabucaires" s'extinguís. Altres guerres i conflictes hi 
hauria que els farien ressorgir (Guerra de Successió, Guerra del Francès, etc). 
En una altra de les seves "siluetes", mossèn Palomer ens explica com l'exabat 
Jaume Oliver va lluitar i va encoratjar els barcelonins en el setge borbònic de 
1706, i que fou una de les personalitats que, en els moments més crítics del 
setge, van convèncer l'arxiduc Carles que romangués a la ciutat. L'episodi de 
la Guerra del Francès a les comarques camptarragonines és ple de combatents 
que s'apleguen al voltant d'un eclesiàstic. Però això ja correspon a realitats 
històriques diferents... 
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Vermell, pintor de retrats en miniatura de membres de la 
societat catalana, restaurador del claustre del monestir 

de Santes Creus i viatger romàntic, autoproclamat "el 
Peregrino espanol" 

ELOI MARTÍNEZ LANZAS 

ARQUITECTE MUNICIPAL DE VALLS 

Fa cosa de cinc anys, quan estava acabant un treball sobre la vida i l'obra 
de l'artista Lluís Vermell i Busquets,1 un bon amic meu, resident a Tarragona, 
em va posar en coneixement de l'existència d'unes lletres amb una data grava
des a les dovelles de pedra que configuren el doble arc que remata la porta 
d'accés a la sala capitular del claustre gòtic del monestir' cistercenc de Santes 
Creus, i em va manifestar que li semblaven estranyes, ja que, evidentment, no 
corresponien al període gòtic. I em va dir que li recordaven el nom del pintor 
de retrats en miniatura Lluís Vermell, del qual tantes vegades li havia comentat 
el paper predominant en la història de la miniatura a Catalunya, encara sense 
escriure, en atapeïdes xerrades a casa meva.2 

L'endemà de comunicar-se'm aquesta notícia vaig anar al monestir amb 
la càmera fotogràfica. La notícia no m'agafava de sorpresa, ja que sabia que 
Lluís Vermell, a més de pintor de retrats en miniatura, havia estat escultor i 
entallador de pedres, ofici del qual s'havia servit per sobreviure en diverses 
èpoques de la seva vida, quan la comanda de retrats disminuïa. 

Aquell llunyà dia de la tardor del 2002, em recordo, al matí, passejant en 
solitari pels passadissos del claustre i, davant la porta de la sala capitular, veient 
amb total nitidesa les lletres "L. Vermell 1864" gravades a la pedra enmig del 
doble arc que corona la bella porta gòtica. Sens dubte era una gran troballa i 
posava una anella més en la vida apassionant d'aquest artista romàntic encara 
força desconegut. 

1 . E l llibre, de propera aparició, porta per títol Lluís Vermell i Busquets (Sant Cugat del 
Vallès 1814 - Portugal vers 1878), pintor de retrats en miniatura. 

2. Antoni Pinyol, professor de dibuix en un institut a Tarragona, amb la perspicàcia i 
la curiositat que el caracteritzen, va ser qui em va revelar l'existència de les lletres gravades al 
monestir de Santes Creus. Des d'aquí el meu agraïment. 
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Figura 1. Porta d'accés a la sala capitular del claustre del monestir de Santes Creus. 

Però, qui és Lluís Vermell? Què representa per a la cultura catalana? Per 
què aquest oblit? I , sobretot, per què aquest desconeixement i aquesta manca 
d'interès pel retrat en miniatura a Catalunya? Aprofitaré l'avinentesa que em 
facilita Joan Papell per donar, a través d'aquestes pàgines, algunes respostes a 
les preguntes plantejades i satisfer la curiositat dels visitants del monestir. 

Lluís Vermell és un artista mal conegut i pitjor comprès de la primera 
meitat del segle XIX, nascut a Sant Cugat del Vallès el 1814.3 Poc o no res 
sabem dels seus últims anys, ni d'on va morir, quan i en quines circumstàncies. 
Sabem que el final de la seva vida va transcórrer a Portugal, on es traslladà 
amb la seva esposa anys després del casament de la seva única filla, Lluïsa, 
amb Pere Cullaré, el 1863. Abans, però, l'any 1864, va acceptar la tasca de 
restauració del claustre de Santes Creus que li va encomanar la Junta de Belles 

3. Les dades biogràfiques bàsiques, complementades amb les meves investigacions durant 
la preparació del meu llibre esmentat, van ser tretes de les memòries que Vermell va escriure a 
la seva tornada a Barcelona l ' I de juliol de 1842, després de set anys d'estada a Itàlia. Aquestes 
memòries van ser trobades per Bonaventura Bassegoda i Amigo (1862-1940), arquitecte i erudit, 
que les va fer servir com a discurs d'entrada a la R e i a l A c a d è m i a de Belles Arts de Barcelona, 
en solemne recepció pública, el 12 de febrer de 1922. 
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Arts de Madrid després de l'abandó i progressiva degradació de molts importants 
monuments que arreu d'Espanya patien els efectes de l'obra desamortitzadora 
de Mendizàbal del 1835- Vermell va acceptar aquest important encàrrec per 
sobreviure, ja que les comandes de retrats havien pràcticament desaparegut, i 
obtenir així un profit que li va permetre després marxar a Galícia. El treball 
d'entallador de pedres per a la restauració de monuments danyats havia tingut 
ocasió d'exercitar-lo amb mestria en la seva joventut a la basílica de Sant Pau 
Extramurs, durant la seva estada a Roma del 1835 al 1842. 

Figura 2. Retrat masculí. Gràcia, 1843. 
Aquarel·la i guaix sobre vori. 

El treball en el monestir cistercenc de Santes Creus és admirable. Recons
trueix amb gran perícia i amb una habilitat d'experimentat tallista les columnes, 
els arcs i les dovelles en ruïnes o danyats per la desídia i l'abandó. El fruit 
del seu esforç encara el podem admirar quan passegem sota les voltes del 
claustre. Només hi ha una cosa a objectar-hi: aquest afany de perpetuar-se per 
a la posteritat que fa que, en un gest de vanitat i poc respectuós amb l'entorn 
medieval, gravi a la clau del doble arc d'accés a la magnífica sala capitular el 
seu nom i l'any de les obres amb grosses lletres. Un cop concloses les obres 
de restauració del claustre, al començament de l'any 1867, el matrimoni es 
traslladà a Pontevedra, on l'artista realitzà un encàrrec escultòric sobre la imatge 
de la Mare de Déu de la Peregrina, patrona de la ciutat, abans d'endinsar-se a 
Portugal, on acabaria els seus últims dies vers 1878. 

Lluís Vermell va ser segurament un personatge popular a molts pobles 
i ciutats de la Catalunya de la seva època. Un personatge amb els seus estris 
de dibuix i pintura transitant pels seus carrers, prenent apunts del natural, aquí 
i allà, no podia passar inadvertit de la gent. Durant la seva vida va fer molts 
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retrats en miniatura-.4 se n'estima al voltant de 1.200 peces arreu del Principat, 
quantitat certament extraordinària, ja que foren pocs els miniaturistes espanyols 
o europeus que portaren a terme una obra tan abundant. Cal dir, a tall de 
comparació, que l'anglès Samuel Cooper arribaria a realitzar en vida uns 250 
retrats, el francès Jean-Baptiste Isabey n'assoliria en la seva llarga i prolífica 
carrera al voltant de 500, i del miniaturista Pierre-Edouard Dagoty (1775-1871), 
també de llarga i fructífera carrera a la ciutat de Bordeus, ens han arribat 272 
retrats de la seva producció total, que hom suposa d'un mig miler.5 

Naturalment, de tota l'obra de vermell, desconeixem realment quants dels 
seus retrats han sobreviscut al pas del temps. Tanmateix la nostra estimació 
no pot ser optimista, tenint en compte el costum al nostre país de llençar tot 
allò que està passat de moda, per poc esperit conservador respecte al nostre 
patrimoni, al contrari dels retrats de miniaturistes francesos o anglesos que han 
romàs a les seves cases familiars durant generacions,6 amb l'afegit d'un primerenc 
col·leccionisme que en va permetre la preservació. Suposem que només una 

4. E n el període que va del 1842 al 1852 va realitzar al voltant de 989 retrats. Pel 
que fa al segon període, que va des del 1857 fins a la seva marxa cap a Portugal el 1868, és 
difícil precisar quants en va fer, però sí que sabem, per ell mateix, que als anys 1858 i 1859 
en va enllestir 136. 

5. Josephine du PASQUIER, Dagoty (1775-1871). Peintre de la socíété bordelaise du siècle 

6. Era freqüent, a moltes cases europees d'antic llinatge, que els retrats en miniatura 
passessin de generació en generació, i així han pervingut moltes col·leccions completes i en 
perfectes condiciones de conservació. Josephine du Pasquier ens descriu en el seu llibre catàleg 
raonat de l'obra de Dagoty els retrats en miniatura que es conserven a les residències de famílies 
notables de Bordeus. A Espanya, malauradament, s'han perdut moltes col·leccions familiars, tot i 
que cal esmentar la de la Casa de Alba, al palau de Liria de Madrid, el catàleg de la qual, a 
càrrec de Joaquín Ezquerra del Bayo, es va publicar a la mateixa ciutat el 1924. 

Figura 3. Retrat femení. Terrassa, 1843. 

Aquarel·la i guaix sobre vori. 

Figura 4. Retrat masculí. Tarrassa, 1843. 

Aquarel·la i guaix sobre vori. 

XIX. 
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part molt reduïda de la producció de Vermell s'ha salvat, entre el 15 i el 20 
per cent, cosa que representaria de 200 a 300 peces, la major part repartides 
en col·leccions privades.7 

El retrat en miniatura, que durant el segle XIX va formar part de la vida 
quotidiana i sentimental de la societat, va ser un fenomen que va passar de 
moda quan a mitjan segle va irrompre la fotografia i va desplaçar definitivament 
el retrat artístic fet a mà sobre una plaqueta de vori. Molts dels retrats en mi
niatura que, sota la protecció de vidres guerxos i bisellats, anaven inserits dins 
de joiells fets amb apreciats metalls —fossin penjolls, fermalls o estoigs— foren 

7. E l percentatge d'obres de Vermell que s'estima que han arribat fins als nostres dies 
és certament aventurat. Als museus públics espanyols les col·leccions de retrats en miniatura són 
pràcticament inexistents, llevat de la magnífica col·lecció de la Fundació Làzaro Galdiano. La 
presència de miniatures en altres museus és purament testimonial. A l Museu d'Arts Decoratives 
de Barcelona, instal·lat al palau de Pedralbes, es pot admirar un . petit conjunt de miniatures entre 
les quals figura un retrat masculí de Lluís Vermell del 1845 (núm. 143). També podem gaudir 
d'una reduïda mostra de miniatures al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, pertanyents a 
l'antiga col·lecció de Luis Caro, on hi ha un altre Vermell (núm. inv. 60.669). A l Museu Nacional 
d'Arts Decoratives de Madrid també es mostra una selecció de retrats en miniatura la catalogació 
de la qual, publicada per la Universitat d'Alcalà el 1994, va anar a càrrec de Juana Hidalgo 
Ogayar. I , per últim, en trobem una selecció disseminada per les sales del Museu de Belles 
Arts de San Fernando. També hem pogut veure una mostra de retrats en miniatura als museus 
provincials de Belles Arts de Bilbao, Múrcia i Cadis. EL Museu Nacional del Prado guarda un 
important conjunt de petits retrats i miniatures de l'antiga col·lecció d'Arturo Perera, no exposat 
al públic, la catalogació del qual, feta el 1999 i que encara no ha vist la llum, ha anat a càrrec 
de Carmen Espinosa Martín. 

Figura 5. Retrat masculí. Barcelona, 1844. 
Aquarel·la i guaix sobre vori. 
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desallotjats i en molts casos destruïts per substituir-los per les primeres fotografies 
que reproduïen sobre paper les efígies dels familiars estimats amb molt més 
verisme i objectivitat. Un material tan fràgil com el vori, de naturalesa orgàni
ca, tan susceptible a les variacions de la temperatura i la humitat ambientals, i 
en què la llum solar descoloria la pintura, la calor en deformava la base i els 
microorganismes en destruïen la capa pictòrica, tot això unit a les dimensions 
reduïdes del retrat, que el feien fàcil de perdre, són raons que expliquen els 
escassos retrats que han pervingut fins avui. Efectivament, es podrien comptar 
per milers i milers les miniatures que es van realitzar en els segles passats, 
especialment durant la primera meitat del segle XIX, a tot Europa i a Amèrica, 
quan les classes mitjanes de la burgesia irromperen amb força a les ciutats. 

Cal dir que Vermell, al marge de la seva desconeguda i escassa obra com 
a escultor, és essencialment un miniaturista, que va jugar un paper determinant 
en el context artístic català de mitjan segle X3X. La miniatura retrat és la gran 
desconeguda i, per tant, la menys valorada dins de les expressions i categories 
artístiques al nostre país. Des de les aportacions sobre aquest tema de Joaquín 
Ezquerra del Bayo a principis del segle XX 8 i de Juan Gomis i Mariano Tomàs 
a mitjan del mateix segle,9 poc s'ha avançat. Cal esperar a finals del segle XX 
i inicis del XXI, amb les aportacions rigoroses de Carmen Espinosa Martín, con
servadora de la Fundació Làzaro Galdiano, perquè reneixi tímidament l'interès 
pel retrat en miniatura.10 Encara avui, al nostre país, el retrat en miniatura es 
considera un art menor,11 com si les aportacions a l'art anglès d'un Holbein, 
un Hilliard, un Cooper o un Cosway o a l'art francès d'un Clouet, un Petitot, 
un Isabey o un Augustin fossin irrellevants. Malgrat que el retrat en miniatura 
arribà a la península amb retard respecte al fort desenvolupament que va tenir 
en altres països europeus, realment va tenir cultivadors excel·lents al nostre país 

8. "Apuntes para la historia del retrato miniatura", Arte Espanol, I I ( 1 9 1 5 ) , pp. 8 2 - 8 6 . 
Exposición de la miniatura retrato en Espana. Sociedad de Amigos del Arte. Madrid 1916, catàleg 
a càrrec de Joaquín Ezquerra del Bayo. 

9 . Mariano Tomàs, La miniatura retrato en Espana, 1 9 5 3 . Exposición sobre miniaturas 
retratos espanolas y extranjeras, catàleg a càrrec de Juan Gomis, Palau de la Virreina, Barcelona, 
1 9 5 6 . 

10. Les aportacions a l'estudi del retrat en miniatura de Carmen Espinosa Martín, amb 
una metodologia excel·lent i amplis coneixements no sols de la miniatura a Espanya sinó a tot 
Europa, han estat decisius per reprendre l'interès per aquest art. Entre altres excel·lents treballs 
seus, assenyalem el dedicat al miniaturista Antonio Tomasich, publicat el 1 9 9 1 amb motiu del I 
Saló d'Antiquaris al barri de Salamanca de Madrid, El retrato miniatura en los regalos diplomdticos 
en el siglo XVIII, o els seus importants catàlegs raonats dels museus de Bilbao ( 1 9 8 9 ) i del Prado 
( 1 9 9 9 ) . Conservadora de la Fundació Làzaro Galdiano, és la responsable de l'estudi i catalogació 
dels fons de retrats en miniatura que en vida van col·leccionar Làzaro Galiano i la seva muller 
Paula Florído y Toledo: Iluminacíones, pequenos retratos y miniaturas, Madrid, 1999 . 

1 1 . Encara als nostres dies, Francesc Fontbona ha fet menció de Lluís Vermell i del 
retrat en miniatura qualificant-lo d'art menor no sols pel format sinó per l'ambició, en un recent 
treball sobre l'art romàntic a Catalunya, fet que posa en evidència el desconeixement total i fins 
i tot el menyspreu que es té de l'art de la miniatura al nostre país. Francesc FONTBONA i Manel 
JORBA (editors), El Romanticisme a Catalunya (1820-1874), Barcelona, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 1 9 9 9 , p. 2 6 4 . 
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que en principi van seguir les pautes assenyalades per la miniatura europea, 
per assolir després un estil propi. L'entrada d'importants miniaturistes europeus 
com Boltri, Bauzil, Boston, Duker o Decreane, per treballar a la cort de Madrid, 
a finals del segle XVIII i primer terç del XIX, amb la creació de càtedres per 
a l'estudi i la pràctica de la miniatura a les escoles de Belles Arts, va generar 
una multitud de seguidors que van practicar el retrat en miniatura abans que 
en creixés la demanda, sobretot per part d'una incipient burgesia urbana a les 
nostres grans ciutats que apareix amb naturalesa pròpia durant la regència de 
Maria Cristina i els primers anys del regnat d'Isabel I I , desitjoses de perpetuar 
les seves imatges a la posteritat. El retrat a l'oli de gran format és el gènere 
que la burgesia del segle XIX prefereix de manera bastant generalitzada. Quin 
mitjà millor que aquest per deixar a la posteritat una imatge d'èxit en el pla 
econòmic i social? Pel que fa al petit retrat en miniatura, l'interès no és exac
tament el mateix. Més oficial i mundà, destinat a ocupar un lloc d'honor a la 
sala, el gran retrat revelava una personalitat física i psicològica, però també 
proclamava la noblesa, la riquesa i la posició social del model; en canvi, el 
retrat en miniatura, a semblança de les fotografies dels nostres dies, era una 
imatge més familiar i íntima, reservada a persones properes i estimades. De 
dimensions poc voluminoses, trobava el seu lloc a l'interior d'un medalló o 
d'un estoig de cuir, fàcilment manejable perquè la persona el dugués sempre, 
fins i tot en els desplaçaments. Era el retrat íntim per excel·lència, del qual el 
propietari o propietària mai no se separava. El retrat en miniatura va tenir, en 
efecte, especialment al segle XIX, època sentimental per excel·lència, un paper 
determinant en els lligams afectius entre persones. 

Figura 6. Retrat de Teresa Folcrà. Mataró, 

1844. Aquarel·la i guaix sobre vori. 
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Aquest gust pel retrat, gran o petit, comença a generalitzar-se a tot Eu
ropa, és a dir, a democratitzar-se, als últims anys del segle XVïïI, en què va 
deixar de ser . privatiu de certes elits socials, de la reialesa o de l'alt clergat i 
l'aristocràcia. Recordem en aquest punt l'aparició del fisionotraç, veritable ances-
tre de la fotografia, invenció francesa de Gilles-Louis Chrétien durant els anys 
de la Revolució, que permetia reproduir el perfil mitjançant un sistema fàcil i 
econòmic. Vermell trobarà el seu lloc en aquesta societat formada per là petita 
i mitjana burgesia de la societat catalana, sorgida del comerç i de les activitats 
pròpies del camp i de la indústria emergent. 

N'hi ha prou d'acudir als treballs del viatger francès Alexandre de Laborde 
(1773-1842), autor de Vltínerario de Espana i del Viaje pintoresco e histórico 
por Espana, o al Voyage en Espagne de Théophile Gauthier, per acostar-nos a 
l'estat real dels camins i a les dificultats per fer llargs recorreguts en aquella 
època. Mesonero Romanos, el' 1840, esmenta en el seu llibre Recuerdos de 
un viaje por Francia y Bèlgica11 la possibilitat futura de millora dels camins i 
les comunicacions, i també de la seguretat personal, així com la construcció 
de bones fondes, juntament amb la "tolerància i bones maneres", com a ne
cessàries infraestructures per al desenvolupament del país. Vermell reconegué 
les poblacions importants del Principat, a la recerca de clientela, mitjançant 
els serveis de diligències existents que enllaçaven entre elles, simultanejant-ho 
amb un sentit modern de touriste,li és a dir, de viatger curiós per conèixer la 
geografia, la història, el caràcter i els usos i costums dels pobles que visitava. 
Vermell, com a "Peregrino espanol" que ell mateix s'autoproclamava, va conèi
xer els itineraris, les distàncies, els temps, els costos i les estaciones de tot el 
territori català i les prevencions que hauria de prendre per a la ruta, davant 
l'abandó, l'oblit i el retard de la xarxa de carreteres. L'acceptació del terme 
touriste va començar a ser un fet a la seva època, en què ja es veia normal 
aquesta mena de viatger pels camins. És el temps en què s'obren els primers 
balnearis a Catalunya —molts dels quals antigues termes romanes, com ho eren 
Caldes de Boi, Caldes de Malavella o Caldes de Montbui— com a centres de 
salut en els quals, davant la manca de medicaments, els metges recomanaven 
la presa d'aigües termals, localitzades en espais allunyats de les ciutats, com a 
remei per combatre certes malalties. La concurrència als centres balnearis amb 
aigües termals sobre la base d'oferta de salut, repòs i esbarjo va incrementar-se 
en el decurs del segle XIX. 1 4 

12. E . OBREGÓN, 1998. Mesonero Romanos incidirà sempre en la importància de renovar 
la xarxa de comunicacions a Espanya com a motor del desenvolupament econòmic. E l viatge 
a Sevilla del fill de Sir Richard Ford, membre conservador del parlament britànic, per motius 
de salut de la seva esposa, va ser aprofitat per fer llargs recorreguts pels principals camins de 
Galícia, Astúries i Catalunya. Ford escriví vers 1845, a A handbook for travellers in Spain, la 
seva experiència a Espanya. 

13- S'atribueix la primera utilització del neologisme turista a Stendhal vers 1840. 

14. La utilització de les aigües termals o mineromedicinals per a accions curatives 
continuarà fent-se, però d'una manera cada vegada més limitada a la seva utilitat terapèutica davant 
la pressió moralitzadora de l'Església, que no veia amb bons ulls la despullada al bany. 
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Figura 7. Retrat d'un ancià. Barcelona, 1844. 

Aquarel·la i guaix sobre vori. 

Vermell, seguint les instruccions del seu metge de Barcelona, va portar la 
seva esposa al balneari de la Fontsanta, a Sant Pere de Torelló, per prendre les 
aigües del Ter, el 1849.15 Durant aquesta estada aprofità per a fer una talla de 
la Verge de Rocaprebera de Torelló.16 Els desplaçaments eren lents i costosos i 
la precarietat dels mitjans de transport incidia en l'estabilitat dels itineraris, que 
mancaven de comoditat en no disposar els vehicles de mecanismes de suspensió. 
Els continus sotragueigs dels vehicles que circulaven pels impracticables camins 
de ferradura plens de clots, enfangats els dies de pluja i polsegosos a l'estiu, 
sumats a les condicions climatològiques adverses, feien penosos els viatges, 
però malgrat aquestes deficiències Vermell no limità la seva mobilitat, empès 
seu esperit inquiet i per la necessitat de conèixer, de viatjar. Serà un modern 
turista romàntic,17 fornit de la seva capsa plena d'estris de pintura i quaderns, 
que viatjarà pels pobles i ciutats de Catalunya muntat a les diligències regulars, 

15. E l balneari de la Fontsanta, on va estar Joana, l'esposa de Lluís Vermell, per a la 
cura d'una malaltia d'asma, es va tancar a principis del segle XX, tal com consta a Situación 
operativa de balnearios catalanes en el siglo XX, elaborada per la Guia dels establiments balnearis 
a Espanya i Catalunya durant els anys 1992 i 1999¬

16. La talla que va fer Vermell, a instància del rector del santuari de Torelló, durant aquest 
any va substituir la imatge romànica que hi havia al temple. E n el transcurs de la guerra civil 
va ser destruïda o desaparegué, i fou substituïda per una altra imatge a imitació de l'executada 
per Lluís Vermell. E l santuari romànic que va conèixer Vermell avui no existeix, ja que el 1920 
va ser reedificat seguint altres traces arquitectòniques. 

17. Vermell es pot considerar un viatger romàntic, entenent-se com a tal el que volia 
allunyar-se dels problemes i que decideix córrer món com una certa peregrinació, és a dir, sense 
un objectiu concret. Aquest fet desenvolupa tota una literatura al voltant del viatge que té tres 
components: el geogràfic, l'històric i l'estat d'ànim personal. 
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en tartanes o a llom de cavalleries, i visitarà les ruïnes descobertes d'Empúries 
a Girona,18 les recents troballes arqueològiques a Tarragona,19 les mines del 
monestir romànic de Vilabertran, el marc incomparable de Sant Miquel del 
Fai... 2 0 i més tard amb el ferrocarril, que el traslladaria des de Barcelona cap a 
localitats costaneres del litoral fins a Mataró.21 

Figura 8. Firma de Vermell gravada a les pedres de Santes Creus. 

18. Durant la seva estada a Figueres el 1850 tingué notícies del descobriment dels 
jaciments grecs d'Empúries. 

19. Acudí tan aviat com pogué a Tarragona en tenir notícies del descobriment del mosaic 
romà de la Medusa per l'arqueòleg Bonaventura Hernàndez Sanahuja el 1849. 

20. Espai natural d'una bellesa extraordinària, quan el visità Vermell per primera vegada 
el 1844 els seus accessos eren pràcticament nuls. Arribar a la penya on brolla la cascada 
comportava un llarg recorregut ple d'esforços i dificultats. Vermell també es va anticipar als 
moviments higienistes per la seva repercussió en la salut humana i que tant van arrelar a 
Catalunya gràcies a l'obra de Lluís Comenge Ferrer i de Joan Giné, que difongueren els postulats 
de la nova disciplina científica. 

21. La línia de ferrocarril Mataró-Barcelona s'inaugurà el 1848 i permeté a Lluís Vermell 
desplaçar-se còmodament i amb rapidesa per les ciutats de la costa del Maresme. 
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Aquesta activitat viatgera de la qual va fer gala Lluís Vermell no era freqüent 
al seu temps; la valoració de la naturalesa i del ric patrimoni arquitectònic van 
ser desencadenants de la seva febre viatgera com a activitat beneficiosa per a 
l'estat anímic i el comportament de l'individu.22 Les vacances d'estiu eren des
conegudes en el concepte en què avui les coneixem, i en tot cas privatives de 
les classes adinerades de l'aristocràcia financera dels grans centres de població, 
fonamentalment de Barcelona, que disposaven de cases de propietat als afores 
de l'àmbit perifèric de la ciutat per alleujar-se dels calorosos mesos de l'estiu, 
però sempre de curt abast respecte al desplaçament. La millora de les xarxes de 
comunicacions i dels allotjaments permetrà més endavant eixamplar el viatge de 
vacances a un més llarg abast , i arribar fora dels límits de la província i encara 
de Catalunya.23 La zona muntanyosa dels Pirineus quedà, pel que sabem, fora 
de la ruta de Lluís Vermell: els seus accessos eren impracticables, no hi havia 
serveis de línies regulars i en tot cas el temps emprat no hauria estat compatible 
amb l'estabilitat familiar.24 Els seus viatges de trajecte curt i mitjà es justificaven 
per necessitat de treball, de buscar clientela per exercitar la seva professió de 
retratista. Estades breus en modestes fondes, on segurament donaria a conèi
xer la seva arribada mitjançant anuncis escrits locals, una pràctica habitual de 
molts artistes itinerants per fer-se conèixer i atreure la clientela;25 mentrestant, 
la seva família, dona i fills, romania a la seva casa familiar de Gràcia o de 
Barcelona. Seran moltes les ocasions de retrets i desavinences conjugals per les 
llargues estades fora de la llar i per l'alt cost econòmic que representaven els 
seus desplaçaments i que tot just compensaven els ingressos generats pel seu 
treball de retratista. A la Barcelona del vuit-cents, la vida a la ciutat era encara 
tranquil·la i agradable i l'entorn rural del seus voltants romania verge. Gràcia 
era, entre altres, una petita vila rural entre horts no absorbida per l'urbs. No 
tenia gaire sentit engegar un tediós viatge només pel fet d"'estiuejar"; més aviat 
el desplaçament, si es portava a terme, era per raons de negocis o per anar a 
un balneari, si s'estava realment malalt o necessitat d'algun tractament. Vermell 
viatjava no tan sols per la urgència del treball sinó per una necessitat interior 

22. Lluís Vermell també participa del concepte de climatisme de M. Chadefaud, com a 
postulat científic que fomentà la trobada amb la naturalesa enfront de les tensions sociolaborals, 
la contaminació i l'aglomeració de la ciutat (Gi l de Arriba, 1994), 

23. A final del segle XLX, amb l'efervescent dinàmica de nous valors socials i activitats 
no-industrials emergents, es produirà una resignació conceptual i espacial de determinats llocs 
específics sobre els quals recauen consideracions mèdiques, estètiques i culturals. E n aquest sentit, 
hom pot considerar Lluís Vermell un avançat al seu temps, ja que són justament aquestes les 
consideracions que l'impulsen a viatjar. 

24. La serralada pirinenca, encara desconeguda, començarà a ser visitada més tard per 
viatgers francesos vers 1859, i en donarà prova testimonial l'Itínéraire descriptif et historique des 
Pyrénées d'Adolphe Joanne. 

25. Pierre Édouard Dagoty, miniaturista itinerant, l'obra del qual té molta similitud amb -
la de Lluís Vermell, va inserir repetidament anuncis als diaris de Bordeus oferint els seus serveis 
com a retratista a la seva potencial clientela. Així, a L'Indicateur del 18 d'agost de 1806 es pot 
llegir: "Dagoty, italià, pintor de retrats, té l'honor d'anunciar als afeccionats que torna a ser a la 
ciutat". Jacqueline du PASQUIER, Dagoty (1775-1871), peintre de la société Bordelaise, 1974. 
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de curiositat intel·lectual, de satisfer el seu esperit inquiet, tan sensible als va
lors plàstics que poguessin emergir d'un espai natural lliure o d'una realització 
humana del passat. Vermell participa, doncs, de la sensibilitat romàntica del 
seu temps, com els artistes viatgers Stendhal, Richard Ford, Washington Irving 
o Teophile Gauthier. Els seus desigs viatgers el dugueren a Portugal, on morí 
segurament durant la dècada del 1870.26 

Vermell va ser, sens dubte, un artista diligent i escrupolós, d'una enorme 
capacitat de treball, però el seu art no va saber evolucionar amb el temps i va 
caure en la rutina, l'esgotament de formes expressives i un profund desànim 
causat pel seu rival competidor: la màquina fotogràfica, capaç de reproduir sense 
límits un rostre humà amb més verisme que els seus retrats. Aquesta burgesia 
a la qual havia servit li dóna l'esquena, el petit retrat ja no està de moda. La 
clientela desapareix i al final, darrere una llarga lluita, reconeix la seva derro
ta, i aleshores gira els seus ulls als seus antics oficis de tallador de pedres i 
d'escultor d'imatges devotes per humils esglésies i santuaris perduts arreu del 
territori com a mitjà de subsistència per a ell i la seva família. Rehabilitarà el 
claustre ruïnós del monestir cistercenc de Santes Creus, el 1856, després d'anys 
d'abandó, com ja ho havia fet vint anys abans, durant la seva estada a Itàlia, 
per a la reconstrucció de la basílica de Sant Pau Extramurs. Allà, davant l'arc 
d'accés a la sala capitular de Santes Creus ens deixarà gravat el seu nom sobre 
la clau de pedra, una signatura acompanyada com sempre dels típics caràcters 
vermells damunt el fons verd monocrom dels seus petits retrats. 

Des del 1842 fins al 1856, els seus treballs havien estat força abundants. 
L'alta aristocràcia financera de Barcelona, tanmateix, no va fornir la seva clien
tela en aquest període: els qui li encarregaven retrats pertanyien a la burgesia 
mitjana, sorgida del comerç i del camp, de la milícia o del clergat; eren les 
classes adinerades de les mitjanes i petites capitals comarcals de Catalunya, i 
ningú com ell no els va retratar amb aquell naturalisme exempt de tota afec
tació. Vermell va ser un artista fet a si mateix, no va passar per acadèmies 
oficials ni va anar becat a Itàlia com hi havien anat els seus companys Claudi 
Lorenzale o Joaquim Espalter. El 1835 es va embarcar al port de Barcelona 
rumb a Civitavecchia amb una mena de contracte sota el braç per treballar de 
tallador en la reconstrucció de la basílica romana de Sant Pau Extramurs, una 
feina aconseguida per un pare jesuïta antic amic de la família. Va aprendre el 
seu ofici observant, experimentant, copiant d'altres artistes nombrosíssims a la 
Roma del 1840, quan disposava de temps lliure entre les esgotadores jornades 
de picapedrer a Sant Pau Extramurs i les seves responsabilitats familiars. Allí 
va aprendre la difícil tècnica i l'ofici de pintor de retrats en miniatura: preparar 
els colors, polir les plaques d'ivori i, finalment, la fina execució dels retrats. 

26. Vermell va arribar amb la seva esposa a Portugal el 1868, en cerca de les famoses 
aigües termals mineromedicinals de Caldhas, a 90 quilòmetres de Lisboa. E l 1870 va publicar 
un assaig en llengua portuguesa sobre els orígens d'aquest balneari, cosa que desmenteix la 
data del 1868 com la de la seva mort que dóna la historiografia existent. L'artista degué morir 
a Portugal després del 1870. 
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Els noms de Lorenzale i de l'anglès Thomas Cooke van ser determinants per 
al seu futur.27 

Figura 9. Retrat d'un desconegut. Tarragona, Figura 10. Retrat d'Antònia Civit de Mir. 
1849. Aquarel·la i guaix sobre vori. Reus. 1851. Aquarel·la i guaix sobre vori. 

Malgrat la seva abundat clientela, el seu talent innegable i els seus èxits 
merescuts, va ser un pintor modest. Per la seva manera de treballar, la seva 
afecció als pobles de Catalunya i la seva constància a practicar un únic gènere, 
exigent i alhora limitat, Vermell va regnar pràcticament sol i mestre absolut en 
el retrat en miniatura durant els anys centrals del segle XLX a Catalunya. L'em
premta del seu estil tan personal es troba en nombroses miniatures anònimes 
catalanes que hem conegut, com és la impecable utilització d'un fi puntillisme 
per a les carnacions, els fons verds monocroms preferents i la utilització de 
colors sobris i harmoniosos. 

Vermell ha estat capaç de transmetre'ns l'aire a vegades dolç i somiador i en 
altres casos trist i melancòlic dels seus models, però sempre sense cap afectació 
i amb un gran verisme. Tota la seva atenció se centra en els rostres, dels quals 
treu tota la significació psicològica, descuidant en canvi els elements accessoris. 
Els vestits són executats gairebé amb feixuguesa. No podem relacionar els seus 
retrats amb cap escola ni amb cap miniaturista en particular, ja que sempre va 
treballar com un franctirador, una mica retardat en el pla de les arts, i al final 
va acabar creant un estil definitivament personal. La cara negativa d'aquesta 
dependència i d'aquesta singularitat és el caràcter una mica monòton de la seva 
producció. No tenint seriosos competidors, no es trobà mai en l'obligació de 
renovar les fórmules, ni tampoc la seva clientela, era capaç d'exigir-li canvis, 
cosa que, d'altra banda, convenia a les seves necessitats. Tot això va ser així 

27. A l capítol 4 del nostre llibre citat a la nota 1 fem una descripció detallada de la 
preparació i execució d'un retrat en miniatura en una trobada imaginària de Lluís Vermell amb 
Thomas Cooke al taller estudi d'aquest darrer a Roma. 
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fins que els establiments fotogràfics proliferaren a les grans ciutats i Vermell va 
veure el principi del declinar de l'art del retrat en miniatura. 

Figura 11. Retrat d'anciana. 1858. 

Aquarel·la i guaix sobre vori. 

Hi ha alguna cosa d'emocionant i força interessant en aquesta galeria de 
retrats que ens ha llegat Vermell, executats amb molta minúcia i sinceritat, que 
prova el seu ofici impecable per la part de l'interès humà vers els seus mo
dels. En contemplar amb atenció els seus retrats, ens poden revelar aquí i allà 
certes desigualtats que ens permeten constatar aquella monotonia a què fèiem 
referència. Hi ha un convencionalisme en la presentació dels models, de front 
0 girats, ells enfundats en les seves rígides levites negres i els seus alts colls 
1 elles mantenint un capteniment modest, amb els seus púdics vestits, també 
negres, i com a únic adorn els brodats i les puntes dels seus colls tancats, res 
que sigui cridaner o escandalós des del punt de vista de l'ortodòxia catòlica, 
i on la fantasia, per la seva excentricitat, resta exclosa. Cal ressaltar que, a 
diferència d'altres miniaturistes contemporanis seus, Vermell posa sempre més 
accent en els rostres i en l'expressió de les mirades que no pas en els detalls 
del vestit, que juguen un rol secundari; és aleshores quan, amb una discreció 
infinita, juga amb el pintoresquisme d'un vestit o amb la vivacitat del seus co
lors. Els seus personatges femenins estan generalment una mica més engalanats 
dins de l'austeritat i la simplicitat amb què els representa. En aquella societat 
dominada per les fortes personalitats masculines, les dones tenien, en general, 
un rol secundari, estrictament domèstic. Aquesta situació és generalment llegi
ble en els seus models, on els homes se'ns revelen més feliços i lliures per 
expressar-se, menys convencionals que les seves parelles. El seus models no 
estan en cap cas idealitzats: se'ns mostren tal com van ser. 
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Però quan aconsegueix els millors resultats artístics és quan retrata les 
persones grans. En efecte, Vermell atorga una atenció especial als rostres dels 
ancians, amb una minúcia escrupolosa i alhora plena de benvolença i de ten
dresa, sense caure mai en la caricatura; és com si hagués vist en la vellesa el 
pes de la saviesa i l'experiència. Per aconseguir-ho, posa tota la sensibilitat en 
el toc de la pinzellada, la delicadesa i la mestria del seu suau puntillisme de ric 
color en el tractament de la pell, subratllant-ne els replecs, les arrugues al voltant 
dels ulls de parpelles caigudes, les cpmissures enfonsades de la boca, del front 
i de l'entrecella. Quan ens hi acostem més i escrutem els rostres, emergeix el 
profund significat que ha recercat Vermell en els personatges retratats, allò que 
en fa un artista de consideració, amb obres força aconseguides dins el panorama 
artístic isabelí. És llavors quan ens adonem que la monotonia a què hem fet 
referència només és superficial i que allò que ens transmeten les seves obres 
és sempre bellesa i veritat, qualitats remarcables quan es tracta de retrats. 

Figura 12. Retrat masculí. Barcelona, 1844. 

Aquarel·la i guaix sobre vori. 

Ens trobem davant un artista que cerca alhora l'honestedat i la veritat de 
la naturalesa profunda en cada u de nosaltres; i quan la seva visió ens sem
bla desviada, pot ser que ens assenyali la manca de contacte o sintonia entre 
l'artista i el model. I més enllà d'aquests rostres de tranquils comerciants o de 
pagesos adinerats, ocupats en la prosperitat dels seus negocis, i de les seves 
púdiques i prudents dones temoroses de Déu, Vermell ens pinta abans de tot 
els seus esperits. Gràcies a ell tenim una visió modesta i íntima, però realment 
humana i profundament sensible, de la burgesia pròspera i treballadora dels 
pobles de Catalunya de mitjan segle XTX. Vermell ha estat i és, malgrat les 
modestes limitacions del format de les seves obres, un pintor excel·lent que 
hauria d'ocupar el lloc que es mereix en l'àmbit de les arts. 

(Totes les reproduccions corresponen a peces de la col·lecció Martínez Lanzas-De las Heras, de Tarragona.) 
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