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Pròleg

Com tots sabem, el proppassat 2010 es va esdevenir la celebració dels 850 
anys de la fundació del monestir cistercenc de Santes Creus. A l’Institut d’Estu-
dis Vallencs, una de les entitats culturals més veteranes de la comarca, vam veu-
re la commemoració com una oportunitat per revisar les relacions Valls-Santes 
Creus, un binomi que ha funcionat sempre a diferents nivells, actuant ambdós 
com a pols d’atracció mútua. Tant és així que, ni que m’estigui malament dir-ho, 
les vallenques i els vallencs sempre hem considerat aquest racó de l’Alt Camp una 
mica nostre.

 Per tal d’aprofundir en aquestes relacions Valls-Santes Creus, en l’anàlisi de 
la importància d’aquest cenobi per a la història de Catalunya, per a Valls, per a 
la cultura i també, per què no, en l’anàlisi de la mateixa existència de la figura se-
cular del monjo i de l’espiritualitat cistercenca, no vam dubtar a trucar a la porta 
de l’entitat cultural que millor coneix el monestir i la seva història, i que més ha 
vetllat per a promocionar i difondre els estudis i les recerques relacionades amb 
aquest espai: l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.

 La resposta per part dels responsables de l’Arxiu va ser entusiasta, i no es va 
limitar a avalar el projecte presentat, sinó que van participar activament en el dis-
seny de les diferents activitats, tot aportant els seus coneixements sobre història, 
sobre art, sobre literatura, sobre didàctica, i un llarg etcètera, que es van unir a la 
nostra iniciativa. 

 Crec que no vaig errat si dic que el resultat ha estat més que reeixit. Entre el 
14 d’octubre i el 7 de novembre tenia lloc a Valls el cicle d’activitats titulat Santes 
Creus i Valls: 850 anys d’història compartida.

 La col·laboració entre els dos centres ha avalat una manera de treballar que 
potencia la convergència dels interessos comuns per damunt de particularismes. 
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El resultat: la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs va tenir una excel·lent 
mitjana d’assistència, la visita guiada a Santes Creus es va haver de repetir perquè 
el nombre de visitants superà les previsions, i l’exposició del fons fotogràfic de 
l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus va ser també un èxit pel que fa als visitants. 
A més a més, aquesta activitat conjunta entre les dues entitats ha tingut també 
segones parts, entre les quals cal destacar el mateix butlletí que teniu a les mans, 
i que recull les intervencions en el cicle d’especialistes com Francesca Español, 
Victòria Mora, Carme Oriol, Cristòfol-A. Trepat i Elisabeth Baldor.

 Esperem que el resultat d’aquesta experiència compartida —per emular el 
títol de 850 anys d’història compartida— entre l’Institut d’Estudis Vallencs i l’Ar-
xiu Bibliogràfic de Santes Creus us resulti tan interessant com a nosaltres. 

 
Xavier Salat, president de l’IEV

LLIBRE ARXIU 2011.indd   6 23/11/11   11:28



7

Presentació

Aquest exemplar de la Revista de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus acull, 
en les seves planes, els textos de les conferències del cicle Santes Creus i Valls: 
850 anys d’història compartida, cicle organitzat per l’Institut d’Estudis Vallencs 
i l’Arxiu Bibliogràfic, dins els actes commemoratius del 850è aniversari del mo-
nestir de Santes Creus. Xavier Salat, president de l’IEV, ja ens parla, en el seu 
pròleg, dels conferenciants i dels temes escollits. Jo només vull posar en relleu la 
diversitat de les matèries tractades: aspectes de la vida monàstica, l’espiritualitat o 
l’alimentació. Dues conferències de caire més contemporani que versaven sobre 
la literatura a l’entorn del monestir, i finalment —i com a colofó i escenificació 
del títol del cicle—, la història compartida entre Santes Creus i Valls. D’altres 
activitats es portaren a terme al mateix monestir paral·le lament a la restauració 
de les tombes reials o el claustre: una visita “diferent” per les dependències mona-
cals: la dels sentits —una nova experiència per a molts dels assistents—, i la dels 
capitells del claustre, organitzada gairebé per clamor popular, després d’haver 
sentit les paraules de la conferenciant en una primera ocasió.

Per la seva banda, i amb motiu de la celebració del 850è aniversari de la 
fundació del monestir de Santes Creus, l’any 1160, el Museu d’Història de Ca-
talunya, per encàrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, ja ha finalitzat la restauració del panteó reial 
del monestir de Santes Creus, que és la principal iniciativa de revalorització del 
conjunt monàstic, duta a terme per un equip multidisciplinar. Aquest projec-
te s’ha completat amb la instal·lació d’una nova il·luminació als mausoleus i al 
transsepte, així com a les naus laterals de l’església, i la millora de la senyalització 
interpretativa. L’ús de noves tecnologies en la restauració de les tombes dels reis 
Pere el Gran i Jaume el Just, la de la reina Blanca d’Anjou i la de l’almirall Roger 
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de Llúria i un ampli treball de documentació per refer les respectives històries, 
així com tots els treballs de recerca i estudi sobre les restes reials (alguns encara 
no finalitzats), han permès un retrobament amb els reis esmentats, que els fa més 
nostres, més humans, i han aconseguit un ampli coneixement científic i popular.

El 850è aniversari del monestir de Santes Creus va tenir ressò en actes insti-
tucionals: l’alcalde d’Aiguamúrcia va ser elegit per lliurar la senyera al president 
de la Generalitat i al del Parlament, durant la celebració de l’11 de setembre de 
2010 al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

Victòria Mora, presidenta de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

LLIBRE ARXIU 2011.indd   8 23/11/11   11:28



9

“Literatura al voltant de Santes Creus”, conferència a càrrec de Carme Oriol (Valls, 26/10/2010)

“Monaquisme i espiritualitat cistercenca”, a càrrec de Cristòfol-A. Trepat (Valls, 28/10/2010)
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Visita guiada al monestir de Santes Creus a través dels sentits (Santes Creus, 16/10/2010)

Inauguració de la mostra fotogràfica de la col·lecció de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 
Sala de Sant Roc (Valls, 22/10/2010)
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La política artística de Jaume II: els sepulcres reials 
i al claustre de Santes Creus portantveus àulics

Francesca Español Bertran
Universitat de Barcelona

Introducció

El claustre gòtic del monestir de Santes Creus és un dels conjunts del seu 
gènere més singulars d’Occident i el que li atorga aquesta originalitat és la temà-
tica que es desplega pels seus capitells i l’excel·lència del treball escultòric [fig. 1]. 
Va anar prenent forma d’ençà de començament del segle XIV a l’indret on fins 
aleshores hi havia hagut un claustre erigit pels volts del 1200, les traces del qual 
encara són ben visibles al mur fronterer amb l’església, a la banda nord, i al que 
separa la galeria claustral de la sala capitular i les dependències contigües, a orient. 
Són les empremtes de les voltes antigues, més baixes que les actuals, el que s’hi 
detecta. Les seves proporcions es corresponen amb les del templet que aixopluga 
el lavabo, l’únic element que sobreviu de l’antic projecte claustral. Aquest àm-
bit desaparegut responia a les directrius estètiques propugnades per sant Bernat 
de Claravall a la seva coneguda Apologia dictada vers 1124, ja que els capitells, 
segons palesen els del referit lavabo i també els de la façana de la sala capitular, 
contemporània, ostenten senzilles fulles de lliri d’aigua. Estaven exempts de la 
figuració, tan característica del romànic, que criticava sant Bernat, segons el qual 
les figures monstruoses, entestades en lluites perpètues entre si, eren impròpies 
d’un claustre habitat per homes sabuts en teologia, els sentits dels quals no con-
venia distreure amb banalitats figuratives, ja que se’ls havia ensinistrat per arribar 
a Déu mitjançant l’intel·lecte: “Entre els germans que llegeixen al claustre, què hi 

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIV: 11-34 (2011)
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fan aquelles ridícules monstruositats, aquella bellesa horriblement desfigurada i 
la perfecta lletgesa? Què hi fan els micos impurs? Què hi fan els salvatges lleons? 
Què hi fan els monstruosos centaures? Què hi fan els semihomes? Què hi fan els 
tigres tacats? Què hi fan els guerrers combatents? Què hi fan els caçadors? Allí hi 
veus un cap amb molts cossos i allà un cos amb diverses testes. Aquí s’hi veu el 
cos d’un quadrúpede amb la cua d’una serp i allí un peix amb el cap d’un qua-
drúpede. Allí una bèstia que per davant és un cavall i pel darrere una cabra…” 

En els anys subsegüents a la fundació de Santes Creus, tant el claustre com 
els restants àmbits de l’edifici responien als preceptes estètics del reformador, dins 
dels quals s’hi enquadraven, tanmateix, les vidrieres primitives. D’acord amb els 
exemplars i vestigis conservats, s’avenien amb les recomanacions de les consti-
tucions cistercenques de l’any 1134: “Les finestres de vidre seran blanques i no 
ostentaran ni creu ni pintures” (capítol LXXX), “les finestres de vidre pintades 
hauran de ser substituïdes en un termini de dos anys” (capítol XI). Eren por-
taveus del rigor ornamental imposat per Bernat de Claravall als seguidors de la 
seva reforma i s’adscrivien, per tant, al distintiu que els significava enfront dels 
benedictins, les cases dels quals, compresos els claustres, exhibien la profusa i rica 
ornamentació contra la qual Bernat havia dirigit la seva Apologia. 

Un dels aspectes més interessants de la història arquitectònica de Santes 
Creus té a veure precisament amb l’abandó, vers el 1300, de les directrius estèti-
ques fundacionals. El procés s’inicia amb la incorporació de la vidriera historiada 
a la façana occidental de l’església, l’obra de la qual potser té quelcom a veure 
amb un document de l’any 1284 que ha restat inèdit fins avui i que donem a 
conèixer, i continua el 1313 amb l’endegament del nou claustre gòtic, una obra 

Fig. 1. Claustre gòtic. 
Galeria oriental
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absolutament paradoxal en el context cistercenc, ja que no solament exhibeix 
una riquesa plàstica remarcable, sinó que la major part dels seus capitells s’orna-
menten amb els éssers fantàstics i monstruosos que repugnaven sant Bernat. Per 
entendre aquesta aparent contradicció, cal situar el projecte dins d’un temps i en 
relació a uns promotors determinats, però abans hem de destacar algunes evi-
dències que es deriven de l’observació atenta del monument i que ens ajudaran a 
marcar límits en la seva anàlisi.

1. El claustre gòtic: aspectes iconogràfics i formals

El recorregut per les galeries claustrals desvetlla alguns fets reveladors sobre 
els seu procés constructiu i sobre l’empremta que hi han deixat les restauracions 
dutes a terme durant el segle XX. En aquest sentit, cal recordar que moltes de les 
claraboies van ser reconstruïdes aleshores i que els capitells que coronen els pilars 
centrals que les sustenten són rèpliques d’exemplars del propi claustre, llavora-
des pels picapedrers que hi van intervenir. La documentació gràfica conservada 
permet distingir bona part d’aquestes còpies, tot i que en determinats casos no 
resulta senzill fer-ho. 

Pel que fa al projecte gòtic, com ja s’ha apuntat, el primer que es constata és 
que les voltes que van cobricelar les galeries del claustre precedent han deixat un 
record indeleble imprès als murs del sector nord-est. D’altra banda, també s’apre-
cia que en algun moment del procés d’obra es va concebre un claustre historiat, 
segons s’evidencia al pilar de l’angle sud-oest, enfront de la porta forana del claus-
tre. El contrast de la seva ornamentació amb la resta dels capitells i pilars és evi-
dent. En ell s’hi desplega un cicle del Gènesi que abasta des de la creació d’Adam 
i Eva fins als treballs que van haver d’assumir, juntament amb Caïm i Abel, els 
seus fills, en ésser expulsats del Paradís [fig. 2]. El cicle va desvetllant cadascuna 
de les seqüències bíbliques, i fins i tot incorpora episodis fonamentats en textos 
apòcrifs, com el relatiu al treball després de l’expulsió. La seqüència s’acompanya 
d’una inscripció epigràfica desplegada sobre un filacteri: “Adam adam ubi est / 
Respo[n]dit adam / D[omi]ne audivi vo- / -cem tua[m] et ti[mui].” 

Els capitells i pilars de les restants galeries obeeixen a un projecte unitari, atès 
que comparteixen un mateix repertori ornamental. No hi ha un programa ico-
nogràfic, però els assumptes que hi descobrim tenen el mateix origen i un esperit 
comú. Es tracta de temes, que d’ençà del romànic, formen part del repertori dels 
artífexs, però que assoleixen una dimensió que havia romàs inèdita fins aleshores 
a mitjan segle XIII. Els trobem, sobretot, als marges dels manuscrits de luxe, 
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tot acompanyant les escenes principals de les caplletres. Així mateix, en zones 
secundàries de les portalades gòtiques, com s’escau, per exemple, amb les de les 
catedrals franceses de Lió o Rouen; altrament, a l’ornamentació de les misericòr-
dies dels cors medievals. 

A Catalunya, els escultors del primer gòtic van recórrer a aquest imaginatiu 
repertori en el context de l’art moble, com s’esdevé en molts retaules en els quals 
aquesta ornamentació festiva funciona segons ho fa en els manuscrits: situant-se 
en zones marginals, complementàries del cicle narratiu. Al denominat “retaule 
d’Anglesola”, potser originàriament un frontal d’altar, se situa sobre els capitells 
dels quals arrenquen les arcuacions que aixopluguen les escenes de la Infància 
de Crist. Al retaule de Cornellà de Conflent, obra autògrafa de Jaume Cascalls, 
ocupen els carcanyols dels arcs que cobricelen el cicle historiat i els espais que 
circumden les imatges de mig cos de sants i santes a la predel·la. Se’ls reserva un 
indret similar al retaule de Sant Bernat i Sant Bernabé de Montblanc. Són motius 
privatius de la cultura figurativa dels artífexs documentats a la Catalunya del Tres-
cents, però el que els fa singulars a Santes Creus és el protagonisme assolit dins 
del conjunt de l’ornamentació claustral. Altres projectes tres-centistes més tar-
dans també els van incorporar, però combinant-los amb episodis historiats. Ho 
veiem al claustre de la catedral de Vic i a les parts gòtiques del de Ripoll. Els ca-
pitells del claustre de l’antic monestir de Valldaura, integrat avui dins del convent 
de les caputxines de Manresa, segueixen aquesta mateixa inspiració iconogràfica.

Molts d’aquests assumptes, com ara la sirena o el sagitari [fig. 3], han arribat 
a l’edat mitjana des de l’antiguitat i tenen idèntic origen que les faules, l’esperit 
de les quals van fer seu els artistes medievals per parodiar la realitat contemporà-

Fig. 2. Pilar de l’angle 
sudoest. Cicle del 
Gènesi
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nia. El tors d’un bisbe (o d’un abat mitrat) amb ales de ratpenat, que presideix un 
dels pilars, té aquest ascendent [fig. 4]. Les lluites d’animals, altrament. El simi 
[fig. 5] armat de rodella i massa (en realitat una pota de cavall ferrada) que lluita 
amb unes aus, és un excel·lent testimoni d’aquest món a l’inrevés privatiu de les 
faules, en el qual els animals assumeixen actituds i accions humanes, incloent les 
més delicades (la música) o les més ferotges (les lluites). Al costat dels motius in-
vocats, n’hi ha d’altres més “ortodoxos”. L’escultor, gairebé com un notari visual, 
ha retratat la realitat contemporània quan representa el picapedrer proveït dels 
estris privatius del seu ofici. La mateixa actitud, sotmesa, ara, a la ironia, el fa 
concebre el militar, vestit amb cota de malla i proveït d’armes defensives (rodella) 
i ofensives (l’espasa), atacant l’home que toca un sac de gemecs. 

Fig. 3. Lluita del 
centaure

Fig. 4. Figura mitrada 
amb ales de ratpenat
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La construcció visual dels éssers que habiten el claustre de Santes Creus i que 
ens observen des dels capitells i els pilars és sorprenent, però els mestres que els 
van executar no els van concebre a partir del no res. Probablement, disposaven 
d’un repertori que els va permetre seleccionar motius. Cossos zoomòrfics dotats 
de delicats rostres femenins, o amb caps de trets ètnics inequívocs com els llavis 
carnosos i els cabells rinxolats que identifiquen un negre, animals que incorporen 
la faç d’ancians barbuts, la d’homes adults mig calbs [figs. 6-7]. Animals diversos, 
reals o exòtics, com el ratpenat, el mussol, el lleó o el camell cavalcat per un simi.

Tot aquest repertori s’ha aplegat en un àmbit claustral que constituïa l’epi-
centre del monestir i que els monjos empraven per dirigir-se, diàriament, i aixo-
plugats, a les diverses àrees on es desenvolupava la vida comuna. A les galeries els 
monjos hi llegien, hi meditaven, participaven en les solemnes litúrgies processio-
nals que les tenien com a seu, s’adreçaven a la Verge, la imatge de la qual segueix 
instal·lada a l’angle nord-est, a tocar de la porta d’entrada a l’església. Al claus-
tre de Santes Creus l’esperit secular que traspuen els capitells i els pilars deuria 
contrastar amb les pintures murals de les seves parets interiors. Dissortadament, 
n’han quedat pocs testimonis, però són suficients per identificar-ne la temàtica i 
etiquetar-les dins del període gòtic. A l’extrem sud de la galeria oriental encara es 
distingeix una monumental Anunciació i a l’extrem nord de la galeria occidental 
el que sembla un Judici Final, presidit per l’arcàngel Sant Miquel. La temàtica de 
les pintures i les imatges emplaçades en zones significatives del perímetre claus-
tral, com la Verge amb el Nen ja esmentada, o el Judici Final localitzat damunt 
la porta d’accés a l’església, contrarestava el vigorós esperit profà dels capitells i 

Fig. 5. Simi armat
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Fig. 6-7. Figures 
híbrides

pilars i conferia a les galeries claustrals l’atmosfera afí els enterraments privilegiats 
que s’hi van anar instal·lant amb el temps. 

Si retornem a l’anàlisi formal, esdevé significatiu un nou detall. Concre-
tament, la divergència existent entre les claraboies dels finestrals de la galeria 
occidental i les restants, ja que algunes són de traça flamígera. D’aquesta evidèn-
cia, la historiografia artística en va deduir transcendentals conclusions que no 
compartim. Quan reprenguem la qüestió a l’apartat que segueix, ja presentarem 
els nostres arguments, però ara cal posar de relleu l’interès del fet, ja que la man-

LLIBRE ARXIU 2011.indd   17 23/11/11   11:28



18

ca d’unitat pel que fa al disseny de les claraboies santescreuines té implicacions 
cronològiques.

Tot i la uniformitat temàtica de l’ornament claustral, en el lèxic escultòric, 
emprat als diversos sectors que configuren aquest àmbit, s’hi observen diferències 
notables. Al distingir-les, es fan evidents els equips que van treballar-hi durant els 
gairebé trenta anys que va durar el procés constructiu. A l’hora de fixar l’inici de 
l’obra, és molt rebel·lador, per exemple, el parentiu de l’àngel que acompanya la 
imatge jacent de la reina Blanca d’Anjou, al seu sepulcre, a l’interior de l’església, 
amb la figura de mig cos que decora la mènsula del tram de volta més proper a 
la porta d’accés al temple, a la galeria oriental [fig. 8]. També són significatius, 
en aquest mateix context, els emblemes heràldics presents a la galeria occidental 
que corresponen als signes privatius del rei Jaume II i de la seva esposa Blanca 
d’Anjou, promotors de l’obra. 

És igualment eloqüent el contrast conceptual existent entre els motius fito-
mòrfics que empren els diversos equips. Els arbres reproduïts pel mestre anònim 
que executa el cicle del Gènesis, d’una banda, i els elements vegetals combinats 
amb figures híbrides i escuts reials d’alguns capitells de la galeria occidental, són 
ben divergents [fig. 9]. Mentre en el primer cas s’empra una flora convencional 

Fig. 8. Pere Bonhuil (Bonneuil?). Mènsula 
de la galeria oriental del claustre
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i esquematitzada, les fulles de col dels segons s’enquadren plenament dins de la 
renovació dels motius fitomòrfics impulsada en el si del denominat “art radiant 
francès”, que irromp a Santes Creus de la mà dels artífexs que executen el sepul-
cre de Pere el Gran. En el capítol formal també podem identificar l’activitat de 
determinats escultors, tot constatant el caràcter barroer de les seves realitzacions. 
És el que s’esdevé amb un grup de capitells i frisos de pilar de la galeria oriental 
que repeteixen fórmules i motius d’altres sectors, però amb un aital grau de me-
diocritat que destaca amb escreix dins del conjunt [fig. 10]. 

La informació que proporciona l’obra, conjuntament amb les dades obtingu-
des de la documentació, esdevenen fonamentals a l’hora d’establir el procés cons-
tructiu del claustre, que no és tan lineal com la historiografia deixa entreveure.

Fig. 9. Capitell amb 
l’heràldica reial a la 

galeria occidental

Fig. 10. Sector nord dels 
finestrals de la galeria est
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2. El que desvetllen els documents: Reinard des Fonoll anglicus 
lapicida al monestir. Una revisió historiogràfica

L’any 1931 Josep Puig i Cadafalch va publicar un article sobre Santes Creus 
a partir de les notícies documentals que li havia proporcionat l’historiador Mn. 
Sanç Capdevila, entre les quals hi havia el contracte per l’obra del claustre i del 
refetor, signat per un picapedrer d’origen anglès, anomenat Reinard des Fonoll, 
que estava destinat a fruir d’una gran fortuna historiogràfica. El treball de Puig 
aportava altres notícies que van quedar eclipsades per l’impacte del referit conve-
ni i els vincles “anglesos” que semblaven derivar-se de l’origen de l’arquitecte. Tot 
i que a l’estudi s’invocaven altres referències aplegades pels historiadors domès-
tics medievals, entre les quals la que situava l’origen del projecte vers 1313, anys 
abans del 1331, quan el mestre anglès s’hi havia vinculat, molts dels que s’han 
referit a l’empresa posteriorment ho han passat per alt. 

Reinard des Fonoll es va convertir en l’artífex per excel·lència del claustre 
i va ser reconegut com l’introductor del traçat flamíger a la Península, ja que, 
com hem apuntat anteriorment, determinades claraboies de la galeria occiden-
tal se signifiquen per ostentar un disseny d’aquest gènere. Sanç Capdevila va 
proporcio nar a Puig, ultra el contracte, dos nous documents inèdits en els quals 
hi figurava el mestre anglès, en un com a testimoni. Corresponia al contracte 
signat per tres picapedrers locals el 1332, pel qual també es comprometien a 
treballar a l’obra del refetor i del claustre. Nou anys més tard (1340) un altre ins-
trument informava de l’admissió per part de Fonoll del fill d’un veí de la Guàrdia 
dels Prats, a la Conca de Barberà, com a aprenent. Les dades publicades per Puig 
delimitaven un període de nou anys pel que fa a la vinculació de l’artífex amb 
Santes Creus. Com veurem, aportacions posteriors han ampliat aquest marge. 

Tot i que al treball esmentat es presentava Reinard des Fonoll com un arqui-
tecte ignot fins aleshores, no era així. A la Guía de España y Portugal publicada 
per Eduard Toda l’any 1892, ja es donava a conèixer un mestre homònim com a 
responsable de l’església de Santa Maria de Montblanc, l’any 1352, una dada que 
va ser recollida més tard per Palau Dulcet i que no es va recuperar historiogràfi-
cament fins a l’any 1968, moment en què la van confirmar gairebé alhora Lluís 
París i el pare Agustí Altisent.

Josep Vives i Miret va consagrar a l’arquitecte anglès diversos treballs, dels 
quals la monografia apareguda l’any 1969 en constitueix la culminació. En 
aquesta, Reinard des Fonoll esdevé el gran arquitecte-escultor de la Catalunya 
meridional, però aquesta reconstrucció biogràfica no se sustenta sobre cap base 
documental. Tot i que a l’estudi s’aportaven dades inèdites, cap no tenia a veure 
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amb les atribucions estilístiques que s’hi proposaven, difícils d’admetre, d’altra 
banda, des d’una perspectiva històrica, ja que el nombre de projectes adscrits a 
l’artífex més enllà de Santes Creus resultava excessiu. En canvi, els documents 
ajudaven a delimitar la seva biografia íntima i professional. Un dels documents, 
de l’any 1359, l’atestava entre els testimonis d’un acte notarial com a lapicida (pi-
capedrer), veí de Montblanc. L’any 1362 encara vivia. Va legitimar aleshores els 
dos fills naturals (Joan i Tomàs) que havia tingut amb Elicsen i s’identificà com 
a “magistri operis Montisalbi”. Aquesta indicació confirmava l’antiga informació 
publicada per Eduard Toda, i l’arrodonia, alhora, ja que apuntava un mestratge 
que excedia els deu anys de durada (1352-1362).

L’any 1980, la revisió de l’antic manual notarial custodiat a l’Arxiu Arxidio-
cesà de Tarragona que havia proporcionat el contracte del 1331 em va permetre 
localitzar un nou document referent a les obres impulsades al monestir. Ignoro 
per quin motiu va deixar-lo de banda Sanç Capdevila, la qual cosa va portar Puig 
a ignorar-lo. Es tractava del contracte d’obra signat l’any 1325 pel lapicida Ber-
nat de Pallars. Era evident que el conveni, previ a l’arribada del mestre anglès, es-
tava directament relacionat amb la renovació gòtica empresa al monestir, durant 
la qual s’havia treballat al claustre. Ho certificava la seva benedicció solemne el 
23 d’octubre de l’any 1331, quan encara no estava acabat, però sí suficientment 
avançat per permetre-ho.

El 1985 vaig donar a conèixer noves dades relatives a mestre Fonoll i al pro-
cés constructiu de l’àmbit claustral. Havia localitzat una notícia de l’any 1342 
al fons notarial de Santa Coloma de Queralt (l’abast de la qual encara se m’esca-
pa) que informava de l’homenatge retut per “Renau dez Fonoyll, lapicidam operis 
Sancte Marie Sanctarum Crucum” al senyor de l’indret, Pere de Queralt. L’acte 
sembla incompatible amb l’homenatge de boca i de mans que havia tributat 
Fonoll a l’abat el 1331 i que encara era vigent, atès que pervivien els seus vincles 
laborals amb Santes Creus, però, com he apuntat, no compto encara amb una 
interpretació satisfactòria del fet. 

D’altra banda, el manual de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona provinent de 
Santes Creus contenia tres noves notícies “artístiques”. Una corresponia al con-
tracte subscrit el 1324 pel fuster Guillem de Suanis; les altres dues documentaven 
Reinard Fonoll com a testimoni el 1336 i el 1344. La darrera era important, ja 
que ampliava significativament la relació temporal del mestre amb Santes Creus. 
No havien estat els nou anys delimitats per Puig, sinó tretze. 

A l’estudi també hi vam afegir una notícia que informava de la presència al 
monestir, el 1503, del mestre d’origen borgonyó Guillem Moreu, “qui ha obrat 
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en les claravollas de la claustra del present monestir”. La relació de l’artífex amb el 
cenobi ja era coneguda mercès al treball sobre un retaule santescreuenc d’Eufe-
mià Fort (que va signat amb el pseudònim recurrent d’A. Salvat). Ara, però, es 
descobria en quin lloc havia treballat i la dada deixava sense efecte totes les espe-
culacions referides a les claraboies flamígeres de la galeria oest i a la seva suposada 
cronologia trescentista. Eren obra de començament del XVI i es podien relacio-
nar amb les restauracions derivades dels efectes que la fortificació del monestir a 
les darreries del XIV van tenir en zones contigües a les galeries claustrals. Els seus 
efectes són encara ben visibles a l’exterior de la clausura, a tocar de la porta forana 
d’accés al claustre, i al sector que va acollir el refetor monacal.

Un nou document, donat a conèixer l’any 1991 per Emma Liaño, va il-
luminar encara més el perfil professional de Fonoll. Correspon a la venda d’una 
casa de la ciutat de Tarragona l’any 1373 (quaranta-dos anys després de signar 
el contracte amb el monestir), on el mestre residia llavors amb la seva segona 
dona, Elicsen, en el qual s’intitula mestre d’obres de la catedral. Tenint en comp-
te l’edat que havia de tenir aleshores, la notícia resulta difícil d’interpretar, però 
constitueix el brillant colofó d’un periple professional que ignorem on i quan va 
començar.

Aprofitant l’avinentesa d’aquest treball, publico dos nous documents que 
tenen a veure amb l’artífex i que, a més, amplien d’un any la seva vinculació amb 
el monestir del Gaià (seguia signant com a director de les obres el 1345) i ens 
informen del nom de la seva primera dona, Domenja, amb la qual compartia la 
propietat d’un hort a Santes Creus i d’unes cases a les Destres, al terme de l’Albà. 
El segon document, del mateix any que l’anterior, correspon a la venda d’uns 
altres horts a Santes Creus. Mentre el primer instrument va signar-se en una 
notaria de Tarragona, aquest va ser subscrit a l’Albà. En ambdós casos, però, el 
mestre Fonoll es desprèn de possessions properes al cenobi. Potser preparava la 
seva marxa vers Montblanc, on ja consta plenament instal·lat el 1352 i on encara 
hi romania el 1362.

Les referències reunides tracen el perfil professional i personal d’un artista 
durant quaranta-dos anys, el prestigi del qual es confirma per la rellevància de les 
obres que va comandar, primer a Santes Creus, després a Montblanc i a Tarrago-
na. Ignorem on va néixer i quan va morir, però se l’identifica com anglicus lapici-
da, un apel·latiu que durant els primers decennis del segle XIV podia assenyalar 
tant un origen insular com continental (el sud-oest de França pertanyia llavors als 
Plantagenet). Això no obstant, procedir d’un indret o de l’altre no hauria modi-
ficat el lèxic artístic que el va significar i que, cal reconèixer, encara desconeixem. 
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La construcció del claustre monacal es va perllongar des del 1313 fins al 
1341 i desvetlla la intervenció de diverses mans, però no és possible atribuir amb 
certesa a Fonoll cap dels conjunts. En canvi, tot i no comptar per ara amb el 
document acreditatiu, són innegables les connexions de la mènsula localitzada 
a l’extrem nord de la galeria oriental, ja citada, i d’un seguit de relleus de pilar 
existents en aquest mateix sector amb l’art de Pere Bonhuil, l’autor de la tomba 
de Jaume II i Blanca d’Anjou. 

Les dades que han servat els arxius i que acabem d’aplegar no resolen les in-
cògnites que suscita el procés de l’obra. Ara bé, contrastades amb el que evidencia 
l’anàlisi dels capitells, de les mènsules i dels restants materials escultòrics integrats 
a les quatre galeries, assoleixen una nova significació. Els arguments que acabem 
de presentar els vam aplegar en un dels capítols de l’Art gòtic català, aparegut el 
2002. Allí vam descartar definitivament que l’escultor Bernat de Montflorit ha-
gués tingut res a veure amb l’obra santescreuenca, tot i que des d’antic la historio-
grafia (i jo mateixa) havia trobat suggerent el document on l’artista, l’any 1313, 
des de Lleida, oferia al rei Jaume II unes imatges. Una lectura més atenta apunta 
altres alternatives. No s’ha afegit cap tesi nova des d’aleshores.

3. La irrupció del gòtic a Santes Creus de la mà del rei Jaume II: 
de Bartomeu de Girona i el seu taller a Pere Bonhuil

Jaume II [fig. 11] va retornar a la Península des de Sicília el 1291, després 
d’una estada de vuit anys (1283-1291) a l’illa, un període durant el qual va con-
viure amb els monuments erigits pels reis normands i pels emperadors Hohens-
taufen, als quals havia succeït en el tron. La mort del seu germà primogènit, Al-
fons el Liberal, sense descendència, va motivar el seu retorn i una de les primeres 
actuacions que li coneixem és un sojorn a Santes Creus. Pere el Gran havia mort 
el 1285 i Jaume havia viscut el fet des de la distància. A banda de l’homenatge 
filial que comporta la visita, Jaume II aprofità l’estada per posar en marxa l’obra 
del nou sepulcre patern, un projecte artístic destinat a tenir un gran ressò arreu 
dels seus estats. Pere el Gran, d’acord amb la tradició precedent, n’havia tingut 
prou inhumant-se dins d’un monestir, tot gaudint dels beneficis espirituals im-
manents a un enterrament privilegiat com el seu. 

A la Corona d’Aragó, el monument funerari està poc arrelat aleshores, però 
Jaume II ha conegut altres escenaris. Palerm, Monreale i Cefalú custodiaven els 
mausoleus dels reis normands i dels Hohenstaufen que, a més, en algun cas, con-
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figuraven un esplendorós panteó dinàstic, un lloc comú d’enterrament on per-
vivien —i es visualitzaven— cadascun dels integrants del llinatge a través dels 
respectius monuments funeraris. L’elecció de Santes Creus com a lloc de sepultura 
per part de Pere el Gran va condicionar Jaume II a assignar-li aquesta dimensió 
des d’aleshores. Fins i tot va poder imaginar l’església monacal curulla dels se-
pulcres monumentals dels seus descendents com ho estava la catedral de Palerm 
aleshores. El model sicilià també inspira el format adoptat al sepulcre patern (del 
qual en forma part destacada, com als insulars, un baldaquí) [fig. 12] i, sobretot, 
l’elecció del material. A Santes Creus s’empra com a sarcòfag una antiga banyera 
de pòrfir, un material prestigiós i exclusiu que el 1291 no es podia aconseguir a 
la pedrera, ja que el lloc d’extracció, localitzat al desert oriental de l’Alt Egipte, 
estava tancat des d’època romana. Per aquesta raó, durant els segles medievals es 
van reciclar els objectes de pòrfir de tota mena que els romans havien distribuït al 
llarg i ample de l’Imperi. Jaume II va optar per aquesta via, tot portant-los amb ell 
des de Sicília en el viatge de retorn. Els evoca en una carta molt eloqüent. A partir 
d’aleshores prendrà forma el sepulcre patern [fig. 13], l’obra del qual atraurà a 
Santes Creus diversos artistes formats a la França septentrional i familiaritzats, 
en conseqüència, amb les receptes més innovadores d’Occident. Treballaran al 
monestir sota la direcció de Bartomeu, contractat l’any 1291 com a mestre del 
sepulcre reial. 

En les seves parts escultòriques i arquitectòniques, el sepulcre va enllestir-se 
entre els anys 1295 i 1300, moment en què, segons recullen les fonts domès-

Fig. 11. Efígie funerària 
de Jaume II. Obra de Pere 
Bonhuil (Bonneuil?)

Fig. 12. Sepulcre monumental 
que es pot veure a la catedral 
de Palerm

Fig. 13. Mestre Bartomeu 
(dir.). Sepulcre del rei Pere 
el Gran
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tiques, es procedí a traslladar el cos reial al nou sarcòfag el 30 de novembre de 
1300. Només va quedar pendent la policromia, que executà tot seguit Andreu de 
la Torre de Lleida. El mausoleu que va quedar instal·lat a Santes Creus compre-
nia diversos elements, tots ells novells des d’una perspectiva formal i, en conse-
qüència, capaços d’impactar l’audiència de qualitat que va visitar el monestir des 
d’aleshores. El delicat baldaquí que aixopluga el mausoleu recolza sobre colum-
nes d’un disseny desconegut fins llavors a Catalunya. Tampoc mai s’havien vist 
capitells com els que les coronaven. Com si d’un retrat fidedigne de la natura es 
tractés, els habiten moixons que picotegen uns fruits que sorgeixen entre les fulles 
desplegades pel cistell. Tampoc no hi havia precedents per al sepulcre àulic que es 
va materialitzar: una banyera de pòrfir coronada per una coberta arquitectònica 
a l’entorn de la qual es desplega una galeria hagiogràfica integrada pels Apòstols, 
la Mare de Déu i, probablement, sant Benet de Núrsia, fundador de l’orde bene-
dictina, i sant Bernat de Claravall, el seu reformador [fig. 14]. El format adoptat, 
inèdit en un sepulcre, recorda, com ha remarcat la historiografia, el dels reli-
quiaris arquitectònics que d’ençà d’època romànica constitueixen la versió més 
sumptuosa dins d’aquest context. La solució fou molt original i probablement va 
estar condicionada pel perfil arrodonit de la banyera, ja que cap altre sepulcre, ni 
reial ni nobiliari, l’adoptà posteriorment. 

La cura en el disseny del monument es va fer extensible als materials emprats 
en la seva confecció. A banda del pòrfir, es va recórrer a bastament a una pedra 
que s’extreia d’ençà d’època romana de les proximitats de Girona i que a partir 
de 1200 es va començar a exportar enllà de la ciutat. Els clients i els artífexs la 

Fig. 14. Sepulcre de 
Pere el Gran. Detall 

de la coberta
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denominen “marbre blau” per la seva duresa i pel color dominant. Es tracta d’una 
calcària nummulítica de gran impacte estètic ja que admetia ésser polida com a 
acabat final, com ho evidencien les peces santescreuines. Al sepulcre de Pere el 
Gran van treballar-se amb aquest material les columnes que sostenen el baldaquí 
i la peça de perfil ovalat situada entre el sarcòfag i la coberta. Finalment, són de 
marbre blanc, probablement reaprofitat dels antics monuments existents a la ciu-
tat de Tarragona, els lleons sobre els quals recolza el sarcòfag. 

Quan als documents medievals els alts personatges i potencials clients ar-
tístics qualifiquen com a nobles determinats materials petris, ens aproximem al 
pensament que podia suscitar-los la visió del mausoleu reial de Santes Creus, el 
millor homenatge filial al rei prestigiós i carismàtic que fou Pere el Gran.

L’impacte del sepulcre reial a la Catalunya de l’entorn de 1300 és innegable, 
però al mateix monestir els artífexs que poc després treballaran al claustre també 
van fer seves determinades receptes que el signifiquen. A les ordres de mestre 
Bartomeu de Girona, els escultors del mausoleu reial hi havien introduït un nou 
format de pilar, un nou model de capitell i uns motius vegetals absolutament ig-
nots fins aleshores. Es tracta de les novetats sorgides a mitjan segle XIII a la regió 
de l’Illa de França (Île-de-France), en el context dels projectes auspiciats per sant 
Lluís. La Sainte Chapelle, l’oratori del palau reial i una de les empreses més em-
blemàtiques del període, compendia les aportacions estètiques d’aquest moment 
que els especialistes denominen gòtic radiant i que arribarà a Catalunya de la mà 
de mestre Bartomeu de Girona i dels artífexs que treballen a les seves ordres. 

Del valor que Jaume II atorgava al pòrfir n’és bon testimoni la carta enviada 
al duc d’Atenes el 15 d’octubre de 1310, dos dies després de la mort de la reina 
Blanca, en la qual li reclamava lapides parafideos per al sepulcre. El rei ja devia 
pensar en el sepulcre doble [fig. 15] destinat a custodiar les despulles d’ambdós. 
No va ser possible la tramesa, i finalment es va haver de recórrer a la pedra local, 
tot i que mantenint com a signe distintiu del monument, que aquest cop estava 
presidit per les respectives imatges jacents, un nou baldaquí. 

El nom del nou mestre encarregat de l’obra desvetlla el seu ascendent sep-
tentrional. Es tracta de Pere Bonhuil, la versió vernacla d’un nom que potser en 
origen era Bonneuil. No sabem per quina via va acabar treballant per al rei, però 
no podem passar per alt les estretes relacions existents entre Blanca i Jaume i una 
de les promotores artístiques de la França septentrional que més se significaren 
en el pas del segle XII al XIV, la comtessa Mahaud d’Artois. No fóra estrany 
que el mestre hagués arribat a Catalunya per aquesta via, però es tracta d’una 
hipòtesi sense confirmar. A Santes Creus se’l documenta d’ençà de 1313, però 
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cal dir que aquesta informació és la que proporcionen els registres de cancelleria 
que comptabilitzen les despeses referides al sepulcre. Si, com sostenim, també va 
intervenir en l’obra del claustre, els successius pagaments s’haurien registrat al 
monestir, i hem de suposar que s’han perdut. Aquest fet fa impossible confirmar 
el que detecta l’anàlisi estilística a la galeria oriental: que una de les mènsules és 
gairebé bessona dels àngels que acompanyen les imatges jacents de Blanca d’An-
jou i Jaume II al seu sepulcre.

Amb tot, l’inici del claustre, que les fonts domèstiques fixen l’any 1313, fa 
versemblant la nostra hipòtesi. Pere Bonhuil l’hauria endegat i, al desaparèixer, 
van succeir-lo els mestres restants documentats, l’actuació dels quals, pel mo-
ment, es fa difícil situar. El segon sepulcre reial té molts punts de contacte amb 
el precedent. Comparteixen el format dels pilars que suporten el baldaquí, que 
en aquest cas també s’han llavorat amb pedra de Girona. És comú igualment el 
capitell que els corona i la vegetació amb què s’orna. Aquests elements, com ja 
s’ha assenyalat, reapareixen al claustre, però determinar amb exactitud de quin 
dels dos sepulcres reials deriven es fa difícil. Una solució de compromís passa per 
convenir que la voluntat del promotor d’aconseguir dos monuments de disseny 
proper va condicionar els parentius dels quals es beneficiarà el claustre contigu. 

Fig. 15. Calcària nummulítica. Detall
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4. Els mitjans materials que van afavorir l’eclosió del gòtic 
a Santes Creus

La suma dels projectes afavorits per Jaume II al monestir van convertir-lo 
en l’indret de Catalunya on es van desenvolupar les propostes estètiques més 
avantguardistes del seu moment. Malgrat que la historiografia ha menystingut 
aquesta realitat, la singularitat tipològica i formal del que s’hi va dur a terme i 
l’excel·lència dels artífexs que van conduir aquestes obres no té parió. A les ciutats 
dels estats que configuren la Corona d’Aragó no s’impulsa res d’equivalent, i és 
aquesta singularitat la que permet entendre el ressò posterior que tindran tals 
projectes en àmbit català, ja siguin els sepulcres o el claustre monacal. 

El que va desencadenar la munificència àulica va ser l’enterrament de Pere el 
Gran i el fet que, com a conseqüència, Jaume II decidís convertir el monestir en 
panteó dinàstic. La correlació dels fets és inequívoca: el retorn de la parella reial 
a la Península i la visita de la tomba paterna l’onze de novembre de 1291 deter-
minà el seu compromís d’enterrar-se al monestir. Dissortadament, el seu hereu, 
Alfons el Benigne, va espatllar el projecte a l’elegir els franciscans de Lleida com 
a lloc de sepultura. Pere el Cerimoniós reprengué l’excel·lent idea del seu avi però 
la materialitzà a Poblet, que fins a les acaballes del segle XV fou el lloc comú d’in-
humació dels membres del llinatge. Però, a començament del segle XIV, aquest 
desenvolupament dels fets era inimaginable, i tot el que es posa en marxa a Santes 
Creus des del punt de vista cultual i artístic és l’expressió d’un projecte unitari. 

El monestir incorpora sepulcres monumentals mai vistos a la Corona d’Ara-
gó, un claustre gòtic sorprenent i un cimbori inèdit dins del panorama contem-
porani. Mentre es materialitzaven aquestes empreses, també es bastia el refetor 
monacal i la documentació informa del compromís econòmic que els reis van 
assumir en la materialització de tot plegat. La seva heràldica incorporada als capi-
tells del claustre i a les rajoles provinents del paviment del presbiteri de l’església 
(ara al museu del monestir) ho certifiquen. Les dades, ja siguin documentals o 
arqueològiques, són inequívoques. A més van tutelar la fundació d’un seguit de 
capelles, algunes de les quals reflectien devocions privatives. La reina va instituir 
la de santa Margarida i el rei les de sant Jaume i sant Llorenç. 

A la seva mort, l’any 1310, Blanca d’Anjou va cedir a Santes Creus molts dels 
objectes litúrgics que composaven la seva capella, compresos diversos reliquiaris 
i una creu. S’enumeren al testament dictat l’any 1308, sis anys abans de finar: 
“Item dimittimus predicto monasterio Sanctarum Crucum, in quo nostram elegimus 
sepulturam, capellam nostram albam integram cum omnibus ornamentis eiusdem, 
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quam dedit nobis domina Regina, karissima mater nostra. Et dimittimus ipsi mo-
nasterio linguam beate Marie Magdalene et capillos quos tenemus de beata virgine 
Maria. Item dimittimus eidem monasterio imaginem beate Virginis cum laminis 
argenteis et rubicis et esmaracdis quam dedit nobis episcopus Tholosanus, quondam, 
karissimus frater noster. Item dimittimus eidem monasterio crucem maiorem argen-
team predicte capelle nostre.”

A Santes Creus les innovacions estètiques no es van manifestar únicament en 
l’art monumental. Pensem que tots els objectes mencionats al paràgraf transcrit 
provenien de la cort dels Anjou i que, quan se cita la “capella blanca” donada a 
la reina per la seva mare, hem d’imaginar un conjunt d’induments i ornaments, 
probablement brodats, que exhibien un llenguatge tan avantguardista com el 
claustre i els sepulcres reials. El mateix pot afirmar-se en relació a la imatge de la 
Mare de Déu amb el Nen, folrada amb làmines de plata i embellida amb robins i 
maragdes. Aquesta sumptuosa escultura no tenia valor únicament pels materials 
que s’hi havien emprat i per les seves característiques formals. Li havia pervingut 
a Blanca per donació del seu germà, Lluís d’Anjou, que aleshores ja era mort i 
anava camí de convertir-se en sant Lluís de Tolosa, per la vida exemplar que va 
menar. La seva canonització encara no s’havia produït, però el procés ja estava 
endegat. L’escultura que li havia pertangut era, en conseqüència, una joia i alhora 
una relíquia.

Jaume II va completar aquesta cessió amb l’ofrena a Santes Creus d’una re-
líquia de santa Clara (una de les Onze Mil Verges) el 10 de novembre de l’any 
1310. El rastre posterior d’aquests objectes es perd en gairebé tots els casos, llevat 
del que té a veure amb un dels reliquiaris que es descriu amb motiu de la seva 
venda l’any 1472 i de la llengua de Maria Magdalena. Pel que fa al primer, cal 
identificar-lo com a reial, car incorporava els emblemes privatius de la reina, les 
flors de llis i els pals reials: “alium reliquiarium rotundum sine tamen aliqua reli-
quia, sed est abtum ad tenedum reluquias, cum pede plano et tribus smalts parvulis 
et tribus grius qui tenent quandam capcetam cchristalliniam guarnitam de argento 
cum aliquibus smalts et tribus scutis qui pendant cum armis de barres et floribus liri”.

La presència d’una relíquia de Maria Magdalena a la capella de Blanca d’An-
jou s’ha de relacionar amb la invenció del cos sant l’any 1279-80, afavorida pel 
seu pare, Carles d’Anjou, a Saint Maximin de Provença. El cronista Ramon Mun-
taner es fa ressò de la troballa en aquests termes: “en visió li venc que cercas a Sent 
Maxemí lo cos de madona santa Maria Magdalena, en Proença; en aquell lloc on 
li venc en vison, més de vint astes devall terra ell trobà lo cos de la benauirada 
madona santa Maria Magdalena.” Un cop descobertes les despulles, els Anjou 
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van promoure el culte de la santa. Blanca va posseir la important relíquia evocada 
i, a la seva mort, la lliurà a Santes Creus, on la devoció no cessà d’augmentar. En 
època moderna va esdevenir l’epicentre d’un notable i heterodox culte popular, 
segons testimonia un visitador de l’orde.

Jaume II va testar el mes de maig de l’any 1327 i va morir el dia 2 de novem-
bre següent, essent traslladat pocs dies després al sepulcre monumental comanat 
a Pere Bonhul (Bonneuil?), que ja custodiava les despulles de Blanca d’Anjou. 
En morir, ignorava que el bell projecte que s’havia materialitzat a Santes Creus 
sota els seus auspicis romandria tal com ell l’havia conegut, ja que el seu succes-
sor no va respectar el compromís d’enterrar-s’hi, i el paper assignat al cenobi del 
Gaià com a panteó reial per Jaume II es va malbaratar. Si l’església hagués acollit 
els enterraments de tota la dinastia, l’aparença del seu interior hauria divergit 
notablement, però es fa difícil imaginar de quina manera. L’harmonia dels dos 
sepulcres reials, aixoplugats pels respectius baldaquins, a tocar del transsepte, 
probablement seria menor, però el valor simbòlic derivat d’aplegar totes les des-
pulles d’un llinatge reial, incontestable. 

Per un monarca que va recórrer a l’art com a instrument de prestigi, el valor 
del panteó estava per damunt de tot i Santes Creus ho proclama a través de les 
iniciatives artístiques que hi va promoure i que s’hi van materialitzar. Aquelles 
destinades a la memòria individual del pare i d’ell mateix, els mausoleus, i les que 
havien de manifestar la tutela i la munificència de la monarquia sobre la casa que 
els acollia, el claustre, el cimbori, el menjador comú… Tot plegat, parts comple-
mentàries d’un projecte unitari i ambiciós que no tenia equivalent als territoris 
de la Corona. 
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Apèndix documental

Document 1

1284 Santes Creus               18 octubre

Madrid, Archivo Histórico Nacional. Clero, Ms. 1194, F. 216-218, doc. 147 
(transcripció parcial)

Sit omnibus notum quod nos Arnaldus de Sancta Pace et Ermessendis 
coniuges confitemur et recognoscimus pro ut vendideramus Bernardo Palerés 
quemdam hortum conjunctum horto Petri Stephani quem tenemus pro vobis 
fratri Petro de Insa tenente officium vitraerie et pro monasterio Sanctarum Cru-
cum […] Actum est hoc XV Kalendas octobris Anno Domini MºCCºLXXXIIII 
Sig+num Arnaldi de Sancta Pace qui hoc laudat et firmat […]

Document 2

1345 Tarragona               6 novembre

Madrid, Archivo Histórico Nacional. Clero, Ms. 1194, F. 191-193, doc. 132

Noverint universi quod ego Renaldus den Fonoll, magister operis monasterii 
Sanctarum Crucum, attendens me una vobiscum Domengia, uxore mea, propo-
suise vendere et alienare aliquas propietates et possessiiones quas habemus in ter-
mino Sanctarum Crucum et de Alabano et hac […] hodierna die vos constituisse 
me procuratorem super vendendis dictis possessionibus et bonis sub tali tamen 
convensione inter nos imo quod ego remittam vobis domos et hortum infrascrip-
tos et de eis instrumentum et concessiones faciam Idcirco volens convenientiam 
inter nos adimplere probare et attendere titulo pure et perfecte donationis irrevo-
cabiliter inter vivos dono et concedo vobis dicte Domengia, uxori mee, presenti 
et vestris perpetuo ad omnes vestras voluntates inde libere faciendas, predictas 
domos meas franchas et quitias sitas in loco dels Destres termini de Albano et 
affrontatur cum domibus Guillelmi Domenge de duabus partibus et cum aliis 
domibus meis quas ibidem habemus et sunt inter domini Blanchum de Utinellis 
quondam et cum via publica Item quemdam hortum meum situm in termino 
Sanctarum Crucum et tenetur per Reverendum Dominum Abbatem monasterii 
Sanctarum Crucum et eius conventus ad sensum suorum solidorum et trium de-
nariorum annuaticum solvendorum in festo Natalis Domini confrontatum cum 
horto Gili de Figarola et cum hosto Guillelmono de Figarola et cum torrente et 
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cum via publica supradictas autem domos et dictum hortum dono et remitto 
vobis perpetuo pure libere et absolute ad habendum tenendum vendendum dan-
dum et alienandum ad vestras et vestrorum voluntates inde libere et perpetuo 
faciendum in eternum cum ingressibus et egressibus suis pariliatis et pertinentiis 
suiss et melioramentis ibi factis et faciendis salvo sensu pure dominio et laude-
mio et fatica dicti Reverendi Abbati et suorum successorum sicut ego et vos ipsa 
que vobis dono melius habemus et habere debemus ac pro ut meluis dici sacribi 
intelligi sive excognitari potest ad vestrum et vestrorum comedum et bonum ac 
sanum intellectum sine omni meo et meorumque retentu ac vinculo ad omnes 
vestras voluntates inde libere perpetuo faciendas. Et sicut de pose pure dominio 
mei et meorum predictorum omnia que bovis dono et in posse ius ac dominium 
vestri et vestrorum mitto transfero et transporto et vos inde incorporalem posses-
sionem mitto cum hoc presenti publico instrumento vobis et vestris perpetuo va-
lituro. Et nihilominus cum presenti publico instrumento ex tunc laudo approbo 
ratifico et confirmo quemqumque venditionem et alienationem per vos de pre-
dictis fiendam et contra eius vel earum aliquas promitto aliquatenus non venire 
aliqua ratione vel causa promitten com hac donatione et omnia et singula in eo 
contenta habere perpetuo ratam gratam et firmata prepetuo habere et nunquam 
revocare causa ingratitudinis vel aliter. Renuntians legi dicendi quod donatio 
inter vivos facta causa ingratitudinis seu aliter potest retractari et revocari et ad 
maiorem vestram firmitatem juro per Deum per Deum et eius sancta quatuor 
evangelua manibus meis corporaliter tacta predicta omnia attendere complere et 
in nullo contrafacere vel venire iure aliquo causa seu etiam ratione. Actum est 
hoc Tarracone pridie Idus Novembris anno Domini Millessimo CCCXL quinto 
Sig+num mei Renaldi de Fonoll predicti qui hoc laudo concedo en firmo atque 
iuro. Testes inde sunt Arnaldus Gasso de Podio tinyos, Raymundus de Pau de 
Rubione termini de Albano et Petrus Albert de Pontons Sig+num mei Ferrari de 
Fonolerius notarii publici Tarracone pro Arnaldo de Martorello notario publico 
eiusdem qui hoc clausit. Ego Guillelmus hoc scripsi mandato venerabilis Arnaldi 
de Martorello Tarracone publicici notarii di et anno quo supra.

Document 3

Santes Creus?  1345              2 desembre 

Madrid, Archivo Histórico Nacional. Clero, Ms. 1194, F. 196-198, doc. 135 

Noverint universi quod ego Renaldus del Fonoyl magister operis monasterii 
Sanctarum Crucum vendideram Bartholomeo Miracle de Castro e Albano tres 
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hortos quos habebam tenebam et possidebem in horta mansi del Obrer monas-
terii Sanctarum Crucum quos tenebam pro operario dicti monasterii sub sensu 
decem solidorum quodlibet annorum solvendorum in festo Natalii Domini et 
dictus Bartholomeus de Miraculo presentavit instrumentum venditionis fratri 
Poncio Baboti operario dicti monasterii et ratione dominationis firmaret sibi 
dictum instrumentum et dictus Poncius Baboti volens uti de iure suo retinuit 
sibi ratione faticee venditionem predictam et precepit mihi iam dicto Renaldo 
ut facerem sibi instrumentum venditions dictorum Hortorum Unde eos dictus 
Renaldus volens complere dictum preceptum gratis et ex certa sciencia per me et 
meos vendo et concedo vobis dicto fratris Poncio Baboti operario supradicto et 
vestris et cui seu quibus volueritis omni tempore dictus tres hortos quos habeo 
debeo in horta mansii vestri predicti et quos vobis tenebam ad censum supradic-
tum prout terminantur primum hortum qui fuit qdam Guillelmona Portaria qui 
affrontatur cum G. de Figarola et cum torrente quo discurrit usque Rivum Ga-
iani et cum Berengario den Glola akius vero hortus fuit Berengariii den Glola et 
affrontatur cum Guillemona Portaria et cum via qua itur ad molendinum operis 
et cum Raymundo Arenyó ultimus hortus fuit Jacobi Joannis qui afrontatur cum 
Raymundo Arenyó cum Berengario den Glola et cum via publica que itur apud 
molendinum operis. Predictorum autem venditionis facio vobis et vestris perpe-
tuo cum omnibus arboribus fructibusque ibi sunt vel erunt cuiuscunque generis 
sint et cum omnibus suis pertinentiis et juribus cum ingressibus et egressibus 
suis et cum aquis et cum reguis et caput reguis cum quibus possitis rigare dictos 
hortos, tali vero conditione quod vos et vestri possitis in dictos hortos meliorare, 
plantare, scindere, eveltere seu arrancare a vestri vestrorum commodum sicut 
melius et plenius dici potest ac intelligi ad vestri vestrorumque salvamentum et 
bonum intellectum ad omnes vestras et vestrorum perpetuo voluntates libere 
faciendas et pro predictis hortis ideo teneatis dare et solvere et detis et solvatis 
operarii dicti monasterii qui nunc est vel pro tempore fuerit decem solidos mo-
nete Barchinonensis de terno censuales in festo Natalis Domini et decimam et 
primiciam de omnibus eexpletis seu bonis que Deus ibi dederit pro uti et assue-
tum dare Primiciam et decimam et pretera hunc censum nullum alium censum 
pensionem vel usaticum mihi vel dicto operario nec alteri alii facere habeatis et si 
vendere vel impignorare velueritis dictos hortos < facia, faticam?> decem dierum 
facere habeatis in dicto operario aut dicto monasterio et si pro communi precio 
dictus operarius retinere voluerit licitum sit alias possitis dictos hortos vendere 
vel impignorare vestris tamen consimilibus salvis tamen retendo dicto operario 
semper decimam et primiciam et censum et omni iure docminio directo fatica 
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empara et tertio venditionum Pro hac autem venditione habui a vobis centum 
solidos monete Barchinonensis de terno quitios de quibus a vobis bene sum 
paccatus super quibus renuncio omni exceptioni pecunie non numerate et non 
recepte et venditionis non facte et doli et si hoc venditio imo plus pretio valeret 
aut etiam in posterum valitura totum id quantum sit habeatis et ex vestra propria 
emptione renunciantes legi qua subvenitur deceptis ultra dimidiam justi precii et 
omni alii cuilbet iuri in aliquo adjuvanti et predictam venditionem facio vobis et 
vestris facere tenere sub bonorum meorum obligatione et renuncio omni alii iuri 
constitutioni et consuetudini contra hac venientibus. Actum est hoc IIII Nonas 
Decembris. Anno Dominii Millessimo CCCºXL quinto. Sig+num mei Renaldi 
den Fonoll predicti qui hoc firmo et concedo. Testes huius res sunt Venerabi-
lis frater Religiosus Guillelmus Vayani subprior, Raymundus de Pau et frater 
Bernardus de Palles. Sig+num Vicencii Curçoni Notarii publici de Albano pro 
discreto Petro de Podio Multoris rectore ecclesie de Albano qui hoc scripcit et 
clausit Die et Anno prefixis.
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Cuina i economia a Santes Creus

Victòria Mora Pous

Preàmbul

L’any 1994 Santes Creus va recuperar la tradicional Fira de Santa Llúcia, que 
s’havia perdut durant els anys cinquanta; poc abans, i mentre es feien els prepara-
tius, el senyor Josep-Jesús Escoda ens feia esment d’una nota on constava que el 
segle XIV l’abat de Santes Creus, fra Pere Alegre, tenia per costum obsequiar els 
pelegrins que anaven a visitar la capella de Santa Llúcia amb neules, vi pimentat i 
brou. Així mateix, alguns vilatans ens comentaren que, de joves, havien vist dins 
el monestir un antic neuler que, ara per ara, no hem pogut localitzar. Aquestes 
notícies despertaren el nostre interès i ens van fer decidir a recuperar aquesta 
vella tradició. Va ser així com vam començar a buscar la manera de fer realitat les 
neules, el vi pimentat i el brou de Santa Llúcia.

Malauradament, entre la documentació del monestir no s’ha conservat res 
que fes referència a dietes, menjars de la comunitat monàstica ni tan sols llibres 
de despeses de cuina. Ens centràrem, aleshores, en el primer receptari de cuina 
catalana conegut: el Llibre de Sent Soví,1 del segle XIV, on vam trobar les receptes 
de les tres menges. Decidits a provar-les, vam començar per les neules. El princi-
pal repte va ser afinar les proporcions dels ingredients, ja que no constaven en el 
receptari les quantitats exactes. Tot barrejant farina, mel, ous, oli, espècies, llimo-
na, pebre…, vam fer diverses proves i les vam fer tastar a restauradors i veïns de 
Santes Creus. Finalment es van seleccionar quatre fórmules i en el context de la 

1  Llibre de Sent Soví (receptari de cuina, a cura de Rudolf Grewe, Ph. D. Barcelona, Editorial Barcino, 1979.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIV: 35-44 (2011)
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Fira de Santa Llúcia es van fer tastar als visitants acompanyades d’una enquesta 
en la qual havien d’anotar, entre d’altres dades, la puntuació que donaven a cada 
proposta. La que va obtenir més nota esdevingué la recepta de la Neula de l’Abat.

Les primeres neules es van fer en una paella, ja que no disposàvem dels neu-
lers adients. Però inspirant-nos en alguns neulers coneguts del segle XIV —en 
forma de tenalles amb plats rodons als extrems i amb gravats que quedaven im-
pressos en cada una de les dos cares de la neula— se’n va dissenyar i encarregar 
un, o millor dit dos, que es van instal·lar en un neuler del segle XVII. En una cara 
es reproduí l’escut de fra Pere Alegre i a l’altra els del monestir i la frase “Ora et 
labora”. Les neules van conservar la forma rodona i plana original, sense cargolar.

En el cas del vi pimentat, vam prosseguir de la mateixa manera: recepta 
del Sent Soví, tast públic, condimentació del vi (amb pebre, mel, llimona, ca-
nyella…) i embotellat. Les neules i el vi s’han comercialitzat. I el brou (fet amb 
pastanagues, cigrons, gallina i ossos de vedella, ginebrons, sal, ceba i clau d’olor) 
se serveix gratuïtament als visitants de la Fira, elaborat, amb alguna variació, pels 
diversos restaurants de Santes Creus. 

Hem volgut fer aquesta petita introducció, abans d’entrar pròpiament en 
el tema de la xerrada, primer, per deixar constància, i després perquè l’estudi 
d’aquestes fòrmules culinàries del segle XIV ens ha empès a l’estudi de l’alimen-
tació dels monjos del monestir de Santes Creus. 

L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus ens va demanar de fer unes conferències 
els anys 2003 i 2004 sobre l’alimentació dels monjos. Vàrem parlar de la cuina 
monàstica des del segle XIV al XVIII, tot basant-nos en els productes que es 
podien trobar a la zona de Santes Creus, ja que no es conserva cap receptari del 
monestir. El primer any vam parlar de receptes basades en el Llibre de Sent Soví 
i en el Llibre del Coc, del mestre Robert de Nola,2 mentre que en el segon ens 
vam endinsar en receptaris dels segles XVII i XVIII.3 El mateix 2004, també en 
el context de la Fira de Santa Llúcia, i juntament amb l’Arxiu, vam presentar en 
forma de tast o “platillos” alguns dels plats que anteriorment havíem estudiat. 
En concret, el mig raust de gallines, cèrvol amb gerds, cuixa de senglar amb salsa 
selvatgina, albergínies farcides, senglar a la cassola, sosanga de tonyina salada i, 
com a postres, crema dolça de castanyes i canyella i pomes farcides amb ametlles 
cuites en vi de magranes.

2  Mestre Robert, Libre del Coch, edició a cura de V. Leimgruber, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1977.
3  Vegeu Llibre del Coc de la Canonja de Tarragona, Barcelona, tip. La Acadèmica, 1935; Llibre de Cuina de Scala Dei, 
prefaci i transcripció de Josep Iglésies, Barcelona, 1963; Cuina Catalana. Segle XVIII, “Avisos, y instrucciones per lo 
principiant Cuyner”, introducció, edició i notes d’Isabel Juncosa, pròleg de Josep Maria Martí, Akribos Edicions, 1988.
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L’alimentació

Malgrat el títol del present treball, deixarem l’economia per als especialistes 
en la potent i interessant història econòmica del monestir i de la formació del seu 
patrimoni.4 Nosaltres, ara i aquí, ens hem limitat a extreure els temes i conceptes 
que ens han ajudat en la cerca de la documentació bàsica per a aquest treball.

Enguany, dins del cicle de conferències commemoratives del 850è aniver-
sari del monestir de Santes Creus, organitzat per l’Arxiu Bibliogràfic i l’Institut 
d’Estudis Vallencs, hem reprès el tema, en forma de xerrada. Heus aquí, doncs, el 
format d’aquest escrit, més propi d’una presentació oral que escrita.

Com ja he dit abans, no es conserva res, entre la documentació coneguda, 
sobre el tema de l’alimentació dels monjos santescreuins. I per parlar de l’alimen-
tació a l’edat mitjana hem cercat informació, en primer lloc, entre els documents 
publicats al Llibre Blanch de Santes Creus,5 i en la nova edició del Cartulari de 
Joan Papell i Tardiu,6 on apareixen molts dels termes que, com a censos, dona-
cions, vendes... ens il·lustren sobre alguns aliments i llocs de cultiu, manipulació 
i conservació d’aquests, així com d’espais productius no cultivats aptes per a la 
recol·lecció com els boscos, els prats, les pastures. De cadascun d’aquests i conei-
xent el que s’hi produïa, intentarem esbrinar com es cuinaven i menjaven. Entre 
d’altres, podem esmentar:

– Honors i alous: per exemple, la donació dels honors de Valldossera el 23 
de desembre de 1167 (“cases, terres, vinyes, arbres de diferents espècies, aigues, 
boscos i emprius, juntament amb el delmes”7), de Tortosa8 (“terres, vinyes, 
arbres, cases, casals, horts, jardins... i en un altre lloc, un camp amb figueres i 
arbres”), i principalment l’honor de Santes Creus “a la ribera del riu Gaià 
amb totes les seves pertinències: aigües, prats i pastures, pedreres, els molins i les 
rescloses i tot el que hi hagi.”

– Molins: és molt explícita la donació que Ramon Alemany i la seva esposa 
Gueraula fan a l’abat i tots els monjos del monestir de “l’aigua del riu Gaià, 

4  Es poden consultar, entre d’altres, diversos treballs d’Eufemià Fort, Joan Cabestany, Joan Papell, Antoni Virgili i A. 
Carreras.
5  Udina Martorell, Federico (1947). El “Llibre Blanch” de Santas Creus. Cartulario del siglo XII. CSIC, Barcelona. En 
endavant, l’esmentarem LBSC.
6  Papell Tardiu, Joan (2005). Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Fundació Noguera. 
Col·lecció Diplomataris, núm. 35-36, Barcelona. En endavant l’esmentarem com DSC.
7  DSC, document 130.
8  LBSC, doc. 172; DSC, doc. 171. 
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tanta com vulguin amunt i avall del Pont d’Armentera, per regar les terres i 
moure els molins”.9

– Recs: per exemple, en la donació del bisbe de Barcelona al monestir de l’ho-
nor de Vila-rodona amb tot allò que li pertany: “les aigues, recs i el caprec, les 
pastures, les garrigues i tots els arbres de diverses espècies que hi son plantats”.10

– Horts/Horts amb arbres: que produïen verdures i llegums, “Un hort plan-
tat d’oliveres i altres arbres fruiters”.11

– Vinyes: com les “vinyes que el monestir posseix a Aldover”.12

– Boscos: d’on s’extreuen els arbres per a la construcció del monestir13 i la 
llenya.

– Prats i pastures: l’any 1179 “pastures per les eugues del monestir”14 i l’any 
1189 “ramats d’ovelles santescreuines a les seves pastures de Tivissa”.15

– Masos: en trobem molts exemples, entre els quals la donació del mas Gi-
ronès, al terme de Pontons i a la partida de les Solanes, perquè de les seves 
rendes es pugui alimentar i vestir un monjo, el 30 de gener de 118816 o el 
mas de Vallmoll, donat al monestir per Bernat l’any 1201.17

– Granja: les granges del monestir més properes eren les d’Aiguamúrcia, 
Fontscaldetes, Valldossera, Ancosa, la Tallada, el Codony i Montornès. Les 
més estudiades són les d’Ancosa i la del Codony.

– Orreum (orri): la cabana on es munyien ovelles i cabres i es feien els for-
matges. 

– Forn per coure el pa i les panades.

– Salines: Guillem de Cardona dóna al monestir 20 somades de sal per al 
consum del bestiar i de la cuina.18

– Una casa amb celler, vaixelles, vi, oli, oliveres, hort, bous, vaques, vedella i 
cavalls. Es tracta una donació testamentària d’unes terres prop d’Aldover.

9  DSC, doc. 561, datat el 24 de juny de 1220. 
10  LBSC, doc. 150; DSC, doc. 146, datat el 9 de novembre de 1170.
11  DSC, doc. 100.
12  LBSC doc. 338.
13  DSC, doc. 117.
14  DSC, doc. 225. 
15  LBSC, doc. 336.
16  LBSC, doc. 300; DSC, doc. 297.
17  DSC, doc. 417.
18  LBSC, doc. 258; DSC, doc. 257, de data 12 d’abril de 1183.
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Aquests són només alguns dels exemples triats d’entre una munió de docu-
ments publicats. En alguns casos, com les granges i els ramats, no hem entrat al 
detall ja que els dos temes disposen d’una important bibliografia. 

Quins aliments es podem trobar en tots aquests espais esmentats? Antoni 
Riera19 ens diu: “els boscos, les pastures, els llacs i els rius constituïen llavors 
importants fonts de queviures” i “en els sistemes alimentaris es combinen de 
manera diversa els queviures d’origen vegetal amb els de procedencia animal: 
cereals, llegums i el vi, amb la carn, el peix i el formatge, ous”. Receptaris de 
cuina, aliments esmentats per Riera i altres historiadors, els cultius tradicionals 
de la zona, obres com el Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova20 ens permeten 
apropar-nos de manera força aproximada a l’alimentació dels nostres monjos, 
sense oblidar, però, les normes de la seva pròpia regla: l’alimentació ha de pro-
cedir del seu propi treball, de l’agricultura i la ramaderia, en llocs allunyats de 
les zones habitades. Havien de menjar a les 10:50 hores a l’estiu i a les 11:35 
hores a l’hivern, a l’estiu sopaven a les 18:45 i no sopaven a l’hivern, però feien 
una petita col·lació a les 19:30 i 15:45 respectivament; la seva dieta havia de ser 
preferentment vegetariana i es desaconsellava menjar carn i beure vi, excepte si es 
feia amb moderació i en els casos de monjos malalts o d’edat avançada.

Element indispensable per cuinar, per conservar i per al bestiar era la sal, de 
la qual el monestir estaba ben proveït gràcies a la donació de 20 somades de sal 
a l’any feta per Guillem de Cardona, donació que perdurà fins a l’any 1714, i 
també de l’explotació de les salines que hem esmentat.

Com a productes de l’horta, podien disposar de:

– Albergínia: les menjaven preferentment cuinades amb formatge, a la brasa 
o farcides.  

– All: aliment important, amb propietats terapèutiques. Una de les salses 
més conegudes era l’almadroc, salsa emulsionada feta amb alls crus, for-
matge i aigua, a la qual s’hi podia afegir rovell d’ou dur, espècies, oli, llard 
i servia per acompanyar carns rostides i aus.

– Bleda: bullida, a la qual afegien oli, llard o cansalada.

– Carbassa: cuita amb llet d’ametlles i formatge. Es menjava com a plat o 
endolcida amb mel i canyella.

– Ceba: sofregida, era la base de gairebé tots els plats cuinats i de panades.

19  Antoni Riera i Melis: “Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l’alta edat mitjana”, a Alimentació i 
societat a la Catalunya medieval. Barcelona, CSIC, 1988.
20  Eduard Feliu: “Les traduccions hebrees del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova”, a Tamid, vol. 6, 2006-2007.
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– Cols: cuites com les bledes. Era una de les menges que més sovintejava a les 
taules dels camperols i també dels monjos.

– Endívia: (semblant a l’actual escarola), es menjava crua, amanida amb oli i 
julivert.

– Espàrrecs: s’han conservat diverses receptes, perbullits o bé afegint un so-
fregit de cebes, una mica de mel i salsa feta amb espècies i pa torrat mullat 
amb vinagre, diluït amb aigua calenta o brou.

– Espinacs.
– Lletugues, crèixems, oruga (igual a la ruca): menjats en cru, amanits amb oli.
– Nap: es posava a l’olla amb carns per fer els brous.
– Pastanaga: es coïa de la mateixa manera que la carbassa.
– Pastanaga blanca: producte gairebé desconegut actualment, que s’utilitzava 

en la confecció dels brous.
– Porro.

Els llegums, bàsics en l’alimentació, es podien menjar tendres o secs. Els més 
coneguts eren:

– Les faves i els pèsols eren els més abundants. Es podien coure amb llet 
d’ametlles, oli, sal, ceba escaldada i, gairebé cuits, s’afegia julivert, alfàbre-
ga, marduix, gingebre i agràs; o senzillament bullits amb aigua, sal i llard. 
Les faves eren un aliment tan comú i eren tan presents a les taules monàs-
tiques, que fins i tot Ramon Llull, en el seu Llibre dels mil proverbis,21 ens 
diu “dix la canyella que ella estaba en l’escudella del rei, e digueren les faves 
que elles estaven en les escudelles dels sants homes religiosos”.

– Cigrons.
– Llenties.

Els cereals eren també imprescindibles en l’alimentació medieval: forment, 
blat, civada i ordi. Eren la base del pa, fet amb diverses farines. Hem trobat po-
ques receptes de pa o, sobretot, de les panades (massa de pa farcida de vegetals, 
carn o peix), ja que els receptaris coneguts són escrits per mestres cuiners o en-
carregats de cuines, mentre que les panades i el pa eren elaborats pels panissers 
o forners. Si es menjaven cuits, es podien coure amb aigua i sal o bé amb llet 
d’ametlles, sobretot per als malats; en aquest cas, s’hi podia afegir sucre o mel.

21  Ramon Llull: Llibre dels mil proverbis. Ed. Josep Renyés, Biblioteca Lul·liana 2 (Fondarella: Edicions Palestra, 1989).
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Dels arbres, destacarem en primer lloc les oliveres, de les quals s’extreia l’oli, 
element omnipresent en la cuina, com ja hem vist, i les olives, que es menjaven 
bullides o escaldades, o bé es deixaven a sol i serena amb aigua, herbes i espècies.

Els fruits dels ametllers, avellaners, noguers, castanyers i festucs es menjaven 
secs, com a postres, o s’empraven per cuinar, sobretot per fer les picades o, en el 
cas de les ametlles, per elaborar la llet d’ametlles. Del pi eren molt apreciats els 
pinyons, els quals es menjaven crus, torrats o per elaborar el pinyonat. Per cuinar 
aquesta menja, es posava sucre al foc amb aigua-ros i s’afegien després els pi-
nyons, ben nets i sense restes de closques, es remenava bé i, un cop fet, es posava 
sobre una taula ben neta i es tallava a trossos en calent.

Dels arbres fruiters, hem trobat esmentats: el poncemer, la figuera —Arnau 
de Vilanova ja ens esmenta les figues de Fraga—, el taronger agre o bord —del 
qual s’extreia l’aiguanaf com a aromatitzant—, el llimoner, la magrana —de la 
qual se’n feia vi—, el cirerer, l’albercoquer, la prunera, la pomera, la perera i el 
codonyer. Amb el seu fruit, el codony, es feia el codonyat. Es preparava al forn; 
es pelaven els codonys i es posaven a bullir amb mel.22

Les fruites es menjaven fresques, seques, cuites amb mel o sucre o com a in-
gredients en diversos plats. També s’aprofitaven les flors: l’aigua de roses o aiguar-
rat, l’aiguanaf..., mentre que de les flors de carbassa i ginesta se’n feien bunyols.

Els boscos proporcionaven diversos fruits com els aglans, les castanyes, frui-
tes silvestres con les móres, els nespres, les maduixes, els gerds, els nabius, entre 
d’altres. I, òbviament, els bolets, que es podien menjar cuits a la brasa amb sal i 
oli, o bé amb una salsa feta amb ceba, julivert, coriandre, pebre i vinagre o agràs. 
El bosc també subministrava la mel, d’abelles salvatges o d’eixams domesticats, 
que era molt important per cuinar i endolcir plats i postres, ja que el sucre era 
escàs i car (en aquesta època procedia de València o de la canya de sucre).

Esment especial mereix la vinya, molt abundants a la zona. Se n’extreia:

– L’agrà: suc de raïm verd utilitzat en l’aigua o per fer salses.

– El raïm: que es menjava com a fruita o s’assecava per obtenir les panses.

– El vi: sempre present als cellers. Amb el temps, anà perdent els recels que 
produïa entre els moralistes, als quals espantaven els seus efectes vigorit-
zants i afrodisíacs. La utilització litúrgica l’ennoblí i els metges li atribuïren 
unes virtuts higièniques com a tractament de l’aigua i també medicinals 
com a prevenció de malalties intestinals. També era un bon complement 
de l’alimentació.

22  Recepta publicada per L. Faraudo de Saint Germain en el seu Llibre de confits, cap. VI.
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– El vinagre, molt utilitzat tant per cuinar com per conservar. És la base 
principal de l’escabetx.

D’entre les herbes aromàtiques i espècies, indispensables com a condiment de 
molts plats i per fer infusions, trobem: alfàbrega, canyella, cardamon, coliandre, 
clavell de giroflé, comí, farigola, fonoll, gingebre, ginebrons, julivert, macís, mata-
faluga, menta, nou moscada, orenga, pebre, ruda, safrà, sajolida i salvia. Referent 
a les espècies i condiments, Josep Garcia Fortuny23 es pregunta “quines foren les 
espècies que, juntament amb algunes plantes autòctones, van contribuir a fer delicioses 
les taules dels rics o bé van adobar els àpats dels més humils dins les cuines medievals”. 
Gairebé totes les que hem esmentat són autòctones o bé es podien trobar fàcilment 
en mercats medievals, com la canyella i el pebre. Però ens volem centrar en una 
espècie molt preuada: el safrà. Pere Verdés24 n’estudia la producció i el seu comerç 
a Catalunya. Producte molt valorat tant en gastronomia com en medicina i com 
a colorant, el seu cultiu a Catalunya adquirí importància a partir del segle XIII. 
En moltes de les receptes que hem detallat en aquest text trobem el safrà com a 
condiment essencial. La producció i les taules de venda d’aquest producte estaven 
regulades per impedir-ne l’adulteració i garantir la transparència en la seva comer-
cialització. Però no els va ser difícil als nostres monjos obtenir-lo. Hi havia taules 
de venda, per exemple a Igualada, a Santa Coloma de Farners (on la comunitat 
jue va de la vila monopolitzava bona part del comerç) i a Vilafranca del Penedès. 

Com a plantes medicinals podem esmentar l’agàric (nom de diversos bolets 
que viuen paràsits al tronc de l’alzina, el pollancre i d’altres arbres), emprat com a 
purgant i hemostàtic; la cubeba, fruit del Piper cubeba, usat com a expectorant i 
diürètic. No hem d’oblidar que els monjos malalts o vells eren atesos a la inferme-
ria del monestir, on rebien una dieta diferent dels altres membres de la comunitat; 
els aprofitats, els que es feien passar per malalts sense estar-ho, eren molt criticats 
en aquells moments per part dels moralistes.

La carn procedia principalment de la caça, de la ramaderia menor i de l’avi-
ram criat a les granges. Es caçaven conills, llebres, perdius, senglars, cèrvols i 
cabres, però la seva carn no era abundant a les taules, només a la de l’abat i el 
prior en les grans festivitats. Per al consum es criava sobretot el porc, del qual es 
menjava la carn i tots els derivats, és a dir, cansalada, llar, sagí, pernil… Els xais 
i les ovelles se sacrificaven si havien sofert algun accident, ja que, com també de 

23  Josep Garcia Fortuny: “La condimentació a la Catalunya medieval: aportacions al seu estudi”, a Alimentació i societat 
a la Catalunya medieval. Barcelona, CSIC (1988).
24  Pere Verdés: “Una espècia autòctona: el comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV”, a Anuario de Estudios 
Medievales (2001).
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les cabres, se n’aprofitava la llet i la llana; aquesta carn es menjava fresca. No era 
gaire corrent menjar bou i vedella, però se’n consumien els menuts: els peus, les 
feixures, el fetge (usat també per fer picades) i els ossos (per al brou i les gelees).

Pel que fa a l’aviram, es menjaven pollastres i gallines. Als malalts se’ls dona-
va brou, fet de gallina bullida amb cansalada, peus i pastanagues o algun llegum; 
es passava per un drap de lli fins que adquiria consistència gelatinosa. La gallina 
era també l’ingredient principal d’un dels plats més famosos de la cuina catalana 
medieval, copiat en d’altres països: “el mig raust de gallina”, un guisat de galli-
na rostida a l’ast i un toc al forn, després tallada a trossos i cuita amb una salsa 
d’ametlles, sucre o mel, brou i espècies.

La llet d’ovella i de cabra servia per preparar formatges, aliment indispensable 
els dies de dejuni. Es menjava tant fresc com sec, i així mateix era l’ingredient de 
molts plats. Una recepta que recorda l’actual mel i mató és la que ens diu que el 
formatge fresc es picava amb sucre i mel i s’aromatitzava amb aiguanaf o aigua-ros.

Els ous eren un producte molt apreciat i en menjaven molts: durs, passats 
per aigua, fregits, al caliu, en truita, escaldats amb aigua o amb salses d’agràs i 
julivert; els rovells eren molt usats per fer salses i espessir menjars.

Pel que fa al peix fresc, són poques les referències aparegudes en els docu-
ments consultats. S’esmenten:

– Truites de riu: es conservaven en escabetx. Recordem que el monestir va 
rebre els drets d’explotació de la pesca de les truites fresques i en conserva 
que es pesquessin als rius de la Cerdanya.25

– Congre sec: es posava en remull i després es coïa en una olla amb oli, sal, 
cebes i alls. Més o menys espès, era servit en talladors o escudelles o se’n 
feien sopes.

– Tonyina salada (la sorra): per coure-la es posava en remull amb aigua ca-
lenta i ceba tallada petita; un cop cuita, es treia de l’aigua i es posava en 
una cassola amb una picada feta de pa sucat amb vinagre, espècies i molt 
de safrà. La recepta d’aquest menjar consta en el Llibre de Sent Soví amb el 
curiós nom de “sosanga de tonyina”.

– La sardina salada: es condimentava amb la sorra.

A les rescloses s’hi criaven, a vegades, peixos de riu per al consum.

25  LBSC, doc. 236; DSC, doc. 235. Donació del rei Alfons el Cast el 13 de setembre de 1180.
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El “Regiment de sanitat” d’Arnau de Vilanova 

Hem volgut afegir unes notes sobre aquest tractat, atesa la relació entre el 
metge valencià i la família del rei Jaume II. Arnau de Vilanova, nascut vers 1240 
a València, fou metge del rei Jaume, de la seva esposa Blanca d’Anjou i dels in-
fants. Precisament per a ells, a principis del segle XIV, va escriure el Regiment de 
sanitat, del qual la reina demanà una traducció al català, perquè desconeixia el 
llatí. Un dels capítols parla, des d’una òptica mèdica, de la beguda i del menjar: 
quins menjars eren els més adients per guarir o alleugerir determinades malalties, 
quins eren els adequats en funció de la constitució física dels pacients o quins 
calia prendre en temps de fred o calor. Quan parla d’aliments, n’esmenta molts 
que hem relacionat en aquest article, i com s’han de coure i preparar; els seus 
comentaris ben bé podrien ser el tema d’un altre treball. De les seves aportacions, 
destaquem la classificació dels aliments que s’obtenen de la terra:

 Les coses que creixen de la terra, les quals utilitzem, són de cinc menes: la primera, 
el gra, del qual hom fa pa, com ara el forment, l’ordi, l’avena, el sègol, l’arròs i el mill; 
la segona, els llegums; la tercera, les fruites; la quarta, les fulles, és a saber, les fulles de 
col i les herbes; la cinquena, les arrels, com ara els porros i les cebes, i tota cosa que creixi 
sota la terra.

I pel que fa als sistemes de preparació dels aliments, recomana que:

els llegums cuits amb gingebre i safrà o amb llets d’ametlles si han estat barrejats amb 
carns. L’aigua que els savis lloen és aquella aigua dolça en què els pèsols o els cigrons 
han estat en remull tota una nit, la mateixa en què l’endemà són bullits amb dos o tres 
bulls, i llavors colats; el líquid colat es guarda i després, prop de l’hora de menjar, s’hi 
afegeix una mica de vi blanc i una mica de pólvora d’espicanard, safrà i sal en quanti-
tats moderades... Si es mengen prunes no s’han de barrejar amb cireres. Els codonys i els 
permanys [pera dolça] s’han de coure en brou gras abans de menjar-ne, o en pasta amb 
carn, o, si més plau, es poden coure a la brasa o al forn, i encara és més profitós si es co-
uen en vi fort... Les pomes ben madures i de bona olor, crues a l’estiu i cuites a l’hivern.

En aquest article hem pretès repassar productes i receptes fins al segle XV. 
Posteriorment, i fins al XVIII, esmentem tres receptaris adreçats a institucions 
religioses: la Canonja de Tarragona, el monestir d’Escaladei i un altre no identi-
ficat, escrit per un frare segurament franciscà de la zona de Reus. A cavall entre 
els segles XVIII i XIX, la cuina experimentà una revolució, provocada en bona 
mesura per l’arribada de nous productes procedents d’Amèrica. La incidència 
d’aquests nous productes en la cuina catalana pot ser motiu d’una altra xerrada.
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Literatura al voltant del monestir de Santes Creus

Carme Oriol Carazo
Universitat Rovira i Virgili

Els monestirs cistercencs de Poblet, de Vallbona i de Santes Creus, tots tres 
fundats cap a meitats del segle XII i tots tres dedicats a Santa Maria, tenen una 
característica que els diferencia d’altres monestirs catalans fundats també a l’edat 
mitjana, com els benedictins de Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó, 
Sant Pere de Rodes i Santa Maria de Montserrat, per posar-ne només alguns 
exemples.

Tots aquests monestirs, en tant que centres religiosos i de poder, van esde-
venir importants centres de cultura, amb escoles i biblioteques, que van copiar 
i conservar manuscrits i van contribuir, així, a la difusió del saber del moment. 
Amb èpoques de major esplendor, de davallada o de modesta continuïtat, aquests 
monestirs van tenir una llarga trajectòria religiosa, històrica i cultural.

Però d’entre els molts monestirs que van ser fundats a l’edat mitjana, els de 
Poblet, Vallbona i Santes Creus tenen un paper fonamental i distintiu. I és que 
per voluntat dels monarques catalans medievals van esdevenir mausoleus dels reis 
de la corona catalano-aragonesa.

Així, les despulles de Jaume I el Conqueridor (Montpeller, 1208-València, 
1276) van ser traslladades des de València fins a Poblet seguint la voluntat ex-
pressada pel monarca abans de la seva mort. A València, les despulles del rei van 
ser dipositades en un sepulcre provisional davant de l’altar major de la catedral 
ja que, en el moment de la seva mort (l’any 1276), a causa de la revolta sarraïna, 
no es van poder dur a Poblet. Dos anys més tard, el mes de maig de 1278, ja s’hi 
van poder traslladar.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIV: 45-58 (2011)
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A Vallbona (que va ser, sens dubte, el monestir femení més important de la 
corona catalano-aragonesa) hi va ser enterrada Violant d’Hongria, l’esposa més 
estimada de les tres que va tenir el rei Jaume I,1 segons es desprèn del que el ma-
teix rei diu en el Llibre dels fets.2

A Santes Creus, en època de l’abat Gener (1265-1293), el monestir va acon-
seguir el patronatge del fill de Jaume I, el rei Pere II el Gran (que va regnar entre 
1276-1285). I, per això, el rei Pere II, quan va morir l’any 1285, va ser enterrat 
en aquest monestir. Uns anys més tard, ja en època de l’abat Pere Alegre (1309-
1335), s’hi va construir el panteó del fill de Pere II, el rei Jaume II el Just (que 
va regnar entre 1291 i 1327), i de la seva esposa Blanca d’Anjou (que va morir 
el 1310).

Ara bé, el fill de Jaume II, el rei Alfons III el Benigne (que va regnar entre 
1327 i 1336), tot i que havia formulat solemnement el vot de ser enterrat a San-
tes Creus davant de l’altar major del monestir, va sol·licitar al papa Joan XXII 
l’absolució d’aquell vot i va expressar la voluntat de ser enterrat a Lleida. El seu 
fill i successor, Pere III el Cerimoniós (que va regnar entre 1336 i 1387) va de-
cantar el patronatge reial cap a Poblet i hi va fer bastir les tombes reials el 1340 
(Fort 1973, 53).

Aquesta connexió dels monestirs de Poblet, Vallbona i Santes Creus amb el 
passat més gloriós de la dinastia catalano-aragonesa té una lògica incidència en 
la literatura catalana. En tenim un primer exemple en una de les obres literàries 
més importants, i que podem considerar única en la seva època, el Llibre dels fets 
del rei Jaume I el Conqueridor. El Llibre dels fets, que se suposa que el mateix 
monarca va anar dictant des que tenia 22 anys fins poc abans de la seva mort, als 
67 anys, explica la seva vida vista des de l’òptica dels fets que per ell van ser més 
rellevants del seu regnat i abasta des de l’any del seu l’engendrament (1207) fins 
al de la seva mort (1276).

A Poblet es va fer la còpia més antiga conservada (que data del 1343) del Lli-
bre dels fets del rei Jaume I, a partir d’un original avui perdut. Aquesta còpia va ser 
encarregada pel rei Pere III el Cerimoniós i s’inscriu en l’empresa de propaganda 
duta a terme pel rei que, decidit a recuperar la unitat del regne constituït cent 
anys abans pel seu avantpassat Jaume I, en va voler celebrar la grandesa tot fent-lo 
reviure en el record i buscant de proporcionar al Llibre deixat pel rei En Jaume 

1  Les tres esposes de Jaume I van ser Elionor de Castella (1221-1229), Violant d’Hongria (1235-1251) i Teresa Gil de 
Vidaure (1255-1265).
2  Vegeu, més endavant, el contingut de l’apartat [565] d’acord amb l’edició de Josep M. Pujol (1994, 178).

LLIBRE ARXIU 2011.indd   46 23/11/11   11:28



47

un públic que sobrepassés el marc merament familiar.3 El manuscrit va ser copiat 
sobre pergamí al monestir de Poblet a partir d’un original confiat a l’abat Ponç 
de Copons. L’abat va encarregar la còpia a fra Celestí Destorrent, el qual lliurà la 
seva obra el 13 de setembre de 1343. Aquest còdex és el que serveix de referència 
a la majoria d’edicions impreses del Llibre del rei (Vinas 2008, 11).

El monestir de Poblet està relacionat amb el Llibre dels fets perquè de la seva 
escola va sorgir aquesta primera versió manuscrita conservada que va servir de re-
ferència a les versions impreses que avui dia s’utilitzen. Però el monestir de Poblet 
també està relacionat amb el Llibre dels fets en tant que protagonista de l’obra, 
ja que en el darrer capítol del llibre, el rei Jaume I explica la seva voluntat de ser 
enterrat a Poblet.

A mitjans de juny de 1276, el rei havia anat a Xàtiva per contenir la revolta 
dels moros i per donar suport als cristians, comandats pel seu fill Pere. El Llibre 
dels fets explica l’episodi de la següent manera (Pujol ed. 1994, 174-180):

[560] I Nós, havent sentit aquestes notícies (que els cristians havien 
estat derrotats) en tinguérem un gran disgust i sentírem entre Nós un gran 
dolor [el rei es refereix a la derrota soferta pels cristians pocs dies abans a 
Llutxent (vall d’Albaida)].

I uns dies més endavant, havent romàs a Xàtiva, vingué l’infant En 
Pere, fill nostre, acompanyat de rics-homes, i cavallers i amb nombrosa 
gent, al qual Nós havíem enviat ordre de venir, i romangué allí a Xàtiva 
amb tota la seva gent per contenir els moros.

I a Nós, a causa dels treballs que havíem sofert i per voluntat de Déu, 
ens sobrevingué una indisposició. I eixírem de Xàtiva i anàrem a Alzira per 
enviar queviures a l’infant i a la seva gent [era el 28 de juny de 1276]. I allí 
s’agreujà i empitjorà la nostra malaltia [...].

A continuació, el rei va enviar a buscar el seu fill, li va donar tota una sèrie de 
consells perquè fos un bon rei i, tot seguit, va dir aquestes paraules:

[564] [...] I li pregàrem, també, que, arribat el cas que Nós moríssim 
d’aquesta malaltia en l’endemig que ell estigués posant guarnició als cas-
tells, que en aquell moment no ens tragués del regne, per tal com la terra, 
per raó de l’absència de l’infant En Pere, es podria perdre; i si en aquell 

3  Recordem que Jaume I va dividir el regne entre els seus dos fills, Pere i Jaume. A Pere li va deixar Catalunya, València i 
Aragó, i a Jaume, el Rosselló i Mallorca.
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endemig moríem a Alzira, que el bisbe d’Osca i la resta de la gent que hi 
havia amb Nós ens soterressin a Santa Maria d’Alzira o a Santa Maria de 
València, segons havíem ja disposat. 

I pregàrem al dit infant En Pere, que després de la guerra ens fes por-
tar, si moríem, a Santa Maria de Poblet [...].

[565] I dites totes aquestes paraules, l’infant damunt dit, com a fill 
obedient al seu pare, rebé per bons i vertaders els precs i les nostres ordres 
damunt dites, i ens prometé de complir tot això que damunt és dit.

I abans que se separés de Nós, en presència d’ell i de tots aquells que 
havien estat presents mentre dèiem les paraules damunt dites, a honor de 
Déu i de la seva beneïda Mare, que ens havia fet a Nós, en aquesta vida, 
tant d’honor i tant ens havia ajudat [el rei es refereix a Violant d’Hongria], 
i en remissió dels nostres pecats, i en presència de tots els rics-homes i dels 
cavallers i dels ciutadans, renunciàrem a favor del dit fill nostre l’infant En 
Pere, el qual deixàrem hereu de tots els nostres regnes i tota la nostra terra; 
i ens vestírem l’hàbit del Cister, i ens férem monjo d’aquest orde. [...]

[566] I alguns dies més endavant, amb la intenció d’anar a Poblet i de 
servir la Mare de Déu en aquell lloc de Poblet, havent ja partit d’Alzira i 
estant a València [era el 26 de juliol de 1276], s’agreujà la nostra malaltia 
i fou voluntat de nostre Senyor que no poguéssim acabar el dit viatge que 
volíem fer.

El rei va morir a València el 27 de juliol de 1276, aproximadament un mes 
més tard de la data que correspon a aquest episodi que acabem de citar.

Poblet té, per tant, una relació molt directa amb aquesta extraordinària obra 
de la literatura catalana medieval, però Santes Creus també. Hem de pensar que 
des del 1280, el seu escriptori va conèixer el desenvolupament d’una notable 
escola historiogràfica i èpica. Així, la versió llatina del Llibre dels fets del rei Jaume I, 
escrita per Pere Marsili, va sorgir d’aquesta escola.

Jaume II el Just (fill de Pere II el Gran i, per tant, nét de Jaume I) va dema-
nar a Pere Marsili que traduís al llatí el Llibre dels fets per donar-li una audiència 
internacional i prestigiar, així, la dinastia catalano-aragonesa davant del Papa. 
Veiem, per tant, l’ús del llibre, ja a l’època medieval, com un instrument de 
propaganda, al servei de la política, com encara ara, i naturalment salvant les 
distàncies, passa amb els llibres fets amb la intenció de servir a la causa dels líders 
polítics i projectar-los davant de la societat.

El rei Jaume II va rebre el manuscrit, fet en pergamí, a València, l’any 1314. 
Es tracta d’una versió lliure, no escrita en primera persona, com ho és l’original, 
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amb afegits erudits i consideracions morals, resums de passatges de l’original i 
reordenació d’alguns episodis. Abans d’emprendre la traducció total del llibre 
dels fets, possiblement Marsili havia traduït només els passatges referents a la 
conquesta de les illes, als quals va posar un pròleg i un epíleg erudit perquè servís 
d’informació als predicadors que cada any feien el sermó de l’aniversari de la 
conquesta de la ciutat de Mallorca (Coll i Alentorn 1981).

Hem vist la relació de Santes Creus amb una de les obres més importants 
de la literatura catalana medieval, el Llibre dels fets. Però, el mateix monestir i 
els monarques que el van afavorir amb béns materials i amb honors són també 
protagonistes de contalles i llegendes populars que ens han arribat fins avui. Així, 
per exemple, Eufemià Fort, fill de la Selva del Camp, i un dels erudits que més 
ha fet per l’estudi i la divulgació de la història de Santes Creus, va publicar en el 
seu Llibre de Santes Creus una contalla protagonitzada pel rei Jaume II el Just i la 
seva esposa Blanca d’Anjou (Fort 1973, 168-169) .

La contalla es titula “El pa tornat flors” i explica que la reina Blanca d’Anjou 
era molt caritativa i que el seu espòs, el rei Jaume el Just, alguna vegada li havia 
dit que la seva caritat era excessiva. En una de les seves estades a Santes Creus, la 
reina va acudir a remeiar la fam d’uns pobres que trucaven a la porta amb una 
faldada de llesques de pa. El rei la va sorprendre i li va preguntar què hi duia que 
se la veia tan carregada. Ella va respondre: —Flors! El rei li va demanar que les 
hi mostrés i va veure que efectivament eren flors. La caritat de la reina havia fet 
possible el miracle.4

El tema d’aquesta contalla és conegut en altres indrets de Catalunya; per 
exemple, una variant d’aquesta història, recollida pel folklorista Pau Bertran i 
Bros, atribueix aquest mateix fet a santa Eulàlia. Però en el nostre cas, la contalla 
se situa al monestir de Santes Creus i té com a protagonistes uns personatges his-
tòrics que hi estan relacionats. En aquest cas, la bondat de la reina és equiparable 
a la d’una santa; de manera que és possible el miracle. Aquest tret característic 
de la bondat, atribuït a la reina i viu en l’imaginari popular, humanitza aquest 
personatge de la reialesa i el fa més proper a la gent.

Al costat d’aquests referents vinculats a una època gloriosa dels monarques 
de la corona catalano-aragonesa, hi ha també literatura referida a èpoques més 
properes en què els monestirs van estar abandonats, saquejats i profanats.

Les profanacions de les tombes reials com a conseqüència de l’abandona-
ment dels monestirs arran de les desamortitzacions i els saquejos que s’hi van 

4  Resum de la rondalla publicada per Eufemià Fort (1973, 168-169) tal com apareix en el llibre de Carme Oriol (2005, 
38).
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produir són, per exemple, el tema de la llegenda “El profanador encegat”, reco-
llida també per Eufemià Fort en el seu Llibre de Santes Creus (1973, 162-166).

La llegenda situa els fets ocorreguts a Santes Creus, al voltant del 1835, quan 
el monestir va restar abandonat durant uns quants anys. La llegenda explica que, 
un dia, una colla de joves del poble, que havien begut una mica massa, van entrar 
a l’església i van fer una juguesca. Es tractava de veure qui s’atreviria a obrir la 
tapa d’un sepulcre de pedra. Un d’ells, envalentit, va dir que ho faria. Però, en 
forçar la pesada llosa, va començar a fregar-se els ulls i a cridar: —No hi veig! I 
com més es refregava els ulls menys hi veia. Va tornar cap al poble amb els seus 
companys i per més que van intentar guarir-lo ningú no ho va aconseguir. Lla-
vors va comprendre que Déu l’havia castigat perquè havia profanat una tomba.5

La literatura catalana vinculada als monestirs de Poblet i Santes Creus tam-
bé està present en l’obra d’escriptors de la Renaixença. En aquest període de la 
nostra història literària hi va haver una iniciativa vinculada a l’esperit de la Renai-
xença que val la pena comentar perquè està estretament lligada a la reivindicació 
patriòtica d’aquests monestirs per la seva condició de mausoleus dels reis catalans 
medievals. Aquesta iniciativa va sorgir d’una entitat excursionista valenciana, Lo 
Rat Penat,6 i més concretament del que en va ser soci fundador i president, l’es-
criptor valencià Teodor Llorente.

Hem de tenir en compte que durant la segona meitat del segle XIX les as-
sociacions excursionistes van jugar un paper fonamental en la descoberta i en la 
reivindicació del patrimoni artístic, arqueològic i literari del territori català. Les 
primeres es van fundar a Barcelona, però aviat se’n van crear per tot el territori. 
Es movien per un interès científic i patriòtic i, de fet, van suplir durant anys el 
paper que hauria d’haver fet la universitat. La “Cançó dels excursionistes del Rat 
Penat” (lletra de l’escriptor valencià Teodor Llorente i música de Salvador Giner) 
dóna una idea molt clara de l’esperit que movia aquests homes de les associacions 
excursionistes. Rafael Roca inclou la cançó en el seu llibre La Renaixença i la Ruta 
del Cister. L’aplec de catalans, mallorquins i valencians a Poblet, Santes Creus, Valls 
i Tarragona (1882) (2008, 113-114), del qual en reproduïm ara, com a mostra 
significativa, els versos de la tornada de la cançó, que diuen:

Som gent honrada, som gent tranquil·la,
excursionistes del Rat Penat;

5  Resum de la llegenda publicada per Eufemià Fort (1973, 162-166) tal com apareix en el llibre de Carme Oriol (2005, 
38).
6  Lo Rat Penat va ser l’entitat cultural al voltant de la qual es va articular la Renaixença valenciana.
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de poble en poble, de vila en vila,
busquem memòries del temps passat.

 
L’excursió que ara comentarem té la importància d’haver aconseguit aple-

gar excursionistes catalans, mallorquins i valencians amb l’objectiu de reforçar 
els vincles culturals comuns. Rafael Roca, en el llibre que acabem d’esmentar, 
recull el resultat de la seva recerca al voltant de la gestació i el desenvolupament 
d’aquesta excursió patriòtica en què es van visitar els monestirs de Poblet i Santes 
Creus, uns monestirs que havien estat molt importants a l’època medieval i que 
en aquell moment es trobaven en unes condicions molt precàries.

El grup que va dur a terme la visita als monestirs estava format per una 
quarantena d’excursionistes que, procedents de València i de Barcelona, es van 
reunir a Tarragona el dimecres, dia 17 de maig de 1882, uns cinquanta anys des-
prés de les desamortitzacions i l’abandonament dels monestirs. Des de Tarragona 
van viatjar a l’Espluga de Francolí, Poblet, Valls i Santes Creus. I, des d’allí, van 
fer cap una altra vegada a Tarragona, el diumenge, dia 21 de maig de 1882, per 
tornar, després, cadascú a casa seva. Entre els expedicionaris valencians, catalans i 
mallorquins hi havia: Teodor Llorente, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Antoni 
Gaudí i Marià Aguiló, per citar només alguns dels participants que ens resulten 
més coneguts.

El llibre de Rafael Roca inclou també les ressenyes que es van publicar sobre 
l’excursió a la premsa de l’època, els poemes que es van llegir durant l’excursió, els 
actes patriòtics que s’hi van celebrar, etc. En veurem ara alguns exemples referits 
a Valls i Santes Creus.7

Els excursionistes van arribar a Valls des de Poblet. Ho van fer amb carruatge 
i, un cop a Valls, van visitar la ciutat. El següent fragment forma part de l’extensa 
descripció que Teodor Llorente va dedicar a la ciutat de Valls (Roca 2008, 45):

Esta populosa i fabril vila està separada de les línees de Tarragona a 
Lleida i de Tarragona a Barcelona, però aviat sentirà els braols de la loco-
motora, puix passarà per ella la línea directa de Barcelona a Madrid, quatre 
o cinc mesos ha inaugurada de Barcelona a Vilanova i Geltrú. Son camp, 
en què alternen los fruits de Ceres i de Baco, és ric i alegre, poblat per tres 
mil casetes que serveixen de gran recreació als veïns de Valls.

7  Els exemples han estat extrets del material que Magí Sunyer va seleccionar per ser llegit en la ruta cultural a Santes 
Creus i Poblet realitzada amb motiu de les jornades El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura, celebrades els 
dies 23-25 d’octubre de 2008 a Salou.
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Els excursionistes van fer nit a Valls i l’endemà de matí van sortir en tartana 
cap a Santes Creus. Teodor Llorente relata així com va transcórrer una part del 
viatge (Roca 2008, 45-46).

 Fins a Vila-rodona anà bé el viatge; seguíem la immillorable car-
retera del Vendrell; allí haguérem de deixar-la per seguir, donant tombs 
i sotracades, lo montuós camí de Santes Creus, voreta del riu Gaià que 
desemboca al mar prop d’Altafulla. Los excursionistes més animosos feren 
a peu un trajecte d’hora i mitja; altres nos resignàrem al sotraqueig de l’in-
còmodo carruatge. Però, ¿què són aquestes molèsties del moment al costat 
de les inesborrables fruïcions de l’esperit?

 Santes Creus nos ha donat gratíssima sorpresa: [...] a l’anar-nos 
acostant, anava creixent nostra admiració i nostre encantament. S’estenia 
a nostra vista una deliciosa perspectiva d’escalonades muntanyes que des 
del riu, qual sinuós curs seguíem, anaven pujant fins a les llunyanes ser-
res blavoses. En un d’aquells promontoris, vèiem alçar-se senyorialment 
lo monestir, formant harmònic conjunt ses torres, ses cúpules, ses galeri-
es i muralles. [...] Arribàrem al peu del pedestal de roca en què s’assenta 
i rebérem la impressió més delitosa que imaginar-se puga. Una albereda 
fresquíssima de pollancres i freixes, d’olms i saücs, per quals troncs s’enfila 
l’heura, s’estén per les vores del riu, donant verdosa volta al camí, i concert 
regaladíssim al caminant centenars de rossinyols que canten en aquella 
aubaga. Hi ha tan delitosa relació, no sé si de contrast o harmonia, entre 
la severitat de la muntanya, entre la melancolia de la soledat i dels records 
que inspira aquest històric monestir i la música tendríssima d’aquests alats 
cantors de la naturalesa, que ningú pogué fer-se indiferent a l’harmonia de 
ses refilades. 

 Ja som a la porta de Santes Creus. Una monumental arcada, de 
gust barroc i molt posterior, per tant, a la fàbrica del monestir, dóna ingrés 
a una espaiosa esplanada, ombrejada per una arbreda i flanquejada per 
dues ales d’edificis, dependències un temps i hospederies d’aquell palau 
monacal. Allí, en lo fons de l’esplanada, s’alça un dels més bells, més severs 
i més imponents monuments de l’art bizantí que és glòria de l’arquitectura 
espanyola. És temple, fortalesa i mausoleu a la vegada, i bé revela aquest 
triple caràcter. La traça no pot ser més senzilla, les línees més regulars, la 
decoració més sòbria. És una immensa mole de pedra, una espècie de ge-
gantesc torreó quadrat en lo centre, que s’alça sobre un recinto amurallat i 
quadrat també.
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L’objectiu dels excursionistes era visitar els panteons dels reis catalans. Teo-
dor Llorente relata així la situació dels sepulcres i es refereix també a les profana-
cions que van sofrir (Roca 2008, 46-47):

A un costat i altre de davant del cor vèiem alçar-se, sota trepats pa-
vellons de pedra, sumptuosos sepulcres. [...] Lo de la dreta era dels reis 
d’Aragó don Jaume II i Blanca, sa muller. Allí estan, esculpides en pe-
dra, ses estàtues jacents; mes, ai!, sos restos foren víctimes del més salvatge 
vandalisme. Tropes franceses devastaren aquest monument de les glòries 
espanyoles. [...]

L’altre sepulcre real, no profanat per fortuna, és del gloriós rei don Pere 
el Gran. En una urna d’hermós pòrfir, que fou sens dubte una banyera 
romana, jauen los restos d’aquell valent i generós monarca en aquest antic 
temple, oblidat del món, en la soledat de les muntanyes catalanes. Als peus 
d’aquesta rica tomba, hi ha a terra una senzilla làpida de marbre blanc 
trossejada per los profanadors del monestir: allí estan los ossos d’un dels 
guerrers més famosos d’Espanya, del victoriós almirall Roger de Lauria, 
lleal servidor que volgué dormir humilment lo son de la mort als peus de 
son rei. La tomba dels dos Moncades, que sellaren amb sa sang la gloriosa 
conquista de Mallorca, se descobre allí prop i en lo bellíssim claustre, més 
hermós encara que el de Poblet, los enterraments de les famílies més no-
bles de Catalunya. En l’aula capitular, molt semblant a la d’aquell mones-
tir, ressurten del paviment les estàtues jacents dels abats mitrats de Santes 
Creus, tan poderosos com los magnats i prohoms més rics de son temps. 
La història del regne de Aragó, en aquells temps de son esplèndid apogeu, 
sembla que s’hage petrificat en aquest monument, mig eclesiàstic, mig se-
glar, monacal i nobiliari a la vegada, pacífic i ensems guerrer.

Després de la visita, els excursionistes se’n van a anar a dinar i, a l’hora de 
la sobretaula, es van fer discursos improvisats i es van recitar poesies. Jacint Ver-
daguer en va recitar una, escrita en forma de romanç que acabava d’escriure, Lo 
gegant i la cativa; lo gegant era Jaume el Conqueridor i, la cativa, Mallorca (Roca 
2008, 107-109). 
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Lo gegant i la cativa

Una vegada era un rei
alt i ferm com una torre,
la tenda era son palau,
lo Tiçó la seva esposa,
lo llampegueig del combat
era el concert de sa boda.
Catalans, los qui m’oïu,
la seva pàtria és la vostra;
puix de l’arbre sou rebrots,
feu-vos dignes de sa soca.

A voreta de la mar,
de la mar de Tarragona,
com una estrella en son cel
neda una verge amorosa.
L’han vista els moros nedar,
cap a Tunis se la’n porten,
dins una barca de flors
que sembla una illa que voga,
una perla en camp d’atzur,
en un cel blau, blanca boira.
Blau és lo cel i serè
com a cancell de la Glòria;
no estan serens los seus ulls,
los ulls de la nimfa hermosa,
que cerquen a Jesucrist
i veuen sols a Mahoma,
puix, filla de cristians,
lo rei moro la vol mora.
—Ai, terra de cristians
—exclama amb veu neguitosa—,
que llunyana et veig avui,
tant que ahir et veia a la vora!
Ja no obiro tes ciutats,
ja tes ciutats ni ta costa,
ja no obiro tos turons,
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pilars on lo cel reposa!—
No els veu la cativa, no,
que el plorar sos ulls enllora,
mes ja la veu a ella el rei,
lo rei de ma pàtria dolça.
Aquell rei és un gegant,
lo fer camí poc li costa,
amb quatre passes se’n ve
de Puigmal a Tarragona;
com pescador dintre el riu,
ell se n’entra en la mar fonda;
la mar li arriba al genoll,
lo seu front los núvols toca.
Amb quatre o cinc passes més
ja pren la nau per la popa,
com pren sa estela un infant
quan pels aires s’enarbora.
Per la barba agafa al rei,
de cap a la mar lo tomba,
i a la cativa li diu:
—Tu seràs reina i senyora;
tu em donaràs ton amor,
jo et donaré ma corona.

No és això rondalla, no,
que ho porta una antiga crònica
escrita per mans d’un rei
a qui Poblet fa de tomba;
sa espasa era de gegant,
si era d’àliga sa ploma.
Si voleu saber qui és,
és lo sol de nostra història,
és qui deslliurà a València,
és qui deslliurà a Oriola;
és l’eix d’on aqueixos regnes
ragen com raigs d’una roda.
Don Jaume n’és lo gegant,
i la cativa, Mallorca.
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Quan els excursionistes van tornar a Valls, van rebre un emotiu homenat-
ge que havien preparat els catalanistes vallencs al Centre de Lectura. Entre els 
poemes que es van llegir en aquesta ocasió, destaquen Lo Rat Penat de Teodor 
Llorente (Roca 2008, 219-124) i La meua llengua de Fèlix Pizcueta (Roca 2008, 
133-134), dues extenses composicions de les quals en reproduirem uns frag-
ments.

Lo Rat Penat

[...]

Era un rei: los nostres avis
el veren: els cabells rulls;
la mel d’amor en los llavis;
la llum divina en los ulls.
La creu en lo pit portava;
en los combats li donava
Sant Jordi son cavall blanc;
i sa espasa, raig de guerra,
féu fructificar la terra
regant-la amb heroica sang.

Sempre baix les dures malles
sentiments guardava purs;
com guanyava les batalles,
així dictava els bons furs;
era, en pau i en guerra, exemple
dels grans; humil en lo temple;
ministre armat del Senyor:
tal, admiració dels pobles,
veig en llegendes i cobles,
a Jaume, el Conqueridor.

[...]
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La meua llengua. Versos improvisats

Jo sempre parlaré la dolça llengua
en què a parlar ma mare m’ensenyà
i en què contava històries i conselles
en les nits de l’hivern junt a la llar.
Llengua de les cançons quan m’agrunsava
en l’amorós bressol de son regaç
i en què al rallar l’auba em despertava
en les alegres veus de mos germans.

[...]

L’any 2008, amb motiu del 800è aniversari del naixement del rei Jaume I, 
des del Departament de Filologia Catalana de la URV es van organitzar unes 
jornades que duien per títol El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura. 
Entre les activitats que acompanyaven les sessions acadèmiques, es va programar 
una excursió als monestirs de Poblet i Santes Creus, i es va aprofitar l’avinentesa 
per rememorar l’excursió que s’havia fet l’any 1882 amb una lectura de textos i 
poemes en els diversos indrets del recorregut. Aquests textos es van extreure del 
llibre de Rafael Roca (2008) que es va publicar i presentar durant les jornades. 
Tant els textos com els poemes que inclou el llibre, dels quals n’hem fet ara un 
petit tast, poden servir d’acompanyament a activitats escolars o turístiques pro-
gramades al voltant dels monestirs. En aquest sentit, voldria reivindicar el valor 
d’un patrimoni immaterial, com la literatura, que, al costat del patrimoni mate-
rial, arqueològic i arquitectònic, ha de servir per conservar vius uns referents del 
nostre passat com a país.

I per acabar, voldria citar unes paraules que Rafael Roca inclou en el seu 
llibre en forma d’un desig que comparteixo:

Per tal de fer encara més fecund i solemne aquell aplec vuitcentista, 
seria desitjable que les trobades d’intercanvi cultural que, amb el propò-
sit de descobrir el territori i d’estrényer llaços de fraternitat històrica, en 
l’actualitat —i significativament enguany, que celebrem el vuitè centenari 
del naixement de Jaume I, el rei que ens uneix— practiquen els habitants 
d’una i l’altra ribera de l’Ebre recolzaren en el mateix esperit de germanor 
i d’afabilitat amb què catalans, mallorquins i valencians visqueren en maig 
de 1882 aquella tan especial Ruta del Cister (Roca 2008, 35).
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Monaquisme i espiritualitat cistercenca

Cristòfol A. Trepat Carbonell
Universitat de Barcelona

Resum

La primera part d’aquest article presenta la naturalesa del fet monàstic en 
general: què vol dir “monjo”, quines són les seves intencions, resumir l’existència 
de “monacats” en altres cultures (essenis entre els jueus, entre el budisme, entre el 
món islàmic i com a alternativa laica de vida en comú). Més endavant es defineix 
monacat cristià, les circumstàncies del seu naixement històric i, en particular, la 
dimensió que aquest pren a partir de sant Benet (el Cister, com se sap, és una 
reforma de la regla de sant Benet). A la segona part es resumeix l’evolució histò-
rica del monacat des del segle V fins al segle XII per tal de fer comprensible com 
una opció de vida cristiana que, tot i pretendre ser gairebé marginal, esdevé un 
centre de cultura, art i poder. A la tercera part s’exposa en la reforma del Cister i 
en l’espiritualitat que es desprèn de la personalitat dels seus impulsors (sant Ro-
bert, sant Alberic i sant Esteve Harding i, sobretot de sant Bernat de Claravall). 
L’article es conclou fent una referència a la relació entre l’espiritualitat cistercenca 
i el monestir de Santes Creus. 

1. ¿Què és un monjo? (o una monja contemplativa?)

1.1 L’essència perenne

És prou sabut que la paraula “monjo” procedeix d’una paraula grega (“mo-
naco”) que s’ha traduït sovint per ‘solitari’. Més afinadament, a partir d’una eti-

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIV: 59-76 (2011)
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mologia més primerenca, “monjo” es podria traduir també per ‘únic’ o ‘unificat’. 
Defineix aquella persona que intenta, tot fugint de la dispersió i fragmentació 
pròpies de l’experiència humana, dur a terme una unitat interior anant a l’essen-
cial de l’ésser humà. Per construir aquesta unitat interior, el monjo, per damunt 
de tot, estima, prega i treballa en el si d’una comunitat de vida, buscant a Déu 
en la solitud i el silenci. 

Estimar és l’única llei de Crist. Per això el monjo se sent cridat a complir-
la amb entusiasme. Primer acollint amb tot el seu cor l’amor que Déu li té. En 
segon lloc retornant al Senyor l’amor rebut. I també estimant-se ell mateix com 
a obra de Déu perquè si no s’estima no podrà estimar els altres com a ell mateix. 
I, finalment, com un signe indestriable d’aquest amor, el monjo estima la seva 
comunitat i aquells a qui acull. I, en la pregària, estima tot el món. En una època 
en què la paraula amor està tan devaluada convé recordar que la mena d’amor a la 
qual està cridat el monjo és aquella que els grecs, diferenciant-lo de eros (l’atracció 
física) i de philia (amistat), designaven amb el nom d’agapé: donar-se als altres 
sense esperar-ne necessàriament res a canvi. 

El monjo prega. Perquè el seu model, Jesús, pregava. Perquè, com Jesús, 
s’ofereix al Pare, l’escolta, li canta l’himne interior d’adoració, intercanvia amor, 
dóna gràcies i no para d’intercedir per totes les persones del món. Prega com a 
Església amb les hores i en el cimal del dia: l’eucaristia. Prega en privat. Prega 
perquè Jesús en la seva pregària estava tan unit a Déu que podia afirmar que era 
en el Pare i el Pare era en ell. I perquè a través de Jesucrist i per mitjà de l’Esperit 
el monjo aspira a estar en el Pare en tot moment.

I el monjo, finalment, treballa. Perquè Déu ha volgut que els homes i les 
dones continuéssim la seva obra de creació. Perquè Déu, que crea i sosté el món, 
treballa. Perquè Jesús va treballar. Perquè l’Esperit feineja sense parar. I el monjo 
treballa perquè, com tothom, s’ha de guanyar la vida. I com s’esdevé amb l’amor, 
amb el seu treball testimonia també en el nostre món una altra manera de guanyar-
se la vida: si es comparteix tot amb els germans de la comunitat i es busca la sim-
plicitat austera, no cal treballar ni tanta estona ni amb tan d’afany com en el món. 

Estimar, pregar i treballar. Sovint són també un combat i un camí de creu. 
És la vocació de tot cristià que el monjo fa radical. I en el cas de Poblet i d’altres 
monestirs, la busca de Déu es concreta en el si d’una comunitat i d’acord amb 
una regla: la regla de Sant Benet.

Aquesta triple vocació el monjo la desenvolupa en comunitat, en un espai 
que vol aïllat. A l’arrel del mot ‘monjo’, hi trobem un element constitutiu de la 
vocació monàstica: el trencament, la ruptura amb el món circumdant, l’aïlla-
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ment. En definitiva: la recerca d’un espai de solitud i de silenci, potser un dels 
primers impulsos de l’experiència humana del monjo. Per entendre’ns podríem 
dir que la crida que el monjo sent en el seu interior es comuna a aquell gust que 
tothom, algun cop a la seva vida, ha trobat en la voluntat d’estar sol. No ens 
referim pas a la solitud imposada, a aquell dolor del “sentir-se sol” que tothom 
també ha experimentat alguna vegada; perquè el monjo busca la solitud però no 
se sent mai sol...

1.2 La jornada d’un monjo

Les jornades monàstiques guarden en el que és substancial una gran conti-
nuïtat de fons. 

1.2.1 La pregària 

Les comunitats monàstiques solen llevar-se molt de matí, quan encara és de 
nit. Es troben al cor, i canten o resen les matines, un ofici de lectures, silencis, 
cants i peticions. Els monjos de Poblet, actualment, inicien aquesta hora a un 
quart de sis de la matinada (es lleven a tres quarts de cinc). Inicien així la pràctica 
de la part més important de la seva jornada: l’opus Dei, la lloança i la pregària 
de Déu. Tradicionalment els monjos —en alguns monestirs encara ho fan ara— 
preguen comunitàriament set vegades de dia i una de nit. Agafen aquesta pràctica 
de les vegades que en els evangelis es parla del moment en què Jesús es va retirar 
a pregar. Al llarg del dia, doncs, es puntua la jornada amb pregàries comunes: 
laudes a la sortida del sol; prima abans de treballar; tèrcia, a mig matí; sexta, 
abans de dinar; nona, a les 3 de la tarda; vespres, a la posta del sol, i completes, 
abans d’anar a dormir. Les hores més llargues i importants són, a més de la de 
matines, laudes i vespres. Les altres hores són més breus. El Concili Vaticà II va 
suprimir l’hora de prima i va autoritzar que en els cenobis i monestirs, d’acord 
amb la seva regla i els costums, poguessin reduir el nombre d’hores menors a fi 
de poder mantenir més continuïtat en l’horari de treball. A Poblet, per exemple, 
del Concili ençà s’ha suprimit l’hora de tèrcia i l’hora de nona. Només preguen 
sexta abans de dinar a la capella de Sant Esteve. 

La pregària col·lectiva té un punt central que ordena espiritualment el dia: 
l’eucaristia o missa conventual. A Poblet, llevat dels diumenges, la celebren a les 
8 del matí. 

Els monjos, a més, també dediquen un temps a la pregària personal. La for-
ma més habitual d’aquesta pregària és l’anomenada lectio divina. Durant algunes 
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estones cada dia, a la seva cel·la, llegeixen un fragment de la Bíblia i la mediten en 
presència de Déu. Un dels mètodes més habituals consisteix a llegir un fragment 
de les Sagrades Escriptures (què diu?), a meditar-lo (què em diu a mi?) i a aca-
bar en el silenci interior de la contemplació. Els monjos de Poblet, per exemple, 
dediquen a la lectio divina el temps que s’escola entre els matines i els laudes i 
també una estona abans de vespres. Així, doncs, la seva jornada comença amb els 
matines (5:15), continua amb la lectio divina o pregària personal (des de les 6 fins 
a les 6:40), prossegueix amb els laudes (6:40-7:10) i disposen d’un temps lliure 
fins a les 8, hora en la qual la campana els convoca a la missa conventual. Aquesta 
acaba cap a tres quarts de nou, moment en què van al refetor i esmorzen. Quan 
acaben d’esmorzar inicien el temps de treball. 

La pregària col·lectiva es reprèn com ja hem dit a les 13 hores (sexta). Abans 
de les vespres (18:30) disposen també d’una estona variable per a la lectio divina 
i, en acabat de cantar-les, sopen a les 19 hores. Disposen de temps lliure fins a 
les 20:15, moment en què són cridats a una reunió diària (capítol) on l’abat sol 
donar informacions i on se sol llegir cada dia un capítol de la regla de Sant Benet. 
Acabada la reunió i la lectura pública, van al cor per darrera vegada del dia i can-
ten l’hora de completes. Cap a les 9 del vespre comença el gran silenci i cadascun 
dels monjos es retira a la seva cel·la a descansar... 

1.2.2 El treball 

Els monjos, com tothom, tenen l’obligació de guanyar-se la vida. A diferèn-
cia d’altres carismes de la història de l’Església (com per exemple els mendicants) 
no han de rebre almoines ni rendes (amb tot, al llarg de la història no sempre això 
ha estat així). Durant una part de la jornada diària els monjos han de treballar. En 
el cas dels cistercencs, com direm més endavant, això ho faran fins i tot manu-
alment, al camp. En el cas de Poblet tots els monjos treballen i tenen assignades 
diverses tasques, tan productives com administratives i de servei interior: econo-
mia, manteniment del monestir (neteja, etc.), horta, cuina, infermeria, bibliote-
ca, botiga, tasques intel·lectuals, de gestió, etc. L’horari de feina de Poblet és de 
poc abans de les 9 fins a la 1 i des de les 2:30 del migdia fins a les 5:30. 

No tots els monestirs tenen el mateix horari, evidentment. I, a més, en funció 
de les necessitats de l’entorn hi ha monestirs que tenen responsabilitats pastorals 
(atenen parròquies de la vora), escoles, i, fins i tot hospitals. Històricament els 
monestirs havien mantingut al costat del cenobi hospitals de pobres i pelegrins. 
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2. Els orígens del monacat cristià

Històricament parlant, els primers moments en què podem datar l’existència 
de monjos dins de la religió cristiana correspon als tres darrers segles de l’Imperi 
romà a Occident (segles III-V dC). En aquesta època, a molts llocs de l’Imperi un 
nombre relativament considerable d’homes i de dones cristians van començar a 
viure en comú duent a terme una vida d’austeritat. Alguns d’ells o d’elles van co-
mençar a allunyar-se dels llocs més habitats per dur en solitari una vida encara més 
austera a la recerca de la perfecció espiritual. Aquestes persones foren pròpiament 
parlant els primers monjos o solitaris. Van ser coneguts amb els noms d’eremites 
(del mot grec eremos que vol dir ‘desert’) o bé d’anacoretes. Aquest darrer nom 
també resulta força significatiu en la seva etimologia. Prové del verb grec anacho-
reo que vol dir “em retiro”. Aquests eremites i anacoretes vivien sovint en coves o 
en petites cabanes de fusta i duien una vida de silenci dedicada a la pregària i a la 
mortificació. Gairebé al mateix temps i en tot l’àmbit cristià també es va produir 
un altre fenomen: la reunió de monjos que feien el mateix tipus de vida però vi-
vint en comú d’acord amb unes normes o regla i sota l’autoritat d’un cap al qual 
anomenaven abat. Aquesta mena de monjos va ser coneguts amb el nom de ceno-
bites, mot compost de dues paraules d’origen grec, koinos —‘comú’, ‘comuna’— i 
bios, ‘vida’. Per això els monestirs també son coneguts amb el nom de cenobis.

2.1. Abans del cristianisme

Molt abans de l’aparició del monacat cristià i paral·lelament al seu desen-
volupament, s’han produït nombroses experiències semblants en civilitzacions 
i cultures alienes a la religió cristiana. Potser la més antiga és l’experiència dels 
katochoi, grups de persones que durant l’època de l’Antic Egipte vivien en co-
munitat a la vora del temple pagà de Serapis, en el desert, en estricta clausura, és 
a dir, sense sortir mai de les dependències del temple i sense deixar-hi introduir 
influències exteriors. Renunciaven a la seva hisenda, vivien sense tenir cap mena 
de relació sexual, i fins i tot es donaven entre ells apel·latius com el de “pare” i 
“germà”, tal com passaria molts anys després entre els monjos cristians. A més 
practicaven també l’ascesi (askein=jo m’entreno), és a dir, un conjunt d’esforços 
constants i sistemàtics per assolir la perfecció ètica o religiosa per mitjà del do-
mini dels vicis, les renúncies voluntàries als plaers lícits i, a vegades, fins i tot la 
imposició voluntària de mortificacions corporals, i també per mitjà de l’exercici 
de les virtuts, la pregària i el recolliment interior. També amb això s’assemblaran 
als monjos cristians. 
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A l’Índia també sorgiren experiències espirituals semblants en les intencions 
i en les realitzacions pràctiques. Els monjos budistes, sobretot a partir del segle 
V aC, també van dur a terme una vida senzilla i summament austera, van viure 
en comunitat i van dedicar esforços a la pràctica de la meditació amb l’afany de 
superar el dolor de viure i de la mort, i trobar-hi camins d’alliberament.

En el món hel·lènic, des del segle VI aC fins a l’ocupació romana del segle 
II aC, també hi va haver grups de persones que van practicar aquest trencament 
amb la realitat quotidiana per viure en comunitat tot realitzant exercicis ascètics. 
En aquest context mereixen ser destacats els pitagòrics. Es basaven en el concepte 
de koinomia, és a dir, de comunitat, d’amistat i companyonia. Per als pitagòrics 
tots els homes eren membres d’una gran família, tots eren fills de Déu. Menjaven 
en comú una dieta vegetariana, vivien en silenci, resaven cada dia en comú, prac-
ticaven l’anàlisi diària de la seva consciència per saber si havien obrat bé en tots 
els actes realitzats durant la jornada i fins i tot el més jove llegia mentre menjaven 
plegats, tal i com ho faran els monjos cristians.

Entre els jueus, els essenis constitueixen un precedent del monacat cristià a la 
regió del Qumrân (mar Mort), on va viure un grup de monjos des del segle II aC 
fins al 70 dC. En les excavacions fetes a partir del 1951 es descobrí un autèntic 
monestir: una gran sala per als actes litúrgics i el banquet sagrat de la comunitat, 
un escriptori, la cuina, molins per a cereals, forn per coure pa, sitges, estables, 
cisternes, etc. Tot hi evoca el que més endavant serien les abadies medievals.

Tot amb tot, i malgrat que hi ha semblances inqüestionables, ningú fins ara 
no ha pogut establir cap lligam conegut i clar, documentat i precís, entre aquests 
precedents i el monacat tal i com el van viure els cristians a partir del segle III dC.

2.2 Orígens del monacat cristià

Els orígens del monacat cristià resulten obscurs. Tradicionalment s’ha dit que 
va néixer a Egipte, però les darreres investigacions han demostrat que això no és 
cert i que l’arrel egípcia no va ser l’única. Els monjos, ja sigui vivint en comú o en 
ermites properes o allunyades, van brollar espontàniament pertot arreu en el si de 
les diverses esglésies cristianes com a fruit del propi fervor religiós. 

És gairebé segur que a Catalunya existiren grups de monjos com arreu de 
l’àrea mediterrània, encara que resulta impossible, per ara, establir el moment en 
què es van fundar els primers monestirs sobre territori català.

Tot i que l’origen del monacat no fou exclusiva del desert d’Egipte, no s’ha 
d’amagar el paper brillant i únic del monacat egipci. Hi van aparèixer els primers 
monjos universalment coneguts i admirats, l’experiència espiritual dels quals va 
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establir les bases de l’essència monàstica en el futur europeu. Hi van ser d’anome-
nada les laures d’eremites (agrupació de cel·les a l’entorn d’una església comuna 
instal·lades en un lloc aïllat). Va ser una pràctica a mig camí entre el cenobitisme 
i l’eremitisme. Alguns anacoretes, com hem dit, van tenir molta anomenada. Tal 
és el cas de sant Antoni o el de sant Pacomi. Aquest darrer és el primer fundador 
conegut d’un cenobi de qui es té notícia i el primer redactor també d’una regla o 
conjunt de normes de convivència d’un monestir. Des d’Alexandria i el delta del 
Nil, riu avall fins a la regió de Tebes, foren nombrosíssims els indrets on s’aplega-
ven anacoretes i cenobites. A la població egípcia d’Oxirrinc, per citar un exem-
ple, hi havia més monjos als monestirs de la ciutat que no pas habitants civils. 

Les experiències cenobítiques d’Egipte de seguida van influir entre els monjos 
d’Orient (Palestina, actual Turquia, Síria) de la mà de sant Benet (480-547), la re-
gla del qual s’imposà des d’Itàlia a gairebé tots els monestirs europeus. En aquests 
primers cenobis els monjos, sota l’autoritat d’un abat, dedicaven la jornada al 
treball manual o artesanal i a la pregària en el marc d’una vida en comú. Aquests 
monestirs primitius, en especial els orientals, solien tenir annex un hospici, un 
hospital i tallers per als pobres sense feina. Això ja ens diu que, a la pràctica, la 
vida contemplativa no estava del tot deslligada d’un esperit de servei encaminat 
a resoldre o pal·liar les necessitats de les persones més desafavorides de l’entorn.

Tot i que n’estem més mal informats, sabem que també foren nombroses 
les dones que practicaven l’eremitisme, que vivien en laures o que habitaven en 
cenobis sota l’autoritat d’una abadessa. 

2.3 L’abat

Amb el temps els abats i les abadesses seran, arreu d’Europa, personatges 
importants en la gestió de la política i l’economia fins ben entrada l’edat contem-
porània, llevat dels països que a partir del segle XVI van quedar sota l’òrbita de la 
reforma protestant iniciada per Luter l’any 1517. En el seu esperit inicial el mot 
“abat” procedia de la paraula aramea “abba”, amb la qual els nens i nenes jueus 
s’adreçaven carinyosament al seus pares. Es podria traduir per ‘papà’. De fet, 
constitueix un de tants indicadors de la nova imatge de Déu que predica Jesús als 
Evangelis, tot allunyant-se de la idea d’un Jahvé sovint irritat i legalista amb què 
apareix sovint a la tradició bíblica anterior. El fet que el superior màxim d’una 
comunitat dugui aquest nom pretén indicar més la idea de la sol·licitud paternal 
que no pas la d’un líder, gestor o autoritat indiscutible. De fet, segons la regla 
de sant Benet, l’abat ha de ser elegit per votació entre els monjos del monestir. 
Curiosa pràctica democràtica ben allunyada dels costums de l’època. 
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3. Causes del monacat cristià

Per què va tenir tant d’èxit a Egipte el monacat cristià? Com és que la seva 
anomenada i imitació es va estendre entre les comunitats d’arreu de l’espai cris-
tianitzat tant a l’Orient Mitjà com a Europa? No és massa difícil de comprendre 
que grups més o menys minoritaris triïn el camí monàstic, sobretot si tenim en 
compte la riquesa de matisos i de creativitat de l’ànima humana. Resulta més 
complicat explicar-se les causes que fan relativament massiva, en una època de-
terminada, l’opció per la vida cenobítica.

En general cal combinar diverses hipòtesis. D’una banda se sol dir que a 
partir del segle IV, quan cessen les persecucions, el cristianisme esdevé més po-
pular. L’extensió de la creença cristiana i, en especial, la seva posició de religió 
oficial de l’Imperi romà a partir de l’edicte de Tessalònica de l’any 392 dictat per 
l’emperador Teodosi es va reflectir probablement en una més gran mediocritat o 
superficialitat de la seva pràctica. Les persones que buscaven una certa perfecció 
o que sentien la necessitat de procedir amb rigor en la seva vivència cristiana ten-
dirien a la recerca d’una separació per reviure millor l’esperit primigeni del cristi-
anisme, cosa que segons l’Evangeli es donaria entre els primers apòstols. D’altres 
atribueixen l’origen del monacat a la fugida de les persecucions, quan els cristians 
s’escapaven a les muntanyes i s’habituaven a viure-hi sols. Tal seria el cas de Pau 
de Tebes, descrit per sant Jeroni. Una altra hipòtesi planteja l’origen a l’inrevés: 
la fi de les persecucions no oferiria la possibilitat de martiri, és a dir de testimoni 
màxim de la fe, i es buscaria en la solitud i l’ascesi un succedani in cruent de la 
vocació de màrtir. També es pot explicar, en part, pel fet que molts pagesos egip-
cis es feien monjos per buscar una seguretat que no tenien i fugir de l’opressió 
dels grans terratinents; Filoxè de Mabbug conta que “molts abandonen la regla del 
món i abracen l’estat de deixeble de Crist per raons diverses com són: escapar-se de la 
servitud o d’un deute, del domini dels propis pares o de la còlera d’una dona”.

El monacat, doncs, apareix com un fenomen d’origen obscur i de causes 
complexes. Hem d’afegir a tot plegat que el segle III, el segle del gran esclat mo-
nàstic, va ser un període violent, ple de calamitats i de sofriments, en el qual la 
burocràcia imperial romana tiranitzava sense escrúpols tant els habitants de les 
ciutats com els pagesos del camp. Va ser una època d’empobriment general i de 
retrocés cultural. El comerç es feia cada cop més rar i l’administració pública de 
les diverses regions imperials tendia a l’atomització perquè s’anava quedant pro-
gressivament més desconnectada d’una capital sovint en estat d’anarquia política. 
En uns temps històrics així caracteritzats la religió oferia un refugi consolador a 
la inseguretat psicològica dels homes i dones de l’època. 
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De tota manera, les fonts reflectides en els textos dels primers segles del mo-
nacat cristià són força clarificadors respecte dels motius conscients que movien la 
seva vocació. Tant a la Vita Antonii (Vida d’Antoni) com les obres de sant Jeroni 
o de sant Atanasi o el document excepcional de l’Itinerarium Egeriae (Itinerari 
d’Egèria) —potser la primera dona escriptora en llengua llatina la qual ens ha 
deixat una descripció del seu viatge per Terra Santa i Egipte entre els anys 381 i 
384—, entre molts d’altres, es refereixen gairebé sempre a una resposta a la crida 
de l’Evangeli. La recomanació de Jesús de Natzaret “si vols ser perfecte, vés, ven tot 
el que tens, dóna-ho als pobres i segueix-me” va constituir la consigna de fons que 
trobem en milers d’accions individuals.

4. L’evolució històrica fins al segle XII

L’Europa occidental viu entre el segle V i el segle XI una època de general 
inestabilitat i fragmentació: les guerres entre dinasties o entre propietaris locals 
i les onades migratòries desemboquen en una ruralització generalitzada i eclip-
sen pràcticament la vida de les ciutats, les quals, minvant el comerç, es van anar 
despoblant tot convertint-se en un nucli rural més. En els sis-cents anys que 
s’escolen durant aquest període destaca l’anomenada restauració de Carlemnay 
(de finals del segle VIII al primer terç del segle IX), efímera en el temps però de 
resultats més duradors en els terrenys culturals i religiós. A partir de l’any 1000 
les societats europees es van anar consolidant amb el sistema feudal i, fugida la 
por de noves invasions, viuen un període d’expansió demogràfica i econòmica. 

Catalunya viu un procés semblant, agreujat, però, per l’impacte de la invasió 
islàmica a partir del segle VIII. Els sarraïns van esdevenir, a partir del 715 amos 
i senyors de les terres catalanes fins a Narbona. I va ser precisament la voluntat 
de Carlemany d’assegurar-se la defensa al sud dels seus dominis la que relligà la 
part de Catalunya que s’estén des de les Alberes fins al Llobregat al món europeu 
d’aleshores. A partir de l’any 801 la zona situada al nord de la línia Llobregat-
Cardener —dependent primer dels comtes francs, independent després— es-
devingué una regió vinculada als ritmes històrics d’Europa (Catalunya Vella). 
L’expansió europea a partir dels anys 1000 es concretarà a Catalunya durant la 
primera meitat del segle XII amb la conquesta als islàmics de les taifes1 de Lleida 
i Tortosa pel comte Ramon Berenguer IV (1131-1162).

1  Nom donat als diversos estats independents que es formaren a la part de la península Ibèrica regida pels musulmans 
durant l’edat mitjana, de resultes de la desintegració del califat de Còrdova a partir de l’any 1031. La de Lleida fou gover-
nada per reietons d’origen àrab, mentre que la de Tortosa ho fou per reietons d’origen eslau.
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4.1 Abans de Carlemany (segles VI-VIII)

En un ambient d’inseguretat i turbulències, els monestirs es van anar trans-
formant, a poc a poc, de llocs aïllats de recés en centres d’estabilitat econòmica i 
social on es va preservar la cultura clàssica i es va desenvolupar i difondre la cultura 
cristiana. A l’època de sant Benet, el monestir era un petit edifici senzill, d’escassa 
significació social, el qual, llevat de llocs particularment importants, albergava 
com a molt una vintena d’homes. Durant aquests segles va passar a convertir-se 
en un gran i complex edifici que aplegava una comunitat nombrosa. A les zones 
més desenvolupades de l’època—el sud d’Alemanya i a la Borgonya francesa— el 
monestir esdevingué una societat completa en miniatura amb la seva hostatgeria, 
hospici, hospital, escola, sala de reunions i fins i tot de judicis per a la zona per la 
qual s’estenia el seu radi d’influència o domini econòmic i senyorial. 

Des del punt de vista de l’imaginari2 col·lectiu, pel que fa a l’esperit religiós 
també es va produir un canvi important: els monjos, de ser uns individus que 
s’allunyaven d’unes ciutats instruïdes amb voluntat de mantenir-se’n al marge, 
van anar esdevenint les úniques persones cultes d’un món de pobles, aldees i 
llogarrets servits ordinàriament per un capellà ignorant. Les esglésies dels mo-
nestirs també atresoraven nombroses relíquies i es van anar convertint en centres 
de pelegrinatge local i de veneració. La vida monàstica va arribar a ser en aquella 
societat l’única forma de vida instruïda i organitzada. La majoria dels monjos 
van començar a ser ordenats sacerdots, fet no habitual en els orígens monàstics, 
i trobaven en la pau del claustre l’únic camí possible per llegir, escriure, pintar i 
dur a terme tota mena d’activitats artístiques. La salmòdia,3 la missa, la lectura 
i l’estudi van anar ocupant progressivament la vida dels monjos, mentre que el 
treball manual quedava en mans de servidors que vivien en família i habitaven en 
cases dins o fora dels murs del monestir. 

Els monjos van començar a ser vistos per la població com a persones pode-
roses, especialment en el terreny de la intervenció davant de Déu. No té res d’es-
trany que la noblesa rural regalés terrenys i rendes agràries de la seva propietat als 

2  S’anomena “imaginari” el conjunt de representacions mentals, és a dir, d’idees, imaginacions, imatges i creences que van 
més enllà del límit marcat per les constatacions de l’experiència o de les conclusions a les quals es pot arribar raonant sobre 
l’experiència. En un sentit més estricte, imaginari és el conjunt dels procediments individuals i col·lectius que tendeixen a 
construir, a associar i a emprar imatges mentals o materials, com per exemple mites i símbols. Recentment la recerca dels 
“imaginaris” en persones, ideologies o col·lectius ha estat una de les vies per establir parcialment les causalitats històriques 
i acostar-se a la comprensió dels fets històrics en la mesura que el que “s’imagina” —si no es tracta d’una evasió o d’una 
fantasia— tendeix a fer-se realitat.
3  Cant dels salms. Els salms són poemes religiosos bíblics destinats a ser cantats amb acompanyament d’un o més instru-
ments. El seu contingut aplega gairebé tots els sentiments que porten a una experiència religiosa. Per això, a través d’una 
nova interpretació simbòlica, van ser aprofitats per l’Església primitiva per cantar la lloança col·lectiva a Déu.
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monestirs amb la petició que els monjos preguessin per la salvació de la seva àni-
ma enllà de la mort. De mica en mica els grans propietaris rurals van començar a 
fundar monestirs en zones dels seus dominis i, paral·lelament a les preocupacions 
per la seva ànima, també van veure-hi la possibilitat d’encarregar als monjos una 
bona gestió d’unes terres que els eren massa grans. D’aquí l’anomenat dret d’apro-
piació, segons el qual el propietari tenia dret a intervenir en l’elecció de l’abat i en 
la disposició dels béns monàstics. 

Dels monestirs catalans d’aquesta època en sabem poc. L’únic que podem 
dir és que el bisbe Quirze de Barcelona va fundar un monestir entre els anys 656 
i 666 per venerar-hi les relíquies de santa Eulàlia; també sabem que a Assa de 
Ribagorça va tenir importància, durant el segle VI, un gran monestir conduït 
per un tal Emilià i per sant Victorià. Sembla que s’hi van formar bisbes catalans 
alhora que van constituir nuclis d’evangelització de les terres pirinenques. D’altra 
banda, els estudis arqueològics realitzats a Sant Cugat del Vallès ens indiquen la 
probable existència d’alguna casa monàstica i algunes troballes recents —tal i 
com diu l’historiador Antoni Pladevall— semblen indicar-nos l’existència d’ere-
mitoris al Baix Llobregat. Fins i tot s’especula que el topònim Monistrol, derivat 
del llatí “monasteriolum” (‘monestir petit’), és l’únic record que ens queda de 
l’existència de petits cenobis. La invasió islàmica de principis del segle VIII va 
posar un punt i final provisional no només pel que fa als monestirs sinó també 
per a tota mena d’edificis religiosos. 

4.2 Carlemany i Benet d’Aniana (750-821)

Els predecessors de Carlemany, rei dels francs i primer emperador d’Occi-
dent, ja havien tingut una certa intenció de reforma de la situació, però només es 
van limitar a fer dimitir els abats de vida irregular.

El regnat de Carlemany (768-814) i del seu fill Lluís el Pietós es caracteritzà 
per un intent de restaurar l’antic Imperi romà, centrat, però, a la ciutat d’Aquis-
grà, empresa que a la llarga va resultar impossible en aquelles circumstàncies 
històriques. En el marc d’aquest intent els reis francs van fer servir els monestirs 
esparsos com a xarxa de poder de l’Estat. 

Per això, a banda de l’empenta de regeneració espiritual que també els devia 
moure, s’imposà la regla de sant Benet a tots els monestirs que encara no la prac-
ticaven i s’estimulà que els cenobis arribessin a ser centres d’estudis i que obrissin 
escoles on s’eduquessin els funcionaris que es necessitaven. 

Carlemany va morir sense poder dur a terme els seus propòsits, els quals fo-
ren acomplerts pel seu fill Lluís amb l’ajut de sant Benet d’Aniana. Aquest dictà 
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unes normes obligatòries i, amb l’ajut d’inspectors que supervisaven els mones-
tirs i amb d’altres mesures, aconseguí de controlar una bona part dels cenobis, 
encara que fos en contra de l’autonomia pròpia de l’esperit primigeni de sant 
Benet de Núrsia. 

L’acció de Benet d’Aniana arribà també als quatre grans monestirs de la Ca-
talunya Vella fundats durant el segle IX: Sant Miquel de Cuixà (878), Sant Cugat 
del Vallès (restaurat a mitjan segle IX), Santa Maria de Ripoll (880) i Sant Joan 
de les Abadesses (885). Tots aquests cenobis, de gran transcendència històrica, 
van adoptar d’entrada la regla benedictina i això perquè, efectivament, Benet 
d’Aniana va aconseguir d’imposar la regla de sant Benet a tots els monestirs del 
món franc. Va ser una acció important, encara que el seu uniformisme va ser 
exagerat, així com l’increment del temps que va voler dedicar a la litúrgia,4 la qual 
va acabar sent l’ocupació principal de l’horari monàstic. 

Benet d’Aniana es recolzà sobretot en el poder polític. Quan aquest s’esberlà, 
la seva reforma se n’anà en orris, però va ser recuperada en part per l’obra que 
cent anys després s’havia d’engegar des de l’abadia de Cluny (Borgonya).

 
4.3 La reforma de Cluny (segle X)

L’intent imperial dels carolingis es revelà aviat com un somni impossible. 
Entre la divisió interna dels seus dirigents i les invasions de normands, honga-
resos i sarraïns els territoris de l’imperi es veieren immersos durant el segle IX i 
bona part del X en una anarquia obscura, de la qual sabem poc. Els monestirs es 
van veure sotmesos a la ruïna i la devastació. 

A més, els magnats havien imposat l’anomenat dret de comenda, en virtut 
del qual els senyors feudals, fills d’antics funcionaris que administraven territoris 
de l’Imperi, esdevinguts ara amos il·legítims d’extenses zones rurals, nomenaven 
directament els abats. Aquests administraven les terres del monestir duent una 
vida poc religiosa, i amb prou feines paraven mai al cenobi. 

Aquest desgavell va ser corregit per l’obra nascuda en una nova abadia be-
nedictina: Cluny. Va ser fundada el 909 com a conseqüència de la cessió de les 
terres que eren situades en una vall del riu Grosne, afluent del Saone, per part 
de Guillem III d’Aquitània. El noble Guillem, com tants d’altres magnats de 
l’època, desitjava fer aquesta fundació per a la salvació de la seva ànima. Per tal 

4  Conjunt de ritus del culte ofert a Déu per l’Església. En els monestirs la litúrgia principal consisteix en la missa con-
ventual i en el prec cantat set vegades de dia i una de nit al cor de l’església. A més d’aquests rituals bàsics, la reforma de 
Benet d’Aniana hi va afegir més pregàries col·lectives.
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de preservar el nou monestir de la influència i possibles abusos dels senyors laics 
i dels bisbes locals, el posà sota la jurisdicció de la Santa Seu i va concedir al seus 
monjos la recuperació del dret de triar el seu propi abat, tal i com ho disposava 
la regla de sant Benet. Cluny, doncs, va néixer sota el signe de la independència 
gràcies a la seva ubicació geogràfica —a mig camí entre la Germània i França— a 
la seva autonomia respecte dels bisbes i, de fet, a la llunyania de Roma. Cluny 
va tenir, a més, la sort de comptar entre els anys 927 i 1157 amb cinc abats (Ot, 
Maiol, Odiló, Hug i Pere el Venerable) de gran categoria religiosa, humana i 
política, els quals gaudiren d’una llarga vida. Amb la seva acció van restaurar la 
vida monàstica tot aplicant des de la seva abadia els esquemes de Benet d’Aniana. 
Molts monestirs es van posar a les seves ordres, tant pel prestigi que representava 
com per escapar així de la influència dels senyors laics. Així, en poc temps, l’abat 
de Cluny es va convertir en una mena d’abat general de més d’un miler de mo-
nestirs rígidament centralitzats. 

Això els va permetre d’unificar la litúrgia d’acord amb la mentalitat romana 
i restaurar la disciplina i la pietat a la majoria dels monestirs, a banda d’influir 
notòriament en la vida general de l’Església. Aquests nous aires de Cluny s’adeien 
força bé a la situació d’independència de fet que es vivia a Catalunya durant el 
segle X. Ben aviat tenim documentat que bastants monestirs catalans es van in-
teressar a dependre només de la Santa Seu. L’any 965 un abat d’esperit netament 
cluniacenc, Garí, va ser cridat a regir la comunitat de Sant Miquel de Cuixà des 
d’on exercí una notable influència entre els magnats i bisbes de l’època. Pels volts 
de l’any 1000 es poden comptabilitzar a Catalunya Vella més de cent cases on 
vivien comunitats que es regien per la regla de sant Benet. 

A mesura que van anar guanyant prestigi, els monestirs cluniacencs es van 
veure notablement enriquits pe les donacions dels nobles i les almoines dels pe-
legrinants. Això els va permetre refer i construir de bell nou cenobis enormes en 
el nou estil artístic de l’època: el romànic.

Si comparem l’horari de l’època de sant Benet amb el que duien els benedic-
tins reformats per Cluny, observarem que gairebé tot el temps està dedicat al cant 
en el cor i als oficis litúrgics mentre que a penes tres hores ho són per al treball. 
El monjo havia esdevingut un professional de la intercessió davant Déu per a tota 
la societat la qual, tanmateix, comptava amb dos estaments més: els qui lluitaven 
—els senyors— i la immensa majoria: els qui treballaven per proveir els altres dos 
estaments, és a dir, els pagesos. 
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5. La Reforma del Cister

5.1 Els orígens

El moviment monàstic, que pretenia separar-se fins i tot físicament del món 
de les ciutats, havia esdevingut en temps de Cluny el centre del “món”: monopoli 
cultural i artístic, influència política i direcció religiosa. Els monestirs posseïen, 
a més, extenses terres de les quals n’obtenien les rendes, pagades pels pagesos 
que hi vivien, per al manteniment dels monestirs. D’una banda alguns monjos 
cluniacencs, als quals no satisfeia aquell tipus de vida, i de l’altra el revifament 
de la vida eremítica van ser els gèrmens d’un canvi. El seu impuls primigeni el va 
marcar sant Robert.

Robert de Champagne (1028-1111) era abat de l’abadia de Saint-Michel 
de Tonnerre. Desencisat per la impossibilitat de redreçar l’observança dels mon-
jos del monestir, se n’apartà voluntàriament i se n’anà a viure entre un grup 
d’ermitans al bosc de Col·lan prop de Langres. Aquests el van elegir com a abat 
i Robert els va instruir sobre l’espiritualitat i la vida cenobítica. Com que el lloc 
no reunia prou condicions, Robert aconseguí la cessió d’unes terres d’uns parents 
seus en el proper bosc de Molesme (1075). Malgrat les dificultats del comença-
ment, uns anys després el monestir de Molesme va rebre nombroses donacions i 
un augment considerable de vocacions. Cap a finals de segle les dissensions entre 
els qui pretenien una major puresa i els qui volien viure com  els cluniacencs 
varen pro vocar en Robert un nou allu nyament el 21 de març del 1098. Robert, 
acompanyat de vint-i-un monjos més, entre els quals es comptaven Alberic i Es-
teve Harding (futurs abats), van sortir de Molesme per retirar-se a un lloc aspre 
i apartat, el bosc dels Cistells (en francès Cîteaux) on van fundar una abadia 
independent. Robert fou obligat per l’autoritat papal a tornar a Molesme, on va 
morir, però a Cîteaux Alberic i més tard l’anglès Esteve Harding ja posaran les 
bases definitives d’una nova adaptació monàstica. L’abat Esteve, en el seu petit 
opuscle Carta Charitatis, ens ha legat els elements fona mentals de la constitució 
del Cister, els quals es basen en un equilibri entre l’auto nomia de cada abadia i el 
ca pítol general que reuneix tots els abats sota la pre sidència de l’abat de Cî teaux. 

Pel que fa al to de la vida diària, l’esperit dels nous monjos de Cîteaux —que 
vestien de blanc per diferenci ar-se del color negre dels hàbits cluniacencs— pre-
tenia buscar un retorn a la senzillesa i a l’auste ritat, alhora que anava al darrere 
de reequilibrar, en el sentit original, la puresa de la regla benedictina tot rein-
troduint el treball manual a l’horari quotidià i reduint el temps dedicat a la litúr-
gia i a la salmòdia al cor.
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5.2 L’impuls de sant Bernat de Claravall

Durant la primera dècada del segle XII semblava, però, que els mon-
jos de Cîteaux no se’n sortirien: les pestes i les fams —en especial la dels anys 
1109-1111— es van abatre també sobre la comunitat, alhora que ningú no de-
manava de professar en aquell monestir. Poc abans de l’abril del 1112, quan tot 
semblava perdut, va trucar a les portes de l’abadia un tal Bernat, fill de Tescelí, 
senyor de Fontaines-lés-Dijon, acompanyat d’una trentena de companys joves 
que pertanyien a la noblesa. L’entrada d’aquests joves va revitalitzar la comunitat 
i va estimular la generositat dels senyors feudals, els quals van concedir drets d’ús 
i pastura a boscos i conreus i diverses propietats. Aquest cop, però, el gaudi de 
possessions no va refredar el fervor, almenys durant els primers temps.

Quan un monestir es feia petit pel nombre de monjos, es buscava un lloc 
relativament proper, habitualment concedit per algun senyor, on s’hi desplaçaven 
dotze monjos de la comunitat presidits per un tretzè, ja amb el rang d’abat. Això 
és el que va començar a passar des de l’entrada del grup de Bernat i els qui el se-
guiren. El 17 de maig de 1113 el monjo Filibert de Cîteaux amb dotze companys 
s’establí a la Ferté; el 31 de maig de 1114 Hug i dotze monjos més van sortir 
també de Cîteaux per adreçar-se a Pontigny; el mateix Bernat, el 25 de juny de 
1115, quan tot just tenia els vint-i-cinc anys, s’establí com a abat, amb els dotze 
companys de rigor, a Clairvaux (Claravall) i poc després Arnoud fundà una altra 
fundació a Morimond. Aquestes quatre abadies, juntament amb Cîteaux, cons-
tituïren les cinc línies a partir de les quals es van anar fundant nous monestirs.

Sant Bernat de Claravall va ser un radical. Si havíem de sintetitzar el seu 
pensament de manera breu triaríem la seva frase “excessus purae mentis in Deum” 
(“deixar que la ment pura sigui absorbida per Déu”) com a model d’un camí d’as-
cesi a l’arrel de la vocació monàstica caracteritzat pel silenci de la vida sensitiva i 
pel gaudi, impossible d’explicar amb paraules, de l’amor diví. Home impulsiu i 
brillant influí en la vida de l’Església i en la política així com en el món cultural 
i filosòfic amb nombroses disputes de to vehement. Va ser ell precisament el qui 
va polemitzar amb més contundència amb l’esperit dels cluniacencs, en concret 
amb el darrer dels grans abats de Cluny, Pere el Venerable. Com tindrem ocasió 
de veure, la seva radicalitat espiritual va tenir conseqüències importants en la 
concepció artística dels monestirs cistercencs.

Quan Bernat va morir, els cistercencs comptaven amb tres-centes quaran-
ta-tres abadies, de les quals cent seixanta-dues eren filiació directa del monestir de 
Clairvaux. Havien passat només quaranta anys d’ençà de la seva fundació. Santa 
Maria de Poblet i Santes Creus ja s’havien començat a construir.
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5.3 Una innovació cistercenca: els germans llecs o conversos

Tot recercant la puresa dels inicis, els monjos cistercencs renunciaren a tenir 
servents. Tots treballaven la terra o feien d’altres oficis manuals, segons prescrivia 
la regla de sant Benet. De tota manera, la Borgonya medieval, plena d’aiguamolls 
i de boscos de difícil rompuda, no era equivalent a la fèrtil Itàlia del sud. Els 
cistercencs, com a molt, podien treballar l’equivalent a una setmana de 30 hores 
—inclosos els diumenges— i no podien abastar tanta feina sense descurar el cant 
del cor o la lectura i l’estudi. A fi de poder completar el treball del camp, el Cis-
ter prengué una mesura aleshores revolucionària: admetre al monestir tot aquell 
que volgués dur-hi una vida religiosa encara que fos d’origen pagès i analfabet. 
Aquests van ser els anomenats conversos o germans llecs, que estaven dispensats 
de la majoria de les obligacions del cor, realitzaven exercicis de pietat molt senzills 
i s’encarregaven més a fons dels treballs manuals i de les explotacions del camp. 
Al principi vivien dins del monestir, però, a mesura que les grans abadies van 
disposar de terres i pastures llunyanes i relativament separades entre si, la feina 
del camp no es podia atendre i es va començar a establir el sistema de granges. 

Això féu que els monjos blancs fossin molt preuats per sanejar noves terres 
o repoblar espais, com la Catalunya Nova. La fundació d’un monestir del Cister 
constituïa una garantia per atreure població i dinamitzar l’economia d’una zona.

6. De l’esperitualitat a l’estètica cistercenca
Entenc aquí per espiritualitat el segell particular que el Cister ha imprès so-

bre el dipòsit de la tradició cristiana, la seva manera peculiar de contemplar, de 
viure i de comunicar, segons una sensibilitat pròpia dels misteris de la fe cristiana. 

En primer lloc, l’espiritualitat cistercenca és, per damunt de tot, una exegesi 
bíblica portada al màxim de la potencialitat: una exegesi mitjançant la qual l’ànima 
estableix, en els replecs més profunds, una unitat amb Déu en l’Esperit fins al cimal 
de l’experiència mística. És una recerca de la substància, de profunditat, de nucli.

En segon lloc, l’espiritualitat cistercenca utilitza el recurs a la dramatització 
imaginativa en la lectura bíblica per penetrar més en el text: evoca psicològica-
ment tot allò que va passar en l’esperit dels personatges dels textos, participa en 
els seus sentiments, en les seves joies i en els seus dolors. 

En tercer lloc, els monjos cistercencs volien viure el “segon” adveniment de 
Jesús. Entre l’adveniment històric, que culmina en la creu i la resurrecció, i la 
parusia de la fi dels temps, Jesús es fa actualment present en la pregària, en la 
interioritat i en l’eucaristia. 
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Volta de l’església abacial de Santes 
Creus. L’art cistercenc original 

traduïa amb exactitud una 
espiritualitat que hem qualificat 

d’essencial: neta, nua i sincera

Dormitori del monestir de Santes 
Creus. La puresa del disseny dels 
arcs de diafragma i l’austeritat 
de les línies manifesten clarament 
la voluntat d’ascetisme i una 
estètica caracteritzada per 
l’austeritat més estricta
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Finalment, l’espiritualitat cistercenca defugí l’exterioritat. Per als cistercencs, 
el camí de perfecció passava per l’ascesi del treball manual i no pas a través de la 
solemnitat del culte litúrgic, com s’esdevenia en la vida dels monjos de Cluny. 

Per tot plegat, els cistercencs van tendir a superar ritus, textos, melodies, per 
anar més directament al cor del misteri, tot considerant el conjunt de l’exteriori-
tat com un “impediment” per al veritable afecte. D’aquí va néixer un gust especi-
al per la simplicitat i la senzillesa en totes les manifestacions. Els rituals es van fer 
senzills i austers, així com la música i l’art. Així, una paraula resumeix els trets del 
primer art cistercenc, que es desenvolupà durant el segle XII i inicis del XIII, que 
a Catalunya es correspon amb el pas de l’estil romànic al gòtic: essencialització. 
Efectivament, l’arquitectura cistercenca buscà en la construcció el reflex de la 
seva espiritualitat, buscà l’essencial, despullà les formes i evità les imatges, llevat 
de la creu i de la Mare de Déu. El resultat va ser una arquitectura d’una bellesa 
corprenedora, gairebé precursora del racionalisme contemporani, caracteritzada 
per l’equilibri entre l’ús i el símbol. Molts són els testimonis de l’arquitectura cis-
tercenca que ens parlen d’aquesta estètica espiritualitzada. A Catalunya en tenim 
alguns dels més preciosos: l’església abacial, la sala capitular i el dormitori del 
monestir de Santes Creus.

L’església de Santes Creus, amb el seu disseny dur, auster, nu, gairebé de 
repetició d’un mòdul geomètric quadrat o rectangular, potser és un dels exem-
ples més clars de la importància que els cistercencs van atorgar al volum i a la 
línia sense cap afegitó, tot deixant a la vista una de les característiques del gòtic: 
la sinceritat. Efectivament, el gòtic deixa sense dissimular els ossos constructius 
d’un espai on l’únic matís estètic va ser el pas de la llum al llarg de les hores del 
dia, una llum que marcava les hores de la pregària col·lectiva. Encara avui, si fem 
abstracció del retaule barroc que bloqueja la llum de l’absis, ens permet reviure la 
passió cistercenca per la principal ocupació, la més important de la vida monàs-
tica: les hores canòniques cantades al cor. Com que era l’espai on es realitzava la 
part més important de la vida de cada dia, era també la construcció més alta, més 
noble i més destacada de tot el monestir, on es reflectia millor l’essència estètica 
que havia de portar a Déu a través de la música cantada dels salms. 

Ningú millor que sant Bernat de Claravall ens pot donar la clau de tot el 
que podem respirar en l’església abacial de Santes Creus: “El mig és la seu de la 
mesura i la mesura és la veritat. El savi considera un exili viure fora de la mesura.” 
Efectivament, la clau de l’església abacial de Santes Creus és la bellesa de la me-
sura, l’equilibri d’una veritat plàstica que havia de ser, necessàriament, austera, 
nua i eixuta. 
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La vinculació històrica entre Santes Creus i Valls

Elisabeth Baldor Abril 

El nostre treball no pretén ser un estudi exhaustiu sobre quines han estat i el 
perquè de les relacions que durant segles han mantingut i mantenen la ciutat de 
Valls i els seus habitants amb el monestir de Santes Creus. Però sí que volem con-
tribuir, si més no, a deixar constància amb petites pinzellades d’aquells moments 
de la història en què aquestes dues realitats de la nostra comarca conflueixen i 
interactuen.

Els inicis d’aquests vincles segurament són consubstancials a les dues entitats 
i, per tant, ens és difícil arrencar d’un fet concret. Com tampoc no els podem 
estroncar a partir de la data simbòlica del 1835, ja que si bé a partir d’aquest any 
el monestir deixà de ser una realitat política, econòmica i religiosa, va passar a 
esdevenir un bé patrimonial, un símbol, una font d’inspiració; com molt bé plas-
mava l’exposició organitzada pel Museu d’Història de Catalunya, Santes Creus 
passava de monestir a monument.1 I en aquesta segona etapa, els vallencs també 
tingueren una presència destacada, raó per la qual hem estructurat aquest article 
en dues parts:

· El monestir de Santes Creus i Valls fins al 1835
· El monestir de Santes Creus i Valls de l’exclaustració ençà

1  L’exposició fotogràfica sota el títol Santes Creus. De monestir a monument 1821-1921 va ser coproduïda pel Museu 
d’Història de Catalunya, el Centre d’Estudis del Gaià i la Diputació de Tarragona, que gestionà el préstec de la mostra. 
Es va inaugurar inicialment l’estiu de 2008 al mateix monestir de Santes Creus i posteriorment al Museu d’Història de 
Catalunya, l’abril de 2010.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIV: 77-95 (2011)
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Abans que nosaltres, altres estudiosos del monestir ja es van preocupar per 
referenciar alguns dels lligams històrics entre Santes Creus i Valls. Seria el cas de 
mossèn Josep Palomer i Alsina (1886-1961), qui en una conferència impartida 
el maig de 1930 a la Biblioteca Popular de Valls va parlar sobre la grandesa del 
monestir del Gaià i de les relacions que aquest establí amb els vallencs al llarg de 
la història.2

1. Els vincles entre Santes Creus i Valls fins al 1835

Els dos monestirs catalans més rellevants de la història del Cister —Poblet i 
Santes Creus— mantingueren vincles socials i econòmics amb la capital de l’Alt 
Camp en moments de la seva vida, fonamentalment perquè ambdós hi tingue-
ren propietats. Més prematurament Poblet (es remunta al segle XII) que Santes 
Creus; però potser la presència del monestir del Gaià es féu extensiva a més àm-
bits i establí una relació de reciprocitat més marcada. Ens referim al fet que no 
tan sols els fluxos foren purament comercials pel fet que Valls era un referent del 
mercat comarcal, sinó també perquè creiem que la nòmina de professions és no-
drí de monjos d’origen vallenc. Igualment la comunitat santescreuenca va cercar 
els serveis de professionals establerts a Valls, com és el cas dels notaris, malgrat 
que Santes Creus gaudia del privilegi reial mitjançant el qual l’abat podia nome-
nar notari monacal.3 

1.1 Les cases de Santes Creus

El privilegi de mercat concedit a la vila de Valls pel rei Pere el Catòlic data 
del 28 de novembre de l’any 1210. La concessió permetia a Valls celebrar mer-
cat setmanal els dimecres. La vila va esdevenir un important centre comercial i 
econòmic en època medieval, gràcies a la manufactura de teixits. Per tant, no és 
estrany que el monestir del Gaià volgués establir-s’hi. No podem determinar la 
data exacta d’aquesta presència santescreuenca, tot i que segurament es remunta 
a època medieval. No obstant això, els primers documents que en donen testi-
moni són ja del segle XVI.

2  El text íntegre es pot consultar a La Crònica de Valls dels dies 10, 17, 24 i 31 de maig de 1930, núm. 1297-1300.
3  Privilegi atorgat pel rei Pere el Catòlic a Lleida el 20 de març de 1210. AHNM (Archivo Histórico Nacional de Madrid), 
Còdex 459, Llibre III De privilegiis, cap. 7, fol. 63-123. 
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Segons els capbreus de 1574 i 1596,4 el cenobi tenia a la capital de l’Alt 
Camp tres cases, una al carrer de Vilafranca —actual carrer de Sant Antoni—, 
l’altra al carrer del bestiar —avui conegut com a carrer de Sant Sebastià— i una 
darrere del carrer de la Figuereta. Totes estaven cedides en establiment emfitèutic 
a canvi d’un cens anual. 

A la segona meitat del segle XVII la comunitat conservava el mateix nombre 
d’immobles però en distintes zones: dues de les cases a la mateixa plaça del Cas-
tell i una al carrer de la Cort. Les cases del Pati estaven una a tocar de l’altra. Una 
era anterior al 1658, mentre que l’altra va ser adquirida el 17 d’abril d’aquell any 
per 64 lliures a Marina Torres.5 El maig de 1690 el monestir demanava autorit-
zació al vicari general de la Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó per 
vendre aquesta casa —que sembla que amenaçava ruïna— i poder-ne comprar 
una de nova al carrer de la Cort: 

Se nos ha presentado la gran convenientia que tenia dicho monasterio en 
la compra de una casa en la villa de Valls, en el Campo de Tarragona, para el 
comersio del monasterio; y que tenia dicho monasterio en dicho lugar una casa 
tan inútil que ya amenasava ruina y de ningún servisio para el monasterio 
[...]. Por tanto, enterados de la verdad de dicha súplica, usando de nuestra fa-
cultad y poder damos lisentia y decreto para que dicho monasterio venda dicha 
casa vieja de Valls [...] que el dinero que d. Ella se saque sirva para la compra 
de la otra nueva y no para otra cosa.6

El vicari general, que precisament en aquell moment era el mateix abat de 
Santes Creus, Pau Miracle, n’autoritzà la venda i la conseqüent compra.7 La casa 
es vengué per 45 lliures a Josep Llorens Masó de Valls, propietari de la casa del 
costat. Un mes més tard, el 7 de juny, el monestir es va vendre l’altra casa del Pati 
per un preu de 200 lliures. El comprador fou el ferrer vallenc Pere Tomàs.

La casa del carrer de la Cort va ser adquirida el 6 de juny de 1690 per fra 
Cristòfol Busquets al noble Honofre de Copons, per un preu de 1.000 lliures. 

4 ACAC (Arxiu Comarcal de l’Alt Camp). Notaris de Valls. Jaume Minguella, Capbreu 1574 i 1596. 
5 ACAC. Notaris de Valls. Andreu Ferrer, Protocol 1658-1659.
6 ACAC. Notaris de Valls. Joan Sardà, Manual notarial 1689-1690.
7 Un dels preceptes cistercencs establia que la venda d’immobles, drets, censos o pensions s’havia de fer sota el consenti-
ment del Capítol General de l’orde i els diners obtinguts s’havien d’emprar o bé en l’adquisició d’altres béns —és el cas 
de Santes Creus a Valls— o bé en la liquidació de deutes. Aquest fou el cas de Poblet amb la venda de Doldellops. L’11 
de juliol de 1700, davant del notari tarragoní Francesc Ardèvol, el monestir signava un acte de venda perpètua en favor 
de Joan de Sagarra i Colom, pagès de Verdú establert a Valls a partir de 1682.
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Amb la compra d’aquest immoble, el monestir es traslladava al centre neuràlgic 
dels negocis, on estava establerta la burgesia local vinculada al comerç i a les espe-
culacions agràries. Per fer front al pagament, Santes Creus disposava dels diners 
ingressats per la venda dels dos immobles de la plaça del Castell, però al no ser 
suficients va haver de recórrer a la creació de dos censals: un de 660 lliures i l’al-
tre de 130 lliures. La casa del carrer de la Cort, coneguda com la casa de Santes 
Creus, va passar a ser l’únic immoble de la comunitat cistercenca a Valls. A la 
dovella central d’un dels portals de la façana hom pot identificar l’escut de Santes 
Creus i la data de 1611. Podria ser que la data correspongués a la de construcció 
de la casa i que, en comprar-la la comunitat, aquesta hi esculpís el seu escut.

Per al monestir aquests immobles tenien una utilitat comercial, com a ma-
gatzem dels productes, i d’hostatgeria on allotjar els membres de la comunitat al 
seu pas per la capital vallenca.

Segons es desprèn d’un document servat a l’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, aquestes cases quedaven exemptes de la jurisdicció del batlle de Valls i, 
per tant, els religiosos i els criats que els servien gaudien d’immunitat eclesiàstica 
emparats “per privilegis Reals concedits al dit Real monestir per los sereníssims senyors 
reys de Aragó y comptas de Barcelona”.8

L’immoble del carrer de la Cort va pertànyer al monestir fins a la desamortit-
zació. Per la primera de les desamortitzacions, la del 1822, l’Estat posà a subhasta 
pública tot el patrimoni santescreuenc, a excepció de l’edifici monacal i de dita 
casa. Fort se sorprèn que una casa com la de Valls, situada al centre neuràlgic de 
la ciutat i que aleshores era un dels edificis més prestigiosos, no tingués licitador. 
Possiblement perquè va ser vetllada per l’abat Vives, fill de la ciutat, qui durant 
el període constitucional retornà al domicili familiar del carrer de Sant Antoni. 
La venda definitiva data del 5 de juny de 1840, per un preu de 89.232 rals i 22 
morabatins.9

1.2 Altres serveis

A banda de la qüestió purament comercial, Valls oferia al monestir, com a la 
resta de la seva àrea d’influència, altres serveis i proveïments. Hom podia trobar 
a Valls menestrals, artistes i comerços de queviures per cobrir les necessitats de 
l’edifici conventual i dels membres de la comunitat. Un exemple el tindríem amb 

8 ABSC (Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus), carpeta s. XVII, R. 61. Requesta del Reial Monestir de Santes Creus al batlle 
de Valls per haver detingut un súbdit del monestir dins de la casa que la comunitat té a la plaça del Castell, sense haver 
respectat la immunitat de què gaudeixen les cases que el monestir té per arreu.
9   BOPT de juny de 1840.
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el candeler Francesc Baldrich (1687-1748), un dels principals proveïdors de cera 
del monestir;10 o amb el mestre de cases Joan Ribera, a qui l’abat Ramon Pagès 
contractà el 1636 per a la construcció de la infermeria, al claustre posterior.11 Vo-
lem també destacar l’obra de l’escultor barceloní Josep Tramulles, el qual treballà 
per Valls i Santes Creus en la construcció de sengles retaules: el retaule de l’altar 
major de l’església de Sant Joan, entre 1643 i aproximadament 1660, i el retaule 
de l’altar major de l’església de Santa Maria de Santes Creus, enllestit entre 1647 i 
1651.12 Ambdós retaules són un referent pel que fa a l’evolució formal dels retau-
les barrocs a Catalunya, ja que representen el trencament amb el model reticular 
en favor d’un major protagonisme del centre del conjunt. 

Si bé Santes Creus gaudia del privilegi reial mitjançant el qual l’abat podia 
nomenar un notari monacal, els monjos van preferir els serveis dels notaris va-
llencs. Així, entre els segles XVI i XIX podem comptabilitzar fins a deu notaris:

– Jaume Minguella, pare (1569-1607).

– Jaume Minguella, fill (1607-1617).

– Joan Renyer (1614-1640).

– Andreu Ferrer (1651-1666).

– Joan Sardà (1677-1716).

– Andreu Maymó (1738-1761).

– Josep Ortega Comes (1730-1787).

– Ramon Ixart Jover (1781-1799).

– Josep Anton Cortès Oliver (1807-1825).

– Marià Cases Gassol (1816-1832).

Sense saber-ho, els notaris vallencs es convertiren en una font indispensable 
per a l’estudi de la història moderna i contemporània de Santes Creus, atès que 
l’arxiu del monestir es va dispersar amb la desamortització. A partir dels ma-
nuals dels notaris vallencs podem seguir aspectes referents a l’administració del 

10 ACAC. Fons Ajuntament de Valls. Baldrich, Llibre botiga (1738/1746), Top. 3.4.49, i Esborrany llibre botiga (1735-36), 
Top. 3.4.48
11 La historiografia santescreuenca ha atribuït la construcció al segle XVIII, concretament l’any 1736. Precisament és 
l’historiador vallenc Cèsar Martinell qui malinterpretà aquesta data. Elisabeth Baldor, El monestir de Santes Creus, des del 
primer abat quadriennal a la guerra dels Segadors (1619-1641), Consell Comarcal de l’Alt Camp (Valls, 1999), p. 134-138. 
12 Joaquim VICENTE, “El contracte del retaule major del monestir de Santes Creus”, dins Revista Santes Creus, volum 
XIX (Santes Creus, 2001-2002), p. 9-19.
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Retaule de l’altar major de Santa Maria de Santes Creus (ABSC. Desconegut)
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patrimoni, la composició de la nòmina monacal, el nomenament dels abats, les 
reformes en l’edifici conventual, entre d’altres. 

1.3 Vallencs dins de la comunitat monàstica

És difícil precisar la procedència dels membres de la comunitat i la seva condi-
ció social, tenint en compte que no es conserven registres de novicis ni catàlegs de 
professions. En temps de l’abat Contijoc (1560-1593) visità el monestir un car-
denal pontifici. En l’informe elaborat sobre els monestirs de la Corona d’Aragó i 
presentat davant el papa Sixt V el setembre de 1587, cita sobre Santes Creus i en 
relació als seus monjos: “Compta la comunitat de Santes Creus amb una cinquan-
tena de monjos, tots actual ment de la rodalia, essent els pobles de Valls i Armentera els 
que hi donen major contingut.”

Malgrat les mancances esmentades, hem pogut elaborar a partir de documen-
tació notarial una nòmina monacal per a la primera meitat del segle XVII.13 
Entre els cognoms que ens apareixen trobem Andreu, Bertran, Carreres, Ferriol, 
Massó, Miracle, Rosselló, Saragossa, Torner o Voltor, que podrien pertànyer a les 
nissagues vallenques que integraven l’estament nobiliari —ja sigui cavallers com 
els Voltor, ciutadans honrats com els Torner i els Rosselló, o gaudins com els 
Andreu— o de la burgesia mercantil. Segurament al llarg dels segles XVIII i XIX 
es manté la mateixa trajectòria i la majoria dels monjos eren de la rodalia. Segons 
Josep Palomer, per cada vallenc que havia professat a Poblet, n’havien professat 
set o vuit a Santes Creus.

D’entre als abats santescreuencs, dos tenen un origen vallenc reconegut: fra 
Benet Llort i Montguió (1740-1744) i fra Benet Vives i Pi (1819-1826). Curio-
sament, ambdós van escollir el nom de Benet en professar a Santes Creus. Un 
altre dels possibles abats vallencs és Rafel Voltor (1632-1636), malgrat que no 
s’ha pogut constatar documentalment; podria molt bé tenir vincles de parentiu 
amb la família de mercaders de Valls amb aquest cognom. 

De l’abat Benet Llort i Montguió14 sabem que va accedir a l’abadiat de Santes 
Creus amb aproximadament 40 anys. Es diu que era un especialista en música 
i que abans de ser abat havia estat l’organista del monestir. Va fer reformes a 
l’església de Santa Llúcia, que servia de parròquia als vassalls del monestir i era 
exempta de la jurisdicció diocesana, en virtut d’una butlla pontifícia de l’any 

13 Baldor, op. cit., p. 51-58. 
14  Hem seguit l’article de Josep-Joan Piquer, “Carta de visita de fra Benet Llort adreçada a les monges de Vallbona”, dins 
Revista Santes Creus, núm. 47 (Santes Creus, 1978), p. 373-390.
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1168. El 1744 va projectar la reforma de l’orgue de l’església de Sant Joan de 
Valls, al qual hi va afegir trenta-quatre registres. El treball va ser portat a terme 
pel mestre suís Lluís Scherrer, el 1766.

De qui més dades biogràfiques coneixem és de l’abat Benet Vives i Pi.15 Fill 
de l’advocat vallenc Josep-Antoni Vives i Veciana i de Josepa Pi, també de Valls, 
va néixer el 22 de gener de 1778 i fou batejat amb els noms d’Anton, Josep i 
Francesc. La seva família residia al carrer de Sant Antoni, en la mateixa casa on 
actualment resideixen encara els descendents del seu germà Joan. Va professar a 
Santes Creus pels volts de 1794 i es va posar de nom Benet. Accedí a l’abadiat el 
14 de setembre de 1819, tot i que li durà ben poc, ja que l’1 de gener de 1820 es 
produïa l’aixecament del general Riego. Es presentaven moments difícils per a la 
comunitat monàstica i l’abat Vives va fer mans i mànigues per intentar apaivagar 
el temporal. Per contribuir a eixugar el deute de l’Estat, va fer un donatiu de 
750 pessetes. De res no li va servir, ja que el 29 d’octubre de 1920 es decretava 
la supressió dels ordes monàstics, les canongies i les ordes militars i hospitalàries 
i la venda en subhasta pública de llurs propietats. Només es van fer vuit excep-
cions, una de les quals Poblet. Va ser l’abat Vives l’encarregat d’elaborar la llista 
detallada de les propietats monàstiques que havien de ser alienades. Com ja hem 
apuntat anteriorment, la casa del carrer de la Cort, propietat de Santes Creus, en 
va quedar exempta.

La sortida dels monjos de Santes Creus no va ser del tot sobtada. Per dis-
posició governamental, cada monjo podia emportar-se alguns efectes personals. 
Això va facilitar la sostracció de joies i documents del monestir. El 23 de juliol 
de 1821 el monjo fra Ramon Miquel, bosser del monestir, demanava al coronel 
Pere Veciana, dels mossos de les Esquadres de Valls:

dos miñones de buena conducta y esfuerzos para un viage de pocos días... El día 
de San Jaime haga vengan a este monasterio a cenar par la mañana siguiente 
poderse poner en camino. 

El monjo recomanava discreció al coronel, cap de les Esquadres de Catalunya 
i parent de l’abat Vives. El 26 de juliol dos mossos traslladaven joies de Santes 
Creus a Vilafranca del Penedès, per ser amagades per la família de l’exabat santes-
creuenc Joan Barba. Després la plata retornaria al monestir. 

15 Hem seguit l’article d’Eufemià Fort: “Un vallenc abat de Santes Creus: Benet Vives i Pi, i el trienni constitucional”, 
dins Revista Santes Creus, núm. 34 i 35 (Santes Creus, 1971-1972), p. 227-246 i 261-283 
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L’abat Vives també deixà el monestir i es traslladà al domicili familiar. Durant 
el trienni constitucional, abandonà l’hàbit cistercenc i va haver de vestir-se com 
un sacerdot secular.16

Amb el retorn de la comunitat a Santes Creus, l’any 1823, l’abat Vives es va 
haver d’enfrontar a l’àrdua tasca de reorganitzar l’economia monàstica. Si bé el seu 
període com a abat finia el 14 de setembre de 1823, es va allargar fins al 14 de se-
tembre de 1826, atès que durant el període constitucional no va exercir com a tal.

 Va morir durant la primavera del 1835, just uns mesos abans de l’exclaustra-
ció definitiva. Eufemià Fort assenyala que va ser el darrer monjo de Santes Creus 
que traspassà al monestir; segurament devia ser enterrat al claustre de manera 
anònima, com era costum.

1.4 Vallencs vinculats amb Santes Creus

Mossèn Palomer ens apropa a la figura de Bernat de Valls, en temps del rei 
Pere II. Ens diu que, essent el rei Pere el Gran a Santes Creus organitzant la con-
questa de Sicília, un dels personatges aplegats al seu voltant per coordinar-la fou el 
baró Bernat de Valls, senyor d’unes grans extensions de territori i resident a Valls, 
de la qual en prengué el cognom. Aquest cavaller fou un dels elegits pel rei per 
anar a parlamentar amb el pontífex Martí IV. Després de la guerra, el 1282, el va-
llenc va llegar tot el seu patrimoni a Santes Creus, on es retirà fins a la seva mort.17

Com ja hem esmentat, Valls era un important punt de referència per a les 
transaccions comercials del monestir amb la comarca pel que fa a la compravenda 
de productes, tant agrícoles com de bestiar. No és estrany, per tant, que esta-
blís relacions comercials i espirituals amb membres de les nissagues vallenques. 
Aquest és el cas de Macià Gornals, mercader vallenc emparentat amb el també 
mercader Joan Voltor, pel casament amb la filla d’aquest, Anna Gornals i Voltor. 
L’octubre de 1604, Macià Gornals establia una fundació a favor del monestir18 i 
uns anys més tard escollia el cenobi com a lloc on seria enterrat. Hom pot localit-
zar la seva tomba a l’ala est del claustre, just davant de la capella de l’Assumpció. 
A la llosa es pot llegir l’epitafi:

16 Una circular del ministeri de Gràcia i Justícia prohibia l’ús dels hàbits als monjos exclaustrats.
17 No hem trobat cap altra referència documental ni bibliogràfica que esmenti a Bernat de Valls. Aprofitem per constatar 
que en l’article d’Eufemià Fort: “Els investigadors de Santes Creus difunts i llur bibliografia específica sobre el monestir” 
en homenatge a l’històriador de Santes Creus Teodor Creus i Coromines (Santes Creus, 1975), quan es refereix al treball 
de mossèn Palomer Siluetes de Santes Creus (Barcelona, 1927) exposa: “Recull d’escrits molt suggestius [...], plens de dades 
històriques engrescadores, la comprovació de les quals, quan és possible, n’estableix la falsetat [...].”
18 ABSC. Llibre de fundacions, p. 69. Es tracta d’una còpia microfilmada del manuscrit.
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L’honorable Maties Gornals, mercader del poble de Santa Coloma de 
Queralt, a la villa de Valls, al temps de la seva mort elegí aquest lloc per a des-
cans del seu cos. El seu cadàver descansa aquí. Va morir el 6 dels idus d’octubre 
de 1604. 

2. Els vincles entre Santes Creus i Valls de l’exclaustració ençà

A finals de juliol de 1835, la quarantena de monjos que formaven la comuni-
tat monàstica va abandonar el cenobi. L’abat els reuní a la Sala Capitular i entregà 
a cada monjo una quantitat de 300 lliures. Segurament no sospitaven que aquella 
sí que era una partida definitiva.

L’11 d’octubre finalitzava, legalment, l’existència del monestir de Santa Ma-
ria de Santes Creus com a convent de monjos cistercencs i començava la del 

Tomba de Macià Gornals a 
l’ala est del claustre (J. Vicente)
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monument.19 Aquest dia s’acomplia la desamortització dels béns eclesiàstics i 
començava l’espoli i el saqueig que havia de culminar la nit del 29 de desembre 
de l’any 1835, quan el foc destruí el cor, el cadirat i l’orgue. Les patuleies que 
s’atansaven al monestir rapinyaven tot el que trobaven —portes, finestres, teules, 
bigues...—, encara que l’afany principal era la troballa de riqueses. Hernández 
Sanahüja ens explica com precisament una de les joies més preuades i valuoses 
custodiada al monestir, la corona de la reina Blanca d’Anjou, va acabar amb tota 
probabilitat a mans vallenques.20 Voltant per les dependències del monestir, les 
tres filles del moliner del molí de Dalt de Santes Creus, van trobar un objecte que 
els va cridar l’atenció: 

Durante uno de los días tranquilos y en medio de sus inocentes juegos, a la 
menor de las tres hermanas le llamó la atención un objeto que brillaba en un 
montón de escombros que se hallaban en un jardín o patio central del claustro 
[...] encontró abollada y sucia la parte posterior de la corona o mejor dicho de 
la diadema que adornaba la cabeza de Doña Blanca al ser sepultada en Santes 
Creus, en el año 1310; recogió el objeto, enseñándolo a sus hermanas, lo lava-
ron en el pilón del surtidor y dividiéndolo en tres partes, cada una tomó la suya 
con mucho contento y regocijo. [...] la joya era afiligranada con unos vidrios 
muy brillantes, de colores, estando bien ajenas de pensar por su inexperiencia 
y poca edad, que la corona era de oro puro y los vidrios piedras preciosas de 
gran valor. Bien pronto se cansaron de jugar con la corona, arrojando los tres 
fragmentos en un rincón del mismo claustro.

Acostumava a jugar amb les germanes una noia de Vila-rodona anomenada 
Maria. Segons el testimoni, va ser ella qui va convèncer les germanes de vendre la 
peça fragmentada. Així que la noia de Vila-rodona i la germana gran van baixar 
fins a Valls amb l’objectiu de vendre la corona. El joier vallenc, que ràpidament 
va apreciar el valor de la peça, les va enredar assegurant que allò no valia més 
de 14 pessetes. Convençudes, les nenes van agafar els diners i se’ls van repartir 
a parts iguals. Uns dies més tard, la germana gran va veure un altre fragment de 
corona damunt d’un dels capitells del claustre.

19 Sobre exclaustració i desamortització, cal consultar Cayetano Barraquer, Los religiosos de Cataluña durante la primera 
mitad del siglo XIX, vol. I-III, Imp. F. J. Altés, Barcelona, 1915-1918; i Eufemià Fort, Santes Creus de la desamortització 
ençà, Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus, 1972.
20 Bonaventura Hernández Sanahüja, Historia del Real Monasterio de Santes Creus, su fundación, progresos, ruina y res-
tauraciones verificados hasta el presente (Tarragona, 1886).
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[...] el trozo era bastante mayor que los anteriormente encontrados, y que en 
centro existía un vidrio de color amarillo, muchísimo más grande que los otros 
que le rodeaban, y todos ellos muy brillantes.

Mentre les tres germanes es disputaven el fragment de corona, va arribar 
novament la noia de Vila-rodona i, per posar pau entre les germanes, va agafar 
el tros de corona i el va llençar per una finestra que donava a l’església. Més tard, 
va recuperar la peça i la va portar al mateix joier. Aquest cop li donà a canvi unes 
arracades. Qui sap si alguna dama vallenca ha lluït o llueix, potser sense saber-ho, 
un fragment de la corona de la reina Blanca d’Anjou!

Sabem pel canonge Barraquer quin va ser el paper jugat pels vallencs en 
aquells moments d’espoli i saqueig. En una carta escrita per l’exmonjo santes-
creuenc Jaume Vila, l’any 1844, li explica:

Y quando aquellos desalmados que venian del puente de Armentera llegaron 
a nuestra casa para maltratarla y saquearla, buena suerte nos cupo que acudiesen 
para defenderla muchos vecinos armados de Valls y algunos de Alió, los cuales se 
opusieron con la fuerza a los desmanes de aquellos foragidos. [...] Nuestro mo-
nasterio que siempre ha tenido cordialidades con los ciutadanos de Valls, ha de 
reconocerles esta última muestra de estimación a la nuestra casa derrumbada.

No cal dir que els vallencs mai van tenir cap lligam jurisdiccional amb el 
monestir —com seria el cas del Pont d’Armentera— ni cap conflicte de veïnatge, 
com sí que succeí amb Vila-rodona.

2.1 Vallencs compromesos en la restauració i difusió del monument

La devastació del monument fou menor de la que hauria pogut ésser gràcies 
al nomenament del monjo Miquel Mestre i Gaset (de Puigpelat) com a rector de 
l’església de Santa Llúcia, el 1839. El monestir va tenir en el pare Mestre el seu 
primer defensor i gestor del monument durant trenta anys, fins a la seva mort 
el 1868. El pare Mestre comptà amb la dedicació i l’eficiència de Bonaventura 
Hernández i Sanahüja, membre de la Comissió de Monuments.

Qui i quan es va impulsar la restauració del monestir? Hom atribueix un 
paper destacat al moviment cultural i ideològic de la Renaixença, el qual afavorí 
el naixement, arreu de Catalunya, d’entitats de caire divers molt lligades al cata-
lanisme i amb un interès comú: la recuperació i restauració dels monuments. Els 
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seus seguidors dugueren a terme una important difusió del patrimoni, sobretot 
a través de les excursions organitzades per visitar els monuments. L’Associació 
Catalanista Científica Excursionista —predecessora del Centre Excursionista de 
Catalunya—, conscient de l’alt valor ideològic del cenobi pel fet que era panteó 
reial, esdevingué essencial en l’impuls de la seva salvaguarda i no cessà en la de-
núncia del greu perill de degradació i abandonament que patia l’edifici. Aquests 
fets es poden constatar en el bon nombre de fotografies que avui es conserven 
i que són en si mateixes un document històric de gran valor. En aquest sentit, 
l’excursió cultural que l’any 1882 van protagonitzar els membres del Rat-penat 
(grup d’intel·lectuals, d’artistes i d’escriptors), que visitaren els monestirs de Po-
blet i Santes Creus, va ser la clau de la restauració.

Del ventall d’institucions i entitats que dedicaren els seus esforços a l’àrdua 
tasca de recuperació i restauració del monument i de difusió de la seva història 
—la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Tarragona, 
els Amics de l’Art Vell, el Patronat, la Comissaria de la Restauració de Santes 
Creus, l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, etc.—, la majoria tenen com a comú 
denominador la presència de vallencs entre les seves files. 

Personatges de la talla de Francesc Blasi Vallespinosa, Fidel de Moragues Ro-
dés, César Martinell Brunet, mossèn Francesc Sanjuan Folch, entre d’altres, en-
carnen aquest sentiment d’estima i respecte que els vallencs i vallenques sempre 
han demostrat vers el monestir de Santes Creus. A través d’excursions, trobades, 
conferències, tertúlies, articles de premsa, llibres… es van difondre els valors 
històrics i artístics del monestir i va anar calant en tots els àmbits de la societat 
l’estima envers l’art i els tresors arqueològics. Tota aquella persona que sentia un 
xic de curiositat s’apropava al monestir. No és estrany, doncs, que el monestir de 
Santes Creus fos punt de trobada de tot tipus d’esdeveniments i de visita obligada 
per a tota personalitat que trepitgés la comarca. 

Iniciem la llista de vallencs amb Francesc Blasi i Vallespinosa (1872-1951), 
excursionista, fotògraf i escriptor, home d’una profunda espiritualitat. Va ser pre-
sident de la secció fotogràfica del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) i 
soci fundador de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (ABSC). Entre les seves 
obres destaquem la Guia descriptiva dels monestirs de Poblet i Santes Creus, pu-
blicada el 1928. En el seu fons fotogràfic, conservat al CEC, hom pot gaudir de 
nombroses imatges del monestir i la comarca.

La vinculació de l’arquitecte i historiador de l’art César Martinell i Brunet 
(1888-1973) amb Santes Creus es manifesta a través de tres entitats: els Amics de 
l’Art Vell, la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Tar-
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Cèsar Martinell acompanyat de Manuel Gonzàlez Alba i Robert Gerhard davant el templet del 
lavabo (AMV. Fons Impremta Castells. Autor desconegut)
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Reconstrucció de la Creu de Terme (ABSC. J. Pascual, 1948)

ragona i l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Martinell personifica la figura del 
vallenc compromès amb la recuperació i la difusió del patrimoni santescreuenc. 
Com a secretari de l’agrupació els Amics de l’Art Vell va impulsar la restauració 
de la font monumental de Sant Bernat Calbó (1932), que presideix la plaça del 
mateix nom. Posteriorment, fou l’artífex de la restauració de la Creu de Terme, 
inaugurada el 5 de setembre de 1948 en el context de celebració de la II Festa 
Anual de l’ABSC. L’any 1929 va ser nomenat membre de la Comissió Provincial 
de Monuments, en representació de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
càrrec que ocupà fins al 1935. Des d’aquesta institució donà un tracte preferen-
cial als monestirs de Poblet i Santes Creus. 

D’entre la seva amplíssima bibliografia destaquem: El monestir de Santes 
Creus (1929), Els primitius claustres de Santes Creus i Poblet (1929) i Els templets 
dels claustres de Santes Creus i Poblet: dues fases d’un mateix tipus (1966). Tam-
bé són innumerables les seves conferències i xerrades sobre el monestir. A tall 
d’exemple, l’any 1950, coincidint amb les Festes de Santa Úrsula, es va celebrar 
a Valls el vuitè centenari de la fundació de Santes Creus (prenent com a data 
fundacional el 1150). Cèsar Martinell impartí una conferència sota el títol: “Ar-
quitectura del monestir de Santes Creus”.
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Per decret de 17 de novembre de 1931, la Generalitat creava el Patronat de 
Santes Creus amb l’objectiu d’afavorir la recuperació del monument. Entre els 
seus membres no hi havia ningú resident a Santes Creus. Per pal·liar aquesta 
mancança, Eduard Toda va fer partícip de les tasques del Patronat al rector de la 
parròquia, mossèn Francesc Sanjuan i Folch, fill de Valls. El Patronat el designà 
administrador i conservador del monument, i li va concedir una modesta assig-
nació pecuniària. Mossèn Francesc havia estat nomenat rector de Santes Creus 
l’any 1909 i va exercir com a tal fins a la seva mort, el 1944. Hom el coneixia 
com “el pare abat del monestir”. Els anys del Patronat són un període de gran ac-
tivitat restauradora: obres al Palau Reial, instal·lació elèctrica a l’església, projecte 
de Museu Etnogràfic, rebaixament del nivell del claustre anterior, paviment del 
Capítol, empedrat de la plaça de l’església... Segons Eufemià Fort, la gestió de 
mossèn Folch a Santes Creus fou exemplar. Com a agraïment a la seva tasca, el 
dia del seu traspàs s’instal·là la capella mortuòria a la Sala Capitular del monestir. 
Al seu enterrament van assistir una representació del monestir de Poblet, el vicari 
general de l’Arxidiòcesi, tots els capellans de la contrada i autoritats provincials 
de Tarragona i Valls.21

El seu successor, també vallenc, mossèn Francesc Martinell, es va mostrar 
reaci a l’intent de fundació de la societat Amics de Santes Creus. Va ser mossèn 
durant poc temps, ja que l’any 1945 el va substituir un capellà jove, procedent 
del Morell, mossèn Abdó Socias Bové, el qual, juntament amb Eufemià Fort i 
Cogull i el metge Pere Serramalera, van gestar la creació de l’ABSC.

2.2 L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, fundat oficialment el 14 de setembre 
de 1947, naixia amb l’objectiu de fomentar la investigació dels elements histò-
rics, artístics i arqueològics a l’entorn del monestir cistercenc de Santes Creus. Al 
llarg dels més de seixanta anys d’història han estat més d’un centenar els vallencs 
i vallenques vinculats a l’entitat. Entre els vuitanta-dos socis fundadors hi havia 
els vallencs següents: 

– Laureà Moncunill i Rosell (núm. de soci 24).

– Francesc Blasi i Vallespinosa (26), historiador i resident a Barcelona.

21 Pere Serramalera, “Reflexió d’un passat santescreuenc, 1939-1947”, dins Revista Santes Creus, vol. XVII, Arxiu Biblio-
gràfic de Santes Creus (Santes Creus, 1997), p. 266-274.
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Grup de persones 
al claustre del 

monestir. El clergue 
probablement és 
mossèn Francesc 
Sanjuan Folch 

(AMV. Col·lecció 
Pau Mercadé. Ca. 

1910) 
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– Francesc Cases i Dalmau (27), industrial.

– Antoni Moix i Puig (39).

– Fidel de Moragas i Rodés (40), historiador.

– Francesc Vives i Ferrater (58).

– Joan Vives i Ferrater (59).

– Cèsar Martinell i Brunet (66), arquitecte i historiador del monestir 
i resident a Barcelona.

Tots van assistir a l’acte inaugural i també en Josep Rull, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Valls i industrial; Benet Cases, industrial; Josep Arana, prefecte 
de la Congregació Mariana; Joan Ramon Coll; i Josep Maria Fàbregas, per dele-
gació de l’excel·lentíssim president de la Diputació de Tarragona, alcalde de Valls, 
diputat provincial i procurador a Corts. L’encarregat del discurs de cloenda de 
l’acte fou Fàbregas. En la seva intervenció va destacar l’emoció que sentia per la 
seva condició d’alcalde de Valls, la ciutat més estretament lligada al monestir.

Els càrrecs directius de l’entitat també han estat ocupats en diverses ocasions 
per vallencs. Dels sis presidents que fins a l’actualitat han dirigit l’arxiu, dos han 
estat de Valls: Joan Ventura i Solé (1985-1994), vallenc de naixença, i Joan Papell 
i Tardiu (2001-2008), vallenc d’adopció.

2.3 Santes Creus: punt de trobada i celebracions i font d’inspiració

Sovintegen els testimonis fotogràfics i hemerogràfics que ens palesen la pre-
sència constant, des de finals del segle XIX, de grups de visitants que s’atansen al 
monestir de Santes Creus. El cenobi i el seu entorn actuen com a pol d’atracció 
per a entitats i associacions amb curiositat per redescobrir el territori, la natura, 
el patrimoni històric i artístic del país, i la seva història. Tot aquest moviment 
associatiu, que sorgeix amb la Renaixença literària, fa reviure el sentiment nacio-
nal de Catalunya i idealitza l’època medieval, quan Santes Creus era panteó reial. 
Si hom llegeix la premsa vallenca del moment, fàcilment identificarà sortides i 
trobades a redòs de Santes Creus d’entitats i associacions vallenques de tarannà 
ben divers: el Club Velocipedista Vallenc (1898), la Joventut Jaumista Vallenca 
(1912), la Congregació Mariana Vallenca (1913), la Joventut Republicana de 
Valls (1913), la celebració del primer aplec excursionista de la comarques tarra-
gonines amb la participació dels excursionistes vallencs aplegats al Grup Monta-
gut o al Valls Deportiu (1927), entre d’altres.
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També els vallencs il·lustres aprofitaren les seves estades a la capital de l’Alt 
Camp per apropar-se al monestir. Fou el cas del general d’enginyers de l’Armada 
Avel·lí Comerma, el qual visità el monestir el juny de 1914, i de l’eclesiàstic i 
escriptor Carles Cardó i Sanjuán, l’any 1928. D’altres l’immortalitzen en la seva 
obra, com els fotògrafs Ramon Rozada i Pere Català Pic, o pintors com Jaume 
Mercadé i Eduard Castells. I, fins i tot, alguns escolliren l’església de Santa Maria 
de Santes Creus per contraure-hi matrimoni; d’aquesta manera, el març de 1920 
s’hi casaven els joves vallencs Manuel Gonzàlez i Alba i Maria Castells i Roca.

Però Santes Creus no solament és un referent per a polítics, erudits i artistes, 
sinó també per als ciutadans anònims, que s’apropen al monestir atrets pel fort 
ressò de les seves grandeses i l’espectacularitat del monument o simplement per 
gaudir de la tranquil·litat i la contemplació. Perquè Santes Creus, en paraules de 
l’historiador cistercenc fra Àngel Manrique, és “Domus electa totius populati” (“la 
casa escollida de tot el poble”).

Visita del Club Velocipedista vallenc a Santes Creus (AMV. Fons Impremta Castells. Ca. 1898)
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