
PORTADA 2012-13 (impremta).indd   1 05/02/14   15:51



LLIBRE ARXIU 2013.indd   1 06/02/14   12:45



LLIBRE ARXIU 2013.indd   2 06/02/14   12:45



ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS

SANTES CREUS
Revista de l’Arxiu Bibliogràfic

Volum XXV (2012-2013)

Santes Creus
2013

LLIBRE ARXIU 2013.indd   3 06/02/14   12:45



SANTES CREUS
Revista de l’Arxiu Bibliogràfic

Volum XXV (2012-2013)

Director: la Presidenta de la Societat

Plaça de Sant Bernat Calbó
Palau de l’Abat

43815 SANTES CREUS (Tarragona)

Edita: Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Dipòsit legal: T-6-1958
ISSN: 0487-2681

© dels textos: els autors respectius

Composició: Gràficament
Impressió: Gràfiques Darc, SL

La redacció de Santes Creus no es responsabilitza de les opinions dels autors.

Amb la col·laboració de:

LLIBRE ARXIU 2013.indd   4 06/02/14   12:45



5

Sumari

Pròleg,  ...................................................................................................................................................................................................................................................................7
per Victòria Mora Pous

Conservació i restauració del retaule de Sant Joan Evangelista 
del Reial Monestir de Santes Creus,  ..........................................................................................................................................................9
per Lourdes Domedel Portabella, Núria Lladó Moreno i Josep Paret Pey

Una nova obra arquitectònica atribuïble al mestre 
Bartomeu de Girona (segles xiii-xiv): Santes Creus i Girona,  ........................................................37
per Jaume Felip i Sánchez

Visió de la mort a l’Edat Mitjana,  ............................................................................................................................................................57
per Teresa Vinyoles Vidal

Història de la granja cistercenca de la Tallada, priorat de Santes Creus, ......................73
per Marc Dalmau Vinyals

El monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses,  ....................................................................119
per Joan Sauret Gendre

In Memoriam, .............................................................................................................................................................................................................................141
per Victòria Mora Pous

LLIBRE ARXIU 2013.indd   5 06/02/14   12:45



LLIBRE ARXIU 2013.indd   6 06/02/14   12:45



7

Pròleg

Amb una mica de retard, ens complau presentar-vos el present número del 
Butlletí de l’ABSC corresponent al volum XXV, anys 2012-2013.

El Butlletí anterior va estar dedicat a la commemoració del 850 aniversari 
del Reial Monestir de Santes Creuas i a la publicació de les conferències del cicle 
Santes Creus i Valls: 850 anys d’història compartida, organitzat conjuntament per 
l’Institut d’Estudis Vallencs i l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i completat 
amb visites comentades que van deixar molt satisfet el nombrós públic assistent.

Enguany, els articles publicats en el present Butlletí, són fruit de diverses 
activitats i recerques. El primer, Conservació i restauració del retaule de Sant Joan 
Evangelista del Reial Monestir de Santes Creus, és el resultat dels treballs de conser-
vació i restauració de l’esmentat retaule, conservat a l’església del Monestir, fets 
per Lourdes Domedel Portabella i Núria Lladó Moreno i els seus col·laboradors, 
sota la direcció de Josep Paret Pey, responsable del Departament d’Escultura i 
Pintura sobre Fusta del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. 
Ens detallen, pas a pas, tota la feina feta des de l’inici, l’estudi “in situ”, les seves 
característiques, la seva iconografia, els exàmens tècnics del seu estat de conserva-
ció, el desmuntatge, la restauració pròpiament dita i el retorn al seu lloc d’origen, 
on el podem contemplar actualment. Aquest retaule, situat a la dreta de la porta 
d’entrada a l’església (mirant des de l’interior), en lloc poc il·luminat, molt fosc 
i mal conservat, havia atret, però, la visita de nombrosos visitants seguidors de 
la història llegendària de santa Maria Magdalena embarassada, segons comenten 
en nombrosos articles. Vostès podran jutjar, ara que és més fàcil contemplar-lo. 

En el segon treball, Jaume Felip i Sánchez ens presenta els seus estudis sobre 
Una nova obra arquitectònica atribuïble al mestre Bartomeu de Girona (segles XIII-
XIV): Santes Creus i Girona, en el qual proposa afegir al seu catàleg d’obres cone-
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gudes (entre d’altres, la primitiva tomba de Pere el Gran a l’església del Monestir 
de Santes Creus) la traça d’elements de la portada de l’església de Santes Creus no 
esmentada per altres autors com Barrachina o Español.

Teresa Vinyoles ens fa una completíssima Visió de la mort a l’Edat Mitjana, 
un treball amè i molt didàctic en el qual, com si fos una crònica visual, ens va 
mostrant la preparació vers la mort, els testaments, els costums abans de l’en-
terrament, els familiars i amics, la processó camí de la tomba, les ordenances 
municipals i eclesiàstiques que condicionaven els costums, amb una precisió i 
uns exemples que no tenen res a envejar als reportatges fotogràfics actuals. La 
professora Vinyoles ens oferí aquest estudi en una xerrada a la seu de l’ABSC, i 
els assistents esperaven amb delit la publicació dels seus estudis.

A continuació, Marc Dalmau Vinyals estudia la Història de la granja cister-
cenca de la Tallada, priorat de Santes Creus. El seu treball és exhaustiu: història, 
arqueologia, documentació des dels segles XII i XIII fins avui, recerca oral, carto-
grafia, calcs de dibuixos…, no hi ha cap detall que el senyor Dalmau hagi passat 
per alt. I en el treball agraeix la col·laboració i els consells de dos membres de la 
Junta Directiva de l’Arxiu: Elisabeth Baldor i Antoni Virgili; així mateix, algunes 
de les fotografies que il·lustren el text pertanyen al fons de l’Arxiu.

Finalment, i com a conseqüència d’una visita de l’ABSC a Balaguer, Joan 
Sauret ens presenta un bon resum de la història del Monestir cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses, a tocar de la ciutat de Balaguer. Un monestir cistercenc 
femení poc conegut que, després de 300 anys de solitud, reapareix per reivindicar 
la seva història i convidar-nos a participar en el seu renaixement. Com he dit, 
socis, junta i amics de l’ABSC van organitzar una excursió a aquest indret, on 
vam ser magníficament rebuts pel senyor Sauret, l’alcalde de Balaguer i el rector 
de la parròquia. Ens van ensenyar tot el que es pot veure i l’acondicionament dels 
espais exteriors, aptes per a la tasca de divulgació del monestir i els seus entorns. 
Ens parlaren també de la continuació de les obres de restauració i els seus desitjos 
de futur, que passen, entre d’altres, per formar part de la Ruta del Cister, anhel 
que recolzem plenament des de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.

Agraïm a tots els autors la seva disponibilitat per a la publicació d’aquest 
Butlletí i fem un reconeixement a tots els membres de Junta que han fet possible 
la sortida d’aquesta publicació, nascuda ja fa 65 anys, amb l’esperança de conti-
nuar molts anys més.

Victòria Mora Pous
Presidenta
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Conservació i restauració del retaule de Sant Joan 
Evangelista del Reial Monestir de Santes Creus

Lourdes Domedel Portabella
Núria Lladó Moreno 

Josep Paret Pey

Fitxa tècnica

Nom de l’objecte: Escultura policromada. Retaule
Tècnica: Fusta tallada i policromada. Pintura a l’oli i dauradura 
Època - autor: 1603. Renaixement. Inconegut
Dimensions: 505 cm alt x 253 cm ample x 52 cm fons 
Ubicació: Església del Monestir de Santes Creus, situat als peus de la nau 

central, al cantó esquerre 
Població: Aiguamúrcia (Alt Camp)
Nº Reg. CRBMC: 11335

Fitxa professional de l’actuació de conservació i restauració

Promotor: CRBMC i Museu d’Història de Catalunya de la Direcció Ge-
neral de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

Tipus: Museístic i religiós
Superfície: 12,78 m2 aproximadament
Data: Actuació efectuada durant els anys 2010-2011 i 2012.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXV: 9-36 (2012-2013)

LLIBRE ARXIU 2013.indd   9 06/02/14   12:45



10

Direcció facultativa de la intervenció: 
Josep Paret Pey: Responsable del departament d’escultura i pintura sobre 

fusta del CRBMC

Direcció tècnica de la intervenció:
Lourdes Domedel Portabella: Llicenciada en Belles Arts (UB), especialitat en 

Conservació i Restauració. 1991
Núria Lladó Moreno: Llicenciada en Belles Arts (UB), especialitat en Conser-

vació i Restauració. 1991

Equip de treball: 
Josep Paret Pey: CRBMC. Direcció facultativa, coordinació, desmuntatge i 

muntatge
Lourdes Domedel Portabella i Núria Lladó Moreno:
 Direcció i execució dels processos de conservació – restau-

ració del suport i de la policromia
Jesús Zornoza: Reforços estructurals de la fusta dels basaments
Idoia Tantull: Desmuntatge del Retaule   
Laia Roca: Desmuntatge del Retaule    
Voravit Roonthiva: Muntatge del Retaule
Carles Aymerich: Responsable del departament de fotografia del CRBMC
Núria Oriols: Responsable del laboratori del CRBMC l’any 2010
Inés Ordóñez: Becària de laboratori del CRBMC l’any 2010   

 

Descripció general de l’obra

El retaule de fusta policromada i daurada de Sant Joan, del Monestir de San-
tes Creus, s’organitza segons el principi de la simetria axial, és a dir, l’eix central 
és el que determina la distribució. S’inicia en el cos superior, un frontó triangu-
lar, en el timpà del qual trobem la imatge del Déu Pare que corona el conjunt, 
continua en l’entaulament i el cos central amb la taula en la qual es representa el 
Sant titular que es troba emmarcada per pilastres i columnes i acaba al mig de la 
predel·la, dividida en tres compartiments per mitjà de pilastres daurades i en els 
que s’exposen diverses escenes de la vida de Crist.

L’arquitectura del retaule és de decoració classicista, que llavors es denomi-
nava “al romano”, amb un repertori típicament renaixentista com són les co-
lumnes de fust estriat, capitells corintis o l’entaulament. Tota aquesta estructura 

LLIBRE ARXIU 2013.indd   10 06/02/14   12:45



11

s’ornamenta amb una sèrie d’elements escultòrics d’origen pagà, com són els 
putti (que transmuten en àngels), o bé elements decoratius d’arrel clàssica com 
les garlandes vegetals i les volutes.

El retaule es va confeccionar amb fusta de pollancre segons el resultat dels 
exàmens de laboratori. Les taules, construïdes per la unió, a cantell, de diverses 
posts estan reforçades, per darrera, amb travessers, subjectats amb claus de forja. 
El suport està preparat a la manera tradicional, amb diverses capes de guix i cola 
que serveixen per regularitzar la superfície, i facilitar l’aplicació del color. Els ele-
ments que composen l’estructura arquitectònica estan policromats mitjançant la 
tècnica del tremp, probablement de cola, que es combina amb el daurat amb or 
fi aplicat sobre una capa fina de bol (segurament argila vermella), reservant-se per 
la tècnica a l’oli les taules de petit i gran format —predel·la, timpà i taula central.

Descripció iconogràfica

El retaule dedicat a Sant Joan Evangelista presenta, com a decoració principal, 
un seguit d’escenes que il·lustren la litúrgia de l’ofici diví de Crist i el seu deixeble, 
St. Joan. Aquestes es distribueixen pels diferents nivells del retaule, des dels basa-
ments, la predel·la i la taula central, fins arribar al timpà del frontó de coronació.

Les figures del basament, format per dos caixes policromades amb les figures 
d’un home vell —dreta— i un home jove o una dona —esquerra—, es presenten 
únicament coberts per un tros de teixit que els cobreix de cintura per avall, lligat 
amb un nus a l’alçada dels malucs, deixant despullat el tors. Possiblement repre-
sentin unes figures d’atlants que suporten el pes de l’estructura arquitectònica 
que descansa sobre ells, a tal efecte mantenen els braços apujats per tal d’aguan-
tar-la. L’ús d’aquesta iconografia no es limita només a l’antiguitat clàssica, sinó 
a aquelles èpoques en les quals es revisen i adopten els patrons clàssics, com per 
exemple el Renaixement.

A la predel·la trobem, emmarcats en daurat, quatre personatges i tres escenes 
centrals. A les estructures o caixes laterals hi ha representades virtuts cardinals i 
teologals referents a l’excel·lència i bondat del Sant, a l’advocació del qual està 
dedicat el retaule.

Les virtuts d’esquerra a dreta: 
La Justícia: Frontal esquerre. Virtut cardinal representada per un personatge 

femení amb els ulls embenats que sosté a la mà dreta una espasa nua, símbol de 
les penes que els esperen als que delinqueixen i a l’esquerra aguanta una balança, 
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símbol del pes de les bones i dolentes accions. Porta riques vestidures i corona 
de reialme.

La Caritat: Lateral interior esquerre. Virtut teologal que es representa per un 
cos femení amb dos nens, un agafat i l’altre als peus —figures que fan al·lusió a 
les altres virtuts teologals: la fe i l’esperança. El vestit que porta és vermell per la 
seva similitud amb el color de la sang, que és vessada en sacrifici per els altres. 

L’Esperança: Lateral interior dret. Virtut teologal representada per una dona 
jove, embarassada, amb una palma a la mà esquerra recolzada contra el cos, i una 
àncora recolzada al terra, a la mà dreta, símbol de la salvació per les seves qualitats 
de fermesa. Al cantó superior esquerre hi ha un raig de llum divina.

La Fe: Frontal dret. Virtut teologal representada per un cos femení d’una 
verge amb una gran creu amb Crist crucificat a les mans. El vestit no és blanc, 
sinó vermell, però llueix al cap un mocador blanc, símbol de puresa. 

Les tres escenes centrals d’advocació Cristològica, d’esquerra a dreta:
Nativitat: Naixement del nen Jesús. Maria, Josep i el nen, mig incorporat, 

es troben en un espai amb columnes, al fons l’estable mostren l’ase i el bou. Tres 
àngels envolten la figura de l’infant i quatre pastors vénen a adorar-lo.

Calvari: Jesús és crucificat entre els dos lladres, el bo i el dolent, el primer 
penedit de les seves culpes abaixa el cap avergonyit, el segon —esquerre de la 
imatge— increpa i insulta a Crist. Als peus, la Verge i Sant Joan, la primera 
mirant cap amunt i Maria Magdalena plorosa abraçant la creu. Al fons, la ciutat 
de Jerusalem llunyana i impassible i en primera línia, als peus de la creu, la cala-
vera i restes òssies, indicatius del lloc on va ser enterrat el primer home, Adam, 
justament on es planta la creu del calvari, símbol de la redempció dels pecats de 
l’home

Davallament: El Crist exànime és baixat de la creu per José d’Arimatea i Ni-
codemo —uns dels dos personatges encara apujat a l’escala— que l’embolcallen 
en el llenç blanc de puresa, Sant Joan agafa la Verge sofrent i Maria Magdalena, a 
l’esquerra, plora desconsolada. Dos dones santes prenen la mà de Crist i preparen 
el seu cos en el sudari. Als peus de l’escena apareixen els atributs de la crucifixió, 
el martell, els claus, l’esponja..

La taula situada al centre del conjunt:
Dedicada a Sant Joan Evangelista que, en actitud de beneir, és representat 

com un jove imberbe vestit amb un mantell vermell, amb un aspecte quasi feme-
ní degut a la llarga cabellera i a la dolçor del seu rostre Els seus atributs habituals 
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són l’àliga, la copa de verí (miracle dels cicles dels apòstols, quan escapa de l’en-
verinament per la senyal de la creu, en forma de dragó alat), l’olla d’oli bullent 
(recorda el suplici de la Porta Llatina) i la palma del paradís (Sant Joan dins l’olla 
bullent). Els llibres i la ploma als peus parlen dels texts sagrats i de la seva tasca 
com a redactor dels evangelis.

La seva llegenda personal, recollida per Tertulià, el situa a Roma, a l’època 
de l’emperador Dioclecià, el qual va manar sotmetre’l al suplici de l’oli bullent 
—part esquerra de la taula— A la dreta se’l representa desterrat a l’illa de Patmos, 
on veu aparèixer en el cel la Verge coronada d’estrelles amb el nen Jesús en els 
braços i on els deixebles a esquerra i dreta s’inclinen davant l’ermità Sant Joan per 
acomiadar-lo davant el seu imminent ascens al cel.

El Timpà amb el Pare Etern:
La figuració del Pare Etern manté els trets tradicionals del patriarca, d’aspec-

te majestuós, amb llargs cabells i barba blancs, que apareix sobre els núvols amb 
mant de color porpra i envoltat d’angelets.

Examen organolèptic i diagnosi. Estat de conservació 

El suport presenta un atac generalitzat d’insectes xilòfags (Anobium puncta-
tum) que ha provocat el debilitament de la fusta i pèrdues puntuals de matèria. 
De major consideració en el revers, ha arribat a afectar, en algun cas, l’estabilitat 
estructural d’algun dels fragments —veure entaulament. De manera menys ex-
tensa, però més demolidora, s’ha pogut observar també una afectació provocada 
per tèrmits principalment en les zones on la humitat ha estat més present afa-
vorida per les acumulacions de pols —els basaments i les superfícies properes a 
la finestra, és a dir, timpà i entaulament. Aquest últim presenta, en la superfície 
interna, bona part de la seva matèria de constitució desapareguda convertint 
el suport en una fina làmina de fusta que tot just serveix per aguantar l’estrat 
pictòric.

També s’observen fissures i separacions en les unions de les posts de les tau-
les —taula de Sant Joan, predel·la, basament— així com algunes esquerdes pro-
fundes, de dimensió considerable, tant en les taules com en les peces massisses —
columnes— provocades probablement pels moviments propis del material com 
a conseqüència dels canvis d’humitat i temperatura existents a l’edifici —sense 
control climàtic— i petites fissures que han ocasionat els claus de forja utilitzats 
per la subjecció entre els diferents elements del retaule.
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La preparació blanca, de tipus tradicional, presenta un estat de conservació 
molt irregular, en algunes peces es troba molt debilitada i en d’altres manté una 
bona cohesió interna. S’observen llacunes puntuals en les taules i pèrdues més 
generalitzades i importants en els elements arquitectònics afectats, més directa-
ment, pels alts nivells d’humitat a què ha estat sotmesa l’obra (veure marc, on la 
preparació s’ha inflat per l’efecte de l’aigua i ha desplaçat i rebregat el full d’or). 

En les taules s’ha pogut observar com, de manera puntual, s’ha utilitzat un 
entelat per reforçar juntes o certes zones on la fusta es trobava d’origen debilitada.

Totes les alteracions que pateix el conjunt, tenen una repercussió directa 
en la conservació de la capa pictòrica. La humitat ambiental i de capil·laritat, 
provinent del subsòl i del mur, així com els moviments que ha sofert el material 
de suport ha provocat nombrosos aixecaments i pèrdues importants de l’estrat 
pictòric, sobretot en les peces estructurals del retaule on les decoracions es varen 
realitzar amb full d’or i colors al tremp. Aquest deteriorament es localitza majo-
ritàriament a les parts inferiors —bases i part inferior de la predel·la— i centrals 
del retaule —columnes, entaulament i marc (amb greus alteracions que van des 
del suport, fins les capes superficials).

En superfície trobem una gruixuda capa de pols i altres partícules sòlides 
(entre elles, sutge) que donen un aspecte blanquinós i esmorteït al conjunt. Sota 
d’aquestes pel·lícules de brutícia trobem —sobretot a les taules, policromades a 
l’oli— els efectes de la degradació d’un vernís oxidat, enfosquit i fortament ad-
herit a l’estrat pictòric amb una aplicació molt irregular que ha provocat regalims 
evidents a la taula central.

Procès de conservació-restauració. Descripció general

Les tasques de restauració s’inicien amb una sèrie de procediments comuns a 
totes les peces. Aquests són la compilació, en un primer moment, de totes aque-
lles accions prèvies i necessàries per fer arribar el conjunt als tallers del CRBMC 
de manera segura, per tot seguit, un cop l’obra es troba a les instal·lacions de 
destí, emprendre les tècniques d’examen precedents als tractaments pròpiament 
de restauració. Aquests estudis previs ens aportaran les dades necessàries per tal 
de decidir l’adequació definitiva dels processos proposats.
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1a fase: processos a realitzar in situ:
1. Desmuntatge del retaule, inventari i numeració dels fragments que l’englo-

ben. Elaboració de croquis explicatiu de la distribució de peces i dels tipus 
d’ancoratges entre elles i entre elles i el mur. 

2. Primera neteja de les acumulacions de pols i altres partícules seques, princi-
palment les localitzades en el revers i interior de les estructures, amb aspira-
dor i brotxes suaus.

3. Embalatge dels objectes; prèviament es protegeixen de manera puntual amb 
paper japonès i cola cel·lulòsica aquelles parts de l’estrat pictòric en risc 
de despreniment durant el trasllat. Les diverses peces que formen el retau-
le s’emboliquen amb plàstic de bombolles, protegint especialment els seus 
punts més vulnerables.

4. Reportatge fotogràfic de totes aquestes operacions executades in situ, prèvies 
al trasllat als tallers del CRBMC.

5. Transport de l’obra al Centre de Restauració de la Generalitat de Catalunya, 
realitzat per una empresa especialitzada en el transport d’obres d’art.

2a fase: Mètodes d’examen i anàlisi previs a la intervenció, un cop l’obra ha ar-
ribat als tallers del CRBMC
6. Núm. de registre: adjudicació d’un número de registre d’entrada en el 

CRBMC
7. Documentació fotogràfica inicial detallada: 

7.1. Reportatge fotogràfic de l’anvers i revers de totes les peces del retaule i 
del seu estat de conservació actual. 

7.2. Mètodes d’examen amb llum visible, UV i IR.
7.3. Realització de l’informe gràfic del conjunt amb el mapeig d’alteracions 

de cada una de les peces, previ a la intervenció.
8. Presa de mostres per a definir els materials constitutius del retaule, des del 

suport de fusta fins als aglutinants de les pintures, pigments emprats en la seva 
elaboració i definició de la composició química de les seves capes de superfície.

9. Desinsectació del suport: El procés realitzat ha estat de caràcter preventiu 
i curatiu. Inicialment, s’ha efectuat una desinsectació curativa per anòxia, 
procediment no tòxic amb atmosferes transformades basat en l’eliminació 
de l’oxigen i substitució per nitrogen, procés que es realitza dins d’una cam-
bra. Aquest mètode preliminar i curatiu s’ha complementat posteriorment 
amb un de preventiu, que consisteix en l’aplicació d’un producte insecticida 
i antifúngic, el principi actiu del qual és la permetrina, aplicat per injecció 
(anvers) i també per impregnació (revers).
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3a fase: Tractaments de restauració (adaptats a la problemàtica de cada un dels 
fragments)
10. Fixació de la capa pictòrica: Aquest procés ha consistit en l’aplicació, a pin-

zell o xeringa —segons les necessitats—, de diversos adhesius de pH neutre, 
segons les zones i les tècniques pictòriques a tractar. 

11. S’ha intervingut, en aquells punts on la policromia es troba despresa, total o 
parcialment. Igualment, on s’ha considerat necessari o convenient s’ha fet la 
readaptació de l’estrat pictòric per mitjà de pressió o pes. En casos puntuals, 
la inclusió de la cola ha anat precedida per una solució hidroalcohòlica amb 
funció vehiculant, d’aquesta manera s’ha facilitat la posterior penetració de 
l’adhesiu. 

12. Consolidació del suport: Per aconseguir que el procés de consolidació del 
suport sigui efectiu, ha estat necessari primerament retirar, de manera me-
cànica, tota la brutícia acumulada que omplia les cavitats provocades pels 
insectes xilòfags. El tractament de consolidació ha consistit en l’aplicació 
mitjançant injecció i impregnació a pinzell o paletina de resines sintètiques 
en totes aquelles zones on la fusta es troba més degradada i debilitada com 
a conseqüència de l’acció dels insectes xilòfags fins assolir un alt nivell de 
consistència. 

 Una vegada aconseguit l’objectiu, s’ha considerat oportú, com a mesura pre-
ventiva, portar a terme el reompliment d’una bona part de les pèrdues de 
matèria amb una resina epoxídica de dos components, lleugera, elàstica i 
de fàcil reversibilitat o, en les zones amb pèrdues de grans dimensions refer, 
mitjançant un parquetatge, fet amb fusta de balsa i la resina anteriorment 
esmentada, per tal de crear una estructura flexible i similar a la lígnia, per 
tal d’evitar que aquestes zones debilitades puguin ser novament un focus 
on s’acumuli la pols i la brutícia. Per altre banda, també s’han reforçat els 
bastiments encolant, amb una resina vinílica, certs fragments del suport que 
presentaven esquerdes i/o fissures. En els dos basaments s’han reconstruït 
les bases de les caixes inferiors, perdudes totalment, amb empelts de fusta de 
cedre i s’han reforçat interiorment mitjançant una nova estructura de fusta.

13. Neteja de la fusta de suport: S’han enretirat els excessos de pols i altres re-
sidus amb aspirador, per a després aprofundir en la neteja de la fusta amb 
esponges i aigua destil·lada En el revers d’algunes de les peces on aquesta re-
sultava més costosa a causa de les grans acumulacions de pols i terra, sobretot 
en el coronament i l’entaulament, s’han fet servir diferents mètodes abrasius 
emprant espàtules, raspalls de diferent duresa i altres eines apropiades. 
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14. Tractament del metall: Totes les peces de metall (claus) que s’han localitzat 
han rebut un tractament de passivació —formació d’una pel·lícula relativa-
ment inert, sobre la superfície del metall que el protegeix de l’acció d’agents 
externs. Primerament, s’ha procedit a eliminar l’òxid amb raspallets metàl-
lics i llapis de fibra de vidre per, un cop eliminades les acumulacions d’òxid, 
realitzar una aplicació a pinzell d’un producte passivador, que transforma les 
restes d’òxid que encara queden, novament en metall.

15. Neteja de la capa pictòrica, seguint el Protocol de Neteges del CRBMC: 
– Proves de neteja: S’han efectuat diverses cales de neteja per tal de definir 

la metodologia a seguir segons les diferents tècniques pictòriques que 
trobem en el retaule, així com el grau de neteja que és convenient assolir 
en cada un dels casos.

– Neteja mecànica: Es porta a terme una primera neteja de la brutícia 
superficial de manera mecànica, és a dir, amb aspirador i paletina de pèl 
suau.

 La intervenció en l’estrat pictòric s’ha realitzat per fases. Primerament, 
s’ha portat a terme una neteja de la brutícia superficial adherida a l’es-
trat pictòric per mitjans aquosos per, posteriorment i en base als resul-
tats aconseguits amb les substàncies buffer, passar a utilitzar dissolvents

– Neteja aquosa de la capa pictòrica a l’oli: S’ha utilitzat una solució tam-
pó de pH 5,5, lleugerament àcida, a la qual s’hi ha afegit un agent 
quelant, per facilitar l’extracció d’elements metàl·lics i la dissolució de 
sals. En alguns casos, per millorar el poder humectant de la solució, 
localitzar-ne l’acció i disminuir el poder i la velocitat de penetració s’ha 
optat per gelificar la solució tamponada amb un derivat de la cel·lulosa.

– Neteja amb dissolvents de la capa pictòrica a l’oli: Després de les proves 
pertinents s’ha optat per utilitzar un solvent gel polar, retirat en sec i 
posteriorment esbandit amb dissolvents i amb hidrocarburs. 

– Daurats: Després de comprovar la reactivitat del daurat amb els sis-
temes de neteja aquosos, s’ha decidit emprar la mateixa solució que 
s’emprarà per a les carnacions però en aquest cas aplicada en emulsió 
W/O (Water in oil) elaborada amb solució tampó 5.5. (4)— evitant 
d’aquesta manera el contacte directe de l’aigua amb el full metàl·lic. 
Posteriorment s’ha fet l’esbandit amb un hidrocarbur. 

– Neteja en sec del tremp: alguns dels fragments decorats amb pintura al 
tremp, per la seva alta solubilitat, s’han netejat amb gomes d’esborrar 
de poca duresa i esponges de làtex vulcanitzat i ph neutre.
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 Les restes de cera s’han eliminat mitjançant calor aplicat de manera localit-
zada (aparell d’aire calent) i posterior esbandit amb un hidrocarbur.

16. Tractaments de presentació final:
16.1. Massillat: Reparació de la capa de preparació amb carbonat càlcic i 

cola animal —composició tradicional— únicament en les taules po-
licromades a l’oli. En la resta de l’estructura del retaule, decorat amb 
full d’or i tremp, no s’ha recuperat la capa preparatòria desapareguda, 
ja que el criteri de reintegració final ha estat arqueològic

16.2. Reintegració pictòrica: Reintegració cromàtica il·lusionista en les pèr-
dues pictòriques de les taules policromades a l’oli —predel·la, taula 
central i timpà— i reintegració arqueològica per a les peces que com-
posen l’arquitectura estructural del retaule
L’acabat final de color de les decoracions, s’efectua en dues fases: 
– Primera reposició de color amb pintures a l’aigua. Aquarel·les.
– Segona i definitiva reintegració de color amb la mateixa resina uti-

litzada per l’envernissat final —a la mateixa dissolució—, barreja-
da amb pigments. 

 Els fragments de l’estructura del retaule daurats a l’or i policromats al 
tremp s’han reintegrat cromàticament, de manera majoritària, amb 
colors a l’aigua, i puntualment s’ha emprat resina amb pigments per 
aconseguir un major poder cobrent del color aplicat. 

16.3. Envernissat: Aplicació d’una o dues pel·lícules de resina de baix pes 
molecular, dissolta en hidrocarburs alifàtics i aromàtics, en diferents 
concentracions de resina segons les necessitats de cada una de les pe-
ces: 20gr, per a totes les decoracions al tremp on es volia aconseguir 
una acabat mate i 30gr o 50gr, per a la resta.

17. Documentació fotogràfica final detallada: reportatge fotogràfic de l’anvers i 
revers de totes les peces del retaule i del seu estat un cop finalitzada la inter-
venció. 

18. Redacció de l’informe tècnic i gràfic on es detallen les alteracions que presen-
tava l’objecte inicialment i els processos duts a terme per tal de corregir-les i, 
si és possible, eliminar-les

19. Muntatge del retaule i presentació final “in situ”:
19.1. Protecció del revers: Aplicació d’un teixit no teixit, inert, de polietilè 

i d’alta densitat que permet minimitzar l’estrès tèrmic facilitant la co-
municació interior-exterior de la humitat ambient, obstaculitzant l’ac-
cés als agents de pol·lució i brutícia, com partícules seques, pols i altres 
contaminats orgànics. El teixit s’ha subjectat amb cargols i volanderes 
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de petites dimensions en el revers d’una de les peces, l’entaulament, 
tapant d’aquesta manera l’estructura posterior que, per la seva forma 
i situació en l’espai, és especialment susceptible a les acumulacions de 
pols i brutícia (procedents de la finestra) 

19.2. El conjunt del retaule s’ha presentat i s’ha subjectat al mur a partir 
d’una nova estructura d’alumini anoditzat. Aquesta estructura s’ha 
distribuït, ancorada en la paret de pedra, de manera vertical i horit-
zontal. Les estructures verticals funcionen com a eixos de distribució 
de l’esquelet horitzontal —mòbil i disposat segons els cossos del re-
taule—, al qual van assegurades i travades finalment totes les peces del 
conjunt. Amb aquest sistema de muntatge totes les peces s’han separat 
preventivament del mur de pedra, evitant així les condensacions d’ai-
gua i altres alteracions. De la mateixa manera, la repartició final de pe-
sos —en l’actualitat suportada per les noves estructures metàl·liques— 
afavoreix la conservació i l’estabilitat física dels fragments integrants 
del retaule, originàriament recolzats els uns sobre els altres.

19.3. Per minimitzar la visió de la separació de la predel·la amb els basa-
ments —recolzada aquesta, amb el nou muntatge, sobre dos angles 
metàl·lics de 90º subjectats a l’estructura metàl·lica general— s’ha op-
tat per col·locar unes tapes de fusta de cedre posteriorment tenyides 
amb tints hidroalcohòlics.
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Fotografies rellevants

General abans de la intervenció General després de la intervenció

Detall taula central: Sant Joan

Detall entaulament: dos àngels sostenen l’escut 
de Santes Creus
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Fotografies “in situ” d’abans de la intervenció

Vista lateral esquerra abans de la intervenció Vista lateral dret abans de la intervenció

Detalls caixa entaulament: acumulació de pols, brutícia i dipòsits orgànics
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Procés de restauració: Desmuntatge del retaule

Treballs preliminars: retirada superficial de pols 
amb paletina i aspirador

Treballs preliminars: fixació provisional de la 
policromia abans del desmuntatge

Desmuntatge del frontó

Desmuntatge d’una columna
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Neteja de la pols, la brutícia i els dipòsits 
orgànics de dins de la caixa de l’entaulament

Desmuntatge de l’entaulament
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Desmuntatge de la predel·laDesmuntatge taula Sant Joan

Vistes laterals del mur del basament després del desmuntatge
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Retirada de pols dels reversos de les peces abans de l’embalatge

Procés d’embalatge de les diferents peces del retaule amb plàstic de bombolles per al transport
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Vista de la nau de l’església amb diferents peces del retaule embalades 
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Procés de Restauració: Anòxia

Vista de diferents peces del retaule dins la cambra d’anòxia del CRBMC

Procés de restauració: consolidació

Treballs de fusteria per a l’estabilització de 
pèrdues de suport de fusta: parquetatge i 
empelts
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Galeria fotogràfica: fotografies d’estudi de les diferents peces del 
retaule abans i després de la intervenció

Basament dret abans i després de la intervenció

Basament esquerra abans i després
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Predel·la, vista general abans i després

Pilastres abans i després
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Predel·la, les tres escenes abans i després
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Columnes, general abans Columnes, detall part inferior fust abans i després

Columnes, 
detall 
capitell 
abans i 
després
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Base de les columnes amb la data de fabricació del retaule: 1603

Taula central, general abans i després

Taula central, detall de la part superior abans i després
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Entaulament, general abans i després

Taula central, detall del rostre de Sant Joan abans i després

Entaulament, vista superior abans i després
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Frontó triangular, vista general després de la intervenció

Frontó, detall figura Déu Pare

Frontó, detall del rostre de Déu pare abans i després
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Procés de Restauració: Muntatge

Vista general del muntatge durant la fabricació de la nova estructura d’alumini anoditzat

Angle d’alumini de 10 x 20 cm protegit amb 
espuma de polietilè on recolza actualment el pes 
del retaule

Vista de la subjecció de la nova estructura amb 
una mínima separació del mur per a facilitar 
la ventilació de la peça

Muntatge i col·locació de la predel·la sobre els 
dos angles d’alumini
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Vista de la protecció amb teixit de polietilè de la caixa de l’entaulament per a evitar l’entrada de 
pols, brutícia i dipòsits orgànics
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Una nova obra arquitectònica atribuïble al mestre 
Bartomeu de Girona (segles xiii-xiv): Santes Creus i Girona

Jaume Felip i Sánchez

Resum

Aportació de noves atribucions sobre el treball arquitectònic del mestre Bar-
tomeu de Girona, un artista del qual fins ara només es coneixia l’autoria de la 
portada gran de la catedral de Tarragona com a obra arquitectònica. Es propo-
sa adjudicar-li, també, la traça d’elements de la portada de l’església de Santes 
Creus, a la darreria del segle xiii, i la construcció de l’absis de l’església de Sant 
Feliu de Girona i alguna aportació al convent dominic gironí, al voltant de mit-
jan primer quart del segle xiv.

Paraules clau: Bartomeu de Girona, monestir de Santes Creus, Tarragona, 
Girona, escultura, arquitectura, gòtic radiant

Abstract

Provision of new attributions on the architectural work of the expert Barto-
meu de Girona. Hitherto we only knew his authorship of the portal of the great 
cathedral of Tarragona, as architectural work. We also proposed award him some 
trace elements of the front of the church of Santes Creus —in the late thirteenth 
century— and the construction of the apse of the church of Sant Feliu of Girona 
and some contribution to Dominican convent of Girona, around mid first quar-
ter of the fourteenth century.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXV: 37-55 (2012-2013)
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Keywords: Bartomeu de Girona, the monastery of Santes Creus, Tarragona, 
Girona, sculpture, architecture, radiant gothic

Hom accepta, que Bartomeu de Girona fou un dels artistes catalans més 
importants del seu moment. Nascut segons sembla ser, de manera versemblant, 
vers l’any 1250, el seu art es considera fruit d’un taller local fortament influït per 
les tendències franceses del moment: desenvoluparà un estil ben particular, que 
ha ajudat a destriar-ne la producció i a identificar-ne les obres amb una certa 
seguretat. La seva importància rau en ser, a partir de l’estat de les investigacions 
actuals, el primer escultor català de nom conegut, a més de ser l’introductor a 
les nostres contrades del gòtic radiant. Ell i els col·laboradors del seu taller seran 
autors de les obres més rellevants de l’època, per la qual cosa reben encàrrecs de 
prelats i de la mateixa corona. 

El camí per a tenir una visió clara del seu art i del seu catàleg no ha estat fàcil: 
la figura del mestre Bartomeu de Girona restà durant el darrer mig segle dins un 
núvol de dubte i confusió a causa de la publicació l’any 1960 d’un estudi del ca-
nonge J. Serra Vilaró1 en la qual l’emèrit arqueòleg tarragoní, poc coneixedor del 
treball escultòric gironí, malgrat que el mestre disposava d’un catàleg important 
d’obres des d’una època tan reculada com el segle xix, emeté una sèrie d’hipò-
tesis que negaven l’autoria de la majoria de les obres documentades del mestre, 
especialment la portada de la catedral tarragonina. Arran del referit estudi molts 
historiadors, perplexos, van rebutjar la majoria de les atribucions fetes al mestre 
Bartomeu. La situació es restablí a partir de les contribucions de Dalmases i José 
Pitarch2 que, amb encert, establiren un nou aparell crític i relacionaren l’obra 
gironina conservada amb l’existent a l’àmbit tarragoní. Més recentment, els tre-
balls de Jaume Barrachina Navarro han acabat de clarificar la situació respecte al 
treball escultòric atribuïble al nostre mestre3.

1 SERRA VILARÓ, Joan, El frontispicio de la catedral de Tarragona, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV, Tarragona, 1960.

2 DALMASES, Núria de i JOSÉ PITARCH, Antoni, «L’època del Cister, s. xiii», Història de l’Art Català II, Edicions 62, 
Barcelona 1985, p. 187-196.

3 BARRACHINA NAVARRO, Jaume, «El mestre Bartomeu de Girona», Locus Amoenus, 7, 2004 p. 117-135.
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Catàleg atribuït o documentat4

En una primera fase en terres gironines se li atribueix un hipotètic treball 
com a arquitecte a la desapareguda seu de Girona (de fet, rep la intitulació de 
mestre de la seu de Girona quan treballa a la seu de Tarragona), a més del treball 
escultòric supervivent a la destrucció de l’antiga basílica: 

– En primer lloc, la marededéu de Gràcia o de Bellull, situada a l’angle 
oest de l’ala sud del claustre de la catedral gironina, de gran format, en 
posició sedent, ricament treballada, presenta com a novetat el fet de ser 
coronada per uns angelets que sorgeixen del dosseret superior que l’ai-
xopluga. 

– El sepulcre de Guillem de Montgrí, realitzat poc abans de la seva mort, 
l’any 1273, el qual sembla que hauria disposat d’un marc arquitectònic 
singular, atès que dos capitells mixtilinis del claustre de la seu en podrien 
haver format part.

– Un calvari, suposada obra de taller per la seva factura adotzenada, tot i 
haver estat model de dues còpies més situades en terres gironines.

Arran de la signatura d’un contracte datat el 15 de juny de l’any 1277 el 
mestre i el seu taller passaran a construir, per encàrrec de l’arquebisbe Bernat 
d’Olivella i el capítol tarragoní, la portada principal de la catedral de Tarragona, 
incloent-hi la gran rosassa que la corona, amb un estipendi xifrat en 20 sous 
setmanals. El 30 d’agost del 1282 es documenta un pagament amb l’àpoca refe-
renciada pel canonge historiador Blanch en el seu arxiepiscopologi5. L’any 1291 
encara hi treballava, si més no, una carta reial l’anomena mestre de la seu tarrago-
nina. S’atribueix al mestre Bartomeu el disseny de tota la façana i la rosassa, amb 
el cobriment dels dos darrers trams de les voltes de la nau central. El treball escul-
tòric abastaria la realització de vuit figures d’apòstols i de la marededéu i el nen de 
la porta principal, així com la decoració de traceries i pinacles que ornamenten el 
conjunt. En època posterior s’afegirien els apòstols i profetes que hi mancaven, 
així com la decoració del timpà a càrrec de Jaume Cascalls i el seu taller6.

4 Seguim la bibliografia i exposició publicada per BARRACHINA, J., lloc citat. 

5 BLANCH, Josep, Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, Ed. Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1985, vol I, p. 170. Citat per CAPDEVILA FELIP, Sanç, La Seu de Tarragona, 
sèrie II, volum XIII, Biblioteca Balmes, Barcelona, p. 34-35.

6 CAPDEVILA FELIP, Sanç, lloc i obra citada.
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El sepulcre de Bernat d’Olivella, mort l’any 1287, seria tal vegada obra d’al-
gun membre destacat del seu taller, si tenim present que el seu naturalisme s’allu-
nya de l’estereotip formal del mestre Bartomeu7.

El sepulcre del rei Pere II el Gran a l’església del monestir de Santes Creus 
també degué ser obra de mestre Bartomeu en una primera versió. La seva apor-
tació, però, no degué agradar per la qual cosa s’hauria substituït pel conjunt exis-
tent. Del mestre només en subsistirien els dos lleons on reposa el vas de pòrfir i, 
tal vegada, el disseny de les traceries del baldaquí gòtic, semblants a les traceries 
cegues de la portada catedralícia. En cobrà, l’any 1293, la quantitat de 4.000 
sous de la cúria reial. El 1295 ja estaria molt avançada la construcció perquè el rei 
Jaume II li diu com vol que sigui col·locada la imatge del sepulcre8.

Portada de l’església del monestir de Santes Creus

La presència del mestre Bartomeu de Girona al monestir santescreuí a fi de 
realitzar l’encàrrec reial podia haver estat aprofitada per la comunitat cistercenca 
per proposar-li, tal vegada, l’acabament de l’obra de la portada que en aquell mo-
ment encara no devia estar finalitzada. En tot cas, el paper del mestre s’hauria li-
mitat a la traça i el disseny del conjunt, sense que s’hi pugui apreciar el seu treball 
personal o del seu taller més immediat. Diem això per la gran afinitat observable 
entre les traceries del gran finestral que corona la portada i les traceries emprades 
per mestre Bartomeu a la façana de la catedral de Tarragona o al baldaquí del 
sepulcre del rei Pere II, en la seva part afrontada amb l’altar. El finestral és una 
mostra clara del gòtic radiant. És de grans dimensions per donar més claror a l’in-
terior de la nau del temple. També s’aprecia una certa similitud entre els arcs cecs 
o l’arqueria cega situada als costats de la porta de mig punt i els arcs cecs sobre el 
sòcol de la portada tarragonina, amb elements de secció circular, tot i que en el 
cas tarragoní es desenvolupa amb més complexitat. 

Tot fa pensar que s’haurien seguit alguns dissenys del mestre, però el conjunt 
no reeixí gaire i no quedà ben resolt: les arqueries cegues emmarquen uns escuts, 

7 BARRACHINA NAVARRO, Jaume, obra citada, p. 129. Esmenta CADAFALCH, Cristina, «Cap de l’Arquebisbe 
Bernat Olivella», Pallium. Exposició d’Art i Documentació, Catedral de Tarragona, Tarragona, 1992, núm. 29, p. 80, per 
invocar la bibliografia allà referida.

8 La bibliografia respecte a la construcció del sepulcre del rei Pere II és extensíssima. Us remetem novament a BARRAC-
HINA NAVARRO, J. i la bibliografia allà esmentada.
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Portada de l’església del Monestir de Santes Creus (fot. de l’autor)

Arqueria que flanqueja la porta principal de l’església del Monestir de Santes Creus (fot. de l’autor)

LLIBRE ARXIU 2013.indd   41 06/02/14   12:46



42

però no harmonitzen amb la resta de la porta. Fins i tot, a cada costat de la porta 
es veu un pilar i arrencades d’arc que indicarien l’intent de construir un pòrtic 
que té tot l’aspecte de no haver estat mai realitzat.

Retorn a terres gironines

La presència del mestre a Tarragona és clara i evident durant el període cons-
tructiu catedralici (1277-1295). Hem pogut documentar l’activitat econòmica 
particular del mestre l’any 1287, quan féu una comanda de diner i arròs per 
a un vaixell que era destinat a Gènova i Sicília9, i també l’any 1289, quan uns 
habitants d’Alcover, on l’obreria de la seu tenia rendes, confirmen un deute a 
Berenguer de Vic, procurador del mestre Bartomeu10. A partir de l’any 1295 es 
perdia la pista documental del nostre artista, però amb les notícies i atribucions 
que aportem podem allargar dues dècades més el seu periple artístic.

És així com a mitjan any 1313 trobem a Tarragona un mestre Bartomeu que 
disposa d’eines a la pedrera de Tarragona, algunes de les quals foren venudes als 
encarregats de l’obra d’extreure la pedra per al vas o sepultura de la reina Blanca 
per al monestir de Santes Creus11. Coneixem el lligam entre el mestre Bartomeu 
de Girona i el sepulcre del rei Pere el Gran a Santes Creus i per això creiem que 
no és massa arriscat formular la hipòtesi que aquest mestre Bartomeu és el mestre 
ara estudiat. Tot sembla indicar que el mestre es venia unes eines que no utilitza-
va perquè havia mudat el seu taller a terres gironines.

Convent de Sant Domènec de Girona

Durant la guerra i croada contra el rei Pere II el Gran, Girona patí fortes des-
truccions en tots els edificis situats fora dels murs de la ciutat, que finalment fou 
ocupada l’any 1285 per les tropes de Felip l’Ardit. El convent de Sant Domènec, 
fundat l’any 1253 a extramurs de la ciutat, restà completament destruït a causa 
del setge militar. A la darreria del segle xiii la comunitat començà a cercar recursos 

9 Apèndix documental, doc. núm. 1.

10 Apèndix documental, doc. núm. 2.

11 Apèndix documental, doc. núm. 6, transcrit per COMPANYS, Isabel i MONTARDIT, Núria, El Castell del Rei en 
temps de Jaume II. Edició comentada dels llibres de comptes de l’obra (1313-1317), Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV, Secció d’Arqueologia i Història, núm. 97, Diputació de Tarragona, 1995. No el relacionen amb mestre 
Bartomeu de Girona, ni el fan constar al seu estudi.
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Arqueria sobre el sòcol de la portada principal de la Catedral de Tarragona (fot. de l’autor)

Creu patent que corona la portada principal de la Catedral de Tarragona (fot. de l’autor)
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Absis de l’església colegiata de Sant Feliu de 
Girona (d’una postal antiga)

Clau de volta de 
l’absis de l’església 
de Sant Feliu 
de Girona (fot. 
Ramon Cassany)
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per a la reconstrucció i optà, finalment, per construir dins del cercle murat un nou 
convent. Fins ara se’n tenien poques notícies, de l’inici de la nova obra, però ara 
disposem de documentació extreta de l’arxiu reial que ens permet comprovar com 
una part molt important del primer impuls fou degut al patrocini del rei Jaume II. 

Efectivament, el rei concedí al prior i convent de predicadors —amb una 
solemne carta atorgada des de Palamós el 8 de juny del 1298, «a honor de Déu e 
per remey de les ànimes dels precessors seus e de la sua» i a fi de «reparar la lur es-
gleya que en temps que la dita ciuta de Girona era assatjada fo enderrochada»— 
totes les rendes que cobrava al lloc de Caldes de Llagostera [Caldes de Malavella] 
durant tres anys, després de la possessió temporal que n’havia de fruir la comtessa 
Sibil·la d’Empúries. Aquesta proferta es devia afegir a la de molts gironins i amb 
aquesta seguretat les obres no trigarien a començar. No fou fins a l’any 1306 que 
els frares reberen una primera paga de la cort reial, amb un import de 1.760 sous 
barcelonesos. Després consten pagaments (per any) de 1.579 sous i un diner 
(1307), 1.350 sous (1308), 540 sous (1310) i 650 sous (1311). No cobraren res 
l’any 1312 a causa de la venda de Caldes d’una carta de gràcia feta a favor de 
Guillem Esquerrer12 i es reconegué l’any 1313 que la cort reial devia 4.420 sous 
al convent13. 

És en aquest marc cronològic que hauríem de situar la contribució del mes-
tre Bartomeu, a qui Pere Freixas ha atribuït dos caps de mida natural que haurien 
fet el paper de mènsules, encastats als murs de la sala capitular del convent. L’atri-
bució s’ha qualificat d’indubtada i interessant pel fet d’esdevenir nexe clar entre 
l’estil gironí i el de les escultures de la portada de la catedral tarragonina14. Resta 
per avaluar si Bartomeu féu alguna aportació de caire arquitectònic en aquest 
conjunt conventual.

Església de Sant Feliu de Girona

Un altre dels edificis que quedà força malmès durant el setge de les tropes del 
rei francès Felip l’Ardit fou el de la col·legiata de Sant Feliu. De la darrera dècada 
del segle xiii trobem notícies d’unes projectades obres, com les provinents del 
testament de l’any 1293 del sagristà segon de Sant Feliu, Ramon de Sanmartí, 

12 Apèndix documental, doc. núm. 4.

13 Apèndix documental, doc. núm. 5.

14 FREIXES i CAMPS, Pere, «El convent de Sant Domènech de Girona», L’Art Gòtic a Catalunya. Arquitectura, vol. I, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, p. 223.
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que llegava 200 sous a guardar fins que l’església fos obrada15. Marquès suposa 
que l’any 1309 ja es treballava a l’església perquè raona que els préstecs monetaris 
són presos pel sepulcre de Sant Narcís i aquest no es construí fins a la darreria del 
primer terç del segle xiv16.

De fet, quedava poc temps per a l’inici de l’obra, i així ho indicaven sengles 
cartes reials dirigides per la cort de Jaume II al tresorer reial, Pere March, on es 
manaven pagar cinc-cents sous al procurador de l’església de Sant Feliu, en una 
primera carta de l’any 1310. En una darrera carta, del setembre del 1312, es tor-
nava a insistir en el pagament que es destinava «a la reparació de l’església» fins 
arribar a pagar la quantitat deguda per la cort reial17.

A partir de les Actes Capitulars, Marquès concluí que l’any 1313 ja es tre-
ballava en l’absis, que l’any 1318 el presbiteri ja era cobert i que a l’any 1326 el 
capítol destinava tres mil sous per a la construcció d’un tram de volta de la nau 
central i del sepulcre de Sant Narcís18.

Malauradament, no queden gaires notícies directes de la construcció de 
l’edifici que permetin conèixer els mestres que intervingueren en l’inici de la 
construcció i no es disposa de llibres d’obra fins a l’any 1348, una data massa 
reculada per esbrinar-ne res19.

En aquest punt pren importància la similitud que la imatge de l’anyell im-
molat inclosa a la clau de volta de l’absis té amb les representacions d’animals del 
mestre Bartomeu, especialment en el rinxolat de la llana i la disposició i forma 
del cap i de les orelles. Pot servir com a exemple el moltó que un dels lleons del 
sepulcre santescreuí té sota les seves urpes. La creu patent que du l’anyell té una 
tipologia poc corrent i és idèntica a la creu patent que corona la portada de la 
catedral de Tarragona, anteposada davant la gran rosassa. 

Es limità la tasca del mestre Bartomeu a un treball escultòric o també pren-
gué part en la direcció i el mestratge en la construcció de l’absis de l’edifici? 
Alguns indicis, com que els finestrals de l’absis són llargs i esbelts, propis del 

15 MARQUÈS i PLANAGUMÀ, Josep Maria, «El temple de Sant Feliu de Girona al segle XIV», a Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins (Girona) XLII, (2001), p. 131.

16 Ibídem.

17 Apèndix cocumental, doc. núm. 3. 

18 CLARA, Josep i MARQUÈS, Josep Maria, Sant Feliu de Girona, Ed. Parròquia de Sant Feliu de Girona, Col·lecció 
Sant Feliu, Girona, 1992, p. 17.

19 MARQUÈS, Josep Maria, lloc i obra citada. Recentment CHAMORRO TRENADO, Miquel Àngel, La construcció de 
l’església de Sant Feliu de Girona al segle xiv. Els llibres d’obra. Universitat de Girona, Girona, 2004, 414 p.
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gòtic radiant, ens fan pensar que Bartomeu dirigia l’obra. També sembla un fet 
característic del nostre artista la inclusió de sarcòfags romans als murs de la cons-
trucció, tal com podem veure a l’absis de l’església de Sant Feliu i com també 
havia fet al costat dret o de l’epístola a la façana de la catedral de Tarragona. 
Aquest fet tant singular podria haver estat motivat per l’admiració que Bartomeu 
professava envers els artistes romans, als quals tant deu el seu estil escultòric: els 
cabells rulls, el drapejat de les túniques i la separació dels caps en la preparació 
de les escultures de gran format (apostolat de Tarragona i escultura jacent de 
l’arquebisbe Olivella). Tal vegada, aquesta influència explicaria la seva evolució 
en el camp escultòric i el seu manierisme en la producció de menor importància.

 

Sarcòfag romà (paleocristià) encastat al mur de la portada de la Catedral de Tarragona (fot. de l’autor)

Sarcòfag paleocristià (del total de vuit que hi ha) encastat al mur interior de l’absis de l’església de 
Sant Feliu de Girona (fot. Ramon Cassany)

LLIBRE ARXIU 2013.indd   47 06/02/14   12:46



48

Apèndix documental

Document 1

Tarragona, 3 de desembre de 1287?

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), Fons Notarial de Tarrago-
na, Caixa 1, Manual núm. 2 (1287-1288?), fol. 3r.

Mestre Bartomeu, picapedrer de la seu de Girona, féu una comanda d’ordi 
per valor de 37 lliures 6 sous i 10 diners i 20 lliures d’arròs amb destí a Gènova 
i Sicília.

Ego Dominicus Martini, civis Barchinone, confiteor vobis Pelegrino Cer-
dani quod recepi et cetera a vobis in comanda ·XL· et VII solidos et VI denarios 
barchinonenses de terno emerçatas in ·XL· jarris olei in nave in quibus sunt 
·D·XL·VIII olei quod oleum promito portare mecum in hoc viatico quod modo 
facio apud Januam et partes Sicilie in nave nostra. Et in loc et cetera ad s. et cetera 
quod possim etiam per. et mittere et cetera Et dicta comanda et cetera

Testes Bernardus Vitalis et Berengarius Riba
Item vobis magistro Bartholomeo, petrario Sedis Gerunde, ·XXX·VII· libras 

·VI· solidos ·X· denarios barchinonenses de terno in cargis et media et in ·XX· 
libras arrocii missis in nave nostra, implicare in formento.

Testes predicti
Tercio nonas decembris
 

Document 2

Alcover, 18 de juliol de 1289

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), Fons Notarial d’Alcover, 
Manual núm. 109(1284-1285/1289), Sèrie II, Quadern IV, fol 1r. 

Bernat Vales i la seva muller Lícia, habitants d’Alcover, prometen a Bernat 
Alcover i la seva muller Micaela que no resultaran perjudicats per aquella fiança 
que feren a Berenguer de Vic, procurador de mestre Bartomeu. 

Nos Bernardus Vales et ipsius uxor Licia, habitatores et cetera, per nos et 
cetera promitimus firme ac sollempni stipulacione vobis Bernardo Alchoverii et 
uxori vestre Miquele et vestris et cetera nos cum omnibus bonis nostris habitis et 
habendis indempnes servare et custodire ab omni illa obligacione et assecuraci-
one quam vos fecistis cum Berengario de Vico procuratori magistri Bartholomei 
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de omni illa quantitate peccunie quam nos insimul debebamus eidem magistro 
Bartholomeo in quantum ad nostram partem contingerit. Et quia nos absentes 
vos cum dicto Berengario predictum debitum convenistis vos promitimus in-
dempnes servare cum predictis omnibus bonis vestris et solvere vobis partem nos-
tram quam in dicto pertinant debito per totum mensem proximum venturum 
augusti diebus adiatis et temporibus assignatis. Et si ultra ipsum mensem pro 
predicto debito solvendo ex dilacione partis nostre dampnum aliquod sustineritis 
totum vobis et vestris promitimus restituere et emmendare super quibus et cetera 
obligamus omnia bona nostra. Renunciamus et cetera. Ego dicta Liciam juro.

Testes sunt Petrus Cabeça et Petrus Payes. 
XV kalendas augusti.

Document 3

Girona, 8 de setembre de 1312

Arxiu de la Corona d’Aragó, Registre de Cancelleria, núm. 298, fol. 140r.

Manament al tresorer reial, Pere March, a fi que pagui 500 sous barcelonesos 
—com a part del pagament del que resta en deute per la cort reial segons carta 
de deute datada el 3 de novembre de 1310— al procurador de l’església de Sant 
Feliu de Girona, per a la reparació de l’església.

Jacobus et cetera fideli thesaurario suo Petro Marci, salutem et cetera, dici-
mus et mandamus vobis quatenus de denariis questiarum quos nos exhigimus 
noviter in episcopatu Gerunde detis et solvetis ecclesie Sancti Felicis Gerunde seu 
procuratori ipsius quingentos solidos barchinonenses in soluto pro rata usque 
ad concurrentem quantitatem eorum que per curiam nostram ipsi ecclesie pro 
reparatione eiusdem debentur cum littera nostra data Barchinone tercio nonas 
novembris Anno Domini Mº·CCC·Xº. Et facta solucione presentem recuperetis 
litteram cum apocha de soluto. Nichilominusque solucionem ipsam in dorso 
predicte nostre littere per manum notarii qui dictam conficiet apocham conscri-
bi faciatis. Datum Gerunde VIº idus septembris anno predicto.

Bernardus de Abbacia m. expedivit
Ex peticione provissa
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Document 4

Girona, 6 de sembre de 1312

Arxiu de la Corona d’Aragó, Registre de Cancelleria, núm. 298, fol. 140v.

Manament de Jaume II al tresorer reial perquè pagui el que resta de deute 
al prior i convent dominic de Girona així que el rei recuperi el lloc de Caldes de 
Llagostera ara penyorat i venut per carta de gràcia a Guillem Esquerrer. Assenyala 
que el deute està detallat en un albarà estès pel mestre racional Pere Boïl en data 
17 d’octubre de 1311.

Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et cetera per presentes volumus et 
concedimus vobis religiosis priori et conventui domus fratrum predicatorum 
Gerunde quod quam proximo nos recuperaverimus a Guillelmo Esquerrerii et 
ad manus nostras tenebimus locum Caldarum de Lacostaria cum eius redditi-
bus, exitibus et proventibus vos ipsos redditus exitus et proventus et alia jura 
loci predicti teneatis, habeatis et recipiatis pro solucione et satisfaccione ne illius 
peccunie quantitatis que per curiam nostram vobis debetur et remanet ad solven-
dum de maiori quantitate quam olim vobis concessimus pro reparacione ecclesie 
vestre et pro qua dictos redditus, exitus, proventus et alia jura per certum tempus 
tenuistis prout de hiis apparet per quoddam albaranum dilecti magistri racionalis 
curie nostre Petri Boyl cum quo de predictis computastis quod fuerit scriptum 
in Barchinona XVII die mensis ocobris Anno Domini Mº CCCº undecimo. Ita 
quod vos dictos redditus, exitus, proventus et alia jura predicta teneatis, habeatis 
et recipiatis tantum et tamdiu donec vobis in predicto residuo fuerit integre sa-
tisfactum. Mandantes per presentes thesaurario nostro necnon baiulo dicti loci 
Caldarum qui pro tempore fuerit quod recuperato per nos dicto loco responde-
ant et satisfaciant ac responderi et satisfieri faciant vobis dictis priori et conventui 
vel cui volueritis loco vestri de redditibus, exitibus proventibus et aliis juribus in 
residuo dicti debiti ut superius continetur. Soluciones autem quas inde recipietis 
scribi volumus per manum publicam in dorso albarani predicti et inde a vobis 
recipi apochas de soluto per baiulum supradictum, cui etiam mandamus quod 
in finali solucione dicti debiti recuperet a vobis predictum albaranum et litera 
quas a nobis habeatis super predictis et presentem cum apocha de soluto. Datum 
Gerunde, VIIIº idus septembris Anno Domini MºCCCºXIIº

Guillelmus Augusti mandato regio 
facto per Petrum Marci
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Document 5

Barcelona, 15 d’abril de 1313

ACA, Registre de Cancelleria, núm. 298, fol. 208r-209v.

Manament del rei Jaume II a Pere March, tresorer reial, a través del qual li 
manifesta que recuperi el darrer albarà i pagui al prior i convent de predicadors 
de Girona els 43.420 sous i 11 diners que li resten per pagar de la promesa inicial 
feta pel rei per carta atorgada en data: Palamós, 8 de juny del 1298, on es con-
cedí per tres anys les rendes de Caldes de Malavella (antigament de Llagostera), 
un cop finida la possessió temporal de dites rendes a favor de la comtessa Sibil·la 
d’Empúries. Com que el rei assignà posteriorment dites rendes al noble Dalmau 
de Rocabertí, s’acordà que els frares cobressin la meitat de les rendes en sis anys. 
Es detallen els diferents pagaments anuals i s’esmenta que, a causa de la venda 
feta pel rei de la vila de Caldes a favor de Guillem Esquerrer, els frares n’obtin-
gueren a canvi la meitat de les rendes de Cardedéu i Vilamajor.

Jacobus et cetera fiddeli thesaurario nostro Petro Marci et cetera. Cum per 
curiam nostram debeatur subscrita peccunie quantitatis religiosis priori et con-
ventui fratrum predicatorum Gerunde cum albarano magistri racionalis curie 
nostre tenoris sequentis: 

Jo en Pere Boyl maestre racional de la cort del senyor Rey, atorch a vos frare 
Pere de Vaylldamel, prior del convent dels frares preycadors de Girona que vos 
per part del convent dels dits frares havets demanat que fos fet compte per mi al 
dit convent de la rahó deiús escrita: és a saber que vos dit prior mostres e liuras a 
mi ·I· albarà fet per mi axí com a racional al dit convent, la tenor del qual és aytal:

Jo en Pere Boyl et cetera atorch a vos frare Pere de Vaylldamel prior del con-
vent dels frares preycadors de la ciutat de Girona que vos en nom e en loc del 
dit convent havets demanat al senyor Rey que us fos fet compte de la rahó deiús 
escrits de qual compte yo he fet a vos axí con se segueix, és a saber que mos-
tràs a mi una carta del senyor Rey, segellada ab segell pendent e fo feta en lo 
port de Palamors ·VIº· idus junii Anno Domini MºCCºXCºVIIIº en la qual 
era contengut que·l dit senyor a honor de Déu e per remey de les ànimes dels 
precessors seus e de la sua, dóna e atorga per ·III· anys tansolament al prior e al 
convent dels dits frares preycadors per reparar la lur esgleya que en temps que la 
dita ciuta de Girona era assatjada fo enderrochada, totes les rendes, exides esde-
veniments e altres drets que·l dit senyor havia e haver devia en la vila de Caules 
de Lagostera e de son terme finit emperò lo temps que la noble dona na Sibil·la 
comtessa d’Ampúries devia tenir e rendre per assignació del dit senyor les dites 
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rendes e exides e esdeveniments segons que totes les damuntdites rahons eren 
largament contengudes en la dita carta. Encara mostràs a mi translat d’una letra 
del dit senyor Rey tramesa al batle general de Catalunya e al batle del dit loc de 
Caules e fo feta en Muntblanch ·IIIº· nonas madii Anno Domini MºCCCºVIIº 
en la qual se conté que com al noble en Dalmau de Rochabertí fossen assignats 
sobre les rendes e esdeveniments del dit loc de Caules ·II· mille · D · solidos 
barchinonenses en esmena e composició de una quantitat de diners que li era 
deguda per lo senyor Rey N’Amfós de bona memòria frare del dit senyor Rey, 
e a suplicació dels frares preycadors de Girona fos fet manament al batle del dit 
loch de Caules que fos respost als dits frares que les rendes e esdeveniments del 
loc damuntdit segons la tenor de la carta de la assignació damuntdita e après lo 
dit prior soplegàs al dit senyor que la sua assignació fos observada e tenguda a ell 
lo dit senyor e ab la letra damuntdita de que viu un translat provehí e tingué per 
be que·ls dits frares reebessen e prenguessen cascun ayn per ·VI· anys complits 
per compensació dels dits ·III· anys la meytat de les dites rendes e esdeveniments 
de Caules de Lagostera e que·l dit noble que prengués l’altra meytat e que finit 
lo tems dels dits vi anys reebés complidament lo dit noble de les dites rendes de 
Caules los dits ·II· mille D· solidos barchinonenses a ell assignats segons que totes 
les coses damuntdites com pus largament contengudes en la dita letra del senyor 
Rey. En après mostràs a mi ·i· alberà testimonial d’en Guillem de Ciges batle 
General de Cathalunya en lo qual es contengut que en l’any de ·M·CCC·VI qui 
finí en MCCCVII foren venudes les rendes dels dits lochs de Caules per III mille 
DCXX solidos barchinonenses dels quals foren pagats als dits frares segons la dita 
certificació MDCCLX solidos barchinonenses. E axí falliren a ells de compliment 
de la meytat de les dites rendes ·L· solidos barchinonenses. Item en l’any següent 
comensant en l’any de M·CCC·VII e finent en deembre del any MCCCVIII 
foren venudes les dites rendes per ·III· mille DLXXX solidos barchinonenses de 
les quals foren pagats als dits frares MDLXXIX solidos I denario barchinonenses. 
E axí fallaren e minvaren a ells aquest any CC·X solidos XI denarios barchino-
nenses. Item l’any comensant el janer de MCCCVIII e finent el mes de deembre 
del any MCCCIX foren venudes les dites rendes de Caules per ·III· mille CC 
solidos barchinonenses de les quals foren pagats als dits frares MCCCL solidos 
barchinonenses. E axí minvaren e falliren a els aquest any CL solidos barchino-
nenses. Item en l’any comensant el mes de janer de l’any MCCCIX e finent en lo 
mes de deembre de l’any MCCCX no foren venudes les dites rendes per lo batle 
general per sò com lo senyor rey havia feta venda ab carta de gràcia an Guillem 
Esquerre del dit loch de Caules. E el senyor Rey provehí e ordonà ab letra sua feta 
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en lo setge d’Almeria VIº kalendas decembris Anno Domini MºCCCºXº que 
per esmena de les dites rendes de Caules reebessen los dits frares la meytat de ·II· 
mille D solidos barchinonenses sobre les rendes de Cardedéu e Vilamaior e l’altra 
meytat reebés lo noble en Dalmau de Rochabertí. E segons que·n fuy certificat 
per los comptes d’en Rumeu Guerau qui solia ésser tresorer de la senyora Reyna 
foren venudes les rendes del dit loch per DXL solidos barchinonenses los quals 
reeberen los dits frares e axi minvaren e falliren a ells d’aquest any DCCX solidos 
barchinonenses. Item segons la dita certificació d’en Guillem de Ciges, en l’any 
següent comensant el mes de janer de l’any MCCCX e finent el mes de deembre 
de l’any MCCCXI foren assignats als dits frares en les dites rendes de Cardedéu e 
de Villamajor DCL solidos barchinonenses. E axí a compliment de la meytat dels 
dits ·II· mille D solidos falliren e romangueren a pagar DC· solidos barchinonen-
ses, les quals totes quantitats damuntdites degudes e romanens a pagar al convent 
dels dits frares fan per V anys damunt contenguts finens el mes de deembre del 
dit any ·MCCCXI en la forma damunt escrita son mille septingenti viginti so-
lidos XI denarios barchinonenses. E axi roman a fer paga al dit convent de ·I· 
any a compliment dels dits ·VI· anys lo qual any sera fenit el mes de deembre de 
l’any MCCCXII. E yo he cobrada la dita carta del senyor Rey segellada ab segell 
pendent e lo dit translat de la dita letra del senyor Rey e el dit alberà d’en Guillem 
de Ciges. Emperò, la dita letra de la assignació feta sobre·ls drets de Cardedéu 
e de Vilamajor roman en vostre poder per part del dit convent per demanar e 
haver paga a compte de l’any damunt dit qui roman a compliment dels ·VI· anys 
damuntdits. Estec emperò que vos demanvets que us fos fet compte de la dita 
assignació de Cardedéu e de Vilamajor a la rahó que valien les rendes del dit loc 
de Caules de que damunt és fet compte per ço com la dita letra de la dita assig-
nació dels dits ·II· mille D solidos de Cardedéu e de Vilamajor deyts que devia 
ésser feta segons la primera assignació de Caules e aquella rahó que les rendes del 
dit loch de Caules havien valgut per què sia salvat e retengue al dit convent que si 
lo senyor Rey manarà que sia fet compte per la dita assignació de Cardedéu e de 
Vilamajor a la dita valor de les rendes de Caules de que damunt vos és fet compte 
que·s deja ésser fet compte daytant com serà trobat que fossen més les rendes de 
Caules que aquelles de Cardedéu e de Vilamajor. En testimoni de la qual cosa 
faç lo present albarà segellat ab lo segell del dit meu ofici. Scrit en Barchinona a 
XVIII dies de octobre Anno Domini MºCCCºXIº.

Segons la tenor del qual albarà romàs a fer compte de la dita rahó per ·I· any 
finent en les kalendas de jener del any MCCCXII. E munta a la dita rahó de 
la meytat de MD solidos segons la tenor de la dita letra del senyor Rey MCCL 
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solidos barchinonenses. E fuy certificat per en Guillem de Ciges, batle general de 
Cathalunya e per alberà seu que en lo dit any no fo res pagat al dit convent de 
la dita assignació. Encara es cert que·l senyor Rey ha demanada e suplicació de 
vos dit prior atorga e volch que fos fet compte al dit convent d’aytant com era 
estat minvat e fallit del dit primer atorgament per lo senyor Rey fet al dit convent 
sobre lo dit loch de Caules de Lagostera per la segona assignació damuntdita 
dels lochs de Cardedéu e de Vilamajor. De la qual assignació de Vilamajor e de 
Cardedéu fo fet compte a vos en l’albarà damunt contengut per los ·II· anys dels 
·III· derrers damuntdits a rahó de MCCL solidos e en aquest present vos en és 
fet compte axí com damunt se conté per lo derrer any dels dits ·III· anys. E mun-
taren los · III· anys primers dels dits ·VI· anys comptat ·I· any ab altre segons la 
certificació del dit batle general ·X· mille ·CCCC· solidos barchinonenses. E de la 
meytat d’aqueses ço és ·V· mille CC solidos vos fo feta paga en partida a compte 
en partida axí com apar en l’alberà damunt contengut e romanen vos en pagar 
·M·DCC·XX· solidos XI denarios barchinonenses e fet compte semblant per 
los altres ·III· anys a compliment dels dits ·VI· anys muntaren a aquella matexa 
quantitat de V mille CC solidos e d’aquestes vos es estada feta paga en partida e 
compte en partida per los dits ·II· anys, axí com en lo dit alberà és contengut ço 
és a rahó de ·M·CCL· solidos. E axí roman a compliment dels ·V· mille CC soli-
dos que devia aver lo dit convent en los dits ·III· anys derrers ·II· mille DCC· so-
lidos. E axí munta en suma ço que és degut e roman a pagar al dit convent per les 
dites rahons a compliment de tots los dits ·VI· anys quatuor mille quadringentos 
viginti solidos undecim denarios barchinonenses. E yo he cobrat lo dit alberà e 
la dita letra del senyor Rey e l’alberà d’en Guillem de Ciges. E no trop que altres 
pagues vos en sien estades fetes, si emperò a anant apparien retinch al senyor Rey 
que·s deguessen abatre de la quantitat damuntdita. En testimoni de la qual cosa 
faç lo present alberà segellat ab lo segell del dit meu offici. Scrit en Barchinona a 
·XII· dies del mes d’abril Anno Domini MºCCCºXIIIº. 

Id circo, recuperato in cancellaria nostra alberano predicto et pro cautela 
curie lacerato, vobis dicimus et mandamus quatenus de peccunie curie nostre 
tribuatis et solvatis dicto priori et conventui quantitatem premissam que est qua-
tuor milium quadringentorum viginti solidorum et undecim denariorum barchi-
nonensium. Et facta solucione, presentem recuperetis litteram cum apocha de 
soluto. Datum Barchinone XVIIº kalendas madii Anno Domini millesimo tres-
centesimo terciodecimo.

Guillelmus de Rovira ex
alberano racionalis
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Document 6

ACA, Reial Patrimoni, Apèndix General X-78, folis corresponents. 

Anotacions fetes per Ferrer de Lillet, veguer de Tarragona, mentre duraren les 
obres al Castell Reial de Tarragona. Les despeses següents deriven de manament reial 
a fi d’ajudar al mestre que treballava al sepulcre de la reina Blanca d’Anjou en l’ex-
tracció de pedra de la pedrera.

fol. 4v
Item, compré ·II· perpals de mestre Berthomeu, costaren XX solidos
1313, maig, 4, Tarragona

fol. 6v
Item compram ·IIII· tascons de mestre Berthomeu, qui pesaren ·XXIIII· li-

bre
e mija, costaren X solidos VI diners

1313, juliol, 18
fol 11v
Item costà ·I· may que aguem a comprar de maestre Berthomeu, costà VIII 

solidos.

Avaluador: Jordi Morelló Baget
(Institució Milà i Fontanals - CSIC (Barcelona)
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Visió de la mort a l’Edat Mitjana

Teresa Vinyoles Vidal 
IRCVM [Institut de Recerca en Cultures Medievals]

Universitat de Barcelona

“Atenent a que alguna cosa no és pus certa 
que la mort, ne res menys cert que la hora la 

mort… fas e ordon mon testament”1

1. Introducció

Amb aquestes paraules, o semblants, comencen molts testaments baix me-
dievals, paraules que ens apropen a la única certesa de la vida: la mort. Realitat, 
per altra banda, incerta pel que fa a l’hora i a les circumstàncies del traspàs. Hi 
ha diverses fonts històriques que ens permeten estudiar els rituals mortuoris i 
l’evolució de la idea de la mort al llarg dels temps medievals. Tenim les restes 
arqueològiques que ens mostren tombes i llocs d’enterrament. Els textos litúr-
gics que ens descriuen rituals funeraris, els testaments que ens apropen tant a les 
creences individuals com als costums arrelats en una època i un lloc determinats, 
així mateix disposem de fonts literàries i d’iconografia que ens ofereixen diverses 
visions de la mort. En aquest text entrarem en el tema, especialment, per mitjà 
dels testaments barcelonins dels darrers segles medieval. 

Tot i que no correspon a l’aspecte que es desenvoluparà en aquestes pàgines, 
en primer lloc, i en el context de les tombes reials conservades al monestir de San-
tes Creus, voldria recordar breument que va ser freqüent que els comtes-reis de la 

1 AHPB [Arxiu Històric de Protocols de Barcelona], Ramon Morell, 16/9, f. 13v.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXV: 57-72 (2012-2013)
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Corona d’Aragó fossin soterrats en espais monàstics. Així les despulles de Ramon 
Berenguer IV, el Sant, que va morir a Borgo San Dalmazzo, el 7 d’agost de 1162, 
foren portades al monestir de Ripoll, on també havien rebut sepultura diversos 
membres de la primera dinastia comtal. El sarcòfag estava cobert de planxes d’ar-
gent fins que fou saquejat pels francesos; i el cos del comte cremat en el context 
de les guerres carlistes el 1835. Es conserva la música i la lletra d’un plany dedicat 
a la mort de Ramon Berenguer IV.2 Les despulles de la reina Violant d’Hongria 
reposen a Vallbona de les Monges. Pere el Gran, Jaume II i Blanca d’Anjou tenen 
les seves tombes a Santes Creus. Poblet es va convertir en panteó reial, igual que 
el monestir de les Avellanes rebia les sepultures els comtes d’Urgell. 

En aquest text, deixarem de banda les tombes singulars i els llocs de sepul-
tura dels dignataris per apropar-nos a la idea de la mort i el ritual funerari baix 
medieval, entretenint-nos en els exemples procedents dels estaments no privile-
giats, seguint, bàsicament, com a fonts històriques els testaments i comptes de 
marmessoria de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. S’han buidat sis-
temàticament dos-cents testaments datats entre 1348 i 1405, corresponents a 
protocols de set notaris diferents, a més de llibres amb comptes de marmessories, 
altres fonts procedents de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i els estatuts 
de diverses confraries.

2. La mort

Si hem de destacar uns pocs trets de la percepció de la mort als darrers segles 
medievals, hem de dir que es percep propera i que es fa pública, també podem 
destacar la por a la mort sobtada. En el context de les pestilències, la mort esdeve-
nia una protagonista quotidiana. La preocupació per la mort està constantment 
present en l’esperit i el cor dels contemporanis a la pesta negra,3 no ens pot estra-
nyar en el context en què la gent moria massivament i en pocs dies.

Els pensaments sobre la mort que apareixen en els testaments estan relacio-
nats amb la idea de que la mort és inevitable, imprevisible, apareix el concepte de 
la fragilitat de la vida, tot és transitori. Huizinga reflexiona sobre aquest fet i con-
clou que és com si l’esperit medieval, a les darreries de la seva època, no pogués 

2 Es tracta del conductus Memtem meam, Higini Anglès, La música a Catalunya fins al segle XIII. Barcelona, Biblioteca 
de Catalunya, 1988, p.74.
3 Michel Mollat, Le sentiment de la mort dans la vie et la pracique religieuse à la fin de Moyen Âge, dins Etudes sur l’economie 
et la societé de l’Occident Medieval”, London, Variorum reprints, 1977, p. 218.
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contemplar la mort des d’un altre punt de vista que el de la caducitat.4 La idea de 
la caducitat de la vida queda perfectament expressada en els diversos testaments 
estudiats, per exemple el del mercader barceloní Jaume Marquet en el qual diu 
que el que l’empeny a testar és que les coses que avui són, l’endemà passen “e que 
nengú en carn mortal posat, de mort corporal pot escapar”.5  

Així mateix Bernat Metge en el Somni, expressa que la mort és la caducitat 
de la vida, i deixa entreveure que aquí es podia acabar tot. “No puc creure que 
l’esperit sia res que puixa tenir altre camí sinó aquell de la carn”.6 

Text evidentment discordant amb les creences de l’Església i dels testadors 
que hem documentat que fan innombrables deixes pro anima.

Per altra banda, neix un sentiment de la mort desconegut en la tradició 
cristiana: l’horror a la mort, que es concretarà amb la seva personificació, la ico-
nografia de la mort, la dansa macabra, que acaba ironitzant sobre el tema, potser 
per suavitzar el terror. Entre la visió religiosa, i també social, entorn de la mort 
i les pràctiques funeràries, s’observen una sèrie de contradiccions que podem 
resumir en alguns aspectes concrets: En primer lloc podem observar com la idea 
tantes vegades exposada de que la mort iguala a tothom, i que intenta quedar 
plasmada en les danses de la mort, no s’expressa per mitjà d’un ritual igualitari, 
molt al contrari, els rics i els poderosos fan ostentació de la seva riquesa i del 
seu poder per mitjà d’una pompa funerària pública. Els enterraments mostren 
marcades diferències no només econòmiques sinó també socials, tan vinculades 
a la concepció del món de la societat estamentada medieval. A Barcelona, per 
exemple, les autoritats hagueren de limitar diverses vegades la pompa que es feia 
en els enterraments i que no corresponia a la condició del difunt. 

Així, a mitjan segle XV, van destorbar que es fes la cerimònia prevista per 
l’enterrament de la muller del noble Lluís de Mur, impedint que hi anessin els 
convents amb creu alçada i que acompanyessin el fèretre quatre homes notables; 
finalment els frares havien de portar el cos a braços, si bé el van carregar al coll, 
“lo que si los consellers haguessen vist no u haguessen sufrit”.7 No només els no-
bles, o als membre de la jerarquia eclesiàstica, també els burgesos, els mercaders 
i fins i tot membres de l’estament artesanal demanaven ostentosos enterraments. 

També volem remarcar que, als darrers segles medievals, es pot veure la 
constant presència de la pobresa en els enterraments; de tota manera l’assistència 

4 Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente 1967, p.170.
5 AHPB, Arnau Lledó, 51/33, f. 42v.
6 Bernat Metge, Lo Somni, Barcelona, Barcino, 1925, p. 18.
7 Rubriques de Bruniquer II, hi ha aquest i altres exemples sobre el tema, p.30-34

LLIBRE ARXIU 2013.indd   59 06/02/14   12:46



60

dels pobres no ens sembla que demostri humilitat sinó que més aviat aparenta un 
signe d’ostentació. Molts rics mercaders, i altres membres de la burgesia,volien 
ser enterrats vestits de “pobres” i rodejats de pobres per presentar-se com a tals 
davant del judici de Déu, i evidentment davant la comunitat veïnal. Quan s’ha-
via arribat a cert benestar econòmic es deixaven amb recança els béns i la fama, 
els rics volien que el seu nom ressonés encara després de la mort i que els seus 
béns lluïssin en un enterrament memorable pel nombre de capellans i també pel 
nombre de pobres que hi assistien. 

Així mateix es parla sovint de la fragilitat i caducitat de les coses d’aquest 
món i en canvi es demanen rituals perpetus en un temple o un altar determinat, 
temples moltes vegades avui desapareguts, com si els edificis i les institucions no 
formessin part de les coses caduques d’aquest món. Per exemple Jaume Marquet 
disposava que es donessin 100 lliures al desaparegut convent de Sant Francesc de 
Barcelona perquè es digués una missa diària perpètua, segons un contracte escrit 
en un albarà sobre pergamí, segellat i signat pel guardià del convent per tal que 
facin dir “in perpetuum una missa cascun dia”. Com si d’un contracte comercial 
es tractés, posa condicions d’incompliment si no es diu per sempre, la missa per 
la seva ànima8. Es fan deixes per dir misses perpètues en una església concreta, 
es fan construir capelles perquè fins a la fi dels temps recordin al testador; es de-
mana que, per sempre més, vagin els pobres a pregar sobre la seva tomba, on hi 
trobaran pa, segons el llegat que ha quedat instituït en el testament. 

3. Vers el final de la vida

El testament 

Una de les fonts històriques més interessants per conèixer els homes i les 
dones del passat són els testaments, especialment útils pel tema que ens ocupa. 
Hem de remarcar dues coses, en primer lloc que el costum de testar era gene-
ralitzat, és a dir que persones de totes les condicions socials feien testament. La 
segona cosa a destacar és que les últimes voluntats solien ser exactament això, és a 
dir més d’un 70% dels testaments es firmaven per causa de malaltia greu. Podem 
comprovar que la majoria de testadors morien la mateixa setmana. 

Testen dient que estan malalts 141 persones. Només sabem la data de la 
mort de 82 d’ells. D’aquest moren la primera setmana 38 (46%) i el primer mes 

8 AHPB, Arnau Lledó 51/33, fol. 38v.
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Retaule de Sant Pere. Lluís Borrassa (s. XV). 
Terrassa

BN Paris Droit français s. XV

Tomba alt medieval, Saint Denis, París

Sepulcre de Felip Boil, s. XIV. Museu de Belles 
Arts de València Tomba de Pere el Gran, Santes Creus
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21 (26%) i dins del mig any següent 17 (21%), es a dir el 93% havien mort abans 
de mig any. 

Quan l’ombra de la mort ja era propera, creences, supersticions, amors, odis, 
moltes vegades també manipulacions dels parents o dels clergues, acudien a la 
ment i al capçal del llit del malalt. Aquest, amb una barreja de temor, recança i 
esperança, feia una anàlisi del que havia estat la seva vida, repassava per un costat 
els seus pecats i per altra banda els béns que es veia obligat a deixar, mentre recor-
dava els parents i als amics. De manera que per mitjà del testament no només es 
mirava de donar un destí els béns material, i procurar pel benestar de la família, 
sinó que, a més, era una oportunitat per preocupar-se per la salvació de l’ànima i 
obtenir el perdó dels pecats, per mitjà de deixes pietoses a l’Església i als pobres. 
Hem trobat deixes per l’ànima a tots els testaments consultats.

Aquests instruments, fets davant de notari, o davant del rector de la parrò-
quia a les zones rurals, són una rica expressió dels costums funeraris i religiosos 
i, a més, ens ofereixen un bon nombre de dades de caràcter social i afectiu. Els 
testaments tracten de la mort i els seus ritual, del “negoci” de la salvació de l’àni-
ma, de la transmissió dels béns i també de relacions humanes.

Algunes persones previsores, no moltes com hem dit, preferien fer testament 
quan estaven sanes i donaven motius més que raonables per fer-ho així. Citem 
els primers mots d’un testament en el que podem veure el que acabem de dir:

“Atenent que alguna cosa no és pus certa quer la mort, ne res menys cert que 
la hora de la mort, e volent dels béns temporals ordonar de mentre som sà en ma 
persona e la rahó reig la pensa, la qual moltes veus és en tant per la malaltia tor-
bada, que no tan solament los béns temporals, ans encara oblida hom si mateix, 
per tal en ma bona sanitat e en mon bon seny e bona memòria fas e ordon mon 
testament”9. 

El viàtic

La proximitat de la mort es converteix en un moment dramàtic, l’únic mo-
ment que queda per retre comptes. La confessió i el testament es deixen nor-
malment per última hora i moltes vegades es fan gairebé simultàniament. A les 
darreres voluntats s’hi aprecia sovint la influència de la darrera confessió. La sen-
sibilitat cristiana es polaritza entorn de l’agonia i el traspàs de l’ànima del creient 
de la terra al més enllà. 

9 Testament d’Arnau e Senyecs, mercader, any 1362. AHPB Ramon Morell, 16/9, f. 13v.-17v.
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Documentem extremuncions a les que assisteixen diversos capellans que van 
en processó fins a la casa del moribund, plena de parents, veïns i coneguts. En 
alguns comptes de marmessoria hi trobem anotades les despeses referents a l’ad-
ministració del viàtic; a més les persones que havien rebut el darrer sagrament ho 
feien visible amb signes externs que lluïen damunt la mortalla. Apareix un nou 
gènere de literatura pietosa que es popularitza arreu, es tracta de l’ ars moriendi.10 

La mort era un acte públic, un ritual social que prolifera, en la tradició cris-
tiana, perdura i s’estén a tota la societat. La mort desitjable és la mort al llit11 ro-
dejat de parents, amics i veïns. Es pensava amb temor la mort sobtada, la menys 
desitjable de totes les morts, com es resa a les lletanies: de morte subita liberanos 
Domine. 

4. El traspàs: primers rituals

La mortalla

No hem trobat cap referència als documents consultats que ens mostri que 
es procedia a rentar el cos del difunt abans d’amortallar-lo, com sabem que es feia 
l’Alta Edat Mitjana.12 En canvi sí que es parla de la vestidura que es posa al mort, 
alguna vegada escollida per ell mateix amb tot detall en el testament, o descrita a 
les despeses dels marmessors. Entre els qui escullen la mortalla, alguns volen ser 
soterrats amb l’hàbit d’alguna orde mendicants, especialment homes i dones de 
la burgesia i de l’estament mercantil. El laic que prenia l’hàbit, adquiria el que 
vestia un dels membres de la comunitat que acollia les seves despulles, majoritàri-
ament era un hàbit franciscà. Cal remarcar que la compra de l’hàbit era un forma 
d’almoina al monestir o al frare concret. Per exemple Joan Margalló, escuder, 
deixava 10 florins perquè li posessin l’hàbit del seu confessor, o d’un altre fran-
ciscà.13 Maria, muller d’un ministrer de la bombarda del rei, l’any 1391, testava 
i demanava a l’abadessa del convent de les clarisses que li concedís un hàbit de la 
comunitat per ser soterrada amb ell.14

10 Trobem diverses versions catalanes medievals de L’art de bon morir, com la que es conserva a la Biblioteca de la univer-
sitat de Barcelona, impresa el 1493. 
11 Philippe Aries, Images de l’home devant la mort, Paris, Seuil, 1983, p. 104.
12 Manuel Riu, Alguns costums funeraris a l’Alta Edat Mitjana, Barcelona Botlleti de le Reial Acadèmia e Bones Lletres, 
1983.
13 AHPB Arnau Piquer, 50/33.
14 AHPB Berenguer Ermengol, 34/21, f. 35v.-36v. 
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L’hàbit el demana el testador i li ha de ser concedit, un cop mort, pel prior 
o l’abadessa del convent. De vegades es demanava l’hàbit d’un frare concret o 
d’un preu determinat. També es podia demanar l’hàbit d’un frare pobre i se li 
pagava a canvi un hàbit nou, així un ric mercader barceloní va ser enterrat amb 
un hàbit franciscà pel qual els marmessors van pagar 100 sous donats a cuiusdam 
fratri indigenti dicte domus, cuius fuit abitus cum que corpus dicti defuncti fuit 
tumulatum.15

Entre les classes populars trobem citades mortalles de lli o de llana que em-
bolcallaven el cos. Per exemple Antònia, muller del carnisser barceloní Nicolau 
Gili fou cobert amb dues canes i mitja, o sigui quatre metres, de drap de llana 
d’un color blavós tirant a morat.16 Una mortalla molt freqüent era el vestit de 
pobre: Arnau Guillem Pastor, un ric burgès, demana ser soterrat amb una gra-
malla morada com la que porten els pobres captaires.17 També el mercader Lluís 
de Parets vol passar a l’altra vida vestit de pobre.18 Cal remarcar que tots els citats 
són persones molt benestants, igual que alguns que trien ser embolcallats amb 
una vànova ben senzilla, com ara el draper Marc Saiol o el mercader Guillem 
Barenys.19 

D’altra banda troben el cas contrari, els qui eren soterrats amb roba que 
donés pompositat i magnificència al difunt. El cos del mercader Pere sa Trilla va 
ser embolcallat amb roba de lli i per sobre cobert amb un drap d’or decorat amb 
una orla de terçanell i folrar amb drap de lli clar.20

Normalment era la família o les persones de l’entorn, especialment les dones, 
les encarregades d’amortallar el difunt, encara que alguna vegada hem trobat que 
es paga a algú aliè a la família perquè ho faci. 

El drap que cobria per sobre al difunt en la processó funerària, de vegades, 
era llogat o pertanyia a la confraria. Les confraries i corporacions d’oficis acos-
tumaven a tenir dos draps, un pels adults i un altre pels albats que mostraven 
ostensiblement la senyal gremial. Però com que alguns preferien anar amb l’hàbit 
de frare i preferien que el públic assistent a l’enterrament veiés aquesta indumen-
tària, no volien que fos tapada pel drap amb la senyal de la corporació a la que 
pertanyien. Alguna confraria es va sentir agreujada per aquest fet, de manera que 

15 AHPB Bernat Nadal, 58/176
16 AHPB Bernat Nadal, 58/176. f. 21r
17 AHPB Jaume Sa Carrera 67/6
18 AHPB Berenguer Ermengol 34/21
19 AHPB, Bernat Nadal 58/172, f. 49v.-53r.
20 AHPB Bernat Nadal 58/178, f. 5r.
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es va establir que si algun confrare o confraressa prenia l’hàbit i no volia portar 
el drap dels morts de la confraria, al menys fins a mig cos, que els confrares i 
confraresses no estiguessin obligats a resar per aquell difunt.21

Preparació i vetlla del cos

Un cop amortallat el cos, es posava una creu de cera sobre el pit si ha rebut 
el viàtic. S’endreçava l’entorn, es posava el difunt a la caixa de fusta, destapada i 
es disposa sobre un el llit o una estora per fer la vetlla. Trobem despeses pel llo-
guer del llit, una mena de civera de ferro amb unes andes que permetien després 
portar el difunt en processó fins al cementiri. També, de vegades, es llogaven 
estores i canelobres a la pròpia parròquia; sempre es compraven els ciris que ha-
vien d’acompanyar el cos present. En alguns casos, no massa freqüents, la vetlla 
es realitzava en un monestir, observem que la majoria de vegades la vetlla es feia 
a la casa del difunt, sovint a l’entrada

Una descripció detallada d’aquest ritual la trobem a la marmessoria de Ber-
nat Mora, espaser que vivia al carrer del Mar de Barcelona i que va morir a inicis 
del segle XV. Es va comprar una caixa de fusta que va costar 12 sous, es van pagar 
els bastaixos que portaren la caixa i als qui varen ajudar a endreçar la botiga, a 
posar el cadàver a la caixa, el baixaren fins a l’entrada i el posaren sobre el llit prè-
viament preparat. El llit i els canelobres es van llogar al baciner de Santa Maria 
del Mar, sobre els canelobres es va posar ciris encesos. Damunt el cos amortallat 
i cobert amb un drap, s’hi va posar una creu de cera. El cos fou vetllat aquella nit 
per dos clergues i un laic, a més de la família.22

Antònia, muller de Ramon Gasull, taverner, va deixar en el seu testament 
22 sous perquè dos preveres vetllessin el seu cos la nit següent de la seva mort i 
perquè llegissin els salms de David per la seva ànima.23

També era costum distribuir diners entre els pobres que anaven a la casa del 
difunt el dia de l’enterrament, per la qual cosa s’aplegaven captaires a les portes 
de les llars mortuòries on normalment es distribuïen uns pocs diners menuts 
entre ells, tal com establien llegats com ara aquest: 

“Mano que el dia de la meva sepultura siguin donats per amor a   
Déu, a menut, cinquanta sous a pobres mendicants”.24

21 CODOIN vol.41, p. 192.
22 AHCB inventaris caixa 3.
23 AHPB, Bernat Nadal 58/172, f. 63v.-65r.
24 AHPB Arnau Lledó, 51/33, f. 38v.- 41v
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5. La processó funerària

La cerimònia del trasllat del cos del difunt des de la llar fins a la tomba, 
passant prèviament per l’església on es feia la cerimònia religiosa, és una de les 
seqüències fonamentals de tot el ritual que envolta la mort. Comprovem que 
més d’una quarta part dels testadors indiquen com volen que sigui organitzada 
la processó funerària. Els que no ho assenyalen concretament ho deixen en mans 
dels marmessors o diuen que es faci segons el costum.

De vegades el testador crea un veritable espectacle entorn al seu enterrament. 
Hem de considerar que la processó, tot i estar presidida per la creu alçada i per un 
nombre variable de clergues, sembla més un acte públic que un acte religiós. Les 
autoritats municipals intervenen per regular-ho. Cada persona havia de portar a 
la sepultura els senyals i el seguici que li corresponien, així els consellers assaben-
tats que es preparava bandera i estendard per la processó funerària d’un ciutadà 
ho prohibiren, ja que el difunt mai no havia estat en camp de batalla i per això 
només tenia dret a portar l’escut.25

Hi havia disposicions estrictes pel que fa a la processó funerària pels carrers 
de Barcelona. Entre les persones que anaven al seguici només podien vestir de 
negre els pares, els avis, els fills, els germans i el cònjuge, la resta podien portar 
en senyal de dol els homes una gramalla i caperó blau i les dones capa o mantell 
morat, el dia de l’enterrament i durant set dies.26 També prohibiren les autoritats 
municipals, l’any 1338, l‘assistència de ploraneres als enterraments 

“Que ninguna dona, ne donzella, ne altra fembra de que sia acostumat que 
hom la meni darrera de cap home mort, quan al porten a soterrar, ni que sia 
muller o filla o altra, no gosi d’aquí avant seguir, ne anar darrera, lo cos a la se-
pultura, ans romanga en la casa tro que el cos sia soterrat; ningú no gosi menar 
darrera lo cors, ni encara captiu o captiva ni serventa ni altra, que degui o hagi 
acostumat a plorar ni cridar darrera lo cors; no hi deixin anar, ans totes aquestes 
deguin romandre en la casa tro que el cors sia soterrat.”.27 

Es nota en aquesta disposició una certa limitació a l’assistència de les dones 
de la família, si bé hi anaven dones als enterraments com consta en els documents 
d’algunes confraries.28 El estatus de les confraries i les corporacions d’oficis obli-
gaven els seus membres a assistir als enterraments dels confrares, és interessant 

25 Rubriques de Bruniquer vol II p. 34 (2 desembre 1448)
26 AHCB Llibre del Consell 24 fol. 79v.
27 AHCH Llibre del Consell 24, fol. 6v.
28 CODOIN vol. 40 confraria dels mestres d’aixà, si el marit no és a la ciutat la muller te l’obligació d’anar a l’enterrament 
d’un cofrare.
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MNAC, Retaule de la Mare de Déu, Mestre de 
Sixena c. 1375

Tombes antropomorfes a Santa Fe de Conques

Pintura mural d’Albert Malare, Estocolm

Dansa de la mort de Gutot Marchand 1485

Dansa de la mort de Lübeck s. XVI
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remarcar les disposicions dels carnissers que obligava a que anessin a l’enterra-
ment: “com és bona e antiga costum, atès que molts del dit ofici, qui no han 
amics, no serien bé acompanyats ne proveïts en llur sepultura.”29 Es creia, doncs, 
indispensable l’acompanyament multitudinari del difunt. Es preveu que els con-
frares vagin fins a la casa mortuòria i que tinguin cura de portar en braços el cos, 
si és necessari.

Entre els testaments estudiats només tres demanen explícitament que els 
confrares portin el seu cos, en canvi trobem un nombre important de testadors 
que demanaven ser portats a la sepultura per pobres. Una presència important 
a la processó la formaven els pobres que sovint portaven el cos i els ciris; anaven 
vestits amb gramalles i caputxes, moltes vegades comprades amb els béns dels di-
funts i donades com almoina als pobres, encara que de vegades només es llogaven 
pel moment de l’enterrament. Hi havia companyies de pobres que es dedicaven 
a aquests afers i cobraven per anar als enterraments.

Un dels seguicis més espectaculars que hem pogut trobar descrits en un tes-
tament és el del mercader Guillem Barenys que va morir a Barcelona l’any 1391, 
el qual volia que dotze homes pobres mendicants, cecs, portessin el seu cos a la 
sepultura, i que quatre homes pobres mendicats, contrets o afollats portessin 
els ciris encesos, per la qual cosa va disposar que es fessin setze gramalles amb 
caputxes de drap de llana fosc, nou, de preu de set o set lliures i mitja, i que en 
donessin una a cada pobre, a més de ser retribuït amb 12 diners. Tal com havia 
disposat, el seu cos va ser portat a Santa Maria del Mar i després soterrat el fossar 
parroquial en el túmul dels seus pares, i tal com va deixar curosament manat 
dotze pobres mendicants cecs portaren el seu cos a la sepultura i quatre contrets, o 
afollats, acompanyaren el fèretre amb ciris encesos, tots ells vestits amb gramalles 
i caputxes enfonsades fins a mig rostre, com era costum en el seguicis fúnebres. 
El cos anava cobert amb un vànova de les més primes que es varen trobar a casa 
seva, i sobre el pit hi lluïen dues candeles de color verd que formaven una creu.30 
Podem gairebé veure la processó funerària, amb la comitiva presidida per la creu 
alçada, els capellans de Santa Maria i algun frare dominic, el cadàver portat per 
cecs encaputxats, posat damunt d’una llitera envoltada pels esgarrats amb les 
torxes ardents, i darrera d’ells la comitiva de parents, amics i veïns passant pels 

29 CODOIN 40, p. 178. També entre els ollers i gerrers CODOIN 41 p. 240.
30 En els enterraments de l’època hi ha d’altres persones que demanen portar una creu de cera blanca i especialment verda, 
aquestes creus de cera es posaven damunt els difunts que havien rebut l’extremunció. Joan AMADES, La mort, costums i 
creences. Barcelona, Neotiplia, 1935, pàg. 20.
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carrers del barri de la Bòria i segurament per Montcada avall entrar a Santa Ma-
ria, gairebé com una dansa macabra.31 

Diversos testadors demanaven pobres per portar el cos, però cap altra de-
tallava que fossin cecs o afollats. Per exemple Sibil·la vídua del ciutadà Antoni 
Portals testava l’any 1394 i demanava que fossin retribuïts amb 12 diners per la 
seva tasca els dotze pobres que havien de portar el seu cos a la sepultura, vestits 
amb gramalles i caputxes morades i els quatre que portessin els brandons ence-
sos.32 Aquest simbolisme es repeteix, els setze pobres podrien representar els dot-
ze apòstols i els quatre evangelistes. Alguns, però molts menys, demanaven que 
el cos el portessin frares. El ritual funerari demanat pel ciutadà Jaume Marquet, 
que ja hem citat abans, està enterament lligat a Fra Menors de Barcelona, vol ser 
enterrat al cementiri del convent, demana al guardià que li atorgui poder ser so-
terrat amb l’hàbit de Sant Francesc, volia que dotze frares menors portessin el seu 
cos a la sepultura, i que dels seus béns es fessin gramalles amb els seus caperons, 
de drap de llana nou, pels quatre pobres que portessin els brandons al costat del 
seu cos quan fos portat a eclesiàstica sepultura.33

Evidentment no podem oblidar la presència del clergat a les processons fune-
ràries, presidides per la creu alçada, de vegades amb la presència d’una quantitat 
important de clergues, per exemple a l’enterrament del carnisser Nicolau Gili, 
mort l’any 1400, hi havia 80 capellans.34 El notari Guillem d’Horta va voler 
que anessin a casa seva l’abadessa i les monges de Sant Pere de les Puelles i que 
acompanyessin el seu cos fins a la sepultura, que va ser en aquest monestir.35 El 
citat Jaume Marquet especifica que a la seva sepultura només vol qui hi siguin els 
capellans de la seva parròquia i la processó dels frares menors.

Ens hem d’imaginar aquests seguicis, il·luminats per candeles i ciris encesos, 
passant pels carrerons de la ciutat medieval, encapçalats per la creu i amb una 
munió de clergues, frares i monges, amb els pobres portant o acompanyant el 
cos. El difunt sobre un llit de ferro portat a pes de braços amb la caixa destapada, 
seguit de parents, confrares i amics, els primers vestits de negre, els altres de blau 

31 Guillem Barenys vivia a tocar del Monestir dominic de Santa Caterina, Es conserva el rebut de la compra 14 lliures per 
dues peces de drap de llana de burell per fer 16 gramalles i 16 caputxes que foren donades, per amor a Déu, als pobres 
que portaren el cos del dit Guillem Barenys a la sepultura, conjuntament amb els ciris ardents. Sobre aquest enterrament. 
Teresa Vinyoles, Els espais i la seva funció: la vida a la ciutat. “Barcelona Quaderns d’Història”, 8, 2003, p. 128-131.
32 AHPB Ramon Massana, 28/6.- També entre molts d’altres Constança vídua del mercader Nicolau Sermona Berenguer 
Ermengol 34/21,f. 25v. 
33 AHPB Arnau Lledó 51/33, f. 38v.- 41v. 
34 AHPB Bernat Nadal 58/178, f. 19v.
35 AHPB Berenguer Ermengol, 34/21, f. 38r.
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—ells—, de morat —elles— amb les caputxes enfonsades fins al nas, amb el so 
de fons de les campanes que tocaven a mots i les salmòdies resades pels clergues.

 

6. Els àpats funeraris

Quan es va generalitzar el costum de celebrar misses de cos present, al segle 
XII, es va generalitzar també el costum d’oferir pa en el moment de l’ofertori. El 
costum seguia viu a principis del segle XV. Trobem rebuts de despeses pel pa de 
l’ofertori, per exemple els marmessors del fuster Francesc Lledó van pagar el pa 
que es va oferir a la missa de difunts i a la missa del tercer dia, a més del pa que 
es va servir en el convit ofert als parents i amics.36 Per l’enterrament de l’espaser 
Bernat Mora es van pagar 3 sous i 2 diners pel pa de les misses.37 Menys rastre ha 
quedat de l’antic ritual de posar pans sobre la tomba el dia de l’enterrament i de 
les misses d’aniversari perquè el poguessin agafar els pobres que anessin a pregar 
per ell.38 Una referència interessant la trobem al testament del notari Guillem 
d’Orta el qual feia una deixa d’una renda perpètua perquè cada any el dia de la 
commemoració dels difunts es repartissin 12 sous de pa sobre la seva tomba pels 
pobres que anessin a pregar per ell.39 Sembla una reminiscència de l’antic ritual 
Alt Medieval.

Quan l’enterrament es celebrava en un convent s’acostumava a deixar uns 
diners per la pitança dels frares, és a dir pel dinar del dia de l’enterrament i de les 
misses d’aniversari.40

A molts dels testaments estudiats, especialment els de l’estament menestral, 
podem comprovar que el testador disposava que, amb els diners de l’herència, 
es convidés a un àpat als parents i amics que anessin a l’enterrament amb una 
fórmula que es repetia: solvatur expense comestionis et potus amicorum et afinio-
rum meorum qui mee interfuerint sepulture. 41 Normalment hi anava més gent de 
la que es podia acollir a les cases, llavors es posaven taules i bancs al carrer i es 
llogaven plats, escudelles, tasses i estris de cuina per poder atendre als convidats. 
Per exemple per l’enterrament del patró de nau Salvador Orta es llogaren tasses 

36 AHPB Bernat Nadal 58/176, f. 144r.
37 AHCB, Notarial, Inventaris caixa 3
38 Manuel Riu, Alguns costums funeraris a l’Alta Edat Mitjana, Barcelona RABLL, 1983, p. 25.
39 AHPB Berenguer Ermengol, 34/21 f. 38r.
40 Equip Broida, (Teresa Vinyoles coord.) Els àpats funeraris segons els testaments vers el 1400, dins Alimentació i societat a 
la Catalunya medieval. “Anuario de estudios Medevales” anex 20, 1988 pp. 263-269. 
41 AHPB Bernat Nadal 58/172 f. 139r. Testament de Antònia, muller de Bernat Pelegrí, sabater.
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de vidre pel preu de 16 diners i se’n van pagar 12 més per pagar les que s’havien 
trencat, es van servir més de 18 quilos de carn de moltó, dues dotzenes d’ous i 
salsa abundant, per cuinar-ho es va llogar un coc ajudat per un home i una dona 
que va fregar els plats. 

Tot i que a les darreries del segle XIV els Consellers de Barcelona pren-
gueren mesures contra aquets convits, de manera que prohibien que hi hagués 
més de deu persones a més dels familiars més pròxims, és a dir els que vestien 
estrictament de negre, creiem que aquestes mesures la majoria de vegades no es 
complien. Així per l’enterrament del mercader Joan Ferrer Despuig, mort l’any 
1400, es van comprar uns 259 litres de vi, uns 86 quilos de carn i una quantitat 
no especificada de pa i ous, que va costar més de 50 sous, amb aquests diners es 
podien comprar 250 quilos de pa.42

7. Cerimònies

Es comprova que el ritual funerari està completament cristianitzat i que l’Es-
glésia es reserva el paper la intermediari en el moment de la mort. Dels antics 
rituals resten unes poques reminiscències en els àpats funeraris i la presència de 
la llum, que envolta el difunt des del moment de la mort fins a la sepultura. Així 
mateix l’Església rep donacions per encendre llums per l’ànima dels difunts: Per 
l‘enterrament del cardenal de Tolosa es compren 800 quilos de cera que es van 
cremar en forma de brandons, ciris i espelmes a la Catedral de Barcelona. El 
paleta Guillem Castany demana que el dia del seu enterrament s’encenguin de 
cop 10 lliures d’espelmes a Montserrat.43 Guillemona, una vídua de Granollers, 
vol que s’encengui un ciri a cada altar de la parròquia en el moment de la con-
sagració.44

L’Església es fa realment protagonista del traspàs, acompanya el moribund 
per mitja del viàtic i l’extremunció, presideix la processó funerària, enterra el di-
funt en terra sagrada, o al cementiri parroquial o al monestir o convent escollit; 
els capellans resaven absoltes, fent el senyal de la creu mentre impartien absolució 
amb l’aspersió d’aigua beneita. A l’enterrament del fuster Francesc Lledó consta 
que l’absolució sobre la tomba la varen fer els 67 preveres que eren presents al 

42 AHPB Bernat Nadal 58/178, fol. 62r.
43 AHPB Ramon Morell 16/9 any 1358
44 AHPB Bernat Nadal, 58/172, f. 71v.-72r.
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‘enterrament.45 Així mateix oferien misses per la seva ànima. Les misses eren els 
sufragis per excel·lència, entre aquestes destaquen les 33 misses de sant Amador, 
demanades per la majoria dels testadors baix medievals. Trobem documentats 
aniversaris perpetus o misses acumulatives, de vegades fins a mes de mil.  

 En els testaments es demanen misses de cos present, del dia de la sepul-
tura i del tercer dia, al cap de vuit o deu dies, missa de cap d’any, novenes (9 
misses), de la Trinitat (3 misses), de sant Agostí (5 misses) trentenaris (30 misses) 
de Sant Amador (33 misses), misses acumulatives fins a 10.000 i aniversaris per-
petus. Mentre que la missa de cos present, del tercer dia, del cap d’any enquadren 
el ritual en el temps terrenal, es centren en el viatge a l’altre món i el judici par-
ticular. En canvi les misses perpètues representen unes pràctiques que pensen en 
la fi del món i el judici final.

  

45 AHPB Bernat Nadal, 58/176, f. 144r.
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Història de la granja cistercenca de la Tallada, 
priorat de Santes Creus

Marc Dalmau Vinyals

A la meva nòvia Montse Balcells,

“En nom de la Santa Trinitat
Pare fill St Sperit a honra y Gloria
seva y de la PuríssimaVergeMaria
mare de Deu Señora nostra y Protectora
denostra sagrada Religió y dels
gloriosos pares St. Benet y St. Bernat.
Amen”1

Abstracte 

La Tallada és un edifici situat al sud de Catalunya, a la comarca de Tarrago-
nès, a 12 km al nord de la ciutat de Tarragona. Els seus orígens remots es remon-
ten al 1182a les terres del noble Guillem de Claramunt. Del 1242 fins al segle 
XIX va ésser una granja depenent del monestir de Santes Creus. En els últims 
anys va funcionar com a priorat. A més a més d’unitat d’explotació agrària, va ser 
un important centre administratiu i judicial. A partir del segle XIX va passar als 
Sabadell i més tard als Estruch que en foren els últims habitants.

Paraules clau: Granja cistercenca, Monestir de Santes Creus, Mas de la 
Tallada, Història.

1 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648-1737. 135.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXV: 73-118 (2012-2013)
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Abstract

The Tallada is a building located in the South of Catalonia, in the region 
of Tarragona, 12 km north of the city of Tarragona. Its remote origins go back 
to the 1182 in the lands of the noble Guillem of Claramunt. From 1242 to the 
nineteenth Century, the construction became a farm dependent of the Santes-
Creus monastery. Its lasts years operated as priory. A part from being an agri-
cultural holding, it was also an important administrative and judicial centre. In 
the nineteenth Century, the property passed into the Sabadell and later, into the 
Estruch, who were its last inhabitants.

Key words: Cistercian grange farm, Monastery of SantesCreus, the Tallada, 
History.

1. Introducció

La Tallada és un gran edifici que es troba a pocs quilòmetres del poble de la 
Secuita, al Tarragonès.2 Segons E. Fort i Cogul “la quadra de la Tallada fou una 
de les donacions més individuades de Santes Creus. El monestir hi va construir una 
granja, un grandiós i bell edifici que encara subsisteix més o menys modificat (Fort 
1972, 364)”.Segons F. Cortiella “El conjunt és molt interessant; es tracta d’un 
gran casal i té elements arquitectònics ven atractius, sobretot el seu nombre d’arcades 
ogivals (Cortiella 1982, 63)”. Segons E. Liaño “En la actualidad, la Tallada es un 
caserío rodeado de un muro de considerable espesor, en cuyo centro se abre el típico 
patio alrededor del cual están las distintas dependencias (Liaño 1983, 41).3 

Geogràficament domina com unaàguilabona part del territori. S’obre cap a 
l’Argilaga,la Secuita i Vistabella. Devia ser un nucli tan important com aquestes 
poblacions però amb el temps s’acabà abandonant. Tot el recinte emmurallat 
ocupa 1910 m2mentre que l’edifici aïllat ocupa un espai de 650 m2.

Les referències documentals són abundants en “El llibre Blanch” o als vo-
lums conservats del “Llibre de la Cort” de la Secuita. També es conserven dos 
inventaris: un del 1623 (Baldor 1999) i un del 1820 (Recasens 1929). Aquests 
inventaris són importants per conèixer el casal als segles XVII i al XIX. 

L’edifici està catalogat com a BCIL per l’Institut de Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya (IPAC 1990). L’immoble i les seves etapes constructivessón simi-

2 Les coordenades geogràfiques de localització són X: 355263.10 i Y: 4564144.20.
3 Sembla ser que ni el professor Cortiella ni la doctora Liaño (Cortiella 1982, 63; Liaño 1983, 41) van poder accedir a 
l’interior de l’immoble. No sabem si en E. Fort i Cogul va poder visitar el casal.
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La Granja de la Tallada al 1986 i al 2012 (ICC)

La Granja de la Tallada des de ponent (ABSC. Fotografia E. Bonavia. 1952) 

lars a les de la casa que tenia el monestir de Santes Creus a Ancosa (la Llacuna. 
L’Anoia). A la Secuita es fa difícil saber si les restes més antigues es troben sota el 
casal o han desaparegut. 

Actualment s’han ensorrat bona part dels pisos de l’ala de ponent i més de 
tres quartes parts de la teulada. En poc temps ja no quedaran rastres ni de les 
golfes ni del segon pis. Només quedarà un promontori de runa feta de teules, 
argila, pedra i calç que potser els arqueòlegs voldran excavar. 
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A causa del volum d’informació disponible (bibliogràfica, documental, fo-
togràfica, arqueològica) creiem important aproximar-nos a la història d’aquesta 
granja per reivindicar el seu interès històric. 

És una casa molt estimada i forma part de la història delCister i del monestir 
de Santes Creus. Però ni polítics ni ciutadania no han pres la suficient conscièn-
cia del seu gran valor patrimonial. És l’única granja de Santes Creus amb orígens 
al segle XII que encara es conserva en peu.

Creiem que la història d’aquest casal no hauria de quedar només sobre el 
paper, sinó que s’hauria de protegir tot l’edifici. S’hauria de dur a terme una 
operació de salvaguarda encaminada a preservar els elements artístics més signi-
ficatius que encara hi queden.

Agrair a E. Baldor, arxivera de l’ACAC i secretària general de l’ABSC per 
obrir-nos les portes d’aquests arxius.Agrair a A. Virgili, alcalde de Salomó, per les 
correccions i consells donats per millorar la part d’època medieval.

2. Metodologia de treball

En aquest treball intentarem aportar noves dades documentals, recopilar les 
dades bibliogràfiques ja existents, recollir la tradició oral; i transmetre el patrimo-
ni material en perill de desaparèixer.

S’ha fet un aplec de documents procedents de diferents arxius: Archivo His-
tórico Nacional (AHN), Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Arxiu Comarcal 
de l’Alt Camp (ACAC) i Arxiu de la Secuita (AS).

Pel que fa al buidatge de la documentació, s’ha utilitzat el sistema de fitxes. 
En aquestes fitxes s’han transcrit els documents on apareixia la paraula “Tallada” 
o els seus derivats històrics. El text s’ha acompanyat de la data de redacció del 
document i del lloc on trobar-lo. Amb una càmera fotogràfica digital, s’ha foto-
grafiat cada un dels documents. 

Pel buidatge bibliogràfic, s’ha utilitzat el mateix sistema de fitxes que en la 
documentació. Les biblioteques consultades han estat la Biblioteca Pública de 
Tarragona, la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Vir-
gili i la Biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Amb aquest 
sistema, s’ha pogut situar cada un dels autors amb les seves corresponents cites. 
També s’ha cercat a l’Hemeroteca Municipal de Tarragona (HMT) i a l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus (ABSC)

A través d’una sèrie de converses amb gent dels pobles veïns, s’ha pogut 
arribar a aspectes que es desconeixien tant del lloc com dels seus habitants. Un 
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dels problemes que hem trobat és que no hi ha molta gent que se’n recordi dels 
últims habitants.

El dibuix s’ha fet a escala en un paper mil·limetrat. Després s’ha digitalitzat 
amb el programa Autocad 2000.

Per tal de fer una còpia del grafit de la presó, s’han fet 19 calcs DINA3 
directament sobre la paret, s’han escanejat i s’han digitalitzat amb una tableta 
digitalitzadora. Amb el programa Photoshop, s’han fet coincidir tots els dibuixos 
en una sola imatge.

3. El poblament a la Tallada abans de Claramunts i Cistercencs

El poblament a la Tallada abans del segle XIIse situa en època romana entre 
els segles II aC i VI dC (Dalmau 2010). Anterior a aquest moment no hi ha cap 
element de datació arqueològica que indiqui indicis de població. Segons la Carta 
Arqueològica a finals del segle xixel besavi de l’actual propietari al plantar vinya 
va trobar al sud del casal unes “escales” que va excavar. 

També trobem un assentament d’època romana en el conegut Mas de la Be-
neta on s’han localitzat restes de paviment d’opus signinum tessel·lats que demos-
tren l’existència d’una vil·la republicana.Al jaciment de la Secuita molt a prop 
de les Escoles es troben restes fins el segle VI dC.Caldria mencionar el possible 
poblament ibèric del Bosc del Ferrer i el poblament ibèric-republicà del Casalot. 
També s’han localitzat altres restes molt a prop del creuament cap a Vistabella. 

Del segle VI dC al XII no hi ha cap indici de poblament que es pugui con-
trastar ni en el territori ni en la documentació estudiada. Podríem citar com a 
possible nucli de poblament anterior al segle XII el Mas Llonch en una àrea bas-
tant perifèrica delateòrica zona d’explotació de la granja. Per omplir aquest buit 
alguns estudiosos locals (Batalla 2000), han considerat la fundació de la Tallada 
sobre una possible alqueria d’època musulmana, però no hi ha elements que ho 
puguin corroborar.

4. El topònim

Per conèixer el significat de “Tallada” és molt important observar la forma 
dels documents més anticsescrits en llatí. Els escrivans parlaven una llengua que 
ja no era la llatina pròpiament dita. Moltes vegades la transcripció del topònim 
llatí era força arbitraria. Això explicaria la pluralitat de formes que fan referèn-
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cia a aquest lloc en els primers documents (Taliata 1182, Talata 1232, Tallada 
1241, Taÿada 1242).

El topònim Tallada podria tenir diferents orígens:

a. Pot derivar de l’àrab hispànica ‘aláya’, y aquest de l’àrab clássic ‘al’ ‘i’. El 
nom pot venir de talaia, torres defensives conegudes popularment com 
torres dels moros (Bofarull 2002). Aquestes torres s’aixecaren al segle XI 
en llocs alts i fronterers per protegir-se dels atacs dels sarraïns i estaven 
connectades entre elles de forma que es podien enviar missatges amb 
senyals visuals com foc, fum o miralls. 

b. També pot tenir una connotació geogràfica. Sembla el femení de tallat, 
que tindria l’acceptació de cinglera (Bofarull 2002) J. Balari diu que 
tallata és sinònim de fracta4(abrupte,accidentat, espadat) i es troba com 
a qualificatiu de ribera, pedra, vall o font (Balari 2009). J. Coromines 
qualifica també de cingle o vessant escarpat (Coromines 1992, 235; Co-
romines 1997, 218) E. Mureu-Rey parla de parets verticals i inclinades, 
de costes (Moreu-Rey 1999, 44-46)

c. Ens diu també J. Coromines que el nom es pot aplicar a les parcel·les 
o “sorts” en què ha estat repartit un antic terme comunal (Coromines 
1992, 235)

d. Pot venir de l’acció de llevar arbres d’un bosc per tal de dur-hi a terme 
una activitat agrícola. Per exemple, fer una tallada de pins per a plan-
tar-hi cereals (Bofarull 2002). En aquest cas el nom taliata vindria del 
llatí vulgar taleare o taliare5. 

Segons E. Fort i Cogul, malgrat que els cronistes domèstics de Santes Creus 
atribuïen el nom com provinent del personatge a que va ser donat el lloc, també 
contemplava la probabilitat que hagués passat a la inversa i el lloc hagués acabat 
donant nom al personatge (Fort 1972, 364)

Parlem d’una zona plana que afavoreix el conreu i les comunicacions. S’ac-
ceptarien les teories c) i d) com a possibles generadores del nom de lloc. A més 
a més l’acció de desbrossar el bosc podria estar relacionada amb l’activitat duta a 
terme en aquests primers anys per instaurar una explotació agrícola.El cognom 
de Berenguer de la Tallada podria venir donat per la tasca que va dur a terme 
abans de la donació de Guillem de Claramunt.

4 Segons A. Virgili també podria ser sinònim d’enderrocat.
5 Com en el cas del santuari de la VergeMaria del Tallat a Rocallaura (Conca de Barberà).
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Finalment la forma es va estanderitzar (Tallada)i la trobem així escrita en la 
major part dels documentsfins a l’actualitat.

El topònim Tallada fa referència als pobladors, a la quadra de terra, al man-
sum, al lloc, al terme, a la casa, a la quadra casa, a la granja, al majoral, al porter 
o, fins i tot, a una casa prioral.

a. Referent als pobladors trobem diferents variants: Berengario de Tali-
ata (1182, 1241), Petrus de Talata (1232,1233), Guillelmi de Talata 
(1232), Berengarii de Tallada (1241)

b. Referent a la quadra de terra no en tenim una menció directa sinó indi-
recta: “Una quadram terrem que habeo in termino Tarracone”

c. Referent al mansum: Totum mansum nostrum de Talata (1229), in 
manso de Tallata (1250)

d. Referent al lloc: In loco qui dicitur Tallada (1241), In locido de Tallada 
(1248)

e. Referent al terme: In toto termino de Taÿada (1242)

f. Referent a la casa: Domus de Taÿada (1242), Domus de Taliata (1244), 
in dicta domo (1584).

g. Referent a la quadra casa: In quadra domus de Taliata (1244)

h. Referent a la granja: Granja de la Tallada (1247), Grangia de la Tallada 
(1584), Granja de la Tallada (1586), Granja de la Tallada (1600)

El topònim de la Tallada pot venir del llatí taliare 
(desbrossar)
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i. Referent al majoral: Majoral de la granja de la Tallada (1586), Monjo y 
majoral de la Tallada (1588), Monjo i majoral de la Granja de la Tallada 
(1600).

j. Referent al porter: Portarius in Granja de la Tallada (1247).

k. Referent a la casa prioral: Priorat de la Granja de la Tallada (1713), Casa 
prioral de la Tallada (1758). 

5.  La tradició oral

L’edifici de la Tallada ha estatdes de sempre objecte de diferents llegendes. 
Es diu que la casa de la Tallada era utilitzada per fer rituals amb el diable i 

que a sota del casal hi havien unes presons.
Als Masos hi vivia la Serrana que deia que a la nit les bruixes se li pixaven al 

pany de la porta. 
Segons P. Serrat de la Secuita a la Tallada hi havia una font que el fons era 

ple de ganivets i que havia estat un destí macabre per alguns.
Segons C. Molas de la Secuita hi havia uns túnels que connectaven la Talla-

da amb els Masos. Uns túnels que calia conèixer bé o podies caure en uns pous 
molt profunds i no arribar a sortir. Els feien servir per escapar-se. Assegura haver 
vist un porta amb una gran arcada i una reixa que portava del mas de la Tallada 
al subterrani dels Masos de la Secuita.

J. Rovira de la Secuita deia “El meu oncle va anar a viure a la casa dels maso-
vers de la Tallada, moltes vegades hi anava i el recordo tot molt majestuós, amb una 
capella molt bonica, unes sales amb un mobiliari increïble i una sala que li deien de 
les set portes. Dins del mas tot era construit amb arcades i molt poques bigues, cosa 
que fa que tot sigui una construcció molt especial. He vist el túnel que anava de la 
Tallada als Masos, i deien que també hi havia algun fins més enllà, cap a Santes 
Creus6 (Quatre 2011)”. 

Segons M. A. Mañé de l’Argilaga a la casa de la Tallada hi havia la figura 
d’un Sant Magí però al ser una figura encaputxada era motiu de por pels nens, i 
els propietaris (els Estruch) decidiren donar-lo al seu majordom, el pare del Fer-
rer de la Secuita. Avui dia, quan baixen els carros de Sant Magí de la Bufaganya, 
el Ferrer de la Secuita, encara el posa davant la porta de casa seva.

6 Possiblement el túnel que portava cap a Santes Creus feia referència a l’aqüeducte romà del Gaià, que comunicava el 
Pont d’Armentera amb Tarragona.
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Dibuix de la decoració en guix de dos lleons enfrontats del sostre de “la sala de les set portes” 
(Dibuix Marc Dalmau)

Mapa amb la ubicació de la Granja de la Tallada. Es veuen els topònims antics conservats 
(ICC. 1922)
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6. L’entorn

El Camp de Tarragona es caracteritza a grans trets per ser una plana litoral 
que s’obre al mar amb un teló de fons que són les serralades prelitorals que aïllen 
de les planes interiors. Des de la Tallada, és possible veure la Serra de Llaberia i 
la Serra de l’Argentera. 

El territori objecte d’estudi reuneix una sèrie de característiques comunes a 
tot el Camp que el fan idoni per l’establiment humà. El clima és suau i amb sòls 
fèrtils i, per tant, aptes per l’agricultura, i la uniformitat de la seva topografia fa 
molt fàcil les comunicacions.

La zona que ocupa la granja de la Tallada no presenta pendents importants, 
sinó que és una zona plana ideal per dur-hi a terme una activitat agrícola exten-
siva basada en la producció de blat, vi o oli. Es troba a uns 155 metres sobre el 
nivell del mar. És una zona amb un relleu ondulat onhi trobem petites elevaci-
ons (pujols)i suaus depressions (comes). Les cotes més altes les trobem entre la 
Secuita i Nulles, a la zona coneguda com la Serra. Aquesta orografia afavoria la 
comunicació entre la granja i el monestir del qual depenia. Segons la regla no 
podia estar a més d’un dia de viatge de la casa mare. 

En les fundacions cistercenques, l’aigua també era un factor clau en l’elecció 
d’un enclavament o un altre. Pel que fa a la xarxa hídrica la granja es troba a l’oest 
del riu Francolí. El flux hídric més important és el Torrent del Bogatell, afluent 
del riu Francolí, també anomenat torrent del Mas Llong o dels Garidells. Deli-
mita per tramuntana amb bona part del terme de la Secuita. Aquest curs d’aigua 
està condicionat pel punt de vista climàtic ja que la zona es troba sota el domini 
d’un clima mediterrani costaner, suau en temperatures, àrid a l’estiu i irregular 
pel que fa a precipitacions. No obstant, el cabal d’aquest torrent és força regular 
al llarg de l’any.

Altres cursos d’aigua que trobem són el torrent de la Secuita que desguassa 
a la zona coneguda com els Torrents, i actualment també trobem els Clots de la 
Barquera, zona que podia haver estat un aiguamoll en època medieval (Cortiella 
1982).

Pel que fa a les comunicacions la granja estava molt ben conectada a través 
del Camí Real que anava del monestir de Santes Creus a Tarragona. També hi 
devien haver altres camins secundaris que unien la granja amb la Secuita, Vista-
bella o Valls. Segons la documentació hi havia el camí que anava “de la heretat 
de la Tallada a Vistabella7”. En l’Onomàstica del terme municipal dels Garidells 

7 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648-1737. 467. 
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trobem “el camí de la Tallada” o “lo camí que va de dit lloch dels Garidells a la 
Tallada” (Cabré/Veciana/Amigó 2003, 92).

7. Les granges cistercenques 

Segons C. Cuadrada, el patrimoni de Santes Creus es basava, bàsicament, en 
tres tipus d’edificacions: cases urbanes en ciutats o viles, masos o cases rústiques 
i granges (Cuadrada 2001, 152). La paraula granja prové de la paraula francesa 
granche que significa graner. Inicialment indicava una estructura per guardar gra. 
Posteriorment va passar a definir el conjunt d’edificis que formaven una hisenda 
agrícola depenent d’un monestir.

Les granges del Cister eran unitats agrícoles i ramaderes. No es tractava de 
monestirs en miniatura sinó de centres productius d’explotació. A través d’elles 
els convents ordenaven territorialment les seves propietats. Cada una d’aquestes 
explotacions tenien associades una àrea de captació de la que extreien una sèrie de 
recursos. Havien d’estar màxim a una jornada lluny de la casa de la que depenien. 
L’extensió de cada granja variava d’una a una altra. El tamany exacte no el podem 
saber, però gràcies als cartularis se sap les explotacions que tenia cada monestir. 
Lekai parla d’entre 15 i 20 per cada convent (Lekai 1987, 381-385).

La granja tenia diferents dependències: la residència dels conversos, l’orato-
ri, el refectori, la cuina, el calefactor, el magatzem, les quadres, els estables pels 
ramats, el celler, els cups pel vi, el molí pel gra i el molí de l’oli (Altisent 1972). 
Segons J. Lekai. el grup d’edificis de la granja estava rodejat per parets o fosos 
per mantenir allunyats als lladres. En èpoques de gran perill es donaven armes als 
servents de l’abadia per la seva defensa.

Hi havia una gran diferencia entre les explotacions agrícoles dels senyors feu-
dals i les granges cistercenques. Les granges naixien de la compra de terres cada 
cop més allunyades del monestir que feia la Ordre per a la seva explotació. Al 
capdavant hi havia un convers (grangiarius) que les administrava i les explotava. 
Aquest granger estava en contacte amb l’administrador del monestir (cellerarius) 
i de forma periòdica passaven comptes de la seva administració. El cellerer era 
a la seva vegada el responsable davant de l’abat. El personal de la granja era 
format per conversos sota les ordres del granger, que era el germà convers més 
experimentat. Eren els anomenats germans barbuts (fratres barbati). Als inicis les 
granges podien haver estat treballades amb esclaus musulmans. Cada granja era 
explotada per entre 5 i 20 frares conversos. En determinades èpoques de l’any i 
en funció de l’acumulació de tasques al camp, es contractava gent de fora. Cada 
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diumenge els conversos tenien l’obligació d’anar a l’abadia a escoltar l’homilia 
de l’abat. 

A Catalunya un dels principals estudiosos sobre el paper de les granges cis-
tercenques va ser l’arxiver de Poblet8 (Altisent 1972). Cal citar també pel seu 
gran interès les intervencions arqueològiques dutes a terme a la Granja d’Ancosa 
a la dècada dels 80 (Bolós 1985).

Aquesta organització de les granges va tenir importants repercussions: pla-
nificació agrícola i autoabastament. S’arribaren a renovar moltes eines agrícoles, 
s’introduiren nous processos i es perfeccionaren els ja coneguts. J. Baluja citant a 
Tarradell parla de les parelles de bous, la reu de llaurar, les aixades, els aixadons, 
els càvecs, la falç i les destrals de ferro (Baluja 2008, 47). Es van revaloritzar els 
boscos i es va fer créixer la ramaderia. L’economia de la zona on hi havien granges 
experimentava un desenvolupament important gràcies al fet els excedents s’utilit-
zaven per comprar noves terres o contractar mà d’obra per ajudar als conversos.

8. Les granges de Santes Creus i les possessions de la Tallada

Primerament una comunitat de monjos va fundar les granges de Valldaura 
(Cerdanyola del Vallès) i Ancosa (la Llacuna) on havien intentat establir un mo-
nestir. Abans d’establir-se a Santes Creus tenim notícia de la Granja Temporal 
de Santes Creus. Després, ja establerts, es va aixecar la granja de Fontscaldetes 
(Cabra del Camp), la de Valldossera (Querol), la del Codony (el Morell), la de 
Banyoles (Barcelona), la de Montornès (la Pobla de Montornès) i, en el primer 
terç del segle XIII es formà la granja de la Tallada (Carreras 2008, 88).

La Tallada no era sols el centre administratiu dels llocs del terme de la Secui-
ta, sinó que també ho era dels altres indrets de la senyoria de Santes Creus com 
Peralta, els Garidells o el Codony9. L’abat de Santes Creus era señor de la Secuita, 
Vistabella, les Gunyoles, els Garidells i de Peralta. 

El centre burocràtic de la Secuita era la Tallada, finca que era de propietat 
directa del monestir, i on residia un monjo, que a més a més d’administrar di-

8 El treball d’Altisent es basa en l’anàlisi de dos manuscrits del segle XV on apareixen dades econòmiques de dos granges 
de Poblet (Riudabella i Castellfollit). En aquest apareixen molts detalls sobre feines del camp, conreus, ramaderia, jornals 
i vida camperola. No s’ha trobat cap document d’aquest tipus per la granja de la Tallada. Trobar un document d’aquesta 
mena ajudaria a donar llum a un moment i a uns aspectes molt mal coneguts en aquesta granja.
9 Per més informació sobre el Codony veure “El Codony a l’inici del segle XVI” (Mir 2011). Referent al Codony nosaltres 
hem trobat notícies als volums del “Llibre de la Cort” que feien referència a la Granja dels Frares. Això ens indica que 
a nivell burocràtic o administratiu, era l’escrivà de la Cort de la Secuita l’encarregat de redactar alguns documents de la 
Granja dels Frares.
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rectament la granja, era l’escrivà de la Cort del batlle i del Consell Local. Aquest 
escrivà no tenia autorització per a redactar documents notarials, els quals, forço-
sament, s’havien de fer a l’escrivania comuna del Codony (Cortiella 1982, 28). 
Sembla ser que el dia acostumat a baixar a la Cort de la Tallada era el dimarts de 
cada setmana.

Peralta va ser un domini dels Montoliu fins que al 1477 passà al monestir de 
Santes Creus durant l’abadiat de Pere Blanch. El monestir va tenir la baixa juris-
dicció civil i criminal sobre el lloc i l’arquebisbat de Tarragona l’alta. El granger 
de la Tallada era també l’encarregat de redactar les actes de les sessions que cele-
brava el Consell de Peralta, així com també dels actes judicials que es produïen 
en dit lloc (Veciana/Cortiella 1982, 24). Un exemple d’aquesta dependència 
ho mostra el pregó públic que es va fer el dia 23 de març de 1792 en el qual es 
donava un termini de trenta dies perquè tots els residents de Peralta anessin a la 

Tres dels quatre arcs de punta d’ametlla de la bodega de la granja de la Tallada. A la fotografia 
veiem en primer terme un cup. (Fotografia Marc Dalmau)
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Tallada a fer les seves declaracions de béns. Dintre de la jurisdicció de Peralta hi 
havia el Mas de Solé10  i el Mas de Nincles.11

A més a més també a la Tallada s’hi resolen conflictes que es donen en altres 
punts del domini de Santes Creus al Tarragonès.

Per exemple, unadisputa12 de caràcter jurisdiccional situada a la Pobla de 
Montornès i Virgili datada a l’abril de 1584, es va resoldre a la capella de la la 
Granja de la Tallada. Un dels causants del conflicte va ser condemnat a“…esser 
encarcerat en la dita granja de la Tallada per lascosas dalt ditas”. Sabem que a causa 
d’aquesta disputa es van fer actas en aquesta granja.

9. La Tallada en època medieval

9.1 La quadra de la Tallada i les seves afrontacions

La data importartant per la formació de la Tallada com a entitat és el 10 de 
març de 1182 quan Guillem de Claramunt va vendre a Berenguer de la Tallada 
per vuitanta sous l’establiment. Aquest document és important per tractar-se de 
la primera referència a la Tallada i perquè en ell es descriuen els límits de la pos-
sessió. Es tracta d’una “quadra de terra, que tinc a Tarragona al terme del Castell 
de Montoliu, al lloc que és anomenat Secuita. Que afronta a la part oriental amb 
l’alou d’Arnau de Guancer, a la part meridional amb el torrent que és anomenat 
de la Secuita, a ponent amb l’alou d’Homdedéu, a la part de mestral amb la Serra 
que s’alça, així com amb les aigües que baixen per enmig de dita Serra”.13 

D’aquesta manera queden definits els límits del domini. Sabem que al sud 
afronta amb el torrent anomenat de la Secuita possiblementen el límit de la car-
retera entre la Secuita i Vistabella, cap al nord-oest amb el torrent del Bogatellen 
el seu pas pel Pontarró. Basant-nos en aquestes distàncies, i prenent el mas actual 
com el centre de la explotació deduïm que els límits est i oest estarien al camí que 
porta cap al Pontarró i molt a prop de les Gunyoles.

10 El Mas de Solé ha estat reformat recentment. Trobem bastanta información referent a aquest mas al Llibre de la Cort 
de la Secuita ja que estava dins de la jurisdicció de Peralta. El propietari a l’excavar unes sitges va localitzar abundants 
fragments de ceràmica de Manisses.
11 El Mas de Nincles formava també part del terme de Peralta, que estava sota domini del monestir de Santes Creus. 
Trobem bastanta información referent a aquest mas al Llibre de la Cort de la Secuita. També apareéis recollit en el Recull 
de topònim i antropònims del terme municipal de Renau de Josep Veciana (Veciana 1990).
12 AHN. Llibre Blanch. Vol. II. Montornès, Montoliu, la Riera, Estanys de la Mora. Códices. L. 841. p. 249-252(90).
13 “...unam quadram terre, quam habeo in territorio Tarracone in terminio castri de Monte Olivo in loco, que vocatur de 
Çacuita, ab occiduo in allodio Nomine Dei, a parte vero cirtio in summitate Serra, sicuti aquis versant per mediam serram.” 
AHN. Llibre Blanch. Vol. IV. Peralta, Sequita, Garidells, Gunyolas. Códices. L. 842. p. 64-65 (22).
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El 22 de setembre de 1232, cinquanta anys després del document que hem 
analitzat, Pere de la Tallada i Ermessenda la seva mare van fer venda “per tres 
mils sous barcelonesos moneda corrent de plata vuitanta sous” al monestir de 
Santes Creus. Es tractava de“tot el mas nostre de la Tallada, que es troba en el 
terme de la Secuita entre l’honor de Bernat de Solerio, i el torrent de la Secuita, i 
el mas que pertany a Arnau de Vilanova, i la Serra, així com l’aigua baixant cap a 
migdia14”. Aquest document ens traça de nou les afrontacions essent l’aigua “que 
baixa cap a migdia”possiblement un referència indirecta al torrent del Bogatell.

El document continua dient “I a més a més us venem tot dret i domini que 
tenim en tots els homes i que allà per nosaltres algunes persones tenen. També 
el mas previament mencionat amb les seves afrontacions, i tot dret i domini, que 
amb els homes citats anteriorment tenim amb cases, i vinyes, i jardins, i horts, 
i totes les altres terres cultes, i hermes, i pastures i garrigues i aigües, i totes les 
altres coses que pertanyen a aquest mas, i deuen pertanyer, i amb els seus ingres-
sos, i els seus deutes us venem a vosaltres i als vostres successors en règim d’alou 
franc en perpetuïtat”.15

Per tant, el nucli del terme de la Tallada estava constituït per cases però no 
tot el territori estava conreat (vinyes, horts i jardins) sinó que hi havien terres 
hermes (pastures i garrigues). El fet d’haver pastures fa pensar en una activitat 
ramadera en aquests primers anys. En la descripció del domini hi trobem a faltar 
boscos (silvis) o prats (pratis). 

Tenim un Còdex de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador (Papell 2009, 
204). En el capítol 85 parla del Castell de la Secuita i de la casa o granja de la 
Tallada. Diu el textque la tasca és recaptada per l’església de Tarragona i la dèci-
ma pel monestir de Santes Creus. En el terme hi ha vinyes, oliveres i camps de 
blat. El document diu que els vassalls d’aquesta granja tenen les seves habitacions 
a Vistabella.16 Continua dient que aquesta zona és coneguda com la Franquesa. 

14 “...totum mansum nostrum de Talata qui est in termino de Cecuÿta inter honorem Bernardi de Solerio, et torrentem de 
Cecuÿta, et mansum, quem emistis ab Arnaldo de Villanova, et Serram, sicut aque versantur versus meridiem.” AHN. Llibre 
Blanch. Vol. IV. Peralta, Sequita, Garidells, Gunyolas. Códices. L. 842. p. 75-76 (30).
15 “Et preterea vendimus vobis totum ius et dominium, quod habemus in omnibus hominibus, quibus aliquid per nos tenent. 
Predictum autem mansum dictis afrontationibus inclusum et ius et dominium, quod in ante dictis hominibus habemus cum 
domibus, vineis, ortis, et ortalibus, et omnibus aliis terries cultis et heremis et pascuis, garriciis et aquis et specialiter cum 
omnibus aliis ad ipsum mansum pertinentibus, et pertinere debentibus et cum ingressibus et egressibus suis vendimus vobis 
et vestris successoribus per allodium franchum in perpetuum ...” AHN. Llibre Blanch. Vol. IV. Peralta, Sequita, Garidells, 
Gunyolas. Códices. L. 842. p. 75-76 (30).
16 “Est verum quod in predictum terminum est quadam parsubi habitacio domini est constructa, videlicet domus sive grangia de 
la Tallada; et aliqui vassalli suas habent habitaciones in Vistabella, et ista pars vocatur la Franquesa, cum suis affrontacionibus 
que sunt: ab oriente, cum via vocata lo camí Pescater; a circio in capite laboracionum dicte grangie de la Tallada includendo 
omnes laboraciones suas et protendit se quousque pervenitur in capite orti de la Tallada in oram rase vocate del mas del Clots; 
ab a meridie, cum illa rasa que discurrit a basia de la Cecuyta et vadit usque ad dictum terminum dels Garidells et revertitur 
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Les seves orientacions són a orient amb el camí conegut com el camí Pescater, 
al nord amb els camps principals de la dita granja de la Tallada, incloent tots els 
seuscamps i estenent-se cap a ponent fins a aquella rasa coneguda del Mas Llong, 
a occident amb dita rasa fins arribar al terme dels Garidells, a migdia amb aquella 
rasa que discorrea prop de la Secuita i va fins al dit terme dels Garidells i torna al 
mencionat camí Pescater.

En un document del 18 de juliol de 1295 (Fort 1972, 364-365) hi ha unes 
noves afrontacions de la quadra. Segons l’autor aquestes es troben en una con-
còrdia entre l’arquebisbe i el rector del Codony, i el monestir de Santes Creus. 
Acordaren que la meitat de delmes i primícies sobre la Tallada eren de l’arque-
bisbe i el rector del Codony, mentre que l’altre meitat restaven pel monestir de 
Santes Creus. 

Segons aquest document la quadra de la Tallada afronta a llevant amb el 
camí que anava de la Secuita a Valls, a migdia amb el torrent de la Secuita i la 
propietat de Guillem Gil, que tenia pel monestir i la de Bernat de Soler; a ponent 
amb el terme del castell dels Garidells, de llarg a llarg, i al mateix torrent fins a la 
propietat del mas d’en Tous que era tingut pel monestir, i al nord amb la propi-
etat del mas d’en Tous fins al camí que va de la Secuita cap a Valls.

L’autor continua dient que dins el terme de la quadra de la Tallada hi havia 
Vistabella. L’origen del poble és, segons un cronista domèstic del monestir, el 
d’una de les masies que tenia el convent a la que s’anaren agregant cases fins a 
motivar la creació d’una parròquia. Els seus habitants conreaven terres del senyo-
riu de Santes Creus segregades algunes, potser, de la Tallada perquè el grangiarius 
no les podia treballar totes (Fort 1972, 365).

9.2 Els homes i les dones. Els Tallada (1182-1242)

A Catalunya tenim documentat el Castell de la Tallada al comtat d’Empúri-
es des del segle XI17. Podríem parlar de la hipòtesiper contrastar de la repoblació 
d’aquesta quadra del Tarragonès per part de gent desplaçada dels comtats orien-
tals de la Catalunya Vella en eixamplar-se la frontera18. En el cas del domini de 

ad dictam viam Pescateram ( Fort, 1972, 360)”
17 El Castell de la Tallada de l’Empordà apareix en documents medievals entre el 1053 i el 1071. Entre aquests documents 
hi ha el jurament de Bonfill, fill de Jocelada, als comtes Ramon Berenguer I i Almodis. En un document de 1079 
s’esmenta Umberti Ozberti de Talada, al 1111 Umbertus de Taiata i al 1128 Umbertus de Taiada o de Tayada (Casas/
Giralt 2005).
18 A favor d’aquesta hipòtesi es mostra A. Virgili de Salomó que considera que va ésser el poblador el que va donar nom 
al lloc.
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Tarragona, és molt difícil establir les relacions genealògiques d’aquests primers 
homes i dones.

El primer Tallada documentat és el ja citat Berenguer que va rebre al 1182 el 
domini per part de Guillem de Claramunt a canvi de 80 sous. L’última Tallada 
de la qual hi ha documentació és Guillema, filla de Berenguer. Ja hem comentat 
que l’origen etimològic del cognom podria venir de la tasca de desbrossament 
duta a terme per establir una explotació. 

Ermessenda podria ser la dona d’en Berenguer de la Tallada, la unió dels 
quals hagués donat tres fills i una filla (Pere, Guillem, Ferran i Guillema). Una 
segona hipòtesi podria assenyalar a Ermessenda com la dona d’algun fill varó no 
documentat d’en Berenguer. Fins i tot, podria ser la filla o germana d’en Beren-
guer i, per tant, germana o tieta de Guillema i mare de Pere, Guillem i possible-
ment de Ferran. La primera teoria sembla més probable.

Capitells de la Capella de la Tallada 
(Fotografia Marc Dalmau)

Berengarius de Taliata 1182

Petrus de Talata 1232-1233

Ermessendis, mater Petri de Talata 1232

Guillelmus de Talata, frater Petri 1232-1233

Ferrarius de Talata 1232

Guillelma, filia Berengarius de Talata 1232
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Amb Guillema, filla d’en Berenguer,el llinatge s’estronca amb els Adarró19 
en casar-se amb Bernat (1241). D’aquesta unió van sortir dos fills anomenats 
Bernat (1242) i Ermessenda (1242). Al fet que una de les filles es digués com 
l’àvia materna ens fa pensar en la relació mare i filla entre la primera Ermessenda 
(1232) i Guillema (1241). Aquesta Ermessenda, filla de Guillema, es va casar 
amb Arnau Escuder (1242).

Aquesta família va mantenir el domini durant una cinquantena o seixantena 
d’anys ja que al 1242 hi ha documentat un granger del monestir de Santes Creus, 
el germà Joan de Montagut, granger de la casa de la Tallada.

9.3 El domini de Santes Creus sobre la Tallada

En els registres s’observa clarament que el testament d’en Guillem de Cla-
ramunt i les seves deixes al monestir de Santes Creus van desencadenar tota una 
sèrie de donacions en cadena en forma de drets i de possessions que ajudaren a 
configurar el domini de la Tallada sota el control del Cister. 

a. Al 19 de setembre de 123220 Berenguer i la seva esposa Maria van vendre 
“tot aquell mas que per vosaltres tenim al terme de la Secuita, el qual es 
troba entre l’honor de Pere de la Tallada, i l’honor que va ser de Guillem 
de Setme, i el riu, que passa per davant de la casa d’Arnau Garidel”.

b. Al 22 de setembre de 123221 es du a terme la venda de Pere de la Tallada 
i d’Ermessenda del mas de la Tallada, de les terres, les possessions, els 
drets i el domini sobre els seus homes i dones.

c. Al 1233 Arnau de Vilanova va vendre també al monestir de Santes Creus 
altres terres de la dita partida de la Tallada (Cortiella 1982).

d. Al 8 de maig de 123322 es va realitzarla donació de Guillem d’Aquiló de 
tots els drets que tenia a la Tallada. No es tracta d’una referència directa 
al lloc però recorda la venda efectuada per Pere de Tallada i el seu germà 
al 1232.Segons E. Morera, seguint a Escolano, aquest Guillem d’Aguiló 
era descendent de Robert d’Aguiló. E. Morera diu “En 8 de mayo de 
1233, sin duda con el objetivo de marchar a la conquista de aquel reino, 
cedió al monasterio de Santas Creus, en escritura autorizada por Pedro 

19 Segons A. Virgili els Adarró eren una família important de Barcelona ja al segle XII.
20 AHN. Llibre Blanch. Vol. IV. Peralta, Sequita, Garidells, Gunyolas. Códices. L. 842. p. 83-85 (37).
21 Ídem. p. 75-76 (30).
22 Ídem. p. 65-66 (23).
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Bonelli, cuantos derechos le correspondían en unos mansos y en la cuadra de 
la Tallada, término de la Secuita, mediante la gratificación de 350 sueldos, 
moneda barcelonesa corriente de dublenco (Morera 1982, 56-57).”

e. Al 26 de febrer de 124123 Guillema esposa de Bernat d’Adarró, i el seu 
fills Bernat d’Adarró i Ermessenda, esposa d’Arnau Escuder van fer una 
nova venda sobre el monestir. Van vendre la casa per tres-cents sous mo-
neda barcelonesa renunciant a tots els honors sobre el lloc de la Tallada. 
El document posa èmfasi a l’ascendència amb Berenguer de la Tallada. 
Van vendre la casa amb les terres i les pertinences. El text diu que ho van 
vendre tot excepte la fidelitat a l’Església de Tarragona i a l’Arquebisbe.

f. El 25 d’octubre de 124224 Ramona i el seu marit Alegre van vendre 
per cinc-cents cinquanta-cinc sous tots els honors i possessions cultes 
i hermes que posseien en tot el terme de la Tallada i a la parròquia del 
Codony. Excepte la dècima i la primicia de l’Església i Arquebisbat de 
Tarragona.

g. El 12 de juny de 124425 es va donar la renúncia dels drets que havia 
adquirit Bernat de Garriga en la quadra casa de la Tallada.

h. El 16 de juliol de 124826 hi ha una nova donació per part de Berengue-
raFerrara de Tamarit i els seu espòs Ramon de les Gunyoles. Transferí 
de forma perpetua tota la part a ella tocant del lloc de la Tallada i en 
el Mas del Bord de Setma.Gràcies al Compendium abreviatum (Papell 
2009, 469), es sap que dita Berenguera va constituir plena pitança el 
diumenge 14 després de la Trinitat, per la qual va donar set quarteres i 
mitja d’ordi com a censals al lloc de la Tallada.

i. El 9 de juliol de 125027 Guillem de Prats, castlà de la Secuita, va con-
firmar la franquesa de Berenguera i el seu marit Ramon “del lloc, que 
estaven rebent en el Mas de la Tallada”.

23 Ídem. p. 66-69 (24).
24 Ídem. p. 69-70 (25).
25 Ídem. p. 64-65 (22).
26 Ídem. p. 70-71 (26).
27 Ídem. p. 73 (28).
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9.4 Els primers grangersde la Tallada (1242-1264)

Germà Bernat d’Olivers, porter a la granja de la Tallada <1242

Germà Joan de Montagut,28 granger de la casa de la Tallada 1242

Germà Guillem de Pruners,29 granger casa de la Tallada 1261-1264

És probable que el document que fagi referència al primer monjo cistercenc 
a la Tallada sigui del 25 d’octubre de 1242 quan es parla del germà Joan de 
Montagut, “granger de la casa de la Tallada”. En aquest també apareix Bernat 
d’Olivers “com a porter de dit monestir”.Aquesta data és important per saber 
que en aquest moment la granja disposava ja d’un granger.2829

El 23 de novembre del 124730 es va prendre una resolució referent a la cele-
bració del Mandatum. En aquesta data es van reunir l’abat i els administradors 
de Santes Creus per establir que el Cellerer Major donés als pobres tots els anys 
durant el Dijous Sant camises i panys de cànem i de lli. Per a tal fi es van assignar 
certs trossos de la Tallada. En aquest document es fa referència a un tal Bernat 
d’Olivers “una vegada porter a la granja de la Tallada”. Segurament en aquests 
primers temps a la Tallada hi havia un porter. Hem de pensar que en aquesta data 
dit Bernat ja havia deixat de ser-ho i s’havia traslladat al monestir de Santes Creus.

Sabem, gràcies al Compendium abreviatum (Papell 2009, 462), que el germà 
Pere Bertran va constituir plena pitança assignant nou mil sous, que va donar en 
compra de la Tallada.

Els següents grangers que trobem al segle XIII són Joan de Montagut i Gui-
llem de Pruners.

Santes Creus no gaudia de la plena jurisdicció sobre la Tallada i la regia 
conjuntament amb l’arquebisbe de Tarragona. En les donacions del 26 de febrer 
de 124131 i del 25 d’octubre de 124232 ja apareix esmentat l’arquebisbe de Tar-
ragona en les clàusules. 

Al 126433 hi ha un document sobre una disputa entre el monestir i Gerard i 
Pere de les Gunyoles on es defineix a Guillem de Pruners com a procurador del 
monestir de Santes Creus.

28 Ídem. p. 71-73 (27).
29 Ídem. p. 73-75 (29).
30 Ídem. p. 73-75 (29).
31 Ídem. p. 66-69 (24).
32 Ídem.p. 69-70 (25).
33 Ídem.p. 146-152 (62).

LLIBRE ARXIU 2013.indd   92 06/02/14   12:46



93

Arcs de punta d’ametlla de l’estable de la granja de la Tallada. A la fotografia es veu l’altell per 
guardar la palla (Fotografia Marc Dalmau)
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El 18 de juliol de 129834, l’arquebisbe de Tarragona, RodericTello i el pa-
borde Guillem de Rocabertí concertaren amb l’abat de Santes Creus el reparti-
ment dels delmes i les primícies de la Tallada.

Sembla que al 1392 es va donar l’acte de presa de possessió a favor de l’ar-
quebisbe de Tarragona de diferents llocs del Camp de Tarragona. Aquest acte 
implicava convocar als representants del lloc (batlles o castlans) junt a altres in-
teressats i veïns, a través d’un pregó públic. El 14 de febrer va tenir lloc la presa 
de possessió de la granja de la Secuita i la Tallada (Sánchez 2009, 282). Aquest 
fet fou mal rebut al monestir de Santes Creus, fet que confirma el recurs que va 
presentar el prior Joan Rovira al Rei Pere III el Cerimoniós (Sánchez 2009, 266).

El 9 d’abril de 1409 l’abat Bernat Dalmau des de la casa de la Tallada i da-
vant de Ramon Barceló, notari del Codony, va reduir les rendes que havien de 
pagar els seus vassalls (Fort 1972, 367). 

34 Segons pat. mapa.
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10. La Tallada en època moderna

10.1 Alguns dels majorals de la Granja de la Tallada als segles XVI, XVII i 
XVIII 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Fra. Joan Fustegueres,35 majoral 1586

Fra. Andreu Berto,36 majoral 1588-1598

Fra. Pere Lluch,37 majoral 1600

Fra. Joan Valentí,38 majoral 1623

Fra. Damià Cosidor,39 majoral 1629-1630

Fra. Jaume Perich,40 majoral 1631

Fra. Ramon Milà,41 majoral 1632

Fra. Joan Robert Rossich,42 majoral 1636

Fra. Pasqual Jubins,43 majoral 1638

Fra. Isidre Guimernau,44 granger 1648-1650

Fra. Guillem de Montserrat,45 granger 1653-1683

Fra. Rafel Robert,46 majoral 1702

Fra. Domingo Balcells,47 majoral 1714-1737

Fra. Joaquim Balcells,48 majoral 1732

Fra. Marian Blanch,49 escrivà 1779-1795

35 ACAC. Notaris de Valls. Jaume Minguella. 1586.
36 Llibre Blanch. Vol. IV. Peralta, Sequita, Garidells, Gunyolas. AHN. Códices. L. 842. p. 30(9).
37 ACAC. Notaris de Valls. Jaume Minguella. 1600.
38 ACAC. Notaris de Valls. Joan Renyer. Liber primum inventariorum. 1615-1639.
39 AS.Caixa 1247.Llibre de la Cort. 1779-1843. 205.
40 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1623-1644. 233.
41 AS. Caixa 1247. Llibre de la Cort. 1779-1843. 252.
42 Ídem. 323.
43 Ídem. 429.
44 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648-1737. 2-3.)
45 Ídem. 204. Caixa 1248.
46 Ídem. 384. Caixa 1248.
47 Ídem. 477. Caixa 1248.
48 Ídem. 527. Caixa 1248.
49 AS.Caixa 1247.Llibre de la Cort. 1779-1843. 7.
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El majoral s’ocupava de la gestió de la propietat senyorial del monestir. Les 
seves atribucions eren les mateixes que les del’antic granger dels segles XII i XIII. 
A finals del segle XVI trobem com a majorals a Joan Fustegueres, a Andreu Berto 
i a Pere Lluch. Mentre que al segle XVII ho foren Joan Valentí, Damià Cosidor, 
Jaume Perich, Ramon Milà, Joan Robert Rossich, Paqual Jubins, Isidre Guimer-
nau i Guillem de Montserrat.

A partir del segle XIV-XV la institució dels germans conversos desapareix i 
les masies passen a ser treballades per pagesos. En aquest moment es donarà el 
fenòmen de l’arrendament. 

A través dels Homagia abbati es constataque l’abat de Santes Creus realitzà 
al 1620 visites als seus dominis. Però en el cas de la granja de la Tallada no hi ha 
cap constància. Això es deu potser al fet quel’acte de presa de possessió l’hagués 
dut a terme un procurador en nom seu (Baldor 1999, 155).

Un personatge important devia ser, tal i com mostren els llibres de la Secuita, 
Guillem de Montserrat, “monjo i sacerdot del Real monestir de Santes Creus, i go-
vernant de la Cort de la Secuita”. Al llibre de la Cort trobem a Joan de Montserrat 
com a testimoni de certs processos. Podria tractar-se d’un familiar de Guillem.

Finalment al segle XVIII trobem com a majorals a Rafel Robert, a Domingo 
Balcells, a Joaquim Balcells i a Marian Blanch.

A partir de Marian Blanch, l’escrivà de la Cort de la Secuita signa els seus 
documents com a secretari i no com a majoral de la Granja de la Tallada. Marian 
Blanch encara s’anomenà escrivà però Joan Fortuny, Francisco Elias, Anton Tor-
res o Jayme Viñes passen a firmar com a secretaris. L’últim majoral documentat 
a la Tallada és en Marian Blanch. Els altres ja són secretaris del nou Ajuntament 
Constitucional.

10.2 Els arrendaments de la Tallada entre 1619 i 1641 

Una figura clau va ser Antoni Manyé que va ser batlle de la Secuita i al ma-
teix temps arrendatari50 de la granja de la Tallada, el qual acumulà diferents càr-
recs. Els arrendaments de 1624 a 1643 dels Garidells, la Secuita, la granja de la 
Tallada, Vallmoll i Bràfim es feren conjuntament a Antoni Manyé (Baldor 1999, 
166). Aquests contractes incloïen la casa i herència de la granja de la Tallada i el 
cens en diners i oli del lloc i terme de la Tallada.

Entre el 1619 i el 1641 a la Secuita el monestir arrendava els delmes, les pri-
mícies i les tasques reservant-se la jurisdicció, els censos en blat, gallines i diners, i 

50 Sobre la forma i les condicions de l’arrendament (Baldor 1999, 182-189)
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els censals i lloçols i els lluïsmes i terços. A més, el monestir cobrava íntegrament 
la tasca dels cereals, els llegums, la vinya i les olives a la tretzena mentre que el 
delme que corresponia a l’arquebisbe de Tarragona, el cobrava a la catorzena des-
prés d’haver descomptat la tasca, i la primícia al rector del Codony. Santes Creus 
tenia dret al terç, firma, fadiga i empara i a les prestacions personals de jova, tragí 
i batuda (Baldor 1999, 188)

Les condicions referents a la Tallada eren que s’havia de fer inventari dels 
mobles de la Tallada per a deixar-los igual a l’acabar l’arrendament. Als primers 
quatre anys el preu de l’arrendament era de 1020 lliures amb un pagament de 
340 lliures entre el gener, maig i setembre de cada any. Seguint l’autora (Baldor 
1999, 170) a partir del 1627 els contractes d’explotació d’aquest domini es feren 
conjuntament amb els drets que Santes Creus tenia a la Secuita i als Garidells. 

Antoni Manyé també serà arrendatari de terres que el monestir posseeix als 
Garidells, a la Secuita, del molí fariner de la granja del Codony, dels censos de 
Bràfim i Vallmoll i dels censos i lloçols de la Secuita. Les adjudicacions es feien 
en conjunt i no de forma separada (Baldor 1999, 187-189).

10.3 El priorat de la Tallada

A partir del segle XVIII la casa s’anomenà casa prioral, priorat i hi havia un 
prior. No hem trobat cap autor que hagi mencionat mai la Tallada com un pri-
orat (Fuguet/ Plaza 1998). Als registres d’aquest moment es parla del prior de la 
Tallada. Per exemple, al 1713 apareix Thomas Cornador com a prior del priorat 
de la Granja de la Tallada. En aquest cas el terme priorat feia referència a un es-
tabliment monàstic poc important sota la dependència d’un monestir. Hi podia 
haver una esglesieta o oratori, a diferència de les granges. Aquest Thomas Cor-
nador51 també el trobem signant com a escrivà de la Cort i terme de la Secuita. 

El 10 de gener de 171352 el prior va establir un edicte pel qual cap persona 
gosés entrar cap gènere de fruita o mercaderia sota pena de 3 lliures. I un altre53 a 
l’1 de setembre de 1786 segons el qual cap persona ni mercaderia petita ni grossa 
s’atraveixi a passar per cap dressera ni vinya de la Tallada per manament de l’abat 
de dit lloc i en pena de 30 dias de presó.

Durant aquest període trobem també la figura del Batlle General de les ba-
ronies del Real Monestir de Nostra Senyora de Santes Creus. Al 29 de setembre 

51 AS. Caixa 1121. Valias del lloc i terme de la Secuita (1720).
52 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648-1737. 467. 
53 AS. Caixa 1247. Llibre de la Cort. 1779-1843. 7.

LLIBRE ARXIU 2013.indd   97 06/02/14   12:46



98

de 171254 el Gobernador va posar 25 lliures de pena al sotsbatlle Guillem Poy de 
la Secuita perquè no es pugués valer d’un altre notari que no sigui el religiós que 
viu a la granja de la Tallada. 

Tots aquests edictes i mesures buscaven mantenir els monopolis senyorials. 

10.4 Altres notícies sobre la Tallada

Al 22 de juliol 163155 l’abat Joan Carreras trobant-se a la granja de la Tallada 
va fer arrendament en presència del pior Joan Valentí de la casa i hort i caseta 
juntament amb la masia i heretat de Riudomos per quatre anys a Francesc Dufau 
de Vistabella. En el document mencionat apareixen les clàusules de l’arrenda-
ment.

El 19 de juliol de 1659 va anar a la granja de la Tallada el batlle de Peralta, 
Joseph Elies, dient que Joseph Incles, del mas terme de Peralta Senyoria del Abat 
i Convent de Santes Creus tenia amparat un blat per un deute que dit Incles 
devia i ara volia dit principal aportessin el blat i el batlle respon que té ordre de 
l’arrendador de dit terme de no deixar traure lo blat que no estigui pagat dels 
llosols endarrerits que deu dit Invles.56

També tenim notícia que l’abat de Santes Creus resolia que cap persona 
s’atrevís a caçar sense llicència del granger de la Tallada en pena de 10 lliures.57

54 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648-1737. 460. 
55 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort 1623-1644. 244. 
56 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648-1737. 54.
57 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort. 1648.1737. 42.

Segells de la Cort de la Tallada (AS. Fotografia Marc Dalmau)
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El 9 de gener de 167958 l’abat de Santes Creus va fer una crida en la que es 
prohibia a tots els habitants de la Secuita, els Garidells i Peralta fer oli a cap lloc 
que no fos a la Granja de la Tallada. Allí hi havia el molí i la premsa per a fer l’oli. 
Quedaven exempts tots aquells que ja tenien trull a casa per a fer les seves olives 
però no les dels altres. En cas d’incompliment,hi havia una pena, que consistia 
en un terç per l’acusador i les dues parts per obres del Real Convent de Santes 
Creus. S’instigaven les denúncies recompensat-les amb una part de les multes.

Al 23 d’abril de 168259 trobem empresonat a la Tallada a Joan Domingo del 
Mas de Soler. Per ser alliberat hagué de pagar cinquanta lliures. Francesc Boronat 
de Nulles i Pere, habitant de la Tallada actuaren com a testimonis. Josep Soler va 
rebre tots els béns de Joan Domingo a canvi de la fiança.

El 27 de juny de 168760 la plaga de la llagosta va arribar a la Secuita. El no-
tari va dir que aquell dia batia civada i no podia fer moure els bous i el matxo a 
causa dels insectes. Per aquest motiu va haver de parar de batre civada i va tenir 
la batuda uns quants dies a l’era. Segons aquest testimoni les llagostes arribaren 
entre les 9 i les 10 del matí.

El 2 de desembre de 172961 Diego Xanças del lloc de las Belianas era detin-
gut a les presons de la Tallada. El presoner havia de pagar 200 lliures moneda 
barcelonesa. Francisco Boronat de Nulles i Joseph Forns dels Garidells accepta-
ren com a fiança els béns del presoner. Era Domingo Balsells el notari i escrivà 
de la Cort de la Secuita.

El 9 de març de 173262 Rafael Figuerola, pagès de la Granja fou detingut 
i empressonat a la granja de la Tallada. En aquest moment trobem a Joaquim 
Balsells com a escrivà de la Cort de la Secuita iBatlle General de les baronies del 
Real Monestir de Nostra Senyora de Santes Creus. El presoner havia de pagar 
200 lliures moneda barcelonesa als cofres del monestir. Francisco Valles Moliner 
i a IsidreReig, pagesos de la Granja, acceptaren com a fiança tots els béns del 
presoner.

El 27 de gener de 173663 Jaume i Joan, els germans Ramon, van robar les 
coliflors de l’hort de la casa de la Tallada i set conills.

58 AS. Caixa 1248. Llibre de la Cort 1648-1706. 243. 
59 Ídem. 13. 
60 Ídem. 344. 
61 Ídem. 511. 
62 Ídem. 527. 
63 Ídem. 538. 
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Sabem que a la segona meitat del segle XVIII, mentre s’estava construint la 
Mina de l’Arquebisbe, l’arquebisbe de Tarragona s’ajornà a la casa de la Tallada 
per supervisar com anaven els treballs en el seu pas per la Secuita (Rodríguez 1956).

L’1de gener de 1809 (Recasens 1929, 88) Pau Soler, Pau Fortuny i Josep 
Artigues en nom de l’ajuntament incautaren 20 quarteres de valor 112 lliures i 
10 sous a la Tallada. Era col·lector Ramon Ribas i el seu fill presentà demanda 
a Valls el 2 de maig de 1814. Durant la guerra del francès la Tallada i l’hisenda 
de la família Manyé no tributaren per estar confiscada pels invasors (Recasens 
1929, 85).

Als llibres de la Cort trobem, com a testimonis de certs processos, habi-
tants de la Tallada: Joan de Montserrat (mosso, criat), Gabriel Domenio (mos-
so), Josep Ferrer (mosso), Pau Roca de Vistabella (mosso), Joan Aulio (mosso), 
Joan Nabot de Vilaplana, Joan Simó de Vall de Ribes (mosso), Ramon Jornet, 
Alexandro Fillol (mosso), Joan Pagès, Pere Pedro, Joan Mestre (mosso), Joseph 
Aguader de les Cabeses (mosso), Andreu Soler de Conesa (pastor), Joan Ramon 
(mosso), Joan Vidal (pastor), Antoni Vidal, Joan Ramon de Vilarodona (mosso), 
Joan Llorens, Antoni Joan Alos, Miquel Jornet (mosso), Joan Estalella del Pont 
d’Armentera (mosso), Salvador Just, Simpon Peres (criat), Lluis Garí (criat), Pau 
Solé, Josep Gelambí (pagès), Pere Joan Sabater (pagès), Andreu Fortuny (pagès), 
Joan Ramon (mosso), Miquel Jornet (mosso), Joan Estalella del Pont d’Armen-
tera (mosso), Miquel Jornet de la Secuita (mosso), Joan Vinyes, Pere Prats de 
Querol o Joan Fortuny de Pontons.

11. La Tallada en època contemporània

11.1 La desamortització de la Tallada durant el Trienni Liberal (1820) 

Les Corts Liberals de l’any 1820 van suprimir les ordres religioses i l’ajun-
tament passà a fer-se càrrec de les propietats dels monjos. El dia 18 de febrer de 
1820 el monestir, i en compliment de la reial ordre del 9 de desembre de 1813, 
declarava que percibia a la Secuita un total de dinou mil cinc-cents vuitanta rals 
anualment. El dia 15 de novembre de 1820 el notari de Tarragona feia inventari 
dels béns del monestir de Santes Creus a la Secuita (Recasens 1929, 91-95).64

64 “Dn. Joaquin Fábregas Escno. Pubco. del Número y Colegio de la Ciudad de Tarragona, de Rentas Nacionales y de la Hacda. 
Pubca. de la misa y de su distrito. Certifico, que en virtud de circular del Señor Jefe Político de esta Província, de fecha ocho 
del actual, comunicada por los Señores Comisionados en el Monasterio de Santas Cruzes del Císter del dia de ayer, relativas 
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L’autor declara que a la capella hi havia una taula de noguer de cinc pams 
d’ample, i vuit i mig de llarg. En una habitació hi havia set cadires, dos quadres i 
un llit format només per banquets i taulers.A la sala hi havia una taula de noguer 
de cinc pams i mig d’ample, i vuit i mig de llarg, tres cadires utilitzades i quatre 
quadres utilitzats. A les golfes hi havia una arca gran de noguer anomenada fari-
nera. I una altra de pi sense tapa de sis pams i mig de llarg.A la fàbrica d’aiguar-
dents hi havia l’oficina completa amb els seus canons, una pipa buida, un embut 
de fusta petit, una misola, una bomba pertanyent tot a l’oficina d’aiguardent, 
quatre troncs de set a vuit pams de llarg cada un, vint-i-cinc quintàs de llenya 
entre pi i oliver i tres barrils per fer aiguardent. A la bodega hi havia tres cubes 
buides de dotze a tretze cargues cada una. Cinc cubes grans de nom “baixells” per 
posar vi. Un cargol de premsa de lliura, trenta-sis taulells de les cubes conegudes 
com a “baixells” i una premsa d’oli amb un corró. Al paller hi havia cinc-cents 
quintas de palla més o menys.Al corral hi havia un porc de seixanta a setanta 
lliures, sis paons, tretze bigues o cabirons de pi de vint-i-quatre pams de llarg.

També es van fer càrrec d’una peça de terra de tres jornals i un quart, de 
cent passos en quadrat, part per treballar i part erma, amb dos roures i alguns 
àlbers, i altres arbres, que limitava a orient amb les terres de Joan Mallafré i amb 
les de Pau Gils, a migdia amb les de Pau Gils, a ponent amb el barranc del Mas 
Llong, i a l’est amb les de Joan Brunet, treballades totes per gent de Vistabella. I 
de tota l’hisenda coneguda com la Tallada de tinguda noranta-tres jornals, més 
o menys, part sembrat, part pinar, part garrofers, part olivers, part garriga i part 
vinya. Que limitava a orient amb el camí que va de la Secuita a Valls, a migdia 
amb el camí que va dels Masos a Vistabella, amb les terres de Josep Martí de la 
Secuita, de Josep Gils, de Cristòbal Fortuny i de Josep Fortuny, aquests tres de 
la Secuita. A ponent amb Joan Brunet, Joan Mallafré, Pau Gils i amb els hereus 
de Francisco Gils, tots de Vistabella. I a l’est amb Josep Brunet i part amb Joan 
Gils de Vistabella i part amb Josep Masgoret de les Gunyoles.

El 12 de desembre de 1820 es va nomenar com a administrador dels béns 
incautats a un frare de Santes Creus, Ramon Miquel. Al dia següent l’ajuntament 
es malfià i va enviar una instància considerant el frare, per la seva condició de 
religiós, com a suspès de tot dret i interès sobre els béns.

ambas a que el Ayuntamiento del Lugar de la Secuita, cuydase de que los efectos y bienes pertenecientes al citado Monasterio no 
sufriesen el menor perjuicio ni se extragera de ellos cosa alguna, y a fin de poderlo hacer con aquella actividad, tino y madurez 
que se requiere, determinó el Magnífico Ayuntamiento de dicho lugar en junta plena, conferirse en unión en aquella casa, o 
masia propia de dicho Monasterio llamada la Tallada, y tomar Inventario para su gobierno de todos los efectos, enceres y bienes 
pertenecientes a los RR. Monges de Santas Cruzes y de su Monasterio... (Recasens 1929, 91-92)”
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11.2 La Tallada en època de la família Sabadell de Tarragona (1820-1823, 
1841-1897)

Joan Sabadell, pare 1820

Maria Ana Lloberas de Sabadell 1868

Joan Sabadell, fill de Maria Ana 1868

Andres Sabadell, fill de Maria Ana 1868

Pablo Sabadell, fill de Maria Ana 1868

Maria Sabadell Reventós, filla de Pablo? 1897

Segons els fets, podem datar la finalització del domini del Cister sobre la 
Granja de la Tallada entre finals 1820, principis 1821. Al 1821 Joan Sabadell 
ja pagava contribució per la finca.Segons F.Cortiella, el 6 de maig de 1821 es 
va donar la desamortització de la hisenda de la Tallada, amb la seva casa, cups, 

Dibuix del Mas de la Tallada (Cebrián 2007)
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obrador d’aiguardent i premses, amb un total de cent dotze jornals de terra entre 
sembradura, vinya, erm, bosc i garriga.

Van ser adjudicades el 30 de juny a Joan Sabadell, comerciant de Tarragona,per 
559.327 rals i 24 morabatins. A la mateixa operació hi anava l’Albereda una peça 
de terra d’una mica més de tres jornals a prop de la Tallada. 

Al final del Trienni Liberal al 1823, Joan Sabadell va perdre la propietat 
però com que al morir va deixar hereva la seva vídua, Maria Anna Lloberas la va 
recuperar al 3 d’abril de 1841 (Fort 1972; Cortiella 1982).

En la descripció de la propietat d’aquest segle es diu “se halla un oratorio 
público y tres casas llamadas la Tallada” (Criviller 1839)

En el diari de Tarragona van sortir dosanuncis al 186865 i 186966fent referèn-
cia a vendes sobre la Tallada. A l’Arxiu Històric de Tarragona hi ha constància 
d’una cessió de béns de l’any 186867 per part de Pablo Sabadell. Gràcies a aquest 
document sabem que el Sr. Sabadell i Maria AnaLloberas van tenir tres fills: Joan 
Sabadell Lloberas, comercial de Gràcia a Barcelona; Andres Sabadell Lloberas, 
propietari a Tarragona i Pablo Sabadell Lloberas, metge-cirurgià a BuenosAires 
(Argentina). Molt possiblement la Maria Sabadell Reventós que apareix al 1897 
és la filla de Pablo Sabadell o d’un dels seus germans de Tarragona i Barcelona.

En el BOPT68 de desembre de 1896 hi ha un litigi entre José Oriol Estruch 
Sabadell contra Maria Sabadell Raventós, esposa de Salvador Alemany Gil, en 
defensa de Pablo Sabadell Lloberas o dels seus hereus, tots ells desapareguts o en 
rebeldia. El tema és la indivisibilitat de la finca i la seva posterior venda. La reso-

65 “A voluntad de su dueño se vende una heredad que formó parte de la llamada la Tallada situada en el término municipal de 
la Secuita; y el dia 15 de los corrientes de once a doze de la mañana en el despacho del Notario don José Antonio Albiñana se 
subastará y rematará a favor del más beneficioso postor, baj olas condiciones contenidas en el pliego que estará de manifesto en 
dicha Notaria” HMT. Diario de Tarragona - 08/09/1868. Página 4.
66 “Habiéndose sabido que se trata de vender las Caballerías y otros efectos de la Heredad denominada la Tallada, del termino 
de la Secuita, se hace presente que los supuestos vendedores no estan facultados por si solos para hacer la espresada venta sin la 
intervención de todos los Coherederos de la difunta señora doña Maria Ana Sabadell, viuda, siendo otro de ellos don Andres 
Lloberas, vecino de Tarragona, y que habita en la subida de la pescadería, número 21, principal” HMT.Diario de Tarragona 
- 12/12/1869. 4.
67 AHT. Fons Notarial de Tarragona. José Antonio Albiñana. Número 105. P. 425-428. Any 1868.
68 “En la ciudad de Tarragona a primero de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis. El Sr. D. Daniel Esteller y Pellicer, 
Juez de primera instancia de este partido. Vistos estos – antes juicio declarativo de mayor cuantía promovido por don José Oriol 
Estruch Sabadell, propietario y del comercio, vecino de Barcelona, a quien dirige el Letrado don Joaquin Martí y representa 
el Procurador D. Pablo García, contra doña Maria Sabadell y Raventós, consorte de D. Salvador Alemany Gil, del comercio, 
vecinos también de Barcelona, a la cual dirigió el Letrado don Manuel Guasch y representó el Procurador D. Cándido Planas, 
y D. Pablo Sabadell Lloberas o en su representación sus herederos, todos éstos de ignorado paradero, declarados en rebeldía y 
representados por los estrados del Juzgado, sobre declaración de indivisibilidad de una finca y sucesiva venda de la misma. –
Resultando, etc- Fallo. Que devía declarar y declaro sustancialmente indivisible la casa masía denominada “Tallada”, sita en 
el término municipal de Secuita, y en su consecuencia que procede su venta con arreglo a derecho distribuyéndose el precio que 
de ella se obtenga en proporción a la parte que cada uno de los codueños tiene en el misma.” BOPT Núm. 291. Edicte 4677. 
6 diciembre 1896.

LLIBRE ARXIU 2013.indd   103 06/02/14   12:46



104

lució va ser que la casa de la Tallada es vengués rebent cada un dels copropietaris 
una part dels beneficis corresponent a la part que tenien de dita casa.

En aquest litigi ens apareix José Oriol Estruch Sabadell. Es deu tractar de 
l’espòs d’Eulalia Malet, qui va comprar la propietat a partir del 1897. 

11.3 La Tallada en època de la família Estruch de Barcelona (1897-1975)

José Oriol Estruch pare 1896

Eulalia Malet 1925

José Oriol Estruch fill 1925

Maria Milá 1925

Ramona?/ Madrona? 1925

Eulalia 1925

Fins al 189769 no apareix la venda del casal per part de la família Sabadell. 
Les condicions de la venda al BOPT70 del 9 d’abril de 1897detalla que la pro-
pietat “consta de planta baja, piso primero y desván. La planta baja tiene cisterna, 
bodega, lagares, prensas, cuadras, corrales y algunas habitaciones. En el piso primero 
y desván existen también habitaciones y depósitos de frutos”. La casa es va subhastar 
per 8.400 pessetes.

69 “El juzgado de primera instancia de Tarragona anuncia en pública subasta de la casa masia La Tallada del término de la 
Secuita, propiedad de doña Maria Sabadell Reventósy D. Pablo Sabadell Lloberas” HMT. 07/05/1897. Diario de Tarragona. 2.
70 “Por el presente y en méritos del juicio declarativo de mayor cuantía promovido por D. José Oriol Estruch Sabadell, contra Da 
Maria Sabadell Raventós y D. Pablo Sabadell Lloberas, o sus herederos, declarados en rebeldía, y diligencias de cumplimiento de 
la sentencia preferida en el mismo, se anuncia que el día diez de Mayo próximo, á las once de su mañana y en el local audiencia 
de este Juzgado, se venderá en pública subasta la Casa masia que contiene la finca rústica denominada “La Fallada”, sita en el 
término municipal de Secuita, que es de construcción antigua destinada para albergue de los colonos y servicios agrícolas de la 
explotación de la referida finca. Consta de planta baja, piso primero y desván. La planta baja tiene cisterna, bodegas, lagares, 
prensas, cuadras, corrales y algunas habitaciones. En el piso primero y desván existen también habitaciones y depósitos de frutos. 
Toda la edificación queda cerrada en parte con muros del edificio y el resto con muros de cerramiento dejando varios patios: mide 
aproximadamente mil seiscientos noventa y cinco metros ochenta y nueve decímetros cuadrados, y ha sido valorada en ocho mil 
cuatrocientas pesetas...8.400 ptas. La subasta se celebrará con arreglo a las siguientes condiciones. Primera. Para tomar parte 
en ella, los licitadores, antes de dar principio al acto, depositarán en la mesa del Juzgado o acreditaran haber depositado en el 
establecimiento destinado al efecto, el diez por ciento efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Segundo. Acto continuo del remate se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños, a 
excepción de la correspondiente al mejor postor, la cual quedará en depósito como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, 
y en su caso como parte del precio de la venta. Tercera. No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. Cuarta. Los títulos de propiedad de dicha casa masía estarán de manifesto en la Escribania del Actuario para que 
puedan examinarlos los que pretendan licitar, previniéndose a éstos que deberán conformarse con aquéllos y no tendrán derecho 
a ninguna reclamación por insuficiencia ó defecto en dichos títulos, debiendo sujetarse además á la limitación establecida en los 
artículos setecientos ochenta y siete y setecientos setenta y siete de la ley de Enjuiciamiento civil” BOPT. Número 85. Edicte 
1183. 9 abril 1987.
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En el BOPT71 de febrer de 1902 a causa del litigi entre Maria Ferrer i Maria 
Sabadell, van sortir en pública subhasta una porció de terra situada a la Tallada 
amb vinyes, garrofers i arbres fruiters de valor 24.765 pessetes. En el d’agost de 
190472 es va vendre una peça de terra per 1.180 pessetes.

Al Diari de Tarragona tenim dues notícies referents a la Tallada en data al 
191673 i al 1925.74 Hi ha una altra nota en premsa al 191675 on “Desde Secuita” 
es fa referència als estiuejants de la Tallada que en arribar l’hivern tornen a les 
seves cases. 

71 “Una porción de tierra procedente de la heredad llamada “La Tallada”, con viña, algarrobos y árboles frutales, sita en término 
de Secuita, partida “La Tallada”, de cabida mil ochocientas cuarenta y cuatro áreas seis centiáreas; lindante al Este con parte 
de dicha heredad, adjudicada a D. Juan Sabadell, al Sud con otra porción adjudicada a D. Pablo Sabadell, al Oeste con 
Mateo Claramunt, y con Pablo Mallafré y á Norte con Francisco Soler. Cuyas fincas han sido valoradas en... veinte y cuatro 
mil setecientas sesenta y cinco pesetas la segunda, á deducir cargas”. BOPT. Número 42. Edicto 773. 8 de febrer de 1903.
72 “Una pieza de tierra situada en este término y partida denominada “la Tallada”, 1.180 pesetas”. BOPT. Número 186. 
Edicte 2622. 6 d’agost de 1904.
73 En la secció “Notas de sociedad. “Encuéntrase en su espléndida posesión “Manso Tallada”, la distinguida dama barcelonesa 
Da Eulalia Malet, viuda de Estruch, y sus hijos D. José Estruch con su esposa Da Maria Milá e hijas Madrona y Eulalia”. 
HMT. 23/09/1916. Diario de Tarragona. 1. 
74 En la secció “Notas de sociedad”. “De su campo “La Tallada” se ha trasladado a Barcelona. Da. Eulalia Malet, viuda de 
Estruch, con sus hijos D. José Oriol Estruch, esposa Da. Maria Milá e hijas Ramona y Eulalia”.HMT. 04/09/1925. Diario 
de Tarragona..
75 Entre aquests estiuejants es troben “Da Eulalia Malet, viuda de Estruch con sus hijos los señores Estruch-Milá e hijas”. 
HMT. 27/09/1916. Diario de Tarragona. 2.

Pati del primer pis del Mas de la Tallada (ABSC. Fotografia E. Bonavia. 1952) 
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Són nombroses les notícies de societat en què apareix la família Estruch. 
Hauríem de pensar que era una família d’un important estatus social. S’ha dit 
que eren industrials. Els trobem ja possiblement en una festa de beneficiència al 
circ de Barcelona al 189576. 

Hauríem de pensar que quan aquesta família tornava a Barcelona, hi havia 
un masover que es quedava a la finca per tal de cuidar-la. Segons J. Rovira, la 
família del Ferrer de la Secuita eren majordoms a la casa de la Tallada.

Molt possiblement aquests van ser els últims ocupants del Casal.

12. La Tallada avui (2013)

12.1 La Tallada avui seguint l’inventari del Liber Primum Inventariorum

Un dels inventaris que existeixen de la Tallada es troba a l’AHCV en el Liber 
primum inventariorum. En aquest apartat, seguim el document sobre les restes 
que encara es conserven de l’edifici. S’ha de tenir present que les restes del segle 
XVII no són les mateixes que les actuals ja que durant l’època modernista es du-
gueren a terme reformes.

Es tracta d’un gran casal fortificat amb una muralla perimetral amb onze 
merlets catalans o escalonats a l’ala de migdia i contraforts en alguns altres punts. 
Moltes de les habitacions del casal tenien llars de focs. La forma actual consta 
de dos pisos, unes golfes i una galeria d’arcs ogivals. A la façana principal s’hi 
observa un rellotge de sol i un campanar d’espadanya. A la muralla perimetral 
s’obra una porta que s’ajusta en unes grans pollagueres que dóna pas a un gran 
pati abans d’arribar a la casa. “Primo la porta forana ab pany y clau”. Es veuen 
encara les marques de les rodes dels carros i els pilars cònics que evitaven que al 
passar poguessin colpejar les parets del portal. El portal ha sofert diferents remo-
delacions. 

Dintre s’hi detecten una sèrie d’estructures molt complicades de datar i que 
podien haver estat destinades per guardar eines, palla o com a corrals. Aquest 
pati, després de l’abandonament del casal, podia haver estat utilitzat per a tancar 
ovelles. “Item la pallissa ab dos portes la una ab pany y clau y la altre sans pany ni 
clau/ Item dins lo corral onze cabirons ab dos biguetes/ Item en lo porcho un olibi 
llarch per adonar abeuro a les Gallines/ Item un tros de biga vellada de mangana/ 

76 Hemeroteca de Tarragona. Correo de la Provincia. 12/06/1895. 2.
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Item trenta carretades de axerris les quals aja de dexar Anthoni Manyer arrendador 
de dita Granja lo derrer any del arrendament”

La façana de la casa mira cap al migdia i la porta d’entrada és amb arc de 
dovella. Tant la paret de la muralla de migjorn com la façana estan revestides de 
morter i decorades amb motius pintats que imiten carreus. “Item la segona porta 
ab pany y clau”. Davant del gran portal de l’entrada i de forma asimètrica trobem 
la porta del mas flanquejada per dos espitlleres a banda i banda. Destaca el treball 
de forja dels balcons de la façana.

Al creuar la porta ens endinsem en un vestíbul amb dos arcs que condueixen 
a un pati interior que actuaria com a element organitzador de totes les dependèn-
cies d’aquest primer pis. En aquest pati hi ha un pou de més de vint metres de 
fondària i en surten unes escales que porten cap a la segona planta. 

En aquest primer pis hi hauria la pars rustica de la casa. Hi ha les restes dels 
estables i els cellers i les restes de les dependències reservades a magatzems o a 
botiga de l’oli. “Item la botiga del oli ab pany ab forrellat y ab pany y clau/ Item 
dins dita botiga deu ancolles de tinguda de trenta o quaranta cortans unes ab altres/ 
Item una olla, llegidor, una sinquena y un casso tot de aram/ Item lo pastador ab ses 
portes ab pany y clau/ Item una pastera de alba de tomba closa ab ses frontises/ Item 
unes escaletes/ Item tres sedasos dolents/ Item dos pales/ Item un burxo de ferro/ Item 
dos cosis de terra encaixats en la paret/ Item una caldera de aram de tinguda de dos 
portadores de aygua poch mes o manco/ Item uns ferros de tres petjes/ Item una fari-
nera de alba”. Hi podem veure murs fets de tàpia. 

Plantes del Casal de la Tallada (Dalmau 2012)
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Les bodegues estan cobertes per quatre arcs apuntats que semblen del segle 
XVI. En aquesta sala també es va construir un cup, el qual no en sabem la data, 
però sembla recent. A la part inferior de la torre de llevant es conserven restes de 
botes i segurament podia haver estat utilitzada com a bodega de vi. “Item lo saller 
portes ab pany forrellat y clau/ Item sis botes grans/ Item una bota de sinch carregues/ 
Ite. altra bota de set carregues/ Ite. un cubet de fusta/ Ite. en lo cup una axeta grosa 
ab lo mascle de coure/ Ite. un brescat de posts ab dos cairats/ Ite. onze portadores/ 
Item una aixeta grossa de coure ab lo mascle a terra del oli ab dos portes ab panys y 
claus/ Item lo saller del vi blanel ab porta ab pany y clau/ Item dins dit saller quatre 
carretells de dos carregues/ Item dos carretells de dos carregues i mitja per aportar per 
mar/ Item deu carratells de carrega/ Item una axeta de coure per los carratells/ Ite. 
altra axeta mig censera per les botes grans/ Ite. a la premsa porta ab pany y clau/ Ite. 
un parol de aram encaixat detinguda sinch portadores de aigua poch ma o manco/ 
Ite. una caldera de aram de tinguda de dos portadores de aygua/ Item la premsa ab 
tots sos arreus/ Ite. vint y quatre cofins entre bons y dolents”.

En aquest primer pis també hi devia haver les dependències dels mossos. 
“Item la porta de la cambra de los mosos ab pany y clau/ Item dins dita cambra una 
caixa/ Item un llit de quatre posts i banchs amb marfega, matalas y flasada negra de 
lana de la forma mayor/ Item en la sala una porta sens pany ni clau”

La sala destinada a estable estava coberta també per dos arcs apuntats. Es 
conserven els pessebres per les cavalcadures, el lloc on lligar-les i un altell que 
devia ser utilitzat com a paller.

En el sector de ponent i tocant a la zona de bodegues, hi ha un petit espai 
que podria haver estat destinat a presó. Conserva una data del 1772. En ella hi 
ha també una sèrie de grafits amb imatges de l’Antic i del Nou Testament que en 
ser antics datarien amb molta probabilitat del segle XVIII. 

En la segona planta hi hauria la pars urbana de la casa destinada a habitatge. 
Hi trobaríem el menjador, la capella, les habitacions, el rebost o la cuina. Destaca 
tot el treball d’elements arquitectònics realitzats amb guix, fet que ens mostra un 
elevat grau de luxe i sumptuositat. El nucli medieval ha quedat amagat sota les 
reformes que si han anat realitzant en època moderna i contemporània.

Al igual que en la primera planta, hi localitzem una gran sala vestíbul sostin-
guda amb un arc escarser i orientada cap a migdia. Aquesta sala devia ser la que 
es coneixia com la de les set portes. Presenta grans plafons de guix al sostre amb 
decorats de lleons enfrontats i motius florals77. Des d’aquesta sala s’accionava la 

77 Hem trobat motius d’estuc similars en el Museu de l’ABSC correponents al sostre d’una sala del primer pis del palau 
de l’Abat datats al segle XVI durant l’abadiat de Pedro Mendoza. Veure Capítol B: Estuc. Ornamentació arquitectònica. 
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campana de la façana. La paret està recoberta per un sòcol de marbre rosa que 
acaba amb una fila de plaques amb motius abstractes gravats. Tant l’arc com la 
resta de la paret estan enguixats i decorats imitant carreus. De l’arc encara en 
penja un ganxo on devia anar la llum.

Les habitacions que es conserven a llevant d’aquest vestíbul eren destinades 
a capella. “Ite. la capella ab porta i clau”. Conserven encara les voltes de creueria 
amb els capitells d’àngels sostenint escuts heràldics (la creu del Cister, la bandera 
de Catalunya o l’escut dels propietaris). També es conserven els medallons amb 
la doble creu i els arcs de les portes. Tots ells són elements decoratius de gran 
interès i d’una gran bellesa78. “Item en lo altar quatre tovalloles listades de cotó/ 

(Companys/ Montardit/ Amigó 1994, 71-87). L’enteixinat de la coberta de la “Sala de les Set Portes” es correspon al 
número 224 d’aquest catàleg de 30 cm de costat i 18,5 cm al centre. Es tracta d’un “molinet amb mouchettes, entorn d’una 
rosa de quatre pètals intercalats, vorejat per un botella tespigat...Quan als plafons allargats simulant les biguetes (de 12,5 cm 
d’ample), hi alternen motius foliars i dracs” (Companys/Montardit/Amigó 1994, 80). Només queda un tram de l’habitació. 
Queden 14 trams amb 6 cassetons i 5 plafons allargats per tram. Esmentem també dos bogets (de 18 cm d’amplada) 
amb llenos enfrentats i altres tres amb un drac. Corresponen als números 174 i 215-216 del catàleg. “S’hi veuen dos llenos 
afrontats, entrecreuant una pota i amb la cuaaixecada (de tres flocs)” (Companys/Montardit/Amigó 1994, 71). L’altre boget 
“reprodueix un drac escatós amb ales de rat-penat i potes de llargs dits, sota una motllura espigada” (Companys/Montarit/
Amigó 1994, 78). La resta del sostre ha cedit i bona part dels bogets han estat expoliats del seu lloc. També trobem 
fragments d’estuc que no corresponen a aquest esquema compositu amb motius flamígers o altres motius foliars. Només 
la seva recuperació aportaria més llum sobre el sostre d’aquesta sala del segle XVI (Veure figura 4 i figura 13).
78 Les seves línies recorden les de la façana de la casa modernista de la plaça Domingo de l’Argilaga.

Enteixinats d’estuc del sostre de la “Sala de les Set Portes”. Segle XVI. (Montatge Marc Dalmau)
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Item una panna de tela ab un cuyro vermell per cobrir lo altar/ Item uns vestiments 
per a dir missa ab tot lo menester/ Ite. un calsa y paterna de plata sobredaurat de or/ 
Ite. un coixi brodat de seda vermell y un missal/ Ite. uns corporals/ Ite. un Xpo/ Item 
una campaneta de coure/ Item una bossirieta de lautó que servia per la llantia/ Ite. 
dos canalobres de llauto baxos/ Item dos escants/ Item un palio ab faxes vermelles”. 

També trobem l’espai del pati del primer pis, una cuina amb una llar de foc 
dividida en dos per un arc escarser i el rebost. En aquests espais s’hi observa un 
grafit que representa una oca domèstica. Encara hi ha l’empremta humana dels 
últims homes i dones que hi visqueren fins al segle passat. “Item a la cunya porta 
sens pany ni clau/ Item un ast de ferro/ Item dos cavalls grans de ferro/ Item en lo 
rabost una porta sens pany ni clau/ Item dins dit rabost una caixa sens pany ni clau/
Item al rebost una taula llarga ab dos banchs llarchs i una cadira de costellas/ Item 
una rella mig censera/ Item una bota de vint carregues plena de vi vermell la qual dit 
Manyer aja de dexar plena de vi vermell most lo darrer any/ Item una caxa de aram 
gran/ Item un ambut de aram gran per lo oli/ Item un morte de coure ab la ma del 
mateix/ Item un arcabus o escopeta de sinch palms de canó/ Item unas grapas de ferro/ 
Item uns llevans/ Item unes balansas de ferro ab tres pesos del mateix”.

Cal destacar la gran sala que hi ha a sobre dels cellers coberta amb tres arcs 
apuntats del XVI i que podia haver estat utilitzada com a menjador. 

La resta de les habitacions semblen dormitoris. Hi havia l’habitació del ma-
joral, del batlle general i de la tia. “Item la cambra del majoral ab pany y clau/ 
Item dins dita cambra un armari ab pany y clau/ Item una caixa gran de alba ab 
pany i clau/ Item un llit de portetes de mig pilans ab matalas, marfega y flassada de 

Grafit d’una oca domèstica de la cuina de la Tallada 
(Dibuix Marc Dalmau)
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llana negra de la forma major/ Item en la sala un bufet de noguer ab ses frontises/ 
Item dos cadires de repos/ Item quatre quadros ab les quatre parts del mon/ Item un 
St. Hyeronim de pinzell/ Item altre St. HyeronimItem St. Cristophol/ Item en lo 
corredor la cambra del batlle general ab un armari y portes ab pany y claus/ Item 
dos cambres ab portes sens panys ni clau/ Item altra cambra ab porta sens pany 
ni clau/ Item una cambra de la tia b pany y clau/ Item dins dita cambra tres caixes 
comunes sens panys ni claus” 

També hi havia la botiga del blat. “Item la botiga del blat ab pany y clau/ 
Item dins dita botiga una mitja cortera y mig corta/ Item dos forques, una pala, una 
trienca de quatre forquons y una garbella/ Item en la sisterna una corriola y galleda”

A més, hi trobem dos escales que porten cap a les golfes: una d’elles de cargol 
situada dins el menjador i una altra dintre la torre aprofitant la grossor d’un dels 
murs. Del segle XIX sembla datar la gran galeria d’arcs ogivals que hi ha a migdia 
i des on encara és possible sentir la brisa marina. 

Finalment trobem les golfes. És la part més alta de la casa que tenia com a 
coberta la mateixa teulada. Era la zona destinada a guardar-hi fruita i mals en-
dreços. Actualment estan molt enfonsades però encara es poden veure algunes 
habitacions i la teulada recolzada sobre grans pilars d’obra. En moltes de les 
finestres es conserven encara les corrioles per pujar menjar i altres estris des del 
pati exterior. 

Entre el mas i el sector de tramuntana hi trobem un safareig i un pou de més 
de 20 metres de fondària on es devia treure aigua a través d’una manovella o una 
nòria. Es conserven els canals d’obra per portar l’aigua cap al safareig. També 
darrera la casa hi localitzem al menys dos cups per guardar vi i les restes del que 
podrien ser unes premses. “Item lo hort ab porta y forrellat sens pany ni clau/ Item 
lo hort ab porta y forrellat sens pany ni clau/ Item al pou amb corriola, soga y galleta”

Davant l’entrada es pot veure un gran edifici que podia haver estat utilitzat 
com a magatzem.

La major part de les terres de cultiu estan dedicades als sembrats, a la vinya, 
l’olivera i el garrofer. Actualment també hi ha un hort. L’ambient que s’hi respira 
no deu ser molt diferent a l’explotació medieval. Al nord del casal hi ha un petit 
bosquet. “Memorial dels trosos que ara depne se troben gorets en la heretat de la talla-
da y los formigua ques troben abello/ Item lo tros de les sitges qui va a Vistabella y ales 
Gunyoles goret de dos rellas ab sinquanta formigues lo qual dit Manyer aja de dexar lo 
darrer any de la matexa manera/ Item la sort junt al pinar goret de una rella la qual 
dit Manyer aja de dexar lo darrer any de la matexa manera. 23 oct 1627 no esta llau-
rada/ Item lo bagutell goret de dos rellas lo qual dit Manyer a de dexar lo darrer any 
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axi mateix. 23 oct 1627 falten 3 juntes/ Item en lo olivar dels Garidells un tros que se 
acostuma de sembrar de tinguda quatre corteras de sembradura goret de dos rellas lo 
qual dit Manyer lo darrer any de arrendament aja de dexar de la matexa manera”.

12.2 Les presons de la Tallada

Al costat oest del casal, tocant al celler, es localitza una petita estança amb 
unes parets molt dobles. Es podria tractar de la presó de la granja cistercenca. A 
l’habitació s’hi accedia a través d’una petita porta per la que feia falta entrar-hi 
ajupit. En aquesta mateixa paret hi havia una finestreta per on es devien comu-
nicar amb els presos. Posteriorment sembla que es va obrir una porta al mur de 
ponent i l’estança podia haver assumit alguna altra funció.

Precisament a la paret que mira cap a ponent hem pogut documentar un 
gran grafit inèdit compost de diferents escenes. A la paret hi ha la data de 1772. 
Creiem que podia haver estat fet per algún presoner. A la Tallada tenim docu-
mentats empresonaments al 1584, al 1682, al 1729 i al 1732.

El grafit acupa aproximadament 1,20 m x 1,00 metres. Encara que en dates 
posteriors sembla que es van efectuar algunes reformes al mur que van tallar al-
guns elements, es conserva en un bon estat de conservació. La tècnica utilitzada 
és la de la incissió amb algun objecte punxant. Malgrat que hi ha algunes escenes 
que són identificables, n’hi ha d’altres que no hem pogut identificar. Les figures 
grotesques i desproporcionades recorden les traces d’un infant.

Com escena central hi tenim la figura de la Verge amb el nen, que sosté una 
creu, rodejada per cinc àngels que porten arcs, carcaixs i fletxes. La escena està 
flanquejada per una espècie de mandorla ovalada i coronada per una creu.

Hi ha una serp enroscant-se a un arbre que dóna fruits. Sembla represen-
tarl’Arbre Sagrat i la temptació d’Adam. En aquesta mateixa escena hi ha un 
personatge amb una fona i un segon personatge. Podrien tractar-se de Caïm i 
Abel. A la part superior d’aquesta escena hi trobem dos personatges abraçats (un 
home i una dona) que podrien ser Adam i Eva.

Mereix especial atenció la imatge del Calvari amb un Crist reptilià crucificat 
i dos personatges femenins agenollats als peus d’una creu amb arrels. Podrien 
tractar-se de la Verge Maria i Maria Magdalena. Una d’elles sosté entre les mans 
un rosari. Al cartell de la creu podem llegir-hi Caïm. Al costat d’aquesta escena 
hi veiem quatre ocells que semblen gallines. Entre els objectes referents a la passió 
de Crist hi trobem tres daus (amb els números 6, 6 i 4) i un flagell.

Segons una interpretació religiosa dels grafits, hi hauria un Sant Sebastià mar-
tiritzat. O un home éssent objecte dels dards de tres personatges armats amb arcs.
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La resta de les escenes són bastant confuses.
A la part superior veiem un personatge amb una creu al cap que sosté una 

balança de la que penja un nen amb una creu, i que sembla clavar una llança a un 
tercer personatge que resta ajagut al terra amb un ganivet clavat. Podria ser una 
al·legoria de la justícia.

També hi veiem un personatge masculí que sembla baixar d’unes escales i es 
reuneix amb dos més que sostenen una petita creu. 

Un altre escena és la de dos figures que semblen sostenir dos espases, mentre 
un d’ells obra una porta amb una clau. 

A la part inferior els motius encara són més confusos. Hi veiem cinc guitar-
res, el que semblen barques i un fal·lus. A l’esquerra hi trobem més arquers, una 
altra gallina, una creu, un personatge mascuí amb una creu a la mà i dos perso-
natges més (un d’ells una dona).

Grafit de la presó de la Tallada (Dibuix Marc Dalmau)
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13. Conclusions

És molt probable que els Tallada, primers pobladors d’aquest indret, vin-
guessin de la Tallada de l’Empordà. Però tal i com deia E. Fort i Cogul també 
és probable que fós el nom del lloc el que hagués acabat donant nom a la nissaga 
dels Tallada. El topònim pot venir de talaia, de cinglera, de parcel·la de terra o de 
taliare. En aquest cas nosaltres creiem que el nom del lloc podria venir de parcel-
la de terra (una tallada) o del llatí taliare(tallar).

Creiem que va ser l’idoneïtat geogràfica (sóls fèrtils, clima suau, aigua, fà-
cils comunicacions), la que va afavorir l’establiment d’una granja cistercenca en 
aquest indret davant la necessitat d’administar uns territoris cada cop més nom-
brosos i més allunyats del monestir. 

La zona ja era ocupada en època romana. Tenim documentada una vil·la 
romana republicana al Mas de la Beneta on s’han trobat paviments d’opus signi-
num tessel·lats similars als de la vil·la del Moro de Torredembarra. A la Secuita 
trobem restes de fins al segle VI dC. Del segle VI al XII no trobem evidències 
clares de poblament.

En època medieval el lloc era una quadra de Guillem de Claramunt dintre 
del castell termenat de Montoliu. Al 1182 va ser venut a Berenguer de la Tallada. 
La cessió de Guillem de Claramunt al 1229 abans d’anar a la conquesta de Ma-
llorca de les seves terres al monestir de Santes Creus devia generar una cadena de 
vendes i donacions. Els Tallada van ser els propietaris del mas fins que al 1232 
Ermessenda va vendre’l al monestir santescreuí.

Fins al 1242 no tenim documentat al primer granger, en Joan de Montagut. 
Aquests deu anys es podrien explicar amb el temps que es va tardar a construir la 
primitiva granja. Les primeres construccions podien haver estat fetes de materials 
periples com la fusta. Tampoc sabem si la granja cistercenca es va aixecar damunt 
del mas dels Tallada. Durant aquests moments es podien haver utilitzat esclaus 
musulmans per aixecar la casa i treballar les terres. No obstant, no hi ha evidèn-
cies arqueològiques clares d’aquest moment.

Santes Creus va topar amb l’arquebisbat de Tarragona a l’hora de recaptar 
rendes i exercir-hi la jurisdicció. Les comunitats monàstiques resultaven sovint 
exemptes de pagar delmes i primícies, tot i que de vegades feien convenis per 
repartir-se aquestes rendes. Podiem dir que era una zona límit entre els dos domi-
nis. Les granges del Cister no podien estar a més d’un dia de viatge del monestir. 
La granja de la Tallada estava a 20 quilòmetres del cenobi de Santes Creus i a 10 
quilòmetres de la ciutat de Tarragona.
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Era administrada per un granger i treballada per germans conversos. Tenim 
documentats tres grangers al segle XIII i 14 grangers entre el segle XVI, XVII i 
XVIII. Pels segles XIV i XV no tenim gaires fonts documentals.El granger de la 
Tallada era també escrivà de la Cort de la Secuita. La Granja de la Tallada va ser 
durant 606 anys propietat dels monjos del Cister.

En desaparèixer la institució dels germans conversos va ser arrendada a certs 
personatges laics. Per exemple, a Antoni Manyé batlle de la Secuita, al segle XVII. 

La Tallada era un centre burocràtic i judicial no només de llocs com Peralta, 
la Secuita, els Garidells, Vistabella, les Gunyoles. Sinó d’indrets que estaven més 
allunyats d’aquesta àrea d’influència. L’abat de Santes Creus hi devia exercir el 
mer i mixt imperi que li permitia jutjar i empresonar els delictes que es cometi-
en dintre de la seva jurisdicció. Dins els seus dominis, els habitants tenien que 
acceptar els monopolis senyorials (dret de caça, dret de pas,dret de mòlta, etc). 

Constructivament un dels moments més àlgids del casal sembla que va ser 
el segle XVI, quan s’aixecaren bona part de les estances o s’instal·laren els entei-
xinats de guix del sostre de la “Sala de les Set Portes”. Aquest moment d’auge 
constructiu també es viu al monestir de Santes Creus com evidencien els casse-
tons recuperats del Palau Reial o del Palau de l’Abat. Tot això ens fa pensar en 
aquest segle com d’auge econòmic. A la granja de la Tallada s’utilitzaren motius 
decoratius que també s’empraren al monestir de Santes Creus. No era una sim-
ple granja dedicada a l’explotació del camp sinó que s’evidencia un cert grau de 
sumptuositat i fins i tot de refinament. Potser lligat a la utilització de la granja 
temporalment per alguns importants càrrecs del Cister.A l’inventari del segle 
XVII parla de l’habitació del Batlle General de les Baronies del Real Monestir 
de Santes Creus. També hi tenim documentat la presència d’un arquebisbe de 
Tarragona.

La documentació del segle XVIII parla de priorat, casa prioral i prior de la 
granja de la Tallada. Hem de suposar que en aquest últim moment la casa va 
funcionar com a priorat sojornant a un petit grup de monjos amb una petita 
capella per realitzar les pregàries. La diferència entre una granja i un priorat era 
bàsicament l’existència d’un petit oratori per resar.

Al segle XIX es va donar la desamortizació amb el Trienni Liberal quan 
es suprimiren les ordres religioses. La família Sabadell va comprar la finca. Al 
final del Trienni Liberal al 1823, Joan Sabadell va perdre la propietat però com 
al morir va deixar hereva la seva vídua, Maria Anna Lloberas la va recuperar al 
1841. Al 1897 va passar a una família de Barcelona, els Estruch. Aquests foren 
els propietaris fins a la dècada dels 70 aproximadament, quan la casa es va posar 
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novament en venda. En aquest moment fou quan un empresari vinícola va com-
prar la casa i la finca.

El passat llegendari d’aquest casal vinculat al repoblador Guillem de Clara-
munt i els anys d’història sota la dependència dels monjos del Cister, convertiren 
la casa amb la residència ideal de l’emergent burgesia modernista, que buscaven 
aquest passat per reafirmar-se com a classe imitant estereotips nobiliaris. Aquest 
remot origen lligat a l’hermetisme de la classe burgesa del segle XIX i els seus 
gustos romàntics, convertiren el lloc en centre de mites i llegendes per part dels 
habitants dels pobles veïns. Encara avui la Tallada és objecte d’aquestes històries.
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El monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses

Joan Sauret Gendre

Aigües avall, al marge dret del riu Segre, a uns tres quilòmetres i mig de 
l’antiga capital del comtat d’Urgell, dins el terme municipal de Balaguer i a la 
partida de les Franqueses, en mig de l’horta anomenada “d’avall”, s’aixeca el mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses. Es desconeix cap precedent 
eremític al lloc on s’aixecà el monestir. Sí que es coneix, gràcies a les prospeccions 
arqueològiques dutes a terme a l’entorn del monestir, l’existència d’antecedents 
iberoromans al mateix indret de les Franqueses; la vil·la romana de les Franqueses 
a uns quatre-cents metres del monestir, amb mosaics encara per excavar i el co-
negut poblat iberoromà de la Pedrera de Vallfogona just a l’altre costat del Segre.

Projectaren la construcció del nou monestir a tocar de la bultra, que és com 
s’anomena el bosc de ribera a Balaguer, però l’indret també comptava amb fonts 
i a més a més amb un braçal de reg, (encara s’utilitza per regar aquesta part de 
terme i encara es coneix i s’anomena avui com el braçal de l’abadessa), provinent 
de la sèquia del Cup d’origen sarraí, que malmesa durant la reconquesta de Bala-
guer (1105), va ser reconstruïda pels comtes d’Urgell Ermengol VII i Dolça l’any 
1155.1 Així doncs, el lloc on s’edificaria el monestir, comptava amb les necessi-
tats bàsiques que l’orde plantejava amb la finalitat de tenir a l‘abast allò que es 
considerava necessari. Comptaven amb l’aigua, imprescindible, i amb el bosc de 
ribera, un altre bé preuat per aprofitar i gestionar. El lloc era apartat de la ciutat, 
però era ben comunicat i sens dubte el van trobar adequat per a la vida monacal.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXV: 119-140 (2012-2013)

1 Arxiu M. de Balaguer, pergamins diversos, núm. 1; Sanahuja Pere Història de la Ciutat de Balaguer, pg. 59
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L’empremta que deixen la gran quantitat de monestirs cistercencs a l’àmbit 
territorial que avui anomenem Europa ( entre els segles XII i XIII es van fundar 
més de 700 monestirs masculins i una quantitat semblant de femenins) evidencia 
l’estimació pel Cister en aquella època . Lluís VII de França, Ferran II de Lleó, 
Ramon Berenguer IV de Barcelona en són exemples propers.

A la Catalunya Nova, els tres monestirs reials: Poblet, Santes Creus i Vallbo-
na de les Monges en són els màxims exponents. 

Al Comtat d’Urgell l’afecció per l’orde dels monjos blancs és va manifestar 
amb una disposició personal dels comtes d’Urgell. Ermengol VI ja coneixia de 
prop les fundacions castellanes, ell mateix esdevingué fundador i generós pro-
tector de monestirs, (monestir premostratenc de Retuerta), i la seva germana 
Estefania d’Ermengol fundava l’any 1143 el monestir cistercenc de Santa Maria 
de Valbuena (Valbuena de Duero). Ermengol VII que va ser majordom de Fer-
ran II de Lleó (aquest càrrec el convertia en l’home més poderós després del rei), 
va esdevenir generós protector de monestirs, (monestir premostratenc de Santa 
Maria de la Vid,..) i en terres catalanes, a l’actual comarca de la Noguera erigí el 
monestir premostratenc de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes (1166) que 
més tard acolliria les despulles de la parella comtal. També s’implicà plenament 
amb l’orde del Cister , ho confirmen les donacions a Poblet i a Santes Creus i 
les clàusules dels seus testaments atorgats el primer a Ciudad Rodrigo (3 d’agost 
de 1167) i l’altre abans d’un viatge a Lleó (18 de juny de 1177) en els quals fa 
donacions als tres grans monestirs cistercencs: Poblet, Santes Creus i Vallbona 
de les Monges.2 

Els comtes d’Urgell amb la finalitat de repoblar les terres recentment recon-
querides als sarraïns (Balaguer 1105 i Lleida1149) tenien la necessitat de conce-
dir certs privilegis que atraguessin la gent que havia de poblar de nou les terres 
que calia mantenir. L’any 1174 Ermengol VII atorgà la carta de poblament de 
Balaguer on els comtes concedien pau i seguretat als pobladors i suprimeixen els 
mal usos. La segona meitat del segle XII es caracteritzà per l’esforç en encaixar 
l’esperit religiós al món feudal i en aquest sentit els comtes d’Urgell també van 
propiciar l’establiment de comunitats religioses al seu comtat. Els cistercencs van 
esdevenir veritables mestres en el camp de l’agricultura, la ramaderia (granges), 
l’aprofitament racional dels boscos, piscifactories, recursos industrials (molins). 

La comtessa Dolça de Foix, ja vídua d’un gran defensor de l’orde de sant 
Bernat, decideix cap a l’any 1186 la construcció d’un nou monestir femení prop 

2 Bertran Roigé P. Monestir de Santa Maria de les Franqueses notes per a la seva història- pg. 5
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de la capital del comtat d’Urgell, el monestir cistercenc de Santa Maria de les 
Franqueses. El nom de Franqueses creiem que pot derivar-se de les franquícies 
que s’oferien per atreure els nous pobladors.

No coneixem l’acta de fundació del monestir ni l’acta de consagració de 
l’església. Sí que coneixem l’ofrena d’Ermengol VII d’uns terrenys on s’aixecaria 
l’edifici monàstic, el 15 de maig de 1186 la comtessa Dolça d’Urgell va rebre del 
seu fill Ermengol VIII uns terrenys per tal d’edificar-hi un monestir dedicat a la 
Mare de Déu i el dotà amb 1000 sous anuals durant 10 anys.3

No hi ha constància en cap dels primers documents de les Franqueses de 
quina orde havien d’ésser les monges ni de com s’havia de nomenar el mones-
tir, però sembla que la comtessa Dolça havia pensat de vell antuvi amb l’orde 
cistercenc i amb monges provinents de Vallbona. En una data incerta durant 
l’abadiat de Na Guilla (1187-89), hi ha constància de l’acte d’obediència canò-
nica que prestà l’abadessa al bisbe d’Urgell, Arnau de Preixens, “Ego soror Gíulca 
abbatissa Sancte Mariae de Franquezas promitto obedientiam tibi Arnaldo Episcopo 
et ecclesiae Urgellensi secundum regulam beati Benedicti et institucione fratrum cis-
terciensium”.4 El nou monestir va esdevenir lloc de refugi de la comtessa. La vida 
monàstica devia haver començat ben aviat, ja que el 25 d’agost de 1187, al cap 
de poc més d’un any d’haver-se lliurat les primeres terres, Pere Aguilar els venia 
un alou a l’horta de Balaguer5 i l’octubre del mateix any, Guillem Ponts i son fill 
Pere van fer acte de venda a la Comtessa Dolça i a l’abadessa Guilla del castell de 
Penelles, conegut com a Penelles d’Algasset6. El mateix agost el comte Ermengol 
va concedir els sots, terra d’horta i de secà a prop de les Franqueses, i a més a 
més donà a Pere Rubió l’hort d’Almudàfer, amb la condició que cada any hagués 
d’entregar 500 sous a l’abadessa de les Franqueses.7 La comtessa Dolça es lliurà 
al monestir de les Franqueses durant la resta de la seva vida. Els darrers any del 
segle XII va dirigir el cenobi i venedors i donadors s’adreçaven a ella abans que 
a l’abadessa; nogensmenys l’abadessa i les monges actuaven com a conselleres i 

3 Bertran Roigé P. Dolça, comtessa d’Urgell i els orígens del monestir de les Franqueses, “Urgel·lia” , 1 (1979), pàg. 295.

4 Villanueva “viaje literario por las iglesias de España” , XII, pàg. 36; Pou i Martí, Josep Ma. Pàg. 75

5 Ibid pàg. 296

6 A.H.N. (Arxiu Històric Nacional, Madrid): Còdex 1000-B,fol, 122v. ; Bertran Roigé P. Monestir de Santa Maria de les 
Franqueses notes per a la seva història- pg. 6

7 Pou i Martí, Història de la Ciutat de Balaguer 1913, pàg. 75
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fidels acompanyants de la comtessa, ho podem constatar en l’acte de renúncia a 
favor de la Seu Vella de Lleida de les dècimes d’Albelda (1203)8.

L’abadessa Ricarda (1190-1200) destacà per la seva activitat encaminada a 
adquirir heretats en llocs propers al monestir, a percebre donacions de tot tipus 
de béns materials, molins, salines…i a acréixer amb humanitat el monestir amb 
l’entrada de noves novícies i econòmicament amb l’aportació dels seus dots. Era 
freqüent que dames nobles es lliuressin al monestir els darrers anys de les se-
ves vides, com na Marquesa de Ribelles, vídua de Gombau de Ribelles (1191), 
Arsenda d’Aiguamolsa(1091), Ermesenda de Torà (1208), Arsen de Balaguer 
(1193)… 9 El patrimoni monàstic va créixer ràpidament, el gruix de donacions, 
adquisicions i drets sobre rendes es donen entre els anys 1186 i 1220. Malgrat la 
dispersió i dificultat de control de part de la propietat, bona part era ubicat als 
voltants de Balaguer i prop de les Franqueses.

En aquest període les propietats de les Franqueses s’havien estès en una àrea 
territorial bastant extensa:

Balaguer, les Penelles d’Algasset (entre els Arcs, Linyola i Vallfogona de Ba-
laguer), la Saida (terme de Vallfogona de Balaguer), Almassí (terme d’Os de Ba-
laguer), Mormur (terme de Balaguer), La Fulioleta (terme de Balaguer), Albesa, 
Térmens, Menàrguens, Montgai, Ivars d’Urgell, Alòs de Balaguer, Camarasa, 
Alentorn, Lleida, Tamarit de Llitera, Calassanç, Albelda, Torre d’en Callero, 
Cardell (terme de Fraga)

En les donacions d’Ermengol VIII i en la butlla del papa Celestí III hi ha re-
ferències sobre el conreu de les terres properes al monestir per part de les monges, 
la resta de la propietat era cedida amb contractes d’emfiteusi a pagesos o bé en 
llogaven la percepció de drets censals. El 8 de novembre de 1193, el papa Celestí 
III va posar el monestir de les Franqueses sota la protecció de la Santa Seu: “Sanc-
te Marie, in quo divino estis obsequio mancipate, sub beati Petri et nostra protectione 
suscipimus et presentis scripti privilegio communimus” i ratifica l’adscripció de les 
Franqueses a l’orde del Cister: “In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, 
qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensum 
in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviola-
biliter observetur “. L’oferiment de protecció sobre les seves possessions ens ajuda 
a conèixer i localitzar les primeres propietats del monestir al voltant de Balaguer, 

8 Bertran Roigé P. Monestir de Santa Maria de les Franqueses notes per a la seva història- pg. 7

9 Bertran Roigé P. Dolça, comtessa d’Urgell i els orígens del monestir de les Franqueses, “Urgel·lia”, pags. 293-294.
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al terme de Penelles d’Algasset, Baells (la Llitera), Torre de Llitera (municipi de 
Fraga), i a Menàrguens.10

El vescomte Guerau de Cabrera també es recorda de les Franqueses en els 
seus testaments, el 1204 li va fer donació del castell de Baells (La Llitera) i l’ho-
nor de Camarasa, amb 12 sous sobre el castell de Vernet i la part del delme d’Os; 
l’any 1223 canvià el lot descrit per la quantitat de 1000 sous.11

Hi ha constància que tenien drets sobre la sèquia del Cup, amb la que re-
gaven. També obtenien guanys a canvi de la cessió de l’aigua de la sèquia, com 
al març de 1206 a favor dels habitants de Térmens a canvi de 70 sous d’Agra-
munt.12 La possessió d’uns molins al marge esquerre del Segre també, a l’indret 
del castell de la Ràpita, comprats al monestir de Santes Creus (23 de maig de 
1231) per 3000 sous barcelonesos devia jugar un paper important en l’economia 
del monestir.13

Es coneix una deixa testamentària d’Ermengol VIII de l’any 1208; 
També els monarques del Casal d’Aragó es preocupen per les Franqueses, el 

1211 Pere el Catòlic li concedeix la seva salvaguarda i el 1236 Jaume I la ratifica. 
El 1413 Ferran oferia el suport dels seus funcionaris judicials per a la defensa dels 
seus privilegis pontificis i reials i dels seus dominis.14

Sembla ésser que la construcció del monestir i les ràpides adquisicions patri-
monials ja van portar el 1219 a una situació d’insolvència després d’haver man-
llevat diners. L’abadessa, Berenguera de Rocafort (1208-1219), amb l’acord de 
tota la comunitat (en aquell moment hi residien 19 monges) es va veure obligada 
a infeudar els béns monàstics al lleidatà Pere d’Aula per 1800 aureus i 500 sous 
censals anuals. El document del llarg pacte establert ens dóna a conèixer quin 
era el nombre i com s’estructurava la comunitat monàstica, l’escatocol el signen 
l’abadessa, la priora i la resta de monges de la comunitat. El text també ens fa 
adonar de la presència de 4 serventes: 2 sarraïnes i 2 cristianes, 2 teixidors i 2 
criats, tots al servei de l’abadessa, a més de 2 cavallerissos. Exigeixen la presència 
mínima de 4 sacerdots, 1 diaca i 1 sots-diaca per a les necessitats litúrgiques i 
espirituals de la comunitat.15

10 Ibid., apèndix 3 A. H. N. : Còdex 1000-B, FOLS. 122-123.

11 Pou i Martí, Història de la Ciutat de Balaguer 1913, pàg. 75

12 Pou i Martí, Història de la Ciutat de Balaguer 1913, pàg. 75

13 Sanahuja Pere : història de la ciutat de Balaguer pàg. 210

14 Ibid. , pàgs. 240-241

15 Bertran Roigé P. Monestir de Santa Maria de les Franqueses notes per a la seva història- pàgs. 12-13
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Elvira de Subirats, vídua d’Ermengol VIII, EL 1220 va deixar 150 moraba-
tins per al vestuari de les monges. Ermengol X el 1314 deixà 1000 morabatins 
amb la condició que s’empressin per a la compra de béns immobles.16

La comtessa Cecília, vídua de Jaume I d’Urgell (1350), per suggeriment del 
bisbe de la Seu, Nicolau Capoci, hi destinà 2000 sous jaquesos atès que aleshores 
les Franqueses estaven en un estat ruïnós.17

Les poques aportacions històriques de que disposem sobre la segona meitat 
del segle XIII ens fan intuir un monestir cada cop més endinsat en la decadèn-
cia, les dificultats per a percebre delmes i censos d’un patrimoni molt dispers, 
les avingudes del Segre amb els conseqüents problemes que generava la humitat 
resultant. A la segona meitat del segle XIV la crisi s’evidencia més amb la dava-
llada de rendes del camp, les devaluacions monetàries, la dificultat per percebre 
les rendes a més de les pestes, fam i guerres que sovintegen aquest segle. L’altre 
monestir cistercenc de la Noguera, el de Santa Maria de Vallverd ( Tragó de 
Noguera) no s’escapà de la crisi. L’abat de Santes Creus, guillem Blanc, el visità 
el 1452 i decidí unir-lo a les Franqueses, amb l’aprovació de l’abat general de 
l’orde. L’abadessa de les Franqueses, Isabel de Zaya, en va prendre possessió el 
19 de febrer de 1452.18 La unió de les Franqueses i Vallverd no els salvà de la 
crisi i la seva decadència fou inevitable. L’abat fra Martin Andrés, com a visitador 
del cister a la Corona catalano-aragonesa i l’abat de Poblet, fra Miquel Delgado, 
redactaren els capítols de supressió canònica de Santa Maria de les Franqueses 
(25 de novembre de 1474) i la seva adscripció com a priorat masculí a Poblet. El 
papa Sixt IV va expedir una butlla de supressió i va ordenar que totes les rendes 
fossin lliurades a Poblet, convertint-se en priorat de Poblet. En el moment de la 
supressió la comunitat era formada per sis monges.

16 Monfar, Diego. Història de los Condes de Urgel, vol. II, pàg. 49

17 Pou i Martí, Història de la Ciutat de Balaguer 1913, pàg. 76

18 Bertran Roigé P. Monestir de Santa Maria de les Franqueses notes per a la seva història- pg. 14
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Abadiologi de les Franqueses

Guilla 1187-1189
Ricarda 1190-1200
Comdora 1200-1202 
Guillerma 1203-1206
Raimunda (priora) 1206-1208 
Berenguera de Rocafort 1208-1219
Maria 1224-?
Sibil·la d’Urg documentada al 1282
Elionor documentada al 1302
Isabel de Zaya documentada al 1452
Elvira de Sant Martí documentada al 1474

 
Esdevingut Priorat de Poblet es coneix el primer prior com Antoni Boada 

que va fer establiments a les propietats d’Os de Balaguer (1478). El succeí Fra 
Bernat Palau (1499) que va haver de defensar la jurisdicció de Poblet sobre les 
propietats de Tragó annexades a les Franqueses des de 1452.

Al nou priorat de les Franqueses hi solien residir dos monjos. L’abat Payo 
Coello (1483), que demostrà un gran interès pel monestir, donà unes normes 
molt estrictes sobre la conducta dels monjos obligant-los a vestir la cogulla per 
sortir del monestir i també per als àpats; entre d’altres coses, els prohibí també 
que entressin dones a la clausura.19 A principis del segle XVII hi va haver una 
divisió interna en la comunitat de Poblet arran de la problemàtica de l’ingrés a 
la Congregació General Cistercenca d’Aragó que arribà a colpir el priorat de les 
Franqueses amb la baralla entre els dos monjos que hi havia. L’any 1637, la crisi 
va provocar que Poblet vengués, per improductius, tots els molins que tenien les 
Franqueses prop del Segre per 3400 lliures.20

Diego de Monfar, a mitjan segle XVII, (entre 1642 i 1652) fa una descripció 
de l’estat ruïnós en que es troben les Franqueses:

“Hay tambien en medio de la vega, hacia occidente, a la mano izqui-
erda del camino que va de Balaguer a Lerida, un monasterio que lo fue 
de religiosas cistercienses, obra antigua y maciza: llámase de las Fran-
quezas. Por estar tan cercano al rio está muy sujeto a las avenidas de él, 

19 Piquer i Jover. Fundacions femenines , pàgs. 241-242

20 Sanahuja Pere : L’antiga ciutat de Balaguer, pàg. 143
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pero puede resistir a ellas. Las religiosa se acabaron, y por ser de aires 
mal sanos no han puesto otras; porque las aguas se encharcan y los 
vapores que se levantan corromper los aires. Está unido al monasterio 
real de Poblet y residen allá un o o dos monjes, que cuidan de la casa y 
heredades y celebran misa. Hay en la iglésia algunos sepulcros antiguos 
de piedra, levantados en alto, no se sabe de quien son porque no hay 
armas ni inscripciones. Consérvanse los claustros y dormitorios y otros 
cuartos del monasterio, pero amenazando ruina, por hacer muchos 
años están inhabitados”.21

A finals del segle XVII, l’abat Josep Roses (1696-1700) es va trobar a Poblet 
amb una situació molt deficitària i el seu objectiu de sanejar la situació econò-
mica el portà a proposar la venda de quatre propietats: la granja de Doldellops i 
els priorats de les Franqueses, Sant Joan de Berga i Sant Pau de Manresa.22 L’any 
1700 Poblet venia el monestir, l’església, estances en runes i les propietats de les 
Franqueses al ciutadà de Balaguer Francesc de Portolà, (baró de Castellnou de 
Montsec) pel preu de 760 lliures, 8 sous i 4 diners.23

A partir de llavors, les Franqueses van tenir un ús agrari, convertint-se en 
quadra, magatzem i habitatge durant quasi tres-cents anys, tres segles d’oblit 
d’aquest patrimoni historicoartístic i espiritual, que malgrat tot sempre ha comp-
tat amb l’estima dels veïns de Balaguer i poblacions properes.

Durant el segle XX hi va haver alguns intents per part de prohoms de la ciu-
tat de Balaguer i alcaldes de recuperar i salvaguardar l’edifici, però no van donar 
resultat.

L’any 1984 va ser declarat Bé cultural d’Interès Nacional.
A finals dels anys 90 es va constituir l’associació d’Amics de Santa Maria de 

les Franqueses, que amb el suport de l’Ajuntament de Balaguer va fer una impor-
tant tasca de divulgació per ajudar a rescatar les Franqueses de l’oblit.

L’any 2000 es va celebrar el primer aplec de Santa Maria de les Franqueses, 
el segon aplec el va presidir l’abat de Poblet Josep Alegre.

L’any 2003 la societat Identirama, gràcies a la figura de Josep Espar i Ticó 
(promotor cultural, veí i protector de les Franqueses) va adquirir la propietat del 

21 Monfar , Diego: Història de los condes de Urgel, vol. I, pàg. 339

22 Bertran Roigé P. Monestir de Santa Maria de les Franqueses notes per a la seva història- pg. 16

23 Masoliver, Alexandre. Poblet: vida económica del monasterio en el siglo XVII, “Scriptorium Populeti”, 1 (1966), pàg. 
414.
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monestir i el seu entorn amb el designi de recuperar-lo i dedicar-lo a espai públic 
amb vocació pedagògica i cultural i també propiciar la seva escaient inclusió a la 
Ruta del Cister.

Identirama va cedir en usdefruit l’església i les restes del monestir a la Par-
ròquia de Santa Maria de Balaguer (Bisbat d’Urgell) per tal de facilitar la recu-
peració del monestir per al culte i altres actes religiosos i culturals, salvaguardar 
l’església de l’afecció de les aigües (l’església s’inundava quan pujava el nivell de 
la capa freàtica en època de reg) i per mantenir una relació amb la comunitat 
cistercenca de Santa Maria de Poblet i de Vallbona de les Monges, que es consi-
derava profitosa tant de del punt de vista espiritual com cultural, de recuperació 
històrica i divulgatiu de la Ruta del Cister.

Es va crear una comissió, sense personalitat jurídica, per a la restauració i la 
recuperació integral de Santa Maria de les Franqueses que comptava amb repre-
sentació de la Parròquia de Santa Maria de Balaguer, d’Identirama, de l’Ajunta-
ment de Balaguer, de la Diputació de Lleida, del Consell Comarcal de la Nogue-
ra, de l’Associació d’Amics de Santa Maria de les Franqueses i de la Germandat 
de Poblet.

Identirama, amb el suport de les administracions públiques , Ajuntament de 
Balaguer, Consell Comarcal de la Noguera, Diputació de Lleida i Generalitat de 
Catalunya ha executat obres importants per a la consolidació i recuperació del 
conjunt monacal de les Franqueses: 

Enderroc de construccions postisses a l’interior de l’església (2003). Inter-
vencions a la coberta (II i III fase 2003).

Dos drenatges perimetrals que han solucionat la gran afecció de les aigües de 
la capa freàtica que negaven l’església i el celler en èpoques de reg (I fase 2004 i 
II fase 2006).

Excavacions arqueològiques que han permès el rebaix de terres a cara nord 
sedimentades per les avingudes del Segre i que pujaven més de dos metres per 
damunt del terra funcional de l’època (2004).

Prospeccions arqueològiques que han tret a la llum els paviments i la primera 
filada de carreus dels murs del deambulatori del claustre i d’altres dependències 
monacals (I fase 2005, II fase 2006, III fase 2008).

Excavació d’un forn de ceràmica (2005).
Reposició de les tres portes d’accés al temple (2007); 
Connexió a la xarxa Eléctrica ( I fase 2007, II fase 2009, III fase 2011). 
L’estiu de 2013 s’ha enllestit la recuperació total de la coberta i algunes actu-

acions en paraments de façana gràcies a la partida “Romànic Obert” de la Caixa.
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La propietat ha començat a l’entorn del monestir el desplegament d’un parc 
cultural amb voluntat pedagògica que vol ser una mostra de la riquesa cultural i 
històrica de Catalunya.

L’element principal el representa el conjunt monacal format per l’església, 
d’una gran simplicitat i puresa cistercenques, les restes del monestir, apreciades 
en planta fan possible una interpretació diferent i enriquidora, on els volums 
no limiten l’espai i la visita al claustre esdevé aclaridora quant al funcionament i 
distribució del model cistercenc. A l’entorn del monestir hi ha un ampli aparca-
ment i una zona de pícnic . També disposa d’una masia adaptada com a àrea de 
serveis i centre d’interpretació del Cister, amb serveis, sala de projeccions i la sala 
polivalent “comtessa Dolça”.

El passeig per la poesia, una tria de poesies seguint els criteris del reconegut 
Joan Triadú, que segueix un itinerari partint de la potent renaixença que s’inicia 
a finals del segle XIX, amb una forta representació de poetes del període de la 
guerra (1936-1939) i de la llarga postguerra i continua amb les generacions de la 
represa que unien la poesia i la cançó. També hi tenen el seu lloc poetes propers 
geogràficament al monestir de les Franqueses.

L’espai d’acolliment i convivència, un àmplia zona on hi ha una estàtua 
dedicada a la sardana, un escenari, polivalent, per la cobla i una cinquantena de 
plafons que mostren un recull de testimonis qualificats de com es veu la sardana 
des de dintre i des de fora de Catalunya.

La Bultra, que és com s’anomena el bosc de ribera a Balaguer, amb unes 
85 espècies diferents catalogades amb el seguiment de la Universitat de Lleida 
mostra uns recorreguts amb la senyalització i descripció d’un nombre important 
d’espècies. Part de la bultra s’ha regenerat amb la participació d’escolars de Bala-
guer i comarca. Des d’un principi, cada any, les escoles de la zona han visitat amb 
freqüència les Franqueses, alternant la visita al monestir amb els altres espais que 
són font de nombrosos tallers educatius.

Dedicat a Santa Maria, el temple és una construcció de planta de creu lla-
tina, coberta amb volta de canó, semicircular al creuer i una mica apuntada a la 
nau. La capçada és formada per un absis semicircular amb volta de quart d’esfera. 
La nau disposa de tres arcs torals, l’arc triomfal, de mig punt, que descansa en 
columnes que arriben fins al terra de l’església i reposen sobre bases diferents. Els 
altres dos arcs torals, lleugerament apuntats com la volta, descansen sobre colum-
nes adossades que arrenquen a uns dos metres del terra de l’església refaixades 
sobre unes mènsules en forma de cul de llàntia. A la part de ponent de la nau, de 
construcció més tardana, hi ha un arc rebaixat acabat en culs de llàntia prismà-
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tics que suportava el cor de l’església. Als braços del transsepte, la volta es de mig 
punt i a les capçaleres hi ha un absis semicircular a l’interior que no es manifesta 
a l’exterior (s’inclouen en un cos prismàtic lleugerament més baix que el ràfec 
del transsepte). Al braç nord hi ha una imponent rosassa i al dessota, adossat hi 
ha un cos afegit format per dos arcs apuntats, de construcció més tardana, amb 
finalitat funerària. Al braç sud, obert dins el mur de ponent, hi ha un altre ele-
ment funerari amb un arc apuntat motllurat i un guardapols decorat amb dents 
de diamant de quatre puntes.

Al temple hi han tres accessos. La porta dels morts, a la part de ponent del 
braç nord del creuer amb una ampla arquivolta llisa i una mena de guardapols, 
composat per unes motllures. La porta d’accés al claustre, oberta en el mur sud 
de l’església just després del transsepte comunicava l’església amb el claustre i les 
estances del monestir, té dues arquivoltes, una de llisa i l’altra amb bossell i guar-
dapols motllurat amb mitja canya. La principal, a la façana de ponent, amb tres 
arquivoltes llises amb boet a l’aresta i motllura de mitjacanya. 

L’absis central es manifesta a l’exterior amb tres finestres de doble esqueixa-
da formades per arc de mig punt adovellat i en gradació interior amb arquivolta 
llisa. A la part est de cadascuna de les capelles del creuer s’obra un finestra d’es-
queixada simple, amb arquet de mig punt tallat en una sola pedra rectangular. 
L’element d’il·luminació emprat sovint com a símbol d’identificació del mones-
tir és la rosassa del mur de cara nord, amb doble expandit i formada tant a dintre 
com a fora per cinc anelles i guardapols. A banda sud del braç sud del transsepte 
s’obra una finestra de doble esqueixada, amb un arc de mig punt adovellat i en 
gradació que arrenca d’una imposta llisa, l’intradós és resseguit per una arqui-
volta cilíndrica també llisa que es recolza sobre columnes llises coronades per 
capitells sense decorar. A la façana principal s’obre un finestral gòtic amb restes 
de traceria d’elements pentalobulats.

A excepció de la façana principal i la façana nord i sud del creuer a la resta 
de l’edifici, a la part superior s’hi allarga una cornisa lleugerament motllurada i 
suportada per mènsules en quart de bossell (a excepció d’una de les mènsules de 
la part sud de l’església que representa un rostre humà). La coberta de l’església 
és de lloses de pedra i està disposada a quatre nivells i a dues aigües. És fàcil veure 
marques de picapedrer per tots els murs del temple, de fet se’n han trobat 86 de 
diferents.

Les prospeccions arqueològiques realitzades els últims anys, han permès co-
nèixer l’abast de les estructures monàstiques i han posat al descobert el deam-
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bulatori del claustre, el celler, la sala capitular, el locutori, la sala de monjos, la 
porteria (s’ha recuperat el 60% dels carreus originals que conformaven la volta 
de la portalada de la porteri i es disposa de documentació gràfica de mitjans del 
segle passat on encara es veu dempeus la volta amb l’escut de l’abat Payo Coello 
sobresortint en relleu de la clau de volta). Malgrat que encara estan per excavar, 
es poden intuir els refetors, la cuina, la zona dels conversos, d’infermeria i el 
fossar... A extramurs del monestir, però a curta distància, es va descobrir un forn 
de ceràmica.

És necessària una important tasca arqueològica per tal de poder llegir amb 
més certesa quina era la distribució real del monestir, els indicis que mostren 
les restes que podem veure fins ara ens mostren un plantejament diferent del 
que seria una planta tipus d’un monestir cistercenc. La sagristia, en comptes de 
trobar-se ubicada a tocar de la part sud del creuer, a la nau de llevant, amb accés 
directe a l’església, estava dintre de l’església, amb uns petits espais oberts en el 
massís del mur en el mateix presbiteri. En el lloc que habitualment hi trobaríem 
la sagristia, hi havia el locutori i pas cap a d’infermeria. La sala capitular, l’escala 
d’accés al dormitori i la sala de monjos estarien ubicats en la part corresponent 
de la planta tipus. El trencament estructural més important en relació a la planta 
tipus és que a la banda sud del claustre en comptes de tenir accés directe des del 
deambulatori al calefactor, al refetor de les monges i a la cuina hi trobem un gran 
espai no construït que desplaça aquestes estances més cap al sud.

De la infantesa, tinc el record d’una església que estava pràcticament amaga-
da entre cultius de l’horta d’Avall de Balaguer, especialment quan hi sembraven 
panís a tocar dels murs i una feréstega vegetació cobria la coberta. Recordo, ja 
de gran, l’interior de l’església ple de runes i inundat d’aigua, (de fet d’això no fa 
tant temps, la Càtedra d’Estudis Medievals va visitar les Franqueses l’any 2002 
i no van poder passar de la porta ja que hi havia mig metre d’aigua embassada). 
Més endavant vaig descobrir que aquella part que coneixia, l’església, era la part 
més important d’un monestir que tenia la resta d’estances enderrocades, però 
que se’n conservava la planta sota les terres de conreu. Després vaig entendre 
que tot el conjunt arquitectònic que havia existit a les Franqueses era fruit d’un 
model de vida concret, fruit de l’esperit cistercenc que havia contribuït en bona 
mesura a construir l’Europa que avui coneixem i a teixir les arrels del nostre país 
en una època que anomenem de repoblació. L’orde dels monjos blancs, un feno-
men espiritual que va esdevenir escola d’aprenentatge en molts dels àmbits que 
van transformar la societat de l’època, va irradiar extramurs el coneixement en 
l’explotació racional I ordenada de les terres i ramats (granges), en desforestació, 
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en l’aprofitament racional dels boscos, en l’aprofitament de l’aigua i de recursos 
industrials (molins)…en definitiva van contribuir en un enriquiment cultural, 
espiritual i sobretot humà de la societat.

Santa Maria de les Franqueses, després de tres segles d’oblit ha començat 
el segle XXI amb l’esperança d’assolir la plena recuperació material que li sigui 
possible i en aquest aspecte, malgrat que queda molt per fer, s’ha avançat força: 
els drenatges, la coberta, les prospeccions arqueològiques, l’electricitat, el centre 
d’interpretació del Cister… No menys important és la voluntat de recuperar 
l’esperit cistercenc a l’entorn de l’antic conjunt monacal i el desig d’afavorir el co-
neixement de la importància històrica del Cister arreu d’Europa, en els països de 
parla catalana i singularment a Balaguer i comarca. Estem convençuts que amb 
la col·laboració de la Parròquia de Santa Maria de Balaguer i els llaços de relació 
amb les comunitats cistercenques de Vallbona de les Monges, Santa Maria de 
Poblet i amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, ens en podem sortir.

El juliol de 2013 sol·licitat per l’Ajuntament de Balaguer i la Parròquia de 
Santa Maria de Balaguer, el President del Consell Comarcal de la Noguera va 
demanar als Consells Comarcals de l’Urgell, de la Conca de Barberà i de l’Alt 
Camp que es plantegessin la possibilitat d’incloure el monestir cistercenc de San-
ta Maria de les Franqueses dintre la Ruta del Cister. La Noguera també té dintre 
el seu terme el monestir cistercenc de Santa Maria de Vallverd (Tragó de Nogue-
ra) que ara s’està intentant de protegir i recuperar.

Tenim el convenciment que el monestir cistercenc de Santa Maria de les 
Franqueses, amb la humilitat que li pertoca, tindrà cabuda dintre la Ruta del 
Cister i a les Franqueses i al seu entorn, farem tot el possible per transmetre als 
visitants i en especial als escolars, l’esperit cistercenc que de ben segur els farà 
créixer espiritualment en una actitud d’interès i estimació vers el patrimoni his-
tòric i cultural del nostre país i l’entorn natural que ens abraça.

Setembre de 2013
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Imatge aèria on es pot apreciar la coberta recuperada i darrera l’església es pot veure la primera filada 
d’estructures del claustre i dependències del monestir
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Façana (imatge pressa al juliol de 2013 a la 
mitja part d’un dels concerts del segon cicle de 
“juliol de música i poesia” a les Franqueses

Façana (2013)

Rètol 
explicatiu 
del gruix 

d’espècies que 
conté el bosc 
de ribera de 

les Franqueses
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Visita de fi d’obra de rehabilitació de cobertes i restauració de paraments de façana

Imatge del passeig per la poesia (imatge 2011)
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Masia recuperada on hi han lavabos i la sala de projeccions a la part baixa  i la sala polivalent 
Comtessa Dolça que ocupa tota la planta superior

Àrea de pícnic
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Espai dedicat a la sardana (imatge 2011)

Aparcament

LLIBRE ARXIU 2013.indd   136 06/02/14   12:46



137

Imatge durant la celebració de l’Aplec anual de les Franqueses (2012)
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Vista de la part est de l’església del monestir amb la coberta ja recuperada on també es pot apreciar 
que només l’absis central es manifesta en l’exterior (2013)

Imatge de la part sud-est del creuer i l’absis central on s’aprecia encara les bastides utilitzades per a la 
restauració de la coberta i paraments de façanes dins el programa “Romànic Obert” de la Caixa (2013)
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Rosassa per dintre l’església

Rosassa, es troba a cara nord del creuer, i es el símbol més emprat per a identificar les Franqueses
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Rosassa i cos afegit amb funció 
funerària que és troben al costat nord 
del creuer, dintre l’església

LLIBRE ARXIU 2013.indd   140 06/02/14   12:46



141

In Memoriam

Victòria Mora Pous 
Presidenta de l’Arxiu Bibliogràfic 

de Santes Creus

Joan-F. Cabestany i Fort
(1930-2013)

El proppassat mes de setembre ens va arribar la notícia de la defunció del 
doctor Joan-F. Cabestany i Fort, expresident de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus.

Historiador medievalista, va ser professor d’Història Medieval a les Univer-
sitats de Barcelona i de Tarragona. Va ser autor de diverses obres sobre els reis Al-
fons el Cast, Jaume I i Joan II, sobre l’expansió mediterrània i sobre arquitectura 
medieval. A més, va ser arxiver i conservador de l’Arxiu Històric de Barcelona 
(1961-1974 i 1990-1996), director del Museu d’Història de la Ciutat de Barce-
lona (1987-1990), director del programa d’investigació de l’Institut Municipal 
d’Història de Barcelona (1990-1995) i membre numerari de la Secció Historico-
arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, on va ingressar l’any 1951; des de 
1986 va dirigir el programa ARCAT de la secció d’Amics de l’Art Romànic de 
l’Institut d’Estudis Catalans (del qual va ser president, 1983-1999) i responsable 
de la revista Lambard d’aquest mateix centre. 

També ha estat membre del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona, de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, de 
l’Institut d’Estudis Ramon Berenguer IV, de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales i de l’Asociación Española de Arqueología Medieval, entre d’altres.
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Nosaltres volem destacar, ara, la seva vinculació a Santes Creus, que s’inicià 
el 22 de novembre de 1958, quan ingressà com a membre numerari a l’Arxiu Bi-
bliogràfic de Santes Creus, sota la presidència del senyor Noguera, i poc després, 
a l’Assemblea General del 26 de juny de 1960, fou nomenat membre de la Junta 
Directiva com a vocal 3r. D’ençà aquestes dates primerenques, va continuar a la 
Junta de l’ABSC, en diversos càrrecs i amb diverses representacions de l’Arxiu: 
preparació de la ponència per a la Setmana d’Estudis Monàstics celebrada a Po-
blet (1961) i direcció de l’Arxiu de l’ABSC en substitució de Mn. Comamala, 
que havia renunciat al càrrec per trasllat a una altra parròquia. A la Junta Directi-
va celebrada l’agost de 1961 va ser nomenat vicesecretari, essent secretari general 
el senyor Vives i Miret i secretari de Junta el senyor Eufemià Fort i Cogul. Fou 
reelegit per a aquest càrrec l’11 d’agost de 1963 i el 8 d’agost de 1965. A la Junta 
de 6 d’agost de 1967 fou elegit secretari de Junta. La seva primera acta manuscri-
ta la trobem l’11 de novembre de 1967. 

Va ser reelegit com a secretari de Junta el 10 d’agost de 1969, el 9 d’agost de 
1970, el 1971 i el 1972; cessà com a secretari de Junta el 17 de juny de 1973, i 
el substituí Benet Oriol i Andreu; en aquestes dates, es començaren a escriure les 
actes en català.

A partir d’aquesta data, el doctor Cabestany no formà part de la Junta Di-
rectiva de l’Arxiu fins a l’any 1978, en què fou elegit vocal 7è. I va ser vicepresi-
dent 1r fins al 1995, quan, a la mort de Joan Ventura, esdevingué president de 
l’ABSC.

Ha estat membre del Patronat de Santes Creus, pel qual va ser nominat el 
22 de juliol de 1971 com a investigador a títol nominal i continuà després com 
a president de l’Arxiu.

Ja hem esmentat la seva nombrosa bibliografia, d’entre la qual destaquem ara 
només alguns títols relacionats amb Santes Creus: Reial Monestir de Santes Creus. 
Guia històrica i arquitectònica (1997); La Marca de l’Alt Gaià: el castell de Queralt 
(seglesVIII-XII) (2000); L’Abbaye Royale de Santes Creus (1997), a més de les pu-
blicades al nostre Butlletí: Excerpta documental de Santes Creus (en col·laboració 
amb Francesc A. Miquel); Santes Creus i la batalla de Ponça; La propietat territo-
rial del Monestir de Santes Creus; El 650 aniversari de la mort del rei Jaume II; Pere 
de Déu, monjo de Santes Creus i bisbe de Santa Justa (Sardenya) o L’Abat Hug II 
de Santes Creus: aportació a l’estudi del seu diplomatari.

Serveixin aquestes línies per conservar entre nosaltres el record de Joan-F. 
Cabestany i Fort. Descansi en pau.
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Max Cahner i Garcia
(1936-2013)

Només dues ratlles per recordar la figura de Max Cahner, conseller de Cul-
tura del primer Govern de Jordi Pujol (1980-1984).

Editor i historiador de la literatura catalana, la creació de la Gran Enciclo-
pèdia Catalana i la fundació d’Edicions 62 són només dues petites mostres de la 
seva activitat cultural. Com a conseller de Cultura es dedicà principalment a la 
reconstrucció d’infraestructures culturals, com l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
la Llei de normalització lingüística, TV3 i Catalunya Ràdio, entre moltes altres.

En qualitat de conseller, visità el Monestir de Santes Creus, tot just traspas-
sat a la Generalitat. En aquesta visita hi fou l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 
amb el seu president, Pere Serramalera, i diversos membres de la Junta Directiva.
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