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El butlletí número XXVI que presentem és el testimoni de la participació 
de la nostra entitat en els actes de commemoració del Tricentenari de l’onze de 
setembre de 1714, concretament el cicle de conferències que anualment organitza 
l’Arxiu Bibliogràfic i que enguany versava sobre la Guerra de Successió i el Cister.

Els historiadors Agustí Alcoberro i Valentí Gual ens situen dins el context 
general dels fets. El primer, seguint al cronista montblanquí Francesc de Cas-
tellví, repassa els principals episodis de la guerra en clau cistercenca; destacant el 
paper de l’abat pobletà dins la Congregació cistercenca i també en l’àmbit polític 
i administratiu. En Valentí Gual incideix en les conseqüències de la derrota de 
1714 tractant els tres eixos bàsics d’aquest conflicte: l’extermini de la dissidència, 
la devastació econòmica i la submissió política institucional, amb la voluntat 
d’orbitar cap al centralisme i l’absolutisme del regnat de Felip V. La historiadora 
Elisabeth Baldor centra la seva exposició en el posicionament de la comunitat 
monàstica de Santes Creus al llarg del conflicte i com afectà el desenvolupament 
de la Guerra, al dia a dia de la comunitat monàstica. A partir de testimonis coeta-
nis als fets, constata les dificultats i penúries viscudes pels habitants del senyoriu 
santescreuenc i de l’aixopluc que aquests van rebre de Santes Creus. El darrer dels 
articles és de la jove historiadora Marta Segarra. En un treball inèdit, ens apropa 
als canvis que van anar transformant l’espai més important del recinte, l’església, 
durant el segle XVIII. 

La conferència de l’Elisabeth Baldor, vicepresidenta de l’Entitat, va centrar 
l’acte acadèmic de la nostra Festa Anual que es completà amb un concert de mú-
sica barroca interpretada pel Grup de Cambra Psallite. L’acte es va cloure amb 
un tast de plats propis de la cuina catalana d’inicis del segle XVIII, que acabà 
d’emmarcar-nos dins l’època en la que s’han centrat els actes d’enguany.

Pròleg
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El nombrós públic assistent va gaudir de totes les activitats programades i va 
reconèixer l’esforç de l’Arxiu . Ara fem arribar aquest butlletí a fi de que en quedi 
constància i perquè tots els socis i sòcies puguin gaudir de la valuosa informació 
que ens han aportat els conferenciants d’aquest 2014.

Victòria Mora Pous
Presidenta de l’Arxiu Bibliogràfic
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La Guerra de Successió i la immediata postguerra va afectar de manera 
molt intensa les comarques del Camp de Tarragona i d’Urgell. La millor crònica 
d’aquella contesa són les Narraciones históricas del cronista de Montblanc Fran-
cesc de Castellví.1 Aquesta constatació resulta prou evident per a tot el territori. 
Però ho és encara més per als monestirs del Cister, i particularment per als de 
Poblet i de Vallbona de les Monges. Amb el primer l’uniren lligams de proximitat 
geogràfica. Amb el segon, el monacat de la seva tia, Anna M., que en va ser aba-
dessa, i de les seves germanes. En aquest article resseguim alguns dels principals 
episodis de la guerra als monestirs del Cister. I ho fem, molt especialment, de la 
mà del gran cronista de Montblanc. 

 La victòria austriacista i la implicació de l’orde del Cister

Els monestirs de Poblet i de Vallbona de les Monges van jugar un paper 
clau en la victòria de l’alçament austriacista de 1705 al Camp de Tarragona i al 
Pla d’Urgell. Al monestir de la Conca de Barberà, l’abat Francesc Dorda i el seu 

1 Francesc de Castellví: Narraciones históricas. Edició de J. M. Mundet i J. M. Alsina. Madrid: Fundación Francisco 
Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1997-2002. 4 vols. (D’ara endavant: Castellví).

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVI: 7-14 (2014)

La Guerra de Successió als monestirs del Cister
Les notícies del cronista Francesc de Castellví

Agustí Alcoberro Pericay
Universitat de Barcelona
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predecessor, Francesc Tresánchez, van ser austriacistes de primera hora. També 
ho va ser l’abadessa de Vallbona, Anna M. de Castellví i de Pons, tia del cronista 
Francesc de Castellví. A Santes Creus, l’abat de 1705, Jaume Oliver, filipista, no 
va participar en la conspiració, però sí que ho van fer altres il·lustres monjos com 
els germans Jeroni i Tomàs de Vidal i de Nin (abats els períodes 1693-96 i 1706-
1708, respectivament) i Francesc Guiu (abat de 1711 a 1716).

Segons Francesc de Castellví, Poblet va formar part des d’un primer moment 
del nucli central d’austriacisme. El cronista ens presenta una descripció força 
interessant del monestir d’aleshores:

entierro de los reyes de Aragón, magnífico por sus edificios, hermoso en 
su aspecto por lo dilatado de sus murallas en tres recintos que ciñen su 
centro, casi de igual extensión a la que ciñe Barcelona, muy distinguido 
por la grande copia de reliquias que allí se veneran, respetable por su 
antigüedad, cómodo y honorífico por la jurisdicción que goza en sesenta 
pueblos. 2

Poblet va ser un dels punts de trobada del capità Francesc Armenter i Pujol 
en la missió que donà el tret de sortida a l’alçament dels vigatans i propicià el 
definitiu desembarcament aliat a Barcelona. Armenter, austriacista de primera 
hora, s’embarcà a Lisboa el 6 d’abril de 1705; duia cartes de Carles III, que resi-
dia a la capital portuguesa des d’un any abans, i de l’almirall de Castella, Tomás 
Enríquez de Cabrera, un dels primeríssims aristòcrates castellans, que s’hi havia 
exiliat el 1702. La seva destinació era Vic, on arribà dos mesos més tard, el 13 
de juny. Pel camí, però, Armenter es va aturar en els principals punts que mar-
quen la geografia de la conspiració austriacista: Gibraltar (en mans aliades des de 
1704), Dénia (on ben aviat desembarcaria el general imperial Joan Baptista Bas-
set i Ramos), València, Poblet i Barcelona. Acomplerta la seva missió, Armenter 
retornà a Lisboa, on ja hi era el 17 de juliol. A Poblet, explica Castellví, el capità 
Armenter “trató al P. M. Francisco Tresánchez, muy confidente del príncipe de 
Darmstadt [Jordi de Hessen-Darmstadt], a quien entregó cartas y encargos que 
debía ejecutar en el Campo de Tarragona”.3

Aquesta missió es degué executar plenament. Així, el 19 d’agost de 1705, tres 
dies abans del desembarcament de la flota aliada a Barcelona, un grup d’alguns 
centenars d’homes armats va proclamar Carles III com a rei a Reus. Els coman-

2 Castellví, II, 129-130.
3 Castellví, I, p. 505.
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dava el coronel Joan Nebot, i entre ells hi havia seixanta homes de la Baronia de 
Poblet, capitanejats pel seu jutge, Francesc Poca, i pel seu notari, Salvador Alva, 
“movidos, según voz, de la instancia del P. M. Francisco Tresánchez”.4

Per la seva banda, la revolta d’Urgell i la Segarra s’inicià a començament de 
setembre. Vallbona de les Monges hi jugà un paper clau en els seus inicis. Fran-
cesc de Castellví ens ha deixat també una referència del lloc

propio de aquel real monasterio, situado entre las montañas limítrofes 
del llano de Urgel, Conca de Barberá y Campo de Tarragona, a 6 horas 
distante del castillo del Poal. El pueblo es de pocos vecinos y abierto.

Al lloc de Vallbona es van adreçar els caps austriacistes Manuel Desvalls i Mi-
quel Subies, amb una seixantena d’homes. El poble jurà fidelitat a Carles i aplegà 
uns tres-cents homes de l’entorn, una xifra sens dubte molt important en relació 
a la seva població total. Només aleshores la gent de Desvalls i Subies se sentí 
amb prou forces per abordar les viles properes de Peixana, Tàrrega, Agramunt i 
Guissona (i, finalment, per entrar a Cervera).5 Òbviament, el comportament de 
la gent de Vallbona fóra inimaginable sense el suport actiu del monestir i de la 
seva abadessa.

 De la contraofensiva borbònica a l’atac aliat sobre Madrid

La primavera de 1706 les tropes de Felip V i de Lluís XIV van iniciar una 
ofensiva a gran escala per recuperar Barcelona. El 3 d’abril començaven el setge 
del cap-i-casal, finalment fallit. El fracàs borbònic obrí les portes de Madrid als 
exèrcits aliats aquell mateix estiu.

L’ofensiva borbònica, endegada en paral·lel des d’Aragó i des del Rosselló, es 
va fer amb la brutalitat pròpia de la conquesta militar d’un poble rebel. En el seu 
camí cap a Barcelona, arribaren a acostar-se a tres hores del monestir de Vallbona, 
fet que generà el pànic entre la comunitat i la seva fugida. Altra vegada, Francesc 
de Castellví n’és testimoni privilegiat, i en aquest cas directe, ja que, com assegu-
ra, “el autor se halló en esta lastimosa jornada, que tres días antes había salido de 
Lérida, donde estudiaba el Derecho”, sens dubte a causa de la proximitat de les 
forces borbòniques. Com explica ell mateix,

4 Castellví, I, 571.
5 Castellví, I, 579.
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compelida del llanto, la abadesa doña Ana de Castellví y de Pons, señora 
de ejemplar vida, desamparó el monasterio con la mayor parte de las 
religiosas, marchando al santuario del Tallat, las más a pie, que los 
vasallos de su pueblo, luego de los avisos, se abrigaron en los bosques. 
[…] A las 9 de la noche salieron del monasterio y hasta el amanecer no 
llegaron al Tallat, sólo hora y media distante. Era tanto el horror, que 
a tres horas de la carrera del ejército, los moradores desamparaban los 
pueblos, tomaban las armas y ocupaban bosques y montañas, resueltos a 
ofender las tropas.6 

La brutalitat del comportament de les tropes borbòniques en aquella ocasió 
i el trencament final del setge de Barcelona, el 12 de maig, van arrenglerar el país 
de manera definitiva amb la causa austriacista. En els mesos següents, els aliats 
es proposaren aprofitar la victòria per plantejar una gran ofensiva a l’interior 
peninsular. A partir del 5 de juliol Poblet va esdevenir per alguns dies cort reial 
de Carles III. Va ser allí on es prengué la decisió d’entrar a Aragó i tot seguit 
avançar fins a Madrid. Aquesta opció era la preferida pels imperials, mentre els 
comandaments anglesos creien més prudent que el rei es desplacés a València. La 
decisió va ser conseqüència de l’arribada a Poblet del comte de Sástago i d’altres 
membres de la noblesa aragonesa, amb la notícia que el regne havia donat obe-
diència a Carles III.7

 Els monestirs del Cister durant el regnat de Carles III

La consolidació de la cort de Carles III a Barcelona va tenir conseqüències al 
monestir de Santes Creus. L’abat Jaume Oliver, filipista, va ser substituït per Joan 
Torrent (1706), i tot seguit per Tomàs de Vidal i de Nin (1706-1708). El germà 
d’aquest, Jeroni, va ser nomenat predicador del rei el 1706.

Però el personatge clau d’aquest període va ser Francesc Dorda, abat de Po-
blet entre 1704 i 1708.8 El suport precoç de Poblet a la causa de Carles III el va 
catapultar a algunes de les principals magistratures del nou règim. Amb Carles 
III, l’abat Dorda va esdevenir president de la Congregació Cistertenca d’Aragó 

6 Castellví, II, 69.
7 Castellví, II, 129-130.
8 Sobre Dorda, vegeu: Alexandre Masoliver: Fra Francesc Dorda. Abat de Poblet, bisbe de Solsona i ministre de l’Arxiduc. 

L’Espluga de Francolí: Publicacions de l’Abadia de Poblet, 1981. 
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i Navarra i almoiner major de Catalunya (un càrrec tradicionalment vinculat a 
l’abadia de Poblet). Dins l’àmbit polític i administratiu, va ser nomenat membre 
de la Junta de Mitjans, president del Consell d’Hisenda i tresorer del Consell 
d’Aragó. A més, el 1710 va esdevenir president del Consell Suprem de Croada. 
Es pot afirmar, doncs, que Francesc Dorda era el responsable de les finances del 
govern de Carles III a Barcelona. 

En l’àmbit estrictament eclesiàstic, el monarca va presentar la candidatura de 
l’abat Dorda al bisbat de Potenza (Nàpols) el 20 de setembre de 1707. La presen-
tació reial requeria la confirmació per part del sant pare, que en aquell moment 
no es va produir, ja que Roma continuava reconeixent a Felip V com a rei de la 
Monarquia Hispànica. Ben diferent va ser el seu accès al bisbat de Solsona. Car-
les el va presentar l’11 de setembre de 1708. La candidatura va ser aprovada pel 
capítol cardenalici del 14 d’octubre de 1709, el mateix que va rectificar l’actitud 
política de Roma davant el conflicte successori hispànic, tot retirant la confiança 
a Felip V i declarant Carles III com l’autèntic rei de la Monarquia Hispànica. 
Com a resultat d’aquest canvi d’orientació política, el Papa Climent XI nomenà 
Dorda bisbe de Solsona el 19 de febrer de 1710.

Dorda visqué durant el regnat de Carles III al priorat cisctercenc de Natzaret, 
a Barcelona. El 1711, quan el monarca emprengué el seu viatge cap a Alemanya 
per ser nomenat emperador, l’abat de Poblet i bisbe de Solsona va ser nomenat 
conseller de la reina Elisabet-Cristina, en un reduït consell de govern presidit pel 
mariscal Guido von Starhemberg. 

Amb la marxa de la reina, el març de 1713, Francesc Dorda es reclogué a la 
seva seu episcopal. Allí residí durant tot el setge de Barcelona, sense ser formal-
ment qüestionat per les autoritats borbòniques d’ocupació. Les tornes canviaren, 
però, després de la caiguda de Barcelona, l’11 de setembre de 1714. 

A Poblet s’esdevingué un dels últims episodis del combat contra els Borbons a 
l’interior del país. Com els altres monestirs del Cister, Poblet hostatjà un hospital 
per als ferits durant la darrera fase de la contesa. El 30 d’agost de 1714 un cos de 
fusellers de muntanya, comandat pel coronel Antoni Vidal, va rendir la guarnició 
borbònica de Falset. Tanmateix, Vidal, malferit, va morir en els dies següents. 
El substituí el coronel Lluís de Magrinyà. Aleshores els fusellers van prendre un 
convoi borbònic al coll de Balaguer, i van degollar tots els seus membres. La res-
posta borbònica es va localitzar a Poblet. El 7 de setembre, quatre dies abans de la 
caiguda de Barcelona, hi arribà el coronel Solís, amb 400 infants i 300 cavalls. Els 
pacients hospitalitzats a Poblet en degueren rebre avís, ja que aleshores només hi 
restaven els ferits. Aquests van ser penjats a la forca l’endemà, mentre l’apotecari 
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del monestir, anomenat fra Magí, va ser empresonat, ”amenazándole que si no 
declaraba donde estaban los heridos a quienes suministraba medicinas padecería 
en su persona”, explica Castellví. I afegeix: “El destacamento se mantuvo a gastos 
del monasterio hasta que recibieron las noticias de la rendición de Barcelona”.9 

 Postguerra i nou ordre borbònic

El nou ordre borbònic va alterar altre cop el govern dels tres monestirs del 
Cister. L’11 de gener de 1715 Felip V va declarar Francesc Dorda intrús en el 
bisbat de Solsona, en haver estat nomenat per Carles III. Una setmana després, 
el 17 de gener, Dorda es retirà a Poblet, on des de 1713 hi era abat el filipista 
Josep Escuder. Des d’aleshores el bisbe de Solsona hi residí, en una mena d’exili 
interior, per poc temps. Allí hi morí el 3 de desembre de 1716.

Per la seva banda, els caps eclesiàstics del monestir de Santes Creus, que s’ha-
vien refugiat a Barcelona durant el darrer setge, van prendre el camí de l’exili. El 
1715 ja eren en terres de Carles VI i sol·licitaven una pensió al Consell d’Espanya 
de Viena l’abat de Santes Creus Francesc Guiu, que exercia des de 1711, i el seu 
predecessor Tomàs Vidal i de Nin.10 A l’exili, Vidal va fer una important carrera 
com a eclesiàstic, i va ser nomenat arquebisbe de Messina el 1730. Allí morí el 
29 de juny de 1743.

La situació a l’interior es va complicar els anys 1718-1720, durant els quals 
va esclatar la Guerra de la Quàdruple Aliança. En aquest nou context bèl·lic 
internacional, en què França excepcionalment va donar suport als aliats i es va 
enfrontar a Felip V, va esclatar de nou la guerrilla a Catalunya, sota el lideratge 
de Pere Joan Barceló, Carrasquet –que aleshores comptà amb diners i armament 
francesos. La guerrilla va afectar la totalitat del Principat, en especial durant l’es-
tiu de 1719. I va ser particularment intensa al Camp de Tarragona. No ens ha 
d’estranyar que, en aquell nou context, els monestirs del Cister esdenvinguessin 
el recer d’una bona part de les famílies aristocràtiques que intentaven evitar, al-
hora, la repressió borbònica i la fúria guerrillera. 

Altra vegada Francesc de Castellví n’és el principal testimoni. Segons el cro-
nista de Montblanc, la noblesa es va retirar principalment als monestirs. Així, 
l’estiu de 1719, amb els primers compassos de la contesa internacional i de la 
guerrilla,

9 Castellví, IV, 184.
10 Agustí Alcoberro. L’exili austriacista (1713-1747). Barcelona: Fundació Noguera, 2002, 2 vols., vol. II, p. 65. 
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Las familias de Pinós, Boïl y condes de Santa Coloma se retiraron al 
monasterio de Santas Cruces; las de los barones de Rocafort y del Albí, 
al monasterio de Poblet. Sólo se mantuvo en su castillo de Solivella don 
Juan Llorach y de Perellós. Era difícil la entrada.

En aquell context, afegeix Castellví, aleshores refugiat a Poblet,

Toda Cataluña padeció una desgracia general. Los reales monasterios de 
Poblet (donde estaba retirado el autor) y Santas Cruces quedaron exentos 
de estragos porque la sabia prevención de los monges tenía pronto a las 
puertas cuanto pedían para evitar mayor daño. Duró esta calamidad 
seis meses.11

La guerrilla no era aleshores l’únic problema, ni tan sols el principal. El 
monestir de Vallbona de les Monges havia estat escorcollat uns mesos abans, 
el 26 d’octubre de 1718, pel destacat botifler i jutge de la Reial Audiència de 
Catalunya Salvador Prats i Matas, a qui aleshores acompanyaren vint soldats 
d’infanteria, trenta de cavalleria i tres agutzirs. Allí es trobava refugiat, amb altres 
persones, el cronista Francesc de Castellví, “alimentándose de la compasión de 
sus parientes, porque sus bienes estaban en secuestro”. 

El motiu de la irrupció de les autoritats borbòniques al monestir femení era 
l’escorcoll de l’apartament de Manuela Desvalls i de Vergós, germana dels coro-
nels exiliats Antoni Desvalls, marquès del Poal i cap dels fusellers de muntanya 
de Catalunya el 1714, i Manuel Desvalls, comandant de la plaça de Cardona 
en aquella circumstància. A Viena, l’administració imperial havia proposat al 
marquès del Poal que revifés de nou la guerrilla a l’interior de Catalunya en el 
marc de la Guerra de la Quàdruple Aliança que estava a punt d’esclatar. Tot i que 
Desvalls declinà l’oferiment, el rumor arribà a les autoritats borbòniques, que 
ràpidament prengueren mesures dissuassòries.12

L’escorcoll de la casa de Manuela Desvalls, dins el monestir de Vallbona, 
degué ser llarg. Durant el seu desenvolupament, explica Castellí, 

presentaron chocolate al Juez [Salvador Prats i Matas],y este pasó a 
ofrecerlo a esta dama [Manuela Desvalls i de Vergós], que rehusó el 
admitirlo, y con donaire le dijo: ‘Tómelo V. S. primero, que a quien 
tiene poder sobre lugar tan sagrado, no es justo que nadie le preceda’.

11 Castellví, IV, 663-664.
12 Alcoberro. L’exili ..., vol. I, p. 179-182.
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Com a resultat de l’escorcoll, el jutge se n’emportà tots els papers de Manuel 
Desvalls. Deu dies després, el 4 de novembre, “en consideración de sus enormes 
y atroces delitos”, escriu irònicament Castellví, el jutge del Breu ordenà que ro-
mangués empresonada al seu apartament. La condemna es prolongà durant dos 
anys. 

En aquella ocasió també va ser regirada la casa de la priora, Jerònima Ri-
bas, “que estaba convaleciente y achacosa y poco tiempo después murió, no sin 
sospecha de que el susto le apresuró la muerte. També van ser detinguts alesho-
res, i enviats a les presons de Barcelona, els nobles Ambrosi Torrell i de Freixa 
i Oleguer Montserrat. El cronista Francesc de Castellví, també detingut, va ser 
alliberat amb una fiança de vuit mil ducats.13

Ell mateix marxà a l’exili el 1726 amb un objectiu ben precís: el de redactar 
la crònica més exhaustiva i objectiva de la guerra i la postguerra de Successió a 
Catalunya –gràcies a la qual, avui, podem reconstruir episodis com els que il-
lustren aquest article.

 

13 Castellví, IV, 653.
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La repressió que es va abatre sobre Catalunya després de la victòria militar 
borbònica de 1714 ha de ser analitzada per l’abast, la duresa, la diversitat i la cru-
esa que va manifestar. Valencians i aragonesos l’havien experimentat des del 1707 
i, de fet, la major part de Catalunya era en mans de l’exèrcit de les dues Corones 
(borbònic) des de la primavera-estiu de 1713.

La maquinària de govern de Felip V i ell mateix van marcar un full de ruta 
que consistia a acabar amb un poble, a desfer-lo físicament i espiritualment. 
Hom va pretendre d’esborrar la Catalunya preborbònica. Hem de ser conscients 
del que ens ha succeït com a nació per donar la importància deguda al moment 
històric.

 L’abolició de l’estat català

Repressió

La repressió afectà les persones, les institucions, la història, el dret constituci-
onal, els llibres, els escrits, la llengua, la divisió territorial, les cases, les campanes, 
els monuments i els arbres. Fins i tot hom prohibí de fer volar estels. El gener 
del 1714, Felip escrivia al seu avi, Lluís XIV de França, que no convenia tolerar 
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el respecte ni de les lleis municipals catalanes, i intentava convèncer-lo que dins 
l’ànima del poble de Catalunya niava el desig de qüestionar qualsevol monarquia.

Els tres eixos bàsics del procés de destrucció de Catalunya eren l’extermini 
de la dissidència, la devastació econòmica i la submissió política i institucional. 
Tot sota l’òrbita del centralisme i l’absolutisme. Felip V va actuar contra el país 
amb una gran violència i amb acarnissament. Les bases i les directrius es fona-
mentaven en un estat d’excepció permanent, aplicat a la vida col·lectiva en el seu 
conjunt. La desmoralització, la incertesa, el temor i el terror s’havien d’ensenyorir 
del cos i l’ànima dels catalans.

La derrota de 1714 fou el final de la Guerra de Successió i es pretenia que 
també fos el de la nació. A la vegada, tancava un procés històric de durada se-
cular que tenia com a denominador la integració coactiva dels diversos regnes 
de la península Ibèrica en un mateix aparell estatal dominat per Castella. Des-
nacionalització pacífica, primer, violenta, després, a parer de Ferran Soldevila; 
conclusió de la Catalunya minvant d’Antoni Rovira i Virgili. La submissió per 
la força de les armes i, escrit a raig, amb extinció de facto de Generalitat, corts i 
Consell de Cent, canvis en el règim municipal, en la divisió territorial, destrucció 
de símbols, implantació d’un nou impost, militarització de Catalunya, clausura 
de les universitats, erecció de la Ciutadella, introducció del castellà, prohibició 
d’armes... 

El desenvolupament de la guerra marca les fases temporals de l’actuació bor-
bònica sobre la Catalunya vençuda. Entre els anys 1707 i 1714, el territori cau, 
inexorablement, en mans dels exèrcits de les dues corones. Del 1714 al 1716, la 
Real Junta Superior de Justicia y Gobierno s’encarrega de la governació i de la 
gestació del nou ordre. A partir de gener del 1716, s’estén el procés d’introducció 
de la Nova Planta.

Comencem per la repressió sobre les persones. Un valuós treball s’ha cen-
trat en l’anàlisi de 25 casos de presoners polítics de 1714. Aquells que van patir 
captiveri. No hi ha, doncs, els herois executats (el general Moragues, o Bac de 
Roda), ni aquells que no van passar per la presó (els germans Desvalls, Casanova), 
ni aquells que s’hi estigueren poc en aconseguir fugir-ne (Ermengol Amill). Són 
25 persones majoritàriament catalanes, amb una nombrosa i lògica presència 
de militars, però també de burgesos. Els exemples més significatius són els del 
comandant general de l’exèrcit imperial a València el 1705-1706, Joan Baptista 
Basset i Ramos, i el del comandant suprem de les tropes catalanes i defensor de 
Barcelona, Antoni de Villarroel Pelàez. Les condicions de captiveri que patiren 
tots els empresonats foren infrahumanes, fins i tot tenint en compte com eren les 
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presons en aquella època. La immensa majoria dels presos es van veure obligats 
a demanar súpliques per tractar de millorar la situació o, fins i tot, el perdó reial. 
Les confiscacions de patrimoni que havien sofert empitjoraren el drama. La situ-
ació d’indefensió jurídica dels presos i la manca de procés judicial per a tots feien 
fracassar les gestions familiars. Només sis dels vint-i-cinc foren alliberats entre 
1719 i 1721, tres van morir en captiveri i els setze restants no van poder obtenir 
la llibertat fins després de la pau de Viena de 1725, la qual en el seu article novè 
feia referència a la llibertat dels presos polítics i a la restitució dels béns confiscats. 
Tot i que a Basset i a Villarroel de poc els va servir. El primer va morir pobre i 
enterrat per caritat a Segòvia el gener de 1728, i el segon traspassà a la Corunya 
el febrer de 1726, en condicions parelles. Els tentacles de la repressió borbònica 
arribaven fins a la darrera hora. 

A finals de 1714, el capità general marquès de Castel Rodrigo instigava la 
celebració d’una mena de gran acte ritual d’abolició dels privilegis i les constitu-
cions. Calia que els catalans fossin conscients i tinguessin clar en el seu imaginari 
que la derrota que havien patit era definitiva i irrevocable. Era necessari d’abolir 
i destruir físicament els privilegis i les constitucions i esborrar-les de la memòria. 
D’entrada, tots els nomenaments, distincions i càrrecs atorgats per Carles III 
foren comissats i cremats; tots els exemplars de les constitucions derivades de les 
corts del 1705-1706 foren requisats; tot allò que havia escrit Narcís Feliu de la 
Penya -un dels grans ideòlegs del derrotat partit austriacista- fou liquidat; totes 
les obres anteriors o posteriors al 1714 considerades contràries a Felip V foren 
prohibides. Hi havia una estricta censura d’impremta i les obres literàries eren 
controlades pel Consell de Castella.

La repressió dels símbols té una importància gran. Dos dies després de la 
capitulació de Barcelona, Patiño i part de la Reial Junta van anar a la seu del 
Consell de Cent per dissoldre’l. Es van endur llibres, documents i insígnies dels 
consellers. Van recollir més de 40 banderes de la milícia gremial (la Coronela), 
l’estendard militar de Santa Eulàlia i el penó de Sant Jordi. Tot fou tramès a Ma-
drid. Berwick va imposar una multa a tots els que es trobaven a Barcelona i una 
altra a esglésies i convents per poder pagar el botí que les tropes esperaven i la 
capitulació havia frustrat. El capítol de la catedral de Barcelona hagué de liquidar 
més de mil dobles. Els gremis de Barcelona van trigar més de dos anys a reunir la 
quantitat imposada. Va ser col·locat un quadre amb l’efígie de Felip V, emmarcat 
en vellut, a la porta de Sant Antoni. Quan Berwick va entrar a la catedral de Bar-
celona per celebrar el Te Deum obligà els dirigents de la resistència a agenollar-se 
davant seu. Prop de 10.000 soldats van ser allotjats a la capital i es van bastir 
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noves bateries a les muralles que hi apuntaven. Algun alt funcionari borbònic va 
proposar el canvi de nom per a Barcelona. 

Amb la intenció de controlar militarment el país i de poder accedir arreu, 
fou planificada la destrucció de castells i de masies fortificables, així com l’ober-
tura de camins. Si la mesura s’hagués acomplert, una vuitena part dels edificis de 
Catalunya haurien estat aplanats. De tota forma, el gener de 1716 una trentena 
de castells havien estat aterrats.

El maig del 1716, el capità general va ordenar l’enderrocament total, asta i 
marbre del pedestal inclosos, de la piràmide erigida al bell mig de la plaça del 
Born tocant al carrer Montcada. Havia estat aixecada per commemorar la victòria 
catalana de 12 de maig de 1706, quan es va poder trencar el setge hispanofrancès 
sobre la ciutat comtal. Cada any, el 12 de maig, es feia una processó festiva fins 
al seu emplaçament. El 5 de juliol del 1713, quan els Braços estaven reunits per 
decidir si calia resistir o lliurar la ciutat, la processó fou per a demanar la defensa 
de les constitucions. La piràmide quedà envoltada de torxes enceses. 

La història de la campana de les hores de la catedral, l’Honorata, és digna 
d’esment particular. Des de l’any 1715 els administradors de Barcelona maldaven 
per aconseguir permís per reparar-la. El capità general ho denegà: la campana 
havia tocat a revolta el 1705 i era molt famosa entre els sediciosos. Fosa el 1333, 
Castel Rodrigo ordenà despenjar-la del campanar i fondre-la per fabricar un canó 
que aniria a parar a la Ciutadella.

Felip V tingué la monstruosa idea, i no estava sol, d’aterrar Barcelona i aixe-
car una columna que recordés la desobediència de la urbs. Ho va deixar córrer, 
però sí que va seguir els consells de l’enginyer Verboom i el bisbe de Sogorb d’eri-
gir una ciutadella per a vigilar i reprimir qualsevol moviment de revolta. S’havia 
de bastir a Montjuïc, però s’acabaria aixecant a Llevant. Caldria enderrocar les 
cases, els convents i les esglésies que convingués, tenir dos baluards apuntant 
Barcelona, reconstruir les bretxes de les muralles i fortificar les parts febles. Foren 
arrasades un miler de cases del barri de Ribera, el principal motor econòmic de 
la ciutat. Els estadants foren obligats a la demolició de les pròpies llars. Hi va 
haver uns 6.000 desplaçats i el barri de substitució, la Barceloneta, es féu esperar 
fins a mitjan segle. La Ciutadella s’enllestí l’any 1718 i fou encavalcada sobre el 
recorregut del Rec Comtal, entorn del qual hi havia les principals instal·lacions 
industrials i molineres. A més, al davant del fort hi havia l’Esplanada, un enorme 
camp obert sense edificacions, zona preventiva de qualsevol atac o avalot que 
vingués de la ciutat. La Ciutadella era, tota sencera, repressió. A més, significava 
un acte de devastació urbanística i de represàlia econòmica sense precedents.
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La prohibició de dur armes és un altre dels elements de la repressió que cal 
considerar degudament. El 3 d’octubre de 1714, Berwick va fer publicar un ban 
on prohibia l’ús de les armes. Els infractors serien condemnats a mort. El juny 
de 1715, el Consell de Castella recomanava a Felip V la supressió dels gremis 
que fabricaven armes. Dos mesos després, el capità general hi insistia. Les no-
ves autoritats arribaren a prohibir de comerciar amb pólvora i bales. L’agost del 
1715, el rei atorgava un perdó als que lliuressin les seves armes però, altrament, 
el capità general havia d’ordenar la crema de la casa i la confiscació dels béns dels 
infractors. L’historiador Bruguera afirma que aquell any a Catalunya van ser vora 
72.000 armes comissades, de les quals unes 60.000 eren de foc i 29.000, escope-
tes. Finalment, les causes per aquest particular foren evocades a l’Audiència. El 
desarmament general dels catalans “fins als ganivets de punta” ha estat matisat 
en el sentit que nobles, ciutadans honrats i alguns magistrats tenien dret a dur 
espasa. El juny del 1735, quan la guerrilla patia el cant del cigne, l’Audiència va 
decretar un cens sistemàtic de les armes repartides entre els particulars. Fora de 
les localitats botifleres, la possessió d’armes restà limitada a agutzils, comissaris i 
familiars de la Inquisició. El nombre quedava reduït a una escopeta i dues pisto-
les. Els eclesiàstics foren objecte d’un control molt marcat. 

En l’àmbit lingüístic, la repressió se centrà en la progressiva prohibició de 
l’ús del català. Per a una monarquia absoluta que tenia com a model l’estat fran-
cès, la llengua catalana era un obstacle important per a l’assoliment de la uni-
formització. Tenia un estatus important i no era fàcil relegar-la a l’oralitat. En 
els informes del barceloní Francesc Ametller i de l’intendent José Patiño, figures 
estel·lars del nou règim, i en la deliberació final del Consell de Castella, l’orga-
nisme superior d’assessorament de la monarquia, el tema de l’idioma esdevingué 
recurrent. La línia més “tova” d’Ametller va reeixir i el Consell de Castella excep-
tuava les zones rurals i aïllades de les actuacions governamentals en favor de la 
llengua castellana. El castellà va ser imposat en tots els àmbits de l’administració 
borbònica, des de la Reial Audiència fins a la vida municipal. El text del Decret 
de Nova Planta deixava clar i explícit, en l’article 5, que les causes judicials serien 
substanciades en castellà. L’administració municipal de les principals ciutats va 
adoptar el castellà com a llengua de les actes i dels documents interns, sota la 
supervisió dels corregidors. Es va prendre la decisió d’imposar el castellà entre les 
classes cultes i els ambients urbans. A més, els llibres en català i l’ús escrit i parlat 
del català eren prohibits, ras i curt, a les escoles de primeres lletres i de gramàtica. 
Fins i tot Macanaz, fiscal de Castella, va arribar a proposar d’introduir religiosos 
castellans per fer desaparèixer el català dels dominis de les prèdiques religioses. 
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Ha d’esdevenir de record permanent una instrucció secreta als corregidors de 
l’any 1717 pel seu caràcter exemplar. S’hi manava la introducció de la parla 
castellana a Catalunya de forma temperada i dissimulada, “conseguir el efecto sin 
que se note el cuidado”. És més que una declaració d’intencions o d’un mètode 
a seguir. El capità general, el mateix 1716, proposava “ir borrando en quanto se 
pueda aquel idioma materno”. L’intendent Patiño considerava que havia de passar 
a formar part d’una història oblidada el fet que els catalans “solamente hablan en 
su lengua materna”. La repressió de l’idioma fou un objectiu bàsic i els borbònics 
no hi van estalviar esforços. El centralisme i la desnacionalització aguditzaren 
la decadència de la llengua i tractaren de desarrelar l’ús social d’un idioma que 
tenia molt prestigi literari i una hegemonia social que molts pocs discutien. El 
procés començat a la Catalunya Nord el 2 d’abril del 1700, en virtut del qual 
Lluís XIV ordenava que tota la documentació pública, inclosa la notarial, fos 
redactada en francès sota pena de nul·litat, havia incidit i impregnat la persona 
del nét. La història del català al segle XVIII és la dels intents reiterats i reeixits de 
bandejar-lo de tots els àmbits públics de prestigi. Les disposicions oficials contra 
l’ús del català reprengueren en la Reial Cèdula de 23 de juny de 1768, que obli-
gava que l’ensenyament de primeres lletres, llatinitat i retòrica es fes en castellà. 
Una altra cèdula de Carles III, de 24 de desembre de 1772, manava que tots els 
mercaders i comerciants, tant a l’engròs com a la menuda, haguessin de portar els 
seus llibres en castellà. El 1825, quedava prescrit que la gramàtica i l’ortografia a 
ensenyar fossin les castellanes; abans del 1830 els bisbes obligaren a estendre en 
castellà les actes sacramentals; el 1862 la llei del notariat prohibia els contractes, 
les escriptures i els testaments redactats en català; i una ordre de 1867 dictava que 
no s’admetrien a censura les obres de teatre escrites en qualsevol dels “dialectes” 
de les províncies d’Espanya. 

El món universitari també sofrí canvis dràstics. Totes les universitats i Estu-
dis Generals foren tancats i Felip V fundà una única universitat a Cervera. El 17 
de setembre de 1714, sis dies després de l’ocupació de Barcelona, el mariscal duc 
de Berwick va decretar la supressió de les universitats. S’obria un període incert 
i la capital de la Segarra va propugnar la seva candidatura pels favors oferts al 
duc d’Anjou durant la guerra. Tot i això, el decret es va fer esperar tres anys. La 
repressió cultural és clara: Felip V va privar Catalunya de les seves universitats 
com a càstig per haver donat suport a la causa austriacista durant el decurs de la 
guerra. Pretenia punir tot un poble i tenir sota el seu control els estudis superiors 
impartits al Principat. Vigilar un gran nombre d’estudiants que de cap manera 
podien passar a constituir un focus de resistència. El maig de 1717 el monarca va 
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apostar per l’actual capital de la Segarra, la fidelíssima Cervera (tot i que només 
ho fou a finals del conflicte armat), com a “theatro literario único y singular” de 
Catalunya. Tot just caiguda Barcelona, la seva universitat havia estat suprimida 
amb arguments estrictament polítics i de manteniment de l’ordre públic. Massa 
estudiants, massa compromesos en la lluita a les barricades, massa pocs botiflers. 
Els Estudis Generals de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Vic, Solsona i 
Tortosa quedaven clausurats i els claustres de professors i alumnes havien de su-
peditar-se als estatuts de Cervera. La lluita que havien menat en el període d’in-
activitat de 1714-1717 no havia servit de res. A més, molts dels antics centres 
d’ensenyament superior passaren a esdevenir casernes en càstig per la desafecció 
durant la guerra. Amb una única universitat refosa i centralitzada a Cervera, al 
mig de Catalunya, en lloc mal comunicat i poc poblat, on hi feren cap llibres, 
rendes, maces, vestits i tota mena de símbols de les altres universitats. El nivell 
era baix i molts catalans s’anaven a graduar a Tolosa de Llenguadoc. Felip V 
ho acabà prest i no homologà a Cervera cap títol que no fos de les universitats 
oficials. Des del juny de 1718, un privilegi reial permetia a Cervera disposar 
d’impremta pròpia per subministrar els llibres de text als seus estudiants. L’edi-
fici es va començar a bastir el 1718, però la inauguració oficial no es va fer fins 
al començament de curs acadèmic 1740-1741, encara inacabada l’obra. Ocupa 
una planta d’una hectàrea. La façana exterior està presidida per una imatge de 
la Immaculada, patrona de la universitat. La universitat segarrenca va mantenir 
una vida esllanguida, tot i que en sortiren algunes figures intel·lectuals destaca-
des, com ara Josep Finestres i Monsalvo i Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols. 
Però estava mal dotada econòmicament i la seva funció principal fou adoctri-
nar ideològicament els quadres dirigents del nou règim polític. Els borbònics 
van tenir molta cura en l’elecció dels càrrecs de més responsabilitat dins la vida 
universitària. Per això el monarca designà el protector, figura cabdal que havia 
de retre comptes a la cort de la marxa de la universitat. El sistema d’elecció del 
professorat era confús, fins a l’extrem que ni els mateixos electes van saber mai 
com foren triats. 

Des del 1711 els catalans sotmesos a les armes de Felip V havien de satisfer 
una contribució extraordinària de guerra per mantenir les tropes borbòniques. 
A partir de juliol de 1713, quan es va formalitzar el setge de Barcelona, calgué 
mantenir un exèrcit immens a Catalunya. Llavors va ser introduïda la figura 
de l’intendent, màxim responsable de les qüestions d’hisenda i de la logística 
militar. José Patiño, des del desembre de 1713, s’afanyà a repartir una contri-
bució de 750.000 pesos que havia de pagar el país sotmès. El cobrament s’havia 
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d’assegurar amb la violència i la vexació militars. El gener del 1714 va esclatar la 
primera insurrecció contra els nous impostos, coneguts com quinzenades perquè 
s’havien de liquidar cada 15 dies. La repressió fou dura. A partir de la caiguda 
de Barcelona, Patiño pogué absorbir els recursos econòmics de la Batllia General 
(patrimoni reial) i del Tribunal del Mestre Racional (tribunal de comptes dels 
béns reials). I, molt important, apropiar-se dels béns i rendes que pertanyien a la 
Diputació del General i el Consell de Cent. També les finques, senyorius i béns 
segrestats als austriacistes quedaren sota el seu control. El desembre del 1715, 
Patiño aprovà la implantació del nou sistema impositiu introduït pels borbònics, 
anomenat “reial cadastre”, la cara fiscal de la repressió. Havia de substituir el 
marc impositiu anterior, però s’hi va afegir ja que els catalans van seguir havent 
de liquidar altres impostos de tipus indirecte (l’estanc de la sal, el tabac, el paper 
timbrat, els drets de duanes, de portes i de bolla...). Fins a 1730 el cadastre va 
suposar una càrrega econòmica desorbitada, imposada (ja no hi havia corts) sense 
contemplacions sobre un país arruïnat i devastat per una llarga i terrible guerra. 
Sembla que, talment, pretengués acabar-lo d’ensorrar. En les seves modalitats 
de cadastre reial (gravava en un 10% el valor dels béns immobles de tot tipus 
i les rendes no vinculades a l’activitat professional; tenia caràcter universal, o 
sigui, havia de ser pagat per tothom), personal (gravava en un 8% els ingressos 
procedents del treball; els pagesos computaven sobre 100 dies hàbils de treball 
a l’any, mentre que els jornalers de viles i ciutats sobre 180); encara que final-
ment, per comoditat de la burocràcia, tothom acabaria pagant tres rals diaris; en 
quedaven exclosos la noblesa, els que tenien privilegi militar i els eclesiàstics) i 
de guanys o “ganancial” (només concernia l’activitat comercial dels mercaders, 
comerciants, notaris i agremiats amb botiga oberta; a partir de 1735 passaria a 
gravar un 10% dels beneficis del comerç i de la indústria) va aclaparar els cata-
lans. Per poder pagar-lo molta gent havien de malvendre béns immobles (cases i 
terres), d’altres havien d’emigrar i en altres oportunitats a alguns l’administració 
els subhastava públicament béns i propietats. Per poder-lo cobrar, els homes de 
la Intendència es valgueren de tota mena de coaccions, amb inclusió de drago-
nades o allotjaments de tropa a casa dels morosos i detencions arbitràries de caps 
de casa insolvents. Era la cara fiscal del terror. Era un impost desorbitat amb 
relació a l’autèntica riquesa del país, amb molts abusos (amb intervenció de les 
mateixes autoritats municipals) a l’hora d’establir-ne el cobrament efectiu i que 
queia sobre un país destrossat per la guerra. Per tot plegat, resulta il·lustratiu que 
el pregoner de Valls, la capital de l’Alt Camp, advertís que calia anar a satisfer el 
“catástrofe”. La derrota militar havia fet que d’una contribució votada en corts 
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com a donatiu al rei s’hagués passat a un model d’impost coactiu i desorbitat en 
la seva fase primerenca, recaptat per la força de les armes. L’impacte del cadastre 
queda recollit per Francesc de Castellví, “siendo insoportable el peso de la contribu-
ción (...) y los injuriosos ultrajes de la tropa en la execución (del cobrament), muchos 
dejaron sus casas”. 

El Decret de Nova Planta fou promulgat el 16 de gener de 1716. Les cons-
titucions de Catalunya deixaven de ser la llei general i fonamental del país. La 
nova estructura de poder es fonamentava en una piràmide institucional que havia 
de garantir el control polític i militar de Catalunya. A la part més alta, trobem 
el governador general i capità general. Era el representant exclusiu del monarca 
a Catalunya i amb la Reial Audiència compartia la potestat i la jurisdicció reials. 
Era el president nat de la nova Audiència i compartien les funcions governatives i 
judicials en un intent d’equilibrar poder civil i militar. De fet, però, en la pràctica 
política va ser molt clara la preeminència del poder militar del capità general en 
la governació del territori.

La Reial Audiència era un organisme important com a tribunal superior de 
justícia. Estava composta d’un regent; deu ministres o oïdors, cinc per als afers 
civils i cinc per als criminals; dos fiscals i un agutzil major. Els primers oïdors 
formaven dues sales i els tercers, la Sala Criminal. El regent podia presidir qual-
sevol de les sales i també l’Audiència en absència del capità general, a la vegada 
que exercia algunes competències governatives sobre tot el país. Era un càrrec 
important, i precisament per això gairebé mai va recaure en un català. En canvi, 
sí que ho foren molts oïdors. La Nova Planta va implicar l’arribada de magistrats 
castellans al que havia estat la corona catalanoaragonesa.

En el govern del territori el representant del monarca seria el corregidor, 
càrrec implantat seguint el model castellà. El gener del 1719, el capità general va 
fer una nova divisió territorial de Catalunya que prenia com a base el traçat de les 
suprimides vegueries. Readaptació funcional o no, hi hauria dotze corregiments, 
amb capitals, per ordre alfabètic, a Barcelona, Cervera, Girona, Lleida, Manresa, 
Mataró, Puigcerdà, Talarn, Tarragona, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès. La 
Vall d’Aran tenia un règim particular, era una mena de districte marginal en el 
sistema de corregiments, malgrat les protestes dels aranesos. Els corregiments es 
dividien en tinències de corregidor o alcaldies majors. Tots els corregidors esco-
llits en la primera època van ser els comandants militars de les mateixes capitals 
de corregiments. Militars i castellans en un 96% que havien d’assegurar al nou 
règim l’aplicació absolutista de les lleis i del govern. “Contener com más autoridad 
y más fuerza aquellos pueblos”, fer complir els bans sobre la prohibició de tenir 
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armes, informar sobre possibles converses sobre el rei, sobre reunions clandesti-
nes, evitar reunions de gremis o consells municipals sense que el corregidor de 
torn hi fos present, introduir el castellà... A més, ocupaven el càrrec fins que eren 
promoguts a un altre lloc o rang dins la seva carrera militar.

La Nova Planta dels municipis catalans va atènyer tres ordres o nivells: Bar-
celona, les ciutats caps de corregiment i la resta de ciutats, viles i pobles. Després 
d’un període d’ajustaments, a partir de finals de l’any 1718, arreu es va imposar 
la voluntat de Felip V i del Reial Consell, amarades d’uniformisme: elegir per un 
temps indefinit un nombre oportú de regidors. Un ajuntament de regidors. S’ha-
vien acabat cònsols, consellers, paers i jurats. Havien passat a la història consells 
convocats a toc de campana. I el règim d’insaculació o elecció a sort. A Barcelona 
hi hauria vint-i-quatre regidors i vuit a la resta de ciutats caps de corregiments, 
tant se val el pes demogràfic. A les poblacions de més de 300 veïns hi hauria set 
regidors; entre 201 i 300 veïns, sis; entre 101 i 200, cinc; entre 61 i 100, quatre; 
i a les de menys de 30, un parell. El municipi es va acabar d’aristocratitzar, tenint 
en compte fins i tot el grau de noblesa i l’antiguitat dels títols. A Barcelona i les 
poblacions més importants els regidors eren vitalicis i nomenats pel Consell de 
Castella. A la resta, ho eren per un any i designats per la Reial Audiència. A la 
dècada dels 1720, es va acceptar que els sortints elaboressin dues llistes de pos-
sibles candidats i l’Audiència triaria. Els regidors tenien cura del govern polític i 
de l’administració de les rendes; i eren vigilats pel corregidor, qui podia procedir 
contra ells en cas de falta encara que seria el fiscal civil de l’Audiència qui resol-
dria. La presidència de l’ajuntament s’encomanava al corregidor si n’hi havia; si 
no, queia en mans d’un tinent de corregidor o alcalde major. Si faltaven totes 
aquestes autoritats, l’assumia el regidor degà.
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Tot i que l’Església catalana no es va manifestar en bloc a favor de l’arxiduc 
Carles, foren molts els religiosos i capellans que van contribuir a la seva arribada 
a terres catalanes, l’any 1704, i van haver de fer front a represàlies, persecucions, 
confiscacions de béns i exili després de la victòria borbònica. 

Quin va ser el posicionament de la comunitat monàstica de Santes Creus 
al llarg del conflicte? Si bé entre els anys 1705 i 1714 el cenobi santescreuenc 
va ser governat per abats o priors partidaris de la causa austriacista, i tot i que 
bona part de la quarantena de monjos que conformaven la nòmina monacal 
eren afectes a l’Arxiduc, en el si de la comunitat monàstica convisqueren amb 
respecte i tolerància ideològica monjos d’ambdues tendències. Únicament els 
més compromesos amb Felip V, com l’abat Jaume Oliver (1696-1700/1705) o 
el vila-rodoní fra Isidre Domingo,1 van optar per abandonar el monestir tan bon 
punt l’Arxiduc va entrar a Catalunya. El mateix ocorregué amb els monjos més 
significats de l’altra fracció a partir de mitjan 1713. En són testimoni els dos 
abats que governaren el monestir: Tomàs de Vidal i de Nin (1706-1708), que 
marxà a Roma, i Francesc Guiu (1713-1714), el qual s’instal·là a Viena fins a la 
seva mort, el 1738.

1 Fort i Cogul, Eufemià; “Notícies bibliogràfiques de Fra Isidre Domingo, monjo de Santes Creus, natural de Vila-
rodona” a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1958, pp. 288-296.

La comunitat monàstica de Santes Creus:
austriacista o felipista?

Elisabeth Baldor Abril

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVI: 25-36 (2014)



26

La bibliografia i els testimonis documentals sobre Santes Creus en aquest 
període són escassos. No obstant això, intentarem discernir sobre el comportament 
de les dues faccions ideològiques en moments decisius per a la comunitat, com 
podien ésser les eleccions abacials.

 La comunitat monàstica de Santes Creus entre 1700 i 1705. 
 Els abadiats de Joan Baptista Montagut i de Jaume Oliver

La centúria s’enceta amb l’abadiat de fra Joan Baptista Montagut, considerat 
un dels monjos destacats dins del moviment intel·lectual que va viure el monestir 
durant la segona meitat del segle XVII. Va ostentar el càrrec de visitador general 
de la Congregació i el d’abat de Santes Creus durant dos quadriennis: 1684-1688 
i 1700-1704. 

El 23 de juliol de 1704 es reunia al monestir navarrès de l’Oliva el Definitori 
de la Congregació per escollir els tres monjos santescreuencs candidats a 
substituir a l’abat Montagut. Els proposats, Pau Miracle,2 Tomàs de Vidal i Nin 
i Joan Torrent van provocar l’enuig del mateix abat Montagut i d’una part de la 
comunitat. El 14 d’agost, just un mes abans de l’elecció abacial, foren denunciats 
davant del capità general del Principat, Francesc de Velasco, per ser poc afectes al 
rei Felip V, i, per tant, considerats austròfils:

expressan el descontento en que están viéndose precisados a nombrar por 
Abad de aquel Monasterio uno de los tres sugetos que ha propuesto el 
Definitorio de la Província de Aragón por ser todos poco affectos al Real 
Servicio. 

 L’elecció fou immediatament suspesa pel Reial decret signat a Madrid el 3 
de setembre:

2 Fra Pau Miracle va ser professor de filosofia a la Universitat de Tarragona (1668-1674), mestre en Sagrada Teologia, 
rector del col·legi de Sant Bernat que la Congregació tenia a Osca (1674-1681), abat de Santes Creus (1681-
1684/1688-1693), vicari general de la Congregació (1689-1693), definidor (1693) i comissari general. Entre 1700 i 
1713 el trobem en totes les nòmines monacals consultades; per tant, durant tot el conflicte va restar al monestir. Va 
traspassar el 29 de gener de 1713 i fou enterrat a l’ala est del claustre, a prop de la Sala Capitular, tot i no morir essent 
abat i tenint en compte que feia mig segle que només s’enterrava anònimament. En el seu epitafi, més o menys hi diu 
“En aquesta fosa jauen els ossos d’un miracle de la naturalesa, raptat al cel com un altre Pau, consumat en les lletres i 
en les virtuts.”
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He resuelto ordenar y mandaros (como hago) deis las órdenes y 
providencias que convengan para que se suspenda la elección de Abat 
que se ha de hazer en catorze de este, asta nueva orden mía que assí es 
mi Voluntad y combiene a mi Real Servicio. Dado en Madrid a tres de 
setiembre de 1704.- yo el Rey

La suspensió va impedir l’assistència del monestir de Santes Creus al 
Capítol Provincial de l’Oliva, el maig de 1705, per escollir els càrrecs rectors 
de la Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó: el vicari general, els tres 
definidors, els dos visitadors i el secretari. Precisament el càrrec de vicari general, 
és a dir, de president de la Congregació, corresponia ocupar-lo a l’abat d’un dels 
monestirs catalans. Se’l disputaren els abats de Poblet, Escarp i Lavaix, mentre 
que Santes Creus en va quedar al marge.

El nou vicari general, l’abat Dorda3 de Poblet, va propiciar una nova terna 
per a l’elecció abacial de Santes Creus el juliol d’aquell any. Aquesta vegada els 
candidats eren clarament partidaris del rei Felip V: fra Jaume Oliver, fra Joan 
Araví i Plàcid Clavé. El 9 d’agost va ser escollit, amb 29 vots, fra Oliver. El seu 
segon abadiat hauria de durar fins al 14 de setembre de 1708, data en què finirien 
la resta d’abadiats quadriennals de la Congregació.

Cal recordar que l’abat Oliver, monjo d’una gran cultura, graduat en sagrada 
teologia i rector del col·legi de Sant Bernat d’Osca, ja havia ostentat el càrrec 
d’abat entre 1696 i 1700. Durant el seu primer abadiat, Santes Creus va mantenir 
un plet contra l’abat de Poblet. El 1699, actuant com a delegat del vicari general 
de la Congregació, va excomunicar l’abat pobletà per haver donat l’hàbit a 
tres novicis contravenint les disposicions de la Congregació. Si una virtut cal 
destacar de la comunitat santescreuïna al llarg de la seva història és l’escrupolós 
compliment de l’observança monàstica i la poca relaxació dels costums. 

El seu segon abadiat va durar ben poc, més o menys fins al novembre de 
1705, ja que, en alçar-se Catalunya a favor del rei Carles, la seva situació a Santes 
Creus es va fer insostenible i va abandonar el monestir tan bon punt l’Arxiduc va 
entrar a Catalunya.

3 La figura de l’abat Francesc Dorda de Poblet i la seva relació amb l’arxiduc Carles és sobradament coneguda. Per 
aquest article, nosaltres hem seguit a MASOLIVER, Alexandre: “Fra Francesc Dorda, abat de Poblet, bisbe de Solsona 
i ministre de l’Arxiduc”, a Scriptorium Populeti, 10, Abadia de Poblet, 1981. I també GUITERT, Joaquim, “L’abat 
Dorda de Poblet i el monestir de Santes Creus durant la Guerra de Successió”, a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, 1953, pp. 286-297.
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 La Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó durant la
 Guerra de Successió

La guerra també va fer trontollar l’estructura orgànica i funcional del màxim 
òrgan de govern dels monestirs cistercencs de Catalunya, València, Aragó, 
Mallorca. Els monestirs es trobaven repartits, ja sigui en territori austriacista, 
ja sigui en territori filipista, fet que dificultava les visites del vicari general i la 
convocatòria del Capítol Provincial. Cada rei exercí la seva influència. Carles III 
optà per nomenar l’abat Francesc Dorda de Poblet president de la Congregació 
Cistercenca a Catalunya i, per tant, màxima autoritat de l’òrgan en territori català. 

L’abat pobletà anul·là l’abadiat del filipista Jaume Oliver i organitzà les 
subsegüents eleccions abacials: Joan Torrent (1706) i Tomàs de Vidal i de Nin 
(1706-1708). El problema es presentà en el moment de dur a terme la renovació 
quadriennal dels càrrecs abacials, l’any 1708. Acollint-se als estatuts de la 
Congregació, el rei Carles desestimà elaborar les ternes per a les eleccions abacials 
i declarà les abadies vacants, sota la presidència d’un prior-president. En el cas 
de Santes Creus, exercí el càrrec fra Gregori Jornet. Aquest fet també afectà de 
retruc el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges.4 Al segle XVIII, l’abat 
de Santes Creus era el pare immediat del monestir femení com a comissionat de 
l’abat general de l’orde cistercenc, el qual delegava en l’abat de Santes Creus les 
ordenacions i eleccions d’abadesses. Quan morí l’abadessa Ana Maria de Castellví, 
el 13 de gener de 1711, Santes Creus no tenia abat, ja que l’abat Tomàs de Vidal 
i de Nin havia cessat el 14 de setembre de 1708 i, per ordre reial, s’havien suspès 
totes les eleccions i els monestirs passaren a ser governats per priors. Vallbona va 
viure una seu vacant entre 1711 i 1716 provocada per aquest fet, durant la qual 
la màxima autoritat fou la priora-presidenta Jerònima de Ribes i de Boixadors.

En els subsegüents Capítols Provincials, celebrats als monestirs aragonesos 
de Santa Fe, el 1709, i Piedra, el 1713, no hi hagué representants catalans, ja que 
aquests capítols i els càrrecs que s’hi nomenaren no foren reconeguts a Catalunya. 

4 Vallbona, tot i formar part de la Congregació, va mantenir l’abadiat vitalici i la seva dependència directa de l’abat 
general de l’Orde.
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 La comunitat monàstica de Santes Creus entre 1706-1708. 
 Els abadiats de Joan Torrent i de Tomàs de Vidal i Nin 

Amb la fugida de l’abat Jaume Oliver, el cenobi santescreuenc quedà altre 
cop sota el govern del prior, i aleshores la comunitat demanà ajut al rei Carles, el 
qual, l’1 de febrer de 1706, comissionà a l’abat Dorda de Poblet, a qui nomenà 
vicari general de la Congregació en funcions, perquè organitzés una nova elecció. 
Dorda anul·là la terna del Definitori reunit a Poblet el juliol de 1705 i, per tant, 
l’abadiat de fra Jaume Oliver, i absolgué els monjos santescreuïns de l’obediència 
que li havien presentat. Seguidament es tornà a reactivar la terna del Definitori de 
l’Oliva de l’any 1704, que els monjos filipistes, encapçalats per l’abat Montagut, 
havien impugnat. 

L’elecció recaigué en el monjo fra Joan Torrent, natural de Vila-rodona, el 
qual havia de regir el cenobi fins a finir el quadrienni, és a dir, el 14 de setembre 
de 1708. Però morí al cap de poc temps de l’elecció, el 9 de juny de 1706, i l’abat 
Dorda es veié obligat a convocar un nou Definitori. El 25 de juliol es reunien al 
priorat de Natzaret, a Barcelona, per redactar una nova terna. Fou escollit abat de 
Santes Creus, fins al setembre de 1708, fra Tomàs de Vidal i de Nin. 

Deturem-nos uns instants en la figura de Tomàs de Vidal i de Nin com a 
exemple de compromís polític vers el bàndol austriacista.5 Fill del noble tarragoní 
Dídac de Vidal i Agràs, va ingressar a la comunitat cistercenca el 28 de gener de 
1685, juntament amb el seu germà Jeroni. El 1699 era catedràtic de Teologia 
a l’Estudi General de Tarragona; el 1704, lector en Sagrada Escriptura a la 
catedral de Tarragona; i el 1706, amb 37 anys, fou escollit abat de Santes Creus. 
Immediatament després, va fer un donatiu voluntari de 100 doblons per la causa 
de l’Arxiduc i ben aviat es traslladà a la casa que la comunitat monàstica tenia a 
Barcelona per restar a prop del rei Carles. Com a fets més destacats, cal remarcar 
la seva presència a les noces dels reis, celebrades l’1 d’agost de 1708 a la basílica de 
Santa Maria del Mar; i la seva assistència, com a membre del Braç Eclesiàstic a la 
Junta General de Braços reunida a Barcelona entre el 30 de juny i el 9 de juliol de 
1713 al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El seu germà gran i hereu 
del patrimoni familiar, Bonaventura, també hi participà com a membre del Braç 
Militar. En acabar la guerra, fra Tomàs va exiliar-se a Roma i l’emperador Carles, 
en premi a la seva fidelitat, el nomenà arquebisbe de Messina (1730-1743). 

5 Fort i Cogul, Eufemià, “ Noticias sobre Fray Tomás de Vidal y de Nin, abad de Santes Creus” a Butlletí de l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus, 1954, pp. 3-26.
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Durant el seu abadiat va instaurar la confraria del Roser a la parròquia de 
Santa Llúcia, el 29 de juny de 1708. Per la correspondència mantinguda entre 
els germans Pons de Puigborrell, fills del batlle del senyoriu santescreuenc de 
Pontons, sabem que els germans Vidal eren a Barcelona l’any 1707. Segons explica 
Josep al seu germà Joan per carta de 30 d’abril, havia anat a visitar dues vegades 
l’abat Vidal i el mestre Vidal —entenem que es tracta de fra Jeroni— a la casa que 
Santes Creus tenia a Barcelona, i que l’abat “la última festa de Pasqua digué missa 
de pontificat devant del Rey, que Déu guarde, en la iglésia de Santa Maria”.
 

ABSC, Fons 
fotogràfic
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 La comunitat monàstica de Santes Creus entre 1708-1713. 
 Seu vacant i abadiat de Francesc Guiu

Finit l’abadiat de Fra Tomàs, i per decisió expressa del rei, els priors de les 
comunitats cistercenques assumiren el govern dels cenobis. Fra Gregori Jornet 
exercí el càrrec entre 1708 i 1711 a Santes Creus. Precisament durant el seu 
priorat, bona part del senyoriu santescreuenc començà a patir els estralls de 
la guerra: creació de censals, dificultats per al cobrament dels drets senyorials, 
manteniment de les tropes, etc. 

Si bé a Poblet restà vacant el càrrec abacial fins al 14 de setembre de 1713 
i a Vallbona fins al 14 de setembre de 1716, el monestir de Santes Creus va 
aconseguir que Roma el facultés per elegir un nou abat. Hom atribueix el mèrit 
al monjo Francesc Guiu, segons Fort dotat d’una intel·ligència veritablement 
excepcional i amb una destacada formació, essent doctor graduat en sagrada 
teologia per les universitats d’Osca i Lleida, teòleg i examinador sinodal i de la 
nunciatura i el 1699 catedràtic de teologia a la universitat d’Osca. Partidari de 
Carles III, va ser nomenat vicari general de la Congregació pel papa Climent XI 
el 10 de juny de 1711 i elegit abat del monestir santescreuenc el 9 de juny de 
2013.6 Presidia l’acte, per nomenament del president de la Congregació, és a dir 
del mateix Guiu, un monjo de la Valldigna: fra Francesc Sebastian. A la terna 
proposada hi constaven el pare Guiu i dos monjos filipistes: Malaquies Llobet 
i Anselm Soler, un fet que diu molt a favor de la tolerància ideològica que es 
vivia a l’interior del monestir, malgrat la lògica fugida dels més compromesos. 
Els monjos amb dret a vot eren 26. En la relació de monjos ja no hi trobem 
als austriacistes Pau Miracle (havia mort el gener de 1713) i els germans Vidal, 
però en resten d’altres com Gregori Jornet, Jacint Torelló, Isidre Vilanova o 
Agustí Ulldemolins, als quals trobem ocupant càrrecs de responsabilitat durant 
aquests anys. No obstant això, hi ha un fet a destacar: la requesta presentada 
per un grup de deu monjos en la qual manifesten “estavan promtes en fer la dita 
elecsió de Abat”. Hom podria interpretar que alertaven d’un moviment interessat 
del pare Guiu per ocupar l’abadiat o bé que pretenien mantenir el monestir 
amb seu vacant com la resta de monestirs, a l’espera del final de la guerra. El cas 
és que entre els deu monjos trobem els altres dos candidats, Malaquies Llobet 
i Anselm Soler (abat del quadrienni 1716-1720), i els futurs abats Maur Vallès 
(1720-1724), Francesc Huguet (1725-1728) i Agustí Campderrós (1728-

6 ABSC, Col·lecció de documents, carpeta s. XVIII, núm. 56.
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1732). El resultat de les votacions va ser molt ajustat: quinze vots favorables a 
Francesc Guiu i onze en blanc.7

En acabar la guerra, com ja havia succeït l’any 1705 amb l’abat Oliver, va 
haver d’abandonar el monestir i es va exiliar a Viena, on restà fins a la seva mort, 
el 1738. 

 Testimonis de la Guerra de Successió al senyoriu de Santes Creus

En el decurs de la Guerra de Successió, la comunitat monàstica i els habitants 
del seus dominis, malgrat que no patiren importants accions bèl·liques, van sofrir 
les dificultats i penúries derivades del conflicte. El cronista Castellví remarca que 
els monestirs de Santes Creus i Poblet “es lliuraren sempre de les malvestats, en part, 
degut a la previsió dels monjos de tenir en els seus portals a disposició dels guerrillers tot 
alló que aquests poguessin sol·licitar”. Es limitaren, per tant, a esquivar les dificultats 
sorgides pel passatge de tropes més o menys regulars i bandes de partisans, que ho 
eren sovint de lladres, els quals trucaven a les portes de la santa casa en demanda 
de queviures, hostatge i contribucions. Il·lustratiu és l’episodi ocorregut a Poblet 
en temps de l’abat Josep Escuder (1713-1718), quan un destacament de castellans 
entrà al monestir amb el propòsit d’afusellar uns ferits catalans convalescents a 
l’hospital de pobres. Gràcies a les bones paraules de l’abat i al lliurament d’alguns 
escuts de plata oportunament repartits entre la soldadesca, tant els ferits com el 
metge i el cirurgià que els atenien foren salvats d’una mort segura. 

Les malvestats que comportà la guerra es feren evidents a partir del 1707, amb 
l’arribada de l’exèrcit de Felip V a Catalunya i l’ocupació de ciutats importants 
com Lleida i Tortosa. Bona part de les possessions santescreuenques, sobretot les 
situades a la Segarra, la Conca de Barberà i l’Urgell, caigueren sota la influència 
de l’exèrcit borbònic. Catalunya passà a ser l’únic escenari de la guerra, fet que 
provocà encara més misèria, pobresa i devastació entre la població de la ruralia. 
Les viles i llocs es veieren abocades al préstec per fer front als pagaments exigits 
per al manteniment i allotjament de les tropes que circulaven o s’instal·laven en 
els seus territoris, fossin d’un exèrcit o de l’altre. 

7 Els 26 monjos electors eren: Gregori Jornet (prior), Francesc Guiu, Isidre Mata, Francesc Cariteu, Rafel Robert, 
Crisòstom Busquets, Isidre Vilanova, Josep Llorach, Jaume Matas, Esteva de Vega, Gabriel Torrents, Jacinto Torelló, 
Josep Padró, Tomàs Cornadó, Agustí Ulldemolins, Josep Soler, Malaquies Llobet, Bernat Parés, Bartomeu Oliver, 
Francesc Huguet, Joan Estepar, Agustí Campderós, Joan Baptista Rebull, Bernat Ravella, Maur Vallès i Anselm Soler. 
(els deu últims són els monjos signants de la requesta).
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El setembre de 1710, foren el batlle i consellers de la vila del Pont d’Armentera 
el qui van recórrer al prior de Santes Creus. Fra Gregori Jornet, com a representant 
i en nom del senyor absolut de la vila, els autoritzà a crear un censal de 500 
lliures catalanes perquè es troben “atropellats per lo que han tingut de asistir a 
las tropas de sa Magestat Carlos Tercer (que Déu guarde)”.8 També es feia difícil 
el sosteniment de la comunitat monàstica, que veia com s’estroncava l’entrada 
de diners i espècies procedents dels arrendaments. El 1711, l’arrendatari dels 
censos i primícies de la Guàrdia dels Prats i de la quadra de Vilavert (l’Espluga 
de Francolí) es personà davant del bosser per comunicar-li que no havia pogut 
cobrar les rendes perquè aquestes es trobaven en mans de “l’enemich de la terra”. 
El sosteniment de la comunitat es va veure reduït als ingressos provinents dels 
dominis més propers i de la terra dominicata.

A l’aixopluc del convent arribaren cercant refugi tant religiosos desterrats o 
fugitius procedents de monestirs valencians o aragonesos —s’hi han localitzat 
monjos procedents del monestir filial de la Valldigna— com veïns de les rodalies, 
temorosos de les represàlies a causa del seu posicionament filipista. Aquest va ser 
el cas dels germans Bernat i Fèlix Rubinat, de la vila del Pla, els quals cercaren la 
protecció de Santes Creus tot fugint de la persecució dels miquelets i voluntaris 
a les ordres del capitost austriacista Antoni Desvalls. Com podien negar-se a 
acollir els arrendataris dels drets senyorials que el monestir recaptava dels llocs 
segarrencs de Montoliu, Vilagrasseta i Gramuntell, quan, davant de les penúries 
que sofrien els respectius habitants, els Rubinat els subministraven el pa i les 
llavors necessàries per a la sembra? 

Si dificultosa fou la vida durant la guerra, moltes més foren les penúries que 
hagué de patir la població quan Catalunya fou ocupada totalment per les tropes 
castellanes. La persistència incessant d’actes insurgents portats a terme per petites 
partides de voluntaris i miquelets obligaren les tropes borbòniques a mantenir-se 
a la defensiva a tot el territori i a establir destacaments i guarnicions als principals 
nuclis de població i als enclavaments estratègics —entre els quals Pontons—, el 
manteniment dels quals anava a càrrec dels naturals del lloc. Per tant, hi havia dos 
fronts de batalla definits: el setge de la ciutat de Barcelona i el control efectiu del 
territori, considerat insegur a partir de la tardor de 1713. A més, coincidia amb 
la proximitat de l’hivern i calia garantir la manutenció diària dels soldats, pagar 
les soldades... La solució aplicada fou dràstica: la imposició d’un nou impost. 

8 ABSC, col·lecció de documents, carpeta s. XVIII, núm. 63. Transcrit per FORT i BUFILL, F. Xavier, “Excerpta 
documental de Santes Creus”, a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1962, p. 226.
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Concretament seran 750.000 pesos a repartir entre totes les vegueries, essent 
12.500 la quantitat corresponent a Tarragona i 17.500 a Vilafranca. Per cobrar-
les, es van establir quotes que s’havien de pagar cada quinze dies; d’aquí el nom 
popular de quinzenades. No cal dir que això provocà un fort malestar entre la 
ciutadania. Molts veïns van haver de malvendre les seves pertinences, endeutar-
se mitjançant censals i molts, fins i tot, van abandonar-ho tot per fugir a la 
muntanya. El malestar generalitzat esclatà a partir de 1714 en forma de revolta 
popular. S’inicià simbòlicament a Sant Martí Sarroca el 4 de gener de 1714.

El 24 de juny de 1714 fou detingut a Vilafranca del Penedès Joan Pons 
i Virgili, batlle de Pontons —senyoriu de Santes Creus— per no haver pagat 
el donatiu de la vila i per no haver cridat a sometent. La llista d’obligacions i 
pagaments de la vila de Pontons per a l’any 1714 era llarguíssima. A tall d’exemple, 
extraiem del llibre de comptes del batlle les que segueixen:9

• Vuy als 4 de juny his anat lo meu mosso ab lo Sr. Rector y altres de 
Puntons a Vila [Vilafranca] a parlà ab lo Sr. General per què els soldats 
no vinguessin a secajar.

• Vuy als 6 d’agost he pagat 4 lliures i 1sou per 13 perdius per ser donades 
al veguer de Vilafranca.

• Vuy als 9 d’agost vingué una orde del sr. Veguer de Vilafranca perquè 
anéssim a cercar farina a Tarragona.

• Vuy als 9 de setembre he deixat la mula (...) per anar a cercar una càrrega 
de llenya per coure el menjar dels soldats que vingueren a Pontons.

• Vuy als 14 de setembre he pagat 28 lliures per deixar que arribi un 
comboi de blat als de Pontons i als de Torrelles de Vilafranca,

• Vuy als 26 de setembre he portat una carta al sr. Veguer de Vilafranca 
per dir-li que no hi ha cavalcadures a Pontons per fer el servei al senyor 
rei.

• Vuy als 28 de setembre he fet anar dos homes y dos burros a portar dos 
barrils de pólvora als voluntaris fins a Sant Joan de Conilas-

• Vuy al 22 de setembre a vingut una orde del Sr. Veguer de Vilafranca de 
portar blat, palla y diners per los soldats.

9 ABSC. Fons Família Pons del Mas de Puigborrell de Pontons. 
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• Vuy als 30 de desembre el notari de Valls a fet un papé per sentar las 
armes de Puntons y també per sentar totas las casas de Puntons; y he 
entregat un pollastre a un tinent que es vengut de Tarragona a serchà lo 
donatiu.

Per últim, serveixi el colpidor testimoni dels veïns de Puigtinyós (Montferri) 
per evidenciar les seqüeles provocades per la misèria i l’abusiva fiscalitat imposada 
sobre la població civil durant els anys de postguerra. Entre el 1713 i el 1724, la 
població aportà 10.723 lliures, 10 sous i 9 diners amb els quals es contribuïa, 
entre d’altres, al finançament del setge de Barcelona, al manteniment de la tropa 
amb les quinzenades o a la construcció de la Ciutadella. 

[...] muchos de los particulares [...] por no tener con que poderse sustentar 
les será forzoso [...] desertar del dicho lugar [...] se hallan con una summa 
miseria [el 1724] por la qual los demás de ellos coman hiervas cogidas 
de los campos sin tener pan para comerlas [...] que si el Real Conbento 
de Santas Cruzes [del abad del qual somos vasallos] no les hazía la 
caridad que todos los días les haze y van los dichos moradores a buscarle 
precisamente se hubieran muerto y se morirían de ambre la mayor parte 
de aquellos. Y a más de lo arriba relatado la dicha universidad haze 
todos los años diferentes censales [...] Aquella [la universitat] ha gastado 
y pagado des del año mil setecientos y treze hasta en todo el año de mil 
setecientos veinte y quatro por el servicio de la Magestad [Felip V] diez 
mil setecientos veinte y tres libras, diez sueldos y nueve dineros catalanes 
[...] por pagar los terralloners, las asèmiles del comboy por el campo 
de Barcelona, tránsitos, sevada, márfegas [...] Y además de lo arriba 
referido, el año pasado [1724] gastó la dicha universidad para asistir a 
los enfermos [...] muchas cantidades de dinero, de los quales enfermos 
se murieron entre ombres, mugeres y niños, veinte y dos personas [...]10

El lloc de Puigtinyós havia passat de seixanta-sis cases, segons el capbreu de 
1636, a una vintena l’any 1724. Un despoblament segurament extrapolable a 
moltes viles i llocs del Principat.

10 ABSC, Col·lecció de documents, carpeta s. XVIII, núm. 68. Transcrit per FORT i COGUL, Eufemià, “Excerpta 
documental de Santes Creus”, a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1958, pp. 297-299.
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 1. El gran receptacle del monestir: l’església

Parlar del monestir de Santes Creus durant el segle XVIII és acompanyar 
aquest monument en els últims moments de la seva vida monàstica. El propòsit 
d’aquest article és apropar-nos a la seva fesomia i als canvis que van anar transfor-
mant l’església del monestir, l’espai amb més rellevància del monument.

Com és natural en qualsevol edifici amb una evolució temporal dilatada, 
l’església de Santes Creus va patir nombrosos canvis fins arribar al segle XVIII. 
Hem de recordar que si bé la construcció d’aquest espai data de la segona meitat 
del segle XII, l’interior va transformar-se gradualment i d’acord amb els usos i 
costums de cada moment.

 A diferència dels altres monestirs cistercencs de la zona, Santes Creus no va 
ser repoblat després de la desamortització. Això ens hauria de brindar una opor-
tunitat única per a conèixer l’aspecte de l’església al segle XVIII, ja que la renova-
ció barroca que va afectar al monestir seria l’última gran renovació de tot l’espai. 

Ara bé, si hom observa l’interior de l’església avui pot apreciar ràpidament 
com hi manquen molts dels seus elements mobles ja no només originals, sinó 
de diferents èpoques que han estat espoliats, desballestats o suprimits fins a dei-
xar-nos una imatge molt diferent de la que seria desitjable (fig. 1).

L’església del monestir de Santes Creus 
en el segle XVIII

Marta Segarra Calderer 
Universitat Autònoma de Barcelona

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVI: 37-53 (2014)
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A banda del retaule que se’ns apareix al final, a la capçalera i els bancs mo-
derns, l’església se’ns mostra avui, a primera vista, nua, desproveïda de qualsevol 
indicador que ens permeti entendre la funció per la qual va ser creat aquest espai. 
Per dotar de sentit un discurs que realment ens permeti apropar-nos, encara que 
sigui de manera parcial a l’estat de l’església en qualsevol moment, hem de, ne-
cessàriament, vestir tot aquest espai descontextualitzat amb aquells elements del 
patrimoni moble que coneguem ja sigui a través de la seva pròpia conservació o 
bé a través de la documentació que en fa referència.

Però treballar sobre aquests aspectes ens planteja un seguit de problemàti-
ques que s’hauran d’anar intentant solucionar en els pròxims anys.

Vista actual de la nau 
central des dels peus
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 2. L’escenari a través del temps. L’església del monestir 
 i la problemàtica al voltant de la recuperació del seu passat

En primer lloc cal destacar que, a diferència del que ha succeït en altres indrets 
de la nostra geografia, Santes Creus conserva bona part del traçat arquitectònic 
original, sobretot en l’espai que a nosaltres ens interessa: l’església. El fet de no 
haver patit en excés el pas del temps ni tampoc els conflictes bèl·lics ens permet 
gaudir de l’edifici gairebé amb les mateixes condicions que ho feren els nostres 
avantpassats. 

En conseqüència, el nostre coneixement de l’aspecte interior de l’església està 
molt allunyat del que deuria ser en qualsevol moment de la història del monestir. 
És veritat que hem conservat alguns dels elements originals, així com també altres 
mostres del patrimoni artístic que van anar fornint el monestir. Però també cal 
posar sobre la taula les moltes llacunes que en aquest camp encara tenim. 

En el cas del Cister, és l’ordenació de l’espai eclesiàstic la que s’efectua de 
manera codificada en tots els seus edificis i no pas l’estètica constructiva, com s’ha 
afirmat en ocasions.1 És en aquest sentit que hem de plantejar-nos l’espai no des 
del nostre punt de vista actual sinó partint del que d’alguna manera és comú als 
monestirs cistercencs per una banda, però també a través dels testimonis docu-
mentals i gràfics específics que ens descriuen l’església de Santes Creus.

En són un bon exemple les següents imatges (figs. 2 i 3), on el que destaca a 
primera vista és com la nau central estava completament tancada a les laterals per 
mitjà d’un mur que s’aixecava entre les arcades fins a una alçada realment consi-
derable. Aquest tancament cap a l’interior permetia albergar el cor de monjos de 
l’església. D’aquest cor desafortunadament no en conservem testimonis gràfics 
que ens permetin veure’n el seu aspecte però sí que tenim algunes descripcions 
realment breus que el posen en relació amb el que actualment encara podem 
veure a la Catedral de Tarragona, obra de Francisco Gomar.2 Segurament aquest 
tancament és un dels canvis més rellevants respecte l’estat actual de l’església. 

1 Al respecte, Carrero Santamaría, Eduardo, “Una simplicidad arquitectónica por encima de los estilos. La iglesia del 
monasterio cisterciense entre espacios y funciones” dins de ALBUQUERQUE CARREIRAS, José (Dir.) Mosteiros 
Cistercienses. História, Arte, Espiritualidade e Património, Actas do Congresso realizado em Alcobaça nos dias 14 a 17 
de Junho de 2012, Tomo II, Jorlis, Alcobaça, 2013, pp. 117-138. 

2 Les poques descripcions que ens aporten informació sobre el cadiram de cor les trobem en els cronistes del segle XIX, 
ja sigui de forma directa per haver-lo vist abans de l’incendi de 1835 o bé a través dels testimonis que els n’havien 
parlat. Villanueva, Viage literario á las iglesias de España tomo XX, p.110 i barraquer i roviralta, Gaietà, Las casas de 
religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, vol I, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona, 
1906, p. 285.



40

Fotografia de l’interior del cor del monestir amb el sepulcre de la família 
dels Montcada (esquerra) i el tancament de cor al fons. 
Autor: Rossend Flaquer i Barrera, 1921, Fons fotogràfic del CEC

Planta del monestir. Font: MHC
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D’aquesta manera, l’espai eclesiàstic estava condicionat per la ubicació del 
cor dels monjos a la nau central amb una visió directa envers l’altar major. A con-
tinuació quedava un espai reservat als germans malalts que actuava de separador 
amb el cor o formulae dels conversos, derivat del nou estatus d’aquests. No hem 
conservat gaires estructures ja que habitualment es tractava de simples bancades 
que els permetrien accedir als oficis però tenint en compte sempre que la visió els 
quedaria absolutament restringida pel tancament de cor.3 Per altra banda, també 
cal cridar l’atenció sobre el plantejament de l’espai del transsepte de les esglésies 
com a espai funerari.4

En el cas concret de Santes Creus, es fa més que evident el pes que exercei-
xen les dues grans sepultures de tot el monestir com són les de Pere el Gran i 
la de Jaume II i Blanca d’Anjou (figs. 4 i 5). Malgrat tot, no tothom podia ser 
enterrat en tal emplaçament privilegiat. És per això que els que no fossin reis i 
reines o fundadors solien ser enterrats en altres indrets del monestir, segons les 
ordenances cistercenques, a saber, al cementiri els laics, al claustre els nobles i a 
l’aula capitular els abats.5 Però no per això deixava de ser important enterrar-se 
en un lloc sagrat que comportava, a la vegada, la preservació de la memòria del 
benefactor en forma de sepulcre i la salvació de les seves ànimes mitjançant les 
oracions de la comunitat.

Cal destacar també que si bé en un primer moment l’església comptava amb 
només quatre capelles a banda de la principal a la capçalera, els altars es van anar 
multiplicant amb el pas del temps per a fer front a les complicacions de la litúrgia 
que requerien un nombre major d’espais on poder celebrar els oficis. Aquesta 
multiplicació d’espais i de misses s’ha de posar en relació tant amb el tancament 
de la nau central com amb el plantejament del monestir com a espai funerari. La 
funció funerària permetia d’una banda perpetuar les rendes de les grans famílies 

3 Carrero Santamaría, Eduardo, “Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: Las estructuras corales”, 
dins de Hortus Artium Medievalium, vol. 14, 2008, pp. 159-178.

4 Carrero Santamaría, Eduardo, “La difusión de las formas tardorrománicas en el entorno de la Vía de la plata. El 
caso de los cimborrios del grupo zamorano” a Las vías de comunicación en el Noroeste ibérico. Benavente, encrucijada de 
caminos, coord. Rafael González Rodríguez, Benavente, Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, 2004, pp. 
205-256, p. 253. De forma monogràfica per a l’arquitectura del Cister, García Flores, Antonio, “Espacios funerarios 
en los monasterios cistercienses de los reinos de Castilla y de León (siglos XII al XV)” a Citeaux: Comentarii cistercien-
ses, vol. 56 (1-4), 2005, pp.199-230.

5 Carrero Santamaría, Eduardo, “Cathédrale et topographie funérarie dans l’architecture médiévale de la Péninsule 
Ibérique” a Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLII, 2011, pp. 115-130. Español Bertrán, Francesca, “L’art al servei 
de Jaume II: els mausoleus dinàstics i el claustre de Santes Creus portaveus àulics” a Lambard: Estudis d’art medieval, 
nº22, 2010-2011, pp. 165-202. Santes Creus ens permet veure precisament aquesta jerarquia dels enterraments dins 
del monestir, amb la presència de nombroses sepultures de les grans famílies nobiliàries que mantenien una estreta 
relació amb aquesta casa al claustre o alguns dels abats més destacats a l’aula capitular. 



42

Vista actual dels sepulcres reials

protectores del monestir però en contrapartida requeria que el monestir es fes 
càrrec de les oracions per les ànimes dels difunts enterrats al monestir en forma 
de misses privades o commemoratives. La manera de posar en pràctica aquest 
sistema dins l’església segueix el mateix esquema que en molts altres edificis reli-
giosos d’arreu, això és, el tancament de la nau central deixava un espai entre les 
arcades de les naus laterals que s’aprofitava per a col·locar-hi els diversos altars. 
També hi ha, però, una altra manera de crear nous espais per al culte: obrint 
capelles en els murs perimetrals de l’església. En el nostre cas només en tenim un 
exemple, als peus de la nau lateral nord, a la capella de les ànimes. 

Com hem apuntat anteriorment, l’únic que realment ens queda de tot això 
són els dos sepulcres reials i l’obertura de la capella de les ànimes. Del nombre d’al-
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tars que hi havia en cada moment, l’advocació d’aquests i l’aparença no en tenim 
pràcticament notícies.6 Ara bé, hem de plantejar-nos que tots ells comptarien, de 
ben segur, amb el seu altar i retaule corresponent, ja fossin en forma de pintura 
mural o sobre taula així com també amb el parament litúrgic necessari per als ofi-
cis. És cert que aquesta estructura va subsistir en gran part fins arribar al segle XIX, 
però des de la Guerra del Francès la major part dels elements han desaparegut, ja 
hagin estat destruïts, espoliats o s’hagin perdut amb les restauracions, però encara 
comptem amb alguns dels retaules que van continuar mantenint el seu culte al 
llarg del segle XVIII i que també van restar intactes fins ben entrat el segle XX.7 

 3. La renovació estètica dels segles XVII i XVIII. 

Podríem dir que hi ha dos grans canvis que influiran de manera decisiva en 
la concepció de l’església i en el seu aspecte. El primer, iniciat a principis del segle 
XVII és l’entrada del monestir de Santes Creus i la resta de monestirs cistercencs 
del territori en la Congregació Cistercenca dels Monestirs de la Corona d’Aragó.8 

Una de les conseqüències més evidents és la fi dels abats perpetus, és a dir, la 
figura de l’abat que regeix un monestir fins a la seva mort i que ara canviarà per 
un mandat que només durarà quatre anys. Si ho comparem amb èpoques anteri-
ors, podem veure com va significar, en la major part dels casos, la fi de projectes 
de gran envergadura sovint associats a una figura de poder com eren els abats que 
governaven durant molts anys.9

6 Les poques notícies que tenim de l’existència de la majoria d’aquests altars ens venen donades de la mà d’autors del 
segle XIX i aporten realment poca informació malgrat que, la majoria, encara deurien veure’n in situ molts d’aquests. 
Creus, Teodoro, Santas Creu Santas Creus, descripción artística de este famoso monumento s, descripción artística de 
este famoso monumento, Vilanova i la Geltrú, 1884, p. 6 o Barraquer i Roviralta, Gaietà, Las casas de religiosos en 
Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, vol I, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona, 1906, p. 
284. 

7 Un exemple pràctic de la desaparició del patrimoni artístic de Santes Creus el trobem en la taula de la Mare de Déu del 
Roser (actualment al Museu Diocesà de Tarragona), procedent del monestir. Malgrat haver-ne perdut el rastre durant 
molts anys un document publicat a Mata de La Cruz, Sofia, “Una obra atribuïda als pintors cerverins Cristòfor i 
Pere Benet Alegret (1559): La taula de la Mare de Déu del Roser, de Santes Creus (Museu Diocesà de Tarragona) 
a Miscel·lània Cerverina, nº12, 1998, pp. 57-63. d’un inventari del monestir ens posava sobre la pista correcta en 
atribuir-lo a Santes Creus. Companys i Ferrerons, Isabel et alii, Monestir de Santes Creus. Catàleg del fons del museu 
(I), Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus, 1994.

8 Baldor Abril, Elisabeth, “Santes Creus en el canvi dels abats perpetus als abats quadriennals” a Butlletí de l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus, 2002, pp. 67-78.

9 Un dels últims grans exemples d’aquests projectes de gran envergadura associats a la figura d’un abat va ser durant 
l’abadiat de Jeroni Cantijoc. Companys i Ferrerons, Isabel i Virgili i Gasol, Mª Joana, “L’art santescreuí en temps 
de l’abat Jeroni Cantijoc (1560-1593)” a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1988, pp. 19-64.
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Tanmateix, convé ressaltar que ens trobem davant de la gran renovació bar-
roca que van patir gran part dels edificis religiosos d’arreu d’Europa, és a dir, una 
transformació essencialment decorativa. I és que amb l’aturada del protestantis-
me, l’Església va passar a la contraofensiva. L’esperit reformista adoptat a partir 
del Concili de Trento (1545-1563) pretenia controlar l’ús de la imatge en el món 
religiós de manera que eren les grans jerarquies seculars de l’Església, els bisbes 
i arquebisbes, els que tenien el control, sobre el què, com i de quina manera es 
col·locaven imatges a les esglésies encara que la institució, com un monestir com 
Santes Creus, no tingués una dependència directa d’aquestes jerarquies. 

En part es pretenia acabar amb una església massificada de celebracions múl-
tiples i paral·leles que tenia lloc en els grans centres religiosos europeus. Sobretot 
tot això era degut al gran augment a través de les misses privades pagades per 
nobles i burgesos que a la vegada enriquien les arques de l’Església. Per tant, l’es-
perit de la Contrareforma, és a dir, el que nosaltres veurem ara, va lluitar contra 
aquest control i l’art associat a la Contrareforma es va convertir en un element 
de propaganda.10

En conseqüència, nosaltres hem d’entendre la creació artística que encara 
avui podem contemplar al monestir en termes de centre i perifèria, això és, anant 
a cercar necessàriament les fonts d’on beuen les nostres representacions des del 
punt de vista creacional. Hem destacat l’autoritat en matèria de fe de l’Església 
romana post-tridentina, que efectivament actuarà en aquests moments no només 
de focus creador de les idees i la pràctica litúrgica sinó que a més, acompanyarà 
els dogmes a través de noves imatges comprensibles i codificades que viatjaran 
pels dels territoris. És per això que convé llegir les obres d’art religiós que estan 
presents en qualsevol edifici partint d’aquesta premissa. 

D’aquesta manera es planteja amb naturalitat el fet que la situació geogràfica 
tingui com a conseqüència una tardança en la implantació en els camps de l’art 
o la litúrgia de les noves directrius. Però a la vegada també en perpetua la conti-
nuïtat al llarg dels anys fins a l’última gran reforma litúrgica que podem dir que 
afectà a la totalitat de les cases, és a dir, el Concili Vaticà II.11 Per tant, la major 
part dels retaules i altres materials que conservem actualment in situ o bé conei-
xem a través de documentació ens situen aquesta renovació ben entrat el segle 
XVII i fins i tot es perllonga al llarg del segle XVIII. 

10 VVAA, Los siglos del Barroco, Akal, Madrid, 1997, p.6.
11 Erlande-Brandebunrg, Alain, “L’Église Grégorienne” a Hortus Artium Medievalium, vol V, 1999, pp. 147-166. 
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Malgrat sembli una aplicació tardana d’unes directrius que ja havien fet en-
trada al nostre territori en tractar-se en concilis com el provincial de Tarragona 
del 1564, hem d’entendre que donar forma a les idees de manera heterogènia a 
través de les imatges necessàriament implica un treball a llarg termini.12 Natu-
ralment, no podem pensar que els nous corrents estètics entraran al monestir i a 
la seva església desballestant per complet tot allò que ja hi havia. De fet, el més 
comú és trobar els grans canvis en el plantejament doctrinal i els elements que ho 
fan possible. És per això que una part del patrimoni artístic anterior van conti-
nuar existint en aquest moment, com ara els sepulcres reials o el cadiram de cor. 

En el primer cas ja hem plantejat com no només es tracta d’una obra artística 
de gran qualitat o valor estètic, sinó que contribuïa a aportar prestigi —i amb 
aquest, beneficis i nous comitents — a la comunitat a la què havien confiat les 
seves ànimes dos reis. En casos com el cadiram de cor ens trobem per altra banda 
amb la continuïtat de la funció per la qual s’havia creat una obra com aquesta, de 
manera que no hi ha cap necessitat de renovar aquest espai en tant que és d’ús ex-
clusiu de la comunitat i no participa de la funció doctrinal que sí que adoptaran 
altres elements patrimonials, com veurem a continuació.

Així doncs, contra l’anti-imaginisme i la iconoclàstia que pregonava la Re-
forma, l’Església romana post-tridentina reafirmava el valor moral i la necessitat 
pràctica de la demostració visual a través de les imatges cap al fidel. Així, les 
imatges es codifiquen de manera que siguin comprensibles i s’acostin cap a l’es-
pectador. D’aquesta manera van començar a fixar-se una sèrie de convencions 
iconogràfiques, o arquetips de representació, sobretot establertes per clergues, 
especialment en el cas dels jesuïtes, que aproparan sentimentalment les imatges 
amb l’espectador, fent que aquest senti que participa de l’escena i l’acosten espi-
ritualment a la imatge.

3.1 Els nous retaules de l’església i les advocacions lligades a les noves
 devocions

Si fins aquest moment s’ha pogut veure la pervivència d’estructures i obres 
d’art anteriors al Barroc, el següent pas és analitzar com va canviar en alguns 
aspectes l’església del monestir, a través de les mostres de l’art amb les noves con-
cepcions post-tridentines que es varen construir al monestir.

12 Miralpeix Vilamala, Francesc i Solà Colomer, Xavier, L’art barroc a Girona, Quaderns de la revista de Girona, 2011, 
p.10.
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En primer lloc cal destacar la construcció d’un nou retaule major, que subs-
tituiria així al cèlebre retaule gòtic contractat a Pere Serra i amb la participació de 
Guerau Gener i Lluís Borrassà.13 S’hauria de prendre aquest fet com a punt de 
partida de la renovació que poc a poc va anar canviant la fesomia del monestir. 

D’altra banda, es tracta d’un desenvolupament natural, ja que sens dubte 
és el retaule més important de tot el monestir i l’element de propaganda més 
evident.

Tant pel que fa al retaule gòtic com al nou retaule, obra de l’escultor Josep 
Tramulles, l’advocació coincideix amb la de la pròpia església del monestir, això 

13 Actualment aquest retaule es troba dividit entre la Catedral de Tarragona i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Amb 
la decisió de construir un nou retaule per aquest espai també es va decidir donar l’antic a la parròquia de la Guàrdia 
dels Prats. Per a conèixer en quines circumstàncies es va produir el trasllat i la vida del retaule a la parròquia de la 
Guàrdia dels Prats veure Bracons Clapés, Josep, “La segona vida del retaule de Santes Creus a la Guàrdia dels Prats” a 
La Guàrdia dels Prats i la seva església, Cossetània Edicions, Valls, 2004, pp. 91-102. 

Retaule major de l’església del 
monestir de Santes Creus
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és, a la Mare de Déu (fig. 6).14 Ara bé, de seguida es perceben les enormes dife-
rències en la concepció d’ambdós retaules, fet que ens permet il·lustrar molt bé 
els canvis en les directrius eclesiàstiques i en el gust estètic. 

Sens dubte, destaca per damunt la resta el protagonisme més acusat de la 
figura de la Verge en el retaule barroc, que es presenta com a única protagonista, 
sostenint al nen, al centre de la composició i sostinguda per àngels en una clara 
al·lusió a l’ascensió. La resta de personatges i escenes que apareixen al retaule 
contribueixen a l’explicació de la posició que ocupa la Verge a l’Església. 

Als peus del retaule hi trobem els dos pilars de l’Església, sant Pere i sant 
Pau, que actuen a la vegada de pilars del propi retaule. Immediatament per sobre 
d’aquests s’hi poden veure amb dues escenes relacionades amb la Passió de Crist, 
com són l’oració a l’hort de Getsemaní i la pujada al Calvari, símbols inequívocs 
del patiment a què va ser sotmès Crist per a salvar la humanitat, però també en 
relació amb el sacrifici que va haver de fer Maria com a Mare de Déu. I per sobre 
d’aquestes escenes apareixen els dos grans sants de les ordes monàstiques, bene-
dictins i cistercencs, amb sant Benet i sant Bernat, col·locats en les dues fornícu-
les laterals. Tot plegat condueix la mirada de l’espectador cap al centre on apareix 
la Verge com a intercessora de la humanitat, sola, amb una actitud humana. 
Finalment, rematant el conjunt, ja en el plànol celestial se’ns apareix sant Miquel 
acompanyat d’àngels, assenyalant el triomf de la justícia celestial. 

Amb tot, el programa iconogràfic que ens presenta aquest retaule es va acom-
panyar amb la renovació de les altres quatre capelles de la capçalera de l’església 
del monestir. Si en el cas de l’altar major s’aprecia una advocació continuista 
respecte el retaule gòtic no es pot dir el mateix de la resta de capelles que, a banda 
de plantejar una renovació estilística, també ho farà tenint en compte les noves 
devocions en auge durant els segles XVII i XVIII.

En les imatges següents s’hi poden veure els dos retaules tocant a la porta del 
cementiri; el de Sant Joan Baptista i el del Roser (figs. 7 i 8). La composició, si bé 
més senzilla, segueix un esquema similar al del retaule major. En el primer cas, la 
fornícula central ha perdut la imatge de sant Joan, però malgrat tot, en ambdós 
retaules s’aprecia el protagonisme que prenen les advocacions principals, flanque-
jades sempre per sants escollits pels comitents, als què aquests veneraven espe-
cialment. Per últim, i rematant el conjunt sol aparèixer una imatge triomfalista.

14 El contracte a l’escultor per a la construcció del retaule major ja va ser publicat per Vicente Ibáñez, Joaquim, “El 
contracte del retaule major del monestir de Santes Creus” a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 2002, pp. 
7-24. 
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Retaule de Sant Joan Baptista

Pel que fa al retaule del Roser, s’ha de posar en relació a la creixent devoció a 
la Verge del Roser, que si bé ja existia amb anterioritat, va prendre una rellevància 
considerable dins la retaulística catalana a finals del segle XVI, arrel de l’atribució 
a la Verge del Roser de la victòria de la Batalla de Lepant.15 

De la mateixa manera s’articulen els dos retaules situats al cantó oposat; el 
del Sant Crist i el de la Puríssima Concepció (figs. 9 i 10). Els retaules han aban-
donat ja l’estructura reticular per apropar-se al llenguatge barroc, de manera que 
centren la visió en el personatge principal i l’apropen a l’espectador a través d’un 
llenguatge més comprensible i que apel·la directament als sentiments.

3.2 El tancament de cor

Una de les obres amb menys fortuna del monestir és el rerecor barroc. Mal-
grat totes les desgràcies que va patir el monestir, el rerecor va sobreviure intacte 

15 Muñoz, Joan Hilari, “El retaule del Roser de la Catedral de Tortosa. Una aproximació documental (1766-1778)” dins 
de VVAA, L’època del Barroc i els Bonifàs, Actes de les jornades d’història de l’art a Catalunya, Valls 1, 2 i 3 de juny del 
2006 Edicions Universitat de Barcelona, 2007, pp. 247-260.

Retaule del Roser
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Retaule del Sant Crist Retaule de la Puríssima Concepció

Fotografia del tancament de cor. Autor: Jaume 
Biosca i Juvé. 1932. Fons fotogràfic del CEC

Retaule procedent del tancament de cor. 
Actualment al museuet



50

fins el 1936 quan es va decidir desmuntar-lo i eliminar tota l’estructura que, com 
s’ha pogut veure, tancava la nau central cap a les laterals.16 Però, i encara que un 
cop més la sort no va estar del cantó de la conservació del patrimoni sinó que ens 
ha portat a perdre per complet quasi tots els elements d’aquesta estructura, en 
coneixem perfectament l’aspecte que presentava a través de les nombroses foto-
grafies que en varen fer diversos afeccionats i estudiosos (figs.11 i 12).

Tal com s’ha pogut veure en el cas dels retaules, al llarg del segle XVII s’acon-
segueix arribar a una maduresa en la tipologia de rerecors.17 Convé destacar que, 
tot i que no conservem cap testimoni que ens parli d’un tancament de cor ante-
rior, hem de suposar-ne la seva existència com a element limítrof cap als peus del 
cor, que sí que tenim documentat.

A finals del segle XVII, doncs, s’inicia també en aquest àmbit un procés de 
renovació no només estètic sinó també doctrinal que donarà com a resultat la 
creació d’aquest rerecor. 

En el cas de Santes Creus, el tancament gira al voltant d’una porta central i 
presenta un altar —amb el seu corresponent retaule— a banda i banda. D’aques-
ta manera s’aconsegueix monumentalitzar l’estructura a la vegada que s’emfatitza 
la separació d’espais i s’introdueix una nova possibilitat per a la col·locació d’al-
tars dins l’església. Destaca també la divisió de la porta d’entrada en diferents 
compartiments, tres a cada batent que es poden obrir de manera independent. 
Segurament es pugui identificar amb la cratícula, això és, una obertura per la 
qual es realitzava la comunió dels conversos dins d’aquesta compartimentació 
espacial. El rerecor de Santes Creus té una estructura amb una porta al centre 
i dos altars a banda i banda amb els seus respectius retaules (els que veiem són 
posteriors, un afegit després de la desamortització). 

Precisament és per l’entrada dels fidels que ens anirem trobant poc a poc 
amb una estructura més monumental que, d’altra banda, té una forma molt par-
ticular. De fet, l’hem d’entendre des d’un punt de vista propagandístic. Sabem 
que, en les esglésies medievals, especialment durant el Romànic, els fidels tenien 
l’entrada restringida i habitualment escoltaven els oficis des de fora de l’església 
o a dins d’una estructura tancada a manera de pòrtic, anomenada nàrtex, que 
cobria la porta d’entrada a l’església.

16 Lloret i Ordeix, Pere, El patronat i la Comissaria de la restauració del Monestir de Santes Creus (1932-1938), 
Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, nº37, Santes Creus, 1978, pp.47-48.

17 Rivas Carmona, Jesús, Los trascoros de las catedrales españolas. Estudio de una tipología arquitectónica, Publicaciones de 
la Universidad de Murcia, Murcia, 1994.
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És per això que normalment les portalades s’esculpien amb imatges de doc-
trina, com ara el Judici Final, que indicaven al fidel que l’església era la veritable 
casa de Déu i quin havia de ser el comportament a seguir per aconseguir la sal-
vació de la seva ànima després de la mort. Si a més, ens fixem en les estructures 
habituals de les portades es pot apreciar com es componen d’un arc que fa d’en-
trada a l’església. Això no és res més que la traducció d’un arc triomfal romà, amb 
noves connotacions cristianes.

Doncs bé, el fidel en aquest moment fa un pas més endavant per a col-
locar-se, ara sí, dins de l’església, encara que sense traspassar l’alçada del rerecor. 
Només en algunes festivitats tenia permès accedir més enllà dels peus de l’església 
i no sempre podia, ni tan sols, entrar-hi. De fet, i com ja hem comentat, l’església 
parroquial es troba fora del recinte de la clausura, a la capella de santa Llúcia, la 
qual sí que exercia la funció de parroquial pels fidels de les rodalies, i no el mo-
nestir. També aquest edifici, durant el segle XVIII va veure com es renovava per 
tal d’adaptar-se a les noves fórmules del Barroc, com encara avui en dia es pot 
veure. Per tant, hem de pensar que els fidels, en entrar a l’església, l’única cosa 
que podrien veure seria el rerecor.

Finalment, l’estructura de tancament destaca, doncs, per ser la traducció 
d’un arc de triomf amb una nova estètica. Aquest element marca el pas cap a la 
zona més sagrada de l’església, la línia que traça el cor fins a l’altar major i, per 
tant, queda reservada per les dignitats eclesiàstiques. 

És per això que, de la mateixa manera que s’apreciava en els retaules, l’es-
tructura del tancament queda rematada per una referència explícita del triomf a 
través de la crucifixió que corona el conjunt.

3.3 El nou panteó dels Montcada-Medinaceli a l’interior de l’església 

Sens dubte, un altre dels elements a destacar és la construcció d’un nou 
panteó d’aquesta família a l’interior de l’església (fig. 13). Si al començament del 
text s’havia fet referència a la importància i el prestigi que confereixen els enter-
raments de personatges il·lustres com en el cas de Jaume II i Pere el Gran, ara, 
aquesta obra se’ns presenta com un exemple pràctic del segle XVIII. La relació 
entre la família Montcada i Santes Creus es remunta als inicis del monestir, quan 
aquest ja va ser escollit per dos dels seus membres per albergar la seva sepultura. 

Aquests dos personatges no eren altres que Guillem II de Bearn i Ramon II 
el jove de Montcada, que havien participat i mort en la Conquesta de Mallorca al 
costat del rei Jaume I. Així doncs, i en paral·lel amb l’exemple de Roger de Llúria, 
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encara que no es tracti de persones lligades a la família reial, ocupen una posició 
destacada en relació al monestir, especialment en el cas de la família Montcada, 
que van ser protectors i comitents de la fàbrica de Santes Creus. 

En aquest sentit, des del segle XIII i fins al segle XVIII la relació entre la 
família Montcada i el monestir es va mantenir, fins al punt que nombrosos mem-
bres d’aquesta van decidir enterrar-se aquí, en diferents sepultures del claustre o 
de l’església. Així s’arriba a l’any 1727, quan morí Guillem Ramon de Montcada 
(1674-1727) que, malgrat haver manifestat la seva voluntat d’enterrar-se al mo-
nestir va ser sepultat al convent del Remei dels Trinitaris Calçats de València i no 
va ser fins l’any 1736 que va procedir a traslladar-ne les despulles a Santes Creus.

La seva filla, Teresa de Montcada i Benavides, moria uns anys després, al 
1756, i amb ella s’extingia també el llinatge dels Montcada que passava aleshores 
a formar part dels Medinaceli a través de la figura del seu marit, duc de Medina-
celi. Aquest va decidir aleshores construir un panteó familiar per a col·locar-hi 
les despulles de la seva esposa i els seus avantpassats i reunir-los d’aquesta manera 

Fotografia de la tomba dels 
Montcada. Autor: Àngel Vidal 
Llenas. Mitjans del segle XX. ABSC
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en un espai de prestigi dins l’església, al primer arc de la nau central tocant a la 
tomba del rei Jaume II.18

El panteó, encarregat a Josep Ribas, va ser finalitzat el 1758. Si atenem al seu 
aspecte, el panteó no té alguns dels elements més característics del barroc com 
seria de preveure, o com sí que s’aprecia tant en els retaules com en el tancament 
de cor. Ara bé, tot sembla indicar que el projecte d’aquest panteó té el seu origen 
ja a finals del segle XVII encara que no es consumi fins aquest moment. Però 
un altre element que porta a trencar en certa manera amb l’estètica barroca és la 
concepció del mateix panteó. En aquest cas, el material, el jaspi, és l’element que 
pren protagonisme i embelleix el conjunt. Igualment, l’epigrafia és de per sí no 
un seguit d’imatges que narren uns fets com es pot veure en els retaules, sinó un 
relat que hem d’entendre amb la voluntat de deixar constància per al futur dels 
personatges que s’han enterrat aquí.

 Conclusions

A l’inici del text destacàvem l’oportunitat que ens presenta aquest monestir 
per a l’estudi dels seus espais i del patrimoni conservat o documentat. I és que 
com s’ha pogut veure, i a diferència del què ha succeït en altres monuments ar-
quitectònics similars, Santes Creus conserva encara a dia d’avui alguns dels seus 
tresors, probablement alguns d’ells infravalorats.

En definitiva, ens trobem davant d’un monestir que, en certa manera, ens 
permet mirar enrere i localitzar algunes de les transformacions que ha patit. 
Transformacions, d’altra banda, naturals en qualsevol edifici d’aquestes caracte-
rístiques. En el cas del monestir de Santes Creus es perseguia posar en relleu la 
importància de la renovació a nivell estètic i iconogràfic al llarg dels segles XVII i 
XVIII, que va permetre una adaptació al nou gust però que a la vegada acostava 
les imatges a l’espectador. I no només ho feia a través de les noves imatges i de-
vocions sinó que l’implicava a nivell emocional i el feia partícip de les narracions. 

Amb tot, la realització d’aquests nous projectes va conviure clarament amb 
la conservació d’altres elements patrimonials que, no només no havien perdut la 
seva funció, sinó que també aportaven un prestigi que els va fer susceptibles de 
la seva perdurabilitat.

18 Per a conèixer millor la història i el context d’aquesta obra veure Baldor i Abril, Elisabeth, “Enterrament del darrer 
Montcada a Santes Creus” a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, vol. XXI, 2004, pp. 85-95. 





Reunits a la Biblioteca del Monestir de Santes Creus, el dissabte 6 de setem-
bre, el jurat qualificador de les obres fotogràfiques presentades al Concurs que 
enguany ha organitzat l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, el qual està format 
per: la Sra. Victòria Mora i Pous, presidenta de l’ABSC, i el Sr. José Luis Vicente 
Moreno, vocal; i pels periodistes Sr. Carlos Pérez de Rozas i Sr. Josep Lluís Eras 
Trias. Actua com a secretària la senyora Pilar Vives Corbella, secretària general 
de l’ABSC. 

El senyor Carlos Pérez de Rozas, excusa la seva assistència a l’acte i fa arribar 
el seu veredicte a través del Sr. José Luis Vicente, membre de junta de l’ABSC i 
del Jurat.

D’acord amb el què estableixen les bases del concurs, cadascun dels nou 
participats han presentat tres fotografies. 

La relació de concursants i fotografies s’annexa a la present acta.

Veredicte del Concurs Fotogràfic 
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVI: 55-61 (2014)
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Els membres del Jurat, per unanimitat, acorden:

• Concedir el primer premi, valorat en 160 € i un lot de llibres de 
l’ABSC, a la fotografia identificada com a Ariadna Pujol_Con-
curs_01.jpg d’Ariadna Pujol Marcos.

• Concedir el segon premi, valorat en 80 € i un lot de llibres de 
l’ABSC a la fotografia identificada com a DSC_0077.JPG d’Àngela 
Llop Farré.

• Concedir el tercer premi, valorat en 40€ i un lot de llibres de l’ABSC, 
a la fotografia Stes creus agost2104 010a.jpg de M. Assumpta Benai-
ges Gabriel.

Santes Creus, a 6 de setembre de 2014

La secretària general   La presidenta
Pilar Vives Corbella    Victòria Mora Pous
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Primer premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014. Autora: Ariadna Pujol Marcos
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Primer premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014. Autora: Ariadna Pujol Marcos
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Segon premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014. Autora: Àngela Llop Farré
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Segon premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014. Autora: Àngela Llop Farré
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Tercer premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014. Autora: M. Assumpta Benaiges Gabriel
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Tercer premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014. Autora: M. Assumpta Benaiges Gabriel
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