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La revista  corresponent a l’any 2015 es centra en la figura de l’historiador 
que més ha publicat sobre Santes Creus i  el principal impulsor de la fundació de 
l’Arxiu Bibliogràfic: l’Eufemià Fort i Cogul. La trajectòria humana i historiogrà-
fica d’aquest selvatà va estar estretament lligada al nostre monestir, treballant-hi 
incansablement tant pel fa a la  recuperació i conservació del monument com a la 
recerca i difusió de la seva història. 

L’any 2008 es complien cent anys del seu naixement, i l’Arxiu Bibliogràfic  va 
estar present en els actes celebrats a la Selva del Camp. No obstant, era de justícia 
homenatjar l’Eufemià al clos del monestir que durant més de trenta anys fou casa 
seva. Amb aquest objectiu, les activitats organitzades entre el juny i el setembre de 
2015 es dedicaren a recordar i difondre la figura del nostre fundador. Els articles 
de la Pilar Riera i la Marta Segarra són testimoni del cicle de conferències impartit 
entre els mesos de maig i juny.  “La Granja del Codony”  és una síntesi del treball 
d’investigació guanyador de la primera Beca de Recerca i Investigació Local del 
Morell (2013). L’autora fa un repàs als orígens, l’evolució i l’abandó d’una de les 
granges de Santes Creus, centrant-se en un capbreu de l’any  1792, custodiat a 
l’arxiu de Poblet, i prenent com a referent un dels textos inèdits de l’Eufemià Fort 
servat al fons personal que la família Fort Bufill va dipositar a l’Arxiu Històric de 
Tarragona l’any 1999. És aquest treball titulat El Codony del Camp de Tarragona. 
Ubicació i unes quantes notícies de la Granja de Santes Creus el que publiquem 
en aquest volum, una recerca que tot i tenir més de quaranta anys, és de referència 
per als estudis sobre aquesta zona del Camp de Tarrragona. Serveixi doncs, la seva 
edició, com a homenatge de l’Arxiu al treball incansable de l’Eufemià. 

L’article Eufemià Fort i Cogul: Figura viva per les noves generacions”.de la 
jove historiadora Marta Segarra, constata i referma la influència que l’historiador 

Pròleg
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santescreuenc exerceix sobre els investigadors actuals del monestir, i en destaca 
una de les seves facetes menys conegudes, però no per això menys importants, de 
recopilació i transcripció de documents històrics sobre el monestir escampats per 
arxius d’arreu. 

Fruït de la col·laboració entre l’Arxiu Bibliogràfic i l’Arxiu Històric de Tar-
ragona, els visitants del monestir van poder gaudir de l’exposició “Eufemià Fort 
i  Cogul: Historiador de Santes Creus”, instal·lada al dormitori del cenobi entre 
el 20 de juny i el 19 de setembre. A través de textos, imatges i objectes personals 
es van voler constatar els cinquanta anys d’investigació i difusió que l’Eufemià 
dedicà al monestir.

Per últim només em resta agrair als conferenciants, a l’Arxiu Històric de Tar-
ragona, a la família Fort Bufill, a l’empresa Cartonatges Trilla, a l’ajuntament de 
La Selva del Camp i als membres de Junta Directiva la seva col·laboració per fer 
possible aquesta revista i els actes en record de l’Eufemià Fort i Cogul.

Elisabeth Baldor Abril
Presidenta en funcions de l’Arxiu Bibliogràfic
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El 6 de novembre de l’any 1978, Eufemià Fort, el gran estudiós i coneixedor 
del Monestir de Santes Creus, i principal impulsor de la fundació de l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus, enllestia un treball titulat El Codony del Camp de 
Tarragona. Ubicació i unes quantes notícies de la Granja de Santes Creus. Aquest 
treball no es va publicar mai, i forma part del “Fons Eufemià Fort i Cogul” que 
la família va cedir en dipòsit a l’Arxiu Històric de Tarragona. 

Però tanmateix restar inèdit, no vol dir que hagi estat desconegut pels histo-
riadors que s’han ocupat d’investigar sobre aquesta part del Camp de Tarragona, 
ben poc coneguda fins a dates recents. En efecte, Hèctor Mir i Llorente (El Co-
dony a l’inici del segle XVI. Paisatge, economia i societat dels antics llocs i termes del 
Codony a partir d’un capbreu de 1510, Arola Editors, Tarragona, 2011) i Pilar 
Riera Fortuny (La Granja del Codony, Ajuntament del Morell, 2015) han tingut 
accés al manuscrit d’E. Fort en les seves recerques sobre el Codony, un territori 
de la conca mitjana del Francolí, el topònim del qual no s’ha mantingut, si més 
no com a terme. Encara que pugui romandre per a identificar algunes parti-
des o indrets de la zona, ha deixat de designar un districte (castrum de Coctano, 
Cogtano) que es constituí arran de la segmentació del sector més occidental del 
terme castral d’Ullastrell, després anomenat de Montoliu, entre els segles XI i 
XII. Aquest castrum de Coctano, o del Codony, sota jurisdicció inicial del llinatge 
Claramunt, ocupava un espai que s’estenia banda i banda del Francolí, i que ha 
pogut delimitar Hèctor Mir (pg. 34). A la riba dreta correspon als actuals termes 
de la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga, el Rourell, i parts dels termes de 
Perafort, Constantí i la Masó; a l’esquerra, s’estenia pels termes de Perafort (amb 
Puigdelfí, els Pallaresos i l’extrem nord del terme de Tarragona. Una qüestió 
important a assenyalar, com veurem, és que la delimitació del terme de Tarra-

Introducció 
a l’article de l’Eufemià Fort

Antoni Virgili
Universitat Autònoma de Barcelona
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gona que Ramon Berenguer III va efectuar l’any 1118 en cedir-lo a l’arquebisbe 
Oleguer, i les posteriors infeudacions, com la feta al normand Robert Bordet, 
va introduir nous senyors jurisdiccionals en aquest terme, afectant el sector que 
s’estenia entre el Gaià i el Francolí, que ja tenia titulars de senyoria. Un d’aquests 
llocs era, justament, el terme del Codony.

El motiu que portà a E. Fort a realitzar aquest estudi no era altre que do-
cumentar una de les possessions que configuraven l’extens domini territorial i 
jurisdiccional del monestir de Santes Creus (inicialment de Valldaura) entre els 
segles XII i XIX: la tinença del Codony, després coneguda com a Granja dels 
Frares (actualment en el sector septentrional del terme del Morell). La recerca de 
Fort parteix de la concessió que Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, va 
fer el 16 de juny de 1160 de la terra que podien llaurar quatre jous de bous en un 
any, a favor de l’abat i el monestir de Valldaura. L’espai estava situat al sud del 
Glorieta en la seva confluència amb el Francolí. En qüestió de mesos, els senyors 
que tenien drets en aquest territori (els Claramunt, els descendents de Robert 
Bordet i l’arquebisbe) els van anar cedint al cenobi. Paral·lelament, Santes Creus 
adquiria progressivament els drets que sobre aquest territori hi tenien els colons 
que havien començat a conrear les terres. I encara, va incorporar un espai al nord 
del Glorieta, anomenat les Cases Rodones, arran d’una donació de la família 
Montcada (que la tenia per concessió d’Alfons el Cast). Aquest és, doncs, l’ori-
gen del domini de Santes Creus sobre el que fou després la Granja dels Frares i 
que explica de manera detallada E. Fort en el seu article, que continua amb tota 
la seva història sota domini monacal, i també l’evolució posterior, fins els anys 
setanta del segle passat.

Un dels temes abordats per l’autor és, precisament, el problema, ja antic, 
de la delimitació del terme del Codony. En el seu estat de la qüestió al respecte 
menciona les propostes d’E. Morera (Tarragona Cristiana, 1897) i de Josep M. 
Font Rius (Cartas de población y franquicias de Cataluña, 1969), que revisa per 
considerar uns límits massa amplis. Al seu parer, es reduïen als actuals termes de 
la Pobla de Mafumet, el Morell, Perafort (potser amb Puigdelfí) i els Garidells.

Així estava la recerca sobre l’antic terme del Codony a les darreries de l’any 
1978. I no va canviar gaire fins a la publicació del treball ressenyat d’H. Mir el 
2011. Si bé el cos de la recerca d’aquest el constitueix l’anàlisi exhaustiva —gaire-
bé quirúrgica— d’un capbreu de l’any 1510, l’autor contextualitza l’espai objecte 
d’estudi en un capítol titulat: “Un territori: el Codony”, en el qual exposa amb 
tota cura de detalls, en 75 pàgines, com es van produir el repartiment, l’ocupació 
i la colonització del terme del Codony. La utilització de documentació inèdita, 
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en bona part procedent dels cartularis del segle XVIII de l’AHN de Madrid, li va 
permetre, també, afinar en la delimitació territorial del terme, tal i com s’ha ex-
posat més amunt. El detallat estat de la qüestió d’H. Mir permet, també, conèi-
xer els historiadors i investigadors que s’han ocupat de l’antic terme del Codony, 
entre els que figuren, a més dels ja ressenyats Morera i Font Rius, els articulistes 
de l’obra Els Castells Catalans, mossèn Serra Vilaró, el mateix E. Fort (inèdit), 
Francesca Espanyol (en tractar les cartes de població de Vilallonga), Josep M. 
Recasens (en un estudi sobre el senyoriu del Morell), i Francesc Cortiella, en el 
seu article titulat “Notícia sobre el Codony” (H. Mir 2011, 23-25).

La recerca sobre aquests territoris que havien format part del terme del Co-
dony va seguir amb l’estudi fet per Pilar Riera sobre la Granja dels Frares, a partir 
d’un capbreu de la Granja, de l’any 1792. L’autora no passa de llarg la qüestió 
dels termes del Codony en els seus capítols introductoris, tot citant l’article, 
fins ara inèdit, d’E. Fort, com hem dit. Finalment, cal fer avinent que Ramon 
Serra Rial té en curs de publicació un llibre titulat Quan la Torre fou dita d’en 
Barres. Conquesta i feudalització del Baix Gaià (segles XI-XIII) (Ajuntament de 
Torredembarra), en el qual es fa referència a la participació de colons del baix 
Gaià en la colonització dels termes més occidentals del terme de l’antic castell de 
Montoliu, al Codony o als Garidells.

Pensem que la publicació de l’article d’Eufemià Fort i Cogul sobre la Granja 
del Codony al Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, la seva revista, des-
prés de romandre inèdit durant quaranta anys no és tan sols un acte de justícia, 
pel fet de ser un treball modèlic en el rigor de la recerca. Es justifica plenament 
per diverses raons, dues d’essencials: en primer lloc, l’antic terme del Codony fi-
gura encara en el centre de la recerca entre els investigadors que treballen sobre la 
colonització d’aquesta zona del Camp de Tarragona. En segon lloc, amb la seva 
publicació es posa a l’abast de la recerca un article que, encara avui, tot i ser poc 
conegut, mereix l’atenció dels investigadors, com hem pogut comprovar. La seva 
publicació en facilita l’accés: de l’arxiu (on dormia inèdit), passa a les finestres de 
les hemeroteques i, sobretot, al dipòsit dels recursos electrònics.
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 Possible ubicació del terme del Codony

El dia 16 de juny de 1160 el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV do-
nava a l’abat, monjos i monestir de Valldaura del Vallès, el territori del Codony. 
El document de donació assenya lava amb diàfana precisió la ubicació de les terres 
donades al monestir que al cap de menys de deu anys ja era transferit a San tes 
Creus, i que esdevingué aviat una de les senyories mos impor tants de la Catalu-
nya Nova. Efectivament, el document de donació, al qual ens haurem de referir 
més endavant amb detenció, assenya la clarament que el Codony era justament 
a l’angle de l’aiguabar reig del riu Glorieta, que ve d’Alcover, i del riu Francolí, 
que baixa de la Conca de Barberà; aquest angle era format per la riba dreta de 
cadascun d’aquests dos cursos d’aigua: diguem el meri dional. Ha estat divulgada 
força documentació que fa referència al Codony de la riba dreta o occidental del 
Francolí que ens estalvia, de moment, d’entretenir-nos-hi.

Però no gaire lluny d’aquest Codony tan ben precisat existeix un nucli de 
població homònim, només a una hora curta de distància una mica més avall del 
mateix riu, una mica també terra endins de la riba esquerra, actualment agregat 
al municipi de Pe rafort, pràcticament unit a aquesta població, al seu migdia. 
D’a quest Codony més llevantí no en coneixem documentació tan prime renca; 
si bé en tenim esments prou reculats perquè la sinonímia hagi originat confu-

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVII: 11-48 (2015)

El Codony del Camp de Tarragona
Ubicació i unes quantes notícies de la granja de Santes Creus

Eufemià Fort i Cogul
Historiador
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sió d’identitat, a la qual s’han referit tractadistes que no han pogut, o sabut, 
destriar-la.

El Codony és un topònim que retrobem a diverses comarques més aviat 
veïnes de les camptarragonines on s’ubiquen les localit zacions dels dos Codony 
propers als quals ens hem referit. Amb el nom del Codony —que potser vol sig-
nificar una característica topo gràfica— recordem que era coneguda no fa gaires 
generacions una partida del terme de Conesa, vileta de la baixa Segarra adscrita 
a la Conca de Barberà en la divisió comarcal de Catalunya esta blerta en el dicta-
men de la ponència de la Generalitat el 13 de febrer de 1933 i modificada el 23 
de desembre de 1936. N’hem vist reiterades referències als documents dels segles 
XV al XVIII. Més recentment era viu —potser encara no és— aquest topònim 
com a dis tintiu d’una partida del terme municipal de Santa Coloma de Que-
ralt, igualment adscrit a la comarca de la Conca; els anys vint del present segle 
hom anava a la partida del Codony colomí. També existeix encara vigent avui el 
Codony com a nom d’una partida del terme del Montmell, adscrit a la comarca 
del baix Penedès; parti da que antigament havia estat una entitat de població o de 
senyo ria autònoma el terme del qual ha desaparegut i només en resta identificable 
la masia que conserva el nom. Com veiem, el nom del Codony distingia diversos 
paratges dispersos per la geografia de les comarques meridionals de Catalunya.

Això fa pensar que la singularització d’aquesta partida de terra anomenada el 
Codony, al curs baix del Francolí, aplegava, en aquells dies del seu repoblament, 
tota una zona d’extensió for ça dilatada a banda i banda del riu. O dit amb unes 
altres paraules: el Codony del segle XII degué ésser una zona de terres que originà 
diversos termes senyorials. Aquest problema ha estat qües tionat per tractadistes 
de talla que s’hi han pronunciat decantant-se a creure que el Codony era el nom 
que batejava una més extensa àrea de terres que les assenyalades en els documents 
coneguts del segle XII. 

El primer d’ells fou Morera i Llauradó. No d’una manera massa clara ni 
categòrica; però sembla que formuli la seva deducció que la zona denominada el 
Codony s’estenia entre el terme d’Alcover i el curs del riu Francolí, i que els qui 
repoblaren aquestes terres donaren origen a les localitats de la Masó, del Milà i 
de Vilallonga1. Morera, però, es detura cautament a les aigües francolines. Co-
neixia, es clar, que a l’altra riba hi havia el Codony adscrit a Perafort; encara que 

1 MORERA, T.C. I, p. 506. Vet ací els mots textuals de l’erudit his toriador: “Comprensiva la citada donación -del 
Codony- de la comar ca situada entre Alcover y el rio Francolí, dieron origen los que la poblaron a las localidades de 
Masó, Milà y Vilallonga”.
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a l’època a la qual ell es refereix —concretament l’any 1174— encara no devien 
aparèixer als documents ni Perafort, ni el Codony que li és annex. Senzillament, 
llavors desconeixia el Codony del vessant esquerra del Francolí, i per això no el 
té en compte. Tanmateix, encara que més tardanament, els esments del Codony 
de tocant a Perafort es feren més reiterats i vius que els de 1’altra banda de riu; i 
més perseverants, cal dir-ho; perquè el nom del Codony de la donació comtal de 
1160 certament està actualment esborrat del domini popular normal que coneix 
aquell paratge com la Granja dels Frares. 

Un altre tractadista prestigiós, Josep Font i Rius, encarant-se amb la proble-
màtica del repoblament del curs baix del Francolí estableix que a tramuntana de 
Constantí —ja repoblat el 1159— i al vessant dret de l’esmentat riu, s’estenia 
un dilatat terme, que degué arribar per ponent amb els confins dels de la Sel va i 
Alcover —no repoblats fins el 1155 i 1165, respectivament—, i conegut amb el 
nom dol Codony. I explica com a la banda més meri dional del terme del Codony 
pels volts de 1160 s’hi començà la colonització d’unes propietats donades a San-
tes Creus. Creu, també, Font i Rius, que en aquest incipient nucli agrari es bastí 
de se guida una església per al servei religiós dels seus habitants, ja existent el 1169 
amb el nom de Sant Joan del Consell. Aquesta colònia agrícola s’anà eixamplant 
amb noves adquisicions limítrofes que de cop conreava directament el monestir. 
Font i Rius diu que així s’anà desenrotllant el poble del Codony, al qual atribueix 
14 focs al segle XIV; possiblement que aquest fogatge no correspon gui al Codony 
de la riba dreta del riu, sinó al de l’altra banda; com, escaient-li l’existència que 
l’autor li atribueix a la prime ria del s. XVIII, no li correspon que “després s’anà 
despoblant fins que desaparegué com a població”, i que ara “del poble i de la seva 
església només existeixen ruïnes disperses al terme de la Pobla de Mafumet, i al 
paratge conegut pel Pont del Codony, a prop de la carretera de Valls a Tarragona 
que corre paral·lela al riu Francolí”.2 En canvi, sí que convé al Codony colonit-
zat pel monestir de Santes Creus a la confluència dels rius Glorieta i Fran colí el 
que Font i Rius diu per via de nota, que l’establiment de la colònia dels monjos 
“engendraria el caseriu de la Granja del Codony, que encara existeix tocant al 
Francolí, i anomenada en al tre temps la Casa Rodona del Codony”; i, amb més 
propietat, la Granja dels Frares, afegim pel nostre compte.

Font i Rius fa seu el criteri, ja exposat de Morera, que les poblacions de la 
Masó, el Milà i Vilallonga s’havien fundat al terme del Codony, devers el nord. 
També admet que el Morell s’esta blí al mateix terme del Codony. I, encara, diu 

2 FONT, II, p. 734.
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que “fou empresa una altra repoblació dins el dilatat terme del Codony, en el 
seu sector més oriental, a l’entorn de Vallmoll”. Encara, Font i Rius, admet que 
podia haver integrat el terme del Codony, el poblet veí del Rourell.

Si, com sembla, cal considerar el Codony de Perafort com a territori inte-
grant d’aquesta zona possiblement coneguda amb el nom del Codony en el segle 
XII, la partida o terme del Codony al Camp de Tarragona, situada al curs baix 
del Francolí i migpartida per ell, hauria inclòs dins el seu perímetre els termes 
municipals actuals i altres entitats de població tan conegudes com la Pobla de 
Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, el Rourell, la Masó, el Milà, Vallmoll, 
els Garidells, Perafort i Puigdelfí.

 Assaig d’identificació 

L’acceptació de la dilatada àrea atribuïble al terme del Codony del Camp de 
Tarragona que hem acabat de formular, presenta el seu risc. És ben veritat que 
la teoria resol un duplicitat de nuclis de població del Codony, homònims, i més 
aviat propers que allunyats entre ells. També resol el topònim idèntic d’una par-
tida al terme de la Pobla de Mafumet que, evocador o no el topònim d’un nucli 
poblat, podia haver conservat com a particularitzat el nom general de tota la zona 
del Codony. Però tots dos casos poden tenir, i probablement tindrien si hi hagués 
documents, una altra explicació. 

Poca o molta llum ens aportarien les cartes de població o els documents 
d’establiment dels pobles que hem esmentat com a components hipotètics del 
dilatat terme medieval del Codony. Però coneixem poques referències que ens hi 
ajudin. Amb tot, cal que les posem en joc, encara que no serveixin d’altra cosa 
que una mera il·lustració.

La Pobla de Mafumet, ja el 1173 era diferenciada del Codony, perquè era 
coneguda amb el nom de la Guàrdia de Mahomet.3 

En aquesta mateixa data —concretant més, el 31 de Juliol de 1173— era 
l’arquebisbe de Tarragona Guillem de Torroja qui segregava una partida de terra 
del terme del Codony i amb consentiment del capítol de canonges de la Seu, 
lliurava a Berenguer de Prats i a la seva muller Dolça per tal que hi bastissin 
una població, en conreessin les terres donades, i en satisfessin la part de fruit 
convinguda a l’església tarragonina, el directe senyoriu de la qual havien de reco-

3 Blanc, I, p 110.
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nèixer-hi: aquest és l’origen del Morell, que limitava a ponent amb el de la Pobla 
de Mafumet.4

Pel que fa a Vilallonga més enllà del parer de Morera no podem afegir cap 
element que ens ajudi a acceptar-la o no. Només coneixem un document, massa 
tardà, del 25 d’octubre de 1279 pel qual el rei Pere el Gran convida els habitants 
de Vilallonga a traslladar-se a un paratge mes apte, i els concedeix exempcions 
temporeres de tributs reials. Del text conegut d’aquest document no es de dueix 
que Vilallonga hagués estat un terme segregat del Codony; tampoc no dóna cap 
element per a contradir-ho.5 Una referència ubical del Codony de Santes Creus 
de la primeria del segle XV ens manifesta que partia amb el terme de Vilallonga, 
que tampoc no ens acosta aquesta vila com d’haver integrat aquell terme, més 
aviat ens n’aparta.6

La donació que tant l’arquebisbe Berenguer Tort i església de Tarragona, 
com el comte Ramon Berenguer 17 de Barcelona atorgaren del lloc del Rourell a 
Berenguer de Monells, amb tota versemblança el 26 de juny de 1158, tampoc no 
ens aporta res en la notícia que ens n’ha arribat a través de referències controverti-
des.7 Res no podem dir de la Masó, ni del Milà, més enllà de l’opinió de Morera.

El terme de Vallmoll vé exactament citat a l’escriptura de donació que tant 
el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, com l’arquebisbe de Tarragona Be-
renguer Tort subscriviren al 23 d’agost de 1155 del lloc d’Espinavesa als seus 
habitants. Espinavesa originà l’actual ciutat de Valls, partionera amb el terme de 
Vallmoll, que no era conegut com el Codony, ni el podem considerar que n’ha-
gués estat seccionat.8 Vallmoll fou de la senyoria de la casa de Montcada ja a la 
segona meitat del segle XII.

Morera, traient-ho d’un document procedent de 1’arxiu de Santes Creus, 
ens diu que Guillem de Claramunt, que n’era senyor, el 25 de juliol de 1174 
donà el castell i el terme dels Garidells als germans Arnau i Berenguer Garidells 
amb l’obligació de repoblar el lloc i de concedir franqueses als habitants que hi 
acudissin. Pel que diu Morera els beneficiaris hi havien bastit el castell que els fou 
lliurat, i la minuciosa fitació que en dóna, en els mateixos mots llatins del docu-
ment que copia ens assenyalen: a llevant, l’alou de Guillem do Setma; a migdia, 
el de Guillem de Reinard i el dels fills de Ramon Grau i arriba fins a la riba del 

4 Blanc, I, p 110.
5 ACA, Reg. 42, f. 61, segons Font, I, p. 493, que en publica un fragment suficient. 
6 AHNM, cod. 459, f. 48; publicat per Fort, Senyoriu, p. 349.
7 Blanc, I, p. 95, i Morera, I, p. 449. Vegeu l’opinió de Font, I, p. 133
8 Font, I, p. 156 publica aquest document.
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riu Francolí; a ponent, el riu esmentat; i al nord amb el torrent de Vallmoll, d’on 
puja al capdamunt de la muntanya alta i de la Coma, d’on va al puig que parteix 
amb Pere de Ferran i d’aquest puig va al terrer blanc.9 Com veiem aquesta mi-
nuciosa tirallonga de topònims no ens diu res. Però no podíem silenciar aquesta 
reculada referència cronològica, provinent de Santes Creus, perquè d’altres de 
molt pròximes ens faciliten elements prou substantius.

Efectivament, un còdex domèstic del monestir, tot recollint antecedents his-
tòrics de la important senyoria que els Garidells foren de Santos Creus des del 
1512, ens diu —precisant, o confirmant la donació de què acabem de parlar—: 
només trobem dos documents antics, l’un de l’any 1179 en el qual Guillem de 
Claramunt, senyor que era llavors del castell del Codony, féu donació del castell i 
terme a Arnau de Garidells; i l’altre del 1196 on el qual Guillem de Cardona lloà la 
predita donació feta a favor de l’esmentat Arnau de Garidells, el cognom del qual 
prengué versemblantment el castell i el terme rebuts.10 Remarquem, doncs, que a la 
segona meitat del s. XII el castell dels Garidells era anomenat el castell del Codony.

Res no podem dir de Perafort, ni de Puigdelfí. Però d’aquest recorregut que 
hem fet, poble per poble, de tots els que han estat atribuïts a l’àrea coneguda al 
segle XII com el Codony del Camp de Tarragona, es poden formular les següents 
conclusions, baldament provisionals: 

• El Codony era un territori situat a banda i banda del curs del Francolí. 

• Cal donar per exagerada l’extensió d’aquest territori que se li ha atri-
buït per la banda de tramuntana: amb certesa el Rourell, la Masó, el 
Milà. i Vallmoll; i, probablement, Vilallonga del Camp, a ponent.

• El nucli de propietats que integraren el Codony de Santes Creus, o la 
Granja dol Codony, o la Granja deia Frares, es centrava a l’angle me-
ridional de 1’aiguabarreig del riu Glorieta o d’Alcover, i el Francolí. 

• Els termes i senyories certament disgregats del Codony, foren: el 
Morell, com hem dit; la Pobla de Mafumet, on perdura una partida 
anomenada el Codony; Perafort, que compta a tocar amb l’agregat 
encara avui conegut amb el nom del Codony; els Garidells, el castell 
del qual, com hem vist, era el castell del Codony, i, potser, Puigdelfí, 
que és al centre geogràfic d’aquestes poblacions. 

9 Morera, I, p. 59.
10 BPT, cod. 166, llib. II, cap. 100, publicat per Fort, Senyoriu, p.427. Vet ací uns mots literals: “Dominus Guillermus de 

Claramunt, dominus qui tunc erat castri del Codony donacionem fecit de isto castro et termino Arnaldo de Garidells”. 
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 El Codony de Santes Creus 

L’arquebisbe Bernat Tort de Tarragona demana al papa que li volgués con-
firmar les esglésies de la seva arxidiòcesi, com així altres coses pertocants a la 
metropolitana; els bisbes que li eren sufraganis, posem per cas. El papa Anastasi 
IVaccedí als desigs de l’arquebisbe tarragoní i, datada al Laterà el 25 de març de 
1154, promulgà una butlla en la qual fa constar expressament les esglésies de 
Sant Joan del Consell, del Codony, i de Centcelles.11 Tres esglésies ben clarament 
individuades, totes tres existents no gaire lluny l’una de l’altra, que anul·len la 
suposició formulada que Santes Creus bastí una d’elles per al servei parroquial 
dels colons de les seves propietats al Codony i que ja era fabricada el 1169. Tam-
bé resta sense base la suposició que una de les esglésies radicades al Codony de 
Santes Creus —principalment la de Sant Joan del Consell— pogués ésser iden-
tificada amb Centcelles, perquè l’església d’aquesta localitat també és esmentada 
a la butlla. Creien que valia la pena d’enregistrar aquest esment, que és el primer 
que coneixem referit d’alguna manera a la senyoria que Santes Creus hi havia de 
tenir durant les gairebé set centúries que durà el monestir. Al cap de sis anys ben 
llargs d’aquest document pontifical, el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV 
feia als monjos de Valldaura —monestir que ens de deu anys ja estaria traslladat 
a Santes Creus— la donació de les primeres terres al Codony.

Efectivament. El dia 16 de juny de 1160, Ramon Berenguer, per la gràcia 
de Deu conte de Barcelona 1 príncep d’Aragó, marques de Tortosa i de Lleida, 
en sufragi de la seva anima i la dels seus pares i per la seva eterna salvació; donà i 
oferí a Deu i la gloriosa Santa Maria verge de Valldaura, a Pere abat d’aquell lloc i 
als monjos germans seus presents i futurs que hi han de servir Déu, una quantitat 
de terra suficient per a llaurar—hi quatre jous de bous durant tot l’any, de la riba 
del Francolí devers ponent, amb els seus termes i afrontacions, amb totes les seves 
entrades i sortides íntegrament, al costat del Francolí; i de la millor manera que 
pugui ésser dit i entès al servei de Déu Omnipotent i de la mateixa Santa Maria. 
“La traspasso del meu dret al vostre dret i senyoria, perquè la tingueu sempre pel 
vostre alou propi, segurament i lliure en tot temps, per a posseir-la en sana pau 
perquè hi pugueu fer allò que vulgueu sense impediment de cap persona; amb les 
aigües, pastures i amb totes les seves pertinences senceres”. I signen l’escriptura el 
comte Ramon Berenguer, i una colla de nobles i cortesans reials: Ramon de Pu-

11 Blanc, I, p. 90 publica el document on consten literalment “ecclesiam sancti Johannis de Consilio, ecclesiam de 
Cotunno, ecclesiam de Centumcellis...”
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jalt, Guerau de Jorba, Bertran de Castellet, Albert de Castellvell, Pere Berenguer 
batlle de Vilafranca, Oller batlle de Tarragona i Berenguer de Monells.12

Com acabem de veure el document que hem traduït fidelment al peu de la 
lletra determina amb ben poca precisió la situació de les terres donades pel comte 
Ramon Berenguer. Però en relacionar-lo fra Bernat Mallol al seu còdex concreta 
les partions de la donació detallant que la partida de les terres que podien llaurar 
quatre parells de bous en un any confrontaven amb el riu Francolí; amb el curs 
d’aigua que baixa d’Alcover, es a dir, el riuet Glorieta; amb el terme de Vilallonga; 
i amb les propietats de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Aquests lí-
mits venen a correspondre correlativament al llevant, tramuntana, ponent i mig-
dia.13 Hom ha dit que aquesta donació reial al monestir de Santes Creua, llavors 
encara radicat a Valldaura del Vallès, només comprenia la part. del condomini 
que hi tenia el comte de Barcelona, perquè hi compartia la senyoria amb d’altres 
com el príncep Robert de Tarragona, aleshores ja difunt —amb els seus hereus, 
doncs— i amb la mitra tarragonina.14 Però tot això, que és veritat com compro-
varem de seguida, no resulta del text del document.

És evident que, con ja ha estat dit en un altre lloc15 aquesta adquisició al 
Codony obeïa a les ganes que tenia el monestir de Valldaura de traslladar—se a 
Santes Creus, l’adquisició del qual lloc tot just havia estat iniciada. Els monjos 
se sentien incòmodes per raons diverses a Valldaura. Feia uns pocs anys que ha-
vien assajat el seu traspàs a Ancosa, però la prova no havia reeixit. No és possible 
de conjecturar que els monjos pensessin d’instal·lar-se al Codony. L’abundosa 
documentació que posseïm del seu establiment d’una granja ací, i del sou ràpid 
desplegament, consolidació i annexió de noves terres, en cap cas no insinua que 
hom perseguís d’instal·lar la comunitat a prop de 1’aiguabarreig dels riuet d’Al-
cover i el Francolí, de muntar-hi una granja d’explotació agrària, i potser pecuària 
i tot, sí, certament.

La donació d’una altra part dc la senyoria del Codony a Valldaura es produí 
al cap de mig any de la del comte Ramon Berenguer. El dia 22 de desembre 
d’aquell mateix any 1160, Agnès comtessa de Tarragona i els seus fills Guillem 

12 AHNM, Perg. de Valldaura, carp. 159, nº 11.Transcrit dues vegades a BPT, cod. 169, ff. 78 i 144. Publicat per Morera, 
I, ap. 24; i per Udina, p. 93. Referències importants a AHNM, cod.459, f. 48, i BPT, cod. 166, llib. 2, Cap. 83. 

13 AHHH, cod. 459, f. 48. Aquest còdex, és el que redactà fra Ber nat Mallol, notari i arxiver de Santes Creus a la darreria 
del segle XIV i primeria del XV.

14 Morera, I p. 450.
15 Fort, La comuna, p. 22.
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i Ricard, i la muller de Guillem, en sufragi de 1’ànima seva i la dels seus pares i 
per la salvació eterna donà, lliurà i oferí a Deu nostre Senyor i a la gloriosa verge 
Santa Maria de Valldaura, i a Pere abat del mateix lloc i a tots els seus germans 
presents i futurs que serviran Deu, la mateixa quantitat de terra concedida pel 
comte Ramon Berenguer, es a dir, la que quatre jous de bous fossin capaços de 
llaurar en un any. Les confrontacions, també coincideixen. Només que ací els 
monjos són facultats de bastir al Codony un molí amb tots els seus serveis, si s’es-
cau que l’hi vulguin construir. I després d’altres clàusules consuetudinàries signa 
el document Agnès, comtessa, que havia manat d’escriure’l; els seus fills Guillem 
i Ricard, i algú més.16

Aquest mateix dia 22 dc desembre de 1160 un altre noble que també podia 
invocar senyoria sobre el lloc del Codony, Guillem de Claramunt, amb les ma-
teixes finalitats sufragials formulava amb idèntics mots la donació als monjos de 
Valldaura de la mateixa terra que poguessin llaurar els quatre coneguts parells de 
bous al Codony, tocant al riu Francolí; on igualment faculta de basti un molí. 
I amb el donador, Guillem de Claramunt, signen l’escriptura Guerau Alamany, 
Bertran de Canals, Artal de Canals, Pere de Montroig, Dalmau d’Invídia, i Gui-
llem bisbe de Girona.17 Fra Bernat Mallol, el cronista domèstic de Santes Creus, 
diu que 1’esmentat Guillem de Claramunt tenia enfeu el Codony. 

Estranyament els tractadistes silencien, potser per que no se n’ha conservat 
cap mena d’escriptura, que l’arquebisbe Bernat Tort, o la seva comunitat cano-
nical que d’alguna manera ell ja havia instal·lat a la seu de Tarragona, haguessin 
efectuat cap mena d’acte de cessió als monjos cistercencs de Valldaura dels seus 
inqüestionables drets de senyoria sobre el territori del Codony, tal com havien fet 
—i hem dit— els altres senyors que hi tenien condomini. Be fet,però, aquesta 
anomalia no es dona. Encara que l’historiador no pugui concretar exactament 
quan, consta, com veurem que recull un document del 1173, que l’arquebisbe 
Tort els havia cedit mitjançant escriptura pública. Pel que sembla la cessió arque-
bisbal als monjos degué esdevenir-se cronològicament ensems que la comtal de 
Ramon Berenguer IV. Sempre, és clar, molt anterior al 26 de juny de 1163 que 
morí l’esmentat arquebisbe Bernat Tort, trobant-se a Anglaterra com ambaixa-

16 AHNM, perg. de Valldaura, carp. 159, nº 16. Transcrit a BPT, cod. 169, f. 78. Publicat per Villanueva, XX, ap. 30; 
Morera, T.C. I, ap. 24; i Udina, p. 97. Referències importants a AHNM, cod. 459, f. 48; i BPT, cod. 166, llib, 2, cap. 
83.

17 AHHM, perg. de Valldaura, carp. 159, nº 15, i transcrit a BPT, cod. 169, f. 78v. Publicat per Morera, T.C, I, ap.24; i 
Udina, p. 98.
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dor de la reina Peronella, i on havia anat a comunicar la mort del comte, marit 
d’aquesta.

Aquest silenci mes aviat fa pensar que la cessió arquebisbal de Bernat Tort 
no devia plaure plenament als monjos beneficiaris. Aquest desplaer degué subsa-
nar-se uns quants anys més tard per l’arquebisbe Bernat de Torroja, que accedí a 
la cadira metropolitana de Tarragona des de la seu barcelonina, i havia estat, i era, 
un gran afavoridor dels monjos cistercencs quan s’establiren a Valldaura, i que ara 
tenia ja instal·lats a Santes Creus.

Així el dia 17 de juny de 1173 l’esmentat Guillem de Torroja, per la gràcia 
de Deu arquebisbe de Tarragona, donava i concedia perpètuament a Deu i a 
Santa Maria de Santes Creus, a l’abat Pere, i a tots els seus successors, i encara 
als germans monjos d’aquell lloc mateix, tan presents com futurs, al Codony, del 
territori de Tarragona, a sant Joan de Consell, tanta terra com calgui plenament 
a quatre jous de bous. És a dir, que sancionava la cessió que els altres senyors del 
condomini havien fet. El document hi fa expressa referència quan diu que aques-
ta cessió es conté “a la carta de donació que des de llavors us feren el difunt Bernat 
de grata memòria arquebisbe de Tarragona, i el comte Ramon de Barcelona”. El 
document d’ara, doncs, més que una donació, esqueia d’ésser una confirmació i 
revalidació de la cessió arquebisbal d’una dotzena d’anys abans. Ratificació, però, 
substantivament millorada, perquè, concedia al monestir diverses altres franque-
ses i drets a d’altres senyories del monestir. Aquest fou un document molt impor-
tant, no precisament pel que ateny la senyoria santescreuina del Codony, sinó per 
la seva total significació, i en l’elaboració i consecució del qual veiem intervenir 
l’abat Ponç del monestir de la Gran Selva, a prop de Tolosa del Llenguadoc, que 
era la casa mare de Valldaura —Santes Creus; i l’abat Vidal, del monestir de 
Fontfreda, casa mare del monestir cistercenc de Poblet. Encara és aconsellable 
de recollir que aquest document conté una curiosa nòmina de la canonja i seu 
tarragonina que enregistra els noms dels capitulars18 i un altra dels monjos de 
Santes Creus. La primera va encapçalada per l’arquebisbe Guillem [de Torroja] 
que s’hi proclama legat papal, seguit del bisbe de Barcelona Bernat (de Berga], 
del paborde Ramon [de Bages], del cambrer Joan [de Sant Boi]; de Gerald i Ponç, 
canonges; de Ramon sacrista, d’un altre Ramon de Feclara, d’un tercer Ramon, 
canonge, de Ramon Miró prevere; de Ricard, Reinald, Berenguer canonge, Gui-
llen prevere, un altre Berenguer canonge, Bernat prevere, Vicenç prevere, Lluc 

18  Alguns d’ells no catalogats a les llistes de Capdevila, p.130 i ss. que subratllen degudament.

LLIBRE ARXIU EUFEMIÀ FORT BN.indd   20 26/2/18   15:28



21

canonge, i Gerald canonge. La nòmina monacal va encapçalada per Ponç, abat de 
la Gran Selva; Pere, abat de Santes Greus; i els monjos Guillem cellerer, Gilabert, 
Fortó, Bernat, Ató, Pere, un segon Pere, Hugó, Ramon, Gombald, un segon Ber-
nat, Joan, Esteve, Arnald, Enric, Berenguer, Eimeric, Guillem, un tercer Bernat, 
un altre Pere, un quart Pere, un altre Esteve, un quart Bernat, un altre Ramon, 
Guillem Ramon, un cinquè Pere i un altre Pere, aquest el notari.19

Resta, doncs ben clar que el Codony de Santes Creus —almenys al tombant 
del segon terç del segle XII— radicava a la riba dreta del Francolí, a l’angle de la 
riba dreta del Glorieta, o riuet d’Alcover. 

 Les noves adquisicions: Sant Joan del Consell i la Casa Rodona 

Aquest nucli originari del Codony de Santes Creus s’organitzà de seguida 
en una granja del monestir. Encara depenia de Valldaura quan el 5 de març de 
1162 una butlla papal d’Alexandre III confirmava a l’esmentat monestir la seva 
granja del Codony amb les coses que li pertanyien; textualment: “grangiam de 
Cudony, cum suis pertinenciis”. Aquesta butlla papal, aconseguida, no caldria 
dir-ho, a instància dels propis monjos de Valldaura, ultra certificar-nos la catego-
ria de la propietat santescreuina del Codony, ens fa saber que aquesta possessió 
és confirmada apostòlicament a la senyoria del monestir, i, com que era conreada 
directament pels propis monjos —o de conreu fet amb pròpia rella o amb pròpi-
es despeses, com se’n deia— no n’havia de pagar delme ni primícia, ni terratge a 
cap mena de persona eclesiàstica ni secular.20 

Calia prosperar la Granja del Codony i és ben clar que la concòrdia del 17 de 
juny de 1173 amb l’arquebisbe de Tarragona fou el pas d’arrencada per a incor-

19  AHNM, Perg. de Santes Creus, nº 50. Transcrit a BPT, cod.169, f. 78, i a AHNM, cod. 532, f.20. Publicat per 
Villanueva, XX, ap. 39, p. 254; Morera, T,C, I, ap. 25; Udina, p.l66; i Fort, Valldossera, p. 85. Referència important 
a BPT, cod. 166, llib. 2, cap. 83. E1 document, ja jo hem insinuat, té una transcendència molt superior a la mera 
confirmació del Codony. Com a paga, no precisament del Codony, sinó d’aquestes altres concessions a favor de 
Santes Creus, sobre les seves propietats a Vila-rodona i a Valldossera, principalment, el monestir cedí a l’arquebisbe 
de Tarragona “el seu ferreginal que tenis a la ciutat de Barcelona, als Arcs Vells, on ara hi ha bastida la casa del senyor 
arquebisbe de Tarragona”.

20  Fort, Valldossera. p. 75 publica aquest document, subscrit, a més a més, del papa Alexandre, per una pila de cardenals: 
Hubald, de la Santa Creu de Jerusalem; Joan, prevere, de Santa Anastàsia; Albert, prevere de Sant Llorenç a Lucina; 
Gregori, bisbe Sabinense; Huband, bisbe Hortense; Bernat, bisbe de Porto i Santa Rufina; Galter, bisbe Albanense; 
Jacint, diaca de Santa Maria in Cosmedin; Ot, diaca de Sant Nicolau a la presó Tulliana; Ardici, diaca de Sant Teodor; 
Cinti, diaca de Sant Adrià; Ramon, diaca de Santa Maria in Via Lata; Joan, diaca de Santa Maria in Porticu; etc. *
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porar-hi noves adquisicions i consolidacions de les propietats i drets que aquestos 
comportaven. La franja del Codony, en ol procés del seu desenvolupament, topà 
amb interferències senyorials, amb pretesos drets, o reals, que n’empatxaven la 
comoditat. Així es trobava el monestir el 7 d’agost de 1173 quan després de mol-
tes baralles i plets haguts entre Berenguer Ruf de Cervera i l’abat Pere de Santes 
Creus i els monjos d’allí, sobre la propietat del Codony que hi ha a Sant Joan del 
Consell i a d’altres llocs propers a sota el camí, segons canten els documents de 
Berenguer Ruf, per consell i arbitratge de persones probes resolgueren concordar. 
Així, doncs, l’esmentat abat Pere de Santes Creus i els seus monjos, d’una part; 
i Berenguer Ruf d’una altra part arribaren a un acord i aconseguiren la pau i la 
concòrdia i la fi dels plets i de les baralles i de les diferències que les originaven. 
Aquell dia, doncs, 12 d’agost de 1173, l’esmentat Berenguer Ruf de Cervera de-
finí i donà tots els drets que tenia i havia de tenir a la propietat del Codony que 
hi haa Sant Joan del Consell, en sufragi de la seva ànima i la dels seus pares, a 
l’esmentat abat Pere de Santes Creus i als seus monjos com alou propi llur per tal 
que els posseeixin perpètuament de la millor manera que aquesta cessió es pugui 
dir i entendre a favor d’ells. Els monjos s’obliguen a donar-li cada any el dia de la 
festa de Sant Feliu un pollí novell de l’any, o una somereta si no hi hagués pollins; 
i això mentre Berenguer Ruf romangui vivint a casa seva. I aquest promet lliurar 
als monjos les escriptures i documents dels drets que té en aquella propietat. Val 
a dir que es fa constar que els pollins eren de la cria del monestir.21

El 23 de novembre de 1174 era el noble Guillen de Claramunt qui donava 
a Santes Creus una propietat que tenia al Codony. Aquesta cessió, com era molt 
corrent en aquells temps, era feta a títol sufragial a benefici de la seva ànima, la 
dels seus parents i per a guanyar-se la salvació. L’objecte de la donació —o venda, 
perquè no fou de franc— era la propietat que tenia al Codony, a1 lloc conegut 
per Sant Joan del Consell, amb els seus termes i confrontacions, amb les aigües 
i pastures, les entrades i les sortides totalment. I del seu dret i propietat el passa 
al dret i propietat de l’abat Pere de Santes Creus i dels seus monjos, perquè en 
puguin disposar lliurement sense cap mena de trava, ni de retenció. Per aquesta 
donació l’esmentat Guillem de Claramunt rebé dels monjos la quantitat de mil 
sous de moneda melgaresa. I faculta que els ramats del monestir puguin pasturar 
per totes les propietats de l’esmentat noble. I marca les partions de la propietat 
adquirida per Santes Creus, amb aquests límits: a llevant, amb el riu Francolí; a 

21  AHNM, perg. de S.C. n« 52. Transcrit a BPT, cod. 169, f. 81v. Publicat per Udina f p. 170. 
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migdia, amb la propietat de Gerald de Colent; a ponent, amb el camí que porta 
a la propietat de Vilallonga; i al nord, amb el camí que mena al torrent d’Alcover, 
és a dir, el riu Glorieta. Aquestes confrontacions són prou expressives per a situar 
la nova ampliació de la Granja santescreuina del Codony per sota de la propietat 
que ja hi tenia, des del riu devers occident. Els termes d’aquesta venda foren 
fitats, per manament del noble Guillem de Claramunt, de primer per Bernat de 
Viver, i després per Guillem de Vilafortuny. I certifiquen aquesta escriptura, ultra 
l’atorgant, els seus fills Donat —Deusde— i Saurina, i els nobles Ramon Folc i 
Berenguer de Cardona; Amaldi Bernat de Viver; Pere de Montroig, Guillem de 
Vilafortuny, Ramon de Cubelles, Arnau de Tamarit, Arnau Pere de Barcelona, 
Bernat de Claramunt germà de Guillem i Pere de Banyeres.22 Aquest document 
ens deixa ben aclarit que sant Joan del Consell i la seva església estava situat al 
migdia de l’església del Codony pròpiament dit, o, tot al més, devers ponent —
migdia; mai a 1’altra banda dels rius Francolí, ni Glorieta o d’Alcover.

Quatre dies desprès, el 26 del mateix novembre de 1174, es completava la 
compra o adquisició feta a Guillen de Claramunt, amb la donació que els quatre 
germans Berenguer, Guillem, Pere i Arnau d’Aguiló feren al monestir de Santes 
Creus dels drets que els corresponien o podien correspondre en la propietat que 
l’esmentat Guillem de Claramunt els havia cedit i partionat i fitat a Sant Joan del 
Consell. La donació és feta segons el costum a títol sufragial dels cedents i dels 
seus antecessors. I signen l’escriptura tots quatre germans Aguiló.23

Fins ací les propietats santescreuines del Codony no havien travessat el riu 
d’Alcover pel nord, ni el Francolí per llevant. Ara, 1176, s’expandirien a l’angle 
del mateix vessant dret del Francolí al damunt de l’aiguabarreig del Glorieta, es 
a dir, a la seva riba esquerra. El mes de març de 1175, i trobant-se a Perpinyà, el 
rei Alfons I, rei d’Aragó, comte de Barcelona i marquès de la Provença, donava al 
noble Ramon de Montcada una propietat; és a dir, la Casa Rodona del Camp de 
Tarragona, al terme del Codony, amb dues jovades de terra, la que dos parells de 
bous podien llaurar en un any. Aquesta propietat —i traduïm a la lletra— amb 
les seves pertinences, amb les aigües, pastures, llenyes; amb les seves entrades i 
sortides; tot ho dona a l’esmentat Ramon de Montcada per al seu propi alou 
franc i lliure perquè el pugui transferir a qui vulgui, o vendre, o alienar de qualse-
vol manera i per a fer-hi i fer-ne allò que li plagui per a sempre més. I n’estableix 

22  AHNM, perg. de S.C. nº 58, Transcrit a BPT, cod. 169, f.88. Publicat per Udina, p. 183
23  AHNM, perg. de S.C. nº 59. Publicat per Udina, p. 184. 
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els límits: a llevant, el riu Francolí; a migdia, el riuet d’Alcover; a ponent, los 
Cases Rodones devers Alcover; i a tramuntana, el marge davant el molí de Car-
bonell tocant als molins fins a les Cases Rodones quo i ha a la banda d’Alcover 
bastides al puig. Firmen el document, amb el rei, Berenguer abat de Montaragó 
i els nobles Gerald de Jorba, Guillem d’Alcarràs, i Arnau de Vilademuls.24 Resta 
ben clar, també, que l’anomenada Casa Rodona del Codony que pertanyé al 
monestir de Santes Creus estava devers el nord d’on havia establert la Granja del 
Codony, a 1’altra banda o riba del riuet d’Alcover. Perquè os tracta precisament 
de la propietat de què acabem de parlar, donada pel rei a Ramon de Montcada. 

Aquest es trobava a Tarascó de la Provença, acompanyant el rei Alfons. Érem 
el mes d’abril de 1176. Ramon de Montcada, a títolsufragial donà a Deu, a Santa 
Maria, al monestir de Santes Creus, i a l’abat Pere i els seus germans actuals i ve-
nidors que hi serveixin Déu la seva propietat del Codony, al Camp de Tarragona, 
anomenada la Casa Rodona; i que ell havia obtingut del rei Alfons, tal com hem 
dit, perquè en pogués disposar com li plagués. No en detalla les confrontacions, 
ni ens calen perquè eren les del document anterior. Remarca, això sí, que hi dóna 
tota la propietat, erm i conreu, aigües, herbes, llenyes i pastures com un alou 
propi, franc i lliure del monestir per tal que en pugui disposar com li plagui per 
sempre. Tampoc aquesta propietat no pervingué de franc a Santes Creus; Ramon 
de Montcada prengué cinc-cents morabetins del monestir a compte del deute 
que el seu pare Ramon Berenguer li havia llegat per a satisfer. Així ja no deurà 
res al monestir dels mil dos-cents morabetins que de part del seu pare Ramon 
de Montcada devia a Santes Creus; res més ja no caldrà que pagui a l’abat, ni als 
monjos. Només restaran pendents de satisfacció els dos—cents cafissos d’ordi 
dels quals cada any en pagava vint al monestir a través dels molins de Lleida. Fir-
men aquesta escriptura el rei Alfons mateix; el donador Ramon de Montcada; i 
Berenguer de Barcelona, Ramon de Perella, Guillem de Claramunt, i d’altres cor-
tesans reials.25 Morera opina que aquesta donació montcadiana només equivalia 
a la meitat de la senyoria sobre la Casa Rodona del Codony.26 Però el document 
no consigna aquesta limitació senyorial, que no havia de trigar a qüestionar-se 
com direm de seguida.

24  AHNM, perg. de S.C. nº 62. Transcrit a BPT, cod. 169, f.84v. El publica Udina, p. 190. 
25  AHNM, perg. de S.C. nº 64» Transcrit a BPT, cod. 169, f.85. Publicat per Udina, p. 191. 
26  Morera, T.C, I, p. 506. 
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 Pactes i concòrdies

Aquestes adquisicions de Santes Creus al Codony, que ampliaren conside-
rablement el terme de la Granja que hi havia establert al monestir, suscitaren les 
consuetes i esperades diferències apreciatives dels drets senyorials que, en realitat 
o només pretesament, afloraven i que Santes Creus volia esvair sempre de la mi-
llor manera possible. Aquesta mena d’interferències havien d’esdevenir profun-
dament engavanyadores. Agradava als abats i als monjos d’exercitar la senyoria 
on fos, amb comoditat, diàfanament, sense condominis reticents, quan els con-
dominis no es podien superar. I no tot eren baralles per qüestions dominicals, 
també sorgiren problemes d’índole laboral, que diríem avui.

Aquest es el cas de Joan de Rabinat i la seva muller Guillema que havien 
conreat per comte de l’antic propietari, terres de les adquirides pel monestir a 
Sant Joan del Consell. Aquestes terres, com és lògic, incorporades que foren a la 
granja que al Codony tenia establerta el monestir, foren pretesament conreades 
pols monjos directament, com hi conreaven totes les altres. El matrimoni de 
Joan de Rabinat no les deixà així com així. Hi tenia esmerçats molts treballs i 
pretenia haver-hi adquirit uns drets dels quals no volien veure’s despullats sense 
més ni més. Aquesta pretensió tampoc no casava amb la franquesa que Santes 
Creus havia adquirit la hisenda de Sant Joan del Consell. I tot plegat comportà 
un clima de tibantor. El document que resolgué aquesta tibantor, que degué 
esdevenir molt incòmoda per totes dues parts, es fa ressò ben concretament de 
les moltes baralles i conteses que hi havia hagut i que darrerament se sotmetien 
al laude i al consell de persones assenyades, feien les paus i concordaven defini-
tivament. Així el dia 9 de juny de 1176 l’esmentat Joan de Rabinat amb la seva 
muller Guillema, també en benefici sufragial resolgué i deixà a Déu i al monestir 
de Santa Maria de Santes Creus, a Pere abat i als monjos presents, i futurs tot allò 
que havia treballat, acrescut, havia tingut i havia hagut detenir, tant de part seva 
com de la seva muller, i del seu fur i dret el traspassaven al del monestir com alou 
propi a la propietat del Codony, al lloc anomenat Sant Joan del Consell. El mo-
nestir gratificà Joan de Rabinat amb vint sous de moneda barcelonina. Firmaren 
1’escriptura quo es formalitzà d’aquest acte, l’abat Pere i el prior Ponç de Santes 
Creus i el monjo Guillem de Ballestar; igualment Joan de Rabinat, la seva muller 
Guillema i els testimonis.27

27  AHNM, perg. de S.G. nº 65. Transcrit a BPT, cod. 169, f.82v. Publicat per Udina, p. 192.
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El darrer dia de l’any 1178, Berenguer de Vilademuls, arquebisbe de Tarra-
gona, amb consentiment i voler de la comunitat canonical de la mateixa seu, lloà 
i concedia l’abat Pere de Santes Creus i al seu monestir perpètuament la Casa 
Rodona del Codony amb la seva propietat, tal com està limitada en l’escriptura 
de donació que en féu Ramon de Montcada. El document d’ara només hi fa 
referència sense concretar aquelles limitacions. Però s’entreté a enumerar les en-
trades i sortides de la propietat; els molins, conduccions d’aigua i els desaigües; 
els bancals, el rec i el cap de rec, les rescloses i los altres obres pertanyents als 
molins. La donació és feta amb el pacte que el monestir havia de lliurar a l’es-
glésia de Tarragona la desena part de les collites de blat o gra, de vi i d’oli; i el 
terç dels emoluments produïts pels molins en moldre blat, llevat de les moltures 
que hi faci el monestir del seu gra producte de les seves propietats. I l’església de 
Tarragona es declara valedora dels drets de Santes Creus a tot arreu. I l’abat i el 
monestir declaren per ells i els qui els succeiran que seran sempre fidels a 1’es-
glésia de Tarragona i al seu arquebisbe satisfent el dotzè de les collites de totes les 
propietats que Santes Creus tingui al territori de Tarragona i estiguin sotmeses 
al pagament del dotzè. Signen aquest important document, estès com hem dit 
el 31 de desembre de 1178, l’arquebisbe Berenguer de Vilademuls i els canonges 
Ramon precentor, Ricard, Ramon [de Bages] paborde, Ramon sacrista, Joan (de 
Sant Boi) cambrer, Ponç i Gerald.28 Farem notar com en aquest document res no 
es parla de la senyoria de Sant Joan del Consell compartida; és a dir que, com diu 
Morera, ara l’arquebisbe de Tarragona cedia a Santes Creus la meitat de la senyo-
ria de la casa Rodona del Codony; l’altra meitat —ja ho hom fet notar— afirma 
aquest autor que la tenia ja el monestir per la donació de Ramon de Montcada.29

Molt sorollosa degué ésser la qüestió suscitada per la senyoria pretesa per 
l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem sobre Sant Joan del Consell, que el 
monestir de Santes Creus havia incorporat a la seva granja del Codony. Hi hagué 
llargues baralles i espectaculars conteses entre els frares hospitalers i els monjos 
cistercencs de Santes Creus per causa d’aquella propietat. Saben que hi intervin-
gueren una pila de personatges de categoria condolguts que entre els dos ordes 
religioses s’hagués suscitat una disputa tan acalorada i virulent; el mateix docu-
ment de concòrdia a què arribaren les parts litigants ens en recorda uns quants: 
el bisbe Bernat de Barcelona, Bernat Marcús, Miró Jutge, Pere de Mont-roig, 

28  AHNM, perg. de S.C. nº 73. Transcrit a BPT, cod. 169, f.85. Publicat per Morera, T.C. I, ap.35; i per Udina, p. 209. 
29  Morera, T.C., I, p. 506. 
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Arnau Pere de Benet i el mateix Ramon de Mont-cada. Finalment les dues parts 
contendents vingueren a entesa i el dia 21 de desembre de 1179 redactaren una 
escriptura pública en virtut de la qual, l’orde hospitaler declara i al·legava que 
havia obtingut aquell i propietat que els havia donat de viva veu Bernat Anat que 
havia estat frare hospitaler, i per donació que els n’havia fet el cavaller Guillem de 
Claramunt i el seu germà Deodat. Però els frares de l’hospital cediren la pretesa 
propietat, i així s’acabaren les raons, a Déu i al monestir de Santes Creus en mans 
de l’abat Pere per tal que els seus monjos la tinguessin lliure i segura sense cap 
mena d’objecció. Semblantment l’abat Pere de Santes Creus i els seus monjos 
donaren per acabada la baralla i concordaren amb mestre fra Bernat d’Aitès i els 
frares hospitalers resolent totes les coses i les malifetes de les quals es reclamaven 
perjudicats, i això per a sempre més. Signaren aquesta important concòrdia, pels 
hospitalers: fra mestre Bernat d’Altès, castellà d’Amposta i fra Pere d’Ofefat, pre-
ceptor de la casa de Barcelona; i pels cistercencs: Pere abat de Santes Greus, i els 
monjos Guillem de Bellestar i Gilabert [Angles?]. També signaren els homes pro-
bes que intervingueren a concordar: Bernat Marcús, Bernat bisbe de Barcelona; 
Guillem de Claramunt, Pere de Montroig, Miró Jutge, Arnau Pere de Benet; i 
algun altre testimoni.30 

Del dia 7 de maig de ll86 trobem un altre document de renúncia de drets 
més o menys hipotètics, però pretesos, semblant al que ja hem ressenyat de Joan 
de Rabinat feia deu anys. Ara eren Guillem i Ramon de Timor, germans, qui 
reclamaven els seus esmerços treballant ells i llur pare Guillem de Timor a la 
propietat que el monestir de Santes Creus tenia al Codony. S’acontentaren a no 
reclamar res mitjançant vint sous de moneda barcelonesa amb els quals l’abat 
Hug de Santes Creus, i el monestir, cancel·là totes les llurs pretensions. De tot 
es redactà escriptura pública de renúncia que en la data esmentada atorgaren i 
signaren els dos germans Timor esmentats i els testimonis cridats a donar fe.31 El 
30 de juliol de 1188 entre Berenguer de Vilademuls, arquebisbe de Tarragona, 
i la seva església fou ajustada una concòrdia sobre els delmes i primícies que els 
pertocaven de les propietats que tenia el monestir a diversos llocs i que estaven 
subjectes a tributs a l’església de Tarragona. La concòrdia ateny diverses domi-
nicatures santescreuines, particularment a Sant Pere del Gaià, a Fontscaldetes i 
al camp anomenat de Vila-rodona que el monestir tenia davant d’aquesta vila 

30  HPT, cod. 169, f. 84. Publicat per Udina, p.224. 
31  AHNM, perg. de S#C. nº 112. Transcrit a BPT, cod. 169, f.83. Publicat per Udina, p.282. 
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a l’altre vessant del Gaià; però afecta igualment les propietats que Santes Creus 
tenia al Codony, assenyaladament a Sant Joan del Consell i a la Casa Rodona. 
Ací el monestir, a més a més del dret de moltura, pagava a la seu de Tarragona 
íntegrament i perpètua el dotzè del pa, vi i oli —és a dir, de les collites de gra 
comestible, de la verema i de les olives—, llevat d’un farreginal on el monestir 
podia sembrar un sexter d’ordi, sense que n’hagués de tributar res en absolut. 
Aquestes condicions ja havien estat concertades anteriorment, com hem dit, í les 
parts afectades havien acceptat i Santes Creus complia puntualment. Ara eren 
revisades i confirmades potser amb algun matís, com és ara la concessió de les 
primícies dels conreus del Codony a favor del monestir. Ja hem dit que l’abast 
de la concòrdia era molt més ampli: d’alguna manera afectava a la Pedrera, a 
Valldossera i a la incipient granja monastirial de Montornès. El document, en 
conjunt, cal que sigui considerat transcendent, encara que no tant pel que fa a la 
granja santescreuina del Codony; per això fou redactat àrab una certa solemnitat 
i duu les subscripcions de l’arquebisbe de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, i 
de Ramon [de Bages] paborde; de l’abat Hug de Santes Creus, del prior Pere, del 
sub-prior Arnau. I diverses altres subscripcions interessants: el cambrer Joan [de 
Sant Boi], el precentor Ramon, i diversos altres canonges del capitol tarragoní, 
monjos de Santes Creus i d’altres testimonis.32

Potser que per a la granja de Santes Creus al Codony fou més transcendent 
una altra concòrdia establerta el 15 de juliol de 1189 entre el monestir i la matei-
xa església de Tarragona, que fa referència concreta als molins que aquell hi tenia. 

El document d’entrada estableix que es fa avinença per tal d’evitar baralles 
i discussions i escàndols i per tal de conservar la pau; amb l’amigable consens 
de l’arquebisbe Berenguer de Vilademuls i dels seus canonges fou decretada una 
amigable composició entre el canonge precentor de la seu tarragonina —ales-
hores no sabem si ja n’era Ramon de Sant Llorenç que tenim documentat l’any 
1190— i el monestir de Santes Creus sobre els molins que aquest monestir tenia 
a la Casa Rodona i a la granja del Codony. Fou ratificat que Santes Creus lliuraria 
el terç dels productes de llurs moltures a l’esmentat canonge precentor; però es 
concertà que cada any aquest terç fos pagat amb sis sexters d’ordi i dos sexters 
de blat, a la mesura de Tarragona i que cada any havia de pagar precisament el 
dia primer d’agost a la mateixa granja del Codony, Si l’aigua que alimentava els 
molins fos derivada de manera que empatxés les moltures, el monestir estava 

32  AHNM, perg. de S.C. nºs.132 i 133. Transcrit al BPT, cod.169, f. 180v. Editat per Morera, T.C, I, ap.35; i per Udina, 
p. 309
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lliure de la contribució. Si l’aigua només fos sostreta en part, llavors la contribu-
ció de Santes Creus seria valorada per dos canonges de Tarragona i dos monjos 
de Santes Creus, i un cinquè àrbitre discret. El funcionament dels molins de la 
granja del Codony de Santes Creus degué ésser de molta consideració en aquets 
darrers anys del segle XII; però la manca d’aigua sovint devia paralitzar-ne el fun-
cionament i limitar-ne el rendiment. Per això calgué estipular un rèdit d’acord 
amb aquest rendiment, la limitació del qual no era imputable als monjos —de 
Santes Creus, ans provocat per una causa de força major, com era l’aigua del curs 
del Francolí ja escassa en aquell temps. Tanmateix l’acord fou pres amb una certa 
solemnitat, que sembla indicar-ne la importància; importància que ja respira de 
la composició de la comissió que havia d’arbitrar les incidències, com hem dit. 
Per això intervenen aquest acord l’abat Hug de Santes Creus, el prior Pere, el sub-
prior Arnald, el cellerer Bernat, el sacristà també Bernat, i diversos altres monjos 
del monestir, d’una part; de l’altra part l’arquebisbe Berenguer de Tarragona, el 
paborde Ramon, el precentor també Ramon i un tercer Ramon prior,tots capi-
tulars, i d’altres canonges.33 

 La granja de Santes Creus

Hem de considerar consolidada i definitivament establertala Granja del Co-
dony de Santes Creus a la darreria del segle XII, constituïda pel primer nucli de 
propietat, que sempre en fou el centre, situat a migdia de l’aiguabarreig del Fran-
colí amb el riu d’Alcover. Aquesta propietat, com ja hem dit, fou notablement 
acrescuda cap al migdia i potser per la banda de ponent amb l’adquisició de les 
terres constituïdes por la partida llavors anomenada de Sant Joan del Consell.
Aquest nom, annexada la propietat que singularitzava a la granja monacal, s’anà 
perdent. El topònim de Sant Joan del Consell ja no era viu al cap de bon poques 
generacions després de l’annexió. Una cosa semblant succeí amb la Casa Rodona 
del Codony, l’adquisició partionora a la franja de Santes Creus que el monestir 
guanyà a tramuntana, a l’altra riba del riuet Glorieta, i que constituí així mateix 
una considerable creixença de la granja monacal. També el nom de la Casa Rodo-
na del Codony de Santes Creus s’anà diluint integrada la finca que era la granja. 
La Granja del Codony, nom que el monestir mantingué viu domèsticament fins 

33  AHNM, perg. de S.C. nº 138. Transcrit a BPT, cod. 169, f.70. Editat per Morera, T.C, I, pa.34; i per Udina, p. 323. 
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als darrers dies de Santes Creus; el genitiu de la qual, amb tot, el poble havia 
anat oblidant, o més aviat preterint, per a singularitzar-la com la granja de Santes 
Creus; o la granja dels monjos; i, encara més, la granja dels frares, darrerament i 
popular. Ja ens lleurà de referir-nos novament a aquesta qüestió de noms.

Durant molt de temps la Granja del Codony era conreada directament pels 
monjos mateixos de Santes Creus; el monestir hi tenia uns conversos que s’hi 
dedicaven, presidits per un monjo que era nomenat granjer per l’abat, i que 
normalment era sacerdot i hi prestava tots els serveis religiosos regulars i gene-
rals de l’Església. Els monjos de Santes Creus, ja ho hem vist d’abans, tingueren 
un interès especial a fer-se confirmar els seus béns pel papa. Una confirmació 
apostòlica solemne, com la que hem esmentat d’Alexandre III el 1162, era un 
document llavors estimadíssim d’emparança que imposava un profund respecte. 
D’ençà havia transcorregut gairebé un quart de segle. Per això els monjos de 
Santes Creus trameteren a Roma un representant que els procurés un document 
semblant de la santedat d’Urbà III que ara governava l’Església. Així li fou supli-
cat que volgués confirmar a Santes Creus el lloc on el monestir era bastit, i totes 
les altres coses, granges i propietats que li pertanyien i que havia obtingut fins ara 
i les conservava. El papa expedí des de la ciutat de Verona i l’11 de desembre de 
1186 una butlla en la qual confirmava al monestir el lloc de Santes Creus on era 
ubicat amb totes les seves pertinences i les granges de: Valldaura, amb la propietat 
de Barcelona i de Banyoles, amb llurs pertinences; la d’Ancosa; la de Valldossera; 
la de Fontscaldetes; la del Codony —amb aquests mots literals: grangiam de Cu-
don—; la de Montornès; i les propietats de Tortosa i de Tàrrega amb totes llurs 
pertinences.34 Aquest document hagué de representar una gran significació per al 
monestir si n’esguardem l’extraordinària solemnitat de promulgació. I, de retop, 
per a la Granja del Codony.

Una quants anys després, exactament el 29 de novembre de 1194, el papa 
Celestí III expedia a Sant Pere de Roma, la seva coneguda butlla de confirmació 
dels béns de l’arquebisbat de Tarragona, que ell, el papa, coneixia bé perquè hi 
havia estat com a legat apostòlic ans de la seva promoció al papat. Hi fa recompte 
de les diverses esglésies —potser sense propòsit exhaustiu—, i entre les relaciona-
des esmentarem la del Codony, i la de Centcelles.35 Havia desaparegut la de Sant 

34  AHNM, cod. 532, f. 23v. Publicat a Fort, Valldossera, p. 90.à més a més del papa, roboren aquesta butlla tretze 
cardenals de l’església romana que s’hi identifiquen clarament.

35  Villanueva, XIX, ap. 38, p. 300, publica sencera aquesta butlla.
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Joan del Consell. Els monjos de Santes Creus que n’havien annexat la propietat 
a la granja de Codony, conservaren l’església d’aquest lloc que, com ja hem dit, 
existia uns quants anys abans que fos cedit als monjos, i suprimiren la de Sant 
Joan del Consell. Aquesta supressió d’un lloc sagrat féu perdre significació al nom 
medieval que s’anà diluint i perdent.

El gruix de documents que a la segona meitat del segle XII ens ha fornit de 
tantes i tan precises noticies s’esfuma amb ella. El segle XIII, del qual coneixem 
una considerable quantitat de documentació santescreuina, és singularment asaz 
pel que fa a la seva granja del Codony, i a proporcionar-nos-en alguna notícia 
d’interès. Sota el signe abacial de Santes Creus la granja sabem que prosperà. Ja 
és molt; però aquesta sola constatació no assoleix de matisar l’evident desolació 
documental en que ens caldrà moure llargues tongades de la vida de la granja, 
on degué escórrer-se plàcidament, com en una altra colònia agrícola qualsevol, i 
probablement amb més calma, amb més quietud i contentament que en molts 
d’altres centres parions. 

Tombat el segle XII cal anar amb molt de compte a valorar les porques refe-
rències que coneixem del Codony. Escassament es fan portadores de notícies de 
la Granja de Santes Creus.36 Sabem que hi hagué dubtes sobre jurisdicció a mit-
jan segle XIII, reflexats en la discòrdia que alguna vegada provocava la prestació 
rendal de drets senyorials o d’altres tributacions que l’any 1240 conduïren a una 
sentència arbitral sobre alguns delmes. Però només n’ha restat l’esment despullat 
de tota documentació que ens en digui l’abast.37

Res no tenen a veure amb la granja de Santes Creus al Codony les clàusules 
d’una concòrdia fixada el 18 de juliol de 1295 entre el monestir, d’una part, i 
l’arquebisbe, capítol de la seu de Tarragona, i el rector del Codony, de l’altra 
part. —Notem que aquesta rectoria no pot referir-se sinó al lloc del Codony de 
la riba esquerra del Francolí; de cap manera a la granja de Santes Creus—. La in-
tervenció de l’abat i dols monjos en aquest afer indueix a confusió. Els drets que 
el monestir defensava i que produïren la seva intervenció en el plet, atenyien les 
percepcions dels delmes i de les primícies de la quadra de la Tallada, a la Secuita, 
i de les terres d’aquesta quadra que conreaven els pagesos de Vistabella on Santes 

36  Posem per cas la que ens proporciona Morera, T.C, I, p. 616 parlant d’una quadra de Balmau, del terme del Codony. 
0 de la venda de Guillem de Claramunt d’uns drets senyorials que tenia al terme del Codony a l’arquebisbe Pere 
d’Albalat, 1238-1251 (Blanc, I, p. 153).

37  Fort, Senyoriu, p. 353.
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Creus tenia senyoria. la sentència concordatòria assenyalà indubtablement que 
la meitat dels delmes i de les primícies qüestionats eren de l’arquebisbe i de la 
seu de Tarragona, i del rector del Codony; l’altra part era del monestir, és a dir, 
la meitat.38 En canvi en aquesta mateixa concòrdia s’establia que el rector de la 
parròquia d’Alcover res no tenia en la percepció de delmes i primacies i d’altres 
drets d’índole eclesiàstica sobre el Codony, Ací si que, encara que no resti clar del 
document, la resolució té efecte no solament per al monestir de Santes Creus, al 
qual beneficiava l’aclariment de la pretensió parroquial alcoverenca, sinó per a la 
granja del monestir a la qual afectava directament. Recordem com la Casa Rodo-
na del Codony de Santes Creus era a la riba nord o esquerra del riuet d’Alcover, 
tocant, doncs,si no integrant, els límites de la parròquia d’aquesta vila. Encara 
que els drets parroquials d’una banda degueren extingir-se en passar la Casa Ro-
dona a la senyoria de Santes Creus a causa de les mateixes exempcions generals 
dels regulars; i, d’altra banda, degueren desvetllar-se davant la prosperitat agrària 
d’una zona poc productiva abans d’ésser conreada pels monjos.

 Franqueses reials de la Granja

El monestir de Santes Creus, des de la seva fundació i durant la seva primera 
centúria i mitja, és a dir, durant els segles XII i XIII es veié afavorit per una pila 
de privilegis i concessions reials, que, en la part que l’atenyien, beneficiaven la 
Granja del Codony. El dia 15 de maig de 1298 i des de Barcelona, el rei Jaume 
II el Just recollia les cartes reials més significatives per les quals eren atorgades 
franqueses a Santes Creus i les confirmava àmpliament acrescudes i perfectament 
definides.39 Fem un lleuger recompte de les gràcies reials que durant aquest segle 
i mig primers de la seva història gaudí la granja del Codony de Santes Creus, i 
que, concretament definides i revalidades l’esmentat any 1298, la salvaguardaren 
en certa manera —cada vegada amb una problemàtica més constrenyent— fins 
a la darreria del monestir.

El dia 29 de desembre de 1164 Alfons I el Cast que ja es titulava rei d’Aragó, 
comte de Barcelona i marquès de la Provença, en un privilegi autoritzat amb se-

38  BPT, cod. 166, f. 233v. Fort, Senyoriu, p. 365.
39  ACA. Reg. 196, f. 256v. Transcrit parcialment a AHNM, cod.532, f. 32v. Publicat aquest darrer fragment – molt 

important i indicatiu- a Fort, Valldossera, p. 104; i íntegrament amb un estudi molt conscienciós a Riu, p.169.
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gell de cera, concedia al monestir de Santes Creus i a l’abat Pere i els seus monjos 
presents i futurs, és a dir, perpètuament, que ningú no pogués entrar a les cases, 
granges o cabanes del monestir amb violència. Recordem que les propietats del 
Codony en aquell temps tot just havien pervingut a la senyoria del monestir, que 
encara radicava a Valldaura. Una granja com la del Codony, llavors tan apartada 
de Valldaura del Vallès, tocant a Barcelona, hagué de sentir-se especialment em-
parada per aquesta salvaguarda reial tan primerenca. Remarquem que el privilegi 
anomena específicament les granges del monestir.

El mateix rei Alfons, a Perpinyà el dia 2 de maig de 1173 i amb privilegi 
igualment segellat confirmava a perpetuïtat al monestir i als seus monjos, totes 
les propietats adquirides, i, tanmateix, les del Codony. També confirmava les que 
es poguessin adquirir en l’avenir. Amb aquest privilegi era garantida al monestir, 
entre d’altres, la lliure possessió de la granja del Codony. 

A Lleida, i el dia 19 de març de 1211, el rei Pere el Catòlic confirmava per 
a sempre tots els privilegis reials concedits al monestir, en la possessió dels quals 
els monjos no podien ésser molestats. I comminava amb severes penes els con-
tradictors de les franqueses i privilegis reials que emparaven el monestiri les seves 
propietats. 

Un altre privilegi emès a Calataiud pel rei Jaume I el Conqueridor el 30 de 
desembre de 1255, titulant-se rei d’Aragó, de Mallorca i de València, comte de 
Barcelona i d’Urgell i senyor de Montpeller, concedia por alou franc i lliure a 
perpetuïtat totes les propietats de Santes Creus a l’abat Guerau i als monjos del 
monestir, i en confirmava la propietat i la possessió; i en aquesta confirmació ma-
tisava com tots els béns monacals eren sota la reial protecció, fermesa, custòdia, 
seguretat i guiatge, que afectaven, també, a les persones. Els fruits de la granja de 
Santes Creus podien ésser conduïts al monestir, o a on fos, lliures de les consuetes 
lleudes o drets de passatge, de portatge, de peatge, de pesatge, de mesuratge; i no 
afectats de cap altra mena d’imposició consuetudinària.

 Érem l’any 1298. Entre el rei Jaume II i el monestir de Santes Creus s’ha-
via establert una profundíssima relació que seria cosa molt llarga de dir ací per 
peces menudes. Per alguna cosa pot afirmar-se sense contradicció possible, que 
Jaume II fou el rei que mes afavorí el monestir de Santes Creus en tots els temps 
de la seva llarga historia. Fou un desig de l’abat Bonanat i dels monjos que el rei 
els confirmes d’una manera explícita i indubtable, les franqueses, immunitats, 
llibertats, donacions, concessions, liberalitats, gràcies, beneficis, guiatges, i d’al-
tres privilegis atorgats pels reis predecessors seus. Així fou aconseguit l’anomenat 
“Privilegi reial major de Santes Creus”, concedit, com hem dit, l’any 1298.

LLIBRE ARXIU EUFEMIÀ FORT BN.indd   33 26/2/18   15:28



34

En aquest privilegi dl rei Jaume en transcriu alguns d’atorgats pels reis que 
abans que ell havien governat Catalunya. Els que nosaltres hem al·ludit, i d’altres 
que no hem recollit. Totes les gràcies reials concedides en ells ara eren solemne-
ment confirmades i envigorides. Hi surten expressament esmentades les granjes 
del monestir. Totes les persones que les habitaven hi anaven compreses explícita-
ment, i Santes Creus hi exercia jurisdicció plena. I perquè enlloc no pogués ésser 
qüestionada la senyoria del monestir, el privilegi reial de 1298 especificava una 
per una aquestes senyories o llocs on la tenia Santes Creus; esmentant, després 
del lloc on està assentat el monestir i les seves terres, immediatament la granja del 
Codony —grangie des Codoyn. textualment—.

En tota la llarga llista d’altres granges, castells, llocs, masos, quadres, domi-
nicatures, possessions, censals, cases, i d’altres menes de senyoria que el privilegi 
relaciona detalladament, el rei només s’hi reserva la senyoria del mar imperi o 
jurisdicció criminal amb sentències de sang, i algun servei de bovatge.

La importància excepcional d’aquesta carta de franquesa tan profitosa a la 
granja del Codony, deriva de la mateixa amplitud i lliteralitat del document. 
Que, ultra el rei, signen e intervenen el comte Ermengol d’Urgell, el vescomte 
Ramon Folc de Cardona i d’altres testimonis de categoria de la cúria i del segui-
ment reials.  

Els privilegis reials que hem referit, i d’altres que no prenen la consideració 
ací, revelen una protecció reial continuada i successivament ampliada que per-
meté la consolidació de la granja del Codony i de les altres dominicatures santes-
creuines que cimentaren entre totes la gran força econòmica de Santes Creus i rel 
seu enorme prestigi moral. 

 La Granja a la Comuna del Camp de Tarragona

La singular institució foral que ha passat a la història amb el nom de Comu-
na del Camp de Tarragona, gestada a la darreria del segle XIII, apareix ja com un 
fet inqüestionable, coherent i eficient com organisme defensor dels pobles asso-
ciats que en realitat eren la majoria —pràcticament la totalitat— dels pobles, de 
les viles, de les entitats de població o termes de la gran comarca, si n’exceptuem 
la capital de Tarragona. El Codony fou una de les entitats de població que s’hi in-
tegrà més aviat. Una de les primeres proves, cronològicament parlant, que tenim 
de la Comuna, fou ol reclutament voluntari entre els pobles del Camp per anar a 
la croada del regne de Granada proposada pel rei Jaume II el Just l’any 1309; un 

LLIBRE ARXIU EUFEMIÀ FORT BN.indd   34 26/2/18   15:28



35

dels reclutats en la campanya era del Codony.40 De quin Codony? De la granja 
de Santes Creus, o d’algun altre lloc integrat encara a l’extensa zona anomenada 
Codony, o d’un nucli que se n’havia desintegrat prenent-ne el nom genèric? En 
aquest cas, versemblant seria del Codony darrerament annexat a Perafort, pel 
qual ens decantem, encara que sense cap argument contundent. El fet que hi anés 
a càrrec d’una senyora dels Montoliu, i que la Granja llavors encara estava conre-
ada directament pels monjos de Santes Creus, ens semblen indicis versemblabes. 
Com el fet que el 1359 el Codony s’integrava a Tarragona pel cens de les corts 
d’aquest any, que així assolia fins a 1.127 focs.41

El Codony era present amb participació ben activa a la cèlebre sessió comu-
nal juntada a la Selva del Camp —que era la seu ordinària de totes les reunions 
comunals del Camp, i on eren servades les seves actes— el dia 20 de desembre 
de 1377; fou una magna assemblea, potser una de les més apassionades que mai 
vagi celebrar la Comuna, que resolgué d’enviar representants seus a Roma a de-
fensar-ne els interessos. Però probablement aquesta representació tampoc no és 
adjudicable a la granja de Santes Creus, com tampoc els 14 focs que el cens de 
1378 en relaciona.42

Tanmateix sabem d’una manera prou certa, inqüestionable, que aquell ma-
teix segle XIV, la granja del Codony dels monjos de Santes Creus ja estava in-
tegrada a l’organisme foral. El 4 de desembre de 1391 el rei Joan I vengué a 
l’arquebisbe de Tarragona Inyigo de Vallterra tots els drets reials sobre les entitats 
de població del Camp de Tarragona integrades en la Comuna. I val a remarcar 
que en la llista d’aquestes localitats que ens n’ha estat tramesa es fa una claríssima 
distinció entre algunes d’aquestes entitats relacionades d’una manera pretesa o 
real amb la zona que a mitjan segle XII era coneguda amb el nom genèric del 
Codony; així hi son indiduades Villalonga, els Garidells, Peralta, Renau, El Co-
dony, i la Granja dels frares de Santes Creus. És a dir, que el Codony i la granja 
constituïen dues entitats de població diferents, integrades totes dues a la singular 
institució foral.43

40  Fort, Comuna, p. 40.
41  Morera, T.C· II, p. 466. No ens sembla totalment balder de pas sar pel sedàs d’aquest examen aquesta i d’altres 

actuacions constatades del Codony a la Comuna; simplistament adjudicables a la Granja del Codony de Santes Creus.
42  Fort, Comuna, pp. 89 i 355.
43  Blanc, II, pp. 69-84
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En la recaptació de 1392 per a maridatge no ho sembla relacionada l’enti-
tat de la granja. El Codony pròpiament dit hi és comprensiu de 14 focs44; si bé 
acumulats els de la quadra anomenada de Montoliu i la de Requesens. Sembla, 
doncs, que caldria considerar només ací les relacions que amb la Comuna del 
Camp de Tarragona ens consten enregistrades amb el nom de la granja de Santes 
Creus, o dels frares o monjos. Les coses no són tan simples. Les mateixes actes de 
la Comuna ens les compliquen. Quan el 1563 el comuner Miquel Joan Gili ideà 
el pla viari del Camp de Tarragona, atribueix el nom del Codony a la Granja dels 
Frares, que, en el cens de poblacions de la Comuna el 1564, comptava amb set 
focs, mentre que el Codony pròpiament dit en tenia 12.45

La Granja de Santes Creus estigué present a la gran reunió de la Comuna de 
Tarragona el 6 de desembre de 1597 que desembocà en el fracàs que ja ha estat 
historiat, i que s’escapa de l’interès de la Granja mès enllà de la presència d’aques-
ta, que documenta la seva participació activa en la gestió comunitària.46 Com és 
presumible, aquesta participació, que valia la pena de fer constar, mai no tingué 
pes decisori; ni, que sapiguem, no aportà cap altra valor a l’organisme que el que 
avui en diríem consensual. Que ja és molt, és clar. Si no podem adjudicar a la 
Granja cap intervenció assenyalable, tampoc no en podem referir cap oposició 
en cap sentit. 

Podríem puntualitzar unes quantes intervencions de la Granja precisament 
en el període conflictiu de la Guerra de Successió a la primeria del segle XVIII 
que, definitivament, havia de produir la mort de la Comuna. Fou una partici-
pació honesta, sincera, a la causa austròfila, molt d’acord amb la política que 
en aquest sentit seguí fins al sacrifici tota Cataluña, la Comuna destacadament 
i també el monestir de Santes Creus. I que no serví per altre cosa que per a an-
goixar els bons pagesos de la granja amb oneroses contribucions a la contesa, la 
pèrdua de la qual havia de significar la subjecció per la força de tot un poble al 
caprici del vencedor.46a 

44  Morera, T.C., II, p. 668,
45  Fort, Comuna, pp. 161 i 163. 
46  Fort, Comuna, p. 181.
46a  Fort, Comuna, pp.241, 245, 250 1 251, principalment.
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 L’establiment i la senyoria a la Granja

La zona del Codony colonitzada per Santes Creus, doncs, anà perdent el seu 
nom genèric per donar prioritat al nom de la Granja dels Frares, o de la Granja, a 
seques, sense genitiu. Si d’una banda algun nucli de població adoptava el nom del 
Codony, com a propi, la colònia de Santes Creus, almenys in situ, preterí aquest 
nom, que de fet perdé, per a donar pas al que hem dit de la Granja. Calia la dis-
tinció principalment quan el nucli de població de la Granja deixà de constituir 
una secció del monestir de Santes Creus. Es a dir, quan es produí l’establiment 
de pagesos a la Granja, que seguí a la conreria del monestir però ja no regida per 
un monjo granger i conreada directament per un grup de monjos o servidors de 
Santes Creus; sinó donada al conreu de famílies que hi foren establertes.

Els documents conservats i coneguts de la casa nos ens han deixat constància 
de quan os produí el fet. Les famílies de pagesos que s’hi instal·laren foren consi-
derades de la parroquialitat de Vilallonga: un clergue d’aquesta església n’atenia 
les necessitats espirituals des que els monjos deixaren d’habitar la granja, on per-
severava l’esglesiola que Santes Creus hi trobà i conservà, des que adquirí aquelles 
terres, la parroquialitat vilallonquenca de la granja de Santes Creus no s’hi ha 
alterat mai, encara que quan foren suprimides les senyories al terme de la Granja 
passés a integrar el municipal del Morell, al qual encara pertany avui. Però la 
Granja, fins l’ajustament municipal de la primera meitat del segle XIX constituí 
un terme apart, autònom absolutament, no dependent ni de Vilallonga, ni del 
Morell ni de cap altre entitat, llevat de senyoria de Santes Creus.

Les famílies establertes a la Granja, doncs, esdevingueren automàticament 
vassalls sòlids del monestir, és a dir, compromesos a una fidelitat absoluta i total 
ala senyoria; naturalment, composta per aquesta, és a dir, el monestir, amb algu-
nes obligacions dimanants de la solidaritat: l’esperança entesa de tal manera que 
el vassall havia de rebre ajuda del senyor contra tota mena d’adversaris, i aquest 
no podia prestar-la a ningú contra el vassall. Aquesta qualitat de vassallatge obli-
gava –més en teoria que a la pràctica— haver de prestar homenatge de fidelitat 
a l’abat de Santes Creus cada vegada que aquest hi era novament elegit, i aquest 
acte equivalia, si no se’n feia expressa confessió, a la renovació del vassallatge 
solidari.

És ben cert que l’arquebisbe de Tarragona, senyor temporal d’extensíssimes 
zones del Camp de Tarragona, pretengué obstinadament la senyoria temporal de 
la granja de Santes Creus, i que alguna vegada fins i tot intentà d’atribuir-se-la-hi 
per via de feta, però mai no bo aconseguí. El monestir, basant-se en la donació 
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al·lodial que els n’havia fet el comte Ramon Berenguer IV impugnà sempre les 
pretensions arquebisbals, o més senzillament, de l’església tarragonina; si més no 
per a evitar que els pagesos establerts a la seva granja haguessin de prestar cap 
mena de vassallatge, ni dependre de cap manera de l’autoritat eclesiàstica en les 
qüestions de servitud temporal.

El monestir exercitava sobre la granja el test de ferma fatiga; i percebia el 
terç avançat ei s’esdevenia que algun dels pagesos establerts allí en traspassava a 
un altre les terres; la quantitat pactada en la transacció era repartida, dues parts 
per al cedent i una per al monestir que així hi reconeixia corn establert el nou 
conreador.

És curiós que el monestir no donà les terres de la Granja als pagesos que s’hi 
establiren exactament amb el tracte generalment conegut per rabassa morta. Se-
ria curiós d’aprofundir les activacions per les quals Santes Greus en alguns casos 
mantingué aquella fórmula senyorial, i en d’altres la humanitzà transformant-la 
en un contacte més d’arrendament a cens anual fixe en diner o en espècie. El nos-
tre cas era mixt: entre tots els parcers de la Granja pagaven anualment a Santes 
Creus dotze sous en moneda de Barcelona i noranta quartans d’oli a la mesura 
de Tarragona.47 En el temps que aquestes condicions eren vigents —el tombant 
del segle XIV i durant tot el XV— la part de les terres de la riba esquerra del 
riu Glorieta era un gran oliverar, ja existent des del segle XII; que justifica una 
tan considerable percepció d’oli pel monestir. Amb tot, tocant a la Granja i for-
mant-ne part, hi havia una peça do terra, anomenada la propietat de Danda cap 
a la banda del Morell i partint amb les propietats dels frares hospitalers de l’ordre 
de Sant Joan de Jerusalem; els conreadors d’aquesta finca, primordialment de 
sembradura, pagaven anualment al monestir quinze quart eren d’ordi.* 

No sembla que fossin els primers establiments els efectuats per Santes Creus 
a la Granja el dia 5 d’octubre de 1396 a favor de sis famílies. Mes aviat fa l’efecte 
d’un arranjament de les vivendes i un cert millorament de llurs contribucions. 
Hi coneixem el pacte obligatori per part del monestir de bastir-los alli llurs cases 
per tal que hi visquessin i hi romanguessin, amb pena de comis en el cas que les 
deixessin abandonades durant un any, amb el terç avançat en e1 cas de traspàs i 
la parceria que s’ajustà en aquesta ocasió al quart de percepció del blat o gra que 
collissin a les terres mes riques, i del cinquè a les més magres o menys fèrtils i a les 
de secà. Cada família també, estava obligada a la prestació d’un jornal de tragí i 

47  AHNM, cod. 459, f. 48v.
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un altre de batuda cada any. Totes aquestes contribucions, però, foren rebaixades 
i més d’una vegada reconsiderades, perquè les condicions de vida i de conreu eren 
canviants com els temps, i sempre. De manera que a la primeria del segle XVIII 
les percepcions del monestir a la granja es reduïen exactament cada any a vint 
lliures, sis sous i vuit diners en moneda i vint-i-cinc quartans d’oli.48 

Diguem, perquè en realitat era així, que el monestir i els seus pagesos de la 
Granja del Codony concordaren sempre pacíficament les condicions que s’ajus-
taven a les circumstàncies dels temps. No podríem assenyalar topades, ni refrecs 
notables amb els vassalls de la granja perquè els monjos de Santes Creus exerciren 
damunt d’ells una senyoria humanitzada, d’acord amb les exigències de cada 
generació. Encara que avui pugui semblar altrament. Cal considerar totes los 
condicions amb l’òptica corresponent a cada època i a les circumstàncies que 
comportava. 

 Sota el signe de Santes Creus

L’establiment de pagesos a la Granja no suposà de cap manera, la desentesa 
de Santes Creus als seus problemes. L’esperança per part del monestir als homes 
sobre els quals tenia vassallatge fou exercida, n’hagué d’ésser moltes vegades en 
el transcurs dels segles, tan sovintejats de sotsobres i influïts dels canvis lògics 
a la societat, te clar que les positures que ens consta que calgué que prengués 
més d’una vegada el monestir pretenien de salvar els propis interessos; però no 
és menys veritat que la salvaguarda de molts drets dels monjos sobre la Granja 
suposaven la continuïtat d’unes possibilitats de supervivència que beneficiaven 
els vassalls. Creiem que podem establir que els pagesos de la granja podien ésser 
considerats afortunats, perquè conreaven unes terres fèrtils, en la seva majoria de 
regadiu, agraïdes a l’esmerç per poc que les ajudessin les condicions atmosfèri-
ques, i sempre salvaguardades per la tutela monasterial. 

Antigament hi havia, almenys, dos molins que funcionaven a les propietats 
de Santes Creus al Codony: l’un era a la de la Casa Rodona, es a dir, a la banda 
amunt del riuet d’Alcover, encara que al llit del riu Francolí. L’altre era més avall, 
tots dos al curs descendent i a la riba dreta. Aquest segon és el que ha perseverat, 
sembla, amb el nom de molí de la Granja, que funcionà fins al començament del 

48  BPT cod. 166, f.222.
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present segle —almenys era habitat— i l’edifici del qual encara existeix abandonat 
i enrunant-se. En aquests dos molins sabem que tenia part el monestir; part que 
l’any 1356 eren disset lliures de cens anual. Els molins que Santes Creus tenia aquí 
tocant al Francolí tenien el dret de prendre’n l’aigua per al seu degut funcionament. 
També en prenien per a regar les terres. Aquest ús de l’aigua fluvial comportava la 
facultat d’obrar rescloses, d’obrir sèquies, de conduir recs. Aquests drets, aquestes 
oonsuetuds i aquestes pràctiques que Santes Creus hi exercitava sempre que con-
venia provocaren qüestions amb altres drethavents que produïren una veritable 
proliferació de documents per a concordar, entendre’s i conviure amb harmonia.49 

No sabem de quina naturalesa eren, però no seria estrany que pretenguessin 
de prendre’s la justícia pel seu compte en alguna qüestió d’aigues o d’altra mena 
de servituds i drets —els problemes d’aquesta mena sempre han estat proliferants 
i enverinats al Camp de Tarragona, i en molts altres llocs —els malfactors que 
l’any 1353 atacaren atropelladament la Granja de Santes Creus. L’abat se’n quei-
xà al rei, i aquest, que era Pere III el Cerimoniós, des de Barcelona —el 20 d’abril 
d’aquell any decretà que els actors d’aquells excessos fossin pregonats a la ciutat 
de Tarragona. Aquesta publicació no fou efectiva per una qüestió de jurisdicció 
que interposà l’autoritat eclesiàstica contra la pretesa del rei, sempre discutida 
allí. Que el fet tingués una solució o una altra, però, no lleva que el monestir 
seguia la seva consueta i obligada acció d’esperança als habitants de la Granja i als 
seus béns, que, al cap i a la fi, eren vassalls i béns de Santes Creus.50 Ens fa pensar 
que pogué ésser un problema d’aigües el que motivà ela excessos referits, perquè 
l’any següent troben plantejat un problema entre el monestir i els vassalls de la 
seu de Tarragona sobre l’ús que tots feien de les aigües del riu Francolí, tant per 
a regar, com per a fer anar els molins. Per tal de resoldre equitativament, ja que 
l’afer s’havia posat una mica tens, es deixà a l’arbitri de l’infant Pere, el qual el 
23 de setembre de 1354 el cometé a Ferrer de Gonolleres, notari de Tarragona, 
segons document que n’atorgà a Barcelona on residia l’esmentat infant.51

Aquesta esperança reial, fruit dels privilegis que hem relacionat i de tota una 
trajectòria de reial salvaguarda, fou ratificat solemnement i d’una manera especi-
fica pel que concernia a la granja del monestir de Santes Creus al Codony, el 2 de 
mare de 1490.52 I com a testimoni forca tardà de la senyoria activa exercida pel 

49 BPT cod. 166, f.223.  
50 Morera, T.C., II, p. 445.
51 ACA, Reg. 1601, f.28.
52 AP, arm. 5, cal.26, nº 1, ff.8 i 9.
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monestir a la seva granja l’arxiu antic de Santes Creus conservava un document 
prou expressiu actuat l’any 1571 pel notari Jaume Minguella, de Guimerà, a 
instància precisament de la reial Audiència.53

Als molins que Santes Creus tenia a la seva granja del Codony havien d’acu-
dir els vassalls de les senyories veïnes a practicar-hi llurs moltures. Eren els habi-
tants de la Secuita, senyoria de Santes Creus des del 1230 i d’altres adquisicions 
més tardanes com la quadra o granja de la Tallada, i els Garidells. Tots els vassalls 
del monestir d’aquella rodalia eren constrets a haver de moldre als molins de la 
Granja. No sempre, però, els esqueia, i aquella obligació era objecte de sovinte-
jades i greus omissions. Calgué a Santes Creus cridar l’atenció dels seus vassalls 
sobre això. Coneixem una concòrdia que per a fixar-ne les penalitats fou actuada 
por Miquel Ortells, notari de Valls, el 9 d’abril de 1580, que imposava la pena 
de satisfacció de la moltura no practicada als molins del monestir i d’altres penes 
detallades en l’escriptura que se’n redactà.54

Hom diu que el monestir de Santes Creus destinava a la granja un mon-
jo anomenat majoral amb el càrrec d’administrador55; això només és veritat en 
part. Si no fou als primers temps, i encara esporàdicament, no sembla que mai 
hagués residit d’una manera efectiva de compliment d’un càrrec permanent un 
monjo de Santes Creus a la granja. Que un dels monjos del monestir tingués el 
nomenament de majoral de la Granja és versemblant; però aquest nomenament 
i el compliment de les obligacions que li imposava, era totalment compatible 
amb d’altres nomenaments i càrrecs monacals. Si l’específic de la Granja l’obligà 
alguna vegada a haver-hi d’anar, sempre fou ocasionalment. L’administració de 
la Granja de Santes Creus, naturalment, s’anà adequant als costums que anaven 
evolucionant. Els pagesos residents a la Granja, una llarga dotzena de famílies els 
darrers temps del monestir, certament es dedicaven al conreu de les terres que els 
eren a tocar: però no exclusivament. Com tampoc les terres que integraven la di-
latada hisenda que era la Granja no eren conreades exclusivament pels habitants 
d’ella. Ho havient anat produint els costums irreversibles que les generacions 
anaven introduint a la seva manera de viure i de tractar. A l’arxiu de Poblet és 
conservat un Capbreu del lloc i terme de la Granja corresponent a l’any 1792. 
En les declaracions d’aquesta capbrevació intervingueren 46 persones, només 14 

53 BPT, cod. 166, f. 223.
54 ABSC, carpeta del s. XVI.
55 Morera, Geog. p. 337.
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de les quals eren veïnes de la Granja; d’elles, el batlle, un regidor i altres tres de-
clarants amb lletra; 22 eren de Vilallonga, amb 10 lletrats; 3 del Morell, amb un 
sol analfabet; 2 de la Selva del Camp, tots dos amb lletra, un dels quals era l’única 
dona declarant; un de Tarragona era sacerdot, i, naturalment, lletrat; un altre del 
Rourell, també amb lletra i era capità d’infanteria. Com es pot apreciar el per-
centatge de persones amb lletra hi és molt considerable. Per contra, al capbreu 
dels Garidells establert aquell mateix any, trobem quatre veïns de la Granja que 
travessaven el riu Francolí i hi anaven a conrear terres; aquest capbreu actualment 
també és guardat a l’arxiu actual de Poblet.55a

Diguem que la Granja de Santes Creus al Codony fou la granja monastirial 
per antonomàsia. El monestir va tenir diverses i importants d’altres granges du-
rant els seu set segles d’història. Però cap d’elles no conservà aquest nom, totes 
l’anaren perdent en córrer el temps. La Granja que perdurà fou la del Codony. 
Encara avui aquella partida de terres feraces és la Granja, així, sense altre nom. I 
fou una senyoria a la qual el monestir atribuí tota la importància que mereixia. 
Podem dir, per exemple, que els documents que s’hi referien ocupaven tres ata-
peïts calaixos de l’arxiu antic del monestir. Allò lamentable és que tots aquests 
documents foren dispersats l’any 1835 i cal que siguin donats per perduts.

 Fi de la senyoria. La desamortització

No caldria dir-ho; la senyoria de Santes Creus a la Granja rebé on cop mortal 
amb l’abolició de tota mena de vassallatges decretada per la Constitució de Cadis 
l’any 1812. Aquest fet, que tingué conseqüències pràctiques ben poc significati-
ves, que no alteraren de fet les coses, almenys immediatament, fou, amb tot un 
mal presagi per a la senyoria, que havia de morir definitivament amb la mort de 
qui 1’exercia: el monestir de Santes Creus. S’extingí, efectivament la secular se-

55a Aquests dos capbreus, amb molta altra documentació diversa referent a Poblet principalment, fou lliurada durant els 
anys de la segona república pel Sr. Ferran Valls i Taberner, director que era llavors de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
de Barcelona, al senyor Eduard Toda, restaurador de Poblet. Aquests documents s’havien acumulat allí no sabríem dir 
de quines procedències. Com fos, no hi estaven catalogats, ni la llur existència no hi estava enregistrada. Formaven 
part d’una més cabalosa pila de papers, llibres i lligalls que el senyor Toda ens encomanà de triar-hi els de Poblet, ja 
que allí hi havia papers molt diversos i de diverses procedències arxivístiques diríem totalment escampats després de 
la desamortització del 1835. Nosaltres en triàrem tots els que trobàrem de Poblet, de Santes Creus, de Vallbona de les 
Monges, preferentment; però també posàrem de ban da d’altres fons, que a l’hora de carregar, també foren con duïts a 
Poblet. Entre ells diríem que hi havia un grapat de coses procedents del monestir femení cistercenc de Trasobares, si no 
ho recordo malament. 
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nyoria dels monjos per tal que la Granja passés a mans d’un propietari moltíssim 
més exigent i autoritari que els monjos. Però no precipiten els fets. 

El trienni anomenat constitucional del primer quart del segle XIX extingí 
per decret la gairebé totalitat dels monestirs de tota Espanya. El de Santes Creus 
no se n’escapa. Els seus bens foren adjudicats a l’Estat i trets a publica subhasta, 
i venuts. I, particularment, els bens segrestats al monestir de Santes Creus, tots 
trobaran comprador en aquell període. Érem l’any 1821. El dia 6 de maig apa-
reixia un avís al públic on es domava compte com en virtut de la providència dic-
tada pel Jutjat de Primera Instància de Tarragona s’estava subhastant des del dia 
primer de maig d’aquell any 1821, entre d’altres béns procedents del monestir de 
Santes Creus, un molí fariner amb el seu hort del costat d’un jornal de cabuda, 
situat al terme de la Granja del Codony, taxat en dues mil set-centes trenta-set 
lliures i quatre sous. I, per rematament del dia 5 de gener de l’any 1822, Maria 
Gil, de Barcelona, i pel preu de cent-set mil cinc-cents seixanta-tres rals, comprà 
a l’Estat aquell molí fariner i l’hort adjunt. Cal suposar que igualment fou po-
sada a la venda la resta de les finques o propietats en què fou dividida la Granja 
de Santes Creus, segons sembla, perquè es evident que un jornal de terra només 
n’era una ínfima part, la que en devia disfrutar el moliner. La finca total de la 
Granja contenia una àrea de moltes dotzenes de jornals de terra, com és evident 
encara avui a qui coneix una mica aquell paratge. 

Els canvis polítics de què fou víctima el sotragat segle XIX, tant polaritzats 
singularment a la seva primera meitat, desferen allò que havia fet el periode cons-
titucional. Els compradors, tan aprofitats especuladors, encoberts i encobridors 
de negocis tèrbols, com se vulgui, en foren desposseïts, sense que l’Estat els rein-
tegrés cap dels bestrets de les llurs compres. Aquesta fou una tàctica funestíssima. 
Primerament, perquè no era justa. I després, perquè el ressentiment dels perju-
dicats redargüí ferotgement al cap d’uns quants anys. A l’empar d’una legislació 
proliferant, una mica desorientadora i tot, i, principalment, pel celebrat decret 
de Mendizàbal,— al qual hom ha fet únic cap de turc responsable de la desamor-
tització— la propietat de l’esmentat Gil fou reconeguda i degudament protocol-
litzada per escriptura pública d’adquisició —títol legal de propietat, és clar— que 
li lliurà i sancionà el notari tarragoní Joaquim Fàbregas i Caputo el 29 d’abril de 
1841. Cal suposar que d’una manera semblant degueren entrar en possessió legal 
i definitiva els altres compradors, o comprador, de les altres dilatades terres que 
integraven la Granja de Santes Creus.

Totes aquestes terres, presidides per un conjunt d’edificis llavors totalment 
habitats per una bona dotzena de famílies que hi vivien i hi conreaven aquelles 
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terres, i agrupats principalment formant una ben folgada plaça presidida per 
l’esglesiola de Santa Maria d’Agost, passà a integrar el municipi del Morell, com 
a agregat seu. Amb tot, l’esglesiola i el veïnat seguí pertanyent a la jurisdicció 
parroquial de Vilallonga, com sempre, que hi enviava un sacerdot beneficiat de 
la parròquia de Sant Martí, el qual hi celebrava la missa diumengera i de totes 
les altres festes de guardar. Tradicionalment els habitants de la Granja celebraven 
cada any la seva festa major el dia de la Mare de Déu d’agost, a la qual de sempre 
estigué dedicada l’església de la Granja, des del segle XII quan hi arribaren els 
monjos de Santes Creus. Els monjos cistercencs tenen per costum de dedicar tots 
els seus monestirs a Santa Maria, Mare de Deu. La granja del Codony no havia 
d’ésser una excepció. Els veïns de la granja practicaven el seu compliment pasqual 
a Vilallonga hi rebien els sagraments de l’Església i la terra sagrada del seu cemen-
tiri parroquial. Això, de sempre. La desamortització, i els nous propietaris de la 
Granja hi canviaren moltes coses. Però això no. La parroquialitat velallonguina 
de la Granja ha perdurat mentre una sola família hi ha viscut. Encara avui, de 
dret, hi exerceix la seva jurisdicció, tot i que ja no hi visqui ningú.

No sabem per quina mena de procés la Granja haurà arribat als seus propi-
etaris actuals. Certament, no ens cal saber-ho. Si ens hi endinsàvem ens podíem 
arriscar a desvetllar terboleses que ja no és hora d’esventar i propagar. El procés 
de la desamortització, d’altra banda, està tan ple d’ombres i de camins tortuosos, 
que es fa difícil de treure l’entrellat massa de pressa de qui foren els aprofitats 
compradors de les finques dels regulars que ajudaren a provocar-ne el definitiu 
despullament. Hi ballen massa homenets de palla que amaguen sovint la verita-
ble identitat dels veritables compradors. La Granja de Santes Creus, de la manera 
que fos, ja a la segona meitat del segle passar era de la casa marquesal de Vallgor-
nera. De la senyora marquesa, han sentit a dir els actuals vells de la comarca als 
avis que els han precedit. 

De fet els pagesos del Morell, de Vilallonga o d’altres llocs d’aquelles rodalies 
mai no veieren enlloc la senyora marquesa de Vallgornera. No l’han coneguda 
mai com a senyora propietària. Només n’han sentit parlar. Ells han tingut sempre 
els tractes amb els administradors. La senyora marquesa de Vallgornera sempre 
ha estat un nom reverencial, potser per llunyà i tot, d’una senyoria prepotent. A 
darrera hora era una sort de poder tenir a parceria, o a arrendament, una peça 
de terra a la Granja. La Granja, rica d’aigua, és una partida de regadiu agraïda a 
l’esmerç pagès. Per això els pagesos de la rodalia aprengueren i transmeteren als 
seus descendents, de pronunciar una mica referencialment mitificat, el nom de la 
senyora marquesa. Que, això sí, a través dels seus Administradors, era puntual a 
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cobrar els arrendaments i a recollir les parts d’una de les hisendes més productives 
de tot el Camp de Tarragona. 

 La Granja, avui

El diccionari geogràfic de Madoz, elaborat a mitjan segle XIX, ens dóna una 
verídica notícia de la Granja a la qual atribueix una desena de cases, pertanyent al 
municipi del Morell i a la parròquia de Vilallonga. Ens refereix que hi havia una 
esglesieta on cada diumenge s’hi deia missa.

Després de més de mig segle d’aquesta notícia tan breu i substanciosa, tota 
plena de la veritat real, sorprèn ben desagradablement que Morera ens informi, 
ja ben entrada la segona dècada del present segle XX, que la Granja dels Frares 
és un petit lloc de 30 (trenta) o 40 (quaranta) cases, d’antiga construcció, prop 
del riu Francolí, amb una ajuda de parròquia del Morell; que havia estat conegut 
antigament com la casa Rodona del Codony. De tot això que retraiem hi podia 
haver ben poca cosa de veritat. Trenta o quaranta cases són moltíssim excessives 
adjudicades a una poblacioneta que a tot estirar en tingué una quinzena. No 
cal pensar que tipograficament hi posaren un zero de mes, perquè llavors tres o 
quatre cases haurien estat massa poques. Tampoc no eren d’antiga construcció; 
l’aspecte que llavors havia de presentar el poblet no podia recomanar aquesta 
apreciació; encara que de fet, als dintres de les cases hi hagués egregis vestigis que 
es poden calendar com del segle XII o XIII, externament, no ho denunciaven, 
al contrari. Tampoc no era cap ajuda de parròquia del Morell; ni, que sapiguem, 
de Vilallonga. Tampoc no hi havia hagut ací antigament la Casa Rodona del 
Codony, encara que retregui la frase llatina del topònim, que no prova res de 
la ubicació i que ja tenim documentat i hem dit que era a l’altra vessant, cap a 
tramuntana, del riuet d’Alcover. És de doldre que Morera ens servís tantes ine-
xactituds en tan poques ratlles.

Allò més inversemblant, però, és la succinta informació que ens serveix el 
Nomenclàtor, quan referint-se a la Granja dels Frares ens diu que és un “poblat 
agregat de cases escampades de pocs habitants”... amb una església agregada a la 
parròquia del Morell”. És ben llastimós

La Granja de Santes Creus, o dels Frares, avui és un conjunt enrunat de ca-
ses; no escampades, sinó ben compactament unides a redós principalment d’una 
folgada plaça quadrangular oberta totalment pel seu costat de ponent. El més 
aviat dilatat terme antic de la Granja i als darrers anys, mai no ha contingut, 
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fora d’aquest nucli, cap altra casa habitable i habitada que el molí de tocant al 
riu i que s’escau a unes poques dotzenes de passes de la Granja pròpiament dita. 
Fa de mal apreciar si n’hi havia deu o dotze de cases; ni gaires més, ni gaires 
menys. Avui tot plegat està envaït per rebrolls d’acàcia, d’altres arbres que hi han 
proliferat espontàniament i una densa i luxiriant abundor i varietat d’espècies 
vegetals, amb predomini d’esbarzerars. A la dreta d’entrant a la plaça es dreça 
una de les acàcies que la degueren fer amena als seus bons temps. La resta en són 
re brolls nascuts i crescuts a la bona de Déu. Tota aquesta vegetació espontània i 
incontrolada és una gran ajuda per als elements atmosfèrics encarregats d’aterrar 
definitivament aquest poblet que hem intentat d’historiar. 

Ens diuen que el poblet fou abandonat definitivament després de la guerra 
civil. Abans, l’any 1936, encara hi vivien tres o quatre famílies; només. Sense 
electricitat, sense telèfon, encara que ben poc lluny de Vilallonga —potser només 
dos quilòmetres— la gent no hi ha volgut tornar. El poblet, sembla, ha servit 
de lloc on anar a cercar els materials per a edificar. Ens han dit que les taules de 
l’Església i els cabirons i altres materials que sortiren del seu enderroc s’aprofita-
ren per a una construcció més o menys comunitària del Morell. Aquest ha estat 
l’INRI del poblet de la Granja.

D’un poblet molt ben situat, val a dir-ho. A poca diferència d’on parell de 
centes passes de la confluència del riuet d’Alcover amb el Francolí, en ple paratge 
de terra de conreu d’excel·lent qualitat, on els arbres creixen aviat i on es poden 
guanyar diverses collites cada any, sembla mentida que hagi estat tan desestimat. 
Avui tot hi és desolació. Tot està a punt de destruir-se, inexorablement. À la 
banda septentrional de la plaça que hem dit, ben folgada, ho t’ornem a remar-
car, s’hi esbatana el marc de la porta de l’esglesieta, de pedra picada. S’aguanta 
la façana, inexpressiva, de construcció de maçoneria, que, al capdamunt encara 
manté l’espadanya que havia sostingut una campana. Només té sentit melangiós 
d’una construcció potser del segle XVII, d’una nau; també molt folgada per al 
veïnat que servia.

De portals oberts en aquesta plaça n’hi ha d’altres d’emmarcats en pedra 
picada. Un d’ells conté una inscripció indicativa: ANY 1788. Llavors encara la 
Granja era de Santes Creus.

Hom s’adona aviat com d’entre la barreja indiscriminable d’èpoques que hi 
han deixat el seu rastre utilitari, no son rares les mostres d’arcs i portalades dels 
temps més reculats. Del segle XII i del XIII. S’hi veuen de seguida. Probablement 
si s’hi furgava en trobaríem moltes més. Tot plegat ens parla, doncs, d’una pros-
peritat molt pretèrita i de com Santes Creus estimà la seva granja quan des del 
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seu començament l’insigní amb construccions tan egrègies com palesen aquestes 
restes arquitectòniques.

El molí mateix, a la nau baixa presenta, a dins, uns arcs lleugerament apun-
tats, molt sòlids, i a fora, a llevant restes d’un portal de pedra molt corcada i 
erosionada; però també datable a la primeria de la Granja.

La major part del que fou terme de la Granja ha hagut d’ésser venuda per a 
establir complexos industrials. Pràcticament des de les parets del nucli urbà, a la 
banda d’avall del camí que va al molí i al riu; entrant, però, bona cosa terra en-
dins, ara és terra abandonada que apareix com un malastruc herald de la destruc-
ció fatal de la Granja i del seu terme, i preludi sinistre de la seva total desaparició, 
esborrant-ne tota mena de record viu.

Barcelona, 6 de novembre de 1978
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 Introducció

La Granja del Codony, o la dels Frares del terme de Morell com es coneix ara, 
fou una de les granges que pertanyeren al Monestir de Santes Creus des del segle 
XII fins el segle XIX, quan va passar a dependre administrativament de l’Ajunta-
ment del Morell. Actualment el lloc està totalment abandonat i les seves cases en-
runades, però durant segles esdevingué una prospera comunitat agrària. En aquest 
article intentarem resumir la seva història publicada, el 2015, en el llibre “La 
Granja del Codony” editat per l’Ajuntament del Morell i del qual en soc autora.

 Ubicació

Eufemià Fort va fer un treball, fins ara inèdit, en que explicava la ubicació de 
la Granja del Codony, que titulava “EL CODONY DEL CAMP DE TARRAGO-
NA. Ubicació i unes quantes notícies de la granja de Santes Creus”. Fort, explicava 
que en la historiologia de la zona s’havien produït algunes confusions, col·locant 
la Granja de Codony unes vegades a la dreta i altres a l’esquerra del riu Francolí. 

Quan Ramon Berenguer IV, el 1160, va donar un territori del Codonya 
l’abat, monjos i monestir de Valldaura, que al cap de poc temps seria de Santes 
Creus, indicava clarament que es trobava a la dreta del riu “… de la riba del 

La Granja del Codony

Pilar Riera
Historiadora

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVII: 49-72 (2015)
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Francolí devers ponent,…”. Posteriors donacions a la mateixa zona deixaven clara 
la ubicació de la Granja del Codony. En Fort la situa: 

“… era justament a l’angle de l’aiguabarreig del riu Glorieta, que 
ve d’Alcover, i del riu Francolí, que baixa de la Conca de Barberà; 
aquest angle era format per la riba dreta de cadascun d’aquest dos cursos 
d’aigua,..” 

La confusió d’alguns historiadors venia donada perquè a uns pocs quilome-
tres més avall del curs del Francolí, a l’esquerra, s’hi trobava un nucli de població 
nomenat Codony. 

Així doncs, la Granja del Codony es troba en el Camp de Tarragona, comar-
ca del Tarragonès, actualment, com ja hem dit, forma part del terme del Morell, 
i es troba entre aquest poble, Vilallonga del Camp, el Rourell i els Garidells, a la 
confluència on el riu Glorieta desemboca en el riu Francolí.

 Marc històric anterior l’origen de la Granja del Codony

A partir de la segona meitat del segle XI el comte de Barcelona va promoure 
una sèrie d’intents per tal d’arribar fins a Tarragona. Seguint les mateixes pautes 
utilitzades en la recuperació del que s’anomena la Catalunya Vella, feia conces-
sions del territori a diversos senyors per tal que projectessin i duguessin a terme 
l’ocupació definitiva de Tarragona i tota la comarca que l’envoltava, a canvi de 
fidelitat i mantenir diversos drets sobre el nous llocs conquerits. 

Els diversos intents d’establir-se a la ciutat i al camp fracassaren. Però a l’any 
1118 s’inicià el camí vers la seva definitiva recuperació. Aquell any, el bisbe de 
Barcelona, Oleguer, va rebre del comte Ramon Berenguer IV (1097-1131) la 
ciutat de Tarragona i el seu territori, per tal que hi restaurés la Seu metropolita-
na. Això significava que el bisbe Oleguer passava a ser el senyor de la ciutat i del 
Camp de Tarragona, amb dret de poder poblar i governar tota la regió. A més, 
el papa Gelasi II ja li havia atorgat, el 1116, el títol d’arquebisbe de Tarragona. 

Però aquests títols eren merament teòrics mentre no s’ocupés la ciutat, es 
repoblés i es defensés dels sarraïns que encara habitaven a la serralada de Prades. 
L’arquebisbe Oleguer va encarregar aquesta tasca a Robert Bordet, però l’empre-
sa va fracassar parcialment, doncs l’arquebisbe mai va residir a la ciutat de Tarra-
gona. L’organització efectiva de la Seu no es dugué a terme fins després de 1146, 
any en què fou nomenat arquebisbe Bernat Tort. Aquesta època coincideix amb 
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BPT. Còdex 16, p. 220
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la repoblació del Camp, l’ocupació de la ciutat i la conquesta de Tortosa, Lleida 
i Siurana, el 1148, 1149 i 1153, respectivament. 

 Els orígens i els primers temps

Cada cop hi ha més historiadors/es que creuen que durant els gairebé quatre-
cents cinquanta anys en què els musulmans dominaren el Camp de Tarragona, 
una part de la població autòctona convivia amb ells. Existeixen documents escrits 
amb llengua àrab on apareixen noticies que donen a entendre aquesta avinença 
entre els habitants de la zona i els sarraïns. Això no ens ha de sorprendre si tenim 
en compte que en molts llocs de l’Al-Andalus cohabitaren, durant segles, fins a 
tres comunitats diferents: la cristiana, la jueva i la musulmana. 

Així que no ens hem d’imaginar un territori totalment abandonat quan a 
meitat del segle XII arribaren les tropes cristianes a la zona de Tarragona. Es pro-
bable que hi haguessin petits nuclis de població que conreaven la suficient terra 
per a la seva pròpia subsistència, escampats per diferents indrets, sobretot a prop 
de llocs fèrtils i amb aigua. 

En aquest context històric, el 16 de juny de 1160, el comte Ramon Beren-
guer IV feu donació al pare Abat i als monjos de Valldaura una quantitat de terra 
suficient per a llaurar-hi quatre jous de bous durant un any, de la riba del Francolí 

AHT. Plànol del terme del Morell, 1940
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devers ponent,… És interessant remarcar que, uns dies abans, el 2 de juny de 
1160 els germans Cervelló havien fet donació als monjos de Valldaura d’un lloc 
nomenat “Camp de les Creus”, on posteriorment s’hi construiria el monestir de 
Santes Creus. 

La informació que ens facilita el “Llibre Blanch” on s’hi va copiar l’escriptura 
de donació del terreny de vora el riu Francolí, és molt ambigua, sobre tot pel que 
fa a la seva superfície i límits. 

L’Arquebisbe com a senyor del Camp de Tarragona, hagué de corroborar la 
cessió feta pel comte. En el document l’arquebisbe Guillem de Torroja especifica 
que el terreny es troba en el territori de Tarragona, al Codony, a Sant Joan del 
Consell. 

Al referir-se que estava situat al Codony, indicava que la seva ubicació es 
trobava dins de l’antic terme del Codony. Aquest terme ocupava una gran ex-
tensió de terreny a banda i banda del riu Francolí, difícil de delimitar. Alguns 
historiadors han assenyalat que aquest bast territori ocupava els actuals termes 
de Perafort, a excepció de Puigdelfí, la Pobla de Mafumet, el Morell, la Secuita, 
Vilallonga del Camp i les parts limítrofes dels de Constantí, els Pallaresos, el 
Rourell, la Selva i Alcover. No s’ha de confondre el Terme del Codony amb el 
desaparegut poble del Codony, que es trobava a la part esquerra del riu Francolí, 
en un indret proper a la balança de vehicles que hi ha al costat de la carretera 
N-240 que va de Tarragona a Lleida, i que, entre final del segle XIV o comen-
çaments del XV, es traslladà a tocar de Perafort, quedant absorbit per aquest 
municipi a meitat del segle XIX.

S’ha de tenir present que en el segle XII el concepte de granja o quadre no 
tenia el mateix significat que ara. En la terminologia jurídic-feudal, la quadra i/o la 
granja eren entitats territorials menors incloses dins d’una senyoria, que s’establien 
per incentivar el repoblament. El pare Agustí Altisent, monjo cistercenc del Mo-
nestir de Poblet, en un treball que va fer sobre les granges de Poblet, les descriu així: 

“… una granja cistercenca era una unitat agrària, satèl·lit del monestir 
a què pertanyia, dedicada a l’explotació dels conreus de les terres que 
tenia adscrites i de la ramaderia. Al capdavant de cada granja hi havia 
un convers que dirigia l’explotació i l’administrava, en contacte amb 
l’administrador del monestir, del qual depenia i al qual havia de retre 
comptes periòdicament…”, més endavant afegeix: “…, centrades 
en un edifici o edificis on hi havia, en principi, una casa on vivien 
els conversos, amb un oratori refetor, cuina, dormitori i cambra-
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calefactor. A part d’aquest lloc d’habitació, els edificis de la granja ( 
de vegades molt grans) eren, ordinàriament, el magatzem dels fruits i 
del gra, la quadra per als cavalls i mules amb la pallera, i l’estable pel 
ramat. Si a la granja s’hi conreava la vinya, podia haver-hi una sala 
amb el cup i el celler. En alguns casos, també hi havia un molí…”

Aquest terreny situat a la vora del riu Francolí i dins del terme del Codony, 
d’extensió desconeguda, propietat del Monestir de Valldaura (després de Santes 
Creus) s’organitzà de seguida com a granja. El papa Alexandre III en una butlla 
publicada el 5 de març de 1161 (dos anys després de la donació) confirma els 
béns que pertanyien al monestir, esmentant-hi la Granja del Codony, afegint 
que es conreaven les terres amb “sa pròpia rella o ab pròpies despeses”, és a dir, que 
estava explotada per els mateixos monjos.

Posteriorment, diversos senyors que tenien terres al voltant de la donació 
feta pel el comte als monjos de Valldaura, les cediren al Monestir que ja es deia 
de Santes Creus. 

El 22 de novembre de 1174, en Guillem de Claramunt cedia, o més ben 
dit venia per mil sous de moneda malguresa, una finca situada en el terme del 
Codony, en el lloc nomenat de Sant Joan del Consell, a la Gloriosa Verge Maria 
de Santes Creus i a Pere, abat d’aquest lloc i a tos els germans presents i futurs. 

Una altra donació la va realitzar en Ramon de Moncada, a l’abril de 1176, 
cedint a Pere Abat i als monjos cistercencs de vora el Gaià, una terra obtinguda 
de mans del rei Alfons el Casc el 1175. En realitat aquesta donació servia per 
saldar un deute de mil dos-cents morabatins que Guillem de Moncada, pare de 
Ramon, tenia amb el monestir de Santes Creus. Aquesta terra, nomenada Casa 
Rodona o Cases Rodones, estava situada al nord del riu Glorieta i a l’oest del riu 
Francolí, limitant al sud amb la propietat que els monjos de Santes Creus tenien 
al Codony. Amb aquesta adquisició els monjos de Santes Creus ampliaven el seu 
patrimoni en aquesta zona del Camp de Tarragona. 

Però l’adquisició d’aquests terrenys no estigué mancada de problemes amb 
veïns que exigien que es respectessin els límits de les finques i amb persones que 
reclamen els seus drets sobre ells. 

Un dels conflictes pels límits el tingueren amb els seus veïns de l’Ordre de 
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Els hospitalers tenien unes terres a la zona 
de Sant Joan del Consell que limitaven pel sud amb la riera de la Selva o de 
Vilallonga, per l’est amb el riu Francolí, per l’oest amb el terme de Vilallonga 
mitjançant el camí Real de Tarragona a Montblanc, i al nord amb les terres del 
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Codony pertanyents al monestir de Santes Creus. L’ambigüitat de les confronta-
cions desembocà en un conflicte entre ambdues institucions que es resolgué, en 
un primer moment, el 21 de desembre de 1179, sembla ser a favor dels monjos 
cistercencs, ja que els hospitalers cediren en les seves pretensions. Però, les dis-
putes no degueren quedar resoltes del tot, doncs el 9 de desembre de 1200 s’exe-
cutà una nova sentencia que fixava els límits i posaven fites en el lloc precís que 
separava les propietats de la Granja del Codony de les del terme dels Hospitals. 

Sembla ser que algunes de les finques que passaren a mans del monjos de 
Santes Creus havien estat o estaven conreades per altres persones. Això suscitar 
baralles i tibantors que acabaven, normalment, amb la renuncia per part dels 
pagesos de qualsevol dret a canvi de 20 sous. 

Al igual com l’arquebisbe havia referendat la donació feta pel comte Ramon 
Berenguer IV, també hagué d’aprovar les diferents cessions que feren els diversos 
senyors. En la que va fer Ramon de Moncada, l’arquebisbe Berenguer de Vilade-
muls va reservar per a l’església tarragonina la desena part de les collites de blat o 

Aspecte actual de la granja. Autora: Pilar Riera
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gra, de vi i d’oli; i un terç dels guanys que es generessin per a moldre el gra al molí, 
excepte quan el cereal provenia de les propietats del monestir o de la pròpia granja.

Amb aquestes i altres donacions i la compra de terreny, el patrimoni del mo-
nestir de Santes Creus al Codony s’anà ampliant aconseguint una finca d’unes 
140 hectàrees. En el còdex 166, que es conserva en la Biblioteca Pública de Tar-
ragona, escrit per Mallol a finals del segle XIV i principis del XV, en el capítol 83 
dedicat a la Granja del Codony descriu tres propietats a la vora del riu Francolí. 
La més gran correspondria al sud del riu Glorieta, i la descriu així: 

“… confronta amb el predit riu Francolí, i amb el torrent que baixa 
d’Alcover, i amb el terme de Vilallonga i amb la dominicatura dels 
Hospitalers de Jerusalem”. L’altre correspondria a la donació feta 
per Ramon de Moncada, situada al nord del riu Glorieta, que: “… 
confronta amb dit riu Francolí, amb l’honor del Rourell i amb el 
torrent d’Alcover…”. 

Detall d’un arc que es va reomplir per fer de paret mitgera. Autora: Pilar Riera
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La tercera peça de terra en Mallol l’anomena honor d’en Danda, que con-
frontava amb l’honor del Morell i amb les terres del Hospitalers. Aquest terreny 
es situaria a l’extrem sud-est de l’actual partida dels Hospital, al terme del Morell. 
El seus límits serien al sud la riera de la Selva o de Vilallonga, a l’est el riu Francolí 
i el nord i oest les finques que antigament pertanyien a l’Ordre de Sant Joan de 
Jerusalem. 

L’estudi acurat del Capbreu de 1792, que es conserva a l’Arxiu del monestir 
de Poblet, ens ha permès concretar l’espai que ocupava l’antic terme de la Granja 
del Codony, que es situaria a l’extrem nord-est del terme del Morell. Comprenia 
la partida que actualment s’anomena dels Olivars, que correspondria a la donació 
que va fer Ramon de Moncada; la partida de la Granja, que es situaria entre el 
riu Glorieta i el camí de la Granja a Vilallonga; la partida del Mas Cremar, que 
està situada damunt del camí Real que anava de Tarragona a Montblanc; i la 
Mallola i part de la partida dels Hospitals, que es troben a l’oest del riu Francolí. 
Així, doncs, els límits que tingué l’antic terme de la Granja del Codony foren el 
terme del Rourell al nord, a l’est el riu Francolí, a l’oest el terme de Vilallonga 
del Camp i al sud part amb el terme de Vilallonga i part amb la resta de l’actual 
partida dels Hospitals. 

 La gent

El pare Agustí Altisent ens diu que els conversos eren els encarregats de 
conrear les terres de les granges, i així també ho feren a la Granja del Codony. 
Els conversos eren persones que entraven a la vida monàstica, però no rebien els 
ordres sagrats, ni estaven sotmesos a les mateixes obligacions dels monjos, dedi-
cant-se sobretot al treball manual, especialment a les granges. 

Així dons, durant més de dos-cents anys els conversos conrearen la Granja 
del Codony, segurament que ajudats per pagesos dels voltants atès la gran exten-
sió terreny que tenien de treballar. Però en el segle XIII i, especialment el XIV, 
les vocacions dels conversos minvaren i els monjos hagueren de buscar un altre 
sistema per a continuar l’explotació de les seves propietats. Per la Granja del Co-
dony escolliren el contracte nomenat emfiteusi o establiment.

L’emfiteusi era un contracte pel qual un senyor cedia per un llarg temps un 
immoble a un individu, a canvi d’un cens o pensió anual, conservant la propietat 
o el domini directe. L’emfiteuta tenia el domini útil del bé, podia vendre’l, hipo-
tecar-lo i deixar-lo en herència. 
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Els primers contractes emfitèutics de la Granja del Codony es feren el 5 
d’octubre de 1396 a sis famílies. Fins aquell moment només hi havia viscut els 
conversos i, potser, algun que altre jornaler. Es pot considerar que és a partir 
d’aquesta data que la Granja del Codony és converteix en un poble.

Quan els monjos concediren els contractes d’emfiteusi posaren diverses con-
dicions a més del pagament d’un cens anual. La primera i, potser la més trans-
cendental, era la de que s’havien de construir les cases per a viure-hi i hi tenien 
de residir, si estaven més de sis mesos fora perdien tots els drets que poguessin 
haver obtingut sobre ella, passant el domini útil al monestir que la podia donar 
a una altra persona. Amb aquest requisit, els monjos s’asseguraven el futur del 
poble, dons les cases es convertien en l’única residència dels veïns de la Granja 
del Codony. 

Creiem que la condició d’haver de viure sempre a la casa és transcendental 
perquè marca el modus vivendi de les famílies que s’establiren en aquest lloc. Les 
estratègies per a mantenir el patrimoni familiar foren diverses, però la més eficaç 
era la matrimonial. Es feia imprescindible que els fills o les filles es quedessin a 
casa després de contraure matrimoni. Així s’asseguraven continuar gaudint del 
patrimoni, tant de l’habitatge com de les terres. Hem trobat famílies que tenien 
casa i finques a principis del segle XVI i que ara al segle XXI encara les posseei-
xen, malgrat haver canviat varies vegades de cognom, però mantenint el mateix 
renom.

Els documents que ens parlen dels primers establiments no especifiquen res 
sobre el repartiment de les terres. Desconeixem si distribuïren totes les propietats 
santescreuenques de la Granja entre les sis famílies o només una part, donant 
la resta a altres persones amb el corresponen contracte emfitèutic. Malgrat no 
comptar amb documentació que certifiqui una cosa o l’altre, és obvi pensar que 
junt amb el dret a construir una casa hi deuria haver almenys una quantitat de 
terra suficient per a poder viure dels fruits que produís, que a més, havia de poder 
deixar prou romanent per a poder pagar el cens corresponent. 

Quan els primers emfiteutes hagueren de construir les seves cases, es proba-
ble que aprofitessin les edificacions que havien fer els conversos. Aquest fet queda 
ben palès en les restes de les cases que encara s’hi poden veure. 

Malauradament s’ha perdut la major part de la documentació dels segles 
XIII i XIV, i la primera referència sobre la gent que vivia a la Granja del Codony 
la trobem en el fogatge de 1496, cent anys després dels primers establiments. 
La declaració el fa el rector de Vilallonga, juntament amb el batlle i jurats de 
dit lloc (Vilallonga). En la relació de focs primer hi consten els de Vilallonga, 
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després els de la Granja del Codony, a continuació l’únic foc de la Quadra dels 
Hospitals i tres dels masos. Tots aquests llocs eren sufraganis de la parròquia 
vilallonguina. 

Els caps de casa de la Granja del Codony eren, el 1496, en Bernat Roig, 
Bartomeu Maymó, Pere Plana, els pubills d’en Figuera, Bernat Pallarès i Joan 
Plana del Mas. En total eren sis, però és possible que Joan Plana del Mas visqués 
en una masia a les afores del poble. En documentació una mica posterior trobem 
l’existència del Mas d’en Plana, el qual hem localitzat a una dos-cents metres de 
les cases del poble. 

Uns anys després en el fogatge de 1553 es relacionen els cap de casa d’aquell 
any: Pere Fuster, Antoni Maymó, Berenguer Guasch, Joan Sagí, Jaume March, 
lo pubill Planes i Joan Pallares. Es veu l’arrelament de tres famílies: els Maymó, 
els Plana i els Pallarès; la desaparició dels cognoms Roig i Figuera, i el sorgiment 
de nous llinatges: els Fuster, els Guasch, els Sagí i els March. 

Tot i que algunes d’aquestes famílies aconseguiren arrelar-se de tal manera 
que han arribat fins a l’actualitat, per la Granja del Codony hi passaren durant 
els quasi cinc-cents anys d’existència com a poble moltíssimes persones, que hi 
deixaren una empremta més o menys important. 

Plaça de la Granja (finals del s. XIX, principis del XX)
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El molí de la Granja (1993). Autor: Manuel Giné
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Hem comentat que la Granja del Codony era sufragània de la parròquia de 
Vilallonga del Camp. Això implicava que havien d’anar a rebre els sagraments a 
l’església d’aquest poble. Per tal de saber algunes de les persones que visqueren 
a la Granja hem fet un buidatge exhaustiu i sistemàtic dels llibres de baptismes 
i enterraments que comencen el 1530. Entre aquest any i 1867 en que passà 
a dependre de la parròquia del Morell, hem inventariat 570 naixements i 445 
defuncions. En total s’han comptabilitzat 1.128 persones, i han aparegut 150 
cognoms diferents. 

Amb la informació recollida hem pogut saber totes les persones que en algun 
moment de la seva vida passaren per la Granja i, per la circumstancia que fos, 
s’hagueren d’inscriure en algun dels llibres de la parròquia vilallonguina, cosa que 
ens ha permès fer els arbres genealògics de totes aquelles famílies que hi visqueren 
el suficient temps com per poder esbrinar els components de diverses generacions.

Hem de tenir present que el nombre màxim d’habitatges fou d’onze, i que 
s’arribà a aquest nombre després de dividir algunes cases. Per les restes que que-
den dona la sensació que inicialment el poble estava formar per unes cinc o sis 
cases envoltades una paret alta que feia de muralla, amb una entrada a la part oc-
cidental. Posteriorment es construïren fora d’aquest recinte l’església, dues cases 
i el trull, ampliant el recinte emmurallat on col·locaren dues portes una al sud i 
l’altre al nord.

A traves dels arbres genealògics hem esbrinat el temps aproximat o mínim que 
algunes famílies visqueren a la Granja del Codony, i també hem pogut saber alguns 
dels que hi visqueren a temporades, ja fos per realitzar tasques agrícoles puntuals 
o que tot i tenir la voluntat de quedar-hi a viure, les circumstàncies no l’afavorien. 

Això no vol dir que puguem fer una anàlisi complert i exhaustiu de les per-
sones que visqueren a la Granja. Hem de tenir en compte que la font d’on hem 
obtingut la informació tan sols ens indica els individus que per haver tingut un 
fill o filla mentre hi vivia el va haver de batejar, o que hi van morir. Segurament, 
també, es va donar el cas de que famílies que hi visquessin diversos anys no ha-
guessin d’utilitzar els serveis de la parròquia, i per tan no van deixar rastre en els 
llibres parroquials. 

Per concloure aquest apartat dedicat a la gent que visqué a la Granja del 
Codony, hem de ressaltar la importància del contracte d’emfiteusi, que com hem 
dit, lligava les famílies a la casa i a la terra. La necessitat de mantenir el patrimoni 
familiar queda palès en el fet de que de les deu famílies que tenien casa al poble 
de la Granja del Codony quan s’extingí com a tal a la segona meitat del segle 
XIX, cinc tinguessin el seu origen en els llinatges que hi habitaven el 1500. 
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 L’economia

L’economia de la Granja del Codony es basava en l’agricultura, la ramaderia 
i el molí fariner, l’única industria existent. 

Però qui feia funcionar tot aquest sistema econòmic era el riu Francolí. Del 
riu, mitjançant sèquies i recs, es distribuïa l’aigua per a tot el terme i també arri-
bava al molí que hi havia a tocar del riu. 

L’aigua és tan important per a qualsevol activitat humana, que la seva utilit-
zació ha estat, sempre, motiu de desavinences i confrontacions. L’Arquebisbe de 
Tarragona, com a senyor del Camp de Tarragona, quan ratificava les donacions 
que del territori feia el comte o el rei a altres senyors feudals, sempre es reservava 
per a ell el dret sobre les aigües del riu Francolí. 

Els litigis pel control de l’aigua del riu entre la Mitra tarragonina i els pobles 
que tenien terres a la seva riba foren continus. Després de diversos plets s’arribà 
a un pacte en què s’establia que els dilluns i els divendres l’aigua seria pels usu-
aris de la vall del Francolí, des de Picamoixons fins a Constantí, i la resta de la 
setmana pels tarragonins. 

Malgrat aquesta concòrdia, la ciutat de Tarragona per tal de preservar els 
privilegis que tenia sobre aquelles aigües, periòdicament escenificaven la seva 
autoritat fent el que s’anomenava “Anades a les aigües del Francolí”, que es troben 
recollides dins del manuscrit titulat “Ordinacions i crides de la ciutat de Tarragona 
(segles XIV-XVII)”, publicat per l’Ajuntament de Tarragona l’any 1982.

Aquestes anades estaven autoritzades pel Procurador del Camp de Tarrago-
na, i consistien en que uns representant del Consolat de la ciutat tarragonina, 
amb gran cerimònia i acompanyats de cavalcadures recorrien el curs del riu, 
començant per Cencelles (Constantí) i acabant al mas d’Olmet, a prop de Pica-
moixons. Després de la crida corresponent a cada lloc per on passaven, es con-
centraven junt amb els pagesos davant les diferents rescloses que hi havia al llarg 
del riu i, en senyal de possessió per part de la ciutat, els hi donaven un cop sense 
malmetre-la gaire. Però, si comprovaven que s’havien fet obres o n’havien cons-
truït alguna sense permís, la destruïen completament. En el manuscrit es relaten 
les “anades” que es realitzaren entre 1453 i 1566. 

Els conflictes entre els regants de la vall del Francolí i les autoritats tarrago-
nès foren constants. En algun que altre plet hi hagué d’intervenir l’abat de Santes 
Creus per defensar els seus interessos al Codony. 

A la Granja del Codony, com arreu. els cultius s’anaren adaptant al llarg dels 
segles a les necessitats de la població. Si en un principi hi havia una zona boscosa 
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considerable, en la mesura que minvava la demanda de fusta per la construcció 
de cases, augmentava la zona conreada. 

L’activitat agrària estava basada en el conreu de cereals, oliveres i vinya. Com 
ja hem dit, en les diferents concòrdies que signaren la Seu Metropolitana de 
Tarragona i els monjos de Santes Creus, l’arquebisbe es va reservar per a ell la 
dotzena part de la collites de cereals, de la verema i de les olives. Aquest fet ens 
demostra la importància d’aquests productes agrícoles.

També existia una explotació d’animals que complementava l’activitat agrà-
ria. Els bous i els equins s’utilitzaven per el treball de la terra i el transport dels 
productes del camp; els animals de corral com l’aviram, els conills i els porcs 
servien per el consum domèstic, i de les ovelles i cabres se’n comercialitzaven els 
excedents. 

Si com hem dit les terres i les cases es donaren en emfiteusi, el molí fariner, 
situat al costat del riu Francolí, els monjos se’l quedaren en propietat i l’arren-
daven, normalment, cada quatre anys. Tenien l’obligació de portar a moldre a 
aquest moli tots els cereals que es collien al terme de la Granja del Codony, al 
de la Secuita i al dels Garidells, tots llocs que pertanyents al Monestir de Santes 
Creus. Aquest fet propiciava que el molí donés uns bons rendiments que els 
monjos s’asseguraven al renovar periòdicament el contracte, cosa que no hagués 
ocorregut si l’haguessin donat en emfiteusi. 

 L’església

L’ordre cistercenca no volia que les granges es convertissin en parròquia, per 
això, tot i tenir el privilegi de poder-hi construir una església, només s’hi podia 
celebrar missa. Els feligresos de la Granja del Codony per celebrar els sagraments 
(bateig, confirmació, casament i enterrament) havien d’anar a la parròquia de 
Vilallonga del Camp de la qual eren sufraganis. 

El rector de la parròquia vilallonguina tenia l’obligació de vetllar per a que 
s’hi celebressin les misses en els dies de festa. Normalment era algun dels seus aju-
dants els que es desplaçaven a la Granja, situada a dos quilometres, per a garantir 
el servei religiós. Però, quan això no era possible, eren els feligresos els que anaven 
fins a Vilallonga. Això era un gran inconvenient ja que era molt dificultós sobre 
tot per la gent gran. En algunes èpoques els mateixos veïns de la Granja pagaven 
a un sacerdot per a que hi anés els dies de festa a dir la missa. Però no sempre 
podien assegurar que es podessin complir les obligacions religioses.
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No fou fins a 1793 que el canonge de la Catedral tarragonina i major pro-
pietari de la Granja del Codony en Fructuós Llorens Valls fundà un benifet 
perpetu sota la invocació de sant Fructuós. En el document notarial on es plasmà 
la Fundación del Beneficio de la Granja s’hi especificaven les condicions de la seva 
creació, com garantir la seva continuïtat i les obligacions del receptor. Aquells 
que obtingueren el benefici tenien la obligació de celebrar la missa a l’església de 
la Granja tots els diumenges i dies festius, així com per la festivitat de sant Martí, 
sants Abdó i Senén, i san Ignasi perquè aquests dies eren festius a Vilallonga. 
També havia d’oficiar el sagrament de l’eucaristia per sant Rafel, sant Fructuós i 
santa Peronella, destinant aquestes misses per la salvació de l’ànima del canonge 
Fructuós. A més a més, havia de celebrar trenta misses anuals en sufragi de les 
ànimes dels difunts de la Granja i seixanta destinades a pregar per l’ànima del 
fundador del benifet. 

Altres tasques del beneficiari eren: fer-se càrrec de la cera i de les altres despe-
ses que es poguessin derivar de les seves obligacions davant l’església de la Granja; 
resar el rosari tots els dies, a l’hora més convenient per la major assistència dels 
veïns; ensenyar la doctrina cristiana als joves i adults d’ambdós sexes almenys du-
rant una hora dels diumenges i festes de precepte, i, finalment, ajudar als malalts 

La granja al voltant de 1965. Autor: Josep Bertran Cristià
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a bon morir. Cada any havia de presentar al rector de Vilallonga un certificat 
en el qual especifiqués el compliment de tot l’estipulat pel fundador i qualsevol 
incidència que es produís. 

Quan el beneficiat quedava vacant, l’ajuntament de la Granja tenia l’obliga-
ció, mentre no es cobrís la plaça, de buscar un sacerdot perquè celebrés les misses 
i no quedés desatès el servei religiós.

Els successius hereus de Fructuós Llorens continuaren essent els patrons del 
benifet i vetllaven que es complissin els desitjos del seu fundador, però amb l’apli-
cació de les lleis desamortitzadores de principis del segle XIX, l’Estat espanyol 
s’apoderà del benifet. Es va presentar un recurs davant el Tribunal Contenciós-
Administratiu de Madrid que, el 1815, dictar sentencia en contra dels interessos 
dels feligresos de la Granja. Els quals, a partir d’aquell moment, hagueren de 
pagar el sacerdot que els hi anava a dir la missa. 

El 1867 tingué lloc una reestructuració de les parròquies i esglésies sufra-
gànies de l’Arquebisbat de Tarragona, i la Granja del Codony passà a dependre 
de la parròquia del Morell. Des de llavors, els habitants de la Granja hagueren 
d’anar a aquest poble a rebre els sagraments. 

 L’organització administrativa

Des del segle XII, el poble de la Granja i el seu terme pertanyeren al monestir 
de Santes Creus, i l’abat, com a cap de la comunitat religiosa, era el seu senyor 
feudal. La Granja del Codony, era, doncs, una possessió més del monestir cister-
cenc de la vora del Gaià, i com un feu més, els monjos exercien sobre tot el ter-
ritori la seva jurisdicció senyorial. Això vol dir que desenvolupaven el seu poder 
i autoritat governant, administrant justícia, establint el dret, legislant, executant 
i aplicant les lleis a tot l’antic terme de la Granja. 

Antigament es coneixia com a Universitat el que ara anomenem corporació 
municipal o ajuntament. A la Granja, la Universitat estava formada pel batlle, el 
sub-batlle i dos jurats. La màxima autoritat del poble requeia en el batlle que era 
escollit per l’abat i com a representant seu, exercia el poder i s’encarregava d’ad-
ministrar justícia. El sub-batlle substituïa el batlle quan aquest no podia exercir 
les seves funcions i també era nomenat per l’abat de Santes Creus. Als dos jurats 
els triaven els mateixos veïns i es renovaven cada any. 

Quan un nou abat era elegit, una de les seves primeres actuacions era la 
d’anar a cadascun dels llocs del seu senyoriu a rebre dels seus habitants l’home-
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natge de fidelitat, i a prendre possessió del territori. Aquest acte simbolitzava el 
reconeixement del seu domini territorial i jurisdiccional.

Aquesta organització administrativa es va mantenir fins a principis del se-
gle XIX. Amb l’aprovació de l’abolició dels senyorius per les Corts de Cadis el 
juny de 1811, comencen els canvis que transformaran la vida dels habitants de 
la Granja del Codony. Aquesta nova normativa transformava els senyorius en 
propietat privades, i desapareixien el vassallatge i les prestacions personals envers 
el senyor. Malgrat que aquestes lleis reformistes foren abolides per Ferran VII 
al retornar a Espanya el 1814, durant la primera meitat del segle XIX s’anaren 
aprovant lleis semblants per tal de regular la situació en cada moment segons la 
tendència imperant, la conservadora o la progressista. 

El 1820, les Corts espanyoles decretaren la dissolució de les cases monàsti-
ques i religioses, el que obligà als monjos de Santes Creus a abandonar el mones-
tir i el seu patrimoni quedà en mans de l’Estat. 

Hem comentat que totes les propietats santescreuenques a la Granja del 
Codony foren donades en emfiteusi, excepte el molí fariner i l’hort que l’envol-
tava. Quan l’Estat espanyol s’apropià dels béns eclesiàstics, se’ls quedà amb les 
mateixes condicions que ho tenien els religiosos. És a dir, que els emfiteutes de 
la Granja havien de pagar el cens a la Hisenda Pública de l’Estat, continuant el 
domini útil a les seves mans. Al no tenir la propietat total, el Govern espanyol 
no podia subhastar les cases i les finques de la Granja. Només ho va poder fer 
del molí i de l’hort que estaven arrendats, que sortiren a subhasta el 5 de gener 
de 1822, adjudicant-ho a Mariano Gil per l’import de cent-set mil cinc-cents 
setanta-tres rals de velló. 

Per tal de poder acabar amb uns censos que no solucionaven les penúries 
econòmiques de l’Estat, es dictà una normativa encaminada a redimir el censos 
de les finques donades en emfiteusi. Els propietaris de la Granja s’acolliren a les 
noves disposicions aconseguint, per una quantitat raonable, la plena propietat de 
les cases i de les terres que havien conreat durant generacions, convertint-se amb 
els seus únics amos.

Un altre canvi important que influí en la quotidianitat de la vida de la Gran-
ja fou la nova organització del territori a tot Espanya, que dividí l’Estat en pro-
víncies i promogué el naixement d’un nou règim local que seria la base dels 
ajuntaments constitucionals. Fins a llavors el territori estava repartit en senyorius 
i, com hem vist, era el senyor feudal que elegia el batlle de cada poble i els seus 
habitants escollien als regidors o jurats. Amb la nova conjuntura política es dic-
taren vàries lleis municipals que regulaven l’elecció dels alcaldes i regidors. 
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Amb l’abolició dels senyorius tots els llocs i llogarets es convertiren en po-
bles regits per un ajuntament, independentment del nombre d’habitants que 
tinguessin. A tot Espanya es crearen uns onze mil cinc-cents municipis, alguns 
dels quals només tenien un o dos caps de casa. Al llarg dels anys s’anaren dictant 
romes per intentar racionalitzar tot el procés i aconseguir una eficient ordenació 
del territori. El febrer de 1821 s’aprovà una Reial Orde en la que es dictava que 
el mínim de veïns d’un municipi havia de ser al voltant de 200. 

L’aplicació d’aquesta ordre es deixà a mans de les diputacions provincials. 
Però, els habitants de la Granja del Codony, sense esperar que la Diputació de 
Tarragona les agregués a un poble més gran, decidiren, el 1842, ajuntar-se a el 
Morell, passant a ser una pedania d’aquest poble.

El moment en que els habitants de la Granja es convertiren en propietaris de 
les cases va desaparèixer la obligatorietat de viure-hi. Poc a poc els veïns anaren 
abandonant el poble per buscar un lloc més segur i confortable, utilitzant les 
cases de la Granja com a mas, per deixar-hi els estris del camp i quedar-s’hi a 
dormir en l’època de la recollida del fruit. Es pot dir que fins el 1939 sempre hi 
va viure algú, encara que fos a temporades.

En el pas del temps els edificis s’anaren degradant, alguns s’enfonsaren pel 
deteriorament de l’estructura i d’altres perquè els hi desmantellaren les teulades 
pel reaprofitament de les teules, ja que cap els anys 40 i 50 del segle XX hi hagué 
molta demanda. 

Amb els edificis enrunats, les mates, arbusts i arbres els envaïren. La imat-
ge que tenia la Granja fins al voltant del 1980 era fantasmagòrica. En aquesta 
època un grup de voluntaris del Morell començaren a fer una primera neteja per 
arranjar i intentar salvar el que quedava del poble. La tasca fou llarga i àrdua, els 
pas del temps havia deixat la seva empremta, i la recuperació dels edifici era invi-
able. Es tractava doncs, de tirar a terra les parets que podien causar algun perill i 
consolidar, dins del que es pogués, les estructures que encara tenien alguna con-
sistència. La idea era condicionar l’espai per a convertir-ho en un lloc d’esbarjo i 
lleure per la gent del Morell i els pobles veïns. Des de l’any 1994, el primer cap 
de setmana de juliol, l’Ajuntament del Morell organitza la Festa de la Granja, 
amb actes adreçats a tothom.
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 Introducció

Avui en dia, quan visitem un monument arquitectònic del nostre entorn 
ens preocupem per a conèixer les circumstàncies que van portar a l’edificació, el 
context històric en el que s’emmarca o els personatges relacionats amb l’edifici 
que han destacat d’una manera o altra. En definitiva, necessitem unes etiquetes 
que ens permetin quedar-nos amb unes idees bàsiques sobre la construcció i ser 
capaços, a la vegada, de relacionar-les amb altres edificis que coneixem.

En el cas del monestir de Santes Creus tot això ha estat força tractat per la 
historiografia i no ha plantejat massa problemes. Així doncs, ens trobem davant 
d’un monestir de l’orde del Cister, fundat a mitjans del segle XII, seguint la tò-
nica general que va portar a l’expansió territoria de la Catalunya Nova en el marc 
del que s’ha identificat com la nostra pròpia reconquesta a la vegada que suposava 
també l’expansió d’aquest orde monàstic. 

Si bé és cert que podem afirmar que des del moment en què es comença 
l’elecció d’abats quadriennals el monestir mai va recuperar l’esplendor que havia 
viscut els segles anteriors la comunitat mai va ser interrompuda fins al primer 
decenni del segle XIX. Aquesta, per desgràcia, no és una història nova pels edi-
ficis religiosos del nostre país sinó que ens remet a tants altres exemples que, 

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVII: 73-86 (2015)

Eufemià Fort i Cogul: 
figura viva per a les noves generacions

Marta Segarra Calderer
Universitat Autònoma de Barcelona
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com Santes Creus, van viure sense saber-ho els seus darrers dies d’existència a la 
clausura monàstica.1

Sens dubte, la historiografia, quan s’enfronta al repte d’estudiar un monu-
ment com el monestir de Santes Creus, primer es fa ressò d’aquelles persones que 
ja sigui per haver-hi viscut o conviscut ens han llegat els seus propis testimonis. 
Més encara quan parlem d’un edifici viu, canviant i que no ens ha arribat amb el 
mateix aspecte que quan va ser abandonat per la comunitat que hi residia. 

De la mateixa manera, l’interès i les línies d’investigació d’un momument 
com el monestir també provenen de precedents que ens mostren el camí a seguir. 
En el cas de Santes Creus, sobretot parteix d’un nombre reduït de persones que 
van bolcar-se en l’estudi del cenobi i en la lluita contra la destrucció del seu pa-
trimoni.2 El que nosaltres podem veure avui no és altra cosa que la conseqüència 
d’aquestes lluites personals, així com la suma dels seus sabers. 

Cal recordar que la possibilitat d’admirar aquest element patrimonial avui 
en dia és producte de la determinació de la seva gent, perquè són ells qui han 
tingut cura de tot el conjunt, i no pas les autoritats civils o eclesiàstiques, que al 

1 Els canvis que van plantejar els abandonaments del monestir per part de la comunitat i els efectes que van tenir sobre el 
propi edifici no han estat analitzats en profunditat, per bé que algunes veus han apuntat que el declivi ja havia començat 
amb anterioritat. 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. Malgrat tot, i fins la Guerra del Francès, 
la vida monàstica va prosseguir amb regularitat. FORT i COGUL, Eufemià, “Las desamortizaciones en el siglo XIX 
y su repercusión en Santes Creus” a Stvdia Monástica nº12, publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1970, pp. 291-
310. ROVIRA i GÓMEZ, Salvador J, “Exclaustracions i desamortitzacions a Poblet i Santes Creus”, a Actes del segon 
curs-simposi sobre el monaquisme cistercenc, Publicacions de l’Arxiu bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus, 2008, 
pp. 59-88. ARNABAT MATA, Ramon, “Les conseqüències de la guerra del Francès (1814-1823), a SAUCH CRUZ, 
Núria (Ed.), La Guerra del Francès als territoris de parla catalana, Actes de Congressos (IV), Jornades d’Estudi El Bruc 
(Anoia), 23, 24 i 25 de maig de 2008. Bicentenari de les batalles del Bruc, Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 2011, 
pp. 533-548.

2 La bibliografia relativa al monestir de Santes Creus és extremadament extensa. Comptem amb algunes guies i 
memòries de viatges del segle XIX, que ens aporten molta informació sobre l’aparença i l’estat de l’edifici monàstic 
després de l’exclaustració. Entre d’altres: BARRAQUER i ROVIRALTA, Gaietà, Las casas de religiosos en Cataluña 
durante el primer tercio del siglo XIX, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona, 1906. BARRAQUER i 
ROVIRALTA, Gaietà, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, Imprenta de Francisco J. Altés 
y Alabart, Barcelona, 1915. CREUS, Teodoro, Santas Creus, descripción artística de este famoso monumento, Vilanova i 
la Geltrú, 1884. HERNÁNDEZ SANAHUJA, Bonaventura, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, su fundación, 
progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el presente, Est. Tip. de la viuda é hijos de Tort, Tarragona, 1886. 
També són nombrosos els historiadors que han tractat temes concrets del monestir, tals com les sepultures l’anomenat 
Palau Reial o el claustre anterior Ara bé, l’únic cas que va dedicar la pràctica totalitat del seu estudi a Santes Creus és 
precisament Eufemià Fort i Cogul, amb més d’un centenar de títols entre articles, llibres i altres col·laboracions.
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llarg de la història sovint miraven cap a un altre cantó quan s’estava malmetent 
el seu patrimoni.3 

 2. El patrimoni medieval català. 
 A la recerca d’una identitat a través del patrimoni

“Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau,
Oh serres desiguals, que allí, en la pàtria mia,
Dels núvols e del cel de lluny vos distingia,
Per lo repòs etern, per lo color més blau.”

B.C. Aribau, La Pàtria, 18334

L’esperit de la Renaixença va contribuir a crear una idealització tant del 
passat medieval com del més recent i a facilitar la mitificació i la progressiva 
assimilació d’un conjunt de conceptes i manifestacions que es consideraven trets 
constitutius de la nostra identitat nacional.5 En tant que partícips de la identitat 
nacional de qualsevol poble, el patrimoni històric, arqueològic, literari, folklò-
ric… van ser objecte d’una gran atenció.

El procés de creació de l’esperit nacional prenia força i ho feia, a poc a poc, a 
través de l’estudi (influït com és comprensible pels valors romàntics però amb un 
interès documental i rigorista) de tots els elements que eren susceptibles d’apor-
tar informació que pogués contribuir a la causa. La voluntat científica d’apre-

3 Comptem amb nombrosos exemples que ens fan afirmar tal qüestió. Només cal recordar la figura de Fra Miquel 
Mestre, antic integrant de la comunitat monàstica, que va ser designat per la Comissió de Monuments de Tarragona 
custodi del monestir l’1 de novembre de 1845. Amb aquesta decisió es posava en certa manera fi a uns anys de 
deixadesa i de pillatge (més o menys institucional) del patrimoni artístic de Santes Creus. Ara bé, el nomenament de 
Fra Miquel Mestre no va suposar un augment significatiu en l’interès i l’aportació de les institucions per la preservació 
d’aquest patrimoni, sinó que va ser la determinació personal de Mestre que va impedir la destrucció d’alguns elements 
artístics, com per exemple els templets dels sepulcres reials. Arxiu de la RABASF, lligall 53-6-2.

4 Seguint Bonaventura Carles ARIBAU, La Pàtria, facsímil de l’ autògraf de l’ autor i d’una carta acompayatòria a F. 
Renart i Arús, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alacant, 1999. 

5 La identitat catalana assimilada a través de l’Edat Mitjana ha estat tractada en nombroses ocasions i va encetar 
nombrosos debats que han perdurat fins als nostres dies. DOMÈNECH I MONTANER, Lluís “En busca de una 
arquitectura nacional”, publicat a La Renaixença, any VIII, nº4, vol. I, Barcelona, 28 de febrer de 1878, p.149-160. 
HEREU i PAYET, Pere Vers una arquitectura nacional, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 
1987. JORBA, Manuel “Actituds davant la llengua en relació amb la Renaixença”, Actes del sisè col·loqui Internacional 
de llengua i literatura catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat,1983, p. 128-151.
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nentatge i difusió del passat històric i artístic català es pot veure a través de les 
institucions creades durant la segona meitat del segle XIX.

A tall d’exemple, el 26 de novembre de 1876, un petit grup de joves entusi-
astes encapçalats per Josep Fiter i Eudald Canivell varen decidir, en el transcurs 
d’una excursió a Montgat, la fundació d’una associació, després coneguda amb 
el nom de Associació Catalanista d’Excursions Científiques (ACEC). La seva 
intenció era crear una certa idea de Catalunya a través de l’estudi de diferents 
àmbits com la geografia, geologia, la flora i la fauna, l’etnografia, el folklore o 
l’arqueologia entre d’altres.6 Aquesta última feia les funcions també aleshores 
d’estudi dels monuments i les obres d’art del passat. 

Aquesta associació pretenia recórrer el país i recopilar informació d’aquests 
monuments (aixecant plànols, dibuixant-los, adquirint o copiant documents 
històrics, realitzant fotografies…) i fer-ne un estudi acurat. Per a dur a terme 
les tasques més relacionades amb l’estudi i la difusió van llogar, a Barcelona, el 
segon pis del carrer Paradís número 10, un emplaçament il·lustre on encara avui 
en dia són visibles les columnes del temple romà d’August de la ciutat. Amb tot 
preparat doncs van començar la seva tasca entusiasta per a divulgativa la desco-
berta d’un país. 

Per a fer possible que els seus estudis arribessin als interessats van comen-
çar a editar al maig de 1878 la publicació per fascicles de L’Album pintoresch-
monumental de Catalunya. Aplech de vistas dels més notables monuments y paisatjes 
d’aquesta terra, acompanyadas de descripcions y noticias históricas y de guías pera que 
sían fàcilment visitats. 

L’últim fascicle va ser publicat el novembre de 1879 i Manuel Milà i Fon-
tanals s’encarregà del pròleg, on exposà la voluntat principal de conservació dels 
monuments i elevà les tasques i avenços realitzats en aquest àmbit gràcies a l’ex-
cursionisme: 

“L’esfors individual, lo de l’Associació y de las altres Societats 
agermanades, han de tirar abans que a tota altra cosa, a la 
conservació dels monuments. Molt s’ha guanyat de quaranta anys 
ensá en gust y en coneixements arqueológichs (y direm també, 
encara que no siga del nostre objecte, en bons efectes produhits 
pel estudi dels antichs exemples en las prácticas arquitectònica 

6 Bonaventura BASSEGODA, “Les primeres publicacions de l’excursionisme català”, Cultura excursionista, octubre del 
2008 pp. 31-35 p. 31. 
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y decorativa); pero’ns estimariam més que res d’aixó fos, ab tal 
que las coses estiguessin com estaven. Lo que no s’hagués fet se 
podria fer, lo que s’ha desfet no’s pot refer. Cada monument es 
un exemplar únich, fill, ademés del enginy, de las circunstancias 
históricas de que a sa tanda ell se converteix en viu testimoni y res 
hi ha que puga posar-se en son lloch”.7

I és que precisament defensava la conservació i no la intervenció massiva 
imaginativa que, en alguns casos va succeir:

“Si volem ser verament il·lustrats, si volem seguir l’exemple de las 
demés nacions, no esperem a repentirnos quant ja no hi haurà 
remey, guardem los monuments qu’ens restan, pensem que no 
fentho així trencam los drets de las generacions devenidoras”.

La Renaixença fomentà una determinada definició i representació simbò-
lica de la idea de Catalunya i posà per davant el passat històric (com correspon 
d’altra banda a un moviment que seguí les pautes del romanticisme de caire més 
historicista) que permetia d’alguna manera “sacralitzar” la pàtria. El programa a 
seguir en aquest sentit va tenir com a punt de partida en bona part, la via literà-
ria amb alguns exemples com Aribau o Verdaguer.8 Així doncs, amb la creació 
d’una terra, una pàtria, amb un origen medieval i cristià, es perfilava el projecte 
de restauració del passat històric però també identitari. 

A Catalunya, la recuperació de la identitat catalana a través del nostre pa-
trimoni és fonamental per a entendre la societat actual. Des de mitjans del segle 
XIX, i després que nombrosos monuments haguessin patit desperfectes i destros-
ses molt importants, algunes veus, associades a les creixents aspiracions catala-
nistes van començar a fer-se sentir. Cal recordar, que el patrimoni monumental 
català està íntimament associat amb les construccions eclesiàstiques medievals 
que, juntament amb l’arquitectura civil, representa clarament la organització 
que diferenciava d’alguna manera el nostre territori respecte els nostre veïns. 
D’aquesta manera, s’aconseguia una doble funció amb l’estudi i la restauració 

7 V.V.A.A, Álbum pintoresch-monumental de Catalunya. Petita edició. Vol III Santas Creus, Publicacions de l’Associació 
Catalanista d’excursions cientificas, Barcelona, Estampa del Hereu d’en Pau Riera, Barcelona 1883. Pròleg a càrrec de 
Manuel Milà i Fontanals.

8 ARIBAU Bonaventura Carles, La Pàtria, facsímil de l’ autògraf de l’ autor i d’una carta acompayatòria a F. Renart i 
Arús, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alacant, 1999. VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint, Canigó: llegenda 
pirenaica del temps de la reconquesta, Ed. Hermes, Barcelona, 2003.
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de tots aquests monuments: es posava la primera pedra cap a la recuperació del 
nostre passat físic però també es creava una nova identitat catalana, encapçalada 
pels intel·lectuals però que tenia la vocació d’estendre’s per tota la població.

És així com la incorporació de les grans figures medievals i dels llocs on 
van viure i actuar van anar configurant una topografia de la Catalunya sagrada, 
aquella Catalunya llunyana que representava els ideals de la creació de tota una 
nacionalitat. Sens dubte, el paper que es va atribuir a Poblet i Santes Creus era 
realment destacat en la nostra història. Amb el que es va conèixer com la recon-
questa de la Catalunya Nova, els dos monestirs van tenir un paper fonamental en 
el repoblament de tota la zona, però cal recordar també, que custodien les des-
pulles que simbolitzen la culminació de la creació de la catalanitat, els sepulcres 
dels reis del Casal d’Aragó.9

Dit d’una altra manera, Santes Creus i Poblet representaven la Nova Catalu-
nya per als historiadors de la Renaixença, de la mateixa manera que Montserrat 
o Ripoll representaven els orígens de la nostra història. Per això era necessari, de 
la mateixa manera que es va anar fent de manera sistemàtica per tota Catalunya, 
restaurar i estudiar aquests edificis emblemàtics que havien acollit alguns dels 
personatges més il·lustres de la nostra història.

Així doncs, i gràcies a figures com Lluís Domènech i Montaner, Puig i Ca-
dafalch, mossèn Gudiol, Elias Rogent, però també els nombrosos excursionistes 
que tant van contribuir al descobriment de noves joies, als fotògrafs aficionats… 
aquests monuments van començar a donar-se a conèixer també al públic general 
a través de les petites guies que en van editar. També en el nostre cas va ser així, 
i a finals del segle XIX Santes Creus ja comptava amb algunes publicacions mo-
nogràfiques com la de Teodoro Creus o Ramon Salas.10 

El problema, i de fet, el que diferencia Santes Creus d’altres edificis similars, 
va venir de la mà de les institucions. Cal que recordem que des del moment de 
la desamortització i fins ben entrat el segle XX no hi va haver un projecte de 
conservació i restauració íntegra. Igualment, també hem d’assenyalar que només 

9 BASSEGODA NONELL, J, Historia de la restauración de Poblet. Destrucción y reconstrucción de Poblet. Publicacions 
de l’Abadia de Poblet, 1983. VV.AA, Crónica del traslado de los reyes de Aragón, desde la Santa Iglesia Catedral primada 
de Tarragona al Real Monasterio de Poblet, Diputación Provincial de Tarragona, 1952. NAVASCUÉS, P, “Los sepulcros 
Reales de Poblet” Descubrir el Arte, 19, (2000), pp. 98-101. SOLDEVILA, F, Jaume I. Pere el Gran. Història de 
Catalunya, biografies catalanes, vol. 5, Barcelona, 1980. ESPAÑOL, F, “La política artística de Jaume II: els sepulcres 
reials i al claustre portantveus àulics” Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 24, (2011), pp. 11-34.

10 CREUS, Teodoro, Santas Creus, descripción artística de este famoso monumento, Vilanova i la Geltrú, 1884. SALAS 
RICOMÁ, Ramon, Guía histórica y artística del monasterio de santes Creus, Establecimiento tipográfico de F. Arís é hijo, 
Tarragona, 1894.
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durant els anys 70 del segle XIX es va instaurar el presidi del miracle aquí i els 
veïns de Vila-rodona van causar destrosses especialment en la clausura posteri-
or.11 És important remarcar que en aquest mateix moment els altres monuments 
medievals que hem anat anomenant no només havien estat restaurats sinó que 
rebien visitants locals i estrangers i ja estaven considerats joies de la identitat 
catalana. És a dir, que malgrat conèixer la importància d’aquest emplaçament, 
podem dir que Santes Creus va quedar destruït i relegat i va anar perdent pes dins 
la cultura catalana.

 3. Eufemià Fort i Cogul. L’historiador de Santes Creus

3.1 La figura d’Eufemià Fort i Cogul. Estudi del monestir de Santes Creus.

Els inicis de segle no van plantejar un canvi massa important en la fesomia 
del monestir de Santes Creus però va coincidir amb un debat que es va encetar 
al voltant de l’ús que havia de tenir el monument. D’alguna manera, i tal com 
succeïa en altres indrets del nostre territori, tots aquests edificis es debatien entre 
la restauració dels espais i la posterior utilització que en permetés la recuperació 
d’una part de la inversió. 

Sabem que durant els anys 20 van tenir lloc les primeres trobades d’Eufemià 
Fort amb el monestir de Santes Creus. Poc després, i coincidint amb algunes 
estades més o menys llargues al monestir, s’iniciava el projecte de restauració 
capitanejat pel que segurament, després d’Eufemià Fort, és el segon personatge 
que més esforços ha destinat en la preservació del patrimoni santescreuí, això és, 
Pere Lloret.12 Però després d’aquest intent que va quedar frustrat per l’esclat de 

11 El 1870 es va declarar un brot de febre groga a Cataluya i el presidi del Miracle de Tarragona va trasladar-se al monestir 
per a evitar posibles contagis. Es calcula que s’hi haurien allotjat uns 700 presos i tot el personal necessari per al 
funcionament del presidi. L’església va fucionar com a dormitori i el claustre anterior feia les funcions de pati d’esbarjo, 
de tal manera que aquestes estances van resultar compromeses, tal com es pot veure en les imatges d’arxiu. Per altra 
banda, nombroses portes i finestres van ser tapiades per tal d’assegurar els accessos i utilizar alguns espais per a noves 
fucions. HERNÁNDEZ SANAHUJA, B, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, su fundación, progresos, ruina y 
restauraciones verificadas hasta el presente, Est. Tip. de la viuda é hijos de Tort, Tarragona, 1886. Per altra banda, durant 
la 3ª guerra carlista els habitants de la población propera de Vila-rodona van destrossar bona part de les dependències 
annexes al claustre posterior per a utilizar els materials constructius per a fer fortificacions. CAPDEVILA, T, El 
monestir de Santes Creus, Tallers tipogràfics: Suc. de Torres & Virgili, Tarragona, 1935, p.41. 

12 Pere Lloret i Ordeix (1877-1967) va ser Alcalde de la ciutat de Tarragona en època republicana. Va presidir el Patronat 
de Santes Creus i posteriorment la Comissaria. Amb aquest personatge al capdavant es van dur a terme alguns dels 
projectes de restauració del monument més ambiciosos.
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la Guerra Civil i la dictadura Santes Creus quedava novament abandonada a la 
seva sort.13

La relació entre ambdós actors es va perllongar durant anys i va anar molt 
més enllà de la predilecció envers Santes Creus. Són significatives les paraules que 
Eufemià li va dedicar a Pere Lloret, el seu antecessor en molts sentits, malgrat que 
aquestes paraules també podrien ser aplicables a ell mateix:

“Tot un senyor, en el sentit més aprofundit de la paraula. Senyor, 
que mereixia gran honor. Catalanista convençut i insubornable, 
dreturerament conseqüent, republicà, liberal, immensament 
demòcrata i assequible”.14

Així doncs, Eufemià, que no era fill de Santes Creus, va estrènyer la seva 
relació no només amb l’edifici sinó amb els habitants de les rodalies. És a partir 
de les seves llargues estades al monestir, que començà a escriure algunes de les 
obres més importants. Cal recordar però que encara que hereu d’aquesta tradició 
d’erudits en el marc del catalanisme, Eufemià Fort va haver de conviure amb un 
context molt diferent, majoritàriament part marcat pel franquisme.

13 Durant els anys 1929 i 1930 la Comissió provincial de Monuments de Tarragona, presidida aleshores per Eduard 
Toda i Güell, va rebre algunes partides pressupostàries per a la conservació del monestir de Santes Creus. El novembre 
de l’any 1931 es publicà el decret que confirmava la creació del Patronat del monestir amb una minsa consignació de 
12.500 pessetes per a les actuacions. Entre els personatges il·lustres que en formaven part, cal destacar el seu president 
i vice-president, per la implicació que mostrarien els següents anys envers el nostre monestir. Aquests eren Pere Lloret 
i Ordeix i Eduard Toda i Güell. Al llarg d’aquest període fins a la dissolució del Patronat es varen dur a terme algunes 
obres de restauració i consolidació: es va rebaixar el nivell del terra del claustre i es va substituir el que abans era sòl 
agrícola per un jardí. Es va pavimentar de nou la sala capitular, els claustres, el locutori, la plaça de sant Bernat, es 
van destapiar els finestrals del cimbori, es va reconstruir el refetor… Totes aquestes obres són les que havia projectat 
abans de la creació del Patronat Francesc Monravà quan el va contractar la Comissió i, per tant, no s’havien arribat 
a concloure mai. 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, p. 22. Però una de 
les restauracions que més ens criden l’atenció són les que es varen dur a terme a la capella de la Trinitat. Com es pot 
apreciar en algunes fotografies anteriors al moment, aquest espai es trobava envoltat per construccions posteriors, 
com per exemple un molí d’oli i només es podien veure alguns murs des de l’exterior. Es va determinar doncs derruir 
les restes que envoltaven la construcció per deixar-la completament a la vista, es va pavimentar, es van restaurar les 
finestres i es van reconstruir els graons del presbiteri. GAVALDÀ i TORRENTS, Antoni, “El monestir de Santes 
Creus el 1936. El Vaticà de l’Alt Camp”, a La Resclosa, nº13, Centre d’Estudis del Gaià, 2009, p. 136; 135 i FORT 
i COGUL, Eufemià, Santes Creus de l’exclaustració ençà… p. 177. Fort no especifica la quantitat que podria haver 
rebut el Patronat per a realitzar les obres però de les seves paraules es desprèn que havia de ser poc més que les 12.500 
pessetes que s’haurien pressupostat en un inici més les contribucions especials (drets d’entrada, vendes de llibres i 
donacions personals i d’entitats) mentre que Gavaldà xifra aproximadament les subvencions entre els anys 1929 i 1935 
en unes 130.000 pessetes. No obstant, Lloret sí que ens indica aquesta quantitat elevada de diners, en concret parla de 
100.000 pessetes però ja durant el període de la Comissaria, l’any 1937, LLORET i ORDEIX, Pere, El patronat i la 
Comissaria… p. 70.

14 FORT, Eufemià, “El meu contacte amb Santes Creus”. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, nº50, 1979.
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Durant aquest llarg període que va continuar fins al final de la seva vida, 
l’any 1979, l’autor no només va estudiar en profunditat el monestir de Santes 
Creus, sinó que va recopilar una quantitat ingent de fonts que conformen el 
llegat més important que tenim avui en dia. A nivell de títols publicats ens tro-
bem davant de més d’un centenar d’obres, d’índole molt diversa i que analitzen 
aspectes històrics, arquitectònics, documentals, litúrgics… 

No obstant això, cal que destaquem dues facetes de la figura d’Eufemià Fort 
que sovint han passat més desaparcebudes. En primer lloc la seva tasca com 
a investigador d’arxiu, recollint i transcrivint un gran nombre de documents 
històrics conservats en institucions locals i comarcals però també estatals i fora-
nes.15 De la mateixa manera també ens ha llegat tot un seguit de testimonis que 
coneixien molt bé el monestir. És en aquest sentit que se’ns permet, per mitjà 
dels escrits de l’autor, conèixer les actuacions d’altres actors que al llarg de més 
de cinquanta anys van contribuir a la conservació i recuperació del monestir.16

Per acabar, cal realçar també la tenacitat respecte la documentació dels grans 
canvis que van transformar l’espai monàstic durant el segle XX. La minuciositat 
amb la que va descriure el procés de restauració dels diversos espais així com el 
patrimoni que va poder documentar permeten, avui en dia, analitzar totes aques-
tes alteracions amb rigor.17

En aquest sentit, la feina feta per Eufemià Fort, en la meva opinió, és la 
més important que encara avui tenim pel monestir, ja no només per la quantitat 
d’escrits, articles, llibres, notes manuscrites, fotografies… que ens ha llegat, sinó 
perquè una de les grans gestes d’Eufemià va ser viure el monestir en un dels mo-
ments més importants per a la seva història. Gràcies a ell, i a unes poques perso-
nes més, podem gaudir d’un monument conservat i restaurat, però que conserva 
l’essència original i que, a més, ens permet mirar enrere i descobrir els canvis i 
transformacions que ha patit els últims 200 anys.

15 A banda dels pocs documents que van restar a la seu de l’Arxiu Bibiogràfic de Santes Creus, Eufemià Fort i Cogul va 
copiar o transcriure textos dels arxius locals, comarcals, diocesans i estatals. Especialment remarcable és el buidatge de 
documents de l’Archivo Histórico Nacional, a Madrid, alguns dels quals avui s’han perdut degut al seu mal estat. 

16 En els diversos articles que va escriure l’autor no solia incloure les valoracions personals de tots aquests actors que 
havien estat en relació amb el monestir. Ara bé, en títols monogràfics va deixar constància de totes aquestes veus, 
sobretot a FORT i COGUL, Eufemià, Santes Creus de l’exclaustració ençà. Les gestions dels organismes que n’han tingut 
la tutela, Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (30), Santes Creus, 1972. 

17 En la publicació mencionada anteriorment s’hi inclou un apèndix fotogràfic que posa en relació alguns dels espais 
abans i després de les intervencions restauratives. Pel què fa a les ressenyes de les intervencions concretes de cadascun 
dels espais, l’autor es deturava amb minuciositat per a explicar els canvis ja no només a nivell estructural sinó que 
també va deixar constància d’aquells elements patrimonials que van veure compromesa la seva existència. 
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3.2 La creació de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Passat,
 present i futur del monestir.

També s’ha de posar en relleu la feina d’Eufemià Fort i Cogul a l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus. En fundar aquesta entitat, Eufemià Fort teixia un 
pont entre el passat i el futur del monestir. Si mirem enrere, l’Arxiu Biblio-
gràfic és encara avui en dia, sens dubte, l’entitat més activa relacionada amb el 
monestir, la que està directament en contacte amb el propi edifici i la gent que 
hi està lligada. El seu llegat en aquest sentit és fortament visible, perquè de la 
mà d’aquesta entitat han aparegut les publicacions més importants sobre Santes 
Creus. De fet, i per desgràcia nostra, encara hem de lamentar que aquests escrits 
no es vegin complementats amb bibliografia forana, malgrat sembla que poc a 
poc això es va revertint.

Era el 14 de setembre de 1947 quan es va fer l’acte fundacional de l’Arxiu Bi-
bliogràfic de Santes Creus.18 En el seu discurs inaugural, Eufemià Fort es va atre-
vir a fer dues coses d’un gran valor simbòlic. La primera, pronunciar el discurs 
íntegrament en català, continuant d’aquesta manera amb la tradició catalanista 
tan arrelada a Santes Creus. La segona, en la nostra opinió, realment important, 
Eufemià Fort posava sobre la taula la constant falta d’atenció i de recursos que 
havia patit el monestir. D’altra banda, fins aquest moment hem pogut veure la 
preocupació d’algunes persones per la conservació i la restauració del monestir, 
però mai ningú havia considerat de gran importància l’estudi i la difusió del 
coneixement de la història de Santes Creus. En aquest sentit, convé ressaltar 
algunes de les paraules que va pronunciar en aquest discurs perquè encara avui 
són vigents:

“Els iniciadors [de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus] vèiem i 
viviem com era menystingut aquest nostre estimat Monestir i ens 
dolia d’allò més. […] i era una llàstima veure com el Monestir, 
que durant les seves dècades de glòria i durant els anys grisos 
de decadència estigué sempre sota l’escalf del poble, ara s’anava 
desvinculant de l’estima popular. Fa uns quants anys que la gent 
afluïa a Santes Creus en ininterromput pelegrinatge; que els 
intel·lectuals cristal·litzaven sovint en els seus estudis tot parlant del 

18 El president de la Junta Directiva era Joaquim Guitert i Fontserè i els vicepresidents Josep Olivella i Muntaner i Lleó 
Bergadà i Girona. La llista de socis fundadors de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, publicada al mateix fascicle 
fundacional era integrada per un total de 82 membres.
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nostre Cenobi; que les institucions sàvies es prodigaven a valorar-
lo; que les entitats turístiques en feien meta de llurs excursions. 
I que els de prop estimàvem aquestes pedres anàvem presenciant 
desencisats, com s’anava produint el desvinculament, com era de 
possible la letargia. I això originà el nostre Arxiu”.19

És de sobres conegut que no només comptem amb el cas d’Eufemià. Si es 
fa un cop d’ull als autors que han escrit sobre els darrers dies de vida del cenobi 
hom es trobarà, en la majoria dels casos, amb una denúncia del tracte que va 
rebre l’edifici en el moment en que va ser abandonat pels monjos, que ben poc 
pensaven en realitat que aquesta vegada seria la definitiva.20 Això és perquè amb 
anterioritat havien hagut d’abandonar provisionalment la seva casa a causa de les 
circumstàncies històriques.21 De no haver estat així, d’haver previst que es trac-
tava del seu final definitiu segurament estaríem davant d’una situació comple-
tament diferent, ja que la comunitat hagués fet el possible per a salvaguardar el 
patrimoni que tant ells com els seus avantpassats havien treballat per a conservar. 
Però no va ser així i per sort nostra, aquestes denúncies han portat al salvament 
de joies d’inigualable valor. 

I de fet, en el reglament de la Institució de l’Arxiu Bibliogràfic, a l’article 3, 
ja s’expressava clarament la funció d’aquesta entitat:

19 FORT i COGUL, Eufemià, “Discurs del senyor E. Fort i Cogul, en l’acte fundacional a Santes Creus, 14 de setembre 
de 1947”. 

20 En són bon testimoni vàries cartes que recull Barraquer en la seva monografia entre el prior del monestir i el seu cunyat, 
al qual fins i tot el fa dipositari de diferents objectes procedents del monestir i necessaris per a la litúrgia: “Estimado 
hermano y amigo. Le envío cuatro caxas, las dos de libros, y las otras dos de ropa blanca y otras cosas. Sírvase V. m. 
de favorecerme en guardarlas hasta que yo le diré si deben ir en otra parte que seguramente será en Villanueva”. De 
la mateixa manera que havia ocorregut després de la Guerra del Francès i el Trienni Liberal el prior Ballester pensava 
que la comunitat quedaria restituïda. Transcripció d’una carta amb data de 9 de desembre de 1834 a BARRAQUER i 
ROVIRALTA, Gaietà, BARRAQUER i ROVIRALTA, Gaietà, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del 
siglo XIX, vol III, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona, 1915, 356-357.

21 BARRAQUER i ROVIRALTA, Gaietà, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, vol I, 
Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona, 1915, p.810. ROVIRA i GÓMEZ, Salvador J, “Exclaustracions 
i desamortitzacions a Poblet i Santes Creus”, a Actes del segon curs-simposi sobre el monaquisme cistercenc, Publicacions 
de l’Arxiu bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus, 2008, pp. 59-88, p. 60. FORT i COGUL, Eufemià, “Las 
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“Se ocupará en el estudio de la Historia y Arte del Monasterio 
de Santes Creus, en la divulgación de sus estudios, en el fomento 
del conocimiento del Monasterio en todos sus aspectos y en la 
recolección de toda clase de objetos pertenecientes al mismo, 
interesantes a él, o que puedan ilustrar su conocimiento”.22

Totes, exceptuant la última premissa han perdurat al llarg de tots aquests 
anys. L’estudi i la difusió de les múltiples facetes de la història del monestir 
segueixen vives, però no és així amb allò relatiu a la recol·lecció d’objectes proce-
dents del monestir o que puguin ser de l’interès per al seu coneixement.

Pel què respecta al patrimoni artístic actualment ens trobem en una situació 
realment precària. Malgrat tot, cada vegada són més les veus i els equips de re-
cerca que treballen per la recuperació del nostre patrimoni, tal i com es ve fent 
des de l’impuls definitiu que va donar la Renaixença per a encetar aquest camí. 
Ara bé, reconeixent-ne totes les virtuts no hem d’incórrer en els mateixos errors, i 
hem d’afrontar aquesta recuperació de manera transversal, aprofitant les enormes 
possibilitats que ofereix disposar del conjunt monàstic, de les obres que ens han 
quedat i les que no i posar-ho al servei del públic de manera que aquest sigui a la 
vegada el receptor i l’altaveu del monestir de Santes Creus. 

És en aquest sentit que possiblement s’ha de plantejar des de les institucions, 
en la mesura del possible, treballar no només per un futur retorn del patrimoni 
del monestir sinó sobretot, per evitar-ne la dispersió d’aquells elements patrimo-
nials que encara es conserven in situ.

En altres termes, arribats a aquest punt seria molt interessant tornar a plante-
jar la creació d’un museu a l’interior de l’espai monàstic que aplegui les obres que 
alberga disperses el propi monestir i que permetin complementar el discurs. Un 
nou impuls que canviï les dinàmiques, modernitzi aquest monument i el situï en 
l’avanguarda de la difusió, una idea que defensava aferrissadament Eufemià Fort. 

La seva incansable fam de saber va mantenir en ocasions aquesta publicació 
viva, activa i amb un nivell molt elevat. El mateix any 1947 apuntava precisa-
ment aquests trets que havien de ser una base sòlida i que han continuat pervivint 
fins als nostres dies:

22 VVAA, “Reglamento de la Sociedad Archivo Bibliográfico de Santes Creus” a Memorias de l’Arxiu 
Bibiogràfic de Santes Creus, Fasc. Únic, Santes Creus, 1947, pp. 25-32, art.3.
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“L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus no és una entitat més. No 
serà mai escambell perquè s’encimbellin ambicions morboses, 
ni pedestal per a glòries fugisseres. Santes Creus no pot merèixer 
intencions tan rastreres. L’arxiu no serà una entitat més o menys 
fòssil, fossilitzada o fossilitzable. Vol ésser i serà una entitat viva, 
inquieta; vol sumar sempre, perquè ha de voler sempre el màxim 
prestigi de Santes Creus”.23

Val a dir que la lectura dels seus escrits no només conviden a una contínua 
revisió dels seus propis articles sinó que, com el propi autor havia dit més d’una 
vegada, animaven al lector a fer una lectura crítica del monument, de la seva 
història i a revisar tot allò ja escrit a través de la documentació i l’anàlisi in situ 
del monument. 

De la lectura dels seus textos es percep no només un coneixement profund 
del propi monestir, sinó que és dels pocs historiadors “domèstics” que va preferir 
la documentació a la llegenda, que va posar per davant la rigorositat a la èpica i 
que mai va abandonar l’estudi de Santes Creus malgrat haver arribat a un nivell 
de coneixement sobre el monestir que probablement serà mai més igualat. Pre-
cisament aquest afany per a descobrir coses noves el van dur a dedicar bona part 
de la seva carrera a l’estudi del monestir, que mai va deixar de suscitar-li nous 
enfocaments i dubtes.

Finalment cal destacar també la metodologia de treball. Això és, el tracta-
ment de la informació que va dur a terme. Si tenim en compte la seva dilatada 
carrera, són moltes les notícies i documents que va recollir i que havia d’emma-
gatzemar. Encara avui conservem a l’Arxiu Bibliogràfic però també en l’arxiu 
familiar tot un seguit de fitxes, ordenades cronològicament, que transcrivien, 
anotaven o simplement referien bibliogràficament les diferents notícies que des 
del segle XII havia anat documentant l’autor.

Hom podria pensar que es tracta d’un sistema senzill i ben ordenat però va 
molt més enllà. Estem parlant d’una desena de capses, amb milers d’entrades, que 
sense cap mena de dubte conformen la base de dades més important que s’ha fet 
mai sobre el monestir. Resulta evident que es tracta d’una sistematizació de la in-
formació que va permetre-li treballar en multitud d’aspectes i trobar relacions que 
només són possibles quan es fa un estudi transversal del monestir de Santes Creus.

23 FORT i COGUL, Eufemià, “L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus”. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus, nº1, 1947.
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Tota aquesta documentació recopilada al llarg de més de cinquanta anys es 
troba, avui en dia, a disposició de totes aquelles persones interessades en la inves-
tigació i difusió del coneixement del monestir de Santes Creus. 

Poc abans de morir, Eufemià Fort va escriure precisament en relació a la 
celebració dels seus cinquanta anys d’estudi del monestir:

“El meu cinquantenari que, probablement, passarà desapercebut de 
tothom, però que m’omple de satisfacció.”24

A través de les pàgines anteriors hom pot veure que gràcies als esforços de la 
gent que ha anat agafant el relleu iniciat per Eufemià Fort, i que ha treballat de 
manera desinteressada formant part de l’Arxiu Bibliogràfic, podem parlar d’una 
entitat viva, coneixedora de les seves arrels i tenint molt present encara els objec-
tius pels quals va ser creada.

L’herència que ens han deixat les persones com l’Eufemià és grandiosa. Ara 
toca a les noves generacions no deixar-la escapar, saber transmetre-la al públic, 
als interessats i a tots aquells que continuaran la seva tasca i continuar així amb 
l’empenta nascuda de la figura d’Eufemià Fort. Esperem doncs, que no deixem 
passar l’ocasió de retre homenatge i celebrar aquesta figura que, de ben segur, 
ens seguirà aportant a tots nosaltres coratge i empenta per seguir amb l’estudi i la 
difusió del monestir de Santes Creus. 

24 FORT i COGUL, Eufemià, “El meu contacte amb Santes Creus”, a Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus, nº 50, vol.VI, Santes Creus, 1979, pp. 101-107.
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Exposició Eufemià Fort i Cugul: 
historiador de Santes Creus

A partir dels actes de celebració del centenari de l’Eufemià Fort i Cogul a la 
Selva del Camp, l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (ABSC),  juntament amb 
l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT) van decidir organitzar una exposició en 
record de l’historiador del monestir. Entre el 20 de juny i el 19 de setembre de 
2015 el dormitori del monument va recollir una mostra de documents, imatges 
i objectes testimonis de la tasca ingent que l’Eufemià Fort feu en benefici del 
monestir de Santes Creus, tant pel que fa a la vessant de recerca històrica com 
d’impulsor de la seva conservació i restauració.   

L’AHT, on es custodia el fons personal de l’historiador, va col·laborar amb 
l’aportació de documentació del fons i d’unes vitrines que van permetre mostrar 
documents i treballs inèdits de temàtica històrica, d’heràldica i d’onomàstica i La 
família Fort va cedir per a l’ocasió objectes personals que van poder ser dipositats 
a les vitrines. El conjunt va permetre captar l’estil i la seva particular metodologia 
de treball.

L’ABSC va recopilar informació i fotografies del seu fons documental i la 
va anar mostrant en diversos plafons de cartró -obsequi de l’empresa Cartonat-
ges Trilla- per tal de deixar constància de la relació de l’Eufemià  amb l’origen i 
fundació de l’ABSC, els vincles amb els prohoms protectors del monestir, com 
mossèn Sanjuan, Pere LLoret i Magí Vidal, i les activitats i evolució de l’entitat 
durant els anys en què en formà part.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVII: 87-96 (2015)
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20 juny 2015. La presidenta de l’ABSC, Victòria Mora Pous, i Ricard Ibarra Oller, director de l’AHT, en la presentació de 
l’exposició i conferència sobre el fons personal de l’Eufemià Fort, dipositat a l’Arxiu Històric de Tarragona. Foto: ABSC
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Un moment de la conferència impartida per Ricard Ibarra sobre el fons personal de l’Eufemià Fort dipositat a l’Arxiu 
Històric de Tarragona. Foto: ABSC
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Algunes imatges de l’exposició sobre l’Eufemià Fort al dormitori del monestir de Santes Creus
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 Perfil biogràfic d’Eufemià Fort i Cogul

Eufemià Fort i Cogul (la Selva del Camp, 1908-Barcelona, 1979), partint 
d’una sòlida formació rebuda al Seminari de Tarragona -i deixeble més tard de 
Pompeu Fabra-, conreà des de ben jove la història, tant dins l’àmbit local selvatà 
com, esperonat en la recerca de temes d’història eclesiàstica, al voltant dels ordes 
religiosos, a més d’altres diversos aspectes de la cultura de les comarques tarrago-
nines i de Catalunya.

De la mà de l’alcalde de Tarragona i president del Patronat del monestir de 
Santes Creus els anys 1931-1936, alhora que comissari de la seva restauració, 
Pere Lloret i Ordeix, es dedicà de ple al monestir de Santes Creus, a través de 
l’estudi directe del monument i la seva àmplia àrea d’actuació sobre el territori i 
de la consulta arxivística. La tasca d’investigador i divulgador incansable fructi-
ficà definitivament l’any 1947 amb la fundació de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, que iniciaria una important activitat amb el seu Butlletí i altres publica-
cions, exposicions, conferències, col·loquis...

Eufemià Fort i Cogul (La Selva del Camp 1908 - Barcelona 1979)
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 Fons documental AHT

El fons documental d’Eufemià Fort i Cogul va ingressar en forma de dipòsit 
a l’Arxiu Històric de Tarragona el 1999, cedit per la seva vídua, la Sra. Neus 
Bufill i Jané i el seu fill, el Sr. Miquel Fort i Bufill, que, l’any següent, n’efectuà 
un nou lliurament. Amb un volum d’uns 20 m.l. de documents textuals i 1.450 
imatges fotogràfiques, dels anys 1928-1979, -amb un predomini del període 
1947-1978.

L’elaboració dels més de seixanta llibres, innombrables articles, recensions, 
conferències i treballs restats inèdits d’aquest prolífic historiador van deixar mul-
titud d’apunts, notes, fitxes, transcripcions, esborranys i originals definitius, ma-
nuscrits o mecanografiats, reflex del rigor metodològic seguit per l’historiador. 
Sovint amagat sota pseudònims o simples inicials -FEC, Andreu Selvat i Cogul, 
A. Selvat, Francesc A. Miquel, Miquel Albert, Artemi Folch, Albert Santmi-
quel..., a més del cenobi cistercenc del Gaià i la Selva del camp, tractà la història 
dels ordes i congregacions religioses a Catalunya, el Cisma d’Occident i Benet 
XIII, biografies d’abats, reis, personatges il·lustres contemporanis.

ABSC (d’esquerra a dreta). Pilar Vives, secretària general de l’ABSC, Victòria Mora, presidenta de l’ABSC, i Isabel 
Companys, arxivera de l’Arxiu Històric de Tarragona i sòcia de l’ABSC, a l’AHT preparant l’exposició sobre l’Eufemià Fort
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La llarga sèrie de correspondència (1924-1979) amb representants destacats 
de la cultura catalana, una petita col·lecció de documents històrics originals, els 
documents relatius al Patronat del Monestir de Santes Creus, a l’ABSC, a l’or-
ganització de jornades i congressos -gràcies a la seva iniciativa, el I Col·loqui 
d’Història del Monaquisme Català tingué a Santes creus, el 1966-, a Josep Vives 
i Miret i a Joan Puig i Ferreter, juntament amb els exemplars dels llibres i articles 
publicats, completen l’arxiu personal d’E. Fort i Cogul.

ABSC (d’esquerra a dreta) Isabel Companys i Miquel 
Fort, vocal de l’ABSC, a l’AHT escollint els documents 
per a l’exposició

ABSC. Caixes de l’AHT on es custodien els documents 
del fons personal de l’Eufemià Fort
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 Festa anual

També com a record de l’homenatge adjuntem fotos de la festa anual amb 
els parlaments dels Srs. Joan Barril Busquets i Jordi Claramunt Artigal, socis 
molt antics i bons coneixedors de l’Eufemià.

ABSC. Assistents a la LXVIII Festa Anual celebrada el 19 de setembre de 2015 al dormitori del monestir
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ABSC (d’esquerra a dreta en primer terme) els socis Joan Barril i Jordi Claramunt (d’esquerra a dreta en segon terme) 
Miquel Fort, vocal de l’ABSC i fill de l’homenatjat, Elisabeth Baldor, vicepresidenta de l’ABSC, i Pilar Vives, secretària 
general

ABSC. Inauguració de l’Acte acadèmic de la LXVIII Festa Anual. (D’esquerra a dreta), Victòria Mora, presidenta de 
l’ABSC, Elisabeth Baldor, vicepresidenta, i Pilar Vives, secretària general
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Reunits a Valls, el divendres 4 de setembre, el jurat qualificador de les obres 
fotogràfiques presentades al Concurs que enguany ha organitzat l’Arxiu Bibli-
ogràfic de Santes Creus, el qual està format per: la Sra. Victòria Mora i Pous, 
Presidenta de l’ABSC i la Sra. Assumpció Benaiges Gabriel, directora del Camp 
d’Aprenentatge dels Monestirs del Cister i vocal, el Sr. José Luis Vicente More-
no, vocal, i pel fotoperiodista del setmanari El Vallenc. Actua com a secretària, la 
senyora Pilar Vives Corbella, Secretària General de l’ABSC. 

La Sra. Victòria Mora excusa la seva assistència a l’acte.

Els 16 participats han presentat 44 fotografies. 

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

Veredicte del Concurs Fotogràfic 
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2015
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Els membres del Jurat, per unanimitat, acorden:

• Concedir el primer premi, valorat en 120 €, i un lot de llibres a la 
fotografia de Carme Asens Postigo de Reus.

• Concedir el segon premi, valorat en 80 €, un lot de llibres a la foto-
grafia de Pep Ulldemolins d’Alcover.

• Concedir el tercer premi, valorat en 40€ un lot de llibres a la foto-
grafia de Josep Ma. Pascual Iglesias de Reus.

Valls, a 4 de setembre de 2015

La secretària general   La presidenta
Pilar Vives Corbella    Victòria Mora Pous
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PARTICIPANTS FOTOGRAFIES

1 Marta Coll Marlès

Marta coll 1

Marta coll 2

Marta coll 3

2 Josep Ma. Montragull Llenas
Josep m montragull 1

Josep m montragull 2

3 Carme Asens Postigo

Carme asens 1.jpg

Carme asens 2.jpg

Carme asens 3.jpg

4 Josep M. Pascual Iglesias

Dsc_0007.jpg

Dsc_0017.jpg

Dsc_0028.jpg

5 Marc Dalmau Vinyals

marc Dalmau 1.jpg

marc Dalmau 2.jpg

marc Dalmau 3.jpg

6 Àngela Llop Farré

Angela llop 1.jpg

Angela llop 2.jpg

Angela llop 3.jpg

7 Pep Ulldemolins

Pep Ulldemolins 01.jpg

Pep Ulldemolins 02.jpg

Pep Ulldemolins 03.jpg

8 David Garriga Falcó

David Garriga Falcó 01.jpg

David Garriga Falcó 02.jpg

David Garriga Falcó 03.jpg

9
Miguel Angel 
Gutiérrez Cabrera

Miguel Angel Gutiérrez Cabrera 01.jpg

Miguel Angel Gutiérrez Cabrera 02.jpg

Miguel Angel Gutiérrez Cabrera 03.jpg
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PARTICIPANTS FOTOGRAFIES

10
Lucila Vanessa 
González Tapia

Lucila Vanessa González Tapia 01.jpg

Lucila Vanessa González Tapia 02.jpg

Lucila Vanessa González Tapia 03.jpg

11 Maria Neus Fort i Bufill 
Maria Neus Fort i Bufill 01.jpg

Maria Neus Fort i Bufill 02.jpg

12 Montserrat Mercadé i Socoró 

Montserrat Mercadé i Socoró 01.jpg

Montserrat Mercadé i Socoró 02.jpg

Montserrat Mercadé i Socoró 03.jpg

13 Miquel del Sants Fort i Bufill 

Miquel del Sants Fort i Bufill 01.jpg

Miquel del Sants Fort i Bufill 02.jpg

Miquel del Sants Fort i Bufill 03.jpg

15 Isidre Pasqual Felip 

Isidre Pasqual Felip 01.jpg

Isidre Pasqual Felip 02.jpg

Isidre Pasqual Felip 03.jpg

15 Margarida Parera Iglesias 

Margarida Parera Iglesias 01.jpg

Margarida Parera Iglesias 02.jpg

Margarida Parera Iglesias 03.jpg

16 Miguel Aceña Miguel Aceña 01.jpg

LLIBRE ARXIU EUFEMIÀ FORT BN.indd   100 26/2/18   15:29



101

Primer premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2015.
Autora: Carme Asens Postigo
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Segon premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2015.
Autor: Pep Ulldemolins
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Tercer premi del concurs fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2015.
Autor: Josep M. Pascual Iglesias
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