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La revista que teniu a mans recull els articles de les conferències impartides 
al monestir de Santes Creus l’estiu de 2016. La temàtica se centra en la comme-
moració de dos esdeveniments importants en l’àmbit català: l’elecció del 130è 
president de la Generalitat de Catalunya i el 700è aniversari de la mort de Ramon 
Llull, i en la relació que tenen tots dos fets amb el monestir de Santes Creus.

A través dels articles de l’acadèmic Josep Maria Sans Travé i del doctor Va-
lentí Gual Vilà, professor d’història de la UB, coneixerem la trajectòria dels quatre 
abats cistercencs, tres de Poblet i un de Santes Creus, que ocuparen la presidència 
de la Generalitat en època medieval i moderna. Curiosament, l’únic president de 
la Diputació del General sorgit de Santes Creus, Pere de Mendoça, va ser el pri-
mer abat no català del monestir.

El professor Óscar de la Cruz, en el seu article “L’estil aràbic de Ramon 
Llull”, ens apropa a l’estratègia retòrica i els mètodes argumentals que l’humanista 
europeu desenvolupà per arribar a convertir els infidels sarraïns. Ramon Llull és 
l’autor medieval que millor coneixia l’Islam, i demostrà una gran capacitat per 
al diàleg interreligiós. En un món on de vegades el diàleg entre el Cristianisme 
i l’Islam sembla impossible, Ramon Llull i el pensament lul·lista són un referent 
plenament contemporani.

És en aquest context de l’Any Llull que Josep M. Rovira, soci i membre de 
Junta Directiva, ens presenta un exhaustiu i curós treball sobre la trajectòria de 
tres dels lul·listes més importants del Renaixement: Pere Daguí, filòsof montblan-
quí, i els seus deixebles, Joan Bonllavi, de Santa Coloma de Queralt, i fra Jaume 
Gener, de Cabra del Camp i monjo de Santes Creus. Tres il·lustres personatges de 
la Ruta del Cister que projectaren la doctrina i obra del mestre més enllà d’aquesta 
contrada.

Pròleg
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El darrer dels articles testimonia la presència a Santes Creus durant el mes 
de juny de 2017 de l’exposició Patrimoni oblidat, memòria literària, iniciativa 
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon 
Muntaner. Josep Santesmases Ollé, comissari i responsable del projecte, explica 
com la literatura ha copsat, al llarg dels anys, el deteriorament i abandonament 
d’elements patrimonials dels Països Catalans, i fa menció especial a les creacions 
literàries adreçades al nostre monestir.

Elisabeth Baldor Abril
Presidenta de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
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Senyor president de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, membres de l’associa-
ció, senyores i senyors, amics tots.

Les meves primeres paraules han de ser de felicitació als organitzadors 
d’aquest cicle de conferències per haver-ne inclòs dues destinades a exposar i 
valorar el paper que els abats cistercencs de Poblet i Santes Creus varen tenir com 
a presidents de la Generalitat en els segles medievals i moderns.

És un aspecte que enllaça directament amb un projecte promogut per la 
revista Cultura i Paisatge, que ja disposa del lideratge del Departament de Pre-
sidència de la Generalitat, el qual pretén distingir els setanta llocs o poblacions 
que per una causa o altra tenen una relació directa amb els presidents de la Gene-
ralitat, sigui perquè en són fills, sigui perquè una part important de la seva vida 
hi està relacionada. Entre els seus objectius destaca la voluntat de fer conèixer 
millor aquests fills il·lustres i al mateix temps enaltir la seva figura perquè els seus 
convilatans se’n sentin especialment orgullosos.

Fem aquest clam des de la Catalunya Nova perquè aquesta part del territori 
català ha donat al país personatges rellevants que han tingut un pes especial en 
la direcció dels afers públics. Em refereixo, per posar alguns exemples, a perso-
natges d’aquestes contrades que formaren part dels consells privats dels comtes o 
comtes-reis catalans. I també per constatar que alguns pròcers originaris d’aques-

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVIII: 7-24 (2016-2017)

Abats de Poblet, presidents de la Generalitat 
en l’època medieval: 
Miquel Delgado (1476-1479) 
i Juan Payo Coello (1488-1491)

Dr. Josep Maria Sans i Travé
Exdirector de l’ANC i acadèmic
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tes nostres contrades participaren activament en la direcció política del Principat, 
sigui com a parlamentaris de les Corts catalanes, sigui, fins i tot, com a presidents 
de la institució que se’n derivà i que subsisteix encara avui dia, com a mínim en 
la seva denominació històrica, la Generalitat de Catalunya.

Vinculats a aquestes terres foren quatre presidents de la Generalitat, a l’època 
medieval i moderna, abats cistercencs: tres ho foren de Poblet, els diputats ecle-
siàstics Miquel Delgado (1476-1479), Juan Payo Coello (1488-1491) i Francesc 
Oliver de Boteller (1587-1588 i 1596-1598); i un altre de Santes Creus, Pedro 
de Mendoza (1497-1500). No s’acaba amb aquests quatre religiosos la nòmina de 
presidents oriünds d’aquestes terres. Hi hauríem d’afegir els noms de Guillem 
de Guimerà, fill de Ciutadilla, frare de l’orde de l’Hospital de Jerusalem, di-
putat eclesiàstic entre 1376 i 1377, el número sis del còmput oficial; i Felip 
d’Anglesola, fill d’aquesta població, president entre juliol i desembre de 1380, el 
número vuit de la relació. Més recentment, un tercer, Lluís Companys, fill del 
Tarròs, exercí la presidència de la Generalitat en una època especialment difícil 
i convulsa, entre el primer de gener de 1934 i el 15 d’octubre de 1940, amb la 
intermitència derivada dels Fets d’Octubre de 1934.

En aquesta intervenció, doncs, voldria cenyir-me a donar quatre pinzellades 
sobre les biografies dels dos personatges abats del monestir de Poblet, Miquel 
Delgado, que regí la institució durant el trienni de 1476 a 1479, i Joan Payo 
Coello, que fou president de la Diputació del General durant el trienni de 1488 
a 1491, tots dos, ni que fossin abats de Poblet, nascuts el darrer a Zamora, i el 
primer en un lloc que desconeixem de Castella.

 Abans que res, però, he de fer un aclariment: la Generalitat actual i també 
la que anomenem “republicana”, llevat del nom, té molt poc a veure amb la Ge-
neralitat històrica. De fet, pel que fa al nom, la Generalitat del període medieval 
rebia l’específic de Diputació del General de Catalunya, i a partir del segle XVI, 
Generalitat de Catalunya. No derivà, com les contemporànies, dels respectius 
pactes polítics el 1931, el 1979 i el 2006 entre Catalunya i l’Estat espanyol, 
regint-se en aquests darrers casos per sengles estatuts pactats amb les Corts espa-
nyoles. 

La Diputació del General, la que té els orígens a l’època medieval, fou una 
institució molt diferent. Si bé amb uns precedents, es considera creada durant la 
celebració de la Cort a Cervera l’any 1359, amb unes competències fiscals molt 
concretes i sense la fixació d’una organització pròpia, que s’anà configurant a 
través del seu funcionament i que anà evolucionant en la seva organització inter-
na i ampliant les seves competències inicials. Així mateix, en el seu llarg procés 
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històric sofrí diverses reorganitzacions fins a arribar al 1714, en què, després que 
Catalunya perdés la guerra amb el rei d’Espanya, Felip V, i com una de les seves 
conseqüències principals, fou suprimida pel Decret de Nova Planta de 1716.

La Generalitat, inicialment —com a òrgan representatiu de la Cort General 
i depenent d’aquesta—, la integrava una comissió molt nombrosa de membres, 
on cada un tenia una tasca específica; més tard se’n reduí el nombre, per acabar 
essent constituïda per tres diputats, ajudats per tres oïdors; tots sis representaven 
el Govern o Consell Executiu. Al principi tampoc no tenia ni funcionaris ni seu 
pròpia. A mesura, però, que anà desenvolupant i ampliant les seves funcions, 
contractà personal propi —abans els seus documents els elaboraven principal-
ment els notaris barcelonins—: escrivans, comptables, porters, delegats territo-
rials per recaptar els impostos o generalitats, advocats, procuradors, missatgers i, 
fins i tot, quan calgué, disposà de la seva pròpia flota naval per poder garantir 
la seguretat del territori català. Així mateix, es bastí a la capital, molt a prop del 
palau reial, del palau episcopal i de la casa de la ciutat, un edifici en el lloc que 
ocupava la sinagoga major barcelonina —incendiada i destruïda durant els po-
groms de 1391. Se n’inicià la construcció el 1402 i fou ampliat en diverses èpo-
ques i d’acord amb els estils artístics vigents en cada moment històric; per tant, hi 
resplendeix el gòtic original, el gòtic florit i el Renaixement. Des de principis del 
segle XV fins al 1714, les diverses diputacions o governs triennals dels diputats i 
oïdors tingueren cura d’adornar la seva seu amb els treballs dels millors arquitec-
tes i artistes de cada temps. També, per estar més present en el territori i sobretot 
per aplegar amb major eficàcia els seus propis tributs o generalitats, establí a 
les principals poblacions catalanes delegacions que disposaren de seus i personal 
específic. Avui encara perduren i són ben visibles alguns d’aquests edificis, que 
conjuguen austeritat i bellesa, a Girona, Tortosa, Tarragona, Lleida i Perpinyà.

  El nom i la seva dependència inicial de la Cort General

El nom que prengué la comissió designada per la Cort General de Cervera 
del 1359 respongué simplement al fet que les persones que la integraven eren 
diputades, és a dir, designades o escollides per a una tasca específica delegada per 
la Cort General.

Com és sabut, les Corts Generals de l’època medieval i moderna eren les as-
semblees que, convocades i presidides pel monarca, tenien com a objectiu tractar 
i aprovar les mesures més adients per al bon govern de la cosa pública, tot legis-
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lant i adoptant les resolucions adients a l’esmentada finalitat. Les seves atribu-
cions eren legislatives, administratives, econòmiques (votar subsidis i impostos) 
i judicials. A més, aquestes assemblees assumiren funcions d’alt tribunal reial i, 
fins i tot, dels moderns Consells d’Estat per dictaminar assumptes d’especial im-
portància per al país, com ara l’aprovació del matrimoni dels monarques o hereus 
de la Corona, l’establiment de pactes amb altres sobirans, la declaració de guerra 
i l’aprovació de la pau.

Tot i no ser unes assemblees pròpiament “democràtiques” en el sentit que 
avui donem a aquesta paraula, les Corts Catalanes eren, però, representatives del 
país dins del marc d’un estat feudal. Hi participaven els anomenats tres braços: el 
nobiliari o militar, al qual pertanyien els nobles i cavallers—; l’eclesiàstic, integrat 
per bisbes, abats i prelats; i, finalment, el reial o popular, format pels delegats 
representants de les poblacions que es trobaven sota senyoria del sobirà.

En aquestes assemblees es dirimien també els problemes que tenien amb la 
Corona els participants dels braços i els sectors o poblacions que representaven. 
La solució de bona part d’aquestes qüestions eren pactades entre el monarca i 
aquests representants.

A les Corts s’aprovava també l’ajut, anomenat donatiu, amb què els braços 
contribuïen a les despeses excepcionals de la Corona per assegurar la integritat 
territorial del país i la pau dels seus habitants i, també, per sufragar les campanyes 
militars que podien dur a terme els sobirans.

Des de 1283 hom fixava la periodicitat anual de celebració d’aquestes as-
semblees. Però mentre la monarquia no tingué problemes econòmics per assumir 
amb els seus propis recursos el cost de les actuacions militars, precisament perquè 
la Cort General representava un control al seu poder, en distanciava en el temps 
la celebració. Ara bé, quan es trobava amb dificultats econòmiques, derivades de 
la necessitat de diners per fer front a les seves campanyes bèl·liques, es veia abo-
cada a reunir-la per aconseguir la col·laboració dels seus vassalls.

El regnat de Pere el Cerimoniós fou el més llarg de tots els dels monarques 
catalans, ja que abastà des de 1336 fins a 1387, és a dir 51 anys, cenyit en els mo-
ments centrals del segle XIV. Fou també un regnat caracteritzat pels problemes 
interiors —recordem les actituds dels nobles integrats en les Unions aragoneses 
i valencianes—, i especialment pels exteriors, que determinaren una política de 
marcat caràcter bel·licista, que exigí sovint la petició de diners al país per poder 
afrontar les diverses guerres en què es va trobar embolicat el Cerimoniós, unes 
d’agressió externa —com ara la de Castella— i d’altres promogudes per ell ma-
teix —com ara la d’annexió del regne de Mallorca o la de Sardenya. La política 
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bel·licista del rei, doncs, motivà que el rei Pere hagués de reunir amb freqüència 
la Cort General amb la finalitat de sol·licitar l’ajut econòmic pertinent. Més de 
trenta vegades es trobaren el sobirà i els representants dels estaments del país per 
debatre el suport a la seva actuació militar.

 

  El donatiu aprovat pels braços

Un dels temes més substantius que interessaven els monarques catalans du-
rant la celebració de la Cort General era, tal com he avançat, el donatiu o quan-
titat de diners que cada un dels braços es comprometia a aportar a la Corona 
per fer front a la defensa del país o als seus interessos. En algunes d’aquestes 
assemblees no li va ser fàcil al sobirà arrencar als seus vassalls els cabals necessaris 
i sol·licitats. Les discrepàncies entre el posicionament del rei i l’actitud molt so-
vint contrària o dilatòria dels representants dels braços motivaren que, amb una 
certa freqüència, es perllonguessin les assemblees més temps del previst, o bé que 
s’ajornessin, i, fins i tot, que la seva celebració fos traslladada, després d’haver 
estat iniciada en un determinat lloc, a altres poblacions.

La Cort General de Cervera es reuní a l’església de Santa Maria, convocada 
pel Cerimoniós per tal d’obtenir el subsidi per fer front a les despeses de la guerra 
contra Castella. L’assemblea es va obrir el 14 d’octubre de 1359 i es clausurà el 
19 de desembre del mateix any. 

De la recaptació de la quantitat promesa se’n responsabilitzava cada braç 
a través del repartiment equitatiu a cada foc o llar. Això va comportar que es 
portés a terme per primera vegada un fogatge o recompte general de les llars del 
país, amb l’objectiu de poder repercutir després la contribució aprovada. Aquests 
fogatges van representar la primera relació de la població catalana i gràcies a ells 
avui sabem el nombre d’habitants, millor dit de focs, de famílies, que hi havia a 
cada poble de Catalunya i el total del Principat, que s’elevava globalment al mig 
milió de persones.

  Els deputats

Per administrar els cabals promesos, l’esmentada Cort creà una comissió in-
tegrada per representants dels tres braços, els deputats, que significa ‘elegits’, amb 
la finalitat de distribuir, recollir i controlar els diners concedits i aplegats. Per 
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aquesta raó a les dotze persones deputades se les anomenà també administradors. 
Eren quatre per cada braç. El nombre fou incrementat per altres dotze consellers 
dels diputats, també quatre per cada braç.

Els elegits eren personatges de reconeguda rellevància, primeres figures de 
cada braç. Bisbes, abats i canonges, per l’eclesiàstic; nobles d’alcúrnia, pel militar; 
i algun dels quatre síndics de la ciutat de Barcelona, pel reial, que havien partici-
pat d’una manera destacada en les tasques de la Cort.

Aquesta comissió tan nombrosa —en total 24 persones— havia d’actuar 
inicialment de forma temporal, és a dir, mentre calgués aplegar i administrar els 
diners del donatiu. 

  Competències i obligacions dels elegits per la Cort General

La Cort fixà per als dotze deputats i els altres dotze consellers una sèrie d’atri-
bucions i en determinà també les seves obligacions. Les competències, certament 
ampliades en períodes immediatament posteriors, especialment les econòmiques, 
havien de representar la base del gran poder polític que després assolí la Diputa-
ció del General.

Conseqüentment, les més importants foren: recaptar el donatiu ofert per la 
Cort i nomenar i destituir lliurament i sense cap intervenció del monarca o els 
seus oficials el personal necessari per poder exercir aquesta tasca; manllevar els 
diners que fossin necessaris; expedir i signar documents públics i utilitzar un se-
gell en nom de la Cort General; decidir les qüestions relacionades amb les tropes 
de terra pagades per la Cort General i, d’una manera especial, permetre, en el cas 
que el monarca ho sol·licités, la sortida de les tropes fora del Principat, i també 
contractar exèrcits mercenaris estrangers; i, finalment, armar, si calia, un estol 
marítim i nomenar-ne el capità.

La mateixa Cort fixà també una sèrie d’obligacions per als diputats i conse-
llers. La primera i més important, la de guardar els diners del donatiu a Barcelo-
na, sota la responsabilitat dels diputats de cada braç.

Quan aquests prenien possessió havien de jurar que no despendrien els di-
ners que recaptessin en res que no fos la defensa de Catalunya; havien de retre 
comptes als consellers-oïdors dues vegades l’any, l’una per Sant Miquel, el 29 de 
setembre, i l’altra vuit dies després de Pasqua. L’operació no podia durar més de 
quinze dies i l’examen de la comptabilitat s’havia de fer a Barcelona, on, d’altra 
banda, havien de mantenir la residència els diputats mentre durés la recapta del 
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donatiu concedit i la seva administració. També era obligació dels diputats aple-
gar tota la documentació que haguessin generat durant els dos anys d’adminis-
tració del donatiu, tant pel que feia als comptes com als documents públics; una 
vegada retuts els comptes, però, la documentació havia de ser cremada. Al cap de 
pocs anys, el 1365, quan la Diputació assumí un caràcter més permanent, canvià 
radicalment l’obligació de destruir els documents generats, i es va ordenar que 
es conservessin en tota la seva integritat per si en algun moment calia revisar-los.

S’assignà una retribució als diputats i consellers-oïdors, atesa la seva dedica-
ció als afers del General, així com també al personal contractat que col·laborava 
en la plega i gestió del donatiu.

La Cort General de Cervera determinà també les competències i obligacions 
dels consellers. Com a funció més destacada, hom fixava la d’aconsellar els dotze 
diputats en els casos de manllevar diners, autoritzar la sortida de tropes a cavall 
de Catalunya o organitzar una armada i nomenar-ne el capità; en totes aquestes 
qüestions era preceptiu i obligatori el seu consell. Així mateix, era també compe-
tència seva la revisió dels comptes dels diputats.

Aquests consellers evolucionaren molt aviat, tal com veurem, en els anome-
nats oïdors de comptes, que juntament amb els diputats constituïren el govern 
de la institució.

Les guerres en les quals es veié involucrat Pere el Cerimoniós l’obligaren a 
celebrar sovint altres Corts, i a cada assemblea s’anava configurant la institució 
del General. La Cort de Montsó de 1376 marcà una fita important en la conso-
lidació d’aquest organisme. 

Les diferents assemblees celebrades en temps del Cerimoniós anaren confi-
gurant la institució, especialment en aquells aspectes administratius que evitessin 
fraus i malversació dels cabals. Això va implicar, fins i tot, la rebaixa dels sous dels 
diputats i altres oficials, i, en un moment determinat, per tal de reduir despeses, 
s’arribà a suprimir els tres oïdors. Encara més, en aquests anys de configuració 
de la institució s’eliminaren els tres diputats que foren substituïts per un regent.

Amb diverses modificacions, el sistema constituït pels tres diputats i els tres 
oïdors es consolidà definitivament a la Cort de Barcelona de 1413, tot esdevenint 
la Diputació del General, un organisme independent i deslligat de les Corts, amb 
plena autonomia, i va romandre amb aquestes mateixes característiques fins a la 
supressió de la institució cabdal catalana, el 1714.
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ELS ABATS DE POBLET 
PRESIDENTS DE LA GENERALITAT

Dins d’aquest context de la Diputació del General dels tres diputats i tres 
oïdors fixats a la Cort General de Barcelona de 1413, en què la Diputació del 
General rebé una nova estructura que li garantí una major independència de la 
Cort General, s’emmarca l’activitat política dels dos abats pobletans.

Si inicialment, com hem avançat, les atribucions de la institució, emanades del 
monarca o de la mateixa Cort General, eren principalment fiscals, com ara recollir 
el donatiu votat, administrar els seus impostos o avançar al monarca quantitats 
de diners en cas de necessitat a compte del donatiu de la propera Cort, aquestes 
competències al llarg d’aquests anys de la primera meitat del segle XV la insti-
tució les anà ampliant en base de les reformes que introduïren les diverses Corts 
celebrades en aquella època, els anys 1413, 1421, 1433 i 1455, principalment.

És fàcil d’entendre la reacció de la Diputació del General davant de la intro-
ducció al país de la dinastia castellana dels Trastàmara, després del Compromís 
de Casp, i que comportà la seva autodefensa davant de la Corona, tot assumint 
noves competències, com ara el control de la legalitat i l’observança de les lleis 
per part del rei i els seus oficials i la representació del Principat. Sobretot, però, 
aconseguí l’enfortiment de la institució a base de dotar-la d’una nova estructura 
orgànica. A partir d’aquesta Cort, la Diputació del General restà constituïda per 
tres diputats i tres oïdors de comptes, un per cada braç, a més de dos advocats. 
Tant els diputats com els oïdors ja no havien de ser nomenats per la Cort, en 
presència del rei, sinó pels mateixos diputats i oïdors cessants.

Es fixà també tot un protocol de procediment d’elecció, que se seguí fins 
molts anys després, consistent en el sistema de cooptació, és a dir, que els diputats 
i oïdors sortints s’havien de recloure a la Casa de la Diputació el primer de juliol 
del tercer any de l’exercici, i, havent jurat davant del notari de l’organisme que 
actuarien lleialment, els diputats havien de procedir a l’elecció dels seus succes-
sors, i després tocava el torn de fer-ho als oïdors. Feta l’elecció, es comunicava als 
afavorits perquè donessin el seu consentiment. El resultat es mantenia en secret 
fins als vuit dies abans de la fi del mes de juliol, en què es feia pública. El primer 
d’agost els nous càrrecs prenien possessió i començaven el mandat de la seva di-
putació, que durava tres anys. En el cas de mort d’algun membre del consistori 
o govern, els altres membres havien d’elegir una altra persona que el substituís. 
No podien ser elegits de bell nou durant dos triennis consecutius, ni tampoc del 
mateix bisbat, vegueria, ciutat o vila d’on eren els càrrecs del trienni anterior.
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Per evitar els abusos que el sistema de cooptació havia propiciat, el 1455 
s’adoptà un sistema mixt d’elecció i insaculació, que consistia en la nominació 
per part dels diputats i oïdors cessants de sis candidats per a cada càrrec, davant 
de sis testimonis, entre els quals era després escollida per sorts la persona que 
havia d’ocupar-lo. El procediment exigia que un infant de menys de deu anys ex-
tragués d’un bací o gibrellet d’aigua els rodolins o cànules de cera que contenien 
a l’interior els trossets de pergamí on s’havien escrit els noms dels designats. En 
cas de mort d’algun càrrec del consistori, es fixava que en el termini de trenta dies 
s’havia d’elegir el substitut. Estava prohibit designar com a candidats tots els que 
mantinguessin algun grau de consanguinitat o d’afinitat amb els electors.

Aquest sistema mixt perdurà fins a les reformes de Ferran II el Catòlic, dutes 
a terme l’any 1493, en què implantà la insaculació sobre una matrícula extensa 
de candidats.

El govern dels dos abats de Poblet es va produir quan la institució represen-
tativa del país havia superat fets interns i externs d’una importància cabal, com 
era, a començaments del segle XV, l’interregne posterior a la mort del rei Martí, 
la introducció de la nova dinastia castellana dels Trastàmara i el trasbals que va 
representar per al país el Cisma d’Occident (1378-1409).

  Miquel Delgado (1476-1478)

L’abat Miquel Delgado presidí el consistori durant el trienni que va des de 
1476 fins a 1478, ja que morí a Barcelona el 26 de desembre de l’esmentat any, 
abans d’acabar el temps de la seva diputació, que finia a final de juliol de l’any 
següent. L’acompanyaren el diputat militar Mateu de Montcada i de Montcada, 
senyor de les baronies d’Aitona, Serós i Mequinensa, i el reial Francí Ramis, 
ciutadà de Barcelona. Així mateix, foren oïdors, pel braç eclesiàstic, el canonge 
d’Urgell Marc Artado; pel militar, Joan Saportella, donzell, domiciliat a Tarra-
gona; i pel reial, Joan Rossell, doctor en decrets, ciutadà de Lleida. Fou elegit a 
la vila de Cervera el dia 21 de juliol de 1476, on s’hi havia reunit el consistori el 
12 de juliol, segons acord adoptat el 22 de juny. Aquí residien a la casa que hi 
tenia el monestir de Santes Creus, amb motiu de la passa de pesta que flagel·lava 
la ciutat de Barcelona.

Les tasques a la Diputació les conjugà amb la direcció del cenobi cistercenc, 
tal com demostren els desplaçaments a la seva comunitat, sovint amb motiu de 
les celebracions solemnes del monestir. Les seves anades a Poblet estan consigna-
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des en els Dietaris de la Generalitat, de manera que les seves absències palesen la 
freqüència d’aquests viatges.

La participació política en la direcció i govern del país de l’abat Delgado s’ha 
d’incloure amb el que Altisent denomina “les implicacions polítiques i bèl·liques 
del monestir de Poblet en els afers del Principat en el segle XV”, una circums-
tància que representava una novetat radical en l’actuació de Poblet, que no havia 
produït fets semblants en la història anterior del cenobi.

L’abat Miquel Delgado era originari del regne de Castella, probablement de 
la contrada de Santo Domingo de la Calzada. Amb una formació intel·lectual 
sòlida —era mestre en teologia i se li atribueix una vida del príncep de Viana, que 
no ha arribat, però, fins a nosaltres— tingué molt bona relació amb el monarca 
català Alfons el Magnànim: aquest li atorgà el càrrec d’abat comendatari del 
monestir de Breda; a Nàpols, per delegació de l’abat de Poblet, exercí d’almoi-
ner del rei; en diverses ocasions representà el Magnànim com a ambaixador seu 
davant dels papes Nicolau V i Calixt III. L’afecte del Magnànim es palesa en el 
manament que va fer a l’abat de Poblet perquè el monjo Delgado celebrés missa 
de per vida a la capella de la Mare de Déu, Sant Miquel i Sant Jordi, que s’havia 
de construir a tocar de la porta del monestir. Designat marmessor pel monarca, 
l’acompanyà durant els darrers dies com a confessor, fins a la seva mort el juny 
de 1458 a la ciutat de Nàpols 

La bona relació amb la casa reial continuà amb el nou rei, Joan II. Elegit abat 
de Poblet el 1458, participà ja com a tal a les cerimònies de jurament del nou 
monarca a Barcelona, el 22 de novembre d’aquest any, i el 30 de juliol de 1461 
al jurament del seu fill Carles com a hereu de la Corona, també a Barcelona. Res-
salta, així mateix, la familiaritat que l’abat mantenia amb Joan II, a qui enviava 
sovint la fruita més bona que es collia al monestir, mentre que el rei, per la seva 
banda, no dubtava a demanar-li el vi blanc i el bescuit que elaboraven els monjos, 
a més de bon vi ranci, per a la taula dels infants.

L’amistat personal de l’abat amb el monarca fou clarament beneficiosa per 
al monestir, ja que Joan II li atorgà diverses concessions, com ara, ja al comen-
çament del seu regnat, la confirmació, el febrer de 1460, de tots els privilegis i 
franqueses, entre els quals els que posaven el monestir i els seus vassalls i bens sota 
salvaguarda reial, o el concedit l’any 1472, quan l’exèrcit del monarca assetjava la 
ciutat de Barcelona, pel qual Joan II es comprometia, per ell i els seus successors, 
a no permetre que exercís el govern del monestir cap persona que no fos monjo 
cistercenc, tot evitant d’aquesta manera el costum dels abats comendataris que, 
sigui per interès de l’Església o de la monarquia, molt sovint eren designats per 
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presidir els monestirs eclesiàstics als quals es pagava la seva lleialtat o confiança, 
però que no eren membres de la corresponent comunitat.

Defensà, tanmateix, la categoria de Poblet com a panteó reial, i obtingué dels 
corresponents monarques les autoritzacions pertinents per traslladar-hi el 1460 
les restes de Martí I i de la reina Violant de Bar, segona muller de Joan I, així com 
les de Joana Enríquez (1468), segona esposa de Joan II, i de Carles, príncep de 
Viana (1472). 

L’abat Delgado gaudia, així mateix, d’un atresorat prestigi dins mateix de 
la comunitat cistercenca i també de l’Església de Roma. Quant al primer aspec-
te, ho prova el fet que l’abat de Cîteaux el nomenés el 1460 vicari general dels 
monestirs cistercencs de la Corona d’Aragó, càrrec en el qual fou confirmat el 
1474 i el 1477. Pel que fa al segon aspecte, la Santa Seu li encarregà comissions 
d’especial importància, com ara la de decidir la conveniència o no de traslladar el 
convent de franciscans de Tarragona a un altre lloc, o la introducció a la seva seu 
del nou bisbe de Sogorb, al qual el capítol rebutjava.

Des del punt de vista polític, Delgado, en la seva qualitat d’abat de Poblet, 
participà en diverses Corts Catalanes. El seu nom apareix entre els assistents a 
la de Barcelona de 1460-1461; a la de Cervera de 1467-1468; a la de Lleida de 
1474-1475, i a la de Barcelona de 1477.

Un dels episodis més destacats en què es va veure implicat el seu abadiat fou 
la guerra civil catalana de 1462-1472. En les seves diverses etapes, tot i l’amistat 
de l’abat amb Joan II, el primer adoptà diversos capteniments. Inicialment es 
manifestà partidari de la terra, representada per la Diputació del General, enfront 
dels regalistes fidels a Joan II. Si en un primer moment, davant de les gestions de 
la Generalitat i el municipi barceloní d’alliberar el príncep Carles de Viana que el 
seu pare Joan II havia fet detenir el dia 2 de desembre de 1460, es negà a partici-
par en la comissió que havia de sol·licitar al monarca l’alliberament del príncep, 
tot al·legant que estava malalt, a partir de començament de l’any següent la seva 
presència fou constant i formà part de les ambaixades adreçades al rei i a la reina 
amb l’esmentada finalitat, essent un dels negociadors que el 25 de febrer de 1461 
obtingueren la llibertat del príncep.

La seva actitud favorable a la terra motivà que la Generalitat li confiés mis-
sions d’especial relleu, com ara les negociacions prèvies a la signatura de la con-
còrdia de Vilafranca, el 21 de juny de 1461, o l’ambaixada que es va trametre a 
Enric IV de Castella per la finalització de la guerra amb Navarra.

El seu capteniment, però, canvià radicalment a final d’octubre de l’esmentat 
any de 1461, ja que es decantà per la causa de la monarquia. Aquest canvi de pen-
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sament de l’abat es va fer molt palès després que el 1462 els monarques, havent 
ocupat Balaguer, fossin declarats enemics del Principat. D’acord amb el seu nou 
posicionament polític, disposà a cada castell del monestir un monjo fidel a la seva 
persona perquè hi residís tot el temps que durés el conflicte, i feu vigilar, d’altra 
banda, perquè les forces del Principat no ocupessin Tàrrega. Després de les rei-
terades reclamacions de Joan II perquè l’anés a trobar per tal d’aconsellar-lo, la 
mitjanit del 30 de juliol de 1462 abandonà el monestir, després de deixar-hi un 
vicari, i es posà al servei personal de Joan II. Això, però, no feu canviar la fidelitat 
de la comunitat cistercenca, que, tot i les pressions del monarca, es mantingué 
lleial a la Generalitat, malgrat la pèrdua d’algunes possessions destacades (com 
ara Verdú), i durant els primers anys de la guerra amb el monarca Poblet esdevin-
gué un dels baluards més ferms de la Generalitat a la Conca de Barberà. 

D’altra banda, el rei Joan II premià ben aviat la lleialtat de l’abat tot conce-
dint-li rendes que el monestir tenia però que el monarca havia segrestat amb el 
pretext de la rebel·lia dels monjos pobletans.

L’estiu de 1464, havent recuperat el monarca diversos llocs de l’entorn de 
Poblet, i sobretot la ciutat de Lleida, l’abat es reconcilià amb la seva comunitat, 
mentre el cenobi se sotmetia a la fidelitat del rei, el qual manava retornar a Po-
blet tots els bens que li havien estat segrestats. El monestir canvià radicalment, 
i esdevingué a partir de la presència de Delgado un aliat important de Joan II a 
la contrada, motiu pel qual fou objecte de sovintejats atacs de l’exèrcit del Prin-
cipat, d’una banda, i de l’altra defensat per Joan II amb la tramesa constant de 
reforços reialistes. No endebades, Delgado, per garantir la seguretat del complex 
monacal, va manar que es fessin obres al fossat de les muralles, i així mateix dis-
posà del seu germà Juan Delgado com a cap d’una guarnició militar, i del cavaller 
Hugo d’Urries, que tenia una companyia, per salvaguardar el cenobi. Els monjos 
assumiren la defensa armada d’algunes parts del monestir. El mateix abat es posà 
al davant del grup armat pobletà i no dubtà a assetjar i conquerir llocs d’altres 
monestirs, com fou el cas dels Omells de na Gaia, que pertanyia a la baronia de 
Vallbona, que va ocupar el mes de maig de 1467.

Cal suposar que l’amistat amb Joan II, el seu capteniment reialista i les bones 
relacions que mantingué també amb Ferran, hereu de la Corona i successor del 
seu pare a partir de 1479, motivaren la seva elecció el 1476 com a diputat ecle -
siàstic de la Diputació del General.

La seva tasca al capdavant d’aquesta institució es caracteritzà per la bona 
gestió dels seus afers administratius i econòmics. El 1476, estant encara el consis-
tori a Cervera, on havia estat traslladat a causa de la pesta, va assistir, juntament 
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amb els altres membres del General i diversos nobles i ciutadans de la ciutat, als 
desposoris de Joana d’Aragó, filla del monarca, amb Ferran I de Nàpols, així com 
als actes que l’any següent es realitzaren a Barcelona amb motiu de la seva parti-
da. Estigué també present el 20 de setembre de 1477 a l’acte de col·locació de la 
primera pedra del nou moll de la ciutat.

Més important, però, fou la seva petjada al monestir de la Conca, on hi manà 
diverses obres d’embelliment per albergar millor la seva comunitat, que aleshores 
s’elevava a 122 religiosos. Feu construir una capella a la granja de Riudabella; 
inicià la construcció de l’atri de la Porta Daurada i les obres del sobreclaustre, 
on va fer bastir una capelleta, avui desapareguda. Es preocupà també d’ampliar 
la propietat del cenobi i, en aquest sentit, adquirí noves terres i drets a Balaguer, 
Filella i Falcons i Prenafeta.

Presentà en dues ocasions, el 1473 i 1475, la renúncia del seu càrrec abacial, 
que no fou mai acceptat pel consell de la comunitat.

L’abat Miquel Delgado morí a Barcelona el 26 de novembre de 1478, abans 
de finalitzar el temps de la seva diputació, essent inhumat al priorat de Natzaret 
que el monestir de Poblet tenia en aquesta ciutat, lloc on havia residit durant les 
seves estades a la capital.

  Juan Payo Coello (1488-1491)

El segon abat pobletà que, com a diputat eclesiàstic, presidí la Generalitat 
fou Juan Payo Coello. Dirigí el monestir com a abat entre l’abril de 1480 i el 
novembre de 1498. Diversament del que li va passar a l’abat Miquel Delgado, fra 
Payo Coello acabà la seva diputació, i posteriorment es retirà a Poblet, on morí 
el 10 de novembre de 1498.

Com l’anterior abat, Payo Coello era també d’origen castellà. Nasqué a Za-
mora, probablement durant el segon quart del segle XV. De família hidalga, 
inicial  ment s’havia dedicat a les armes, però les canvià després per la cogolla per 
bé que no coneixem la causa de la seva decisió, i ingressà al monestir de Poblet. 
Prèviament havia fet els estudis eclesiàstics, i s’havia doctorat en Teologia a Cas-
tella; s’havia sufragat els estudis amb els diners de l’herència dels seus pares. A Po-
blet fou un bon col·laborador de Miquel Delgado, el qual durant la guerra contra 
Joan II li encomanà, atesa la seva experiència militar, la defensa del monestir, tot 
designant-lo capità, malgrat la seva condició religiosa, de la petita guarnició de 
la casa, integrada per monjos i seglars a sou. Després de la contesa, fou nomenat 
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el 1472 prior de Santa Pau, a Manresa. També per delegació de l’abat Delgado 
exercí d’almoiner de Ferran II el Catòlic.

Per renúncia de l’abat Joan Estanyà —que succeí a Miquel Delgado—, Payo 
Coello fou elegit abat el 14 d’abril de 1480. Abans de l’elecció, però, la comunitat 
havia aprovat uns estatuts destinats a la seva reforma i encaminats a evitar els abu-
sos, especialment sumptuaris, per part dels propers abats, com ara la utilització de 
vaixella de plata, disposar de més de cinc cavalcadures, emportar-se matalassos per 
dormir durant els seus desplaçaments, destituir monjos amb càrrecs i nomenar-ne 
els substituts o empresonar monjos sense el consentiment del consell de l’abat i 
participar excessivament en afers foranis al monestir. Tot i que Payo Coello havia 
aprovat aquestes normes, al cap de vuit anys de la seva elecció com a abat va ac-
ceptar el nomenament de diputat eclesiàstic de la Diputació del General.

En els seus divuit anys d’abadiat Payo Coello deixà una empremta important 
al monestir, com ho palesen les construccions que hi feu obrar i les reformes que 
hi dugué a terme. En destaquen l’endreçament i dignificació de les restes de fra 
Marginet, que va fer col·locar en un nínxol amb la corresponent inscripció a la 
paret de la capella del Santíssim Salvador, situada a l’absis de l’església conven -
tual; l’acabament de les obres de la Porta Daurada, iniciada pel seu predecessor 
Miquel Delgado, i l’enrajolament del claustre de Sant Esteve. Inicià, així mateix, 
la tradició d’encomanar rajoletes blaves de tradició moresca, valencianes, i de 
plats de ceràmica, del mateix color, amb els escuts abacials. La troballa de la imat-
ge de la Mare de Déu dels Torrents, l’any 1484, al terme de Vimbodí, determinà 
que fes bastir la primera capella dedicada a venerar-la; no obstant això, la capella 
hagué de ser refeta totalment a començaments del segle XVIII.

Cal destacar que, tot i la seva dedicació als afers polítics, l’abat no descurà 
mai el govern de la seva comunitat. Ho prova les absències sovintejades de Barce-
lona, tal com registra el Dietari de la Generalitat corresponent al trienni d’aquesta 
època. D’entrada, si el 23 de juliol de 1388, tal com era preceptiu, juraren a Bar-
celona els diputats militar i reial i els tres oïdors, l’abat de Poblet no es presentà a 
la Casa de la Diputació fins al dia 30 de juliol, i jurà el càrrec el dia següent. Les 
anotacions als Dietaris confirmen que, sempre que pogué o quan les obligacions 
li ho permeteren, l’abat es dirigia a Poblet per tenir cura de la comunitat.

Fruit de la seva bona formació cultural fou l’elaboració d’algunes obres histò-
riques, entre les quals una relació de la visita que els Reis Catòlics, acompanyats 
dels seus fills, feren al cenobi durant la primera quinzena de novembre de 1493, 
així com una crònica del monestir, a partir de la qual sabem que per primera 
vegada es data la fundació de l’abadia l’any 1153.
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Les bones relacions que mantingué amb Ferran II —com ho palesen les 
sovintejades recomanacions que el monarca feia en favor del cenobi al seu llocti-
nent general al Principat— motivaren que la major part dels llocs de la baronia 
de Poblet situats a la vegueria de l’Urgell fossin agregats a la de Lleida i també 
alguns de la vegueria de Montblanc.

Payo Coello, igual que el seu predecessor Miquel Delgado, disposà d’una 
bona reputació dins del seu orde, com ho prova el fet que l’abat general de Cîte-
aux el designés com a comissari general a tots els monestirs cistercencs dels Reg-
nes de Castella i de la Corona d’Aragó (1488). Una valoració semblant tingué 
per part de la Santa Seu, motiu pel qual li foren encomanades pel Papa diverses 
missions, com ara la de jutge conservador de l’orde de la Mercè (1492) i de la 
Congregació Benedictina de Valladolid (1498).

La derrota de la Generalitat en la guerra civil catalana de 1462 a 1472, tot i 
que la capitulació de Pedralbes en ratificà els drets i les vies de finançament, havia 
minvat enormement el seu prestigi davant de la societat catalana provocant fins i 
tot una certa hostilitat del conjunt del país. Les capes baixes i mitjanes, empobri-
des per la hipertaxació fiscal, li recriminaven no haver distribuït equitativament 
els costos de la guerra; els homes de negocis li retreien el replegament forçós 
dels grans mercats internacionals; els ciutadans l’acusaven d’haver menystingut 
tant l’hostilitat d’un ampli sector de la pagesia com el suport econòmic i militar 
aportats per València, les Illes Balears i Aragó al bàndol reialista; i els nobles li 
retreien que hagués prolongat excessivament un conflicte polític que acabà amb 
una guerra que des d’un bon començament es preveia difícil de guanyar.

Un altre factor que contribuí al desprestigi de la institució fou la seva in-
capacitat per retornar els préstecs que havia rebut d’institucions i de particulars 
per finançar la guerra, atès que precisament la destrucció d’infraestructures, la 
destrossa i crema de les collites i la baixada de la producció i del comerç determi-
naren una important caiguda dels ingressos fiscals. Durant la dècada dels setanta 
la Diputació no pogué fer front alhora als creditors i als sous dels funcionaris. El 
seu proveïdor principal havia estat precisament el Consell de Cent de la ciutat de 
Barcelona, que li havia transferit partides de diners que havia bestret de particu-
lars. Per això, acabada la guerra, el Consell reclamava a la Diputació, pressionat 
pels creditors, la liquidació del deute o, com a mínim, de l’import de les pensions 
o interessos. Les arques de la Generalitat, però, estaven buides, de manera que la 
difícil situació econòmica trencà l’entesa que havien mantingut durant el con-
flicte bèl·lic les dues principals institucions polítiques de Catalunya i perjudicà 
especialment la Generalitat, que cedí el protagonisme a la ciutat de Barcelona.
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Davant de les crítiques dels consellers barcelonins, que li feren arribar el 
malestar de la ciutat, el monarca convocà una reunió d’alts càrrecs i prohoms 
catalans a Saragossa a finals de febrer de 1488, on s’elaborà un primer projecte 
de redreçament de la institució catalana; una de les primeres actuacions fou la 
suspensió, el mes de juliol d’aquell mateix any, del procediment normal de reno-
vació de la Generalitat, ja que Ferran II en designà personalment els sis càrrecs. El 
monarca justificà la seva actuació pel desgavell financer que sofria la institució i 
en la necessitat d’eradicar-hi tant l’endogàmia com l’ús privat dels cabals públics. 
En la carta de nomenament, adreçada precisament a Payo Coello, li exposava la 
voluntat de reestructurar a fons la institució i sobretot li demanava, en exercici 
del nou càrrec, que cobrés els endarreriments dels arrendataris dels impostos, 
que pagués les pensions o interessos dels censals i crèdits i que liquidés els deutes.

La classe política de l’època era ben conscient de la immoralitat i abusos co-
mesos en l’administració de l’entitat: la participació dels diputats i oïdors en els 
arrendaments dels drets del General; la prioritat que es donava als membres del 
consistori en els pagaments de les pensions dels censals; la duplicació de salaris de 
molts oficials; la despreocupació de diputats i oïdors a l’hora de liquidar i revisar 
els comptes dels seus predecessors i d’altres oficials de la institució; la incúria en 
augmentar el tipus d’arrendament i a exigir els deutes; la dedicació a usos parti-
culars del superàvit de la institució en lloc de destinar aquests cabals a abonar les 
pensions dels censals o a amortitzar-los; la compra, per part dels mateixos oficials 
de la Generalitat, dels nous censals; i, finalment, la retenció indeguda de diners 
dels recaptadors dels drets, que els esmerçaven en negocis propis sense que els 
diputats els els reclamessin.

Tot i les disposicions reials per al redreç, els constants avisos de Ferran als 
membres del consistori perquè actuessin bé i lleialment i l’amenaça, fins i tot, de 
destituir-los i confiscarlos bens personals en benefici de la cosa pública, les finan-
ces, almenys en aquesta diputació, encara no milloraren pas gaire, tot i la bona 
voluntat de Payo Coello. Els beneficis del redreçament es veieren, en tot cas, més 
tard, en les futures Diputacions del segle XVI.

L’abat, per la seva banda, malgrat que en el si del consistori s’evidenciaven 
diverses discrepàncies, intentà mantenir la lleialtat amb la voluntat de reformes del 
monarca i li arribà a presentar diverses propostes per a la millora de la Generalitat, 
com la de no conferir cap ofici de la Diputació del General sense la consulta prèvia 
al rei o la més destacada de suprimir els oïdors per agilitar la tramitació econòmica. 

Al final de la seva comissió, Payo Coello, tot i que, tal com hem avançat, 
havia estat designat directament pel monarca, defensà el sistema electiu tradici-
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onal de cooptació, és a dir, que els nous diputats i oïdors fossin elegits per part 
dels sortints. El rei no li feu cas, i a la conclusió del mandat triennal Ferran II 
continuà suspenent el procediment tradicional i privà als diputats i oïdors de 
l’elecció dels seus successors, de manera que continuà nomenant els membres de 
la Diputació per al trienni 1491-1494. A final d’aquesta diputació s’introduí el 
sistema d’insaculació, que el monarca ja havia implantat prèviament al municipi 
barceloní i que havia representat importants beneficis polítics per a la ciutat. Les 
normes d’aquest nou sistema, aprovat a la Cort General, celebrada al monestir 
de Santa Anna de Barcelona el novembre de 1493, seran exposades i valorades a 
la propera conferència, a càrrec del Dr. Valentí Gual.

Acabada la seva comissió, Juan Payo Coello retornà al monestir de Poblet, on 
morí el 10 de novembre de 1498. Fou inhumat a la sala capitular del monestir, 
sota una lauda sepulcral en què apareix la seva figura amb cogulla i bàcul abacial, 
el seu escut d’armes —un lleó rampant— i un epitafi en llatí sobre la seva trajec-
tòria monàstica.

 

  Conclusió

Amb la participació en la direcció de la Diputació del General dels abats 
Delgado i Payo Coello, Poblet trencà la tradició encetada a mitjan segle XII, 
quan es fundà, de governar portes endins del monestir. Des dels orígens, els seus 
abats s’havien dedicat a l’administració del patrimoni i a tenir cura de la comu-
nitat. Havien mantingut, però, una bona relació amb la monarquia catalana, la 
qual, en recompensa, havia estat generosa en la concessió de privilegis al cenobi. 
La confiança dels diversos monarques, començant per Alfons I, envers Poblet 
havia determinat que fos precisament l’església d’aquest monestir la majoritària-
ment elegida com a morada definitiva de les seves despulles mortals.

Alguns abats pobletans formaren part dels consells reials i Pere III nomenà el 
1375 l’abat Guillem d’Agulló almoiner reial, càrrec extensiu als seus successors. 
Però fins que no arribaren els abats d’origen castellà no tingueren cap interès per 
participar en la institució política cabdal catalana, la Diputació del General. De 
fet, cal precisar encara que la col·laboració dels dos abats es degué més a la seva 
relació personal amb la monarquia que no a la seva voluntat d’implicació en la 
direcció política del país.

La intervenció dels dos abats en els afers públics del Principat no fou negativa 
per al país ni tampoc per a la seva comunitat religiosa, que continuaren atenent 
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i, sempre que pogueren, presencialment. Les obres que hi menaren i l’ampliació 
del patrimoni palesen clarament la seva preocupació.

Quant a la Generalitat, la seva gestió s’esdevingué en dos moments espe -
cialment delicats: Delgado, tot just a l’acabament de la guerra civil catalana de 
1462-1472, i Payo Coello en el redreçament de la institució promogut per Fer-
ran II. Ambdós aportaren seny i bona administració i saberen posar les bases 
per evitar vicis i actituds que li minvaven prestigi i, així mateix, propiciaren les 
reformes necessàries que la bona gestió dels afers públics exigien.
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Pedro de Mendoza (Pere de Mendoça), 
abat de Santes Creus (1479-1519) 
i president del general (1497-1500)

La figura, obra i trajectòria de l’abat de Santes Creus i quarantè president 
de la Generalitat, Pedro de Mendoza, mereixen una atenció especial, a l’espera 
d’esdevenir encara més conegudes com a resultat directe de la recerca documen-
tal. Tal vegada eclipsades per un altre abat (de Poblet) i president finisecular (del 
XVI), ens acontentem en fer-ne un dibuix i semblança a partir dels eixos perso-
nal, abacial i presidencial. Som deutors directes de l’entrada “Pedro de Mendo-
za” del volum I de la Història de la Generalitat de Catalunya i els seus presidents, 
1359-1518 (Generalitat de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, 2003) i, més con-
cretament, de les pàgines 247-252, ornada amb comentaris propis, derivats del 
coneixement de la història del nostre país.  

  Pedro de Mendoza, Santes Creus, Ferran II

Pedro de Mendoza (Pere de Mendoça en la documentació catalana) presenta 
singularitats importants i a tenir en compte: fou el primer abat de Santes Creus 
d’origen no català i ostentà l’abadiat més llarg de la història del monestir cister-

Valentí Gual Vilà
Universitat de Barcelona

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVIII: 25-30 (2016-2017)
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cenc. Certament, es tracta de pràcticament quaranta anys, que abasten el període 
comprès entre el 14 de setembre de 1479 i el 20 d’abril de 1519, quan va morir. 
Ignorem la data del seu naixement.

En resultar escollit com a abat sembla que ja no era monjo de Santes Creus. 
Darrere del seu nomenament trobem l’ombra de Ferran II, el qual aquell mateix 

Làpida de l’abat Mendoça a la sala capitular del monestir de Santes Creus. Autor: Josep Escoda Anguera.
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any 1479 havia accedit al tron. De fet, l’abadiat de Pedro de Mendoza s’allargà 
tres anys més que el regnat ferrandí. Cal remarcar-ho, car segurament és tracta de 
quelcom més que una simple coincidència cronològica. 

Les vinculacions entre Pedro de Mendoza i Ferran segurament arranquen del 
temps de joventut del segon. En plena guerra dels Deu Anys, l’abril del 1467, la 
reina i segona muller de Joan II, Joana Enríquez, nomenà Pedro de Mendoza ser-
vidor continu de la casa del llavors infant Ferran. Uns anys més tard, era capellà 
major de Ferran II.  

  Pedro de Mendoza i Santes Creus

Pedro de Mendoza accedí a l’abadiat just quan el monestir començava a 
oferir signes de superació de la gran i greu crisi econòmica que havia patit al llarg 
del segle XV. La causa principal havia estat la guerra civil i les contribucions mo-
netàries en forma de subsidis de guerra. Així ho testimoniava el mateix Mendoza 
el 1488, quan feia setze anys que havia estat signada la Capitulació de Pedralbes 
i gairebé deu que era abat, en tractar de la disminució de les rendes monàstiques 
des de l’interval de 3.000-4.000 lliures fins a menys d’un miler. Escrivia “por las 
turbaciones de las guerras passadas, con la qual se despoblaron en gran parte los 
lugares de la dicha abbadía”. Als efectes i les negatives repercussions del devasta-
dor conflicte bèl·lic hi afegia el tema de les vacants abacials, “como ha vacado en 
pocos anyos quatro vezes, y por cada vacante pagava mil y CCC ducados, y los 
abbades, que eran proveydos, luego alienavan y empenyavan las rentas”, amb el 
resultat que l’abadia “se puede tenir y dezir pobre”. Atesa la importància cabdal 
del tema, Mendoza demanà a Ferran II la intercessió davant el Sant Pare Inno-
cenci VIII amb l’objectiu d’aconseguir que el Ppapa disminuís els drets que es 
pagaven per la vacant. 

El 1496, en temps del pontífex Alexandre VI, Ferran requerí del papa Borja 
la concessió a Mendoza de beneficis de fins a 500 ducats de renda a les diòcesis de 
Barcelona, Tarragona, Tortosa, Girona i Elna. Segons el monarca, l’abat i capellà 
major feia anades i vingudes contínues a la Cort, de les quals en resultaven im-
portants despeses. D’aquí la petició, que calia exercitar perquè Santes Creus no 
donava per a més a causa de les grans càrregues que havia d’afrontar i d’algunes 
anyades estèrils. Per tant, la malmesa economia del cenobi no podia sostenir les 
locomocions de l’abat. Avancem que en el trienni en què fou diputat eclesiàstic 
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persistiren els viatges a la Cort i que encara el 1507 rebé 100 ducats d’or dels 
diputats per finançar un altre desplaçament.

A Santes Creus, la tasca reformadora de l’abat, des d’una perspectiva arqui-
tectònica, es concreta en la construcció del claustre posterior. Com que ho feu 
tirar endavant amb materials reaprofitats, el claustre té un aspecte antic i ha estat 
considerat el primitiu. La mort de l’abat també generà singularitat, car s’encetà 
el costum, que perdurà mentre hi hagué abats vitalicis, d’enterrar els abats a la 
sala capitular. Segons sembla, la iniciativa, però, no vingué pas de la comunitat. 

  Pedro de Mendoza i la Diputació del General 

Pedro de Mendoza fou l’únic abat de Santes Creus que ocupà el càrrec de 
diputat del General. Una altra singularitat, la tercera. Mentre ho fou, residí a la 
casa que la comunitat tenia al Cap i Casal. L’accidentada elecció de Mendoza fa 
persistir la rècula d’aspectes curiosos. El 22 de juliol de 1497 era la segona vegada 
que diputats i oïdors eren escollits pel sistema insaculatori. L’extracció portava el 
castellà d’Amposta a ser diputat eclesiàstic, però l’hospitaler Diomedes de Vilara-
gut era fora del Principat i els Capítols de 1493 sobre les insaculacions deixaven 
clar que si el càrrec no havia estat jurat en el lloc de residència dels diputats en 
el termini de dos mesos després de l’elecció s’havia de procedir a una nova ex-
tracció, i el designat no podia estar absent de Catalunya. Calia tornar-hi, doncs. 
El 23 de setembre de 1497 la sort va recaure sobre el bisbe de Barcelona, Pere 
Garcia. Natural de Xàtiva, a inicis de la tardor de 1497 era a la Cort, a Castella. 
El seu procurador intentà que se li mantingués l’extracció, però fou endebades. A 
la tercera, doncs, el sistema insaculatori feu aparèixer Pedro de Mendoza, el qual 
jurà el càrrec el 10 d’octubre de 1497. Tindrem oportunitat de comprovar que se 
li girà una feinada de bon començament. 

La Diputació havia de vetllar tothora pel respecte de les lleis de la Terra i les 
atribucions dels diputats. Pedro de Mendoza era un home pròxim a Ferran II i el 
seu perfil podia provocar algun neguit o dubte. L’acció de govern de Ferran mos-
trava un autoritarisme que encaixava molt forçat amb la doctrina política pactis-
ta. Altrament, en el trienni 1497-1500 els diputats defensaren els seus interessos 
davant dels oficials reials. 

Quan Mendoza jurà el càrrec ja estava encetada l’operativa per al bon regi-
ment i reforma de la recaptació dels drets d’entrada i d’eixida, una de les pedres de 
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toc essencials de l’economia de la Diputació. Calia controlar les taules i els recapta-
dors per evitar fraus i racionalitzar l’administració. També era necessari actualitzar 
les tarifes, car la Cort de Tortosa, per sufragar la guerra amb França, havia afegit 
dos diners per lliura als drets habituals d’entrada i eixida. I, a la pesca salada, vuit 
diners per lliura. L’abril de 1498, arran de la mort de Carles VIII i la signatura de 
la pau amb Lluís XII, cessà l’exacció del “dret nou” que la guerra patrimonial havia 
originat. Tanmateix, la voluntat de control no acabà i l’exactor dels deutes en fou el 
vehicle. Apuntem que la fi del conflicte armat també suposà que s’aixequés la sus-
pensió del cobrament de les estrenes o gratificacions que diputats, oïdors, advocats 
i altres ministres del General rebien per Sant Jordi, Sant Joan i Nadal.

La Diputació del General presidida per l’abat de Santes Creus també insistí 
en l’intent d’evitar fraus en els safrans catalans, amb valor devaluat a l’estranger 
per aquell motiu, i perseverà en castigar els infractors de les regulacions dels pro-
cessos d’assecament i comercialització de la “flor de l’amor”. 

Les relacions amb la Inquisició persistien tibants i l’afer Viacamp en fou 
pedra de toc: el lleidatà havia estat condemnat per heretge; i en la reculada data 
de 1471 havia arrendat les generalitats de la ciutat. Els bens de Viacamp havien 
estat confiscats pel Sant Ofici i el receptor reclamava al General un deute que 
presumptament la Diputació tenia amb el condemnat. El diputat Orrit anà a 
veure Ferran, i el rei se’n va rentar les mans. 

En el trienni de presidència de Mendoza prosseguiren les obres iniciades a la 
Casa de la Diputació a la capital rossellonesa, Perpinyà. Tocant a la drassana de 
Barcelona, a la Casa de Mar calgué pagar reparacions. Allí s’hi collien la bolla i 
les entrades i eixides.

Encetem la narració del penúltim gran episodi que marcà el trienni de Pedro 
de Mendoza. El tema central és el salari dels doctors de la Reial Audiència o Con-
sell Reial. Creada el 1493, la Cort de Barcelona del mateix any havia decidit que 
els salaris de totes les sentències que s’hi promulguessin fossin del General. Al seu 
torn, la Diputació havia d’encarregar-se de pagar els salaris dels seus membres. A 
finals de 1495, els diputats es queixaven: la Reial Audiència havia expedit molt 
poques causes des que els doctors no cobraven directament de les sentències. 
Afegien, els de la Diputació, que els doctors havien cobrat terces que no els per-
tocaven; que hi havia causes que no arribaven a sentència per no pagar; que les 
parts en conflicte no instaven les resolucions; i que els diputats no tenien manera 
de controlar les absències dels doctors. A tot això, l’estiu de 1496, Jaume Destor-
rent, regent de la Cancelleria, pretengué que li fos satisfet el salari del temps que 
havia estat absent de la Reial Audiència. La negativa estava cantada.
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Les relacions entre doctors i diputats eren, doncs, complicades i generaven 
conflictes persistents. El General presidit pel també abat de Santes Creus les he-
retà. De fet, el novembre de 1497, un mes després de jurar el càrrec, els diputats 
denunciaren a Ferran II que ja havien fet una despesa de més de 25.000 lliures en 
els salaris dels doctors. Hi sumaven que aquests pretenien que el General només 
tenia dret a rebre els de les causes de Catalunya. Tot plegat, segons els diputats, 
els de les causes foranes eren d’apropiació indeguda per part dels doctors i, a més, 
els cobraven mentre deixaven d’expedir les del Principat. A tall exemplar i de 
mostra, els homes de la Diputació sostenien que en un sol any del temps que els 
jutges cobraven directament els salaris hi havia més sentències que en els quatre 
darrers. Consignem que fins a les Corts de Montsó de 1512 no es resolgueren 
molts d’aquests problemes.

El darrer punt demostra la immensa força dels costums i del protocol. L’oc-
tubre de 1497, a Salamanca, havia mort l’infant Joan, primogènit de Ferran II i 
Isabel I. Els diputats decidiren un dol intermedi a l’observat en ocasió dels tras-
passos de Joan II i Carles de Viana. En les exèquies, el Consell Reial i el regent de 
la Cancelleria volgueren ocupar el lloc on seien habitualment els diputats. Sem-
bla que el lloctinent fou el responsable de l’enrenou. Després d’anades i vingudes 
i d’exposar els diputats els seus drets, l’alter nos del rei respongué amb un “que 
deixen lo banch, e si no ho volen fer que.ls meta en presó”. Arribat el dia, l’abat 
de Santes Creus i president del General, amb breus i bones paraules es va queixar 
del greuge i comunicà al lloctinent que la prohibició d’ocupar el lloc acostumat 
anava contra les constitucions. Dissentia, doncs, i anunciava que recorrerien al 
rei. Només aconseguí una resposta carregada de males maneres: “allí us donaran 
un banch si us voleu seure e si vos-ne voleu anar, yt en hora buena, recorret a 
su alteza”. I, certament, diputats, oïdors i ministres del General se’n tornaren a 
la Casa de la Diputació. Per acabar-ho de reblar, els altres ocuparen el banc dels 
diputats. La demostració de força i l’amenaça de presó provocaren un escàndol 
entre la Diputació i els estaments. El Dietari del General silencia l’esdeveniment 
d’aquell 27 d’octubre de 1497. Però no s’escau pas parlar d’oblit: els del General 
no anaren a les exèquies d’Elisabet, la filla gran dels Catòlics, encara no un any 
després, “per quant no eren ordonats axí com devien en lo seure”. Altrament, 
el primer de gener de 1499, després de descriure una cavalcada, el ressentiment 
per fets de 14 mesos abans encara traspua. I les intencions queden clares: “pus 
los oficials reyals se sforçen en levar.nos de la jurisdicció, que nosaltres sforçem 
créxer la reputació”. Una manifestació més d’un pols que va durar fins al 1714.
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 Resum

Per assolir els seus objectius de conversió dels infidels, Ramon Llull (1232-
1316) va emprendre diversos mètodes nous d’argumentació, entre els quals la 
seva ars és el més ressenyable. De manera gairebé única, en comparació amb els 
autors de la seva època, podríem dir que Llull va ser sensible a la situació d’aquells 
que havia de convertir al cristianisme. En realitat, Llull s’incorporava a una certa 
tradició retòrica que s’aproximava a l’Islam “des de dintre”, és a dir, recorrent als 
propis textos musulmans per demostrar-ne la falsedat, i en contra de refutar els 
infidels simplement amb l’autoritat de les Escriptures. Tanmanteix, en el desen-
volupament d’aquesta estratègia retòrica Llull demostra ser capaç d’adreçar-s’hi 
amb els discursos i formes literàries pròpies de la tradició islàmica, que manlleva 
de manera innovadora a la literatura cristiana.

 Paraules clau

Ramon Llull.
Literatura de controvèrsia amb l’Islam.
Literatura medieval.

L’estil aràbic de Ramon Llull

Óscar de la Cruz Palma
Universitat Autònoma de Barcelona
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  1. Circumstàncies

Quan Ramon Llull, aproximadament amb trenta anys (c. 1264), empren-
gué l’objectiu de conversió dels infidels —principalment dels sarraïns, ja que el 
judais me, malgrat que no quedava bandejat, no era percebut com una amena-
ça— desenvolupà una sèrie d’estratègies retòriques que, en realitat, s’expliquen 
per influència de tradicions ja existents. Principalment cal tenir en compte dues 
circumstàncies que conflueixen en Ramon Llull: 1) l’ambient cultural de l’illa 
de Mallorca, on la presència islàmica era encara majoritària a causa de la recent 
ocupació del rei Jaume I (a partir de 1229); i 2) l’existència d’una nova retòrica 
de conversió a través de la predicació de dominics i franciscans, que consistia en 
el contacte directe amb els infidels.

La biografia de Ramon Llull demostra clarament que ambdues circumstàn-
cies són influents: segons la primera, vist que el seu pare havia col·laborat mate-
rialment en l’ocupació de l’illa, per la qual raó la seva família havia guanyat una 
certa posició nobiliària a la Cort del rei Jaume, Ramon Llull era, en el moment 
que fixa els seus objectius, “senescal de la mesa del rei de Mallorca”.1 Sense voler 
posar en dubte la sinceritat religiosa del seu objectiu de conversió d’infidels, el seu 
repte era, al mateix temps, conseqüent amb el desig de capgirar la situació social 
de l’illa en favor d’aconseguir una majoria cristiana. De fet, Ramon Llull feu ús 
de la seva posició nobiliària al llarg de la vida, tot aconseguint diversos contactes 
amb la reialesa europea i els diversos Papes als quals va poder adreçar-se, sempre 
amb l’objetiu d’aconseguir mitjans per a la conversió d’infidels.

La segona circumstància ens interessa més ara, emmarcada en un discurs més 
aviat literari i filosòfic que no pas sociològic o històric. Tot i que, per raó d’espai, 
hem de ser breus en la descripció de la tradició de predicació que sens dubte 
també influí en Ramon Llull, cal remarcar, en primer lloc, la seva preferència pel 
franciscanisme: de seguida a la seva conversio ad poenitentiam —és a dir, la seva 
decisió fonamentada espiritualment de dedicar-se als objectius de la vida cristia-
na, esdevinguda, com hem dit, quan tenia trenta anys—, Ramon Llull decideix 
vestir el drap vil, seguint el model de l’orde tercer secular dels franciscans, però 
sense ordenar-se formalment, sinó practicant-lo com a laic.2 El model franciscà 

1 Vita coaetanea 2: “Raimundus senescallus mensae regis Maioricarum” (ed. H. Harada, ROL VIII, 1980, p. 273).

2 Vita coaetanea 9: “tunc sancti Francisci prouocatus exemplo, uenditis mox possessionibus suis, reseruatis tamen inde 
paucis ad sustentationem suae coniugis ac liberorum suorum, committens se totum Christo…” (ed. H. Harada, ROL 
VIII, 1980, pàg. 277); ibid. 11: “relictis uestibus sollemnioribus, quibus usque tunc usus erat, assumpsit sibi uilem 
habitum de panno, quem ipse inuenire poterat, grossiore” (ed. H. Harada, ROL VIII, 1980, pàg. 278).
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de contacte directe amb aquells que calia convertir concordava amb la situació 
de l’illa de Mallorca, on, com hem dit, la presència musulmana era evident. 
El fet d’apropiar-se d’un esclau sarraí per aprendre l’àrab3 sembla una decisió 
igualment coherent amb les circumstàncies socials i culturals de l’illa, en què les 
biblioteques estaven dominades encara per llibres àrabs, cosa que és important 
de tenir en compte per a la nostra argumentació. Sembla que, precisament, for-
mà part de les accions de cristianització de Mallorca el fet d’importar llibres al 
territori mallorquí, especialment al monestir de La Real, fundat a l’inici de la 
conquesta del rei Jaume, el 1229, un lloc també essencial per a Ramon Llull; una 
part dels llibres provenien de còpies de biblioteques cistercenques, com ara de 
Poblet i Santes Creus.4

Que Ramon Llull optés pel franciscanisme comportava, doncs, la pretensió 
del contacte directe amb els sarraïns, cosa que practicà no només a Mallorca, sinó 
també en els seus viatges al nord d’Àfrica. Però el franciscanisme havia adoptat 
una estratègia que consistia en el coneixement directe dels infidels, que equiva-
lia a l’estudi de la tradició islàmica per poder procedir a la seva refutació amb 
arguments coneguts per aquells que eren objecte de conversió. Aquesta idea no 
era pròpiament nova, car la detectem clarament a les obres de Pere el Venerable, 
abat de Cluny, especialment quan feu traduir al llatí l’Alcorà l’any 1142 amb 
aquesta mateixa pretensió.5 Però els estudis de dominics i franciscans, amb noms 
que sovint es comparen amb Ramon Llull, com ara els contemporanis Riccoldo 
de Montecroce, Ramon Martí o Roger Bacon, demostren que la pretensió de 
Ramon Llull de conèixer l’Islam per a la seva refutació era una pràctica existent 
que l’autor mallorquí simplement adoptà. Això sí, hi aportà una actitud i un 
coneixement que el fan meritori de ser ressenyat com a molt original i, fins i tot, 
promotor del pensament modern sobre el diàleg religiós, raó per la qual Ramon 
Llull és llargament lloat a l’actualitat.

3 Vita coaetanea 11: “Et sic in aedem ciuitate didicit parum de grammatica. Emptoque sibi ibidem quodam Saraceno, 
linguam arabicam didicit ab eodem” (ed. H. Harada, ROL VIII, 1980, pàg. 278).

4 HillgartH (1959).

5 L’estudi d’aquest tema és central per al grup de recerca Islamolatina, que ofereix una llarga bibliografia a la seva 
pàgina web: http://grupsderecerca.uab.cat/islamolatina/. Vegeu especialment els treballs de J. Martínez Gázquez, el 
qual prepara l’edició de la traducció llatina de l’Alcorà a què ens hem referit.
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  2. Aproximació a l’Islam

La conversió dels infidels, doncs, se situà com a principal motor de l’acció 
intel·lectual de Ramon Llull. Tanmateix, el seu mètode racionalista, plasmat en 
les diverses figures de la seva ars, li permetia atendre qualsevol aspecte del conei-
xement. Percebre que moltes obres semblen lluny de l’objectiu de conversió (com 
ara les obres de medicina, l’Ars notatoria o les diverses obres teorètiques de la seva 
ars) indica una perspectiva miop. Llull entenia el món com una manifestació de 
Déu, i el coneixement era per a Llull un mitjà d’ascens a Déu. Era com una por-
ta d’accès. Per tant, el mètode artístic era per a Llull un vehicle que li permetia 
recórrer el camí correcte, tot proporcionant-li coneixement i, per tant, consci-
ència i capacitat de contemplació de Déu. Tenir idees incorrectes de la realitat 
equivalia, com a consequència, a deduir idees incorrectes sobre Déu. És a dir, el 
coneixement era, en si mateix, la principal eina de conversió que emprava Llull.

Si tornem a la Vita coaetanea, la primera deducció que manifesta per tal de 
retre el servei que millor li plau a Déu6 és formar-se adequadament; i seguida-
ment nota la primera plenitud al seu cor: escriure el millor llibre del món contra 
els errors dels infidels.7 De les tres accions principals que finalment fixa per tal 
d’aconseguir aquest objectiu una és assumir l’extrem de morir per Crist, però 
les altres dues són purament accions relacionades amb l’estudi: escriure el llibre 
esmentat i fundar escoles per a l’estudi de les llengües dels infidels.8 Fins i tot al 
Liber de fine, una obra que parla d’una geoestratègia per portar a termini amb èxit 
les croades, aparèixen els llibres com a eina de conversió:

op. 122, Liber de fine, II, 6 (Montpeller, 1305) [ed. A. Madre, ROL 
IX, 1981, pàg. 283]: Et si nolebant conuerti, saltem ipsos doceant 
fidem nostram et rationes quas habemus difficiles contra ipsos; et 
probent eis quod Macometus non fuit uerus profeta. Quod si bene 
uelint auertere, facile multum est ad probandum per unum librum 
qui uocatur Alquindi, et per alium qui Telif nominatur, et per alium 

6 Vita coaetanea 5: “Coepit ergo intra se cogitando tractare, quod esset seruitium maxime Deo placens” [ed. H. Ha       
ra        da, ROL VIII, 1980, pàg. 274].

7 Vita coaetanea 6: “intrauit cor eius uehemens ac implens quoddam dictamen mentis, quod ipse facturus esse postea 
unum librum, meliorem de mundo, contra errores infidelium” [ed. H. Harada, ROL VIII, 1980, pàg. 275].

8 Vita coaetanea 8: “His igitur tribus articulis supra dictis in animo suo firmiter iam conceptis, uidelicet de morte 
toleranda pro Christo, conuertendo ad eius seruitium infideles, de libro supra dicto, si daret Deus, etiam faciendo, 
necnon de monasteriis impetrandis pro diuersis languagiis addiscendis” [ed. H. Harada, ROL VIII, 1980, pàg. 276].
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qem fecimus De gentili. Et illi capti, uelint aut nolint, dum capti 
erunt, addiscant istos libros. Et postea dominus bellator rex illos li-
beret, et det illis expensas cum pulchra facie et iucunda. 

I si [els sarraïns] no volguessin convertir-se, que els ensenyin la nos-
tra fe i les difícils raons que tenim en contra seva, i els demostrin que 
Mahoma no va ser un veritable profeta. La qual cosa, si volguessin 
entendre-ho, és molt fàcil de demostrar amb un llibre anomenat 
Alquindi, i amb un altre titulat Telif, i amb un altre que vam fer 
Sobre el gentil.9 I aquells [els sarraïns] captius, volguin o no, que 
aprenguin aquests llibres mentrestant estiguin en captiveri. Després, 
que el senyor rei guerrer els alliberi i els doni recursos amb bona cara 
i expressió alegre. [Traducció pròpia.]

Ara tornem a trobar coherent, però extraordinari per la seva època, que Llull 
es dediqués a l’estudi de l’àrab; és a dir, al coneixement d’aquells que havia de 
convertir. La majoria d’autors medievals que es refereixen als infidels maneguen 
un feix de llocs comuns sobre l’Islam, a base de repetir tòpics sobre els sarraïns i 
sobre el profeta Mahoma.10 En canvi, Ramon Llull estudià l’Islam, estudià àrab i, 
fins i tot, afirmava haver escrit certes determinades en àrab.11

9 Alquindi s’identifica amb l’Apologia de al-Kindī [ed. F. gonzález Muñoz, Exposición y refutación del Islam. La versión 
latina de las epístolas de al-Hāšimī y al-Kindī, Univ. da Coruña, 2005]; el Telif, amb la Contrarietas elfolica [ed. Th. 
BurMan, Religious Polemic and the Intellectual History of the Mozarabs c.1050-1200, Leiden, 1994]; i el Sobre el gentil, 
amb el seu op. 11, Llibre del gentil e dels tres savis.

10 Ben recollits per N. daniel (1960) i J. tolan (2002).

11 Del treball d’E. Pistolesi (2009) obtenim les obres que Ramon Llull assegura haver compost en àrab: op. 1, Lògica 
del Gatzell (c. 1265-1273); op. 2, Llibre de contemplació en Déu (c. 1271-1273); op. 131, Liber disputationis Raimundi 
christiani et Homeri saraceni (1308); op. 198, Liber de secretis sacratissimae trinitatis et incarnationis (1312); op. 253, Ars 
consilii (1315); o que es pot especular que havien estat escrites originalment en àrab: op. 11, Llibre del gentil e dels tres 
savis (c. 1274-1283); op. 44, Ars inventiva veritatis (1290) —traduïda a l‘àrab per Ramon Llull: Vita coaetanea 20: “Vbi 
moram faciens non multam praedictum librum, scilicet Artis inuentiuae, transtulit in arabicum” [ed. H. Harada, 
ROL VIII, 1980, pàg. 284].

 Per exemple, al colofó de l’op. 2, Llibre de contemplació en Déu: “Acabada e complida és aquesta translació del Libre de 
Contemplació d’aràbic en romanç, la qual translació fo fenida lo primer dia de l’any en vulgar, e la compilació d’aràbic 
fo fenida e terminada en lo sant divenres de Pasqua en lo qual pres mort e passió nostre senyor Déus Jesucrist fill de la 
Verge gloriosa, nostra dona sancta Maria” [ed. OE, vol. II, 1960, pàg. 1258b]. El mateix op. 2 Libre de contemplació en 
Déu conté algunes referències internes que apunten en la mateixa direcció d’haver estat compost primer en àrab (per 
exemple, cap. 352, 30: “car lo vostre servidor per gràcia vostra sia romançador d’aquesta obra d’aràbic en romanç […] 
per açò lo vostre servidor transporta e muda en esta translació moltes raons qui no són tan altes en l’exemplar aràbic 
a dorar…” [ed. OE, vol. II, 1960, pàg. 1185a]) i també de la competència del seu autor amb la llengua àrab: (per ex., 
cap. 125, 20-21: “Com lo vostre servidor e·l vostre sotsmès s’esforça aitant com pot com pusca entendre lo lenguatge 
aràbic, per tal que pusca entendre lo significat de les paraules, e per tal que per aquelles paraules aràbiques pusca 
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De fet, la seva primera obra era un comentari d’una obra àrab, la Lògica de 
Gatzel. 

Ramon Llull arribà aviat a la conclusió que, en essència, l’error de l’Islam es 
basava en el desconeixement de Déu, en concret de la seva Trinitat i de l’Encar-
nació de Jesucrist, i dedicà moltes obres o parts d’obres a la demostració d’aquests 
dos dogmes. La resta de diferències entre ambdues religions, pensava Llull, eren 
tolerables o bé no eren impediment en un ideal de convivència entre els homes 
de procedències, costums i llengües diverses. La capacitat d’arribar a l’essència de 
la diferència entre les religions li feu expressar una de les definicions més sorpre-
nents en el panorama medieval: ens colpeix especialment una de les lectures del 
Llibre d’amic i amat:

op. 21, Romanç d’Evast e Blanquerna, caps. 99-100 (= op. 21b, Libre 
d’amic e amat (Montpeller 1274-1283) [ed. a. solerJ. santanacH, 
NEORL VIII, 2009, pàg. 426-427, 465 i 519):12 

[350] —Digues, foll, que es religió?
Respós: Nedeetat de pensa, e desirar murir per honrar mon 

amat, e renunciar al mon per ço que no haja embargament a con-
templar-lo e a dir veritat de sos honraments.

I de manera absolutament única en l’edat mitjana, Ramon Llull s’arribà a 
autodefinir o a considerar-se com a “àrab cristià”13:

op. 122, Liber de fine, I, 2 (Montpeller, 1305) [ed. A. Madre, ROL 
IX, 1981, pàg. 256]: Et illi maxime litterati, quia de illis in Maco-
meto pauci credunt, ex eo quia bene cognoscunt quod ipse peccator 
homo fuit et quod in eorum lege posuit multas trufas. Et de hoc sunt 
experti aliqui arabici christiani; unus inter quos possum dici. 

significar veritat a aquells qui són en lenguatge aràbic, clam-vos mercè, Sènyer, que vós me donets gràcia e benedicció 
com en breu jo pusca entendre e significar per paraules aràbiques veritat de vostra sancta passió e de vostra sancta 
trinitat. [...] pus que vós m’havets feta gràcia que jo entén la lengua aràbica, que vós me façats com jo haja devoció a 
loar e a beneir vós en la lengua aràbica…” [ed. OE, vol. II, 1960, pàg. 376a]). Malgrat tot, no es conserva cap testimoni 
manuscrit d’aquesta presumpta activitat en llengua àrab.

12 El cap. 100 del Blanquerna, és a dir, el Llibre d’amic e amat, va ser editat també críticament per A. soler, Ramon Llull, 
Llibre d’amic e amat, ed. Barcino, Barcelona, 1995 (20122).

13 Cf. Ch. loHr (1986).
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I sobre tot els [sarraïns] cultes, perquè pocs d’ells creuen en Maho-
ma, perquè saben bé que aquest era un home pecador i que a la seva 
llei va posar-hi molts enganys. I d’això han tingut experiència alguns 
àrabs cristians, entre els quals puc considerar-me un d’ells. [Traduc-
ció pròpia.]

Amb aquesta mena de manifestacions i mirant el panorama intel·lectual de 
l’edat mitjana, Ramon Llull fou probablement, doncs, l’autor que més s’apropà 
a l’Islam, i a través de moltes referències es mostrava com un dels autors millors 
informats. Fins i tot, com veurem, va ser capaç d’adaptar al discurs del cristia-
nisme gèneres literaris de tradició àrab o formes literàries que no eren pròpies de 
la tradició cristiana. Però ara ens interesa destacar que el seu coneixement sobre 
l’Islam i la seva comprensió de l’Islam com una religió no difícilment corregible 
i, per tant, propera al cristianisme, li feu enyorar una situació de convivència que 
també situava a Ramon Llull a l’inici de la tradició del pensament utòpic uni-
versalista que representaren millor, amb posterioritat, Nicolau de Cusa i Tomàs 
Moro, per citar només dos noms molt senyers. On potser expressava més espe-
cíficament aquesta idea és al pròleg i a l’epíleg del Llibre del gentil i dels tres savis, 
l’obra més citada per Ramon Llull al llarg de la seva vida:

op. 11, Llibre del gentil i dels tres savis, cap. IV, 12,5 (Mallorca, 1274-
1283) [ed. A. Bonner, NEORL II, 1993, pàg. 11-12]:14 A, con gran 
benahuyrança sserria aquesta, si per aquests arbres pudiem esser en 
.iª. lig e en .iª. creenssa tots los homens qui som! E que la rancor ni 
la mala volentat no ffos en los homens qui ayren los uns los altres 
per desvariació e per contrarietat de creenses e de sectes. E que enaxí 
con es .i. Deu tan solament, pare e creador e seynor de quant es, que 
enaxí tots los pobles qui son s’unisen en esser .i. poble tan solament, 
e que aquell ffos en via de salut, e que tuit ensemps aguessen .i. ffe, 
.iª. lig, e donasen gloria e laor de nostre seyner Deus. 

Cogitats, senyors —dix lo savi a sos companyons—, quants son 
los dans qui·s seguexen com los homens no an una secta tan sola-
ment, ni quants son los bens que sserien si tuyt aviem .iª. ffe, .iª. lig.

14 Aquesta idea és corroborada a l’epíleg de la mateixa obra, Gentil (ibid., pàg. 208-209).
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  3. Imitació de textos àrabs

Pesentant Ramon Llull com un autor tan proper a l’Islam, no ha de sorpren-
dre que recomanés imitar alguns trets que són costum als països musulmans. 
Un petit exemple era iniciar els escrits públics amb una imprecació a Jesucrist, 
seguint el model islàmic d’obrir els escrits amb una invocació al profeta Muham-
mad. Ho escriví diverses vegades, per exemple al Liber Tartari et Christiani:15

op. 39, Liber Tartari et christiani, també titulat Liber super psalmum 
“Quicumque vult” (Roma, 1288) [ed. pròpia, en premsa]: 

[291] Audita iusta postulatione, dominus Papa, propter preci-
bus Largi, acquievit. Dum autem expediretur de formatione huius 
epistulae, dixit Largus ad dominum Papam: —Domine Sancte Pa-
ter, dominus noster Iesus Christus caput nostrum est, ergo in capite 
huius epistulae praeponi debet “omnibus”. Saraceni enim in princi-
pio epistularum suarum nomen sui Mahometi praeponunt “omni-
bus”, qui fuit pessimus omnium hominum; quanto magis ergo no-
men domini nostri, scilicet Iesum Christum, debemus praeponere, 
qui fuit et est Deus in aeternum optimus omnium hominum. 

Audiens dominus Papa, propter quod iustum est et rationabile, 
praecepit, sicut Largus voluit, epistulam praenotari. Deinde, appo-
sito sigillo domini Papae, Largus suscipiens ipsam epistulam et be-
nedictionem a Summo Pontifice, profectus est in terram, de qua fuit 
oriundus, ut fidem catholicam gentibus praedicaret. 

[291] El senyor Papa escoltà aquesta petició justa, i l’acceptà mo-
gut pels precs de Larg. Mentre hom preparava l’enviament d’aquesta 
carta, Larg digué al senyor Papa: —Senyor Sant Pare, nostre senyor 
Jesucrist és el nostre cap, per tant a l’inici d’aquesta carta cal antepo-
sar el nom de Jesucrist a “per a tothom”. Els sarraïns, a l’inici de llurs 
cartes, anteposen el nom del seu Mahoma —el pitjor de tots els ho-
mes— a “per a tothom”. Per tant, amb més motiu hem d’anteposar 
el nom de Jesucrist nostre Senyor —el millor de tots els homes—, 
abans i ara eternament Déu.

15 El mateix aconsella al Llibre d’amic e amat, 148 [ed. A. solerJ. santanacH, NEORL VIII, 2009, pàg. 465]: “Blasmava 
l’amich los crestians con no meten lo nom de son amat, Jesuchrist, primerament en lurs letres, per ço que li faesen la honor 
que·ls sserrayns fan a Mafumet, qui fo home galiador, al qual fan honor con lo nomenen primerament en lurs letres.”
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En sentir-ho, el senyor Papa ho trobà just i raonable, i ordenà que la 
carta fos escrita com demanava Larg. Tot seguit, un cop imprès el segell 
de senyor Papa, Larg prengué la carta i se n’anà a la terra d’on era oriünd 
a predicar la fe catòlica als gentils [Traducció de J. Batalla, en premsa.]

Llull també va ser capaç d’incorporar referències directes de la tradició àrab 
dintre de la seva argumentació apologètica. Quan el sarraí rep el seu torn d’in-
tervenció, al llibre quart del Llibre del gentil, inicia el seu parlament amb una 
invocació a Déu, de manera que Ramon Llull li fa pronunciar la primera sura de 
l’Alcorà. Estem probablement davant de la primera traducció al català d’un pas-
satge alcorànic, que mostra una exactitud tan literal que pot semblar cacofònica 
si no es té en compte el text àrab:

op. 11, Llibre del gentil i dels tres savis, cap. IV, pròleg [ed. A. Bonner, 
NEORL II, 1993, pàg. 159): Con lo sarraý viu que ora e tems era que 
ells parlás, adoncs se·n aná a la ffont e llavá·s ses mans, e sa cara, e ses 
oreilles, e son nas, e sa boca; e enaprés se llavá sos peus e alcuns altres 
locs de sa perssona, a signifficanssa de l’original pecat e de nedeetat 
de coratje. Enaprés estés son capsó en la terra, e ajenolá·s .iii. vegades, 
posant son cab en terra e besant la terra, e levant son cor e ses mans e 
sos ulls al cel, dient aquestes paraules: 

En nom de Déu 
misericordiós, 
misericordejant [àrab: 
r-raḥmani-r-raḥm]
al qual sia donada 
laor,
cor es seynor del 
mon;
en ell aor e en ell me 
confiy,
cor ell es endresament 
de la dreturera carrera 
de salut [en àrab: 
ṣ-ṣirāta-l-mustaqīm 
ṣirāṭa-l-ladīna].

L’Alcorà, sura 1 (trad. M. de epalza, Barcelona, 2001):
En el nom del Déu Únic, Al·là,

el Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós!
Lloat sigui Déu, Senyor de tot i de tots,

Senyor de l’univers sencer, visible i invisible,
el Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós!
l’Amo i Senyor del dia del judici final,

 dia de la religió vertadera,
 dia del judici de la història.

A Tu sols servim. A Tu sols preguem. A Tu sols confiem.
Tu sols ens salvaràs.
Guia’ns, mostra’ns el camí segur,
el camí dels qui vols ajudar generosament,

 no dels qui t’han aïrat en contra seu,
 ni dels qui s’equivoquen.
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Moltes d’altres paraules dix lo sarraý, segons que avia acustumat en 
sa oració.

I encara en relació amb el Llibre del gentil, hem pogut comprovar que Ramon 
Llull va fer servir diverses fonts de tradició islàmica per a la redacció del llibre 
quart (aquell en què el sarraí exposa la seva fe), tot traduint literalment diversos 
hadiços o prenent els principis doctrinals que expressa bé el llibre àrab conegut en 
la tradició aljamiada com a Kapítulo de los artíkulos ke el onbere a de kereyer i tener 
por fe i pereçeto16. És en aquest mateix llibre quart del Gentil on Ramon Llull de-
mostrà conèixer l’Islam de manera extraordinària en comparació amb la majoria 
d’autors medievals: sabem, per exemple, que Ramon Llull coneixia diverses con-
fessions islàmiques que es disputaven entre si i —malgrat que no ho diu amb el 
seu nom— que s’havia imposat culturalment la tradició almohade, caracteritzada 
per un literalisme que dificultava les interpretacions al·legòriques de l’Alcorà:

op. 11, Llibre del gentil i dels tres savis, cap. IV, 12,5 [ed. A. Bonner, 
NEORL II, 1993, pàg. 196-197]: Mas altres jents son enffre nos qui 
entenen la gloria moralment, e esponen-la speritualment, e dien que 
Maffumet parlava per semblanssa a les gents qui eren pegues e sens 
enteniment; e per so que·ls pogués enamorar de Deu, lur recomtava 
la gloria damunt dita [sc. del paradís]. E per asó aquells qui an aques-
ta creenssa dien que en paraýs no aurá gloria de menjar ni de jaer ab 
ffembra ni de les altres coses damunt dites. E aquests aytals son na-
turals e grans clergues, e son homens qui en alcunes coses no sserven 
be los manaments de la ley nostra, e per asó nos los avem enffre nos 
quaix a eretges, a la qual eretgia son venguts per oyr logica e natures. 
E per asó es fet establiment enffre nosaltres que publicament null 
hom no gos legir logica ni natures.

Més compromès encara, Ramon Llull no amaga una certa afinitat amb la 
literatura àrab, fent específic que n’és imitador quan escriu el Llibre d’amic i 
amat, un opuscle destinat a la meditació incorporat com a capítol 100 al seu 
Blanquerna:

16 Publicat per G. Wiegers (1994). Per a l’estudi d’altres fonts àrabs, vegeu O. de la cruz (2004 i 2005), i l’estudi 
d’introducció a la nostra edició del Liber de gentili et tribus sapientibus, a ROL XXXVI, 2015.
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op. 21, Romanç d’Evast e Blanquerna, caps. 99-100 (= op. 21b, Libre 
d’amic e amat (Montpeller 1274-1283) [ed. a. solerJ. santanacH, 
NEORL VIII, Palma, 2009, pàgs. 426-427, 465 i 519]:

Capítol 99.
En qual manera Blanquerna ermitá feu lo Libre de amich e amat

[1] Esdevench-se un dia que l’ermitá qui estava en Roma, segons 
que demunt avem dit, aná visitar los ermitans e·ls rescluses qui 
eren en Roma e atrobá que en alcunes coses avien moltes de 
temptacions per ço cor no sabien aver la manera qui·s covenia 
a lur vida; e pensá que anás a Blanquerna ermitá que li feés un 
libre qui fos de vida ermitana e que per aquel libre pogués e sa-
bés tenir en contemplació, devoció los altres ermitans. Estant un 
dia Blanquerna en oració, aquel ermitá vench a la cella de Blan-
querna e pergá·l del libre demunt dit. Molt cogitá Blanquerna 
en qual manera faria lo libre ni de qual materia.

[2] Estant Blanquerna en aquest pensament, en volentat li vench 
que·s donás fortment a adorar e a contemplar Deu per tal que 
en la oració Deus li demostrás la manera e la materia de que ell 
feés lo libre. Dementre que Blanquerna plorava e adorava e en 
la sobirana stremitat de ses forçes havia puyada Deus sa anima, 
qui·l contemplava, Blanquerna se sentí exit de manera per la 
gran fervor e devoció en que era e cogitá que força d’amor no 
segueix manera con l’amich ama molt fortment son amat. On, 
per açó, Blanquerna fo en volentat que feés Libre de amich e 
amat, lo qual amich fos feel e devot crestiá e·l amat fos Deu.

[3] Dementre considerava en esta manera Blanquerna, el remembrá 
con una vegada con era apostoli li recomtá .i. sserray que los ser-
rayns an alcuns homens religiosos enfre los altres, e aquells qui 
son mes preats enfre ells son unes gents qui han nom “sufies”. 
E aquells han paraules d’amor e exemplis abreuyats e qui donen 
a home gran devoció; e son paraules qui han mester espusició e 
per la spusició puja l’enteniment mes a ensús, per lo qual puya-
ment muntiplica e puja la volentat en devoció. On, con Blan-
querna ach auda aquesta consideració, ell preposá a fer lo libre 
sogns la manera demunt dita e dix a l’ermitá que se·n retornás a 
Roma e que en breu de temps li trametria per lo diaque lo Libre 
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de amich e amat, per lo qual puria muntiplicar frevor e devoció 
en los ermitans, los quals volia enamorar de Deu.

Capítol 100.
Del Libre de amich e amat. Del prolech

[1] Blanquerna estava en oració e considerava la manera segons la 
qual contemplava Deu e ses virtuts; e con havia finida sa oració 
scrivia ço en que havia contemplat Deu. E açó fahia tots jorns. 
E mudava en sa oració novelles rahons, per tal que de diversses 
maneres e de modes componés lo Libre de amich e amat, e que 
aquelles maneres fossen breus e que en breu temps la anima po-
gués moltes decorrer.

 E en la benedicció de Deu, Blanquerna començá son libre, lo 
qual departí en aytants versses con ha dies en l’any. E cascú vers 
basta a tot .i. dia a contemplar Deu, segons la art del Libre de 
contemplació.

L’últim exemple que exposarem breument és el del Llibre dels cent noms de 
Déu, un altre opuscle en què imita la literatura àrab, però ara menys comentat 
en el conjunt de la bibliografía lul·liana.17 Es tracta de manllevar a les lletres cris-
tianes el tema dels noms de Déu, un tema pròpiament islàmic (en àrab al-asmā’ 
al-ḥusnā, és a dir ‘els noms més bells’) que consisteix en psalmodiar els 99 noms 
de Déu coneguts pels homes en vida, ja que el número 100 el sabran un cop tras-
passats. La interpretació sobre aquest llibre és clara, perquè Ramon Llull detallà 
en el pròleg les seves intencions a l’hora d’escriure-la. Val la pena reproduir-lo:

op. 38, Cent noms de Déu, pròleg (Roma, 1288) [ed. S. galMés de 
Fuentes, 1936, ORL XIX, pàg. 79-81]:

1. Deus, ab ta vertut comens aquest libre qui es del teus cent 
noms.

2. Con los sarraíns entenen provar lur lig esser donada de Deu, 
per so car l’Alcorà es tam bel dictat que no’l poria fer nuyl hom 
semblant d’él, segons que els dien, yo, Ramon Luyl indigne, 
me vuyl esforsar, ab ajuda de Deu, fer aquest libre, en qui ha 

17 Més recentment, vegeu o. de la cruz (en premsa).
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meyllor materia que en l’Alcorà, a significar que enaxí com yo 
fas libre de meyllor materia que l’Alcorà, pot esser altre home 
qui aquest libre pos en axí bel dictat com l’Alcorà. E assò fas 
per so que hom pusca argüir als sarraíns que l’Alcorà no es dat 
de Deu; ja sia que sia bel dictat. Emperò deim que aquest libre, 
e tot be, es donat de Deu, segons que dir se cové. Soplec doncs 
al sant Payre Apostoli e als seynors cardenals que’l fassen posar 
en latí en bel dictat, car yo no li sabria posar, per so car ignor 
gramàtica. E si yo en alcuna cosa erre en est libre contra la fe, 
sotsmet lo dit libre a correcció de la sancta Ecclesia romana.

3. Los sarrayns dien que en l’Alcorà són noranta e nou noms de 
Deu, e qui sabia lo centè sabria totes coses; per que yo fas aquest 
libre de Cent noms de Deu, los quals se, e per tot so no’s se-
gueyx que sapia totes coses; e assò fas a rependre lur falsa opi-
nió. E en est dictat pos molts noms qui són pus propris a Deu, 
que alcuns que los sarrayns a Deu aproprieen.

4. La manera que prepòs tenir en est libre es que parle natural-
ment dels noms de Deu qui simplament a él se pertanynen; e 
de aquels noms qui a Deu se pertaynen segons esguardament 
de creatura, que parle segons so que als noms se pertayn segons 
Deu e creatura.

5. En cascú dels cent noms preposam posar .x. verses, los quals 
hom pot cantar. E assò fem per so cor los sarraíns canten l’Alco-
rà en la mesquita; per que aquests verses se poden cantar segons 
que’ls sarraíns canten.

6. Aquest libre es bo a contemplar e a conèxer Deus, e a provar la 
fe cristiana, segons que en él apar; e es libre de gran consolació 
e plaer.

7. En aquest libre cové usar de alcuns vocables qui són en latin, 
sens los quals no’l poriem tan bellament e bonament fer: lo 
primer nom de Deu es Deus, segon es essencia, e axí dels altres 
segons que en les rúbriques apar.

8.  Con Deus aja posada virtut en paraules, peres e erbes, quant, 
doncs, mays la posada en los seus noms! Per que yo conseyl que 
hom cascú dia los .c. noms de Deu, e que escrits ab sí los port.
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9. Con hom aurà dit un capítol, digua hom aquesta lausor, en 
qui’s conté la essencia de Deu, e les sues dignitats e persones 
divines, e la humanitat de Crist, e la virginitat de nostra Dona:
Laus et honor essentiae Dei et diuinis personis et dignitatibus ea-
rum. Et recordemur et amemus Iesum Naçarenum et Mariam uir-
ginem matrem eius.
Aquesta lausor se diu enaxí com la Gloria Patri.

 10. Aquests verses rimam en vulgar per so que mils hom los pusca 
saber de cor; e no fem forsa si en alcuns verses ha mais silla-
bes que en altres; car assó sostenim per so que meylor materia 
puscam posar en est libre. E ha major difficultat en posar tam 
subtil materia, [com ha en est libre om. BN], en rimes, que no 
es l’Alcorà posar en lo dictat en que es posat.

És evident que Ramon Llull tractava de refutar l’argument que donava su-
port al misteri del 100è nom de Déu, tot aportant, a més, a aquesta tradició altres 
noms de Déu que l’Islam no coneixia, com ara Jesús (poema 33) o Trinitat (poe-
ma 4). Però hi trobem un ample elogi al “bell dictat” de l’Alcorà que ell intentà 
imitar i superar amb aquesta obra, amb la intenció de refutar igualment el tema 
de l’inimitabilitat de l’Alcorà. Els versos que va emprar Llull en aquesta obra, so-
vint formalment imperfectes, obeïen en canvi a una voluntat rítmica que imitava 
l’estil del sagrat Alcorà, on l’expressió fluïa en una prosa rítmica que era aleshores 
la seva font d’inspiració. De fet, ens indicava que els seus poemes havien de ser 
psalmodiats com es feia amb el Gloria Patri, una oració que tampoc no és mè-
tricament perfecta, però que manté una rítmica adequada per poder ser cantat 
durant la litúrgia. És com si Ramon Llull hagués volgut preparar un conjunt 
d’oracions cristianes de tipus litúrgic, però prenent com a model directament el 
tema alcorànic dels noms de Déu. Aquest exemple, només comparable al del seu 
famós Llibre d’amic e amat, ens sembla la màxima aproximació a l’Islam per part 
d’un autor cristià i únic en el panorama medieval europeu.
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  4. Conclusions

Aparegut en l’ambient de l’illa de Mallorca, recentment conquerida, però 
amb una presència musulamana que havia de ser evident, amb biblioteques far-
cides de llibres àrabs, Ramon Llull va poder veure, estudiar i percebre l’Islam en 
unes condicions extraordinàriament favorables per poder-lo entendre, fins i tot 
amb els seus ulls d’intel·lectual cristià medieval. Els seus objectius de conversió 
d’infidels no només el van fer moure’s per tota la Mediterrània; més important 
per a nosaltres és el fet que Llull va incorporar fonts àrabs en l’escriptura de les 
seves obres i, més radicalment encara, va imitar la literatura islàmica per a l’es-
criptura de textos cristians. Aquesta actitud és pràcticament desconeguda en el 
panorama de la literatura europea medieval, en què la majoria d’autors feien ser-
vir una sèrie de tòpics per a la refutació de l’Islam o bé, en autors millor informats 
com ara Riccoldo de Montecroce o Ramon Martí, s’imposava la retòrica de les 
auctoritates com a criteri de demostració. El seu mètode racionalista, desenvolu-
pat a través de la seva ars —una altra innovació única en la tradició europea—, 
o el fet de ser el primer en atendre en una llengua romànica (ara en català) l’es-
criptura de la filosofia no foren, doncs, les úniques aportacions de Ramon Llull 
a la història de la nostra cultura. La imitació de l’estil àrab a què ens hem referit 
se’ns descobreix com una altra característica ressenyable del magister differentiae, 
un tret d’aproximació a l’Islam que es mostra com un punt de concordança i 
d’esperança en els nostres temps.
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Fra Jaume Gener (de Cabra), 
el gran lul·lista de Santes Creus, i la seva 
relació amb Pere Daguí (de Montblanc) 
i Joan Bonllavi (de Rocafort de Queralt)

  Incípit 

Resulta veritablement desconcertant el mal coneixement, més que no 
pas desconeixement, que els tractadistes de Santes Creus han tingut d’un 
dels monjos més insignes de la casa: fra Jaume Gener, egregi doctor de 
l’escola lul·lista de les darreries del segle XV i primeries del XVI. La seva 
homonímia amb un pretès abat de la segona meitat del segle XIV l’ha fet 
confondre lamentablement amb ell.

Amb aquestes paraules, Eufemià Fort i Cogul, fundador de l’Arxiu Biblio-
gràfic de Santes Creus, amb el pseudònim de Francesc A. Miquel (pseudònim 
que el Miquel, el fill petit de l’Eufemià, em va dir que corresponia al nom dels 
seus tres fills mascles, la lletra A correspon a Andreu), iniciava el seu treball de 
recerca Un gran lul·lista de Santes Creus: fra Jaume Gener redactat el 1953 o el 
1954, i publicat el 1956 al Butlletí número 3 d’aquesta, la seva institució, que ho 
és l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.1 De la importància de Jaume Gener i dels 

1 Francesc a. Miquel (pseudònim d’Eufemià Fort i Cogul), Un gran lul·lista de Santes Creus: fra Jaume 
Gener, Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, núm. 3, 1956, i separata del mateix treball, 
publicada el 1957.

Josep M. Rovira i Valls
Conferència pronunciada a la LXIX Festa Anual 
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.
Monestir de Santes Creus, 17 de setembre de 2016

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVIII: 49-112 (2016-2017)
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altres dos lul·listes que us vull presentar, Pere Daguí i Joan Bonllavi, us en parlaré 
tot seguit. Fort acabava el seu estudi amb aquesta afirmació:

El seu lul·lisme [es refereix al de Jaume Gener] fou una important mani-
festació del més fervorós proselitisme. Pere Deguí i Jaume Gener, mestre i 
deixeble, foren els dos grans portaestendards de la difusió de les doctrines 
del Doctor Il·luminat en el seu temps. Gràcies a ells a les darreries del 
segle XV i primeries del XVI el lul·lisme s’expandeix per terres d’Espanya 
i d’Europa amb vigoria com mai. Dels més destacats lul·listes del Renai-
xement a Catalunya i a Espanya, podríem identificar l’entroncament 
amb el monjo i mestre de Santes Creus. 

Només per aquest motiu, valia la pena conèixer aquest personatge. Ho havia 
fet amb altres monografies d’abats santescreuins, publicades per aquest Arxiu 
Bibliogràfic. 

Però la sorpresa va venir quan vaig llegir la nota que el mateix Fort publicava 
al final del seu treball:

N O T A  I M P O R T A N T: 

El present estudi, distingit amb l’accèsit al VIè Premi «Abat La Derno-
sa», de 1954, s’ha editat per recomanació del Jurat que l’atorgà. D’ençà 
ha aparegut un estudi de Rosalia Guilleumas i Josep M. Madurell: «La 
biblioteca de Joan Bonllavi, membre de l’escola lul·lista de València al 
segle XVI», Revista Valenciana de Filologia, IV, (1954), pp. 23-73, on 
és transcrit l’inventari dels llibres bonllavians i on, en recensionar l’Arts 
Metaphisicalis de Fr. Jaume Gener, sembla que afirmi que aquest és fill 
del poble camptarragoní de Cabra del Camp. L’enorme versemblança 
d’aquesta filiació rectificaria la hipòtesi de l’autor del present estudi, 
que, com hem vist, admet la possibilitat que Fr. Jaume Gener fos mont-
blanquí. 

Vaig fer un bot de la cadira que em feu posar dret amb el llibre a la mà, amb 
la mirada fixa d’aquell que manifesta una elevada dosi d’incredulitat: us podeu 
imaginar la meva sorpresa. Després d’haver llegit tot el treball de Fort, pensant 
que Jaume Gener era fill de Montblanc (la qual cosa ja m’estava bé, atès que jo 
també em considero mig montblanquí) resulta que era de Cabra. I, a més a més, 
podria ser que fos de Cal Giné, una important família de Cabra, la casa pairal 
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de la qual actualment està dividida en diverses cases, en una de les quals hi vaig 
néixer jo, i encara avui en conservem la propietat.

D’aquí arrenca el meu interès cap als tres personatges que són motiu de la 
conferència d’avui: Jaume Gener, de Cabra, a qui poso al centre del meu treball, 
per raons òbvies; el seu mestre Pere Daguí, de Montblanc, el lul·lista més impor-
tant del segle XV; i un dels seus deixebles, Joan Bonllavi, de Rocafort de Queralt, 
que passarà a la història per ser l’autor de la primera traducció, interpretació, 
edició, impressió i difusió del Blanquerna de Ramon Llull al català.

Benvolguda presidenta, membres de la junta i sòcies de la nostra insti-
tució, dames i amigues que ens heu fet l’honor d’assistir a l’acte acadè-
mic central de la Festa Anual de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus; 
benvolguts membres de la junta i socis de la casa, cavallers i amics que 
sempre hi sou; amants de la cultura, totes i tots, rebeu aquestes primeres 
paraules introductòries com un gest literari, amable, i conciliador de qui 
les pronuncia, atès que seran algunes de les poques, paraules em refereixo, 
que hauran sortit de la nostra ploma. Ho justifico tot seguit.

En una de les reunions de l’ABSC es va comentar que calia homenatjar, en 
el marc de l’Any Llull, el nostre lul·lista per excel·lència, que és fra Jaume Gener, 
monjo d’aquest monestir i figura clau del lul·lisme del Renaixement, el qual resta 
gairebé a l’anonimat. La Pilar, l’Elisabet i altres membres de la junta em van pro-
posar de fer aquesta conferència; els vaig comentar que jo no era historiador, ni 
investigador, ni tan sols especialista en el tema que ens ocupa, però em vaig ave-
nir a preparar i a fer aquesta conferència. És ara, perquè toca fer-ho ara, que faig 
públic l’entusiasme, tant el meu com el de la meva família, per l’honor que 
m’heu fet de permetre’m ser avui aquí, amb vosaltres, i formar part de la llista de 
les persones que m’han precedit en cinquanta-vuit ocasions, totes mereixedores, 
més que jo, d’aquest privilegi.

Vinc decidit a fer-vos passar una bona estona. I ho faré parlant-vos de la vida, 
que no de l’obra, de Jaume Gener, fill de Cabra, i de la seva relació amb Pere 
Daguí, de Montblanc, i Joan Bonllavi, de Rocafort de Queralt, el trio lul·lista de 
la Ruta del Cister. 

Tot el que us explicaré, raja de diverses fonts; fonts de gran vàlua que, molt 
abans que jo hi prengués interès, ja ho havien investigat, estudiat i publicat. 
Em refereixo principalment a Eufemià Fort, naturalment, però també a Rosalia 
Guilleumas, a Josep M. Madurell, a Jordi Rubió i Balaguer, a Miquel Batllori, a 
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Elies Rogent i a Estanislau Duran, a Lola Badia, a Rafael Ramis Barceló, a Joan 
Maria Pujals, a Jordi Pardo Pastor, a Albert Soler, a Joan Santanach, a Pere Villal-
ba i a tants altres, dels quals no me n’oblido perquè figuren a la bibliografia que 
acompanya aquest treball. Sense la seva feina, el que ara us explicaré no es podria 
produir.

Cal 
Barbero, 
casa del 
carrer de 
la Creu de 
Cabra que 
formava 
part de 
l’antiga casa 
pairal de 
Cal Giné o 
Giner.
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Portada del butlletí número 3 de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1956.
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Dedicada a Joan Papell i Tardiu, historiador i amic.

Sóc conscient que és una pràctica antiga la de dedicar les con-
ferències a distingits personatges. 
Es feia arreu, i a mi m’ha semblat una bona oportunitat per 
recuperar aquesta tradició avui i aquí.

Per tant, dedico aquesta conferència a Joan Papell i Tardiu, histo-
riador i amic que va ser president d’aquesta institució, com a 
humil homenatge personal que faig cap a la seva persona i cap 
a la tasca que ha dut, i que està duent a terme, en benefici de la 
nostra memòria històrica.
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  El tercet lul·lista de la Ruta del Cister

Hi havia una vegada tres personatges, nascuts molt a la vora d’aquí, que van 
esdevenir protagonistes d’excepció de la història del lul·lisme del Renaixement. 

L’un, Pere Daguí, nat a la vila de Montblanc, considerat com el més gran 
lul·lista de la seva època. Perseguit per la Inquisició, va haver de demostrar l’or-
todòxia del lul·lisme a Roma; feu proselitisme i publicà les Arts de Ramon Llull 
a Barcelona, a Mallorca, a Itàlia i arreu dels regnes de Castella i d’Aragó, sobretot 
durant l’època en què fou capellà dels Reis Catòlics. 

Un altre personatge, fra Jaume Gener, era fill de Cabra, vila equidistant de 
Montblanc i de Santes Creus, «que mira al Camp però té sos peus a la Conca».2 
Aquest cabrenc, monjo de Santes Creus, va arribar a ser un dels puntals de l’esco-
la lul·liana de Barcelona, sota el guiatge de Pere Daguí; va ser ell qui va dur l’Art 
de Ramon Llull a València; fou a València on va publicar la seva òpera magna, Ars 
Metaphisicalis, un dels tractats de la matèria més prestigiosos del Renaixement; 
i fou ell qui, des de València, mitjançant els seus deixebles, introduí el lul·lisme 
a la Universitat d’Alcalà d’Henares i al mateix cardenal Francisco Giménez de 
Cisneros;3 va ser el lul·lista que, anys després, impressionà Juan de Herrera, co-
negut com l’arquitecte de l’Escorial; i, de retruc, al mateix rei Felip II de Castella, 
rei que, dit sigui de passada, va protegir els lul·lians de les amenaces continuades 
de la Santa Inquisició, tal com ho havien fet els seus avantpassats.

Un d’aquests deixebles es deia Joan Bonllavi, també eclesiàstic; era fill de Ro-
cafort de Queralt. Va professar el lul·lisme a Valencià, ciutat on es va cuidar d’edi-
tar la primera versió del Blanquerna en català, motiu pel qual passà a la història.

Amb la conferència d’avui, l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus té cura que 
aquests tres grans lul·listes no caiguin en l’oblit commemoratiu, precisament en-
guany que celebrem l’Any Llull, en el setè centenari de la mort de Ramon Llull 
(«el doctor il·luminadíssim», com l’anomenava el cardenal Cisneros), un dels més 
grans filòsofs de la història.

Ho dic amb certa contundència, perquè ho he de dir: som els d’aquí que ens 
hem de cuidar del d’aquí.

2 L’Escut, Montblanc, 22 de juliol de 1916. El text fa referència al canvi de nom de Cabra, pel de Cabra del 
Campo, en virtut del Reial decret del 2 de juliol de 1916.

3 Francisco Jiménez de Cisneros, de naixement Gonzalo Jiménez de Cisneros i més conegut com el cardenal 
Cisneros (Torrelaguna, Corona de Castella, 1436–Roa, 1517), fou un religiós franciscà i assessor d’estat, 
tercer inquisidor general de Castella i regent a la mort dels reis Felip I i Ferran el Catòlic.
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  Pere Daguí

Dels tres lul·listes de les nostres comarques, el que ha estat més estudiat ha 
estat Pere Daguí. La bibliografia que acompanya aquest treball és prou extensa 
per comprovar que el personatge, més que no pas la seva obra, ha estat de l’interès 
de molts estudiosos del lul·lisme.

Pere Daguí (Deguí4 o de Gui) va néixer a Montblanc, al primer terç del segle 
XV, però no en podem precisar la data. Hi ha autors que la situen el 1420 i d’al-
tres el 1435. Sí que sabem, en canvi, la data de la seva mort, que va succeir l’any 
1500 a Mallorca, malgrat que, fins fa pocs anys, se situava a Sevilla, on va ser 
aquell any amb la Cort de Ferran V de Castella i II d’Aragó i Isabel I de Castella, 
els Reis Catòlics. 

Daguí no és un cognom massa comú. A Montblanc el citen com a Deguí, 
però no n’hem sabut trobar cap altre. En canvi, a la Selva del Camp hem trobat 
un Pere Deguí, prevere, marmessor de Beatriu d’Urrea, en un testament realitzat 
el 1491.

El mateix Daguí, com ell mateix retreu a l’íncipit del seu llibre de metafísica, 
no es va afeccionar fins als 37 anys a la filosofia lul·liana. La va estudiar durant set 
mesos, mancat gairebé per complet de cap formació literària «nihil nisi mather-
nas habens litteras». Va esdevenir, doncs, un mestre avantatjat, i en pocs anys es 
convertí en el lul·lista més important del seu temps. Tant la vida montblanquina 
de Daguí com la barcelonina resten encara poc explorades.

Escola Lul·liana de Barcelona

En una data indeterminada, abans de 1473, Daguí ingressà a l’Escola Lul·lia -
na de Barcelona. Fou allí on destacà com a lul·lista i on començà a treballar, el 
1473, en la seva obra Ianua artis, segons ell mateix afirmava. 

Pocs anys més tard, el 1480, el mestre montblanquí es dedicà a predicar la 
doctrina lul·liana per diverses institucions d’Aragó (com en deien llavors), la qual 
cosa va cridar l’atenció d’una rica dama, Agnès de Pacs,5 interessada en la crea-
ció d’una institució d’ensenyament de la doctrina lul·liana a Mallorca, empresa 

4 grau PuJol, Josep Maria, Badia Batalla, Francesc, Diccionari biogràfic històric de Montblanc (1155-
1920), Montblanc, 2008. Hi apareix com a Pere Deguí.

5 Agnès de Pacs i de Quint, coneguda com la vídua daurada (Ciutat de Mallorca, 1415-1485).
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per la qual estava decidida a dedicar una part la seva fortuna, seguint el corrent 
d’algunes dames renaixentistes, que trobem estretament relacionades a la pro-
moció de la doctrina lul·liana al segle XV,6 especialment a través de donacions 
testamentàries.7

Càtedra de teologia lul·liana a Mallorca

Així doncs, el 30 d’agost de 1481 Agnès de Pacs i de Quint8 va establir una 
càtedra de teologia lul·liana9 a Mallorca, mitjançant un conveni notarial,10 dotat 
amb una renda anual de cent lliures; actuà com a testimoni Joan Cabaspre, el 
qual proposà com a primer titular de la nova càtedra el prevere Pere Daguí, de 
l’Escola Lul·liana de Barcelona. Aquesta quantitat havia de servir per mantenir la 
nova institució educativa lul·liana. 

Pere Daguí, abans d’assumir la càtedra que li havia ofert Agnès de Pacs, va 
haver de passar la prova de suficiència, «lo principi», com diu Costurer.11 Aquest 
es va fer en un acte solemne celebrat abans del mes d’octubre del mateix any, que 
començà a la Ciutat de Mallorca, concretament a la Casa de la Juraria, amb as-
sistència del lloctinent, i acabà a la catedral «ahont llegí á la trona». Dies després 
Daguí va ser nomenat per regir dita càtedra.

La Ciencia del nostro gran Mallorquí, Mestre Ramón Lull, quant es per 
lo mon enomenada, é ab quanta reputació é veneració tenguda, á cascú 
es assay notori; é ab quanta oblivó era venguda aprés la mort de aquell 
Reverent Mestre Juan Llobet († 9 Mayo, 1460) cascún ho veu. E per 

6 lloMPart, Gabriel, Siluetas cuatrocentistas del lulismo mallorquín. BSAL, 1976.

7 Per citar-ne algunes altres, trobem Antònia Gomis i Isabel Martines, a mitjans del segle XV a l’Escola 
Lul·liana de Barcelona; la beguina Ròmia Rovira (c. 1460 a Mallorca) coneguda com a Dona Auleza; i 
Beatriu de Pinós-Milany i Ballester (Principat de Catalunya, c. 1433 – Palma, Mallorca, 1485).

8 Barceló cresPí, Maria, Agnès de Pacs i l’entorn humanista, Palma de Mallorca, 2000.

9 Només dos anys més tard, aquesta càtedra, juntament amb una altra creada per la rica dama catalana 
Beatriu de Pinós, van motivar Ferran II a concedir un privilegi reial per fundar l’Estudi General a Mallorca, 
l’any 1483, tot prenent com a model les mateixes prerrogatives que tenia la Universitat de Lleida.

10 Vargas Martínez, Ana, «Beatriu de Pinós y Agnès de Pacs: el origen femenino de las escuelas lulianas en la 
Mallorca del siglo XV», a Impulsando la historia desde la historia de las mujeres. La estela de Cristina Segura / 
Pilar Díaz Sánchez / Gloria Franco Rubio / María Jesús Fuente Pérez, Universidad Complutense de Madrid. 

11 Jaume Costurer i Garriga, jesuïta i lul·lista (Palma, 1657 - Calataiud, 1715).
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quant Nostre Señor Deu no vol que en aquest Regne sia passat per obli-
vió, ha moguda á devoció la magnífica Dona Agnés de Quint, la qual 
per se virtut ha feta (20 Agosto, 1481) donació de cent lliures de renda 
cascún any al qui llegirá de la dita Ciencia, aturantse ella llibertat de 
elegir lo mestre é no sé quina altra ordinació que hi vol fer; ó de present 
ordena Mossén Pera Dagui prebere; al qual nosaltres, lo iorn que feu lo 
principi fem molta honor, aplegantnos nosaltres á la Sala ab lo Lloch-
tinent é molta gent honrada, é acompañamlo á la Seu, ahont llegí á la 
trona. Aquesi benefici quant es útil á tot lo Reyna, vostres Magnificencies 
ho poden veura.12

L’any següent es desplaçà a Barcelona des de Mallorca per publicar, per pri-
mera vegada, la seva obra Ianua artis magistri Raymundi Lulli. Ho feu a la im-
premta de Pere Posa, el 1482.13

El seu èxit i l’interès suscitat per les seves lliçons aixecaren admiració i espe-
rança. Això no obstant, ben aviat la tensió antilul·lista es feu palesa. Dos anys 
després de l’inici de la càtedra (1483), Daguí fou acusat d’heterodòxia per l’in-
quisidor de Mallorca: el dominic Guillem Caselles el va denunciar davant Cris-
tòfol de Gualbes, inquisidor general d’Aragó, pel fet de professar fins a vuit pro-
posicions herètiques. Aquest va ser l’inici d’un llarg enfrontament entre lul·listes 
i dominics a Mallorca, i, per extensió, el detonant dels conflictes que hi va haver 
posteriorment. 

Agnès de Pacs, ja fos perquè era gran (va morir el 1485) o per protegir el 
futur de l’escola enfront de les acusacions que s’havien fet sobre Daguí, el 14 de 
setembre de 1483 va lliurar un codicil en el qual designava com a patrons de la 
institució que ella havia fundat el seu germà Miquel de Pacs i el seu nebot, el 
canonge i lul·lista Esperandéu Espanyol.14

12 costurer, Jaume, Disertaciones historicas del culto inmemorial del B. Raymundo Lullio Dr. iluminado y 
martir y de la inmunidad de censuras que goza su dotrina: con vn apendiz de su vida, Mallorca, impremta de 
Miquel Capò, 1700. Recollit per Fidel Fita, extret del tom VI de l’esmentada obra, que forma part de la 
col·lecció Muñoz.

13 rogent, Elies, duran, Estanislau, Bibliografía de les impressions lul.lianes, amb un proemi, addicions i 
índex de Ramon d’Alós-Moner, Institut d’Estudis Catalans, 1927 (núm. 4, pàg. 4).

14 Barceló cresPí, Maria, obra citada.
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Acusat d’heterodòxia a Roma

L’acusació d’heterodòxia va arribar a Roma. El papa Sixt IV, en un breu 
del 12 de setembre de 1483, ordenà Daguí que hi anés a respondre dels càrrecs 
d’heretgia derivats de la seva obra Ianua artis. Daguí va arribar a Roma a finals de 
1483 o a principis de 1484 per defensar-se de l’inquisidor d’Aragó i demostrar 
l’ortodòxia de la seva obra.15

El Papa, que era un teòleg escotista, havia nomenat una comissió d’experts 
en lul·lisme i en escotisme formada per Guillem Bodivit16 i Domènec Antoni de 
Pignerolio,17 bisbe de Fano,18 que eren teòlegs franciscans com el mateix Papa; 
Jaume Conill,19 proper al lul·lisme valencià; Fernando de Córdoba, potser proper 
a l’escotisme, però més aviat antilul·lista, com es demostrà després; Joan, abat de 
Sant Bernat de València, del qual no en sabem res; i de Francesc Vidal de Noia, 
bisbe de Cefalú (Sicília). Aquest darrer, que havia estat canonge de Girona i mes-
tre del rei Ferran II, era doctor en Teologia i en Arts per la Universitat de París, i 
també proper a l’escotisme.20 A la comissió no hi havia cap dominicà.

Al mateix temps (20 d’abril de 1484) el rei Ferran II, a instàncies de Bernat 
Boïl, un dels deixebles anomenats daguins, com Jaume Gener i Arnau Desclós (o 
Descors), va demanar al Papa que proclamés l’ortodòxia dels escrits del titular de 
la càtedra mallorquina.

15 MonFasani, John, Fernando of Cordova. A Biographical and Intellectual Profile, The American Philosophical 
Society, Philadelphia, 1992.

16 Guillem Bodivit, monjo cordelier, nom que prenien els franciscans establerts a França.

17 Domenico Antonio II (1482-1499), «nativo di Pinerolo, francescano, fu eletto Vescovo sotto Papa Sisto 
IV (1471-1484), filosofo, teologo e predicatore eminente». Font: Ordine Cronologico dei Vescovi della 
Diocesi di Fano editat per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.

18 Ciutat italiana a la regió de Marques, a la província de Pesaro i Urbino.

19 Jaume Conill, mestre en arts i en teologia, canonge de València i vicari general en temps de Roderic de 
Borja, papa amb el nom d’Alexandre VI (1492-1503)

20 Escotisme és el nom que es dona a l’escola o sistema filosòfic i teològic creat arran de l’obra i el pensament 
de John Duns Escot, teòleg i filòsof escocès, conegut també per Duns Scotus i anomenat Doctor Subtilis 
(Duns, Berwick, c. 1266 – Colònia, 1308). Els seus seguidors sorgeixen bàsicament de l’orde franciscà, el 
qual declarà l’escotisme doctrina oficial de l’orde el 1593. No obstant això, durant l’edat mitjana tardana 
el seu abast sobrepassava, de molt, l’àmbit de l’escola franciscana, i entre els segles XIV i XVII hi havia a 
les universitats més escotistes que tomistes (seguidors de l’obra i el pensament de sant Tomàs d’Aquino). 
L’escotisme als Països Catalans va estar representat principalment per Francesc Eiximenis (Girona, 1330 – 
Perpinyà, 1409) i Joan de Marbres, potser l’escotista més important del segle XV. L’Estudi General Lul·lià 
de Palma de Mallorca tenia una càtedra de filosofia escotista.
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La comissió va acabar la seva feina durant el primer any de pontificat d’In-
nocenci VIII (elegit el 29 d’agost de 1484). Va declarar que la doctrina lul·liana 
concordava amb la d’Escot i que, per tant, no mereixia cap condemna.21 El vere-
dicte complet de la comissió papal el podem trobar a l’obra de John Monfasani 
citada anteriorment.22

No obstant això, sembla que, després de la mort de Sixt IV (12 d’agost de 
1484), Daguí fou novament acusat d’heretgia. Segons consta en una declaració 
posterior (d’abans del primer any de pontificat del nou papa Innocenci VIII, és 
a dir abans del 12 de setembre de 1485), feta pel valencià Jaume Conill (un dels 
membres de la referida comissió), l’obra de Daguí fou novament acceptada. De 
tot aquest procés en queda constància a les cartes entre els seus dos deixebles, 
Arnau Desclós i Bernat Boïl.23

Daguí, durant la seva estada a Roma, va continuar predicant la doctrina 
lul·lia  na per defensar-se de les acusacions d’heterodòxia que pesaven sobre la 
seva obra i sobre la seva persona. Aquest fet, unit al veredicte favorable de la 
comissió, li va permetre imprimir a Roma la segona edició de la Ianua artis ma-
gistri Raymundi Lulli, l’any 1485. La particularitat que ofereix aquesta edició 
és la confir  mació de l’honrosa aprovació obtinguda pels censors nomenats pel 
papa Sixt IV, aprovació que estampà per primera vegada a les darreres pàgines de 
l’edició romana, i que es reimprimí en les successives edicions de la Ianua artis.24

Amb aquesta declaració Daguí va aconseguir una gran victòria enfront de la 
Inquisició; a la vegada, aconseguí també expandir el lul·lisme a la Itàlia del Renai-
xement, no només amb la segona edició de la Ianua artis a la qual ens hem referit 
suara sinó que hi ha constància que estampà una edició de l’Ars brevis de Ramon 
Llull, probablement al mateix impressor de la Ianua artis, el mateix any (1485) a 
Roma.25 El lul·lista montblanquí va aprofitar la popularitat i la raó que li donava 
l’aprovació dels censors per difondre l’Ars de Ramon Llull, tot tenint cura de la 
impressió i difusió de les obres del seu mestre, també des de Roma.

21 raMis Barceló, Rafael, «En torno al escoto-lulismo de Pere Daguí», a Medievalia 16, Universitat de les 
Illes Balears, 2013.

22 MonFasani, John, obra citada, apèndix 10, pàg. 95-99.

23 Fita coloMé, Fidel, Cartas inéditas de D. Arnaldo Descós en la colección Pascual, Madrid, 16 d’octubre de 
1891.

24 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 7, pàg. 6).

25 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 6, pàg. 5 i 6).
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Retorn a Mallorca

De retorn a Mallorca, on conservava la càtedra que havia instituït Agnès 
de Pacs —val a dir que durant la seva absència la llegia el canonge de Barcelona 
Gabriel Desclapés—, Daguí es consagrà a l’ensenyament lul·lià. Però els antics 
enfrontaments entre lul·listes mallorquins no tardaren a rebrotar. 

El sacerdot Bartomeu Caldentei,26 que havia estat deixeble de Daguí abans 
que aquest s’establís a Mallorca, havia creat un cercle de lul·lians afins a la puresa 
de l’art de Ramon Llull. Amb el lul·lista Francesc Prats27 havia obert (1480?) una 
escola d’humanistes i lul·lians a Palma. Probablement influït pel retorn de Daguí 
a Mallorca, Caldentei, el mateix 1485, juntament amb alguns dels seus deixebles, 
traslladà la seva escola al lloc de Miramar, indret del terme de Valldemossa, on 
Jaume II havia fundat, a petició del mateix Ramon Llull, un monestir destinat a 
acollir un col·legi de missioners dedicat a l’ensenyament de l’àrab i altres llengües 
orientals. Caldentei aconseguí, el 1492, la donació de l’ermita mercès a un privi-
legi del rei Ferran. Les discrepàncies entre Caldentei i Daguí encara avui són poc 
conegudes o mal conegudes.28 Mentre Caldentei considerava que el sistema de 
Llull era perfecte i que no admetia modificacions ni alteracions, Daguí defensava 
que el pensament de Llull era un sistema de plenitud, però perfectible; Daguí 
s’atansava més als clàssics i als escotistes.

Al mateix temps (1485) Daguí s’instal·là amb els seus deixebles Jaume Ge-
ner, Arnau Descós i Bernat Boïl al puig de Randa —al massís on actualment hi 
ha el Santuari de Cura, entre els termes d’Algaida i Llucmajor. El puig de Randa 
és considerat un indret «màgic» pels lul·listes, atès que va ser allí on Ramon Llull 
«devers quaranta anys» (1274) li va esdevenir la il·luminació. És precisament a 
Randa on Daguí va escriure la seva obra de metafísica Opus de formalitatibus siue 
Metha phisica.29

L’any següent, el 1486, es produí un fet sorprenent: el papa Innocenci VIII 
redactà un breu mitjançant el qual cessava del seu càrrec l’inquisidor de Mallorca 
—Caselles— que havia molestat Daguí. El breu fou executat per l’inquisidor ge-

26 Bartomeu Caldentei o Caldentey (Felanitx, 1445/1447 – Palma, 1500).

27 Francesc Prats és l’autor del primer incunable mallorquí en català, Contemplació del Misteri de la Passió de 
Jesucrist, publicat el 1487.

28 Rafael Ramis Barceló citant trias Mercant (2009, p. 130).

29 «Composuit Magister Petrus Dagui hoc opus in Regno Majoricarum in Podio Rande, 20 die Septembris 
anno Domini 1485.» Fita coloMé, Fidel, obra citada.
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neral, fray Tomás de Torquemada. Anys més tard, Guillem Caselles va recuperar 
la feina, però aquesta és una altra història.

Capellà dels Reis Catòlics

Els problemes de Daguí amb la Inquisició no cessaren mai. Daguí era qües-
tionat, acusat i, fins i tot, perseguit. Aquest podria ser un bon motiu pel qual 
Daguí fou nomenat capellà dels Reis Catòlics el 1487. Però potser cal buscar-hi 
un motiu superior. Tal com havia deixat escrit el mateix Ramon Llull, hi havia 
dues maneres de difondre la seva doctrina: l’una copiant a mà els seus manuscrits 
(Llull no va conèixer la impremta) i l’altra obrint escoles arreu per ensenyar àrab 
i altres llengües per poder fer apostolat. Ara que coneixem una mica més la vida 
del filòsof montblanquí, és força versemblant pensar que Daguí va aprofitar la 
protecció reial per fer la seva feina sense destorbs. 

Aquest nou càrrec li comportà el privilegi de viatjar amb la Cort i fer estada 
als castells i palaus de les ciutats on residia el rei. Sabem que va estar a Saragossa, 
a Jaén, a Sevilla i a altres ciutats, on hi ha constància que aprofità l’avinentesa per 
exercir la càtedra lul·lista.

A Sevilla, aprofitant el sojorn que el seu càrrec de capellà dels reis imposava, 
emprengué una edició completa de les seves obres escrites fins al moment. Per 
diferents fonts bibliogràfiques tenim notícia que a començaments de març de 
1491 s’estamparen a Sevilla els tres tractats coneguts del prevere de Montblanc: 
la Ianua artis, el Tractatus brevis formalitatum i la Methaphísica.30

Daguí encara conservava la càtedra de Mallorca el 1493, tot i que era a la 
Cort. Així ho confirmava el rei Ferran II en una carta, doblement intencionada, 
dirigida als Jurats de la Ciutat de Mallorca (3 de febrer de 1493), en què els 
exigia, d’una banda, que paguessin la renda de 25 lliures corresponent al lloguer 
de les cases on ensenyava Daguí; i, de l’altra, desmuntava l’intent de desposseir 
Daguí de la seva càtedra, tot aprofitant la seva absència de Mallorca. Natural-
ment, a Mallorca, Daguí hi tenia un substitut. Però els del Consell de Mallorca 
(9 de gener de 1499) insistien a destituir Daguí de forma definitiva. Entre altres 
traves, l’hereu de la fundadora, Nicolau de Quint, tampoc pagava les cent lliures 
amb les quals estava dotada la càtedra. Davant de tots aquests despropòsits, el rei 
reaccionà immediatament. El 25 d’agost de 1500 va enviar Joan de Montserrat, 

30 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 13-15, pàg. 11-14).
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procurador del mestre Daguí, davant del virrei de Mallorca, i li va presentar una 
carta reial datada a Sevilla l’1 de maig de l’any 1500, amb la qual obligava a pagar 
les cent lliures anuals que es devien a Daguí des d’uns anys després de la mort 
d’Agnès de Pacs i de Quint, el 1483. Ferran II continuava protegint Daguí i el 
lul·lisme a Mallorca. En una carta datada l’octubre del 1500, els Jurats de Palma 
s’avenien a pagar les 25 lliures a Daguí, pels lloguers citats suara.

El mateix any Daguí imprimí l’obra Opus de formalitatibus siue Methaphisica 
a la impremta d’E. Polono, i una altra edició de la Ianua artis. També a Sevilla hi 
imprimí Tractatus de differentia obra, que havia compost a Jaén, com ell mateix 
va deixar escrit.

Daguí va morir a Mallorca (ja hem comentat que la seva mort, fins fa poc, 
se situava a Sevilla) en una data indeterminada de l’any 1500. Per una altra carta 
reial, datada a Granada el 18 de gener de 1501, sabem que el mestre Daguí ja 
havia mort.

Els daguins

Els principals deixebles de Pere Daguí, coneguts com a daguins, foren Arnau 
Descós, Bernat Boïl i Jaume Gener. 

Jaume Descós, mallorquí, va escriure diversos poemes i el tractat Defenso-
rium doctrinae B Raymundy Lulli. Fou qui substituí Daguí a la càtedra de teologia 
lul·liana de Mallorca, a la mort del seu mestre.

Bernat Boïl, conegut com el Primer Apòstol del Nou Món, fou un dels 
diplomàtics més influents de l’època dels Reis Catòlics. Acompanyà Cristòfor 
Colom en el seu segon viatge a les Índies amb dotze (?) monjos de Montserrat. 
Per aquest fet fou nomenat primer vicari apostòlic de les Índies Occidentals pel 
papa Alexandre VI. Com a lul·lista és autor de les famoses cartes adreçades a 
Descós, mercès a les quals podem seguir una part important de la biografia de 
Daguí. En el vessant diplomàtic, va estar al servei del rei Ferran II —mitjancer 
en les negociacions per al retorn de l’empenyorament dels comtats de Rosselló i 
Cerdanya que havia fet Joan II, per 30 anys, amb el rei Lluís XI de França a canvi 
d’ajut militar—,31 del papa Alexandre VI i fins i tot del cardenal Cisneros. Fou 
nomenat abat comendatari del monestir de Sant Miquel de Cuixà, on morí. La 
seva biografia ha estat estudiada per la Dra. Mariàngela Vilallonga. Sobre aquest 

31  català i roca, Pere, De la guerra contra Joan II a Colom i el món català, Dalmau Editors, 1993.
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Ars Brevis de Ramon Llull, impresa a Roma per Pere Daguí (1485).

Montblanc, vila nadiua de Pere Daguí.
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Primera pàgina de l’edició de Ianua Artis, de Pere Daguí. 
Sevilla, 1491.

Última pàgina de l’edició de Ianua Artis, de Pere Daguí. 
Sevilla, 1491.
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personatge ve a tomb mencionar un treball d’Eufemià Fort, també sota el pseu-
dònim de Francesc A. Miquel, titulat Bernat Boïl, personatge polimorf (Barcelona, 
Rafel Dalmau Editor, 1970), on afirma que nasqué el 1445 a Tarragona, malgrat 
que alguns el feien dels Molinets, al terme de Prades (Baix Camp), potser perquè 
fou ermità de l’Abellera, petit ermitori del terme de la vila vermella.

La relació de Pere Daguí, Bernat Boïl i Jaume Gener donaria per a una al-
tra conferència sobre estratègies d’estat. Però, centrant-nos en el treball que ens 
ocupa, ara toca parlar de Jaume Gener, considerat el més gran deixeble del geni 
montblanquí.

  Jaume Gener

Del protagonista d’aquest homenatge d’avui, el monjo d’aquest monestir de 
Santa Maria de Santes Creus fra Jaume Gener (o Jaume Janer, de Jacobi Janua-
rii), hem de dir abans de res que és un dels lul·listes més notables del segle XV, 
i que per aquest motiu podem assegurar que és un dels pocs monjos de Santes 
Creus que excel·leix com a científic, per bé que era filòsof i humanista. Gener es 
va fer un nom entre els intel·lectuals del Renaixement, motiu pel qual avui li fem 
aquest reconeixement. 

De la seva vida, malauradament se’n sap molt poca cosa. Coneixem que fou 
monjo de Santes Creus, que va néixer a Cabra durant a la primera meitat del 
segle XV i que va morir abans del primer quart del segle XVI, potser a València 
o aquí mateix, a Santes Creus, suposant —no en tenim cap prova— que hagués 
tornat al seu monestir d’origen després d’haver completat la seva magna obra i 
l’apostolat lul·lià per tot el regne. 

De fet, només tenim constància de dos breus períodes de la seva vida: el pri-
mer, comprès en els anys 1489 i 1491, a Barcelona; i el segon, encara més mancat 
d’informació, amb dades assenyalades els anys 1500 i 1506, a València. Aquests 
són els anys que han quedat registrats a l’incípit o a l’explícit de les seves pròpies 
obres, de les que va editar de Ramon Llull i del seu mestre Pere Daguí.

Per evitar possibles confusions, cal no confondre el monjo lul·lista Jaume Ge-
ner amb l’abat Gener de Santes Creus. Alguns autors i estudiosos de Santes Creus, 
citem Cèsar Martinell per exemple, havien confós el lul·lista Jaume Gener, fill de 
Cabra, que va viure a cavall dels segles XV i XVI, amb l’abat Gener, que dos-cents 
anys abans (segle XIII) havia atret el patronatge del rei Jaume II a Santes Creus.
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Jaume Gener va néixer a Cabra

Com hem comentat en la introducció d’aquest treball, sabem que va néixer a 
Cabra perquè ell mateix ho deixà escrit en l’incipit d’una de les edicions de la seva 
obra més important, l’Arts Metaphisicalis, acabada d’estampar per Lleonart Hutz, 
el 28 de febrer de 1506, a la ciutat de València. Fins al moment en què Rosalia 
Guilleumas i Josep M. Madurell,32 en estudiar la biblioteca de Joan Bonllavi, 
van descobrir una inscripció en la qual el mateix Jaume Gener es declara fill de 
Cabra, els pocs estudiosos que s’havien interessat per Jaume Gener —exceptuant 
Eufemià Fort, que sí que s’hi interessa, i li dedicà l’estudi amb el qual ens hem 
basat per fer aquesta conferència—33 el feien fill de Montblanc.

A l’inventari de Joan Bonllavi, figura amb el número 65 el següent llibre: Item 
un libre intitulat «Ars Metafisicalis naturalis ordinis» cuiuslibet rei magistri Jacobi 
Januarii de Cabra, Tarraconensis diocesis.34 Rosalia Guilleumas ens ho explica així:

Ens cal consignar ací una particularitat que apareix en la referència 
d’aquesta obra en l’inventari: en la transcripció del seu títol, després del 
nom de Jaume Janer i substituint el mot monachi imprès en l’edició, 
apareix ben clarament la denominació de Cabra. Ja havem indicat que 
alguns dels llibres anotats abans de l’apartat titulat de ploma podrien 
ésser també manuscrits, puix no porten la indicació explícita de stampa, 
i aquest és un d’ells. ¿Era un manuscrit, potser directament provinent del 
mestre? Aquesta és l’única explicació que sabem donar-hi puix, a part 
que la lectura ha estat comprovada, la diferència dels mots substituïts fa 
inversemblant qualsevol error de transcripció. Hom ignorava el lloc de 
neixement del mestre Janer, del qual es coneixien únicament les circum-
stàncies personals d’haver estat monjo de Santes Creus i professor i editor 
lul·lista a Barcelona i a València. Ara podem suposar fonamentadament 
que era fill de Cabra del Camp, a la Conca de Barberà, comarca que, 
amb Pere de Gui, natural de Montblanch, i Joan Bonllavi, de Rocafort de 
Queralt, esdevé un notable planter de lul·listes a la quinzena centuria.35

32 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep M., «La biblioteca de Joan Bonllavi, membre de l’escola lul·lista 
de València al segle XVI», a Revista Valenciana de Filologia, núm. IV (1954), pp. 23-73.

33 Francesc a. Miquel, obra citada.

34 guilleuMas, Rosalia i Madurell, Josep M., obra citada, pàg. 57.

35 guilleuMas, Rosalia i Madurell, Josep M., obra citada, pàg. 41.
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Fins al descobriment de Rosalia Guilleumas, hi havia diversos motius per 
creure que era de Montblanc: l’existència d’una important família montblan-
quina de cognom Gener, que al segle XV tenia relació amb Santes Creus; la 
relació d’amistat, qui sap si fins i tot de parentiu, que alguns estudiosos suposen 
que tenien Jaume Gener i Pere Daguí; el fet que Jaume Gener hagués estudiat a 
l’escola que hi havia a Montblanc; i, finalment, la inexistència de proves que de-
mostressin el contrari. Pel que fa a la relació dels Gener de Montblanc amb San-
tes Creus, Fort fa referència a un Pere Gener de Montblanc, que havia realitzat 
un bescanvi amb l’abat Pere Alegre i el monestir de Santes Creus d’una castlania 
de Conesa que havia comprat a Guillem de Cervelló, i altres censals que tenia 
als termes de la Guàrdia, Vimbodí, Vinaixa i Fulleda, pels drets que el monestir 
tenia a l’Espluga de Francolí, tant a la vila alta com a la baixa, a Passanant i als 
seus termes, segons consta a les escriptures atorgades amb data de 24 de setembre 
de 1327, i 8 d’octubre del mateix any.36 Un descendent d’aquest, Macià Gener, 
donà a Santes Creus, el 14 d’octubre de 1507, la castlania de l’Espluga amb tots 
els seus drets. Certament, el cognom Gener, a Montblanc i a la Conca, no era 
estrany pels temps del nostre monjo. Citem també un document del 1409, en 
el qual s’esmenta repetidament Iohannes Janer, senyor del castell de Forès.37Al 
Museu Comarcal de Montblanc es pot veure un escut de pedra que devia formar 
part d’una casa que pertanyia a la família Gener. Fins i tot hi ha uns domassos de 
fons groc amb l’escut brodat en verd, que pengen del pis superior del referit mu-
seu, entre altres blasons de famílies nobles montblanquines. L’escut dels Gener de 
Montblanc representa un arbre o arbust arrelat, de la família dels Juniperus, com 
el ginebre o la sabina dels nostres boscos. 

El cognom Gener era, i encara ho és, freqüent als pobles propers al monestir 
de Santes Creus, amb totes les seves variants: Gener, Janer, Jané, Giner, Giné, etc. 
En llatí el trobem sempre escrit com el mes de gener: januarii o januarius. Avís 
per a estudiosos: en la majoria d’estudis lul·lians que hem consultat la grafia més 
comuna amb què apareix és la de Janer.

A Cabra, doncs, gràcies a la descoberta a la qual ens hem referit suara, el cog-
nom Gener ja existia al segle XV. Al XVII es troben Gener en diversos documents 
de l’arxiu parroquial. I, a partir del segle XVIII, alguns Gener devien derivar, de 

36 Francesc a. Miquel, obra citada.

37 PaPell i tardiu, Joan, Compendium Abreviatum. Còdex del monestir de Santa Maria de Santes Creus dels 
segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador, Fundació Noguera, 2009, Col·lecció Textos i 
Documents, núm 44 —director: Josep Maria Sans i Travé—, pàg. 378.
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forma escrita, cap a Giné o Giner i així es va quedar. En un inventari del 171538 
trobem que hi ha diversos propietaris de cognom Giner; només un, Rafel Giné, 
figura entre les famílies amb més propietats del poble, juntament amb els Que-
ralt i els Canela. Així i tot, a finals del segle XVIII el cognom Gener encara era 
present a Cabra.39 Continuant amb la derivació Giner, un fill il·lustre de Cabra, 
el Dr. Joan Giné i Partagàs,40 nascut el 1836, era fill de Joan Giné Queralt (1811-
1878), també de Cabra, metge de professió a Cabra i a Barcelona, i de Raimunda 
Partagàs Ramon, de Barcelona. També eren de Cabra el seu avi, Joan Giné Rovira 
(1770-1849), metge, i el besavi, Joan Giné. Investigacions posteriors dutes a ter-
me als arxius parroquials de Cabra donen a entendre que alguns cognoms Gener, 
Giné i Giner, escrits potser equivocadament, corresponen a la mateixa família. 
És possible que la nissaga dels Giné metges i científics i la dels Giné propietaris 
agrícoles de Cabra, una de les cases més riques del poble, provinguin de la ma-
teixa branca.

Primers anys

Cal suposar que Jaume Gener era fill d’una família benestant de Cabra, que 
tenia certa relació amb algun prohom proper al monestir de Santes Creus, re-
quisit gairebé indispendable perquè un monjo fos acceptat al cenobi. En aquella 
època, l’hereu rebia tot el patrimoni familiar i es quedava a viure a la casa pairal; 
a la pubilla la procuraven casar amb un altre hereu; i el cabaler, si la família s’ho 
podia permetre, rebia estudis, ingressava en un orde religiós o ambdues coses. 
Segons Antoni Rubió i Lluch, el jove Jaume podria haver rebut càtedra a l’escola 
establerta a Montblanc des de 1293 per a l’ensenyament de Lògica i Gramàtica, 

38 Valia de Cabra de 1715.

39 Document del 14 de novembre de 1790. Creació d’un censal que fa Joan Gener Calbó a favor de Joan 
Queralt Alemany, pagesos de Cabra. ACAC.

40 Joan Giné i Partagàs (Cabra del Camp, Alt Camp, 1836 – Barcelona, 1903), metge. El 1866 creà 
l’Institut Mèdic de Barcelona i fou catedràtic a Santiago. Retornat a Barcelona, fou catedràtic d’Higiene 
i de Clínica Quirúrgica i, des de 1892, degà de la Facultat de Medicina. Impulsor de l’Hospital Clínic, 
dirigí el manicomi de Nova Betlem. Introduí a l’Estat espanyol els estudis de psiquiatria i, en general, els 
corrents més avançats de la medicina del seu temps, i advocà clarament, en psiquiatria, per l’organicisme, 
i en ciència, pel positivisme. Fundà les revistes La independencia médica i la Revista Frenopática 
Barcelonesa. Va escriure tractats de frenopatologia, dermatologia i un Curso de higiene privada y pública, 
i traduí, amb el Dr. Robert, la patologia cel·lular de Virchow. Conreà també la literatura d’humor i de 
ciència-ficció.

LLIBRE ARXIU 2016-2017.indd   69 26/4/19   18:04



70

«abans del seu ingrés al monestir de Santes Creus, amb més versemblança que no 
pas a un altre lloc, a rebre lliçons potser del propi Pere Deguí, del qual reiterada-
ment es diu deixeble».41

Jaume Gener monjo de Santes Creus

Gener devia entrar a Santes Creus entre els abadiats de Pere Blanc (1462-
1479)42 i Pere de Mendoça (1479-1519). Aquest darrer ha estat objecte d’una de 
les conferències que aquest any ha programat l’arxiu, pronunciada per l’amic i 
Dr. Valentí Gual i Vilà, de la Universitat de Barcelona, el passat mes de juny en 
aquest mateix espai.43

Pere de Mendoça,44 o Pedro de Mendoza, home de gran projecció política 
personal, fou el primer abat no català de Santes Creus; el primer que no era 
monjo del monestir; l’únic abat santescreuí que arribà a ser el president de la 
Generalitat (1497-1500) el 40è, concretament; el que posseeix l’abadiat més llarg 
de la història de Santes Creus (quaranta anys: del 1479 al 1519); i el primer de ser 
sebollit a la sala capitular. Però també va tenir cura de l’endreçament econòmic 
del monestir i de la seva projecció exterior. Tot i això, encara no se n‘ha fet cap 
estudi monogràfic. Als efectes que ens pertoca, el podem suposar proper al lul-
lisme que havia de mamar de la Cort o del mateix cercle familiar del rei Catòlic, 

41 Francesc a. Miquel, obra citada, citant ruBió i llucH, Antoni, Documents per l’història de la cultura 
catalana mig-eval, vol. II, pàg. 5, Barcelona, 1908-1921.

42 Pere Blanc fou un abat del qual se’n desconeix la població de naixença (l’anomenaven Albiol, fet pel 
qual algú ha especulat que pogués ser originari del poble homònim del Baix Camp). Alguns li suposem 
una possible relació amb Cabra, on existeix el mas de Pere Blanc, un mas molt gran a tocar del camí 
de Sant Pere del Gaià, a les planes de Cabra, a dues hores del monestir i a pocs minuts de la granja de 
Fontscaldetes. Per l’estructura que es conserva, havia de ser un gran mas., un lloc molt apropiat on l’abat 
es podia haver refugiat, en temps de la guerra civil catalana o durant una malaltia que va patir i que 
l’obligà a viure temporalment fora del monestir. Seria interessant, sobretot per als cabrencs, iniciar una 
recerca en aquesta línia. L’abadiat de Pere Blanc, que es va estendre entre els anys 1462 i 1479, va estar 
marcat per la guerra civil catalana (1462-1472) que enfrontà el rei Joan II contra les institucions civils 
catalanes. Va ser l’abat Pere Blanc qui va posar Santes Creus al costat del rei, després de la caiguda de 
Sarral, favorable a Joan II (abril de 1464), de Cabra i, sobretot, de Vila-rodona, el mes de setembre de 
1465.

43 Conferència de l’ABSC del 18 de juny de 2016: La Generalitat de Catalunya en època moderna. La 
presidència de l’abat de Santes Creus Pedro de Mendoza (1497-1500) i de l’abat de Poblet Francesc Oliver de 
Boteller (1587-1588), a càrrec del Dr. Valentí Gual i Vilà, Universitat de Barcelona.

44 Segons Fort, parlava i escrivia en català i a l’hora de signar ho feia sempre com a Mendoça.
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del qual era consanguini com així ho explicita Jaume Gener a l’epístola de l’edi-
ció de 1492 de Ingressus facilis rerum intelligibilium.45 46 

Creiem que l’abat Mendoça podria haver estat determinant per afavorir l’en-
trada de Jaume Gener al cercle lul·lià de Barcelona; i també és possible que, anys 
després, davant del rei Ferran II, fes servir la seva influència per concedir-li el 
privilegi reial per impartir l’ensenyança lul·liana a València. Com a abat de Santes 
Creus, consta que l’any 1496 donà permís a fra Jaume Gener per anar a Reus a 
fundar-hi una escola lul·liana. Ho veurem tot seguit.

 

Jaume Gener, deixeble de Pere Daguí

Hi ha algunes dates referents a la relació de Jaume Gener i Pere Daguí que 
ens poden ajudar a definir una mica més la seva biografia. Cronològicament, 
la primera és la menció que apareix a l’edició de l’Ars Methafisicalis (1506) de 
l’aprovació per part del papa Innocenci VIII, feta el mateix any que fou elegit 
papa, el 1484. La data coincideix amb el veredicte de la comissió papal, presidida 
per Innocenci VIII, que va absoldre Pere Daguí de les acusacions d’heterodoxia 
de la doctrina lul·liana. Daguí era a Roma, on fou acusat novament d’heretgia 
(1485), però també hi era el valencia valencià Jaume Conill, un dels membres de 
la referida comissió. Sabem de la correspondència entre els daguins Arnau Des-
clós i Bernat Boïl, però ignorem si Jaume Gener era a Roma amb Daguí. 

El que sí que consta en el text del privilegi que li atorgà el rei Ferran II, l’any 
1500, és l’aprovació del Papa a favor de Jaume Gener, del 1484, i l’aprovació per 
exercir la doctrina lul·liana per part dels Estudis Generals de París (Universitatis 
Studii generalis Parisiensis).

A la breu biografia de Pere Daguí que hem presentat suara, ens hem referit 
al fet que, el 1485, davant dels conflictes que hi havia a Mallorca entre lul·listes, 
Daguí es refugià amb els seus deixebles, anomenats daguins —Jaume Gener, Ar-
nau Descós i Bernat Boïl— al monestir del puig de Randa. No tenim constància 
certa de la presència del monjo santescreuenc a Mallorca. És versemblant, i fins 

45 «[...] cum abbati cisterciensis ordinis: cappellano maiori atque consanguineo dei gràcia cristianïssimi 
Illustrissimi: serenissimisque dominus: domini nostri aragonum: et cetera ferdinandi regis [...]»

46 La primera edició de l’obra de Jaume Gener Ingressus facilis rerum intelligibilium fou impresa per Pere 
Miquel a Barcelona el 21 de juny de 1492, vigilia de Corpus. N’hi ha un exemplar a Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona. La segona edició d’aquesta obra, corregida per fra Sebastià Navarro («monachum 
sancti bernardi») fou impresa per Carles Amorós a Barcelona l’any 1512.
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i tot és molt possible, que fra Gener anés a Mallorca amb el seu mestre Pere Da-
guí, i es relacionés amb el cercle lul·lià mallorquí. Com veurem després, Gener 
deixà una munió de deixebles a Mallorca, que podria haver conegut en una o 
diverses estades a l’illa. No obstant això, fem memòria que és a Randa on Daguí 
va escriure el seu llibre de metafísica Opus de formalitatibus, sive Methaphisica, 
que Jaume Gener edità a Barcelona l’any 1489, i en el qual es declara deixeble 
de Daguí. Precisament aquesta és la primera obra en la qual Gener es manifesta 
com a seguidor de Daguí:

Que fra Jaume Gener fou deixeble de Degui consta en l’obra que 
d’aquest corregí i donà a l’estampa el nostre monjo, en 1489. A l’explícit 
d’aquesta impressió —Opus de formalitatibus sive Metaphysica— 
consta «fratrem Jacobum Janer discipulum dicti magistri Petri Degui». 
D’aquest esment han establert la deixeblia els tractadistes que en fan 
menció.47

Jaume Gener a Barcelona

Des de Santes Creus, Jaume Gener ingressà a l’Escola Lul·liana de Barcelona, 
la més prestigiosa de l’època —creada el 1392—48 i començà a dirigir edicions 
lul·lianes a partir de manuscrits del mateix savi mallorquí. També es cuidà de 
l’edició de l’obra del seu mestre, Pere Daguí. Aviat es convertí en un lul·lista des-
tacat, «probablement el nostre Gener fou un dels mestres més egregis que tingué 
l’escola lul·liana a Barcelona».49 

Més que mestre, alguns autors creuen que Jaume Gener regentà o dirigí 
l’Escola de Barcelona, però no ens consta en cap dels documents que hem con-
sultat, ni en cap dels incípits ni explícits, ni en cap epístola de les obres en què 
va col·laborar. Quan hi arribà, el 1488 o el 1489, l’escola era dirigida per Joan 

47 Francesc a. Miquel, obra citada.

48 «Aquesta escola té una ascendència coneguda des que el valencià Francesc de Llúria, als 12 de setembre 
del 1392, per privilegi reial obtenia llicència per a la creació a Barcelona d’uns nous ensenyaments 
lul·lians. L’escola lul·liana de Barcelona assolí la màxima esplendor després que la senyora Joana 
Margarida Safont, vídua de Joan Pere, li llegà un edifici i llibres en el seu testament de 1431, el qual 
edifici era al davant de l’església del Carme.» Francesc a. Miquel, obra citada.

49  Francesc a. Miquel, obra citada
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Compte, almenys el 1488, i quan en va marxar la regentava Joan Baró (1493), 
precisament un dels seus deixebles més destacats.50

Gener, a Barcelona, hauria d’haver residit a la casa que hi tenia el monestir 
de Santes Creus, que és on s’allotjà l’abat Mendoça quan, com a president de la 
Diputació del General, era a Barcelona. En canvi, fra Gener s’estava al monestir 
de Sant Pau, de l’orde de Sant Benet, conegut actualment com a Sant Pau del 
Camp, situat en ple barri del Raval, al carrer de Sant Pau, naturalment. Per tant, 
a poca distància de l’Escola Lul·liana de Barcelona, que estava situada al carrer 
del Carme, i també molt a prop de la Casa de Santes Creus, que era al carrer de 
l’Hospital.

La data en què fra Gener fa la seva primera aparició documentada a Barcelo-
na és indubtable l’any 1489. Ja ho hem vist detalladament quan ens hem referit 
a la primera impressió de l’Opus de formalitatibus sive Metaphysica, de Daguí, al 
taller de Pere Posa. D’aquest mateix any, i també de les premses de l’esmentat 
Pere Posa, és el Tractatus brevis formalitatum, també de Pere Daguí, que duu 
aquest explícit: «Ad dei lauaem per reverendum fratrem Jacobum Gener magistri 
Degui discipuium correctum et per Petrum Posa impressum Barchinone opus is-
tud feliciter explicit.» Tot i que aquest tractat no porta data, comparat amb altres 
de coetanis, tots els tractadistes (Haebler, Rogent i Duran) l’admeten i calenden 
del 1489.51 

Però potser ja hi era un any abans. Quan ens hem referit a la tercera impres-
sió que feu Pere Daguí de la seva Janua artis a Barcelona, estampada a la imprem-
ta de Pere Posa l’any 1488, qui sap si ja en va tenir cura fra Jaume Gener, tal i 
com ho feu immediatament després amb altres obres. Segons Fort, «la proximitat 
cronològica d’aquesta impressió, incerta quant a la intervenció generiana, amb 
les que ens consten certament, admet la seva intervenció». Rogent i Duran no ho 
asseguren, però tampoc no ho neguen. 

50 «Mentre Antoni Sedacer era el director de l’Escola Lul·liana de Barcelona, aquesta es va poder transformar 
en una institució autònoma mercès a la munificiència de la dama Joana Margarida Safont, que en el seu 
testament (4 d’agost de 1431) deixava un immoble (al carrer del Carme de Barcelona) i la seva biblioteca 
amb manuscrits lul·lians. Mort Sedacer (c. 1460), el succeí el valencià Joan Ros, i a continuació Gabriel 
Desclapés. Anys més tard, dirigiren la institució Pedro de Nieva (1485) i Joan Compte (1488), per acabar 
amb Joan Baró, deixeble de Jaume Gener el 1493.» VillalBa i Varneda, Pere, Ramon Llull: escriptor i 
filòsof de l’acció, UAB, 2015.

51 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 12, pàg. 11).
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La primera col·lecció seriada de tractats lul·lians del món

Establert a Barcelona i amb el suport de la seva prestigiosa Escola Lul·liana, 
Gener encaminà la seva tasca principal a la preparació de diversos textos de Ra-
mon Llull per editar-los conjuntament amb Pere Posa, reconegut impressor bar-
celoní.

L’impressor Pere Posa, afavorit per l’Escola de Barcelona, realitzà el 
primer intent d’una col·lecció d’impresos formant sèrie; dirigí les publi-
cacions, segons es veu pels explícits, el deixeble de Pere Deguí i lul·lis ta 
entusiasta fra Jaume Gener, qui més tard estampà algunes obres origi-
nals.52

La col·lecció a què fan referència Rogent i Duran consta de cinc tractats 
impresos per Pere Posa, amb idèntiques característiques tipogràfiques, per la qual 
cosa es fa evident que responen a un pla preconcebut d’edició seriada. Proba-
blement aquest intent de publicació d’obres lul·lianes formant sèrie o col·lecció, 
realitzat per Pere Posa, i afavorit per l’Escola de Barcelona, fou obra principal del 
nostre monjo, fra Jaume Gener. D’aquestes cinc obres, n’hi ha dues de Ramon 
Llull i tres de Pere Daguí; de totes cinc, tres ens consten intervingudes per les 
correccions del monjo de Santes Creus i en aquestes tres es comprenen obres dels 
dos mestres i autors esmentats; dels altres dos tractats, no consta que intervingués 
en llur edició fra Gener, però és gairebé segur que sí. I en formular aquest parer, 
esmenta Fort, no som sols: Haebler ja apuntava les premises d’una conclusió a la 
qual Rogent-Duran arribaren per mitjà de l’afirmació categòrica que el monjo de 
Santes Creus fou el director d’aquesta col·lecció seriada de tractadets lul·lians, la 
primera del món. 

Aquestes cinc obres són les que ens certifiquen el període que Jaume Gener 
va residir a Barcelona, que va des de 1488 fins a 1491. El lul·lista santescreuí 
corregí i feu estampar per Pere Posa dues obres de Ramon Llull —la Logica brevis 
et nova (1489)53 i l’Ars brevis (1489),54 de Ramon Llull, en la primera i aquesta 
darrera no hi consta el seu nom, però, segons Haebler i Rogent i Duran, és de la 
mateixa factura que anterior— i tres obres de Pere Daguí —Ianua artis magistri 

52 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (pàg. 11).

53 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 11, pàg. 10).

54 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 10, pàg. 9).
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Raymundi Lulli (1488),55 Opus de formalitatibus sive Metaphysica (1489)56 i Trac-
tatus brevis formalitatum (1489)—57 totes amb les mateixes característiques d’im-
premta: a ratlla tirada, 28 ratlles per pàgina, lletra gòtica de dues mides, capitals 
d’impremta i mida de la caixa 102 x 67 mm.

Podríem aventurar-nos a afirmar que la tasca de corrector i editor del mestre 
santescreuí fou més aviat curta. Gener es devia servir del prestigi que li havia 
proporcionat l’Escola de Barcelona i de la seva posició com a deixeble de Daguí 
quan va decidir començar la seva carrera de filòsof i tractadista lul·lià en solitari.

Naturae ordo studentiu pauperum

Encara a Barcelona, sabem que el 19 de maig de 1491, al monestir de Sant 
Pau del Camp, acabava la seva obra Naturae ordo studentiu pauperum.58 Aquesta 
obra, de característiques completament diferents a les anteriors, es va imprimir 
a la impremta de Pere Miquel de Barcelona, el 9 de juny de 1491. Però Gener 
no s’ocupà directament d’aquesta edició. Segons el colofó mètric, l’encarregà a 
Guido de Nobili, juntament amb els seus companys Jaume i Joan. On era Jaume 
Gener un dels dies més importants de la seva vida, precisament quan s’imprimia 
la seva primera obra? Ho desconeixem.

[...] edit a reueredo preceptore nostro magistro Jacobo Janer; in sacra 
theologia professore. Cenobii sancraum crucuz monacho sistersiesis or-
dini [...]

Ingressus facilis rerum intelligibilium

Sabem que Gener ja no era a Barcelona quan, el 21 de juny de l’any 1492, 
la impremta de Pere Miquel, va imprimir una altra obra seva, Ingressus facilis 
rerum intelligibilium. Aquesta, segons consta en una epístola al davant de l’obra, 
fou començada el dia de Santa Caterina, el mes de desembre de 1489, i acabada 

55 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 8, pàg 7).

56 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 9, pàg 8).

57 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 12, pàg 11).

58 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 17, pàg 15).
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el 2 de febrer de 1490; romangué dos anys inèdita, fins que a començaments de 
1492 Joan Baró, deixeble de Gener —el qual aleshores llegia una càtedra d’art 
lul·liana a Barcelona— tingué cura de corregir-la i estampar-la amb l’impressor 
Pere Miquel.59 Si el 1492 Gener ja no era a Barcelona, on era? Ni l’epístola ni 
l’incípit d’aquesta obra ens ho aclareixen:

Epistola reverendi patris carissimi in sacra theologia magistri fratis Jaco-
bi ianuarii cenobii santa cruci monachi, cisterciesis ordinis ad reveren-
dissim frates petrus de mendossa; eiusde monasterrii abbates, in qua eius 
virtº docilitas comendatur [...]

[...] Edit a reueredo preceptore nostro: magistro iacobo ianer cathalano i 
sacra pagia professore cenobi santa crucii monacho cisterciesis ordinis [...]

[...] in raymundina proficiente arte iohanes baronis illius insignis i clites 
ciutatis barchinone [...]

Segons Fort, la vivència del magisteri generià, si no físicament, doctrinal-
ment, perseverà durant anys a Barcelona. El 1512 un deixeble seu, potser amb 
càtedra lul·liana aleshores, edità un recull de fullets lul·lians entre els quals hi 
havia una obreta del monjo de Santes Creus. Aquest deixeble era fra Sebastià 
Navarro, precisament monjo cistercenc («monachum Sanctii Bernardi»). Fort es 
pregunta: «era, també, monjo de Santes Creus?» 60

L’edició d’aquestes dues petites obres de producció pròpia, Naturae ordo stu-
dentium pauperum i Ingressus facilis rerum intelligibilium, formen una veritable 
summa lul·liana que, degudament perfeccionada, esdevingué la seva obra més 
important, Ars metaphysicalis, editada a València l’any 1506.

 

Possible càtedra a Lleida

Jaume Gener fou catedràtic a la Universitat de Lleida abans d’arribar a Va-
lència, segons l’erudit monjo cistercenc de Mallorca, fra Antoni Ramon Pasqual, 
una dada també recollida per Torres Amat i per Avinyó. D’altra banda, Fort 

59 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 19, pàg. 17 i 18).

60 Francesc a. Miquel, obra citada.
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especula si va ser el mateix Daguí qui el va empènyer: «si Fra Jaume Gener era 
montblanquí, o d’aquella comarca, com sospitem [quan Fort escrivia això encara 
no sabia que era fill de Cabra], podia tenir interès que les doctrines lul·lianes a 
les quals era guanyat pel magisteri de Pere Deguí, arrelessin a aquell aleshores 
florent centre de cultura catalana, indubtablement el de més relleu de tots els que 
funcionaven al Principat.»

Tot i que els monjos de Santes Creus més aviat tenien tendència cap a les 
universitats o estudis de l’altra banda del Pirineu, com Tolosa, Perpinyà i París, el 
ben cimentat prestigi de l’Estudi lleidatà havia d’ésser ponderat al monestir del 
Gaià. Fra Jaume Gener, com el seu mestre Daguí, portava molt endins l’afany de 
divulgar les doctrines del Doctor Il·luminat, i si instà per instaurar-ne escola a 
Reus, molt més l’havia d’atraure sentar-ne càtedra a l’Estudi General de Lleida, 
una de les universitats més prestigioses de l’Europa del segle XV.

Estudis Lul·lians a Reus

Tenim una referència preciosa de la intenció del nostre monjo de plantar cà-
tedra de lul·lisme a Reus. Aleshores, fra Jaume Gener ja havia assolit la celebritat 
que li donà la seva càtedra barcelonina, no solament com a mestre, sinó fins i tot 
com a tractadista i autor de llibres sobre la ciència de Ramon Llull. Ja havia pu-
blicat, a Barcelona, les seves dues primeres obretes. El cas és que el maig de 1496, 
Gener anà a Reus, s’adreçà als jurats reusencs i els proposà d’anar-hi a explicar la 
doctrina lul·liana; els jurats ho manifestaren al Consell, i aquest deliberà i resol-
gué, de moment, prendre una actitud expectativa i prudent, sense, però, donar 
una negativa al mestre santescreuí.61 Per la importància del text, i la referència al 
seu superior, hem cregut oportú reproduir el text de Reus tal com ho va fer Fort 
en el seu treball. El document diu textualment:

Per los Jurats és stat preposat com és stat ací mestre Gener, frare de Santes 
Creus, lo qual havent licènsia de son soperior [es refereix a l’abat Pere de 
Mendoça] que tinria voluntat venir mostrar en aquesta vila de la cièn-
cia de mestre Ramon Lul ho de sciència nomenada la prestant. Quant a 
mestre Gener que a pressent estigam a la mira, així per la concorènsia del 

61 Francesc a. Miquel, obra citada, en referència a un document de l’Arxiu Municipal de Reus: Actes del 
Consell del 15 de maig de 1496. 
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tema com enquara que de si a Sent Luch62 a discurs de temps; però que 
no li sia axí totalment donada neguativa, sinó que sia aseborit perquè 
de lo altri siam servits. 

No en sabem el resultat. Probablement si el Consell ho hagués acceptat, es 
reflectiria a les actes dels mesos immediatament successius, però de moment no 
s’ha trobat cap referència. Tot i això, la possibilitat que s’establís un magisteri 
generià a Reus, que en cas d’existir havia de ser més aviat ocasional que no pas 
estable, no es pot descartar.

El lul·lisme a València i fra Jaume Gener

L’arribada de Jaume Gener a València i el seu establiment a la càtedra lul·lia -
na han estat estudiats a bastament per diversos autors. Hi ha hagut, però, una 
certa controvèrsia entre alguns per atorgar a Jaume Gener o al destacat lul·lista 
Alfons de Proaza el títol de creador o instigador del lul·lisme a València. El tre-
ball d’Eufemià Fort és impecable en aquest apartat, tant per la seva precisió do-
cumental com per la seva erudita redacció. Però, des d’aleshores, hi ha hagut 
algunes aportacions al respecte que certifiquen l’opinió de Fort i que ens ajuden 
a precisar l’etapa valenciana de Jaume Gener. Ens referim, sobretot, als treballs 
de Jordi Pardo Pastor sobre el cercle lul·lià de València i als de l’Albert Solé sobre 
la figura de Joan Bonllavi.

Fort cita els germans Carreras Artau, que venen a dir que fou Jaume Gener 
qui instaurà l’ensenyament lul·lià a València.63 En canvi, Rogent i Duran no sem-
blen d’aquesta opinió quan afirmen que fra Jaume Gener reaparegué a València 
coincidint amb la impressió de la seva Ars, després d’un parèntesi de quinze anys, 
«en contacte amb el fort nucli lul·lià congriat mercès a l’entusiasme fervent d’Al-
fonso de Proaza.»64 També és d’aquesta opinió un historiador lul·lista, Avinyó, 
que afirma que «fou l’asturià Alfonso de Proaza qui promogué l’entusiasme lul·lià 
a la Universitat de València». 

62 Sant Lluc se celebra el 18 d’octubre.

63 «Pere Degui fou el mestre de Jaume Gener, que inaugurà a València el lul·lisme cincentista.» carreras 
artau, Joaquim, «El lul·lisme de Juan de Herrera», a Miscel·lània Puig i Cadafalch, vol. I, Barcelona, 
1947-1951, p. 51.

64 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 36, pàg. 34-36).
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L’estudiós lul·lià Jordi Pardo Pastor, en el seu treball sobre Proaza i Bonllavi, 
ofereix diverses proves documentals en les quals l’astuarià Alonso de Proaza es 
declara deixeble de Jaume Gener: 

L’humanista Alonso de Proaza (1445-1519) s’alça amb rellevància en 
la formació del cercle lul·lià a València i en l’assentament del lul·lisme 
en la península Ibèrica. La relació d’aquest personatge amb els ambients 
intel·lectuals del moment esdevé manifesta a través de la seva producció 
editorial i, tal com va afirmar Marcelino Menéndez y Pelayo, pel fet 
de ser un «humanista trashumante». Per això, i pel que sabem gràcies 
a les edicions en què col·laborà Proaza, adés com a simple subaltern, 
adés com a editor excels, comprovem com el nostre homo universalis 
va recórrer els punts cardinals de la doctrina prehumanista. El 1506 
tenim notícies d’Alonso de Proaza en relació a una impressió de l’Ars 
metaphysicalis que realitzava Jaume Janer, mestre de l’escola lul·liana de 
Barcelona i monjo cistercenc de Santes Creus, i en la qual Proaza, neòfit 
en la doctrina del beat, col·laborava amb uns poemes llatins.65

Aquí, copiem les notes de Jordi Pardo Pastor, del referit treball, per la impor-
tància i precisió de les seves afirmacions:

Entre la matèria que Proaza inclou en l’Ars metaphysycalis, trobem 
uns versos laudatoris a la figura de Llull (Carmen endecasyllabum in 
laudem Raymundi Lulli), uns versos dirigits al lector (Alphonsus de 
Proaza ad letorem), junt amb diverses referències en prosa a la figura del 
seu mestre Jaume Janer o a Bartolomeo Gentile [...]
[...] d’altra banda, és destacable que aquesta impressió de l’Ars meta-
physycalis del mestre Janer fos la primera que li va donar el títol de 
màrtir a Ramon Llull.

Continua Jordi Pardo Pastor:

La publicació d’aquesta obra de Jaume Gener representa la florida del 
lul·lisme a la ciutat de València, amb Alonso de Proaza a la capçalera. 

65 Pardo Pastor, Jordi, «El cercle lul·lià de València: Alonso de Proaza i Joan Bonllavi», a Zeitschrift für 
Katalanistik, vol. 14, Freiburg, 2001, p. 33-45
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Aquesta edició, impresa en els tallers de Leonardo Hutz contindrà, a 
banda de la poesia llatina de Proaza, una epístola de Janer dedicada a 
Bartolomeo Gentile —datada onze mesos abans de la impressió del lli-
bre— i el «Privilegium» atorgat per Ferran el Catòlic a Sevilla al mestre 
Janer per tal d’ensenyar la doctrina lul·liana, junt amb la menció que 
Janer va tenir la mateixa aprovació per part del papa Innocenci VIII 
(1484). 

L’Ars metaphysycalis serà l’inici de l’aparició del lul·lisme a València. 
Durant els propers anys, Proaza es dedicarà a l’activitat intel·lectual en 
la ciutat llevantina, essent nombrat, el 1507, catedràtic de Retòrica a la 
Universitat de València. Aquesta activitat docent es veurà compaginada 
amb la passió per la doctrina lul·liana i les edicions que realitzarà fins 
a la data de 1515. 

El privilegi reial que el rei Ferran II atorgà a Jaume Gener per llegir una 
càtedra d’ensenyança lul·liana a València no s’ha de confondre amb la creació 
de la Universitat de València, que, segons el citat Avinyó, fou erigida pel papa 
Alexandre VI el 22 de gener de 1500. El document reial, fet a instància i a favor 
del nostre monjo Gener, per a l’ensenyament, principalment a València, de la 
doctrina del Beat Llull, és del 27 de gener de 1500, ben pocs dies després de 
l’erecció pontifícia. 

El privilegi reial de Ferran II a Jaume Gener

Com ho feu Fort, dediquem un espai a banda al privilegi reial que el rei 
Ferran concedí al monjo santescreuí: «Aquest document és d’una importància 
cabdal i ha estat tingut en molta estima pels lul·listes, no tant perquè es refereix 
al nostre fra Jaume Gener, al qual concedia l’exercici de la càtedra lul·liana a tots 
els seus regnes, i principalment a la ciutat de València, sinó perquè esmenta els 
privilegis i aprovacions donades a la doctrina lul·liana per diverses persones re-
ials, universitàries, i pontifícies, i perquè mana sota pena de mil florins d’or, no 
solament que sigui permès a fra Jaume Gener d’ensenyar les doctrines del Beat 
Ramon Llull, sinó perquè li sigui donat favor i auxili per a poder-ho executar.» El 
document està data a la ciutat de Sevilla, el 27 de gener de l’any 1500.

Reproduïm el text íntegre del privilegi per facilitar tant la seva lectura com 
la interpretació futura.
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Ferdinandus Dei gratia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Gra-
nate, Toleti, Valentie, Gallicie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cor-
dube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac in-
sularum Canarie, Comes Barcinone, Dominus Biscaye et Aljome, Oux 
Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oris-
tani et Gociani. Magnifico dilecto consiliario et camerlenco Ludovico de 
Cabanyelles, militi, gerenti vices nostri generalis gubernatoris in predic-
to nostro Valentie regno, et seu ejus in officio locumtenenti et surrogato, 
salutem et dileccionem. 

Exposicione Majestati nostre, non sine gravi querela facta, pro parte 
dilecti nostri Jacobí Januarii, monachi Cisterciensis Ordinis Monasterii 
Sanctarum Crucum, magistri in sacra pagina et in artibus, intelleximus 
quod cura ipse sit valde peritus, et in arte et sciencia edoctus laudabilis 
magistri Raymundi Lulli. Que quidem ars et sciencia ut per acta publi-
ca et autentica dicitur apparere esse approbata per francorum regem et 
per cancellerium Universitatis Studii generalis Parisiensis et per legatum 
Summi Pontificis et per Pontificem Innocencium et per generalem sacri 
Orclinis Fratrum Minorum et per officialem curie Parisiensis, et eciam 
per serenissimum regem Alfonsum patruum nostrum dive memorie; qui 
omnes suis com litteris patentibus et privilegiïs dictam laudabilem et val-
de utilem veram artem et ibonam scienciam tanquam catholicam mul-
torum in sacra Theologia magistrorum testimonio approbarunt, lauda-
runt, dogmatizarunt, volueruntque et mandaverunt illam veram artem 
in omniíbus regnis et terris sus legi et publicari; ac omnibus et singulis 
dictam veram artem audire et scire volentibus edoceri; et precipue sere-
nissimi reges Aragonum Patrui nostri Petrus et Martinus recolende me-
morie suis eum opportunis privilegiis coram nobis, in authentica forma 
exhibitis, voluerunt et preceperunt quod hujusmodi ars vera et sciencia 
in ipso nostro Valencie regno legeretur et divulgaretur et per omnia regna 
nostra prout in iisdem privilegiis (ad que nos referimus) latius continetur; 
velitque monachus ipse et ejus discipuli dictam veram artem et bonam 
scienciam per omnia regna nostra, et maxime in civitate ipsa Valentie, 
legere, docere et manifestaré omnibus illam veram artem et scienciam 
audire et scire volentibus; ut premissum sicut premittitur est; factis tamen 
sibi obstaculo, impedimento et contradiccione per nonnullo dicte civita-
tis, qui proprium magis quam publicum forsan appetunt commodum 
ipsam veram artem et bonam scienciam legere et docere nequit quod in 
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ejus atque dicte artis scientieque grave damnum et perjudicium cedere 
dicitur; maxime quia in civitate ipsa Valentina (uti dicitur) quidam 
artis istiusmodi et sciencie valde devotus, domum quandam et redditus 
in suo ultimo testamento legavit; quam quidem domum et illius redditus 
artis hujus et scientie peritus hactenus (uti afferitur) petiit; sed tamen 
iste nunc illam petere et habere si juris et justicie fuerit intendit et vuit; 
q-ua ex re hic predicti monachi magistri Jacobi Januarii parte ad sereni-
tatem nostram recursum fuit eidem humiliter sup-plicatum ut súper hiis 
ac etiam supradicte domus recupera-tionem et illius reddittuum sicut pre-
mittitur legatorum anime salubri et decenti justicie remedio sibi provi-
dere dignaremur. Nos vero supplicacione ejusmodi intellecta attendentes 
premissa et etiam eonsiderantes quod in civitatibus nostris Majoricarum 
et Barcinone sunt domus in quibus sunt cathedre constructe et dedicate 
eum redditibus ad artem et scienciam istam legendam docendam et ma-
nifestandam; et quod in civitate ista Valentina sit domus et cathedra (ut 
dicitur) cum redditibus per testatorem i llum legata illius supplicacionem 
benigne admissimus vobisque propterea dicimus et mandamus scienter et 
expresse, ac pro prima et secunda jussionibus sub ire et indignationis nos-
tre incursu penaque florenorum auri aragonum mille nostris ferendorum 
aeraris, quatenus postquam dictus reverendus magister Jacobus Januarius 
est doctissimus in dicta arte generali et sciencia magistri Raymundi Lulli 
et sufficiens ad legendum et docendum eam, illico visis presentibus nec 
sit mora eundem reverendum magistrum Jacobum Janer legere, docere et 
manifestare dictam veram artem et bonam scienciam omnibus et quibus-
vis illam scire et audire volentibus sinatis et permittatis, absque alicu-jus 
impedimento, obstaculo et contradiccione, quin potius consilium, auxi-
lium et favorem ei contra quoseumque detis, pres-tetis, faciatis; quin tibi 
et quoties opportuerit et neoesse fuerit omni siquidem consulta et alliis 
quibusvis obstaculis cessanti-bus et penitus rejectis cum sic predictorum 
privilegiorum observacione et reipubliee dicte civitatis commodo ac pro 
hujusmodi artis et sciencie obsequio fieri volumus et jubemus quibus-
vis capitulis, ordinationibus et statutis in contrarium forsan factis non 
obstantibus ullo modo, ad quan abundantio-rem cautelam sub eisdem 
jussionibus et penis mandamus Justicie juratis et aliis quibusvis officiali-
bus et subditis nostris civitate et regno Valentie constitutis auctorumque 
officialium locumtenentibus presentibus et futuris; et precipue rectori stu-
dii nuper in dicta civitate Valencie constructi magistrisque bacallauris 
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studentibus et legentibus in dicto studio et aliis ad quos spectet quatenus 
illico postquam dietus magister Jaco-bus Januarii est sufficiens ad dic-
tam artem et scienciam legen-dum sinant atque permittant eidem legere 
et docere et ostem dere dictam artem et scientiam iomnibus illam audire 
volentibus nullumque sibi obstaculum ponant aliqua ratione sive causa 
si preter ire et indignacionis nostre incursum praeappo-sitam poenam 
cupiunt non subire. 

Postmodum autem sequendo voluntatem dicti testatoris juxta illius 
testamenti disposicionem omnibus justicie remediis quibus decet compe-
llatis quoacumque detentoresi predictorum domus et reddituum ad dan-
dum realiter et restituendum memorato supplicanti vel suo procuratori 
omnia et quecum-que bona sibi ratione predicata legitime pertinència, 
promp-tam et expeditam justitiam illi ministrando et faciendo ser-vatis 
semper foris istius nostri regni Valencie ac aliis servandis procedendo 
in predictis breviter, simpliciter, summarie, et de plano, sine strepitu, 
forma et figura judicii, sola facti veritate et negotii qualitate attenta, 
malitiis et difugiis quibusvis semotis et sine personarum excepcione ac 
taliter et ut considimus in his vos habendo quod nullus justae quaerele 
locus que nobis esset valde molesta eidem supplicanti relinquatur ne-
que ad nos hac de causa iterum recurrere cogatur; quoniam nos vobis 
officium vestrum si quatenus opus sit, excitantes et in súper premissis 
et illorum singulis cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex 
eisdem, locum, voces et vices nostras et sufficientem potestatem plenarie 
commitimus per presentes. 

Datum in civitate Hispali XXVII die mensis januarii anno a na-
tivitate Domini Millessimo quingentesimo. — Yo el Rey.— Vidit Alba-
nel Regens.—Vidit Malferitus.—Vidit Generalis Thesaurarius.—Vidit 
Sanctangelus Gonservator Generalis.

Aquest document, fra Gener el publicà en la seva edició de 1506 de l’Ars 
Metaphysicalis. Uns anys més tard també es va transcriure a l’edició maguntina de 
les obres de Llull, al volum primer, edició que es pot consultar tant a biblioteca 
de la Universitat de Barcelona, com a la Biblioteca de Catalunya. També el dona 
Custurer, amb la citació d’on era guardat l’original.66

66 custurer, obra citada, p. 348: «Estc privilegio nos aseguran està regís trado en el Archivo Real de 
Valencia, en un libro intitulado Digest. Valent., 9, fol. 79». 
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Jaume Gener i el seu gran deixeble Alonso de Proaza

L’humanista Alonso de Proaza (1445-1519) fou el gran impulsor del lul·lis-
me a València i un dels seus principals promotors, com queda ben registrat. En-
senyà Retòrica a la Universitat de València, i es declarà reiteradament deixeble de 
Jaume Gener. Fort no se n’amaga i ho diu clarament:

Déu ens guard de pretendre minimitzar la figura egrègia de Proaza, 
amb el qual tornarem a trobar-nos en aquest treballet nostre per la re-
lació que tingué amb el nostre monjo, però sembla que la cronologia 
reclama la primacia per a Fra Gener, i la importància del magisteri 
lul·lià i la trascendència que per al lul·lisme tingué el pas d’un i altre per 
la capital llevantina, és evident que resulta més albirable la del nostre 
monjo, tant pel seu esmerç docent, com per la seva obra erudita. 

Fem aquí un breu parèntesi en el relat, atès que Jordi Pardo Pastor, fent re-
ferència a Miquel Batllori, ens apuntam com aquell que no vol la cosa, una data 
important per al nostre treball, referint-se a l’inquisidor Caselles, a qui el mateix 
Papa havia desposseït del càrrec. Afirma que «Fra Guillem Caselles, membre dels 
dominicans d’Aragó que s’oposaven als lul·listes, el 1483 anà a Roma per obtenir 
del Papa ajuda per a la doctrina tomista; tornà a Palma de Mallorca i atacà al 
mestre Daguí, encara que Caselles sortí malparat i fou destituït del seu càrrec i 
desterrat a Barcelona. Com a venjança, de caire molt subtil, imprimí el Directo-
rium inquisitorium a Barcelona (1503), amb la intenció de destruir el lul·lisme de 
l’escola del mestre Janer i la figura que en aquests moments —principis del segle 
XVI— personificava la doctrina de Llull a Mallorca: Pere Daguí».

L’apunt que ens interessa és la part que diu que Jaume Gener era, el 1503, la 
figura més representativa del lul·lisme a Barcelona, data que ens certificaria que 
Gener no només no s’estava permamentment a València des de l’any en què li 
fou concedida la càtedra, sinó que alternava el seu lul·lisme en diversos llocs del 
regne. No oblidem que el rei li concedí el privilegi d’ensenyar la doctrina lul·liana 
principalment a València, però ho feia extensiu a tot el regne: «per omnia regna 
nostra, et maxime in civitate ipsa Valentie.»

El magisteri valencià de fra Gener ha estat reiteradament elogiat per tots els 
tractadistes que esmenten el nostre monjo. A València, el seu magisteri cristal·lit -
zà en una publicació que li havia de donar celebritat perpètua: l’Ars Metaphysi-
calis, editada l’any 1506, i de la qual farem la menció especial que mereix la seva 
importància dins de la cultura universal. 
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L’Ars Metaphisicalis

L’Ars Metaphisicalis és l’obra magna de Jaume Gener, i és, gràcies a aquesta, 
que se’l considera un dels monjos més brillants de Santes Creus. L’esmenten Cor-
nejo, Custurer, Pasqual, Nicolàs Antonio, Torres Amat, Avinyó, Carreras Artau, 
Salvà,67 els referits Rogent i Duran, Miquel Batllori, Jordi Rubió i Balaguer, Jordi 
Pardo Pastor i molts altres tractadistes actuals, amb un elogi molt encomiàstic a 
l’edició maguntina de les obres del Beat Llull, en el seu primer volum —dels vuit 
de què consta l’obra—, imprès a Magúncia (1712-1742).68 

Copiem Eufemià Fort:

L’Ars Metaphisicalis és un curs de doctrina lul·liana, filosòfico-teològic, 
veritable summa lul·liana de l’època. L’obra acusa una gran maturitat 
de doctrina per part del monjo de Santes Creus. Pren el seu punt de 
partença de l’Ars Magna del Beat Mestre i utilitza els principis i els 
procediments de la mateixa obra per tal de dirigir l’enteniment en la 
consideració de la naturalesa, la frondosa varietat de la qual apareix 
una vegada més simbolitzada sota la plàstica forma de l’arbre. 
 La ruta intel·lectual del curs de l’Ars Metaphisicalis comprèn set lli-
bres o etapes, dedicats respectivament: a) a l’estudi dels principis i figures 
de l’Art; b) de l’ésser i de la substància; c) de l’Ésser un i tri (teologia); d) 
de les substàncies espirituals (mística); e) de les celestials (astronomia); f ) 
de les corporals (física); i g) dels ents de raó (lògica). L’arbre lul·lià de la 
ciència és recorregut en tota la seva extensió, però sense descurar en cap 
moment la seva significació ontològica; ja que des de bon començament 
hom reivindica contra el parer dels nominalistes —«opiniones sophista-
rum»— la realitat dels objectes sobre els quals versa la metafísica. 
 A base del parantiu entre els objectes, hom reconstrueix la unitat del 
saber; en certa manera el llibre de Fra Jaume Gener, renova la tendència 
enciclopèdica del Beat. Amb tot, al costat dels trets autènticament lul-
lians de Gener, apareixen les conegudes concessions a l’escotisme coetani 
en el tractat de les distincions o formalitats que figura a l’acabament del 
primer llibre, en nombroses doctrines de detall, i sobre tot, en el barroc 
tecnicisme escolàstic, que dificulta i dona pesantor a la lectura del llibre. 

67 Pedró Salva Mallén, Catalogo de la Biblioteca de Salvà, València, 1872.

68 Beati Raymundi Llull Doctoris Illuminati et martyris opera (Maguntina 1712-1742).
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 Aquestes mateixes característiques doctrinals de Gener hom troba en 
altres lul·listes. Aquestes mixtificacions escotistes empenyeren el lul·lisme 
cap a les terribles lluites d’escola en les quals lentament es dissol el pensa-
ment medieval. 
 L’edició de l’Ars Metaphisicalis fou la convergència de la vigorosa 
personalitat científica del monjo de Santes Creus i la cooperació intel·lec-
tual i econòmica dels lul·listes renaixentistes castellans i italians. La im-
pressió de l’obra generiana és la primera monjoia del lul·lisme valencià, 
ajudat, abrivat fortament per l’asturià Alfons de Proaza i més tard 
encara per Nicolau de Pax. En l’empresa editorial lul·lista d’aquests 
dos noms preclars de la ciència lul·liana dels primers del segle XVI, 
començada amb el llibre del monjo de (Santes Creus, col·labora un 
ciutadà genovès: Bertomeu Gentile. Val la pena de retenir una mica 
els noms d’aquests tres personatges vinculats al nostre monjo santescreuí. 

L’Ars Metaphisicalis és un un volum «in 4º» sortit de l’estampa de Lleonard 
Hutz. Consta de 290 folis; 282 numerats amb xifres romanes i 8 de preliminars 
sense numerar. L’edició és impresa a ratlla tirada, a 33 ratlles per pàgina i en lletra 
gòtica de tres mides. La caixa és de 154 x 86 mm.69 Els vuit folis preliminars, no 
numerats, contenen les taules de l’obra. 

A manera d’incípit, comença el foli I: 

Ars metaphisicalis naturalis or / dinis cuiuslibet rei intelligibilis arbo-
ris nature / reverendi doctoris preclarissimi magistri Jaco / bi Januarii 
monachi (de Cabra) 70 Tarraconensis dioce / sis: pro senioribus iunio-
ribusque: qui in antiquis / codifcibus profilcere minime valuerunt: / vel 
nequaquam inoeperunt: ad intelligendum / facillime primum subiec-
tum prime philoso / phie: et objetum prime scientie: aliarumque sub / 
iecta scientiarum: ipsa posteriorum: sciendumque / objectum formale 
primumque scibile: alia / que scibilia objecta; ipso posteriora /ratione 
cuius absque preceptore ipsa / mediante: omnes utique libros seien / tifi-
cos: artesque artificiosas: / illuminati doctoris magistri / Raymundi Lull: 
ac etiam ceterorum omnes doctorum pre / clarissimorum dissertissi / mo-

69 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (núm. 36, pàg 34-36).

70 Aquesta deu ser la paraula (monachi) que, en l’exemplar que ens remet la Rosalia Guilleumas, Jaume 
Gener es declara fill de Cabra.
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rumque libros per / se conspicere scire i/ adque intelligere, ut experien-tia 
nos / edoctos reddit / profecto in / prescitis.

Al foli III és on fa referència a Bartolomeo Gentile, patrocinador de l’obra, 
eminent lul·lista italià, deixeble seu.

Epístola reverendi magistri jacobi ja / ner: ad Bartholomeum gentil in-
genuum. / Ingenuo adque prestantissimo viro domino Bartholomeo 
gentil ex Jannensium ci / vitate exorti in Valentina enim degenti in-
clita ur / be Jacobus Jannuarius cenobii sanctarum crucum / cis-
terciensis ordinis monachus humillime se / totum suis mancipatum 
comendat obsequiis: / et hanc metaphisicalem dedicat artem natu / ralis 
ordinis arboris nature.

El màrtir Ramon Llull

Una de les particularitat de l’Ars Metaphisicalis, que la fa única i important 
dins la història del lul·lisme i, més concretament, de la vida del Doctor Il·lu -
minat, és l’ofici que conté, en què per primera vegada a la història Ramon Llull 
és considerat màrtir. L’existència d’aquest ofici, que probablement s’ha conservat 
per la cura de Jaume Gener a incloure’l a la seva obra, constitueix per a alguns 
propugnadors de l’ortodòxia lul·liana un argument considerat decisiu. L’erudit 
bisbe d’Ourense Damiàn Cornejo se’n serveix fent elogis al monjo santescreuí.71 

Al foli CCLXXXI, verso: 

Officium gloriosissimi et beatissi / mi martyris magistri raymundi 
lulli qui passus est / pro christi nomine in Tunici civitate [...]

Jaume Gener eleva a la categoria de màrtir l’encara discutida mort de Ramon 
Llull. Se sap que fou lapidat a Bugia (Tunis), on hi havia anat el 1314. Histò-
ricament s’ha cregut que va morir a causa d’aquesta lapidació, potser en algun 
indret de Tunis, i que fou traslladat a Mallorca, ja mort. No obstant això, a 
l’edat de 84 anys, les causes podrien haver estat diverses. La data de la mort de 

71 L’esmenta Fort: Damián Cornejo, Chronica Seraphica, vol. III, Madrid, 1696. N’hi ha una altra edició 
(Madrid, 1734). Totes dues edicions inclouen la Vida admirable del inclito màrtir Raymundo Lulio, que 
s’estampà separadament una vintena d’anys després (Mallorca, 1755).
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Ramon Llull se situa entre el desembre de 1315 i el març de 1316, probablement 
a Mallorca.

L’explícit de l’Ars metaphysicalis

L’Ars metaphysicalis de Jaume Gener, monjo cistercenc de Santes Creus, fill 
de Cabra, a la diòcesi de Tarragona, fou acabada d’estampar a València per Lle-
onart Hutz el 28 de febrer de 1506, amb el suport intel·lectual i econòmic de 
Bartolomeo Gentile, a qui dedica l’obra, i amb la supervisió del Reverendum Do-
minum Magistrum Jaume Conill, vicari general i canceller de l’Estudi General 
de València. Inclou uns versos laudatoris a la figura de Llull, «Carmen endecasy-
llabum in laudem Raymundi Lulli», i uns versos dirigits al lector, «Alphonsus de 
Proaza ad letorem», ambdós d’Alonso de Proaza. També inclou el privilegi que 
el rei Ferran II va atorgar a Jaume Gener l’any 1500, i finalment l’ofici dedicat al 
màrtir Ramon LLull al qual ens hem referit.

Al foli CCLXXXII, l’explícit diu: 

Hec ars methaphysicalis naturalis or / dinis arboris nature fuit tradita 
imprès / sori per ingenuum virum Bartholomeum gen / til mercatorem: 
cuius expensis fuit in / presa in inclyta urbe valentia per discre 7 tum 
virum Leonardum hutz germani ce / nationis. Anno salutis xpristiane 
millesimo / quingen-tesimo sexto. Ultimo calendas marti. / Deo gratias.

Aquest Jaume Conill, que sent vicari general de València, l’any 1506, va do-
nar permís per estampar l’Ars Metaphisicalis de Jaume Gener, és el mateix que a 
Roma va ser jutge i comissari destinat a examinar el llibre de Pere Daguí, per part 
de la comissió que va nomenar Sixt IV (a principis de 1484), i que es resolgué en 
època d’Innocenci VIII, en el seu primer any de pontificat (abans del mes d’agost 
de 1485).72

72 rogent, Elies, duran, Estanislau, obra citada (pàg. 6 i 7)
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Els encomis

L’Ars Metaphisicalis del monjo de Santes Creus és l’obra que li ha valgut més 
elogioses demostracions d’estima, i la que el consagrà com a egregi doctor lul·lià. 
La inclusió en l’edició maguntina de les obres de Llull del privilegi reial a favor 
de fra Jaume Gener i l’aprovació de l’obra per part de les autoritats valencianes, 
al qual ens hem referit, van servir perquè els lul·listes s’adonessin de l’enorme im-
portància dels seus escrits, més que no pas de la transcendència del seu magisteri.

Els encomis dels editors maguntins, en general, no són massa pròdigs; però 
per al nostre mestre no van regatejar elogis: 

Reverendus Doctor et Praeclarissimus magister Jacobus Januarius, mo-
nachus cisterciensis ordinis Tarrachonensis dioecesis; doetissimus hic dis-
cipulus de Arte sui Illuminati magistri praeclare scribit; egregius hic 
lullista; scripsit insuper celeberrimus hic Autor [...]

I, en parlar de l’Ars Metaphisicalis, en fan aquest ponderat judici:

[...] hune vero librum dignis simum arbitror, qui tamquam insignis 
thesaurus scientiae Lullianae libris et Bibliothechae Beati Raymundi 
ad                   jun  gantur.

I per si això fos poc, el nostre monjo no solament va ser invocat com a auto-
ritat per argumentar la importància de la doctrina lul·liana, sinó que foren trans-
crits llargs fragments de l’Ars Metaphisicalis per corroborar-los. Dins de l’edició 
maguntina, doncs, l’esment de fra Jaume Gener, monjo de Santes Creus, hi és 
reiterat i ho és amb tots els honors, i el testimoni que s’hi retreu del nostre mestre 
esdevé un dels més extensos i més valorats. 

L’insigne apologista P. Pasqual,73 tan acèrrim defensor del lul·lisme, té un alt 
concepte del nostre monjo, com ho indiquen aquestes paraules: 

No le toca el menos lugar entre los célebres lulistas al P. M. Don Jayme 
Janer, monge de mi sagrada Religión Cisterciense en el monasterio de 
Santas Cruces de Cataluna, como lo declara su Arte Metaphysical, que 

73 Antoni Ramon Pasqual i Fleixes (Andratx, 1707 – Palma, 1791), lul·lista. Fou monjo cistercenc del mo  -
nestir de Santa Maria de la Real, a Mallorca.
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se estampo en Valencià ano 1506 cuya impresión, para mayor lustre del 
autor, padeció alguna adversidad, oponiéndose algunos a su edición; 
pero logró una cèlebre aprobación, que le vindico de toda calumnia 
dada por los insignes Personages Vicarios Generales del Senor Arzobispo 
de Valencià, ambos Cathedrà-ticos en aquella Universidad, y uno de 
ellos Rector de la mis-ma, juntamente con otros dos doctores Cathedràti-
cos. En este libro casi perpetuamente usa el P. M. Janer de la pràctica 
del Arte de Lullio.

El mateix P. Pasqual diu que el mestre Jaume Gener manifesta la utilitat de 
l’art lul·liana en el llibre Ars Metaphisicalis, «in quo egregie tum in Philosophia, 
tum in Theologia manifestat suas resolutiones ex fundamentis Artis Lullianae». 

Per la seva idoneïtat en el present treball, afegim també el que en diu Josep 
Torres i Bages:74

La tendència naturalista, o sia l’estudi directe i experimental de la matè-
ria, iniciat per Lull, tingué a Catalunya un doctor il·lustre, qui enllaçà 
aquest estudi amb el de la metafísica, en la persona del mestre Jaume 
Janer (Januarius), monjo de Santes Creus. Ja’l rei Alfons d’Aragó, des-
de Nàpols, en 1449, havia donat privilegi i promès protecció a Llobet 
(Lupetus) per a ensenyar la doctrina luliana i fins per a erigir escoles on 
s’ensenyés.

El rei Ferran, en el privilegi donat a Fra Jaume Janer en 1500, su-
posa ja existent i fundada una escola amb rendes propries per l’ensenyan-
ça del lulisme a Valencià, en qual ciutat ensenyà i publicà son llibre Ars 
metaphisicalis el savi monjo de Santes Creus. Sa concepció científica 
és grandiosa, mes atrevida i que, sens explicacions i a no ésser el sentit 
catòlic que domina en l’escritor, se podria pendre per monista, com ara 
diuen; puix al voler provar, seguint a son Mestre, que l’Universal és un 
Ens real, diu: «Omne quod est sub lunae globo, dicitur elementatum, 
aut vegetatum, aut sensatum, aut imaginatum vel rationatum (!) ultra 
haec nihil esf...y> I al dir això es funda en els experiments dels alquimis-
tes i en les transformacions que ells obren i es poden veure in alembico. 

74 torras i Bages, Josep, La tradició catalana. Estudi del valor ètic i racional del regionalisme català, Barcelona, 
Editorial Ibèrica, 19133, pàg. 264 i 265.
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I per no separar-ho del text, Torres i Bages també es refereix a Daguí:

Altre català ilustre, que és com qualificat testimoni del vol que prengué 
en nostre país el realisme lulià, en lo que atany a l’estudi experimental 
de la matèria, és el mestre Pere Deguin prevere secular, de Montblanch, 
i inquisidor general (?) per tota Espanya. Degui funda la preferència 
del règim experimental sobre del racional en una raó teològica; puix diu 
que, havent el pecat original alterat el compost humà, l’ordre de l’adqui-
sició dels coneixements ha quedat també alterat, estant en certa manera 
supeditada la raó al coneixement sensible, per lo qual en l’estat actual 
el coneixement és de compositis ad simplicia et a simplicibus ad divina, 
essent, doncs, el coneixement de la matèria base dels altres coneixements.

L’any 1510 sortien de les premses de Joan Jofre quatre obretes de Ramon 
Llull en un sol volum, sobre el qual comenten Rogent-Duran: 

La impressió d’aquestes quatre obres i la de l’Ars Metaphysicalis de Jau-
me Gener són les primeres monjoies del lul·lisme a València, introduït 
per l’asturià Alfons de Proaza, que anà a establir-se a la ciutat llevanti-
na i publicà el seu elogi en uns versos molt celebrats. De primer tot sol, 
i després col·laborant amb Nicolau de Pax, Proaza publicà a València 
en l’espai de 1510 a 1515, tres reculls d’obres de Llull interessantíssims.

Els deixebles i les connexions lul·listes de Jaume Gener

Jaume Gener va conèixer l’obra de Ramon Llull a Santes Creus, influït per 
l’abat Pere de Mendoça, en la mateixa època en què va entaular amistat amb Pere 
Deguí, potser primer a Montblanc. Ambdós personatges estaven molt ben relacio-
nats amb el rei Ferran II, que rebé la influència lul·liana del papa Alexandre VI, del 
seu conseller Bernat Boïl i del mateix Daguí. A València, l’obra de Jaume Gener 
arribà, mitjançant Alonso de Proaza, al cardenal Cisneros i a Nicolau de Pacs, al 
capdavant de la Universitat d’Alcalà d’Henares, i des d’aquí, a Juan de Herrera i al 
mateix rei Felip II de Castella.

Els deixebles de Jaume Gener cal situar-los per les seves connexions. Primer, 
València. Jaume Gener troba en Alonso de Proaza, humanista consumat, professor 
de Retòrica a la Universitat de València a principis del segle XVI, el seu deixeble 
més important. Fou Proaza qui portà l’obra de Gener al cardenal Cisneros, del 
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qual fou secretari en els darrers anys de vida del cardenal, i a la Universitat d’Alcalà 
d’Henares, d’on Nicolau de Pacs75 fou el primer titular de la càtedra de Filosofia 
i Teologia Lul·liana. La connexió generiana València-Alcalà-Madrid és innegable. 

A Barcelona, hi havia un dels altres grans deixebles de Jaume Gener: Joan 
Baró, que havia professat Teologia a París. Baró, al davant de l’Escola Lul·liana de 
Barcelona, en fou mestre del 1493 al 1495, lector el 3 de febrer de 1497 i titular 
el 26 de maig de 1497 i, posteriorment, el 1505. 

A Mallorca el deixeble generià més notable és Gregori Genovart, mestre del 
citat Nicolau de Pacs. Entre els generians mallorquins també cal esmentar Jaume 
d’Olesa. 

Seria encara fàcil establir relacions i dependències entre el monjo de 
Santes Creus i Gregori Genovart i Jaume d’Olesa. Sembla que aquests 
dos mestres mallorquins estimaren en molt l’amistat amb mestre Gener. 
El darrer d’ells, amb tot, alguna vegada es descantellà i actuà al marge 
del grup acabdillat més o menys pel nostre monjo. Sabem que va escriu-
re, encara que segurament no va publicar, un tractat en el qual acu-
sava Pere Degui d’heterodòxia («Fornax Jacobi Oiesia, civis Belearici 
constructa in exaniinationem nononinium sed aliqnorumerror um Petri 
Daguini pseudo Lullistae») (Joaquin M. Bover, Biblioteca Ae Escrito-
res Baleares, Palma, 1863, vol. II, p. 11). L’un i l’altre d’aquests dos 
mestres deixaren la seva estela entre els erudits del seu temps. 

A Itàlia, el mercader genovès Bartolomeo Gentile fou el més destacat deixe-
ble generià, no només per haver patrocinat la impressió de l’Ars Metaphisicalis, 
sinó per la creació d’obra pròpia.

A Madrid, cal esmentar la devoció que va adquirir Juan de Herrera (1530-
1597) arquitecte del Escorial, per l’obra de Jaume Gener. Afecte a les doctrines 
lul·listes, sabem que a la seva biblioteca tenia un exemplar de l’Ars Metaphisicalis.

I, finalment, Joan Bonllavi, deixeble de Proaza a València, ciutat on desen-
volupà el magisteri generià, i on publicà, per primera vegada en català, el text de 
Blanquerna, de Ramon Llull.

75 Nicolàs de Pax, humanista asturià, fou qui havia posat en relació Proaza amb el cardenal Cisneros. És 
indubtable que el millor servei que el fundador de la Universitat Complutense va fer al lul·lisme consistí 
en la creació d’un fons lul·lià a Castella. L’any 1508 s’inaugurà la Universitat d’Alcalà i, entre els seus 
primers mestres, escollits personalment pel cardenal fundador, hi anà Nicolàs de Pax, des de València.
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La pobra biografia de Jaume Gener

Sense aventurar-nos a fer cap dissertació sobre el tema, el període cronolò-
gic en què se centra aquest treball (finals del segle XV i principis del segle XVI) 
és una època en la qual es produeixen alguns dels canvis més trascendentals de 
la història: la caiguda de Constantinoble (1453), que marcà la fi de la història 
clàssica, o el mal anomenat descobriment d’Amèrica (1492), considerat com el 
punt de partida de la història moderna. Entremig d’aquestes dates, cap al 1450, 
hi ha la invenció, o més ben dit la posada en marxa per part de Gutenberg, de 
la impremta de tipus mòbils, que fou una veritable revolució tecnològica. Fins 
a aquesta data tot s’havia escrit i copiat a mà, fins i tots els els incunables, llibres 
fets a mà i copiats d’igual manera, al llarg dels segles. 

Amb la impremta, establerta a Barcelona aproximadament el 1474,76 Pere 
Daguí, Jaume Gener i Joan Bonllavi es troben entre els primers humanistes que 
van disposar d’aquesta tecnologia per difondre la seva obra. Tot i això, el que 
coneixem d’aquests personatges és la seva obra, més que no pas la seva vida. 

De Jaume Gener no en sabem gran cosa més del que hem comentat suara. 
Podem suposar algunes coses, espigant entre la collita d’alguns erudits que s’han 
aventurat a donar per fet algun detall poc documentat. Hem llegit, per exemple, 
que Jaume Gener va substituir Pere Daguí a la Cort dels Reis Catòlics i potser a la 
capellania reial. Aquesta notícia, de la qual potser es podrien trobar documents, 
ens obriria les portes a un possible apostolat lul·lià de Jaume Gener, implícit amb 
les prolongades estades reials a diverses ciutats.

On va anar a parar Jaume Gener després de València? Quan i on va morir? 
Encara no ho sabem. Es creu que va acabar els seus dies a Sevilla. Però també 
podria haver mort a València, a Mallorca, a Roma, a Barcelona, a Lleida, a Reus, 
a Santes Creus, o potser a Cabra; ho cito amb simpatia. El que sí que sabem és 
que va passar per totes aquestes ciutats, i en totes deixà una xarxa de deixebles 
àmplia i espessa que caldrà estudiar.

76 Madurell, Josep M., ruBió, Jordi, Documentos para la historia de la imprenta y la librería en Barcelona 
(1474-1553), Gremios de Editores, de Libreros y Maestros Impresores, Barcelona, 1955.
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En primer terme, Cabra, vila nadiua de Jaume Gener. Al fons i al centre, Montblanc.

Full de l’obra Ingressus facilis rerum intelligibilium, 
de Jaume Gener. Pere Miquel, Barcelona, 
21 de juny de 1492. Exemplar de la Biblioteca 
de la Universitat de Barcelona.
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Pàgines de l’Ars Metaphisicalis, de Jaume Gener, impresa a València, impremta de Lleonard Hutz, 1506.
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Segell de Lleonard Hutz.
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  Joan Bonllavi

Joan Malbech (després Bonllavi) era natural de Rocafort de Queralt, a la 
Conca de Barberà; ell mateix ho deixà escrit al pròleg de la seva edició del Blan-
querna, el 1521. Sabem, pel seu testament, que el seu pare era Pere Malbech, 
pagès, mentre que la seva mare es deia Eulàlia. Ambdós ja havien mort en testar 
Bonllavi el 15 de febrer de 1526. Tenim, per tant, la data de la seva mort, però 
ignorem la data de naixement.

Sabem, també pel seu testament, que tenia dos germans: Antoni i Caterina 
Malbech. Antoni, en el moment de testar, ja era difunt. Caterina Malbech estava 
casada amb Pere Duch, de Conesa. També hi figura un nebot, fill potser de Pere i 
de Caterina, de nom Joan Duch, al qual es distingeix amb el qualificatiu de par-
vulus. Hi figura també un altre Joan Duch, prevere, que suposem que era germà 
de Pere Duch, el qual va rebre diversos llegats del testament de Bonllavi. Aquesta 
era la família rocafortina de Joan Bonllavi, amb la qual devia mantenir relació.

A Barcelona, ciutat on va morir el febrer de 1526, vivia a casa d’una cosina 
germana de nom Joana, vídua de Lluís de Guardamal, tractant de bestiar. Su-
posem, pel fet de viure a casa d’una familiar a Barcelona, que la resta de família 
no vivia a la capital catalana, i, per tant, podrien residir als seus llocs d’origen: a 
Rocafort de Queralt o, potser, a Conesa, també a la Conca de Barberà. 

Conesa era, durant el segle XV, una important senyoria de Santes Creus. És 
versemblant pensar que Joan Malbech (que potser encara no s’havia canviat el 
nom pel de Bonllavi) s’hagués afeccionat a la filosofia lul·liana influït per l’en-
torn humanista santescreuí, afavorit per l’abat Pere de Mendoça, i amb Jaume 
Gener com a monjo erudit. La bona relació que va mantenir Bonllavi amb els 
seus parents de Conesa quedà certificada en el seu testament, mitjançant el qual 
deixava el bé més preuat, la seva biblioteca, al seu nebot Joan Duch, tot i que amb 
l’excepció dels llibres de Ramon Llull.

La biografia de Bonllavi ens la facilita Rosalia Guilleumas en el treball que 
ha estat la nostra font major documental.77 Ens referim, naturalment, a l’article 
que va publicar Guilleumas amb Josep M. Madurell a la Revista Valenciana de 
Filologia sota el títol «La biblioteca de Joan Bonllavi, membre de l’escola lul·lista 
de València al segle XVI».

77 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep M., obra citada.
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El cognom Malbech

El jove Malbec, aprofitant el joc que li oferia la llengua, canvià —com era 
costum en l’humanisme de l’època— el sentit fonètic negatiu del seu cognom 
«Mal-bec» per un altre amb un significat positiu i més eufònic: «Bon-llavi». No 
hem de fer cas dels que dedueixen que Bonllavi era un cognom d’origen jueu, tot 
ignorant, probablement, el referit canvi de cognom: «jueu d’origen, jo diria, pel 
cognom, com tots els Bonastre, Bonfill i Bonhome.»78 Bonllavi no és un cognom 
amb família, sinó una modificació interessada del cognom original Malbec. La 
nostra insistència en aclarir l’origen del cognom del filòsof rocafortí rau en la 
voluntat de desmentir l’origen equivocat que hom li suposava. 

Cercant l’origen del cognom Malbec i de com arribà a la Conca de Barberà, 
ens hem de fixar, primer, en la varietat de raïm blanc de nom Malbec, que es 
produeix sobretot a Caors (Occitània). Efectivament, l’origen del cognom Mal-
bec o Malbech l’hem de cercar a Occitània, on hi ha famílies amb escuts nobles 
d’aquest llinatge des del segle XII.79A la Conca de Barberà, on no és estrany 
troba  r altres cognoms de procedència occitana, aquest cognom està documentat, 
al segle XV, a Conesa i a Sarral,80 precisament els dos pobles més propers a Roca-
fort de Queralt, lloc de naixement del nostre insigne lul·lista.

Joan Bonllavi, a València

Ignorem d’on va rebre la vocació per convertir-se en seguidor de la doctrina 
de Ramon Llull. Podem suposar que fou del mateix Jaume Gener o del cercle de 
Santes Creus. És possible, també que, afavorit per l’abat Pere de Mendoça, con-
sanguini del rei Ferran II, anés a Barcelona i es formés a la seva Escola Lul·liana, 
una de les més prestigioses de finals del segle XV. D’altra banda, la relació que 
Joan Bonllavi va mantenir amb diversos membres dels Çapilla, una important 
família barcelonina, a la qual remet el Blanquerna ja editat, juntament amb els 
altres supòsits, fan que la presència de Bonllavi a Barcelona, abans d’anar a Va-
lència, sigui versemblant.

78 lloVet, Jordi, «Llull i els lul·listes, tots folls», a El País, Barcelona, 18 de maig de 2016.

79 la cHesnaye desBois, François Alexandre Aubert de, Dictionnaire de la noblesse, París, 1775.

80 Moreurey, Enric, «Antroponimia en 1496 a les comarques tarragonines», a Antroponímia, història dels 
nostres prenoms, cognoms i renoms, Universitat de Barcelona, 1991.
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Bonllavi era a València abans de 1512, data en què Alonso de Proaza va 
editar i corregir una nova impressió de les obres lul·lianes: la Nova Lògica, de Ra-
mon Llull, feta a València l’any 1512, encapçalada per una epístola d’Alfonso de 
Proaza a Joan Bonllavi, «Joanni suo quamdilectissimo cognomento Boni Labii». 
Jordi Pardo Pastor precisa que aquesta edició del Liber de Lògica Nova de Llull 
contenia, a més a més, el Liber de ascensu et descensu intellectus i el Liber correlati-
vorum innatorum. La Joanni Bonlabii Epístola anava dirigida al seu deixeble, amb 
l’objectiu que abandonés el que estava fent i es dediqués a fons a la doctrina del 
Beat Ramon Llull. Segons Pardo Pastor, ens trobem davant d’una mena de capta-
tio benevolentiae dirigida tant a Bonllavi com a tot aquell qui llegís el text, i que 
tenia com a finalitat captar adeptes al moviment doctrinal lul·lià: «tots els que 
vulguin convertir-se a la doctrina de Raimon que llegeixin, interpretin, i —per al 
bé públic— difonguin les seves obres.»81

A través d’aquesta carta sabem que Bonllavi va ser mestre en arts i prevere a 
València, que era deixeble de Proaza i que era alhora professor de Retòrica i Poèti-
ca als Estudis Generals de València. Rosalia Guilleumas creu que és probable que 
hagués iniciat, o almenys seguit, els seus estudis a València, i que fou en aquella 
universitat on es gradués, essent alumne del mateix Proaza, que regentava la cà-
tedra de lul·lisme des de 1507. Mitjançant la mateixa epístola, la historiadora 
dedueix que fou en aquella època que es devia iniciar en el lul·lisme —en plena 
florida per obra de Jaume Gener i d’Alfonso de Proaza. 

Entre aquestes dues dades que transcorren a València —l’edició de la Nova 
Lògica (1512) i la del Blanquerna (1521), obra que li havia de donar un lloc 
remarcable entre els lul·listes— només han de passar nou anys. És el temps que 
sabem que Bonllavi era a València. El que ignorem, encara, és quan Joan Bonllavi 
hi va arribar, i d’on provenia.

Durant la seva estada a València, Bonllavi es degué relacionar estretament 
amb el nucli universitari i eclesiàstic de la ciutat. Ja hem esmentat el seu lligam 
amb Proaza, professor als Estudis Generals; afegim que el Llibre d’oracions e con-
templacions, annex a l’edició del Blanquerna, va adreçat al canonge de Segorb 
Lluís Despont, del llinatge del bisbe de València, Ramon Despont (1288-1312), 
dels quals fa un gran elogi, així com també del bisbe de Segorb, Gilabert de Martí 
(1500-1530). Per altra banda, i en el mateix pròleg, Bonllavi fa referència a les 
seves relacions a Barcelona. En el darrer paràgraf, quan oferí l’obra ja enllestida 

81 Pardo Pastor, Jordi, «El cercle lul·lià de València: Alonso de Proaza i Joan Bonllavi», a Zeitschrift für 
Katalanistik, vol. 14, Freiburg, 2001, p. 33-45.
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al seu promotor, el canonge de Mallorca Gregori Genovart, li recomanava de 
remetre-la al «magnífích S. mossèn Bernat Çapilla,82 de Barcelona, y a la magní-
fica S. Na, Ysabel Ferrera, sa muller», les moltes virtuts dels quals —diu— «tinch 
be conegudes y praticades», i al regent de la cancelleria d’Aragó, «miçer Federich 
de Gualbes» i a «Na Stefania Çapila de Gualbes, sa muller». Aquesta relació amb 
Barcelona és corroborada també per dos documents descoberts pel senyor Madu-
rell, ambdós del mateix any 1521,83 el de la publicació del Blanquerna.84 

L’edició del Blanquerna i els seus crítics

Joan Bonllavi ha passat a la història com a primer editor del Blanquerna en 
català. Però d’aquest prevere rocafortí, deixeble de Jaume Gener i d’Alfonso de 
Proaza, se n’ha parlat poc i gairebé no s’esmenta mai res de la seva vida. La seva 
biografia s’ha divulgat molt poc, i de forma poc precisa. Així i tot, el lul·lista de 
Rocafort de Queralt ha estat objecte i referència de diverses controvèrsies, entre 
les quals la dels que defensen que el valencià és una llengua que no té res a veure 
amb el català. Sigui com sigui, Bonllavi va «cometre l’errada» de posar a l’incípit 
del Blanquerna, en la impressió de l’edició princeps en català, el 1521, que l’havia 
estampat en llengua valenciana.

[1. Portada] Blanquerna: qui tracta [...] Traduit: y corregit ara noua-
ment dels primers originals: y estampat en llengua Valenciana.

82 Els Çapila eren una de les grans famílies de burgesos barcelonins, i diversos dels seus membres havien 
tingut càrrecs públics. Un Bernat Çapila júnior va ser recomanat per Ferran II al batlle reial per ser 
elegit batlle de Barcelona. Estefania Çapila, que pertanyia al mateix llinatge i era muller de Frederic de 
Gualbes, degué tenir algun parentiu amb mossèn Esteve Çapila, també ciutadà honrat de Barcelona. En 
l’inventari dels seus béns, dreçat el 8 de juliol de 1531, entre els seus llibres apareix un «libre de stampa 
cubert de pregamí intitulat Epistola proemial del reverent mossèn Joan Bon Labi». La redacció d’aquest 
títol sembla indicar que es tractava d’un exemplar de l’edició del Blanquerna sense portada o dels plecs 
solts que contenien l’epístola dedicatòria. En tot cas, la presència d’aquesta obra en una biblioteca 
d’onze volums i sense cap obra lul·liana indica clarament una relació directa amb Bonllavi. També els 
Ferrera i els Gualbes pertanyien a l’estament de ciutadans honrats; un, Joan de Gualbes, ja era regent de 
la Cancelleria d’Aragó l’any 1510. Per tot allò que fa referència als Ferrera, família estretament lligada a 
l’Escola Lul·liana de Barcelona, vegeu J. M. Madurell, «Escuela Luliana de Barcelona», a Analecta Sacra 
Tarraconensia 23, Barcelona, 1950, nota de Rosalia Guilleumas.

83 Arxiu de Protocols, Pere Saragossa, llig. 5, man. anys 1521-1522, nota de J. M. Madurell.

84 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep, obra citada.
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Aquesta simple nota ha estat motiu d’una maleducada controvèrsia lingüís-
tica, que, més que fer llàstima, a hores d’ara fa riure. Però la ignorància només fa 
mal a aquell que la pateix; els altres en som immunes. Bonllavi ha servit d’esten-
dard per fer mal a la llengua valenciana; llàstima que no hagi estat per aixecar-la 
ben amunt. Però el que realment ha fet mal a l’honor del prevere de Rocafort no 
ha estat aquesta qüestió lingüística, sinó les opinions crítiques a la qualitat de la 
seva obra. Permeteu-me, tot i que m’avanço als esdeveniments, fer un incís per 
citar un treball interessantíssim sobre el prevere rocafortí que va fer el professor 
Albert Soler: «Joan Bonllavi, lul·lista i editor eximi».85 Cito textualment:

D’entre els molts treballs que ha inspirat el mestratge de Germà Colón,86 
en sobresurten dos de relacionats amb l’edició del Blaquerna que va 
dur a terme Joan Bonllavi el 1521 a València. Es tracta dels estudis 
lingüístics de Michael Metzeltin (1974), que compara les versions cata-
lana, occitana i impresa del Llibre d’amic e amat, i de Beatrice Schmid 
(1988), que, de forma més específica, compara les versions catalana de 
la novel·la i pretesament valenciana del Blanquerna de Bonllavi. No 
crec que m’equivoqués gaire si suposava que a l’origen d’aquests treballs 
(sobretot del segon) hi ha una pregunta que s’havia formulat Germà 
Colón, i que va publicar al cap dels anys, una mica com de passada. 

Continua Soler citant Germà Colón:

El que sorprèn és que el canonge Genovart, que fou l’instigador i el 
mecenes d’aquesta impressió en «llengua valenciana», era mallorquí. I 
Bonllavi havia nascut a Rocafort de Queralt (Conca de Barberà) [...] 
Si, exteriorment, l’edició sembla marcar la fragmentació de la llengua, 
en el fons prova la seva unitat: mecenas mallorquí, editor català, impres-
sor i públic valencians. (Colón, 1978: 49, n. 30).

  

85 soler, Albert: «Joan Bonllavi, lul·lista i editor eximi», a Miscel·lània Germà Colón 4, Abadia de Montser-
rat, 1995, p. 125-150. Aquest treball s’inscriu en el projecte d’investigació PB91-0662 de la DGICYT 
que es duu a terme al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

86 Germà Colón i Doménech (Castelló de la Plana, 1928) és un dels lingüistes més importants per a la 
filologia romànica i la lexicologia catalana. Actualment és catedràtic emèrit de la Universitat de Basilea.
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En efecte —conclou Soler—, d’això se’n diu una edició ecumènica! 
Els estudis esmentats han posat de manifest fins a quin punt l’edició del 

Blaquerna, que va dur a terme Joan Bonllavi el 1521 a València, no presenta una 
reelaboració de l’original amb la finalitat d’accentuar-ne diferències diatòpiques, 
sinó per modernitzar-ne la llengua. 

Malgrat tot, alguns estudiosos lul·lians, en referir-se a Bonllavi, el van trac-
tar de manipulador, impostor, vàndal.87 Bonllavi ha estat objecte dels més grans 
insults que hom pot fer a una persona que, com veurem, no només té el mèrit 
de posar a l’abast del públic del Renaixement el Blanquerna en català, sinó quela 
seva edició de 1521 és el primer llibre dels 280 que va escriure Ramon Llull 
que s’imprimia complet, tot sencer, en català. El que potser van passar per alt 
alguns dels que tan alegrement l’han difamat és que Bonllavi no era un canon-
ge qualsevol. Joan Bonllavi hauria seguit els passos dels seus mestres potser a 
Mallorca, a l’Escola lul·liana de Barcelona i a València. Fou deixeble de Jaume 
Gener, i probablement amic; també d’Alonso de Proaza. I era el posseïdor de la 
biblioteca lul·lia  na més important del seu temps. Ningú amb aquesta trajectòria 
no mereix ser tractat amb tan de menyspreu, ans al contrari. Com podrem ob-
servar, cal treure’s el barret davant del de Rocafort i, com a paisans seus, estar-ne 
orgullosos.

El mateix Albert Soler no es fia ni dels que, amb ganes de quedar bé, reco-
neixen que «Bonllavi dugué a cap una empresa meritòria». I citant el treball de 
Guilleumas i Madurell, al qual ens referirem tot seguit, Soler acaba dient: «és ben 
bé una paradoxa del destí, que un home que va voler amagar el seu cognom fami-
liar «Malbec» amb l’eufònic i expressiu «Bonllavi», hagi acabat essent objecte de 
tota mena de menyspreus.» L’adjectiu que li dedica en el títol del seu treball «Joan 
Bonllavi, lul·lista i editor eximi» vol tenir un efecte compensatori i rescabalador. 
Soler encara és més contundent quan, en els estudis sobre Bonllavi, manifesta la 

87 En aquesta línia, Albert Soler cita el lul·lista Mateu Obrador i Bennàssar i també Salvador Galmés i 
Sanxo. Mateu Obrador potser va ser el primer a retreure-li la seva intervenció en l’original lul·lià: «y 
talment sembla que a estones s’hi sent el gisch de la ploma pecadora que l’afollava, esmenantlo ab mots 
y frases que la d’En Lull no empri may; y vos fan l’escrúu y esgarrifador efecte del emblanquinat de calç 
demunt el colrat pedreny de les antigues naus y capelles gòtiques» (1904, pàg. 33). Salvador Galmés li 
va destinar, en diverses represes, un bon reguitzell de retrets: «traducció abominable», «desvergonyiment» 
(ORL: IX, 1914, pàg. XX), «vandalisme literari», «diria deformadora del lèxic», «afany d’aclariment des-
naturalitzador», «text tarat lingüísticament» (ORL: XVIII, 1935, pàg. XXVI), «mà irreverent», «culpable 
intervenció» (galMés, 1933-54, I, pàg. 14); vegeu, encara, RD núm. 76, Carreras, 1939-43, II, pàg. 256; 
i gadea, 1989, pàg. 195.
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voluntat de «contribuir a rehabilitar un home que ha estat incomprès i bescantat 
com pocs en la història de les nostres lletres».88

Recentment, com a peça destacada dins de l’Any Llull, el seu comissari, el 
professor Joan Santanach, ha dirigit l’edició facsímil del Blanquerna de Bonllavi 
de 1521, a partir d’una còpia que hi ha a la biblioteca de la Universitat de Bar-
celona. Santanach, en el pròleg de nou pàgines que acompanya aquesta edició, 
manifesta que Joan Bonllavi, «amb l’edició del Blanquerna va contribuir a “recu-
perar, difondre i prestigiar el romanç de Ramon Llull”». 

Precisament l’edició i difusió de l’obra de Llull, juntament amb l’escola i 
amb el proselitisme (la pretensió de convertir l’infidel a través de la convicció), és 
la veritable tasca d’un lul·lista.

Bonllavi a Barcelona (1521)

Després de cloure l’edició del Blanquerna, que havia acabat d’estampar a 
València el 30 de maig del mateix any 1521, Bonllavi es va traslladar a Barcelona 
per iniciar-ne distribució. La promoció editorial a València probablement ja es-
tava ja esgotada i era el moment d’obrir mercat a Barcelona. Els dos documents 
descoberts per Madurell, als quals es refereix Guilleumas, daten, respectivament, 
del 3 d’octubre i del 17 de novembre de 1521, dates en què Joan Bonllavi era ja 
a Barcelona; els dos fets que expliciten són prou evidents. 

En el primer document, Joannes Bonlabi, presbiter loci de Rochafort, fa de 
testimoni en l’aposentament d’un aprenent a casa del llibreter de Barcelona Fran-
cesc Trinxer. A l’altre document, Bonllavi nomena procurador el prevere Gabriel 
Thomàs, beneficiat de la Seu, i el faculta per cobrar tota mena de crèdits de 
l’atorgant. Aquest Gabriel Thomàs figura com a marmessor en el testament del 
mateix Bonllavi, cins anys més tard. En aquest segon document, Bonllavi hi figu-
ra com a «presbiter Barcinonensis», la qual cosa sembla indicar que, malgrat que 
continuava vinculat a València per l’edició i distribució del Blanquerna, ja havia 
iniciat el seu trasllat definitiu a Barcelona.

88 «Com espero posar de manifest, no crec just ni tan sols el benintencionat «cal reconèixer que Bonllavi 
dugué a cap una empresa meritòria», de B. scHMid (1988: 329). És ben bé una paradoxa del destí que un 
home que va voler amagar el seu cognom familiar «Malbech» (vegeu guilleuMasMadurell, 1954, 24) 
amb l’eufònic i expressiu «Bonllavi», hagi acabat essent objecte de tota mena de menyspreus. L’adjectiu 
que li dedico en el títol del present treball vol tenir un efecte compensatori i rescabalador...»
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Aquest paper de distribuïdor de les edicions valencianes és confirmat enca-
ra pel fet que en l’inventari es faci esment d’una «bala de libres de stampa 
desligats y de forma de full, intitulats quiscú Ars inventiva veritatis ma-
gistri Raymundi Lull, y són vint-y-tres peces, estan en cinch plechs y encor-
dats ab un bancalot molt dolent». Dos exemplars més de la mateixa obra, 
estampada l’any 1515, es trobaven en poder, segurament com a dipòsit, 
dels llibreters Carmini Ferrer y Trinxer; i en el mateix inventari figuren, 
encara, cinc exemplars, també deslligats, de l’edició del Blanquerna.89

A banda de la seva activitat divulgadora del Blanquerna, Bonllavi es devia 
establir a Barcelona per exercir com a professor de lògica i de doctrina lul·liana, 
probablement a l’Escola Lul·liana, a la qual llegà els seus manuscrits en el seu 
testament. En una clàusula del testament, deixava a la vídua Guardamal «tot ço 
que la ciutat li devia per aquestes ensenyances», i en l’inventari figurava un llibre, 
«en lo qual aportave lo compte dels studiants tenie en casa, y de alguns altres ab 
qui contribuïe».90

Ignorem encara l’edat de Bonllavi, però de la seva biografia es dedueix que 
potser el retorn a Barcelona era degut també a la voluntat d’estar a prop dels seus 
familiars, veient avançada la seva edat, o per altres causes que ignorem.

El testament i el preuat inventari de Joan Bonllavi

Joan Bonllavi degué morir a Barcelona entre el 15 i el 20 de febrer de 1526, 
dates, respectivament, del testament i de la seva publicació. Segurament, va ser 
enterrat a la Seu, tal com havia disposat. Pels documents descoberts se sap que 
vivia a casa de la seva cosina germana Joana Guardamal, on tenia un aixovar do-
mèstic propi, ben especificat en l’inventari. L’inventari que va publicar Rosalia 
Guilleumas91 en el seu treball va ser elaborat entre el 21 de febrer i l’1 de març. El 
24 de maig de l’any següent, acomplerts ja tots els llegats per part dels marmes-
sors, aparegué la definició del testament. 

La relació familiar més íntima de Joan Bonllavi, almenys a l’època final de la 
seva vida, va ser amb la seva cosina germana Joana, vídua del tractant de bestiar 

89 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep, obra citada.

90 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep, obra citada.

91 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep, obra citada.
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Lluís de Guardamal, resident a Barcelona. A ella li són assignats els principals 
llegats del testament.92

La biblioteca de Joan Bonllavi va ser llegada al seu nebot Joan Duch, de Co-
nesa, amb excepció dels llibres de Ramon Llull. D’entre aquests, els manuscrits 
havien de passar a l’Escola Lul·liana de Barcelona; dels impressos no se’n fa una 
menció expressa, però, en canvi, es van distribuir en diversos llegats a diferents 
persones: Joan Duch, prevere; a Joan Duch, parvulus; i als marmessors Gabriel 
Thomàs i Galceran Llull. La relació exacta la publicà Rosalia Guillemas al treball 
al qual ens estem referint.93

Gràcies al testament redactat el 15 de febrer de 1526 i fet públic el 20 de 
febrer següent, i també a l’inventari realitzat entre el 21 de febrer i l’1 de març del 
mateix any, coneixem la major part de les dades biografiques de Joan Bonllavi, i, 
amb l’inventari, també una bona part de la història del lul·lisme.

La importància de la biblioteca de Joan Bonllavi

La descripció exhaustiva de la biblioteca de Joan Bonllavi és l’objecte del 
treball que Rosalia Guilleumas va publicar l’any 1954 a la Revista Valenciana de 
Filologia i al qual ens hem referit continuadament en aquestes notes biogràfiques. 
És per aquest motiu que preferim deixar que sigui la mateixa Rosalia Guilleu-
mas qui ens expliqui la importància de la biblioteca de Joan Bonllavi, atès que 
el nostre treball no ha d’anar més enllà de la relació que hem buscat del lul·lista 
rocafortí amb les terres de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp, i amb els seus 
paisans Pere Daguí, de Montblanc, i Jaume Gener, de Cabra. Escriu Guilleumas:

La formació universitària fllosòfico-teològica de Joan Bonllavi ens 
és coneguda mercès a l’inventari dels seus llibres, inclòs en el dels seus 
béns. La seva biblioteca, que avui donem a conèixer detalladament, està 
composta per 178 entrades amb 204 títols diferents, i si no per l’interès 
de bona part de les obres, tan sols pel seu nombre ja seria remarcable 
entre les biblioteques particulars que coneixem de la seva època. 

92 Les dades familiars de Bonllavi les extreu, comenta Rosalia Gulleumas, del citat testament i del comentari 
que l’acompanya, publicats a la col·lecció Documentos para la historia de la imprenta y de la libreria en 
Barcelona (1955), recollits i transcrits per Josep M. Madurell i anotats per Jordi Rubió i Balaguer, que 
comprenen els anys 1474-1558.

93 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep, obra citada.
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De primer antuvi ja endevinem que es tracta de la biblioteca d’un 
lul·lista: una tercera part de les obres són de Ramon Llull o de la seva 
escola. La resta, integrada per un gran nombre d’obres de filosofia i de 
teologia, i algunes escasses representacions literàries o científiques, revela 
una formació més decantada envers les formes tradicionals del segle XV, que 
a les corrents innovadores í tumultuoses del XVI, si bé un conjunt d’obres 
procedents del nucli prereformista de París dóna a entendre també, que el 
seu posseïdor no era absolutament refractari a la decisiva transformació 
ideològica que s’anava congriant a la confluència dels dos segles.

L’inventari dels llibres es troba dividit en dos apartats per la indicació 
«Libres de ploma» abans de l’entrada número 142. Això sembla indicar 
que els del grup antecedent són tots impresos i, efectivament, en gairebé 
tots trobem la indicació de stampa; és possible però, i així ho fem constar 
al lloc corresponent, que entre ells n’hi hagués algun de manuscrit, 
contràriament al que succeeix entre els «de ploma» on hi han alguns 
impresos. Per altra banda, cal indicar que tots els manuscrits, amb 
poques excepcions, són ul·lians.

L’amplitud dels coneixements lul·lístics de Bonllavi pot ésser ben 
ponderada en l’inventari de la seva biblioteca: d’un total de 204 obres, 
62 són de Ramon Llull, i cinc o sis més de la seva escola. La importància 
d’aquest fons lul·lià es posa més en evidènca en comparar-lo amb el que 
posseïa el professor de l’Escola Lul·liana de Barcelona, Joan Compte, 
que contenia tan sols 30 llibres, amb poques obres de Llull; la biblioteca 
del Cardenal Cisneros contenia a la mateixa època (1515) 74 obres 
lul·lianes, i 48 la del monestir de Poblet.

El lul·lisme de Joan Bonllavi 

Mossèn Joan Bonllavi, nascut a Rocafort de Queralt, format a l’escola valen-
ciana de lul·lisme i primer editor d’una obra de Ramon Llull en català, per la seva 
edició del Blanquerna, fou el posseïdor d’una notable biblioteca. Els seus llibres 
ens revelen una sòlida formació teològica i un coneixement profund de les escoles 
filosòfiques més importants de la seva època, amb predomini de l’escotista i de la 
nominalista; en canvi, manquen els clàssics i les obres exclusivament literàries. A 
part de les de Llull, només posseïa una obra en català. El fons més notable de la 
biblioteca és el d’obres lul·lianes, la meitat de les quals són manuscrites.
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No s’ha certificat encara, però, l’edició del Llibre intitulat Scala Dei, ordenat 
per lo reverent mestre Francesc Eiximenes, mestre en sacra theologia de l’orde dels 
frares menors; novament traduït del lemosí en nostre lengua vulgar valenciana, útil 
y molt profitós per a contemplar coses divines..., que, en opinió d’alguns estudiosos 
lul·lians (B. Smith, 1999), també es pot atribuir a Bonllavi.

Caldrà esperar que els estudiosos lul·lians descobreixin nous documents so-
bre Bonllavi a València i a Barcelona, però, ja des d’ara, «no ens en podem estar 
de caracteritzar-lo com un lligam més entre les dues respectives escoles lul·lianes, 
juntament amb la de Mallorca, les més fortes del seu temps, en repetir a l’inversa 
el camí que, uns anys abans, havia seguit el seu il·lustre antecessor, mestre i paisà 
Jaume Janer».94

Hem volgut que fos la mateix Rosalia Guilleumas, a la qual, juntament amb 
Josep M. Madurell, els devem la doble troballa que ha fet possible aquesta treball: 
la biblioteca de Joan Bonllavi, prevere de Rocafort de Queralt, i la confirmació de 
la naixença a Cabra de Jaume Gener, que, amb Pere Daguí de Montblanc, arrelats 
a la terra propera que els va veure néixer a tots tres, van formar un trio d’erudits a 
cavall dels segles XV i XVI, importantíssim per conèixer la història del lul·lisme.

94 guilleuMas, Rosalia, i Madurell, Josep, obra citada.

Rocafort de Queralt, vila nadiua de Joan Bonllavi, abans Joan Malbech.
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Pàgines del Blanquerna, de Ramon Llull, en l’edició de Joan Bonllavi, impremta de Joan Jofre, València 1521.
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Explícit

Permeteu-me acabar aquesta conferència d’aproximació a la figura egrègia 
dels nostres tres lul·listes renaixentistes, amb la voluntat d’haver contribuït a mi-
llorar i difondre el coneixement de la seva vida i de la seva obra, tan transcenden-
tal en el lul·lisme dels segles XV i XVI.

No és només mèrit d’ells. Certament són els impressors del lul·lisme els pri-
mers que van fer servir aquesta nova tecnologia per seguir les instruccions del seu 
mestre Ramon Llull.

Fa quinze dies el professor Òscar de la Cruz, aquí mateix, ens mostrava la 
magna obra lul·liana del doctor Pere Villalba, obra que pretén tornar a posar a 
la taula del Papa, de l’Islam i dels polítics de tot el món, començant per la Unió 
Europea, les tècniques de negociació, de convicció, d’arribar a acords amb la raó, 
i les ensenyances que Ramon Llull, el savi català, nascut a Mallorca, ja va difon-
dre durant el segle XIII.

Pere Daguí de Montblanc, Jaume Gener de Cabra i Joan Bonllavi de Roca-
fort ja ho van fer. En podem estar orgullosos; n’hem d’estar orgullosos.

Tal com va dir Rosalia Guilleumas, aquests tres personatges van fer d’aquesta 
terra un veritable planter de lul·listes.

Ara ens toca a nosaltres regar, adobar i difondre aquest gran patrimoni que 
tenim, tot començant, per exemple, dedicant-los arreu, naturalment, però sobre-
tot a Santes Creus i a cada un dels nostres pobles, l’homenatge que es mereixen.

Moltes gràcies.
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Apèndix I

Obres de Jaume Gener:

Naturee ordo studentium pauperum. 
Barcelona, impremta de Pere Miquel, 1491 i 1512.

Ingressus facilis rerum imelligibilium. 
Barcelona, impremta de Pere Miquel, 1492.

Ars metaphysicalis naturaiis ordinis cuiuslibet rei intelligibilis.
València, Lleonard Hutz impressor, 1506. 

Altres obres de Jaume Gener:

Comentari sobre l’Art de Llull.
 Citat pel P. Pasqual i per l’edició maguntina de les obres de Ramon Llull.

Metaphisica major.
 Esmentada pel P. Pasqual i per l’edició maguntina.

Ordo superioris et inferioris. 
 Esmentada pel P. Pasqual i per l’edició maguntina.

Distinciones. 
 Editat a Sevilla a començament del segle XVI per J. Cromberger (esmentat 

per Rogent-Duran, que a la vegada al·ludeixen a Haebler).95

95 «Jacobus Januariua, Distinctiones (Sevilla) J. Cromberger (?)», a rogent, Elies, duran, Estanislau, obra 
citada, p. 3S1. D’aquestes mateixes premses sevillanes és esmentada una edició generiana d’aquest temps 
imprecís, del tractat Nature ordo, que podria, amb tot, ser una confusió amb la barcelonina de 1512 
(Francesc a. Miquel, obra citada).
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Paisatge i patrimoni através de la literatura
Reflexions a partir del projecte «patrimoni oblidat, 
memòria literària»1

La meva intervenció d’avui partirà dels continguts de l’exposició «Patrimo-
ni oblidat, memòria literària» que s’ha pogut contemplar durant aquest mes de 
juny a Santes Creus, del material recollit a la Web, de l’experiència i les reflexions 
sorgides de la gestió de les tres parts del projecte: l’exposició, el catàleg2 i la Web3 
i també de les percepcions personals com autor de textos literaris que han tingut 
com a objecte el paisatge i el patrimoni, alguns d’ells referits a Santes Creus,4 
així com reflexions publicades sobre literatura i paisatge.5 Procuraré també acos-
tar-me a alguns exemples literaris lligats a Santes Creus i el seu entorn per sinto-
nitzar millor el que pugui dir amb el patrimoni i el paisatge proper. 

Darrera del projecte «Patrimoni oblidat, memòria literària» hi ha una idea, 
que no és planera, que no és pot fàcilment encaixar dins d’un marc precís i defi-

1  Conferència realitzada el 18 de juny de 2017 al refetor del monestir de Santes Creus.

2  Patrimoni oblidat, memoria literaria, catàleg de l’exposició, (2017), Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana; Institut Ramon Muntaner. 

3  www.patrimonioblidat.cat 

4 Alguns d’ells es poden localitzar a: http://www.endrets.cat/autor/229/santesmases-i-olle-josep-ca.html 

5 Josep santesMases i ollé, «Un joc íntim i col·lectiu en èpoques de transformació», a: Fina anglès (cur.), Literatura i 
paisatge, Tarragona, Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, p. 71-85. 

Josep Santesmases i Ollé
Comissari de l’exposició

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXVIII: 113-128 (2016-2017)
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nit. Una idea que intenta conjuminar dos àmbits que esdevenen parts integrants 
del projecte i que es reforcen un a l’altre amb una interrelació imprescindible, tal 
com ho hem plantejat. Per una part el patrimoni material tangible en situació 
de debilitat (patrimoni oblidat), sigui actual, sigui en un temps concret de la 
història, o en la seva desaparició. És la idea de conferir valor, de contemplar la 
precarietat d’un moment històric, la d’algun present, o la desaparició d’elements 
que han tingut una utilitat primigènia clara: des de l’ostentació del poder, la reli-
giositat, la gestió de la quotidianitat, les relacions socials, el treball, la vida fami-
liar i col·lectiva localment establerta. Tot, després, pot haver esdevingut una altra 
cosa: una ruïna, un buit ocupat de nou a posteriori, un element desfet integrat 
en el paisatge, un monument esplèndid —com és el cas de Santes Creus—, un 
jaciment arqueòlogic, un símbol. Al capdavall és tracta de donar valor a la feblesa 
patrimonial com una expressió d’aprofundiment en el respecte a les persones i a 
les societats que ens han precedit. 

Miguel Louis Cereceda, catedràtic de Materials i Tècniques de Restauració 
de la Universitat d’Alacant, en la lliçó inaugural del curs acadèmic 2013-2014 
deia: «La ruïna queda com un fragment de la memòria. La destrucció o decadèn-
cia han servit com a punt de reflexió i desenvolupament a la història, a l’arque-
ologia i a l’arquitectura».6 Afegiria jo: també com a font d’inspiració, com a ar-
gument de creació literària, que ens proporciona altres maneres de mirar i sentir, 
més enllà d’un coneixement ordenat fonamentat en les disciplines esmentades. 

És per això que m’interessa molt una reflexió de l’escriptor en llengua alema-
nya d’origen sefardita i premi Nobel de Literatura del 1981, Elias Canetti, que 
l’any 1945 va escriure: «Els intents de mantenir viva la memòria de les persones 
en lloc d’elles mateixes és, tanmateix, el més gran que ha aconseguit fins ara la 
humanitat. Mantenir vives les persones a través de les paraules, no és gairebé com 
crear-les a través de les paraules?». Una reflexió feta en un temps històric dramà-
ticament molt determinat, on la necessitat de mantenir viva la memòria de les 
persones estava estretament lligada als milions de morts de la guerra i com a jueu, 
de ben segur, a l’holocaust. 

Des d’una altra perspectiva la literatura ens permet també mantenir vius el 
patrimoni i el paisatge i tot allò que els condiciona en un temps determinat, com 
si es tractés d’una foto fixa, però no ben bé. En la literatura hi ha la interpretació 

6 Miguel Louis cereceda. El patrimoni edificat. De la ruïna a l’arquitectura. Del passat al present. Lliçó inaugural Curs 
Acadèmic 2012-1013. Universitat d’Alacant. Consulta per internet: https://web.ua.es/va/memoria12-13/documentos/
pdf/leccio-inaugural-impartida-en-l-acte-d-obertura-del-curs-2013-14.pdf 
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a través de les paraules. Ja en parlarem més endavant de la imatge fotogràfica. 
És per això que en la part literària del projecte, hem buscat les paraules de molts 
autors, per explicar aquests elements patrimonials i amb ells la dimensió humana 
que intrínsicament l’envolta. Des de la memòria de la plenitud, des de la narració 
de la destrucció, des de la contemplació de la ruïna, des de la recreació, des dels 
sentiments, l’emotivitat, l’enyorança, la crítica, la contraposició d’idees, la inter-
pretació, la configuració de la simbologia. 

És aquest intent de mantenir viva la memòria que manifestava Canetti o 
l’intent de restitució a través de la literatura de Winfried Georg Sebald, que hem 
utilitzat com idea introductòria del projecte, el que ens porta a pensar en la 
indefugible condició creativa de la literatura, encara que sigui un exercici de des-
cripció o memorialístic. També la restitució patrimonial, la restauració, en major 
o menor mesura esdevé un acte de creació, com ha succeït en parts de conjunts 
monumentals com ara Santes Creus. 

En aquest sentit i per generar constant respecte ens cal afirmar sense com-
plexos, contra les múltiples i renovades formes d’idiotesa controlada, que neces-
sitem la literatura per expressar-nos, per aquest intent infinit d’explicar-nos, de 
mirar d’entendre la nostra condició humana, de mirar d’explicar i d’entendre, 
en aquest cas, els nostres paisatges humanitzats. I la necessitem en aquest sentit 
més enllà del coneixement que ens pugui proporcionar la història, l’arqueologia 
i l’arquitectura en el cas del patrimoni i la geografia i les ciències naturals en el 
cas del paisatge. 

Davant del que constantment contemplem, administrem un impacte, una 
impressió visual que és el que ens fa reaccionar automàticament i ens estimula 
els sentits, sobretot quan som fora de la monotonia que sovint imposa la quoti-
dianitat. Com ara els hi deu passar a les persones que en aquest moment visiten 
Santes Creus. Segons els coneixements que tinguem, segons el guiatge amb el 
que es faci la visita utilitzarem la història, l’art i l’arquitectura per a entendre, 
superficialment o aprofundida, la complexitat de Santes Creus. Però abans d’ar-
ribar a utilitzar determinats àmbits de la ciència per captar el que els nostres 
ulls contemplen tindrem múltiples percepcions més a flor de pell, encadenades 
naturalment, amb major o menor grau, amb el cultiu de la nostra sensibilitat. 
Posarem un parell d’exemples que concerneixen a l’entrada a la plaça de Sant 
Bernat pel portal de l’Assumpta. Una és de Josep Pla.7 Escrigué davant del fet: 

7 Josep Pla (1976), Tres guies (La Costa Brava. Mallorca, Menorca i Eivissa. Catalunya). Barcelona, Edicions Destino, p. 
1038-1043.
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«El xoc és instantani: l’entrada en aquesta plaça equival a restar detingut, suspens 
en una pau profunda, deliciosa, d’una qualitat espiritual superior». Pla, d’entrada 
com veiem, tingué un impacte sensitiu, emocional. Seguim amb les seves im-
pressions: «Els sentits s’acostumen a poc a poc a la solitud: l’ànim resta bressolat 
en la pau vivent que flota en l’aire. A mesura que aneu penetrant en el silenciós 
engolfament es produeix, en un instant donat, un fenomen essencial; percebeu 
la remor de l’aigua, el mormol d’una font. A la plaça de Sant Bernat hi ha una 
Font». Pla aquí feia la primera constatació d’un element material: hi ha una font, 
primer però havia descrit el seu mormol. I és l’aigua que el lligava a la visita 
posterior: «Aquest primer contacte amb l’aigua, en el curs de la visita a Santes 
Creus, agafarà una gran significació. La música de l’aigua, la remor de la limfa 
cristal·lina, ens acompanyarà a través de la visita al monestir. La pau a la terra, 
amanyagada pel somicar de la font, ¿no és en certa manera la dimensió terrenal 
de l’esperit del l’Orde cistercenc?» Finalment, Pla arribava a una referència histò-
rica o identificativa de la personalitat dels antics monjos. Però abans d’ampliar la 
informació condensava tot el que sentia en una frase concloent, simple si voleu, 
que no és feia esperar: «La plaça de Sant Bernat és molt bella». És evident que en 
les quatre pàgines que Pla va escriure de Santes Creus a la Guia de Catalunya ens 
donava referències descriptives dels espais i pinzellades històriques, però són les 
impressions i les sensacions que va experimentar en la seva visita les que donen 
profunditat literària als textos. Primer el que va sentir, després la interpretació del 
que va veure a partir dels coneixements que podia haver adquirit. És el mateix 
que va passar en entrar al monestir pel claustre: «Impressió tremenda: el xoc que 
percebeu en establir contacte amb l’esperit» I al claustre tornava a sentir la remor 
de l’aigua «suau, deliciosa, persistent» que jugava un paper fonamental en «la im-
pressió de prodigui» que li va produir: «és una pau servida per una arquitectura 
que espargeix sensibilitat i esperit, bressolada per la música de l’aigua fugissera». 
És la captació d’aspectes fugissers, fora de qualsevol catalogació arquitectònica, 
els que li donen categoria literària, com ara el color de les pedres. Escrivia Pla: 
«Santes Creus és un prodigi de color, una encantadora, subjugadora fascinació 
colorística». I seguia definint els colors: «El gra de la pedra és d’un color ros fosc 
madur, tocat per una resplendor de sucosa polpa de préssec, amb pinzellades de 
pell d’albercoc, de carmins de cirera, de terboleses de pruna, de carnositats de 
sucosa pera d’hivern». Per tancar l’experiment de bellesa que li reportava la visita 
a Santes Creus, Pla no s’estava de fer la comparança amb Poblet: «Poblet és un 
món de domini impossible. Santes Creus és una delícia inefable que tampoc no 
es pot dominar perquè la gràcia és esquiva». 
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Quan vaig escriure els textos del petit llibre Santes Creus i les terres del Gaià8 
que Joan Cunillera va il·lustrar amb molt d’encert, em vaig trobar en la majoria 
de casos d’haver d’escriure literàriament de llocs que coneixia molt bé, cosa que 
pot tenir avantatges però també inconvenients. El coneixement continuat d’un 
lloc proporciona matèria per escriure però alhora resta el factor sorpresa d’im-
pacte que denotava Josep Pla en visitar Santes Creus. Els elements patrimonials 
extraordinaris poden esdevenir quotidians, sense sorpreses, pel qui hi viu a prop 
o el freqüenta contínuament. Per això vaig optar per escriure des de l’observa-
ció directa, in situ, com qui pren una imatge fotogràfica.9 Travessar el portal de 
l’Assumpta, per on hem passat tantes vegades, procurant l’abstracció del conei-
xement interioritzat, comporta sens dubte percebre l’obertura a una meravella, 
més enllà de les definicions o enquadraments que podem donar a cada element 
que conformen la plaça de Sant Bernat. Per això vaig escriure: «Si hi hagués cel, i 
el cel tingués porta, seria com jo, la de l’Assumpta: de pedra picada, de motllura 
ben dibuixada, sense luxe, ni massa guarniment, deixant entreveure als homes la 
pau que dins s’hi guarda. Viatgers, passeu-me lentament: tinc una, dues, i tres 
portalades per fer més conscient i pausada l’entrada. Que el cervell us retingui el 
cor ansiós d’obrir els ulls a la plenitud corprenedora que, sense parar, us obro i 
us tanco. Si hi hagués cel, i el cel tingués plaça, seria com la que veureu. Entreu i 
esguardeu: és o no és un miratge?»

Santes Creus, no s’ha inclòs a l’exposició itinerant, perquè ha calgut selec-
cionar molt per arribar als 60 elements que representen tot l’àmbit dels Països 
Catalans. Dels conjunts patrimonials com el de Santes Creus, en aquest projecte, 
ens interessa no l’esplendor i la bellesa que captava Pla sinó la narració de la ruï-
na, de la destrucció, tal i com Àngel Guimerà va escriure del monestir de Poblet 
amb un llarg i conegut poema10 on imaginava la destrucció del monestir després 
de l’exclaustració de 1835 amb tota la trama de la profanació de la tomba del rei 
Jaume I. Un poema que interroga els coetanis de la destrucció de Poblet.

8 Josep santesMases; Joan cunillera (2006), Santes Creus i les Terres del Gaià. Proses pintades, Tarragona, Arola Editors, 
p. 64-65. 

9 Recordo haver sentit dir al fotògraf Francesc Català Roca que les fotos ja hi eren, només calia agafar-les. En el fons es 
tractava d’això recollir el que hom veu i escriure segons les capacitats i les sensibilitats de cadascú, com en el cas de les 
fotografies.

10 Àngel GuiMerà, «Poblet», a Rafael roca (2008), La Renaixença i la Ruta del Cister. L’aplec de catalans, mallorquins i 
valencians a Poblet, Santes Creus, Valls i Tarragona (1882), Valls, Cossetània Edicions, p. 136-141.
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No toqueu el rei En Jaume,  
que la terra s’entrarà!  
Per l’esvoranc del sepulcre  
passen com fures les mans:  
la primera que el tocava  
ab l’espasa es va tallar.  
Per lo cap ve que l’estiren;  
ja segueix tot enrampat;  
vestit ab l’hàbit de monjo,  
los cabells rossos penjant,  
la destra sobre l’espasa,  
los ulls oberts i emboirats. 

Ja l’arramben a un sepulcre,  
los braços pengim-penjam:  
de gairell com l’arrambaren  
a tots passa de dos pams.  
Les flames damunt son rostre  
se mouen vermellejant,  
com si a dintre de ses venes  
tornés a córrer la sang.  
Rei En Jaume, com no crides  
la teva raça al costat?…  
La raça del rei En Jaume  
balla entorn dant-se les mans!… 

O com feia Tomàs Garcés11 amb molts menys versos que Guimerà referint-se 
a Santes Creus aportant ja una visió més esperançada, que va més enllà de la re-
creació de la destrucció:

L’àvid picot que destapà sepulcres,
la teia encesa que cremà retaule,
no esborraren l’antiga reialesa. 
Muda i tot, en ho diu la Torre de les Hores.

Si bé és cert que avui arreu del país podem visitar moltíssims elements pa-
trimonials ben conservats, restaurats o en procés de consolidació i restauració, 
també és cert que com més anem reculant dècades enrere, més és capgira la seva 
condició. Joan Santamaria al llibre Visions de Catalunya dedicat a la Catalunya 
Nova, publicat l’any 1927 escrivia: «Aneu per on volgueu de Catalunya i a tot 
arreu trobareu el mateix abandó, la mateixa migradesa moral i el mateix despreci 
per tot el què significa un valor espiritual o un record vivent del nostre passat. Tot 
s’aguanta de miracle. Sant Cugat del Vallès no té figura; Santes Creus s’espedrega 
lentament; Poblet, el magne i excels Poblet, jeu abandonat amb les entranyes 
esbocinades; la imponderable Seu vella de Lleida, allí la veureu esquerdada i tota 
nafrada d’injúries: Sant Pere de Roda no és més que una paorosa desferra; Bala-
guer no us mostra més que runes de l’estatge nobilíssim dels comptes urgellesos; 

11 Antologia Lírica de Santes Creus (1982), Santes Creus, Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, p. 91
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Cardona veu impassible com el llegendari casal dels Folch serveix de catau als 
llangardaixos i de niu a les òlibes i esparvers; els sepulcres de les Avellanes, uns 
ianquis se’ls enduen per a sebollir-hi un rei qualsevol del petroli; Empúries, fins 
fa poc, ha estat camp obert per a les recerques dels marins britànics, les esquadres 
dels quals fondejaven a posta en la Badia de Roses; Girona aterra bellíssims pa-
laus per a bastir gratacels de fira amb llurs carreus venerables; Tarragona tan aviat 
colga els tresors romans que troba com els torna a descolgar».12 La panoràmica, 
als ulls d’ara, no podria ser més desoladora. En el lament hi havia en primer lloc 
una mena de denúncia tràgica que no incloïa conformitat, però tampoc albirava 
remei. Com escrivia Miguel Louis Cereceda: «A través del temps, cada època 
ha evocat un determinat significat a la ruïna, a voltes acceptant-la com a tal, 
d’altres intentant recuperar l’arquitectura». I gosaria dir que a cada època, la rea-
litat del present determina els graus de possibilitats de recuperació del patrimoni 
«oblidat». Louis Cereceda ens recordava que també: «Durant el romanticisme, la 
ruïna es va reivindicar com a nexe d’unió amb el passat, ja que simbolitzava el 
retorn impossible, la fascinació nostàlgica pel passat, per les edificacions antigues 
i també per la fugacitat que exercia la natura i el temps com a fenomen destructor 
d’aquella mateixa arquitectura». El retorn impossible esdevé sovint una condició 
d’uns temps determinats. Per exemple la que manifestava Josep Vallverdú a la se-
gona meitat dels anys 60 contemplant les ruïnes d’Escaladei: «Els incendis —més 
d’un— del segle XIX i l’abandó total durant el segle XX han deixat l’imposant 
conjunt de les dependències de la Cartoixa en un estat que fa pràcticament ini-
maginable, no ja la restauració, sinó la conservació de tot el que en resta. Venuda 
a un conjunt de particulars, hom pot pensar que acabarà essent enderrocada i 
reduïda a terra de conreu».13 Tot el contrari del que ha passat. Tractant-se de Jo-
sep Vallverdú, se’m fa difícil remetre aquesta opinió a una manca de sensibilitat, 
i com que tinc plena consciència viscuda de l’època en que ho va escriure no puc 
sinó pensar que l’opinió era fruit d’un exercici de realitat en aquell present en el 
que encara costava entreveure un futur com el que hem tingut, en aquest sentit 
molt millor malgrat tot.

Tornant a Joan Santamaria ens hem de remetre al seu lament en veure el 
conjunt monàstic de Santes Creus en mal estat: «Aquests vells i abandonats mo-
numents tarragonins tenen un pregon sentiment de digna sofrença i d’augusta re-

12 Joan santaMaria (1927), Visions de Catalunya (Catalunya Nova), Barcelona, p. 49 

13 Josep VallVerdú (1967), Catalunya Visió 4, Urgell / les Garrigues / Conca de Barberà / Priorat / Alt Camp, Barcelona, 
Editorial Tàber.
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signació. Quan els mirem tan voltats d’escarni i vilipendi, no són ells qui mouen a 
compassió, ans bé nosaltres som els que ens veiem compadits. Misèria nostra! Vés, 
vés —sembla que ens diguin—. Vés fent la viu-viu, pobrissó de tu! Beu, menja, 
atipa’t, diverteix-te força… Vés, deixa’m sol i no empudeguis la meva noble ago-
nia amb la ferum del teu propi cadàver que vas arrossegant pel món!». Santama-
ria, fins i tot de la visió de l’estat del monestir en feia una exageració dramàtica 
quan escrivia: «I quan s’ensorrés, allí voldríem morir sota les seves runes per tal 
que la nostra mort caigués amb càstig i ignomínia sobra la misèria de tothom».14

El projecte Patrimoni oblidat, memòria literària pretén potenciar el conei-
xement del patrimoni i de retruc del paisatge i el territori que l’acull a través 
de la literatura. Fer-ho d’una altra manera, sumant a moltes iniciatives que han 
proliferat en els darrers anys, com ara rutes o visites literàries organitzades pun-
tualment o regularment. M’inclino a pensar que en llocs com Santes Creus es 
podria articular plenament una visita literària guiada amb periodicitat regulada 
que aportés complementarietat i diversitat al seu coneixement. Es tractaria de fer 
sentir al públic les mirades i les veus d’autors i autores originades a partir de la 
seva particular contemplació del conjunt patrimonial de Santes Creus. Mirades 
que d’alguna manera en ofereixen visions diverses que són fruit de moltes cir-
cumstàncies, moments viscuts, o punt de partida cap a reflexions que s’allunyen 
en el temps o vegades fins i tot poden semblar de la més rabiüda actualitat. En 
aquest sentit a l’Antologia lírica de Santes Creus publicada l’any 1982 es recull un 
poema de Fèlix Cucurull, ignoro en quina data fou escrit, tot i que sabem que 
l’autor va morir l’any 1996, que diu així:

En Pere el Gran,
en Jaume el Just
i l’almirall
Roger de Llúria…
Ossos i pols.
La mar, cap mar
ja no és nostra.
Desperta ferro!
On dorm el crit?
Entre mesells
i esmaperduts,

14  Joan santaMaria (1927), Visions de Catalunya (Catalunya Nova), Barcelona, p. 66.
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de genollons,
esparracats,
fem cabrioles, 
carnestoltes, 
ballem el ball 
dels de Ponent.
Ossos i pols 
sota les lloses.
Sabrem lluitar
contra el mal vent?15

Cucurull no s’acontentava com feien molts autors de poemes dedicats a San-
tes Creus a exaltar glòries passades, des d’una interpretació històrica esbiaixada 
o si més no incomplerta, que són epígons de moviments literaris molt anteriors, 
sinó que la dimensió reial del monestir li servia per qüestionar el present i a in-
terrogar el futur. 

Hi ha altres creacions literàries que tenen la capacitat de recrear un moment 
concret, en el lloc també concret i, en ser-ne capaces, en llegir-les ens hi trans-
porten automàticament. De fet ens recorden que tot element patrimonial, té un 
entorn, un paisatge, i que quan els contemplem ho fem en un dia i una hora 
concreta, amb un temps i una llum determinada. És el que li devia passar a Ale-
xandre Plana en visitar Santes Creus cap al migdia d’un dia, un mes i un any que 
ignorem, tot i que anterior a la guerra civil. 

MIGDIADA A LA ‘PLAÇA DE SANTES CREUS

La bonior que fa la migdiada
sobre els amples espais assolellats,
encén els vidres vius, policromats,
enmig de la frontalera emmerlada.

En brollar l’aigua de la font trencada, 
vora de les gallines i dels gats,
la llum és viva i amb els seus esclats
deixa ta glòria muda i reposada

15 Antologia Lírica de Santes Creus (1982), Santes Creus, Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, p. 68
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El portal de la plaça amb son barroc
estil, es crema en un alè de foc
i el sol, ardent, recullen els vells arbres.

Enllà del monestir el camp és verd
i en l’aire vibra un raig de sol que es perd
no havent pogut ferir la neu dels marbres.16 

Un poema preciós que entre altres coses ens diu que per la plaça de Sant 
Bernat, on ara els cotxes ja no destorben la visió global, hi corrien gats i gallines 
i la font n’era trencada.

Hi ha una cosa que ja no podem fer a partir de la recuperació patrimonial 
que s’ha viscut des que Joan Santamaria ens pintava l’abandó de monuments 
catalans de primer ordre, ara bellíssims i endiumenjats com mai ningú recorda 
haver-los vist, que és sentir les emocions que es podien copsar en endinsar-se en 
conjunts com Santes Creus o Poblet, quan l’abandonament anava acompanyat 
de parts ruïnoses, enderrocs, deixadesa i del sentiment que el que hom visitava 
formava part d’un passat trencat, d’un present amb poques perspectives i d’un 
futur incert o poc definit pel que fa als monuments. Potser són coses que van 
sentir els expedicionaris catalans, valencians i mallorquins quan visitaren Poblet, 
Santes Creus, Valls i Tarragona l’any 1882, quan encara vivien persones que ha-
vien viscut les destruccions posteriors a l’exclaustració de 1835 als dos monestirs. 
Entre aquests viatgers excursionistes hi havia escriptors com Teodor Llorente, 
promotor de l’excursió, Francesc Matheu, Jacint Verdaguer, el canonge Jaume 
Colell, Àngel Guimerà o Marià Aguiló o també Antoni Gaudí. Al final hi con-
corregueren una quarantena d’homes, qualificats d’escriptors «catalans, valenci-
ans i mallorquins» tot i que pel que sembla de mallorquí només hi havia Marià 
Aguiló. Alguns d’ells escrigueren cròniques i a d’altres, posteriorment, l’excursió 
els estimulà algunes poesies com ara la d’Àngel Guimerà sobre la destrucció de 
Poblet. La descripció que va fer Teodor Llorente d’una visita nocturna al Mones-
tir de Poblet, després de sopar no té pèrdua: «Dotze mossos amb atxes de cera 
esperaven nostres ordres per il·luminar los claustres i les voltes del modo que in-
dicaven los pintors Brel i Baixeras, directors d’aquest espectacle sorprenent i mai 
vist en estes ruïnes. No era açó bastant; llums de Bengala preparades per una mà 
oculta, il·luminaven a nostre pas les profunditats misterioses d’aquells alcàssers 

16 Antologia Lírica de Santes Creus (1982), Santes Creus, Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, p. 141
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de la nit, unes voltes amb l’esblaimada claror de la lluna, altres amb los rogencs 
fulgors de l’incendi. No hi hagué amagat racó que no visitàssem a la llum de les 
antorxes. Baixàrem per rampes perilloses als grans cellers dels monges, que sem-
blen catacumbes de gegants; pujàrem a les sales devastades del palau del rei don 
Martí; pujàrem per estreta escala de caragol a les torres bessones de la Porta Real 
que serviren de patró a les de Serrans. Los pagesos dels caserius immediats oïren 
amb sorpresa los càntics que ressonaven de nou baix les sagrades voltes. Aquells 
càntics no eren un mer passatemps artístic; lo canonge Collell havia entonat la 
Salve amb sa veu robusta enmig de la iglésia devastada, davant de la imatge de 
la Verge que encara providencialment se conserva en lo destrossat retaule del 
presbiteri. Tots los expedicionaris, amb lo cap descobert, repetien amb religiosa 
reverència aquella solemne pregària, solemne i commovedora com les que en 
presència dels reis i magnats, se cantaren allí mateix amb tot l’esplendor del culto 
en los bons temps del monestir. La pàtria i la fe cristiana inspiraven aquell cant 
de les ruïnes que haurà pujat al cel».17 Era el mateix Llorente que constava que 
a Santes Creus no havia «sigut tan general la destrucció com a Poblet» tot i que 
durant la última febre groga, el temple «que guarda los restos de nostres reis fou 
convertit en presó per los presidiaris de Tarragona, que es divertien en destruir lo 
que no havien acabat de profanar la guerra i la revolució». 

Teodor Llorente en arribar a Santes Creus per un camí «montuós» des de 
Vila-rodona on els que anaven dins de les tartanes s’havien de resignar al sotra-
gueig de l’incomodo carruatge descrivia una bella impressió de Santes Creus en 
la seva integració en el paisatge: «Santes Creus nos ha donat gratíssima sorpresa. 
La fama de Poblet ha enfosquit algun tant la d’est monestir i en nostres espe-
rances ocupava un lloc secundari. Aixís és que, a l’anar-nos acostant, anava crei-
xent nostra admiració i nostre encantament. S’estenia a nostra vista una deliciosa 
perspectiva d’escalonades muntanyes que des del riu, qual sinuós curs seguíem, 
anaven pujant fins a les llunyanes serres blavoses. En un d’aquells promontoris, 
vèiem alçar-se senyorialment lo monestir, formant harmònic conjunt ses torres, 
ses cúpules, ses galeries i muralles. Aquell primer colp de vista era més pintoresc, 
més imponent, més monumental que el de Poblet. Arribàrem al peu del pedes-
tral de roca en què s’assenta i rebérem la impressió més delitosa que imaginar-se 
puga. Una albereda fresquíssima de pollancres i freixes, d’olms i saücs, pels quals 
troncs s’enfila l’heura, s’estén per les vores del riu, donant verdosa volta al camí, 

17 «Cròniques de Teodor Llorente», a Rafael roca (2008), La Renaixença i la Ruta del Cister. L’aplec de catalans, 
mallorquins i valencians a Poblet, Santes Creus, Valls i Tarragona (1882), Valls, Cossetània Edicions, p. 44.
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i concert regaladíssim al caminant centenars de rossinyols que canten en aquella 
aubaga».18 

Aquestes sensacions que havien de percebre el grup de selectes excursionistes 
ara fa 135 anys tal vegada és semblant al que ara podem sentir entre les runes 
d’un poble abandonat, tot salvant les distàncies del temps i de les consistències 
arquitectònics de cada lloc. Ho podem fer en el sentit de respecte profund cap 
a un món desaparegut, cap a tot allò que va anar morint sense continuïtat i que 
lenta i inexorablement es va integrant en el paisatge. Un respecte, silenciós, gai-
rebé de cementiri. 

Un indret, un espai, pot ser moltes coses alhora a partir de la seva realitat 
geogràfica inqüestionable. Ho serà a partir de la seva ubicació, de la seva consti-
tució, però també, i molt notòriament, de la humanització acumulativa. Res hi 
ha en aquest nostre món proper que no tingui a veure amb la condició humana. 
Res, ni les muntanyes, ni les planes, ni els rius, ni els boscos, ni els erms. Ni el 
mar, ni el cel. Sempre la mirada topa amb realitats humanitzades, encara que avui 
ens siguin només un testimoni mut, sense continuïtat. 

Quan sortim dels nostres àmbits de vida, pobles o ciutats, i ens endinsem 
camins enllà, tot ens parla d’un temps passat. Les terres conreades són l’herència 
d’esforços ingents per condicionar-les. Els marges que les escalonen, han anat do-
mesticant les orografies inicials. Els camins —passar per on han passat— poden 
ser amples per a vehicles motoritzats o estrets corriols construïts per la simple 
pressió del pas d’homes i dones, ara per plaer excursionista, i abans per pura ne-
cessitat. I arreu escampats per l’espai, segons les antigues i modernes necessitats, 
trobarem elements construïts, edificacions petites o grans, conservades o derru-
ïdes que no són res més que el testimoniatge d’una constant humanització del 
territori que ens envolta. 

Del testimoniatge de la humanització, físicament visible en l’espai, podem 
passar al relat històric que ens aproximi a les circumstàncies que els homes i 
dones de passades generacions van viure. El com, el quan i el perquè. Haurem 
dotat de coneixement i sentit les preguntes que ens suscita la mirada. Ho podrem 
entendre millor. La ruptura de la ignorància genera respecte i estima. Amb el 
coneixement històric i geogràfic la nostra mirada serà diferent. 

La mirada, la percepció, la reflexió, poden ser els elements constructius a 
partir dels quals la literatura hi ha posat una manera de veure i interpretar l’espai 
conegut o visitat. A partir de construccions carregades d’història, de la contem-

18 Ibídem, p. 46
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plació geogràfica que l’essència excursionista comporta, o de la interiorització del 
lloc, del suggeriment que el paisatge proporciona des de la humanització indes-
triable. Moltes mirades sobre uns mateixos espais, materialitzades en períodes, en 
circumstàncies i per persones diferents. Tot plegat, per l’enriquiment de la nostra 
personal percepció, la que tenim acumulada o la d’ara mateix. 

Sense sortir del terme d’Aiguamúrcia tenim un exemple paradigmàtic de 
poble abandonat, d’aquells que Maria Barbal recordava que el seu pare li deia que 
«quan les persones abandonen un poble, els pardals en fugen»19 en el sentit d’ha-
ver-ho perdut tot, sobretot l’esperança de la continuïtat de la vida. Ens referim 
naturalment a Selma, poble del que se n’ha transmès oralment l’afirmació que 
tenia de tot. Poble alhora amb una història llarga, que es visualitza en els llibres 
que va escriure Lluís M. Figueras i Fontanals.20 Poble cada vegada més esquifit 
que aguanta com pot la seva identitat perquè el campanar també aguanta sense 
saber fins quan.

El prolífic Josep Iglésies l’any 1948 publicava Les ciutats del món, on entre 
altres relats literaris de pobles menuts, sobretot de les muntanyes de Prades, in-
cloïa una visió de la Selma, ja morta de la postguerra: «La ruïna total de Selma 
és, però, molt recent. El sol encara no ha tingut temps de daurar les pedres cai-
gudes, ni la intempèrie de clapar-les. Vint anys d’abandó han bastat per produir 
la desfeta. En traspassar el segle, Selma era en puixança. En tombar el primer 
quart, malaltejava, però encara rics hisendats hi tenien oberts llur casal, heretat 
dels avis. El colpejar del mall damunt l’enclusa de la ferreria escampava la seva 
sonoritat enllà de les cases i s’adjuntava a la cantadissa que eixia dels obradors del 
sastre i de la modista. Hom hi comptava veterinari, metge, els mestres d’estudi, a 
més del senyor rector de la parròquia amb el vicari. Els camins, avui mig perduts, 
eren aleshores sorollosos de cascavelleig, de peuades de mules, de renecs i cops de 
tralla, puix que hom tenia la vila com una petita capital de ruralia».21 

Es ben coneguda la frase «una imatge val més que mil paraules» que sovint 
donem per certa. Jo soc un enamorat de les fotografies antigues que ens trans-
porten a instants concrets d’unes persones, uns llocs o uns determinats paisatges. 
Una fotografia antiga com més coneixement i referències en tinguem més coses 
ens dirà. I per explicar el que ens diu necessitarem les paraules, sigui en el nostre 

19 Maria BarBal (2001), Camins de quietud, Barcelona, Edicions 62, p. 61.

20 Volums 3, 7, 8 i 16 de la col·lecció Estudis Comarcals de l’Institut d’Estudis Vallencs.

21 Josep iglésies (1948), Les ciutats del món, Barcelona, Editorial Arca, p. 105. 
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propi pensament solitari, sigui per comunicar entre persones distintes tot el que 
ens suggereix. Necessitem les paraules ben travades per explicar localment per en-
tendre universalment la condició humana i el món on vivim. I en aquest explicar 
hi hem d’incloure la literatura.

Un projecte com ara el de «Patrimoni oblidat memòria literària» vol fomen-
tar la lectura, la recerca local de textos i autors que hagin contribuït al referit 
coneixement territorial a traves de la literatura. Però també ha se servir per esti-
mular la creació literària que tingui present els nostres paisatges, el nostre patri-
moni, les circumstàncies viscudes localment, reflectir i interpretar les realitats del 
present, que tal vegada puguin perdurar com a testimoni en el futur, tal i com a 
nosaltres ens agrada trobar textos literaris que facin referència als nostres llocs de 
vida, als espais propers coneguts. 

En aquest sentit per acabar els hi llegiré un text inèdit sobre Santes Creus, 
escrit el passat 22 de desembre que forma part d’un dietari sobre paisatges «tro-
bats» que he anat escrivint durant un any i mig i que he tancat definitivament fa 
tres mesos, esperant poder-ne veure aviat la seva edició.

Camino per l’entorn de Santes Creus, ben a prop d’on jo visc. Un 
paisatge i un patrimoni assimilat, gairebé quotidià en la curta distàn-
cia: la cuca de llum de la nit quan retornem a casa, la referència que 
situa i plau reveure, el punt del nord al mig de la vall quan treballem 
a l’horta. Els elements patrimonials com el conjunt de Santes Creus 
assumeixen l’entorn i alhora el personalitzen. Un es beneficia de l’al-
tre, sumen sense queixes, ni privilegis, ni imposicions. Planer i dens 
com l’amistat. L’escenari és la vall del Gaià, sense la qual l’aparença 
seria una altra. Vall de mitja canya, riu petit i calmós i albereda que 
enlaira amunt les capçades dels arbres com les branques d’olivera del 
dia de Rams. I un taló de fons blavís de les muntanyes de Montagut 
i Formigosa, les més íntimament apreses, la recer del nord. Santes 
Creus mira a ponent, per on troba l’esplendor dels arbres de riu, la 
verdor primaveral, les fulles d’argent estiuenques, l’olor de la fullara-
ca morta d’aquests dies, estesa en catifes sense teixir. Dins de la plaça 
el sol només tenyeix les façanes de l’església i el monestir, tèbiament, 
com el gasta ara en el solstici d’hivern. Hi entro des de l’equilibrada 
esplendor del portal de l’Assumpta. Tota la plaça és meva i de la font 
de Sant Bernat que em delecta amb la música dels rajolins d’aigua 
caiguts per trencar el silenci, per mantenir-hi un diàleg constant, 
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pausat, intel·ligent. Miro el sant escultòric de pedra daurada —Ber-
nat Calbó—, alçat com una illa al mig de la plaça, voltat del petit 
cercle d’aigua de la font. Mirar-lo esguardant el cel blau tendre amb 
lleus esfilagarsats de cotó blanc. Els sants són al cel i aquest deu ser 
un moment de pregària. Quina solitud en dies com aquest! M’ado-
no que la bellesa de l’art no pot explicar-se només des de la història 
descriptiva i interpretativa. Necessita l’emoció, el sentiment, la pro-
funditat, l’alliberament de l’esperit. Cadascú des de la seva condició i 
percepció sensitiva i de tant en tant en la fixació literària, on hauríem 
de trobar savis plaers.22 

Ho deixem aquí. Que mirar i llegir us comporti un plaer… gairebé infinit. 

22 Josep santesMases i ollé, Els paisatges trobats. Dietari. (2015-2017). Llibre inèdit en procés d’edició.
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Reunits al monestir de Santes Creus, el dissabte 3 de setembre, el jurat qua-
lificador de les obres fotogràfiques presentades al Concurs que enguany ha orga-
nitzat l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, el qual està format per: la Sra. Sònia 
Vaquer Basora, vocal de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, la Sra. Assumpció 
Benaiges Gabriel, directora del Camp d’Aprenentatge dels Monestirs del Cister 
i vocal; el Sr. José Luis Vicente Moreno, tresorer; i el Sr. Francesc Murillo Gali-
many, historiador. Actua com a secretària la Sra. Pilar Vives Corbella, secretària 
general de l’ABSC. 

Els 17 participats han presentat 51 fotografies. 

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

Veredicte del Concurs Fotogràfic 
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2016
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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 Domènec Ribes i Mateu, de Montferri.

• Concedir el segon premi, valorat en 80 € i un lot de llibres, a la fo-
tografia de Josep M. Pascual Iglesias, de Reus.

• Concedir el tercer premi, valorat en 40 € i un lot de llibres, a la fo-
tografia de Magí Ferré, de Figuerola del Camp.

Valls, 3 de setembre de 2016

La secretària general   La vicepresidenta
Pilar Vives Corbella    Elisabeth Baldor Abril

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

 1 Joan Rovira Sànchez
 2 Francesca Segura Ferrando 
 3 Genís Cervelló Pujol
 4 Josep Maria Pascual Iglesias
 5 Meritxell Vilà Domingo
 6 Àngela Llop Farré  
 7 Josep Jesús Escoda Anguera 
 8 Isabel Pineda Gil   
 9 Elena Fort Mercadé 
 10 Domènec Ribes i Mateu
 11 Maria Neus Fort i Bufill
 12 Montserrat Mercadé Socoró
 13 Miquel dels Sants Fort i Bufill
 14 Isidre Pasqual Felip
 15 Raimon Fort Mercadé
 16 Magí Ferré Ferré
 17 Carme Asens Postigo
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Primer premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2016.
Autor: Domènec Ribes i Mateu.
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Segon premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2016.
Autor: Josep M. Pascual Iglesias.
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Tercer premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2016.
Autor: Magí Ferré Ferré.
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Reunits al monestir de Santes Creus, el dissabte 2 de setembre, el jurat quali-
ficador de les obres fotogràfiques presentades al Concurs que enguany ha organit-
zat l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, el qual està format per: la Sra. Elisabeth 
Baldor Abril, presidenta en funcions; la Sra. Assumpció Benaiges Gabriel, vocal; 
el Sr. José Luis Vicente Moreno, tresorer; i el Sr. Guillem Voltes Calbet, fotògraf. 
Actua com a secretària la Sra. Pilar Vives Corbella, secretària general de l’ABSC. 

Els 13 participats han presentat 38 fotografies. 

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

Veredicte del Concurs Fotogràfic 
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2017
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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 d’Helena Herranz las Heras, de les Pobles.

• Concedir el segon premi, valorat en 80 € i un lot de llibres, a la fo-
tografia de Miquel dels Sants Fort i Bufill, de Barcelona.

• Concedir el tercer premi, valorat en 40 € i un lot de llibres, a la fo-
tografia de Ramon Ferré Vila, del Pla de Santa Maria.

Valls, 2 de setembre de 2017

La secretària general   La presidenta en funcions
Pilar Vives Corbella    Elisabeth Baldor Abril

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

 1 Àngela Llop Farré
 2 Jaume Canela Cunillera    
 3 Joan Rovira Sánchez
 4 Helena Herranz las Heras
 5 Carme Asens Postigo
 6 Josep M. Pascual Iglesias  
 7 Ramon Ferré Vila 
 8 Gerard Aznar Antiller   
 9 Ariadna Pujol Marcos 
 10 Francesca Segura Ferrando
 11 Elena Fort Mercadé
 12 Montserrat Mercadé Socoró
 13 Miquel dels Sants Fort i Bufill
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Primer premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2017.
Autora: Helena Herranz las Heras.
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Segon premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2017.
Autor: Miquel dels Sants Fort i Bufill.
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Tercer premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2017.
Autor: Ramon Ferré Vila.
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