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Des de fa ja uns quants anys, els articles que composen el Butlletí de 
l’Arxiu Bibliogràfic són el fruit de les conferències que l’entitat organitza 
anualment entorn de la història del Monestir, en particular, i de l’orde del 
Cister, en general. Enguany es recullen les xerrades del cicle de l’any 2018, 
i una, la del Dr. Pablo Giori, corresponent a l’any 2017, que havia quedat 
pendent de publicar en el número precedent.

En el primer, Josep Tremulles i el Retaule de Santes Creus (1647-1651), 
el seu autor, Joan Yeguas, després d’un apartat sobre els trets biogràfics i 
professionals de l’entorn familiar de l’escultor, fa una acurada descripció i 
interpretació del gran retaule barroc que presideix la capçalera de l’església 
de Santa Maria de Santes Creus. Per fer-ho, utilitza, entre altres materials, 
el document del contracte signat per l’abat Pere Sella per a la realització 
de l’obra, publicat en apèndix. Posa també en relleu i interpreta el fet 
que en el procés de restauració del retaule es va detectar que la Mare de 
Déu presentava un pit descobert, però sense una funció d’alletament, a la 
manera de la clàssica Mare de Déu de la Llet: es tracta de la imatge de la 
Mare de Déu que alimenta l’orde.

L’article de Pablo Giori, Els Català a Santes Creus. Una relació de tota 
la vida, se centra en la figura i la nissaga del gran fotògraf i publicista 
vallenc Pere Català i Pic, amb els seus fills, Pere i Francesc Català Roca, i 
com a través de Pere es va forjar la família Català-Dalmau, de l’editorial 
Rafael Dalmau. Pere Català i Pic és un reflex del seu temps, un període 
històric de canvis i convulsions, des del temps de la Mancomunitat, per 
a la qual va treballar com a fotògraf en la secció de Patrimoni, tot passant 
per la dictadura del General Primo de Rivera, la Segona República i la 
Generalitat, fins a la dictadura franquista. L’autor destaca la formació 

Pròleg
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artística del fotògraf, a través de diverses estades a l’estranger, i sobretot, posa 
en relleu la seva relació i la dels seus fills amb el monestir de Santes Creus, 
del qual van realitzar col·leccions fotogràfiques i exposicions. D’aquestes, 
la darrera en vida de l’artista Català i Pic, va tenir com a escenari el nostre 
monument, l’any 1952. L’article destaca també l’impacte que va tenir la 
trobada castellera de Santes Creus, que aplegà unes vuit mil persones, en el 
marc de l’obertura esperançada del postfranquisme.

Marta Cusó i Serra és l’autora del treball El monestir de Santa Maria 
de Vallbona durant el primer segle borbònic espanyol (1702-1802). L’estudi 
presenta els efectes de la guerra de Successió sobre el cenobi, però situa 
el procés en el seu marc històric i espacial. Per fer-ho, fa una síntesi de la 
vida de Vallbona des de la seva fundació, a mitjan segle XII, en descriu 
els diferents espais, explica el funcionament de la comunitat, i també 
s’endinsa en les transformacions de l’època moderna, sobretot en les noves 
orientacions que arribaren des del Concili de Trento, i les relacions amb 
altres congregacions, en forma de plets, que va tenir amb el monestir de 
Poblet i el bisbat de Lleida. Remarca el paper de l’abat de Santes Creus 
com a comissari de l’abat general del Cister i el vincle que es va forjar amb 
el nostre monestir arran d’aquesta circumstància, fins que la Revolució 
Francesa va liquidar el règim senyorial, i les seves conseqüències en forma de 
resistències pageses a l’opressió feudal. L’autora mostra també la tendència 
austriacista del monestir en el decurs de la guerra de Successió, els atacs 
borbònics sobre el cenobi i la posterior repressió. L’anàlisi de la Dra. Cusó 
mostra, finalment, els orígens familiars, els nivells de vocació i l’estatus social 
de les integrants de la congregació, així com la formació i l’alfabetització de 
les claustrals. Qüestiona i matisa la tendència historiogràfica que l’època 
moderna fou una etapa de declivi en els monestirs i sosté, ben al contrari, 
que fou una etapa d’adaptació als nous temps. Es tracta d’un estudi molt 
ben documentat i ho demostra amb una relació exhaustiva de les fonts en 
un detallat apèndix documental.

Eduardo Carrero Santamaría, per la seva part, en el seu treball 
El claustre posterior del monestir de Santes Creus. Una perspectiva des del 
Cister de la Corona d’Aragó, ens convida a un recorregut pels espais del 
nostre monestir, en especial dels sectors que més van patir els efectes de 
l’exclaustració, entorn de l’anomenat claustre vell —que ell anomena 
posterior, en oposició al monumental claustre gòtic, o anterior— i la 
capella de la Trinitat, que foren el centre dels serveis de la infermeria. 
L’estudi acurat de la disposició dels espais cistercencs i de la documentació 
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permet a l’autor fer un conjunt de propostes en relació als dos claustres 
—i el misteri de les arcuacions del claustre menor, als tres refetors, les 
cuines i el calefactor, les diverses dependències, el palau abacial— sovint 
identificat com a reial, la capella de la Trinitat i les restes circumdants, la 
mateixa infermeria, les fortificacions que acabaren rodejant tots aquests 
espais i, finalment, la litúrgia que envolta el claustre menor com a escenari 
processional vinculat, d’una manera molt especial, a la litúrgia funeral. En 
la seva conferència, el professor Carrero ens va conduir per aquests espais. 
La lectura del seu article ens hi transporta en el temps i ens hi convida com 
a protagonistes.

El darrer article és el de Ramon Serra, Falsos, pastures i sal; la compra 
de Montornès per Santes Creus i el conflicte amb Clarà: segles XI-XVIII. Es 
tracta d’una qüestió treballada en el seu recent llibre sobre Torredembarra 
i Clarà a l’època medieval. Posa en relleu la importància de la ramaderia 
en l’economia santescreuenca, així com la necessitat de tenir accés a la sal 
de les salines clarenques, documentades ja en els primers textos sobre el 
lloc, als segles XI i XII. La sal era un producte essencial en l’alimentació 
del bestiar oví, i l’elevat consum que en feien els grans ramats monacals 
feia imprescindible disposar d’aquest producte amb els mínims costos. En 
l’article s’expliquen els mecanismes emprats pel monestir de Santes Creus 
en l’extensió dels seus dominis en aquestes contrades del Baix Gaià, que va 
implicar, fins i tot, la manipulació de documents mitjançant interpolacions, 
i també la redacció d’escriptures falses. Tot i les estratagemes emprades, no 
es van poder evitar fortes controvèrsies amb els Icard, senyors de la Torre, 
i sobretot, el rebuig violent dels habitants de Clarà, fins al punt d’impedir 
la presa de possessió del batlle abacial a cops de pedra.

El volum el tanca el veredicte del concurs fotogràfic que convoca l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus corresponent a l’any 2018. S’hi presenten els 
autors guardonats i se’n publiquen les fotografies.

Benvolgut lector. Ets davant d’un volum del Butlletí d’un gran interès 
per la qualitat dels estudis que aplega, fruit d’acurades i rigoroses recerques 
de grans especialistes. Estem convençuts que en gaudiràs.

Antoni Virgili 
Vicepresident de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
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  La fortuna dels retaules

L’escultura i la pintura d’època medieval i moderna tenen un marcat 
signe religiós, com qualsevol manifestació artística que girava entorn del 
concepte sagrat (música litúrgica, roba per vestir sants, estampes dels goigs, 
entre altres), ja que tot estava pensat perquè fes un servei a la devoció. El 
retaule, i en general tota construcció o decoració de caire religiós, satisfeia 
quatre objectius pels quals tenia sentit fer una obra d’art en aquella època: 
lloava Déu, embellia l’església, honorava l’artista i consolava el promotor.1 

Els retaules són fruit de la mentalitat d’una societat, eren imprescindi-
bles per dur a terme la vida quotidiana dels habitants d’aquella època. Tal 
com expressa Joan Bosch, el retaule era “un gran aparador de les creences”, 
perquè “era un element central del sistema de comunicació religiosa esta-
blert entre el fidel i l’Església”.2 Per tant, era difícil trobar qualsevol temple, 
per petit que fos, que no tingués un retaule perquè circulessin els missatges 
de la fe catòlica arreu del territori. Tothom, des dels més poderosos i rics 
fins als més desafavorits, volia un retaule a la seva vida. Entre la varietat, 

1 Company Climent, X., L’Europa d’Ausiàs March. Art, cultura, pensament, Gandia: CEIC Alfons el Vell, 
1998, p. 86-76 i 149.

2 Bosch Ballbona, J., “L’art del retaule: retaulers i escultors a Catalunya (1600-1777 c.)”, a Alba daurada. 
L’art del retaule a Catalunya, Girona: Museu d’Art de Girona, 2006, p. 27-57.

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIX: 9-27 (2018)

Josep Tremulles i el retaule de Santes Creus 
(1647-1651)

Joan Yeguas Gassó
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també va existir la qualitat diversa: no era el mateix tenir diners i pagar un 
bon artista, que passar amb una obra més modesta. 

Com que la construcció d’un retaule era un esdeveniment important, 
s’hi invertien diners. Els promotors podien ser particulars (monarquia, no-
blesa, clergues de bona família o abats del monestirs i convents, inci pient 
burgesia, pagesos enriquits, entre altres) o col·lectius (membres d’una par-
ròquia o d’una confraria, sovint eren els caps de casa d’una població que 
s’obligaven a fer-ho). Uns recursos que sortien del pagament d’impostos 
(censos, delmes, entre altres), del pagament dels crèdits (hi ha particulars 
que fan préstecs com a mitjà de vida), del fet que els negocis rutllessin i 
que les collites rendissin. També es podia pagar un artista mitjançant una 
part de la collita o l’arrendament del molí de l’oli, entre altra casuística. En 
tot cas, les crisis econòmiques (sequeres, plagues d’insectes, guerres, etc.) 
repercutien en l’endarreriment d’obres o la impossibilitat de contractació 
d’aquestes.

Si l’obra era viable, s’havia de buscar un artífex adequat per portar 
l’obra a terme. Habitualment, els retaules eren una obra col·lectiva, on 
contribuïen gent d’oficis diferents, cadascú amb una tasca determinada. 
Hi ha havia escultors (responsables de la talla ornamental, de les imatges i 
els relleus), pintors (representaven figures i històries mitjançant el dibuix i 
el color), fusters (preparaven l’estructura que havia d’allotjar escultures i/o 
pintures), dauradors (policromaven l’aspecte extern de les imatges escul-
tòriques i de la fusteria), i tot un reguitzell d’ocupacions auxiliars (picape-
drers que treballaven la pedra —d’alabastre, de jaspi, de llicorella, etc.— a 
la pedrera o feien les bases on s’assentaven les estructures, els ferrers que 
podien abastir de claus o fer eines, entre moltes altres en què fins i tot 
s’incloïen arquitectes, amb els manuals que servien de guia als artistes, o 
gravadors, amb els models que escultors i pintors adaptaven o copiaven).

Calia triar l’estructura del moble litúrgic, que anava variant segons 
la moda artística vigent a cada moment i el gust de cada promotor. La 
decoració podia anar des de cresteries i pinacles, tot passant pels grotescos 
i ordres arquitectònics clàssics, fins a les columnes salomòniques o les roca-
lles. Habitualment tenien banc, predel·la, cos i coronament. Primerament, 
el sistema dominant era la retícula, amb la compartimentació d’escenes 
per narrar diferents episodis de la vida d’un sant, de Crist o de la Mare de 
Déu. Posteriorment, es passa cap a una concepció unitària del retaule, on 
les imatges creixen de mida i es busca una escenografia més teatralitzada i 
impactant. Finalment, després del format, calia saber quin era el contingut 
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del missatge religiós. Per tant, calia un ideòleg del programa iconogràfic a 
transmetre.

Actualment, ens han arribat un nombre força limitat de retaules, a 
causa de les desgràcies patrimonials que ha patit el nostre país: des d’incen-
dis provocats per l’ús del foc com a mitjà d’il·luminació fins a les contínues 
substitucions per altres retaules més nous i llampants, passant per vendes 
a altres parròquies o a marxants d’art que condueixen les obres cap a mu-
seus catalans o forans (sovint es fragmenten les obres i s’acaben comprant 
compartiment, amb la qual cosa les parts d’un retaule poden trobar-se 
actualment en llocs dispars), o les diferents vicissituds polítiques (aban-
donament de cenobis durant el segle xix, posteriors desamortitzacions o 
enderrocaments —el “sanejament” urbanístic de ciutats com Barcelona va 
comportar la desaparició d’alguns d’aquests temples—, i les cremes anti-
religioses de la Setmana Tràgica del 1909 o de la Guerra Civil del 1936), 
entre moltes altres qüestions.

  L’obra en el context de Santes Creus

Molts han estat els estudiosos que s’han ocupat d’un monestir com el 
de Santes Creus. Vull destacar la figura d’Eufemià Fort i Cogul (la Selva del 
Camp, 1908 – Barcelona, 1979), que va escriure nombrosos textos sobre 
aquest cenobi i la seva història. En relació amb el retaule major, també 
cal tenir en compte la figura de l’arquitecte i historiador Cèsar Martinell 
i Brunet (Valls, 1888 – Barcelona, 1973), que a la seva magna obra sobre 
l’art barroc a Catalunya també tracta l’obra, tot citant-ne el contracte.3 I, 
finalment, l’historiador Joaquim Vicente Ibáñez, que l’any 2002 va pu-
blicar les capitulacions del retaule i va estudiar-lo a fons, en el marc de les 
seves recerques sobre la nissaga dels escultors Tremulles.4

3 Martinell, C., Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, Barcelona: Alpha, 1959, vol. I, p. 150-152; 
Martinell, C., “Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus”, a Santes Creus. Boletín del Archivo 
Bibliográfico, vol. II, núm. 13, p. 118-121.

4 Vicente Ibáñez, J., “El contracte del retaule major del monestir de Santes Creus”, a Butlletí de l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus, 19, 2002, p. 7-24. Vegeu també: Vicente Ibáñez, J., “Josep Tramulles. Sant 
Pere Apòstol”, a Alba daurada. L’art del retaule a Catalunya, Girona: Museu d’Art de Girona, 2006, p. 173-
176.
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  L’escultor Josep Tremulles i Combes

El responsable del retaule major del monestir de Santes Creus va néixer 
en una família d’artistes cognominats Tremulles (sovint també esmentats 
com a Tramulles, sobretot a partir del segle xviii). L’iniciador fou Antoni 
Tremulles (Girona, 1577 – Valls, 1640), fill d’un tapisser, que el 2 de gener 
del 1594 entrà d’aprenent d’un escultor Bernat Montaner per un període 
de tres anys (vegeu apèndix documental). Mitjançant aquest document 
sabem que tenia 16 anys i, per tant, podem deduir la seva data de naixe-
ment. A través dels seus capítols matrimonials, es coneix que havia nascut a 
Girona. Antoni Tremulles es va casar dues vegades, primer amb Marianna 
Combes, filla de Vilafranca del Penedès, població on s’instal·là l’escultor 
i nasqueren els seus dos fills: Josep (el 1603; per tant, comptava 44 anys 
quan inicià l’obra de Santes Creus) i Llàtzer (el 1605, i el qual s’instal·là a 
la Catalunya nord a partir de l’any 1643). En segones núpcies, Antoni es 
va casar amb Eulàlia Torres (filla de Vic) l’any 1609, amb la qual va tenir 
una filla anomenada Elisabet (1611) i un fill (Antoni II, que també es va 
dedicar a l’escultura). Va examinar-se com a escultor el 1599, i a partir 
d’aleshores començà a desenvolupar la seva activitat, primer al voltant de 
Vilafranca del Penedès, on devia conèixer Agustí Pujol I i II, així com l’ita-
lià Andrea Fortunato de Peregrinis. En aquesta primera etapa va realitzar 
el retaule de Sant Jacint (1602-1606), el retaule de Sant Ramon (1605) i 
potser el retaule del Sant Nom de Jesús per a l’església de Santa Maria; una 
creu de Santa Magdalena (1604); un retaule per a l’ermita de Santa Maria 
de Sales de Viladecans (1604); un retaule del Sant Nom per a la capella 
de Sant Bartomeu, a l’església de Sant Martí Sarroca (1604); el sagrari per 
a l’altar major de Santa Maria de Vallformosa (1604); un retaule per a la 
Bisbal del Penedès (1605); i un tabernacle per a la Mare de Déu del Roser, 
a Torrelles de Foix (1608). Després, potser motivat per la defunció de la 
seva muller, degué marxar de Vilafranca. Bosch Ballbona i Miralpeix pro-
posen que entre els anys 1618 i 1620 es va traslladar a feinejar a Andorra i 
a la Seu d’Urgell (més un breu parèntesi entre 1623 i 1624 al Pallars Jussà); 
d’aquell moment són el retaule de Sant Germà i el major a Sant Julià de 
Lòria (1618 i 1619), el retaule major de Sant Pere d’Aixirivall (1619), el 
retaule major de Sant Martí de Nagol (1619), el retaule del Roser a Santa 
Eulàlia d’Encamp (1620), el retaule de Sant Bonifaci a la parroquial de 
Tremp (1623) i el retaule del Roser a Llimiana (1624). Entre els anys 1621 
i 1628 s’establí a la zona del Baix Camp, concretament a Riudecanyes, on 
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va realitzar el retaule major; també va dur a terme un retaule a Botarell 
(1625-1631). En aquella època, es dedueix que els seus fills ja treballaven 
amb ell. Josep apareix a la documentació el 1628, amb 25 anys, quan con-
tractà amb el seu pare l’acabament del retaule major de l’església de Vilalba 
dels Arcs (Terra Alta), per defunció d’Agustí Pujol II, que l’estava duent a 
terme (alguns historiadors s’han confós i han parlat de Vilalba Sasserra, al 
Vallès Oriental). El mateix 1628 canvià de residència dins de la mateixa 
comarca i passà a Mont-roig del Camp, on capitulà el retaule major de la 
vila (1629-1633). A partir del 1639 s’establí a Valls, i, juntament amb els 
seus dos fills, realitzà feines per acabar el retaule major de l’església de Sant 
Joan. Va morir a la ciutat vallenca l’any 1640.5

En relació a l’autor del retaule, Josep Tremulles, estava en actiu com a 
escultor dins del taller del seu pare des de ben jove, durant tota la dècada 
dels anys vint i inicis dels trenta del segle xvii (en totes les obres que hem 
esmentat fins ara). Es va casar amb una noia de Mont-roig que es deia 
Margarida Albinyana (per a ella, però, eren les segones núpcies). Va estar 
influenciat per l’obra d’Agustí Pujol II, com els retaules del Roser de la 
catedral de Barcelona i el de Sarrià. El 1632 actuà de perit en un sagrari 
fet per l’escultor Rafael Rocafort a la prioral de Reus. Entre els anys 1635 
i 1637 va tenir taller propi a la vila de Santa Coloma de Queralt, moment 
en què treballava en l’obra del retaule major de l’església colomina; també 
va fer l’orgue a la Seu de València (1635); contractà un retaule per a Biure 
de Gaià (1636); feu un retaule dedicat a sant Antoni a la ciutat de Reus 
(el mateix 1636); entre els anys 1637 i 1641 col·laborà amb el seu pare i 
germà Llàtzer a Valls; i Bosch Ballbona li atribueix els relleus destruïts de 
la portada de la capella de Santa Bàrbara a la parroquial de Vallfogona de 
Riucorb (entre 1637 i 1639). A partir del 1641 es traslladà a Barcelona, 
moment en què contractà el retaule del convent de Sant Agustí (1642), 

5 Massanell Esclassans, A., “Els artistes vilafranquins: pintors, escultors i dauradors (segles xv al xviii)”, a 
Miscel·lània Penedesenca, 1, 1978, p. 110; Vidal Solé, M., “L’escultor Antoni Tramulles (c. 1570 - c. 1640)”, 
a El Barroc català, Barcelona: Quaderns Crema, 1989, p. 265-269; Bosch Ballbona, J., Els Agustí Pujol 
i l’escultura a la Catalunya del seu temps (1580-1623), Barcelona: Universitat de Barcelona (tesi doctoral), 
1994, vol. I, p. 506-517; Mata de la Cruz, S., “Artistes i artesans del camp de Tarragona entre el segle xvi 
i el xviii. Notes d’arxiu”, a Quaderns de Vilaniu, 54, 2008, p. 15-16; Bosch Ballbona, J., Agustí Pujol. La 
culminació de l’escultura renaixentista a Catalunya, Bellaterra et alii: Universitat Autònoma de Barcelona et 
alii, 2009, p. 89-90, 118 i 209; Muñoz Sebastià, J. H., “Notícies sobre set retaules de la part catalana de la 
diòcesi de Tortosa (anys 1606-1639)”, a Boletín de la Sociedad Castellnonse de Cultura, 88, 2012, p. 352-354 
i 360-362 (doc. 2); Bosch Ballbona, J., Miralpeix, F., L’art de l’època moderna a Andorra. Segles xvi-xviii, 
Andorra la Vella: Govern d’Andorra, 2017, p. 370-371.
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Retaule de Santa Maria de la Geltrú, a Vilanova i la Geltrú. (1645-1655). 
Fotografia: Maria Rosa Ferré.
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breument va treballar a Perpinyà en l’orgue del convent de Sant Domènec 
(1643), el retaule major de Santa Maria de la Geltrú (1645-1655) —una 
joia també sortosament conservada—, el retaule del Roser de la parroquial 
de Tiana (1645-1655), el retaule de Sant Lluís a l’església de Jesús i Ma-
ria de Barcelona (1646), el retaule que tenim aquí a Santes Creus (1647-
1651) i el retaule de Sant Sebastià a Girona (1652) —amb un enorme 
relleu conservat al Museu d’Art de Girona. El 1644, juntament amb un 
nodrit grup d’escultors, participà en un intent de segregació del gremi dels 
fusters de Barcelona. El 1655 es va traslladar a Valls, on es quedà a viure, 
i continuà l’obra del retaule major inacabat de l’església de Sant Joan (en-
cara hi treballava el 1665, deu anys després). El 1660 feia un sagrari per a 
l’església de Santa Maria de Vilafranca. Està documentat fins a l’any 1676.6 

Hi va haver diferents descendents de la nissaga que es van dedicar a 
l’escultura: Francesc (fill de l’esmentat Josep), i altres com Jaume i Saveri. 
Però a la segona meitat del segle xvii alguns es feren argenters, com Josep 
II i els seus fills Josep III i Francesc II. Els descendents del “rossellonès” 
Llàtzer Tremulles foren l’escultor Llàtzer II (força actiu al Camp de Tarra-
gona), el net Bru (que es va dedicar a la pintura), i els besnets Francesc i 
Manuel Tremulles i Roig (deixebles d’Antoni Viladomat i dominadors de 
la pintura a Barcelona a finals del segle xviii). 

6 Moragas, F. de, “L’art, els artistes i els artesans de Valls”, a Estudis Universitaris Catalans, 19, 1934, p. 296-
297; Madurell Marimon, J. M., “Notes sobre dos retaules de l’altar major de Santes Creus”, a Memorias. 
Archivo Bibliográfico de Santes Creus, 2, 1948, p. 53-66; Martinell, C., Arquitectura i escultura barroques… 
(op. cit.), vol. I, p. 68-69 i 150-152; Liaño, E., “Peris Austri, un imaginero mal conocido del siglo xvi”, a 
Universitats Tarraconensis, 7, p. 30; Vicente Ibáñez, J., Orriols, M. L., Els artífexs del retaule de Santa Maria 
de la Geltrú, Vilanova i la Geltrú: Círcol Catòlic, 1992, p. 13-14; Plans, S., “El taller del daurador Esteve 
Gaixet a Santa Coloma de Queralt (s. xvii)”, a Recull. Associació Cultural Baixa Segarra, 4, 1996, p. 137-139 
i 149; Vicente Ibàñez, J., “L’escultor Josep Tramulles a Santa Coloma de Queralt, 1635-1637”, a Recull. 
Associació Cultural Baixa Segarra, 4, 1996, p. 191-205; Bocanegra Marcos, M. D., “El retaule barroc de 
Sant Cebrià de Tiana”, a Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 57, 1997, p. 29-45; Bosch Ballbona, J., 
Garriga, J., El retaule de la Prioral de Sant Pere de Reus, Reus: Centre de Lectura de Reus, 1997, p. 172-173; 
Mata de la Cruz, S., “Artistes i artesans del camp de Tarragona...” (op. cit.), p. 16-18; Bosch Ballbona, 
J., Agustí Pujol. La culminació de l’escultura... (op. cit.), p. 106, 128-129, 159, 167, 209, 304 i 326-329; Juan 
Casademont, I., “El retaule de Sant Sebastià de l’antic Hospital de Santa Caterina i el vot de la ciutat de 
Girona contra la pesta de 1650. Redescoberta i vicissituds d’una obra inèdita de l’escultor Josep Tramulles”, a 
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 52, 2011, p. 448-464; Juan Casademont, I., “Retaule de Sant Sebastià 
(1652), Josep Tramulles”, a MD’A. Butlletí del Museu d’Art de Girona, 82, 2012, p. 7-11; Torras Tilló, S., 
Pintura catalana del barroc. L’auge col·leccionista i l’ofici de pintor al segle xvii, Bellaterra et alii: Universitat 
Autònoma de Barcelona et alii, 2012, p. 311 i 416.
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Relleu central de 
l’antic retaule 
de Sant Sebastià 
a Girona (1652), 
al Museu d’Art de 
Girona. Imatge 
presa després de 
la restauració. 
(Autor: Rafel 
Bosch).

  Contracte i descripció

El contracte del retaule fou signat a Barcelona el 26 d’abril del 1647 
entre l’escultor Josep Tremulles i l’abat Pere Sella, en representació de la 
comunitat de monjos de Santes Creus. El preu acordat fou de 1.100 lliures 
i l’obra s’havia de realitzar en un termini de dos anys. El rètol del capda-
munt de l’obra indica una data lleugerament més tardana, el 1651, encara 
que no és descartable que aquesta fos la data en què s’enllestís la policromia 
del conjunt. Els capítols notarials forneixen de molta informació, com per 
exemple que hi havia una traça (és a dir, un dibuix planificat del retaule), 
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i sovint es va referenciant que s’havia de fer, tal com està indicat a la traça. 
El document també explicita que la comunitat també havia de facilitar la 
fusta, que aquesta havia de ser d’àlber o de xiprer, convenientment seca i 
tallada; així com claus, cordes, ternals i aiguacuit (la famosa cola de conill, 
feta a base dels tendons d’aquest animal). Però la cosa anava més enllà, ja 
que havien de donar una ració de menjar al mestre i als oficials, equivalent 
al que menjaven els monjos ancians, i només mitja ració per als aprenents. 
Finalment, el monestir es comprometia a facilitar un cavall per quan el 
mestre o algun dels seus hagués d’anar a Barcelona a fer algun tipus de 
gestions. La construcció del retaule barroc va comportar la substitució del 
retaule gòtic que fins llavors presidia l’església conventual, que havia estat 
realitzat entre 1407 i 1411 per Guerau Gener i Lluís Borrassà (en què la 
Mare de Déu també estava flanquejada per sant Benet i sant Bernat); com 
en altres casos, fou reaprofitat, i va anar a parar a la parroquial de la Guàr-
dia dels Prats (actualment, es conserva dividit entre el Museu Diocesà de 
Tarragona i el Museu Nacional d’Art de Catalunya).

Tornant al retaule barroc, una de les principals preocupacions era que 
l’estructura no tapés la llum que entra per la rosassa. El moble litúrgic s’ha-
via de fer al damunt d’un pedestal de nou pams (aproximadament 175 
cm) en pedra de llisos (una pedra habitual del Camp de Tarragona, també 
anomenada llisós o llicsons), una estructura que havia de sustentar el conjunt 
i que actualment no es conserva. A la part externa del pedestal hi havia el 
banc, el qual té decoració: dues portes (que en la major part dels casos es 
feien servir per accedir a la sagristia) on hi ha representats en relleu als apòs-
tols sant Pere (reconegut per l’atribut de la clau) i sant Pau (amb l’espasa), 
envoltats per dotze pilastres personificades per totes les edats i sexes (són 
cariàtides —les femenines— i atlants —els masculins—, dins d’una estruc-
tura arquitectònica que s’anomena “estípit”, que no és un pilar de mides 
regulars, perquè s’estreny cap als peus) que simbolitzaven situacions diverses 
de la condició humana. Cal fer notar que hi ha dos estípits en el cos superior 
que flanqueja la corona de la Mare de Déu.

Al seu damunt comença el cos del retaule, primer amb les dues pre -
del·les en les quals es representen en relleu dues escenes cristològiques: 
l’oració de l’hort de Getsemaní (esquerra) i el camí al Calvari (dreta). L’ora-
ció a l’hort de les oliveres pren model de l’evangeli de sant Lluc, que és 
l’únic en què l’àngel s’apareix a Crist amb la creu i un calze (aquí el calze 
ja no es conserva), Jesús està acompanyat pels tres apòstols que s’adormen, 
i per la porta treu el cap un soldat (fet que implica la continuació de la 
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Retaule de Santes Creus: vista general. Fotografia: Cultura i Paisatge.
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narració —una mena de spoiler— amb la captura de Crist). El camí del 
Calvari també és una escena on apareixen molts personatges i temes, com 
el Cireneu que agafa la creu, la Verònica que eixuga la suor a Crist, els sol-
dats, la Mare de Déu i la resta del poble que acompanyen. Abans de tirar 
cap amunt, cal fixar-se en l’enorme sagrari, una peça afegida al segle xx que 
imita les formes barroques, i recorda un petit altaret.

S’ha afirmat que, amb el retaule de Santes Creus, inicia un canvi de 
tendència en relació a l’organització del retaule unitari a l’entorn d’una 
imatge central, essent un dels primers exemples dels anomenats retaules “a 
la italiana” o retaules baldaquins, habituals al segle xviii. De tota manera, 
l’obra encara està subjecta a la retícula que parteix les zones del conjunt. 
Malgrat que la part central amb la Mare de Déu trenqui la línia de sepa-
ració de pisos, aquesta solució que és innovadora, ja que hi ha abundants 
exemples semblants en retaules gòtics dels segles xv o xvi (per exemple, el 
retaule major del Pilar de Saragossa, de Damià Forment). La divisió entre 
pisos es realitza mitjançant frisos amb decoració vegetal. Al meu parer, la 
novetat rau als carrers laterals, on antigament hi havia relleus o pintures 
que narraven alguna història, però aquí hi ha dues escultures: a baix, sant 
Benet i sant Bernat, i a dalt dos altres sants monjos. 

Segons Martinell, les cinc imatges principals del retaule van desaparèi-
xer en els fets vandàlics que succeïren després de l’exclaustració del 1835, i 
foren substituïdes posteriorment “con la poca fortuna que puede observar-
se”.7 Tot i que es tracta d’escultures que ja apareixen en fotos antigues fetes 
entre 1900 i 1910, la sensació expressada per l’estudiós vallenc és compren-
sible, atesa la policromia grollera que es va aplicar a la Mare de Déu, cosa 
que desdibuixava completament l’escultura. En tot cas, aquesta imatge ha 
estat recentment rehabilitada pel Centre de Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya, i s’ha extret una policromia afegida al segle xix, tot deixant 
a la vista una raresa iconogràfica majúscula: una Mare de Déu amb un pit 
descobert, encara que l’Infant no està mamant, sinó que juga als braços 
de sa mare. Particularment, mai no havia vist una Mare de Déu de la Llet 
d’aquestes característiques escultòriques en un retaule, i podria interpre-
tar-se de dues maneres: com una variant de la típica Madonna Lactants, 
però representada en un moment casual, quan el Nen deixa de mamar i ha 
d’estar atenta a les seves evolucions; o com una metàfora en clau cistercen-

7 Martinell, C., “Prestigio del desprestigiado retablo…” (op. cit.), p. 119-121.



20

Retaule de Santes Creus: detall de la Mare de Déu. Fotografia: Cultura i Paisatge.

ca, és a dir, com si fos una variable de la Lactatio Bernardi, on es representa 
el miracle de sant Bernat de Claravall alletat per la Mare de Déu, però en 
aquest cas podria incloure el desig que alimentés espiritualment la comu-
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nitat de Santes Creus. Finalment, la imatge de sant Miquel que corona el 
conjunt no se cita al contracte; en lloc seu hi havia una escena del Calvari, 
amb Crist crucificat i la Mare de Déu i sant Joan al peu de la creu. Segons 
Joaquim Vicente, Maria i sant Joan es poden identificar amb les imatges 
que actualment hi ha al retaule del Sant Crist, ja que foren reaprofitades en 
una obra del segle xviii ubicada a la primera capella del creuer (a la banda 
esquerra). En tot el retaule es poden comptar fins a trenta-un àngels de cos 
sencer o caps d’àngel amb ales (sovint anomenats querubins).

Durant tota l’època moderna (Renaixement i Barroc), els escultors ne-
cessitaven coneixements arquitectònics, perquè el retaule estava format per 
elements constructius diversos: ara columnes, capitells, frontons, friso  s, 
volutes, etc. En el contracte hi ha referències interessants en aquest aspecte: 
en una de les frases (adaptada al llenguatge actual) s’especifica que s’ha de 
“repartir en dos mòduls, tant pedestal com cornisa i columnes —con   forme 
ensenya Vinyoles” (es refereix al tractat de Regles dels cinc ordres d’arquitec-
tura escrit el 1562 per Jacopo Vignola —usat a Catalunya des del darrer 
quart del segle xvi—, manual bàsic per a la gramàtica dels ordres clàssics en 
tallers arquitectònics i escultòrics). Els capítols també indiquen que “en el 
primer pis hi ha d’haver vuit columnes d’ordre corinti amb el terç inferior 
decorat, i els fusts estriats han de ser entorxats” (és a dir, amb estries helico-
ïdals, però en aquest cas hi ha combinatòria entre ziga-zagues al pis inferior 
i helicoïdals al cos superior). No s’ha de confondre columna torxada (o tor-
sada) amb la columna salomònica, element dominant als retaules i façanes 
catalanes entre 1660 i 1700/1725. Encara que totes dues tinguin un origen 
comú, durant l’època medieval i fins ben entrat el segle xvii van dominar 
les columnes torxades, però a partir de la conclusió del baldaquí de Sant 
Pere del Vaticà (1634) les columnes salomòniques van agafar el relleu.

Per acabar, vull esmentar breument dos aspectes que cal fer notar en 
aquesta obra. Primer, el retaule ha estat mogut al llarg de la història, atès 
que les portes que condueixen a la sagristia actualment deixen un espai 
massa reduït per entendre que fos així d’entrada. El retaule major estava 
uns metres més enllà, crec que a tocar de la línia que marquen les finestres 
laterals del presbiteri, just on ara hi ha una graó; i en aquest lloc hi devia 
haver el pedestal d’obra documental (que ara no existeix). Per acabar, un 
segon tema és la mutilació d’algunes figures a causa de l’afegiment d’un 
sagrari i credença contemporanis, inserits de manera molt forçada; per 
aquesta absurda raó, es pot observar com algunes de les figures no tenen la 
part inferior de l’estípit i altres tenen les mans mutilades.



22

Retaule de Santes Creus: part superior amb la data de 1651 i figures laterals. 
Fotografia: Elena Milà.

Retaule de 
Santes Creus. 
A banda i 
banda de 
la paret 
s’observen les 
marques d’on 
estava situat 
originalment 
el retaule. 
Fotografia: 
Elena Milà.
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Retaule de Santes Creus: relleu amb l’escena de l’oració a l’hort de Getsemaní. 
Fotografia: Elena Milà.

Retaule de Santes Creus: bust de dona a la 
part del banc. Fotografia: Elena Milà.
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Retaule de Santes Creus: rostre d’home a la part del banc. Fotografia: Elena Milà.

Retaule de Santes Creus: Sant Pere amb 
la clau a la porta. Fotografia: Elena Milà.
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Retaule lateral del Sant Crist, on foren reaprofitades les imatges de la Mare de Déu i de sant Joan. 
Fotografia: Josep M. Rovira.
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  Apèndix documental

2 de gener del 1594. Antoni Tremulles, de 16 anys, es lloga per tres anys 
amb Bernat Montaner per aprendre l’ofici d’escultor.

AHPB, Esteve Gilabert Bruniquer, Protocol 4, 1594, llig. 2; fit-
xes Madurell (transcripció inèdita).

Die dominico II mensis jannuary anno a nativitate domini 
MDLXXXXIIII.

Ego Anthonius Tremulles filius legitimis et naturalis Anthonii 
Tremulles tapisseri civis Barcinone et domine Anthonie eius uxor, 
viventis et serens vigore iuramenti a informe sexdecim annos eta-
tis mer iam complime ages que hu in presentia et dece anscensu 
dicti pacto mei inferins consecutientis gratis per ad tempus trium 
annorum a die decimo tertia mensis novembris proxime, lapsis 
quantia comptutandorum mitto et affirmo me vobiscum Ber-
nardo Montaner sculptore cive Barchinone his presente causa ad 
discendi officium vostrum sculptoris et alias scrivendi vobis et fa-
milie vostre in omnibus mandatis vostris licitis et honestis de die 
pariter et de nocte promittens vobis quod toto dicto tempore stabo 
vobiscum et eius vobis bonus fidelis legalis solicitus diligens pati-
ens et obediens et a dono et servitio vostris non recedan sine vostris 
licentia et consensu prous a vobis petitis et obtentis quod si fuero 
volo et consinto que possitis me capere et captum in posse vostrum 
li ducere et cogere me quatenus ad impleorum totum dictum tem-
pus ego en (…) restituci vobis omes dies et horas quibus a vobis 
absens fuero tam one fuge infirmitatis que (…) promitto vobis 
que michis a vobis sur ipsiam (…) dampnum aliquod in bonis 
vostris inferam que si fecero quod dicus / anistati restituam et re-
menda bonis vobis totum id quod fuerio et promarium premisso-
rum furutate dono vobis in fidefussorem dictum Anthonium Tre-
mulles pactum meum qui una meum et sine que de dictis firmiter 
teneatur e adem que pro (…) ego predictus Anthonius Tremulles 
fidifussor laudans predicto acceptans que in me sponte omni dicte 
fidefussionis con et modo promitto vobis gemabo et dabo operum 
cum effecto que dictus filius meus attendit et complebit omnia 
et singula per cum supra promissa et alias de predictis omnibus 
et singulis una en dicto filio meo et sino eo vobis et vostris firmi-



27

ter tenebar. Ad hec ego dictus Bernardus Montaner acceptans te 
dictum Anthonium Tremulles in fomulum et discipulum meum, 
promitto tibi que decebo te dictum meum officium prout melius 
potero et toto dicto tempore prout dibo et incibo in potu et co-
lam te sanum et (…) ad usum et consuetudinis que et predicta 
omnia singula singulis rep servendo facere attendero et complere 
promittimus nos dicte partes una (…) et nobis ad in meno et 
viessimo sive dicatione pro missionibus credatur pro et pro his 
obligatins vostri nos dicto Anthonius Tremulles pater et filius vo-
bis dicto Bernardo Montaner omnia bona mea et vostri qui in 
solidum et eo dictus Bernardinus Montaner tibo dicto Anthonio 
Tremulles minori omnia bona mea (…) benefficio novarum (…) 
dictus fidifussor tenun legi que prius et omnes renunti omni iuri 
et ut predicto pro in nomens pro et ego dictus Anthonius Tremulles 
minor dierum quia minor viginti quinque annis promitto vigore 
dicte iuramenti contra predicta non facere vel venire ratione ex 
mee minoris etatis que et nunch alias rationes seu causa renuntio 
beneffico minoris etatis pro ex omni iuri pro hec igitur.

Testes sunt Joannis Peres sartor et Petrus Llorens fornerius et Pe-
trus Montaner scriptor Barchinone de gentes.
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Pere Català i Pic és un dels fotògrafs catalans més importants del segle 
xx, tant per la seva aposta pel diàleg entre modernitat i tradició en fotografia 
com per la nissaga que va inaugurar, amb els reconeguts Pere Català i Roca 
i Francesc Català-Roca. Com vaig deixar clar a la seva biografia, Pere Català 
i Pic. Fotografia, publicitat, avantguarda i literatura (1889-1971) publicada 
el 2016 a l’Editorial Rafael Dalmau, és conegut com a fotògraf, però és 
molt més que això, és un intel·lectual i un humanista. Tots tres van recórrer 
el territori català, espanyol, europeu i americà i van fer una gran quantitat 
de fotografies documentals, socials, artístiques i avantguardistes. Amb el 
seu llegat es van crear dos arxius que són fonamentals per entendre cent 
anys de la nostra història, de 1909 a 2009. La nissaga va viure i deixar 
constància de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la dictadura 
franquista, la transició i la democràcia.

Pere Català Pic va néixer a Valls el 15 de setembre de 1889 en el si 
d’una família de pocs recursos i amb la mala sort de la mort del seu pare i 
dels seus dos germans quan només tenia tres anys. Aquesta situació obligà 
la seva mare vídua a anar cap a Barcelona per muntar una dispesa. Amb 12 
anys hagué de deixar els estudis per començar a treballar al Banc Hispano 
Americà i s’afilià al nou Centre Autonomista de Dependents del Comerç i 
de la Indústria (CADCI) per demanar la jornada intensiva i poder tornar 
a estudiar, cosa que mai no pogué fer. Dins d’aquest sindicat creà la Secció 

Pablo Giori
Doctor en Història
Especialista en l’Arxiu Pere Català

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIX: 29-41 (2018)

Els Català a Santes Creus.
Una relació de tota la vida
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La família al port de Barcelona, al Ciudad de Valencia, 1942-1948.

de Fotografia i al febrer de 1914 publicà les seves primeres fotografies al 
dia ri carlí Gráfico Legitimista. La voz de la tradición. Aquesta secció or-
ganitzà aquell mateix any moltes excursions fotogràfiques: a l’abril, a la 
Garriga i a Cardedeu; al juny, a Sant Cugat; a l’agost, a Poblet i a Santes 
Creus, amb pernoctació a Valls. No seria estrany pensar que el president, 
Pere Català i Pic, hagués organitzat i dirigit aquesta expedició.

Un any després decidí deixar la seva feina al banc i establir-se com a 
retratista a Valls. Tenia 26 anys i era un fotògraf amateur que tan sols havia 
estat treballant dos mesos com a ajudant de Rafael Areñas, però feu uns 
anuncis a la premsa comarcal on es proclamava com a “ex operario de los 
establecimientos más importantes de Barcelona”. A Valls treballà com a 
retratista, però també s’interessà per temes patrimonials, de monuments 
(feu una gran recerca per a la Mancomunitat de Catalunya), de fotoperio-
disme local i de cultura popular i tradicional. La Mancomunitat, amb la 
mirada posada en l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, va crear 
la secció Espanya Històrico-Artística a càrrec de l’arquitecte Jeroni Mar-
torell. Aquest contactà amb Josep Maria Vives Castellet, i ell al seu torn 



31

amb el nostre fotògraf, amb la finalitat de documentar el patrimoni a les 
comarques de Tarragona. El que sorprèn és la rapidesa de tot plegat: Vives 
va rebre el títol d’arquitecte el juliol del 1914; entre el 7 i el 10 de febrer del 
1915 Jeroni Martorell feu una excursió a Valls, Santes Creus, el Pla de Ca-
bra, Alcover, l’Albi i Poblet (probablement amb Vives); i el 22 de desembre 
Vives li comunica que té gairebé enllestits els plànols de l’església de Valls.

El 1916 es té constància que Martorell feu el pagament a Vives Castellet 
pels plànols i fotografies de Santes Creus, la Selva del Camp, l’església de 
Santa Maria de Siurana, l’església de la Sang d’Alcover, Cornudella de 
Montsant i el santuari de Santa Maria de Paretdelgada. A l’any següent, 
Català i Pic va rebre també un pagament per un reportatge fotogràfic del 
Reial Monestir de Santes Creus. En aquest moment, el fotògraf i l’arquitecte 
municipal de Valls podien dedicar-se professionalment, encara que a mitja 
jornada, a la documentació i preservació del patrimoni arquitectònic i 
artístic català. Al gener de 1923, Català envià una carta a Martorell per 
oferir-li una col·lecció inèdita de fotografies de Santes Creus, i li deia: «no 
sols en aquesta ocasió, sinó en quantes puguin ser-li útils els meus serveis, 
pot comptar amb la meva col·laboració». Evidentment, li interessava la 
feina, però els encàrrecs de Martorell escassejaven; els canvis polítics i la 

Plaça i font de Sant Bernat, Pere Català i Pic, 1915-1926.
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Dictadura de Primo de Rivera generaven problemes en els projectes de 
la Mancomunitat, finalment dissolta el 1925. Per una altra banda, es 
decidí que la recerca no sigués només a Catalunya, sinó a tot Espanya, i es 
contracta Adolf Mas, que continuà el projecte amb uns delegats territorials.

A mitjans de la dècada dels vint, Pere Català i Pic començà a entendre 
la necessitat de la modernització dels pobles, ja que aleshores Valls era 
una ciutat amb un gran passat però amb un present poc prometedor. 
Calia incidir a la premsa local per defensar els interessos de l’enyorada 
Mancomunitat i treballar pel republicanisme incipient. En el periodisme 
trobà l’espai idoni des d’on difondre les idees i activitats del seu grup de 
joves amb inquietuds, els Amics de les Belles Coses. El 1926 Josep Francesc 
Ràfols publicà el llibre Techumbres y artesonados españoles, amb fotografies 
de Català i Pic de Tarragona, Alcover i Santes Creus.1 L’any 1929, Cèsar 
Martinell en publicà un sobre Santes Creus amb més de vint fotografies de 
Català, una part considerable de la seva col·lecció sobre el monestir.2

1 Ràfols, Josep Francesc (1926), Techumbres y artesonados españoles, Barcelona: Labor.

2 Martinell, Cèsar (1929), El Monestir de Santes Creus, Barcelona: Barcino. Hi ha una reedició del 1946.

Ruïnes del Monestir de Santes Creus, Pere Català i Pic, 1915-1925.
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Català i Pic havia anat l’any anterior a Brussel·les i a París per conèixer 
millor la pintura avantguardista, però quedà atrapat per la fotografia expe-
rimental com a sinònim de modernitat. Els anys que passaren entre l’Ex-
posició Internacional de Barcelona i la proclamació de la República, a la 
qual donà suport èxplicit, visqué una transició que el portà altra vegada cap 
a Barcelona, on trobà el clima intel·lectual, les publicacions i clients que li 
permeteren desenvolupar la seva nova fotografia moderna. A la ciutat com-
tal es dedicà plenament a la publicitat i en pocs mesos ja tenia com a clients 
les empreses més importants del país, però a moltes els costava apostar per 
la modernitat que ell proposa. Català Pic és un dels primers en fer servir 
la fotografia com a element central de la publicitat i els fotomuntatges per 
cridar l’atenció del client. Les seves inquietuds el portaren a formar part del 
Seminari de Publicitat, el primer espai acadèmic d’estudis publicitaris creat 
a Espanya, on acabà sent professor de Psicologia de la Publicitat, atès que 
calia entendre la mentalitat catalana per poder fer una publicitat racional 
i efectiva. La República, amb les seves transformacions socials i l’ascens 
d’una nova cultura visual moderna que es plasmava en les grans revistes 
amb fotografies a pàgina sencera, li permeté desenvolupar al màxim el seu 
art. Fou en aquest context quan va fer la seva exposició més important. La 
casa Kodak el seleccionà, juntament amb altres fotògrafs, com a represen-
tants d’Espanya a l’Exposició Internacional Kodak-Pathé d’Art Publicitari 
Fotogràfic, a París, Londres, Varsòvia i d’altres capitals europees.

Quan esclatà la Guerra Civil, es posà en contacte amb Jaume Mira-
vitlles, amb qui creà el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya, la primera oficina de propaganda institucional que s’instaurà a 
Europa. En el marc d’aquest Comissariat feu un dels cinquanta cartells de 
guerra més famosos del món, “Aixafem el feixisme”, i es dedicà a publicar 
llibres, revistes i cartells i a fer programes de ràdio. Era el pas del publicista 
al propagandista; calia informar al món de la tasca que feia la Generalitat 
de Catalunya en defensa de la democràcia i en contra del feixisme que 
prenia força a Europa. 

Al maig de 1938, Català Pic va rebre una carta del poeta tradicionalista 
Ricard Sanmartí, membre de l’Agrupació Valencianista de la Dreta, molt 
propera a la CEDA. Sanmartí li explicava que, a causa dels problemes de 
la guerra, no podia venir a Barcelona per assistir a la trobada dels Amics 
de l’Alguer. Si bé és cert que Català Pic ja coneixia la realitat de l’Alguer a 
través dels poetes que feien tertúlia a Ca l’Aladern el 1906 i de la relació 
que mantenia amb Eduard Toda a Poblet, Santes Creus i Escornalbou, no 
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Dormitori de novicis, Pere Català i Pic, 1915-1925.

Golfes i volta del dormitori de novicis, Pere Català i Pic, 1915-1925.
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existeix cap més documentació d’aquesta agrupació fins als anys cinquanta. 
Aquesta carta esdevé fonamental per connectar aquella experiència d’in -
fància amb els projectes que emprengué després amb el seu fill Pere, als 
anys cinquanta i seixanta, i per entendre la seva profunda significació.

Acabada la guerra, i a causa del seu compromís amb la República, Pere 
Català i Pic va romandre sis mesos amagat a casa seva. La seva dona morí en 
ple hivern i els seus fills, Pere i Francesc, sortiren a buscar feina. A l’exili in-
terior decidí reprendre el seu vessant literari i va escriure una sèrie de textos 
autobiogràfics, entre els quals destaca La herencia, una obra de teatre “es-
crita durante las obligadas vacaciones del año 1939: año de la victoria”. La 
postguerra fou molt dura, tant econòmicament com personal, però també 
professionalment, ja que no tenia clients i els amics eren a l’exili. Quan 
entraren els nacionals, Pere Català i Roca tenia 16 anys i seguia la tradició 
de treballar al Banc Hispano Americà, fins que, quatre anys després, l’eco-
nomia i la publicitat tornaren a generar un negoci prou rendible. El 1944 
es feu membre de l’Agrupació Excursionista Pedraforca, circumstància que 
li permeté trepitjar tot el territori, reflexionar sobre la seva història i fer-ne 
fotografies que són un recull magnífic del nostre patrimoni a la primera 
postguerra. A partir d’aquestes excursions, va anar preparant un textos, que 
mai no publicà, amb anotacions toponímiques, filològiques, genealògiques 
i històriques producte del seu contacte directe amb religiosos i veïns d’allà 
on anava. Durant el servei militar es feu molt amic d’Hipòlit Amorós, que 
el convidà a anar a Elx per participar a la Festa del Misteri, i feu una sèrie 
de viatges fotogràfics a les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera).

Amb el retorn de Rafael Tasis, el 1948, es començaren a reorganitzar 
les penyes, i Català Pic es dedicava de dia a l’empresa de publicitat i de nit 
a les tertúlies il·legals. Aquest any, Francesc Català-Roca deixà l’empresa 
familiar per muntar el seu propi negoci, interessat també pel cinema i pels 
artistes, i es produí una separació personal que els mantingué allunyats 
durant deu anys. Amb la marxa del germà gran, i després de completar el 
servei militar, Pere Català i Roca es fa càrrec del negoci amb el seu pare. 
Llavors tornaren les tertúlies literàries i polítiques, en què participava amb 
el pare i on es posà en contacte amb tota una generació d’historiadors, geò-
grafs i homes de cultura que deixaren empremta en els seus temes d’interès. 

Durant aquesta etapa més excursionista, pare i fill foren assidus a les 
festes anuals de l’Arxiu Bibliogràfic del Monestir de Santes Creus, on Pere 
Català i Pic va dur a terme la seva darrera exposició fotogràfica en vida l’any 
1952 (i de la qual encara es conserven algunes imatges). És sorprenent, però 
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Català Pic va fer únicament sis exposicions de la seva obra entre l’any 1918 
i el 1952 i mai no va gaudir del reconeixement d’una mostra retrospectiva 
en vida ni d’una exposició individual; totes van ser col·lectives.

L’any 1954, Pere Català i Roca guanyà el premi de fotografia Ciutat 
de Barcelona, que ja havia guanyat el seu germà, i, quan no treballava a 
l’empresa familiar, es dedicava a difondre la cultura catalana, per exemple 
a Diario de Barcelona i Destino. L’agost del 1956 viatjà a l’Alguer per 
conèixer la seva realitat i publicà un llibre sobre l’experiència, Invitació a 
l’Alguer actual,3 que fundà les bases del viatge del Retrobament (1960), un 

3 Català i Roca, Pere (1957), Invitació a l’Alguer actual, Palma de Mallorca: Editorial Moll.

Plaça i font de Sant Bernat, Pere Català i Roca, 1960-1975.
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moment clau de cara al reconeixement de la influència catalana fora del 
Principat. L’any 1958 es feu membre de l’Asociación Española de Amigos 
de los Castillos, mitjançant la qual obtingué accés directe als propietaris 
del castells i masies de tot el territori, amb la finalitat de conèixer la seva 
historia i fer reportatges fotogràfics de l’estat de conservació dels edificis. 

L’any 1959 Català Pic comptava ja setanta anys, però encara tenia 
corda. Disposem d’una llibreta dels primers mesos d’aquest any que ens 
dona una idea clara de la seva moguda quotidianitat. El divendres 16 de 
gener a les deu del matí va anar a Can Canyameres; el dissabte 17, a Ca 
Massó; el diumenge 18 mantingué una trobada amb el músic mossèn 
Francesc Baldalló, mentre que el dilluns 26 va assistir a l’homenatge a 
Rafael Tasis-Osvald Cardona. Pel que fa al mes de febrer, el diumenge 15 
feu una excursió a Santes Creus i una calçotada a Valls, organitzades per 
Pere Mialet. Com cada any des de principis de la dècada dels quaranta, la 
calçotada era el moment perfecte per retrobar-se amb els amics, visitar els 
familiars de Valls i retornar al seu estimat Monestir. 

Els fills, Pere i Maria Àurea, col·laboraren amb el pare de forma constant 
fins a la seva mort, tant a l’empresa familiar de publicitat com en altres 
projectes personals. Amb el fill, organitzaren el viatge del Retrobament amb 
l’Alguer (1960), que donà una mica d’aire i d’obertura a l’antifranquisme, 
tot refermant el concepte de la catalanitat fora del Principat. Amb la filla 
realitzaren molts viatges, principalment a França i Itàlia, per plaer, però 
també per feina. Entre 1956 i 1960 tots dos van anar a la casa Kodak de 
París per aprendre una nova tècnica de fotografia en color que pretenia 
revolucionar el mercat i que finalment no s’acabà fent servir; aquesta aposta 
per la modernitat fou també un gran fracàs professional i econòmic.

L’any 1962, Pere Prat Gaballí, un dels grans publicistes catalans, es-
crivia un llibre de poemes, Moments, dedicat al seu amic Català Pic, que 
s’agafà un dia de vacances al setembre i va anar a Santes Creus per llegir-lo; 
a la tornada, l’envià a tots els seus amics literats. Els darrers anys de la seva 
vida els dedicà als amics, a les penyes literàries, a anar a l’Ateneu Barcelonès 
i a fer conferències sobre temes molt diversos, des de l’àtom i els avions a 
propulsió fins a la personalitat artística i a la pintura abstracta. Guanyà pre-
mis literaris, però mai no pogué publicar ni un sol llibre, el mateix que li 
havia passat amb la fotografia; a la grisa Espanya franquista li costà generar 
espais propicis per al desenvolupament cultural. 

Pere Català i Roca es dedicà al negoci publicitari amb el seu pare fins a 
l’any 1971 i es feu càrrec, amb la seva dona, de l’editorial del seu sogre, Ra-
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fael Dalmau. A partir d’aleshores, pogué aprofundir en la recerca i divulga-
ció dels temes que ja estava investigant: Colom i el món català, la cultura 
popular i tradicional, els castells humans, l’Alguer, els càtars, els castells 
de pedra i les torres defensives de Catalunya, l’excursionisme, entre molt 
d’altres. Entre 1975 i 1977 s’organitzà el Congrés de Cultura Catalana, en 
què Pere Català i Roca col·laborà molt activament en l’àmbit de cultura 
popular. Va ser essencial en l’organització de la trobada castellera que es va 
fer al Monestir de Santes Creus el 2 d’octubre del 1977. Aquesta diada, 
que va aplegar totes les colles castelleres i 8.000 persones, fou una fita clau 
en la unitat del món casteller en defensa de la cultura catalana. L’elecció 
del monestir tingué relació amb el seu valor simbòlic, però també pel fet 
que geogràficament es trobava al mig de les ciutats amb colles històriques. 

Diada de Santes Creus, 1977.
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  Comentari final

Com hem pogut detallar en aquest text, els Català visitaven sovint 
Santes Creus. Si no era per una raó, era per una altra, però cada any 
anaven al monestir, a consultar-hi documentació, a portar-hi barcelonins o 
simplement a passar-hi el dia. Aquesta relació de tants anys complica molt 
la datació de les més de 300 fotografies que es conserven actualment a la 
col·lecció de fotografies de Santes Creus, però ens deixa clara l’estima que 
sentien pel monestir.
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  Introducció

Aquest article és fruit de la conferència que el dia 26 de maig del 
2018 vam presentar al monestir de Santes Creus, organitzada per l’Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus. Aquella, igual que l’article que ens ocupa, 
tenia com a objectiu presentar la història del monestir de Santa Maria de 
Vallbona durant el segle xviii, centúria de canvis, ja que suposà un impor-
tant canvi polític després de la guerra de Successió, però que també permet 
entendre millor el procés amb què s’arriba a la fi de l’Antic Règim, el qual 
ja ofereix senyals de desgast.1

L’escrit està estructurat en dues parts ben diferenciades, cadascuna de 
les quals dividida al seu temps en dos capítols diferents. En primer lloc, 
s’exposen a grans trets la història del monestir per endinsar-nos en els fets 
que envoltaren la comunitat monàstica vallbonina des de la seva fundació 
i, amb un xic més de profunditat, les circumstàncies històriques que visqué 
al llarg del segle xviii. Al seu temps, la segona part ens permetrà ubicar-nos 

1 Aquest segle és objecte d’un aprofundit estudi a Cusó Serra, Marta, Un monestir cistercenc femení català 
durant el primer segle borbònic espanyol. Santa Maria de Vallbona (1701-1802). (Tesi doctoral dirigida per la 
doctora Montserrat Jiménez Sureda i llegida el 23 de gener del 2009 al Departament d’Història Moderna 
i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant del tribunal format pels doctors Josep 
Maria Sans Travé, Joan Bada Elias i Ignasi Fernández Terricabras. Qualificació: Excel·lent Cum Laude).

SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIX: 43-89 (2018)

El monestir de Santa Maria de Vallbona
durant el primer segle borbònic espanyol
(1702-1802)

Marta Cusó Serra
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dins del monestir per conèixer les principals dependències on es desenvo-
lupava la vida de la comunitat de Santa Maria de Vallbona, per després, 
una vegada presentat l’espai, abordar les característiques més destacades de 
la pròpia comunitat, així com també els aspectes essencials que hi estaren 
relacionats. 

  La història prèvia

El monestir de Santa Maria de Vallbona fou establert durant la segona 
meitat del segle xii i tingué una fundació atípica en relació a d’altres mo-
nestirs de l’orde, ja que nasqué d’una agrupació eremítica sorgida a l’en-
torn de Ramon de Vallbona. Aquest fet ha provocat un gran debat entre 
els historiadors que han treballat el tema, ja que s’hi concentren diversos 
topònims i es discuteixen diverses dates de fundació. El que és acceptat 
per tothom és que Ramon de Vallbona va concentrar en aquelles terres 
un grup d’eremites que fou mixt fins que els homes marxaren a d’altres 
indrets. En restar només les dones, volgueren abraçar la vida monàstica i 
demanaren l’adscripció de la comunitat femenina vallbonina a l’orde cis-
tercenc, per la qual cosa feren venir del monestir navarrès de Tulebras, el 
primer monestir cistercenc femení espanyol, l’abadessa Òria Ramírez i un 
grup de monges amb la finalitat de convertir aquella agrupació eremítica 
en una cenobítica cistercenca.2 

Aquest objectiu s’aconseguí i, amb el pas del temps, el nou monestir 
de Santa Maria de Vallbona es convertí en el monestir cistercenc femení 
català més important. Rebé la protecció i les donacions de nobles i reis; 
aconseguí una estable base econòmica; es convertí en un monestir nullius 
diocesis, que depenia directament del Papat, essent el mateix abat general 
de l’orde el seu pare immediat; es feren les grans construccions que havien 
d’albergar la comunitat monàstica; es convertí en casa mare de diversos 
nous monestirs fundats arreu de la Corona d’Aragó, i comprà una baronia 
el 1380 formada pels pobles dels Eixaders, Llorenç, la Quadra de Masdéu, 
Mas del Sant Esperit, Mas de Vallbona, Montesquiu, Omells de na Gaia, 
Preixana, Rocafort, Rocallaura, Valerna, Vallbona de les Monges i el Vilet 

2 L’interès dels historiadors del monestir pel tema dels orígens i el debat que ha provocat el tema es poden 
resseguir a CUSÓ SERRA, Cusó Serra, Marta, op. cit.
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(tots aquests pobles formen part actualment de la comarca de l’Urgell). 
Sobre tots aquests territoris l’abadessa vallbonina va aconseguir la compe-
tència legal, exempta civil i eclesiàstica i la jurisdicció plena, civil i crimi-
nal, mer i mixt imperi, alta i baixa; establia les ordinacions que regien la 
vida dels seus habitants; dictava i executava sentències; imposava i cobrava 
impostos; arrendava terres i feia nous assentaments, i tenia el dret d’elegir 
els càrrecs municipals i el de patronat, gràcies al qual escollia rectors i be-
neficiats, al mateix temps que podia permutar rectories i donar col·lacions. 

En començar l’època moderna, l’abadessa Estefania de Piquer va haver 
de fer front a un mandat del Concili de Trento que obligava els monestirs 
femenins que estiguessin aïllats a cercar protecció dins de les muralles de 
ciutats o viles properes d’una manera molt particular: va fer traslladar un 
poble veí, Montesquiu, a redós del monestir, amb la qual cosa aquest no 
hagué de traslladar-se a un altre indret. 

La centúria anterior a la treballada va iniciar-se i va acabar amb dos 
grans plets, que van acabar significant importants victòries vallbonines. En 

Plànol del monestir extret de Piquer i Jover, Josep Joan, Abaciologi de Vallbona (1153-1990), 
Santes Creus: Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, 1990, p. 24 i 25.
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primer lloc, el plet de la clausura,3 que tingué lloc a principis del segle xvii 
(1601-1620) i que també està vinculat al gran concili de l’època moderna. 
En aquest cas, el bisbe Virgili de Lleida volgué imposar a la comunitat 
vallbonina una dura clausura, però aquesta va fer valer la seva independèn-
cia respecte de la seu episcopal lleidatana per evitar-ho amb l’establiment 
d’una clausura molt més laxa. 

I en segon lloc, l’altre gran plet de l’època moderna, el plet de la 
paternitat,4 tingué lloc a finals del segle xvii i enfrontà Santa Maria de 
Vall    bona amb els abats pobletans Pere Virgili (abat durant el quadrienni 

3 La correspondència sobre aquest afer es conserva a l’arxiu monàstic sota l’epígraf AMV, 16.0: Plet de la 
clausura, des del 16.0/1 fins al 16.0/25.

4 ACA, CONSELL D’ARAGÓ. Lligall 0643, núm. 050: “Sobre las pretensiones del abad de Poblet y la 
abadesa de Vallbona, acerca de la visita de este monasterio”. AMP, III-16/4: 1692. Poblet i Vallbona. Visita 
de l’abat de Poblet a Vallbona refusada per l’abadessa. A l’arxiu del monestir de Santa Maria de Vallbona es 
conserven, a més de moltes cartes sobre el procés i documents originals de les parts litigants, una col·lecció 
de documents sobre l’evolució del plet sota l’epígraf AMV, 16.1: Plet de la paternitat entre el monestir de 
Vallbona i el monestir de Poblet, des del 16.1/1 fins al 16.1/31. AMV. FP, Sobre número 58: “Cartes dels 
advocats de l’abadessa en el plet de Poblet (1691-1698)”. 

Fundacions de Santa Maria de Vallbona.
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de 1688 i 1692) i Pere Albert (abat entre 1692 i 1696). En aquest cas, la 
disputa nasqué de les pretensions pobletanes d’aconseguir que el monestir 
masculí fos reconegut com a pare immediat del monestir femení, el qual 
depenia directament de l’abat de Cîteaux, com ja s’ha esmentat. L’abat 
de Poblet reclamà la jurisdicció immediata o ordinària sobre Vallbona tot 
al·le  gant que l’esmentat monestir era una fundació pobletana i, davant 
d’aquesta pretensió, l’abadessa de Vallbona defensà la seva dependència 
directa de l’abat general de l’orde. Per tant, segons la versió vallbonina, els 
abats pobletans que iniciaren el plet havien confós el nomenament com a 
comissaris de l’abat general amb els seus drets com a pares immediats del 
monestir vallboní. 

Mapa de la baronia (1380), extret de Piquer i Jover, Josep Joan, Abaciologi de Vallbona 
(1153-1990), Santes Creus: Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, 1990, p. 200 i 201.
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El plet fou llarg i complex i es dirimí a Barcelona, Madrid, Roma i 
Cî    teaux. Es consultaren molts experts en dret; es publicaren escrits a favor 
i en contra dels litigants; es feren arribar demandes de protecció a diverses 
institucions, com el virrei de Catalunya, el rei d’Espanya i l’abat general de 
Cîteaux i es feren molts altres tràmits, fins que, finalment, Santa Maria de 
Vallbona veié confirmada la paternitat que sobre el monestir femení tenia 
l’abat general i el fet que l’abat de Poblet sempre havia exercit de comissari 
de l’abat general en allò relatiu a Vallbona, per la qual cosa es confirmava 
que Poblet no era el pare immediat de Vallbona. 

Durant el plet, l’abat Virgili excomunicà l’abadessa Maria de Borrell 
i d’Aguilaniu (abadessa durant el període de temps comprès entre la seva 
elecció el 5 d’abril del 1683 i la seva mort, ocorreguda el 24 de març del 
1701) davant la seva negativa a acceptar la seva visita com a pare immediat 
de Vallbona, excomunicació a la qual s’afegiren les de la bossera Maria de 
Llúria i de Magarola i la sotspriora Anna Maria de Castellví i de Pons, fet 
que deixà un escàs marge de maniobra a les defensores dels drets de Vall-
bona. Però com que aquestes tenien el suport de la majoria de la comunitat 
vallbonina, pogueren seguir lluitant pels seus drets a banda del dictaminat 
per la nova abadessa imposada per Virgili, la priora Clemència de Sulla, 
ajudada en aquesta tasca per Isabel d’Areny ja que estava impedida. 

Fets com aquest, juntament amb la intromissió dels confessors de pro-
cedència pobletana en favor de les pretensions del seu abat sobre el mones-
tir femení, provocaren la divisió de la comunitat vallbonina, fet que va ser 
percebut per l’abadessa Maria de Borrell com una de les conseqüències més 
negatives d’aquest plet. 

Cal remarcar que les altres dues excomunicades arribaren a ser abades-
ses del monestir, ja que tant Maria de Llúria com Anna Maria de Castellví 
regiren aquella noble casa durant els primers anys del segle xviii: la primera 
entre el 10 d’abril del 1701 i la seva mort, que esdevingué el 14 de juny 
d’aquell mateix any, i la segona entre el 30 de juny del 1701 i la seva mort, 
ocorreguda el 13 de gener del 1711. 

La definitiva decisió judicial de la Rota en favor de Santa Maria de 
Vallbona i en contra de les pretensions pobletanes refredà les relacions en-
tre els monestirs veïns i comportà importants canvis en la relació entre 
l’orde cistercenc i el monestir vallboní durant el segle xviii. Per tant, la 
conseqüència més destacada d’aquest plet fou la inexistent relació entre 
Vallbona i Poblet, que fou una excepció a la cordialitat existent entre el 
monestir femení i la resta d’ens eclesiàstics dels seus voltants. 
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  El segle xviii

Seguint amb l’apartat precedent i, per tant, iniciant el segle xviii en 
re    ferència a la relació de Santa Maria de Vallbona amb l’orde cistercenc, 
des del 1697 i durant tot el segle xviii el comissari de l’abat general per als 
afers de Vallbona fou Santes Creus, l’abat del qual era l’encarregat de visitar 
el monestir femení, assessorar-lo, aprovar o reprovar els comptes presentats 
per la bossera, reformar el que considerés necessari i presidir les eleccions 
d’abadessa i altres actes de la comunitat femenina, com les vesticions i pro-
fessions, alhora que nomenava els confessors ordinaris del monestir femení 
i els controlava. Totes aquestes atribucions responien a la seva qualitat de 
comissari de l’abat general de Cîteaux, el pare immediat de Santa Maria 
de Vallbona, impossibilitat per la llunyania entre ambdós monestirs per 
exercir correctament les tasques pròpies de la seva dignitat com a pare im-
mediat. Malgrat aquesta impossibilitat, l’abat general de l’orde mantenia 
una fluïda correspondència amb la seva filial vallbonina, per mantenir-ne 
el control, especialment en els assumptes relacionats amb el comissari i la 
seva relació amb Vallbona, ja que aquell havia de respondre de les seves 
accions davant de l’abat general i no podia actuar amb impunitat. 

El nomenament de l’abat de Santes Creus com a comissari delegat 
de l’abat general per als afers del monestir femení, que fou la conseqüèn-
cia més visible del plet de la paternitat, provocà que aquell monestir es 
convertís en el monestir masculí més ben relacionat amb Santa Maria de 
Vallbona durant la divuitena centúria, juntament, a menor escala, amb el 
de Bellpuig de les Avellanes. 

En general, l’abat de Santes Creus exercí la seva potestat de manera 
correcta, tot visitant regularment el monestir femení5 i presidint els prin-
cipals actes de la comunitat monàstica vallbonina, com les vesticions, pro-
fessions i eleccions d’abadessa (per això, l’abadessa de Borrell va ser l’única 

5 Es conserven diverses cartes de les visites dels abats de Santes Creus a Santa Maria de Vallbona del segle xviii: 
AMV, 5.5/5: 1731, juny, 21. Vallbona. Agustí de Campderrós i Figuerola, abat de Santes Creus i visitador de 
l’orde de Cister, efectua una visita canònica al monestir de Vallbona. AMV, 5.5/6: 1738, març, 10. Vallbona. 
Francesc Huguet, abat del monestir de Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canònica 
al monestir de Vallbona. Piquer i Jover, Josep Joan, “Carta de visita de Fra Benet Llort adreçada a les monges 
de Vallbona”, a Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic, 47, vol. V (1978), p- 373-390. AMV, 5.5/7: 
1779, octubre, 27. Vallbona. Antoni Folch, abat del monestir de Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, 
efectua una visita canònica al monestir de Vallbona. AMV, 5.5/8: 1785, octubre, 10. Vallbona. Joan Sabater, 
abat del monestir de Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canònica al monestir de 
Vallbona. AMV, 5.5/9: 1790, octubre, 24. Vallbona. Josep Mestres, abat del monestir de Santes Creus i 
visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canònica al monestir de Vallbona.
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de les abadesses estudiades l’elecció de la qual fou presidida per un abat de 
Poblet, ja que la resta foren escollides sota la presidència del màxim respon-
sable de l’abadia de Santes Creus en comissió de l’abat general). 

Malgrat que hi hagué tibantors entre els dos monestirs al llarg del perí-
ode, sobretot en qüestions relatives als confessors, les hostilitats no arriba  -
ren mai a ser tan importants per separar definitivament Vallbona i Santes 
Creus. En general, les relacions entre ambdues comunitats foren bones. 

A finals del segle xviii, però, la relació amb l’orde cistercenc tornà a 
canviar, ja que, arran de la Revolució Francesa, la casa mare cistercenca 
desapareixegué el 1791 i, a la mort del darrer abat de Cîteaux el 1797, la 
paternitat de l’abat general cistercenc sobre Santa Maria de Vallbona també 
va acabar. Davant d’aquest fet, el vicari general de la Congregació Cister-
cenca de la Corona d’Aragó, a la qual pertanyia Vallbona des de principis 
del segle xvii, va defensar que era ell qui havia d’heretar la jurisdicció de 
l’abat general sobre les abadies cistercenques de la congregació que en de-
penien, com Vallbona, i es va convertir en el pare immediat del monestir 
femení, tot incloent-lo definitivament en la Congregació.6 

Però tornem enrere en el temps ja que, tot just acabat el plet de la 
paternitat, s’inicià la divuitena centúria amb un dels fets que més afectà 
la història moderna de Santa Maria de Vallbona: la guerra de Successió 
espanyola, conflicte que tingué una incidència directa en el monestir, que 
en patí els seus envits. Durant la contesa, la comunitat vallbonina s’alineà 
majoritàriament amb el candidat austriacista a la corona espanyola, i la 
majoria dels familiars de les monges vallbonines foren destacats austria-
cistes, com per exemple els d’Àger, d’Alemany, de Castellví, de Desvalls, 
de Guiu, de Maranyosa, de Montserrat, de Mora, de Potau, de Riquer, de 
Sagarra i de Sobies, mentre que foren molt pocs els filipistes. 

La influència de les famílies dins del bàndol austriacista provocà que el 
monestir vallboní fos punt de trobada habitual entre els caps de la revolta 

6 AMV, 4.8/6: 1791 – s. xx. Vallbona. Llibre d’acords i de la secretaria del monestir de Vallbona, començat 
durant l’abadiat de Maria Teresa de Riquer i de Sabater. Títol original: Llibre de secretaria o acuerdos presos 
per la santa comunitat del Real Monestir de Nostra Senora de Vallbona. Comensat en lo any 1791, pàgines 
65-72. AMV, 6.2/55: 1797, octubre, 23. Veruela. Antonio Latorre, abat del monestir de Veruela i vicari 
general, tracta amb Maria Teresa de Riquer i de Sabater, abadessa del monestir de Vallbona, diverses qüestions 
referides a la designació de confessors i a la jurisdicció de l’abat de Santes Creus sobre Vallbona. AMV, 6.2/56: 
1797, octubre, 24. Veruela. Antonio Latorre, abat del monestir de Veruela, tracta amb Tomàs Riera, abat 
del monestir de Santes Creus, sobre els poders de delegació de Veruela i Santes Creus sobre el monestir de 
Vallbona.
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catalana del 1705, que en aquest indret juraren fidelitat a l’arxiduc Carles 
d’Àustria, Carles III per als austriacistes.7

Segons Francesc de Castellví i d’Obando (1682-1757), gran cronista 
del conflicte i familiar de diverses monges vallbonines (a Vallbona hi tenia 
una tia, l’abadessa de Castellví, i dues germanes, Maria i Jerònima), el 
monestir fou escenari de guerra. A les seves Narraciones históricas, Castellví 
relata l’abandonament momentani del monestir per part de la comunitat 
tot cercant refugi a causa de l’avenç de les tropes filipistes sobre el territori 
en direcció a Barcelona. Davant d’aquest fet, i “compelida del llanto, la aba-
desa doña Ana de Castellví i de Pons, señora de ejemplar vida”,8 abandonà el 
monestir amb la majoria de les religioses, el cronista dels fets i molts veïns 
de la zona per cercar protecció cap al santuari del Tallat, priorat de Poblet.

També fa referència als excessos que cometien els soldats borbònics en 
propietats del monestir, per la qual cosa l’abadessa va enviar un represen-
tant, el doctor Francesc Llombart, l’agost del 1707, als alts càrrecs militars 
perquè posessin punt i final als problemes que ocasionava la tropa descon-
trolada, fet al qual es va comprometre el duc d’Orléans.9

Una carta posterior explica que, el 1710 es produí una altra sortida del 
monestir: “[…] se effectuo en tiempo que por la sangrienta guerra que affligia 
a este pahiz, fue preciso abandonar a este monasterio y transferirse la abadessa 
y monjas sus moradoras a lugar seguro, en que se libertassen del peligro de ser 
victimas de la crueldad del villanage, que infestava este terreno […]”.10

Tornant al testimoni de Castellví, el 1711 el monestir fou atacat per 
una guarnició filipista: un cos de 1.500 homes arribaren des de Verdú cer-
cant blat, però com les monges no els volgueren obrir les portes i, malgrat 
els intents del seu coronel José Vallejo per contenir les seves tropes, aques-
tes iniciaren l’assalt al monestir. Al final, les monges els obriren les portes 

7 Castellví i Obando, Francesc de, Narraciones históricas, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y 
Erasmo Pércopo, 1997, volum I (“Antecedentes hasta el reinado de Carlos II, Reinado de Carlos II, años 
1701-1705”), pàgines 579-580. Porta i Bergadà, La victòria catalana de 1705, Barcelona, Pòrtic, 1984, p. 
498. 

8 Castellví i Obando, Francesc de, Op. cit., volum II (“Antecedentes hasta el reinado de Carlos II, Reinado 
de Carlos II, años 1706-1709”), p. 69.

9 Castellví i Obando, Francesc de, Op. cit., volum II (“Antecedentes hasta el reinado de Carlos II, Reinado 
de Carlos II, años 1706-1709”), p. 536.

10 AHN, Consells, lligall 19675: “Patronato de Aragón. Expedientes particulares desde 1700 a 1766: Tarragona 
JMJ año de 1753. Omells de Na Gaia. Eclesiastico. Pieza. La Abadesa de Balvona sobre que se le mantenga el 
Patronato y Presentacion del Curato de Omells. Por la Secretaria de Aragon”. 
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per evitar mals majors, la tropa trobà una mica de blat, el pagà a un dobló 
la quartera i marxà de pressa per evitar la nit en aquells feréstecs indrets 
plens de gent hostil.11 

Entre d’altres fets remarcables ocorreguts durant la guerra, també es 
produí un fort endeutament per culpa de la manca de percepció de diver-
ses rendes que el monestir cobrava per subsistir; la presència a Vallbona de 
l’abadessa Francesca de Sagarra i d’algunes monges del monestir filial de Sant 
Hilari de Lleida, entre 1712 i 1715;12 la manca de diversos productes de 
primera necessitat, com el gel, indispensable en casos de guerra,13 o la falta 
d’abadessa durant un període de cinc anys, des del 13 de gener del 1711 fins 
al 30 de novembre del 1716, a causa de la mort de l’abadessa de Castellví 
durant el conflicte bèl·lic i pel fet que es trobava vacant l’abadiat de Santes 
Creus. Així, durant aquell període la màxima autoritat del monestir fou la 
priora presidenta en seu vacant Jerònima de Ribes i de Boixadors. 

La postguerra s’inicià, doncs, amb una seu vacant, i va seguir compor-
tant penúries i deutes per al monestir, que es va veure obligat a aconseguir 
liquiditat per satisfer deutes contrets durant el conflicte. La comunitat va 
rebaixar els dots per fer possible una arribada més gran de novícies i pal·liar 
els negatius efectes que la guerra encara provocava en la seva economia. 

A més, va comportar la repressió del bàndol vençut, fet que esquitxà 
de manera directa el monestir. El 1718, l’esmentat Francesc de Castellví es 
trobava en llibertat vigilada i amb les seves propietats embargades perquè 
no s’exilià a temps. Anà a Vallbona a visitar les seves germanes, i allà un 
grup d’agutzils i soldats comandats pel secretari de l’Audiència Salvador 
Prats i Matas el detingué. Tot cercant-lo, van violar la clausura i van ins-
peccionar el monestir i algunes cases particulars, com la de Manuela de 
Desvalls, germana del marquès del Poal, un altre destacat austriacista, i 

11 Castellví i Obando, Francesc de, Op. cit., volum III (“Años 1710-1713”), p. 217.

12 AHAT, Capsa 4, número 17. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les Monges. Documentació: 
Manual notarial (1711-1714), p. 164 darrere (28-11-1712), 214 (18-6-1713), 228 darrere (28-10-1713) i 
244 darrere (25-3-1714). AHAT, Capsa 4, número 18. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les 
Monges. Documentació: Manual notarial (1715-1719). Títol original: “Borrador eo Manual dels actes rebuts 
en los anys 1715, 1716, 1717 i 1718. Con quals son continuats en lo present llibre y presos per lo reverent Francisco 
de Torrell i Freixa, prevere y rector de la parroquial iglesia de Vallbona de las Monjas archabisbat de Tarragona”, 
p. 6 darrere (3-2-1715). 

13 Grau i Pujol, Josep M., “La Guerra de Successió a la Conca de Barberà”, a Alcoberro, Agustí i Grau i 
Pujol, Josep M., La Guerra de Successió a la Conca de Barberà. Conferències que van tenir lloc a Montblanc els 
dies 24 i 27 d’octubre de 2006 amb motiu dels 300 anys de l’inici de la Guerra de Successió, Montblanc, Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, 2007, p. 25 i 31. 



53

la de la priora Jerònima de Ribes, que estava convalescent. Aquest assalt 
acabà amb la mort poc després de la priora i amb la detenció domiciliària 
de Manuela de Desvalls, ja que en el registre dirigit per Prats es van trobar 
papers que mostraven el seu profund malestar, com a càstig pels enormes i 
atroços delictes comesos per ella, que l’autor no especifica. Per aquest mo-
tiu, la monja es veié retinguda a casa seva amb dues religioses i l’abadessa 
com a guardianes dia i nit sense poder sortir, ni tant sols per oir missa, 
durant molts mesos. Després li permeteren d’assistir a missa amb les dues 
monges i, al cap de dos anys, se li restablí la llibertat. És un episodi curiós 
del qual no s’ha trobat cap altra referència.14 

Aquesta monja, juntament amb les germanes Castellví, entre d’altres, 
es veié perjudicada per la repressió contra les seves famílies d’una altra ma-
nera: el cobrament de les rendes que en rebien. Després que els seus fami-
liars s’haguessin exiliat arran del conflicte i les seves possessions haguessin 
estat segrestades pels vencedors, les monges van haver de reclamar per via 
judicial poder seguir cobrant dites rendes per al seu manteniment.15 

Al mateix temps, el monestir també es va veure obligat a reclamar ju-
dicialment a la monarquia el cobrament d’una sèrie de rendes, donacions i 
drets d’època medieval que havia deixat de cobrar pel fet que aquells pro-
ductes s’havien convertit en regalia de la Corona, com la donació perpètua 
de tres quintars de sal setmanals i de divuit faneques anuals de llegums al 
monestir feta pel duc de Cardona al segle xii16 o la donació de 26 quintars 

14 Bruguera, Mateo, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heorica defensa de los fueros y privilegios 
de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona, Est. Tip. Editorial de Luís Fiol y Gros, 1871-1872, volum 2, p. 379 
i 389. Castellví i Obando, Francesc de, Op. cit., volum IV (“Años 1714-1724”), p. 653 i 662. 

15 ACA. Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1715, núm. 4, Ab: “Barcelona, año 1715. Desvalls. Número 28. 
Sequestros. Original processo de dona Manuela Desvalls y de Vergos religiosa del monasterio de Vallbona. Petición 
al real fisco del Real Patrimonio”. ACA. Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1715, núm. 7, Ab: “Barcelona, año 
de 1715. Religiosas de Castellví i Obando. Sequestros. Original del processo informativo a instancia de las señoras 
religiosas del monasterio de Vallbona dona Maria i dona Jeronima Castellví i Obando por justificacion de sus 
alimentos. En el tribunal y juzgado de la Superintendencia”. ACA. Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1718, 
núm. 7, Aj: “El capellán mayor de la capilla del palau de la condesa de Barcelona contra el fiscal”. (El procés 
de les germanes Castellví s’inicia a la signatura Ak d’aquesta mateixa sèrie i després continua barrejat amb el 
procés propi de la signatura Aj). ACA. Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1718, núm. 7, Ak: “Barcelona, año 
1718. Doña Maria de Castellvi y doña Jeronima de Castellvi monjas del Real Monasterio de Vallbona. Processo 
justificativo de una pencion de 30 libras. Autos de la General Superintendencia”.

16 AHAT, Capsa 4, número 19. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les Monges. Documentació: 
Manual notarial (1720-1731), pàgines 121 darrere-122 darrere. AMV, Llibre dels comptes de la bosseria del 
Real Monestir de Vallbona, administrats per Teresa de Guiu, bossera, començant l’any 1712, p. 1. AMV, 3.0/8: 
1781, gener, 20. Vallbona. Ramon López i Fornaguera, notari de Tàrrega, certifica, a requeriment de Maria 
Teresa de Riquer i de Sabater, abadessa de Vallbona, que a l’arxiu del monestir de Vallbona, es troben, en el 
sac anomenat “Sant Robert”, tres documents corresponents a diversos privilegis de Vallbona, dels anys 1191, 
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o 78 càntirs anuals d’oli de Tortosa instituïda per Jaume I a mitjans del 
segle xii.17 

Malgrat aquests fets, la normalitat tornà a Santa Maria de Vallbona, 
encara que va ser una normalitat diferent a l’existent fins aleshores en els 
àmbits legal i jurídic, però ja no hi hagué cap altre gran conflicte bèl·lic que 
amenacés la pau i la seguretat dels murs del monestir ni cap altre fet greu 
que alterés el curs de la vida monàstica. La comunitat vallbonina, tot i el 
seu posicionament marcadament austriacista, va sobreviure, amb penes i 
treballs, amb molts problemes econòmics i amb represàlies contra diverses 
monges, al conflicte i a la postguerra, i s’adaptà a la nova situació que com-

1192 i 1196. AMV, 3.2.1/2: 1717, febrer, 1. Barcelona. Morenes i Moras, assessor del monestir de Vallbona, 
aconsella a l’abadessa del monestir per a què Vallbona pugui continuar gaudint dels 26 quintars d’oli anuals 
que rep de les rendes reials de Tortosa, i també de la càrrega setmanal de sal procedent de Cardona. AMV, 
4.8/1: 1663, gener, 1 – s. xx. Vallbona. Llibre de capítols i resolucions del monestir de Vallbona, iniciat 
durant l’abadiat de Magdalena d’Areny i de Toralla. Títol original: Llibre de capítols, propositions y resulutions 
del insigne y real convent de Nostra Senyora de Vallbona, fet lo primer dia de iener de 1663, essent abadessa mi 
senyora dona Magdalena de Areny i de Toralla, pàgina 165. AMV, 6.0/12: 1701, juny, 30 – 1711, gener, 13. 
Lligall de correspondència administrativa del monestir de Vallbona, corresponent al període de l’abadessa 
Anna Maria de Castellví i de Pons, amb un total d’11 lletres. AMV, 6.0/14: 1716, novembre, 30 – 1747, abril, 
27. Lligall de correspondència administrativa del monestir de Vallbona, corresponent al període de l’abadessa 
Manuela de Cortiada i de Pujalt, amb un total de cinc cartes. AMV, 6.0/20: S. xviii. Vallbona. L’abadessa 
del monestir de Vallbona comunica a Manuel Peramaro, secretari del capità general de Catalunya, diversos 
afers de caire administratiu referits a Vallbona. AMV, 17.3: 1713, novembre, 29 – [1788]. ]. Vallbona. 
Inventari documental de l’antic arxiu monàstic de Vallbona, començat a redactar per Marià de Boneu, durant 
el període de seu vacant i de priorat de Jerònima de Ribes. Es coneix usualment amb el nom d’Índex Vell. 
Títol original: Llibre major repertori i haepilago de tot lo que conté lo real archiv de Nostra Senyora de Vallbona. 
1713. Seu vacant. pàgines 34-34 darrere. AMV, 17.4: [1794] – s. xix. Vallbona. Inventari documental de 
l’antic arxiu monàstic de Vallbona, conegut usualment amb el nom d’Índex nou, pàgina 370 i carta inserida 
entre les pàgines 266 i 267. AMV, FP, sobre número 42: “Donació pels vescomtes de Cardona del tribut de 
la sal (1795-1819)”.

17 ACA. Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1727, núm. 4, Bk: “Barcelona, año 1727. La venerable abadeza y 
monasterio de religiosas de la orden cisterciense de Nuestra Señora de Vallbona contra el regio fisco. Originales autos 
sobre la percepcion anua de 26 quintales de azeyte que percibe la dicha abadessa sobre el patrimonio antiguo de 
SM”. AMV, 3.2.1/2: 1717, febrer, 1. Barcelona. Op. cit. AMV, 3.2.1/3: 1729, març, 26. [Barcelona]. Antonio 
de Sartine, intendent general del rei a Catalunya, dicta sentència a favor del monestir de Vallbona, per la 
qual el monestir pot seguir gaudint del dret de rebre 26 quintars d’oli anuals procedents de Tortosa, i a càrrec 
del reial fisc. AMV, 3.2.1/4: 1799, desembre, 3. Barcelona. El comptador de la intendència del Principat 
de Catalunya reconeix el dret del monestir de Vallbona de rebre 26 quintars d’oli de Tortosa, anualment, 
i a càrrec del reial fisc, d’acord amb la sentència dictada sobre aquest afer l’any 1729. AMV, 3.2.1/5: [s. 
xviii. Vallbona]. L’abadessa i el monestir de Vallbona supliquen al superintendent general de les rendes 
reials que elevi al rei el desig del monestir de seguir rebent els 26 quintars d’oli de Tortosa, a càrrec del reial 
fisc, cada any. AMV, 3.2.1/6: 1800, març , 17 – 1800, març, 24. Barcelona. Lligall documental que conté 
diverses notificacions de la comptadoria de la intendència del Principat de Catalunya, dirigides al monestir de 
Vallbona, sobre la qüestió del dret de Vallbona de rebre anualment 26 quintars d’oli de Tortosa, a càrrec del 
reial fisc. AMV, 11.7/9: 1800, juny, 30. Vallbona. Maria Teresa de Riquer i de Sabater, abadessa del monestir 
de Vallbona, comunica a Bartomeu Soler, secretari de l’arquebisbat de Tarragona, la suma del total de les 
rendes que rep Vallbona. AMV, 17.4: [1794] – s. xix. Vallbona. Op. cit., p. 228.
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portava el canvi de dinastia tot mostrant en un breu lapse de temps una 
perfecta inclusió en el nou règim igual que d’altres cercles catalans. 

Sota el guiatge de les abadesses Manuela de Cortiada i de Pujalt (29 
de desembre del 1716 – 27 d’abril del 1747); Caterina de Borràs i de Car-
bonell (18 de juny del 1747 – 4 de gener del 1748); Agnès de Cortit i de 
Colomina (9 d’octubre del 1748 – 8 de novembre del 1767) i Maria Teresa 
de Riquer i de Sabater (13 de desembre del 1767 – 11 de gener del 1802), 
el monestir avançà cap a l’època contemporània amb pas ferm. 

Tanmateix, no es pot oblidar que el període estudiat és, en definitiva, 
un temps de canvi: de dinastia, de lleis o en la contribució fiscal del mo-
nestir. Però també és un segle en el qual es comencen a observar fissures 
en l’aparell de l’Antic Règim, que començà a enfonsar-se a finals de l’etapa 
treballada amb la Revolució Francesa i, en el cas de Santa Maria de Vallbo-
na, l’status de senyor jurisdiccional del qual gaudia començà a trontollar, 
circumstància que es feia visible en una insubordinació cada cop creixent 
dels vassalls del monestir. En aquest món canviant, el monestir feu valer 
els seus drets i prerrogatives i defensà fermament els seus privilegis i la seva 
jurisdicció davant de les ingerències d’altres senyors, sovint més poderosos 
(en aquest període es produïren diversos plets, com el que l’enfrontà amb 
el duc de Sessa per l’ús de les aigües del riu Corb o amb l’arquebisbe de Tar-
ragona quant al dret de presentació a les rectories de la baronia), i davant 
dels súbdits i arrendataris, ja que la contestació i la resistència d’aquests 
davant dels drets feudals del monestir i del poder baronial de l’abadessa anà 
en augment, tendència que es pot observar en d’altres senyories. 

Aquest increment de la contestació social dels vassalls enfront de la 
seva senyora jurisdiccional i dels seus mandats (amb els plets pel cobra-
ment de diverses rendes i censos; el plet de la llenya o la voluntat de Llo-
renç de tenir un vicari perpetu en el qual els veïns de l’esmentat poble van 
disposar del suport de l’arquebisbe de Tarragona) pot predisposar-nos cap 
a la idea d’un canvi de cicle i de mentalitat, que obrí progressivament les 
portes a un pensament liberal que pretenia acabar amb les, ja segurament 
caduques, institucions senyorials medievals. Tot i l’augment de conflictes 
entre vassalls i monestir, no hi hagué cap indici d’una revolta o revolució 
per part dels súbdits, ni el temor que això passés per part de la comunitat. 
Per tant, tot i que a vegades els arrendataris utilitzaren la força per defensar 
els seus interessos i mostrar la seva disconformitat amb els privilegis senyo-
rials en un període de crisi econòmica, les diferències se solucionaren amb 
uns plets llargs i costosos per al monestir. 
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  L’espai

S’inicia aquí la segona part de l’article, en què farem una breu relació 
de l’espai en el qual vivia la comunitat monàstica vallbonina.

El monestir de Santa Maria de Vallbona estava conformat per un do-
ble cercle de clausura.18 En el recinte de la primera clausura, és a dir, dins 
dels murs del monestir però fora de la clausura estricta, es trobaven ubica-
des les cases i establiments dels oficials que estaven en nòmina del monestir 
i que gestionaven els serveis que aquest monopolitzava. 

La clausura exterior era un extens espai tancat, al qual s’accedia per 
tres portals diferents: el de Dalt o de la Plaça, el de Baix o de la Procura 
i el de la Muralla o Camí del Pou. Traspassada la porta de Dalt, sobre la 
qual hi havia les habitacions del porter, emplaçada al nord del monestir, els 
dos primers edificis a mà dreta eren l’hostal —destinat a allotjar visitants i 
familiars que restaven uns dies a prop del monestir i gestionat per la famí-
lia Pagès durant el període estudiat— i l’hospital de pobres i peregrins del 
monestir, gestionat per la monja hospitalera. 

I a mà esquerra, davant de la plaça, hi havia les cases dels confessors i 
beneficiats del monestir i les oficines i residències del cirurgià, el metge de 
la comunitat, l’apotecari (un seglar que regia l’apotecaria, on es preparaven 
les medicines necessàries per a les malaltes de la comunitat, de l’hospital 
i del poble), el fuster, el ferrer, el cerer i altres obradors. Alguns d’aquests 
oficials formaven part dels porcioners que el monestir mantenia amb les 
seves rendes, les quals, segons un document del 1765, permetien assegurar 
la subsistència de trenta monges, cinc supernumeràries (és a dir, monges de 
cor que sobrepassaven el número estipulat de la trentena de religioses, per 
la qual cosa havien de pagar un dot més elevat per al seu manteniment), les 
educandes, cinc organistes, sis donades, de trenta a trenta-quatre criades 
i onze porcioners (dos confessors, dos beneficiats, el metge, l’apotecari, 
el cirurgià, el sagristà, dos hortolans i el pastisser).19 Aquests homes eren 

18 Informació extreta de Bergadà i Solà, Francesc, El Real Monasterio cisterciense de Santa María de Vallbona de 
las Monjas, Barcelona, Llibreria Francisco Puig, 1928, pàgines 34-46. Piquer i Jover, Josep Joan, Vallbona: 
guia espiritual i artística, Comunitat Cistercenca, Santa Maria de Vallbona, 1993, p. 39-53. 

19 “Estado y relación verídica del real monasterio de señoras cistercienses, de Santa Maria de Vallbona en el 
arzobispado de Tarragona, principado de Catalunya. El real monasterio de señoras nobles cistercienses de Vallbona 
sujeto inmediatamente al general y abad de Cister es antiquíssimo, y fue illustrado por los sereníssimos condes 
de Barcelona, después reyes de Aragon, siendo panteon de alguna de sus reynas, y se han mantenido siempre y 
se mantiene en el dia en su antiguo esplendor y lustre, no admitiendose en el, sino señoras de muy calificada 
nobleza”. AMV, 11.10/15: 1765, maig, 4. Vallbona. Relació del nombre de monges i servidors del monestir 
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beneficiaris de porció de religiosa i rebien del monestir sou, manteniment, 
casa i hort, alhora que gaudien d’altres privilegis, especialment els càrrecs 
eclesiàstics o els laics de més rang, com medicines, doctor i barber. 

A la plaça de davant de l’església monàstica hi havia el cementiri (que 
es traslladà d’ubicació seguint una disposició de Carles III entre finals del 
segle xviii i principis del segle xix20), el pou de gel, la carnisseria i l’ajunta-
ment, on treballaven els càrrecs municipals escollits per l’abadessa. 

Davant de l’actual hostatgeria es trobaven les residències dels oficials 
de l’abadiat, és a dir, del govern de la baronia del monestir, que quedava en 
mans d’una cúria formada per una sèrie de càrrecs generals, entre els quals 
destacaven el governador general, el batlle general, el procurador general, 
l’assessor, el protector del monestir, el notari i l’advocat.21 

Al carrer de l’Abadia, hi havia els cellers del monestir i hi vivien mos-
sos i oficials que tenien cura dels camps i del ramat del monestir, així com 
altres artesans, que habitaven enfront del palau de l’abadessa; les seves cases 
formaven el mur exterior que comunicava amb el tercer portal.

En aquest mateix carrer, paral·lel a la nau oest del claustre, hi havia 
la porteria d’entrada al segon recinte de la clausura, és a dir, al monestir 

de Vallbona, amb un balanç de l’estat de comptes amb especificació de les entrades i sortides. AMV, FP, sobre 
número 42: Op. cit.

20 Carles III (llei del 9 de desembre de 1786 i cèdula del 3 d’abril de 1787), Libro I: “De la santa Iglesia; sus 
derechos, bienes y rentas: prelados y súbditos: y patronato real”, título III: “De los cementerios de las iglesias: entierro 
y funeral de los difuntos”, ley I: “Restablecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cimenterios, 
según el Ritual Romano”, Novísima Recopilación de las leyes de España, dividida en xii libros en que se reforma la 
Recopilación publicada por el señor don Felipe II en el año 1567, reimpresa últimamente en el de 1775 y se incorporan 
las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras providencias no recopiladas y expedidas hasta 
el de 1804, mandada formar por el señor don Carlos IV, Madrid, 1805, Madrid, Imp. Nacional del BOE, 1975, 
pàgines 18-19. AMV, 5.5/10: 1799, juny, 1. Vallbona. Antonio Latorre, abat del monestir de Veruela i visitador 
de l’orde de Cister, efectua una visita canònica al monestir de Vallbona. AMV, 9.0/1: 1802, agost, 26. Vallbona. 
L’abadessa i comunitat del monestir de Vallbona, responent a les súpliques de l’ajuntament, particulars i veïns 
del poble de Vallbona, cedeixen un terreny dins el terme de Vallbona, anomenat “La Closa”, per construir-hi un 
cementiri. D’altra banda, el poble de Vallbona resta obligat al monestir, pel pacte del cementiri vell. 

21 AHAT, Capsa 4, número 16. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les Monges. Documentació: 
Manual notarial (1704-1710), p. 24 darrere-25. AHAT, Capsa 4, número 17. Op. cit., p. 256. AHAT, Capsa 
4, número 18. Op. cit., pàgina 196. AHAT, Capsa 4, número 19. Op. cit., p. 256 darrere i 271. AMV, 
4.8/2: 1716. novembre, 29 – s. xviii. Vallbona. Llibre de resolucions i cròniques del monestir de Vallbona, 
iniciat durant l’abadiat de Manuela de Cortiada i de Pujalt. Títol original: Llibre y armes de la ilustre abadessa 
Cortiada. Als 29 de novembre de l’any 1716, p. 55 i 82. AMV, 4.8/5: 1767, desembre, 13 – 1808. Vallbona. 
Llibre de resolucions i notes de Maria Teresa de Riquer i de Sabater, abadessa del monestir de Vallbona. Títol 
original: Llibre de notes de la abadessa Riquer i de dona Maria Josepa de Moxó, abadessa, p. 153. AMV, 6.0/11: 
1685, maig, 22. Preixana. Declaració del Dr. Ramon Jover, assessor del monestir de Vallbona, en relació 
amb diversos assumptes relatius amb l’administració de la Baronia de Vallbona. AMV, 11.6/3: 1609-1699. 
Carpeta de rebuts corresponents a diversos assumptes administratius del monestir de Vallbona, amb un total 
de 50 unitats documentals. 
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pròpiament dit. En aquest espai, la vida es regia per la clausura estricta, 
un aspecte bàsic de la vida monàstica, ja que les diverses lleis publicades 
sobre el tema impedien la sortida de qualsevol monja després de la seva 
professió; l’entrada de qualsevol persona a la clausura sense autorització 
de l’arquebisbe de Tarragona o el superior de l’orde cistercenc sota pena 
d’excomunicació, malgrat que aquesta persona tingués una alta dignitat 
eclesiàstica i civil; l’entrada i estada de dames casades dins de la clausura; 
l’entrada de diversos oficials, etc. Les lleis també eren dures amb les possi-
bles construccions que toquessin la clausura, ja que es prohibia bastir cap 
edifici que pogués tenir una finestra a la clausura monàstica.22 

El recinte monàstic incloïa diversos recintes que donaven al carrer de 
l’Abadia, com el palau abacial, el locutori, la bosseria i l’hostatgeria, així 
com també les altres dependències monàstiques com el claustre, l’església, 
la sala capitular, la sagristia, l’arxiu, etc. 

Dins de la clausura es mantingueren traces de vida particular, ja que 
les monges del període estudiat vivien en cases particulars que manteni-
en amb les rendes que rebien de les seves famílies. Per tant, malgrat que 
participaven en els actes comunitaris, les monges vallbonines eren força 
autònomes, atès que gestionaven les rendes i pensions que els assignaven 
les seves famílies per viure i les gastaven en despeses derivades del seu man-
teniment, del de les persones al seu càrrec i del seu servei domèstic,23 a més 
de la conservació de les cases, el mobiliari i les reparacions. 

22 AMV, 3.1/9: Segle xviii. L’abadessa del monestir de Vallbona aprova un conveni amb compradors de terres 
en el terme de Vallbona, a condició de respectar la clausura monàstica i els drets dominicals i jurisdiccionals 
del monestir. AMV, 4.0/3: 1742, gener, 3. Roma. El Papa Benet xiv dicta un breu referit a la inviolabilitat 
de la clausura monàstica femenina. AMV, 4.0/4: segle xviii. Vallbona. Normatives monàstiques destinades 
a reglamentar algunes visites, de manera que no destorbin la clausura. AMV, 4.0/5: 1748-67. Vallbona. 
Normatives monàstiques a aplicar a Vallbona, referides a la clausura, aplicades per l’abadessa Agnès de Cortit 
i de Colomina. AMV, 4.8/3: 1717, gener, 20 – 1853, març, 18. Vallbona. Llibre de la cort de l’abadessa del 
monestir de Vallbona, Manuela de Cortiada i de Pujalt. Títol original: Llibre de la cort de la molt ilustre y noble 
mi senyora dona Emanuela de Cortiada i de Pujalt, abadessa del Reial Monestir de Nostra Senyora de Vallbona, 
sagrat orde del Cister, fet al 20 de gener de 1717, p. 3 darrere. AMV, 4.8/6: 1791 – s. xx. Op. cit., fulls solts. 

23 El servei domèstic al qual es fa referència estava conformat per donades, encomanades i criades, dones que 
entraven al monestir vallboní per a treballar-hi al servei d’una monja o de la comunitat sencera. Si treballaven 
a les cases particulars de les monges, la religiosa els pagava un salari, la manutenció i l’allotjament, normalment 
a casa seva mateix. A més, també podien ser contractades per realitzar les activitats domèstiques per al 
manteniment del monestir: neteja, compra, cuina, confecció, rentat i planxat de la roba i, al mateix temps, per 
a tenir cura de monges, nenes, malaltes, incapacitades o ancianes de la comunitat. El nombre màxim que es 
podien mantenir amb les rendes monàstiques era de 34 com ja s’ha esmentat anteriorment. El manteniment 
d’aquest elevat nombre està relacionat amb el treball domèstic que s’havia de realitzar però també amb la 
categoria social de les monges ja que, dins del monestir, es reproduïen els mateixos esquemes socials de l’època 
i el fet de disposar de servei domèstic era un símbol més de l’elevada posició social de les monges vallbonines. 
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Aquests habitatges es deixaven en herència a d’altres membres de la fa-
mília que visquessin al monestir, fet que afavorí la perpetuació de diversos 
llinatges al llarg de la centúria, així com també el fet que, com que diverses 
generacions de monges d’una mateixa nissaga visqueren en una d’aquelles 
cases, aquestes acabaren coneixent-se amb el nom de l’estirp familiar. 

La distribució de les cases era la següent: a la part meridional i oriental 
del claustre hi havia les cases de Segrera, de Gomar, d’Ibànyes, de Tort, de 
Mur, de Miró i de Pastor. Aquestes cases donaven a un carrer que es conei-
xia amb el nom de carrer de les Santes, per la fama de santes que tingueren 
algunes de les monges que en ell visqueren. A principis del segle xix, les 
cases situades al claustre eren les de Montserrat i de Valenciano a la part 
nord, la casa de Gallart i una altra a orient, les cases de Sobies i de Moxó 
al sud i la de les donades, de Castellví, de Dalmau i el palau de l’abadessa 
a la banda de ponent.24

24 Bergadà i Solà, Francesc, Op. cit., p. 38-39. 
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  La comunitat

Al llarg del període estudiat cal destacar l’entrada constant de monges, 
fet gràcies al qual el monestir sobrevisqué a un període marcat especial-
ment per la guerra de Successió. Potser com a conseqüència d’aquest con-
flicte, a mitjans del segle xviii arribaren els anys en què l’entrada de noies 
al monestir flaquejava més. Aquesta manca de vocacions es contrarestà 
amb diverses estratègies, com pot ser la rebaixa de dots per afavorir l’accés 
de futures monges davant de la disminució de cabals de les seves famílies. 
Per tant, la comunitat mantingué uns números estables al llarg del període 
estudiat sense sobrepassar el número fixat i sense supernumeràries, fet que 
sí que es produí a finals del segle xvii en tres ocasions diferents. 

L’entrada constant de monges i l’estabilitat en el nombre de religioses 
al llarg del segle xviii atorgaren al monestir unes rendes fixes, com són els 
dots i altres pensions i rendes que les famílies de les monges donaven en 
concepte d’aliments o per al seu manteniment personal, que n’asseguraven 
el sosteniment econòmic. Gràcies al fet que les bases econòmiques sobre 
les quals s’assentava el monestir de Santa Maria de Vallbona eren sòlides i 
les rendes que percebia dels seus dominis foren gestionades amb encert, la 
capacitat adquisitiva del monestir al llarg de la centúria va augmentar, com 
acrediten els registres presentats per les bosseres de la comunitat. Mercès a 
la bona marxa de l’economia monàstica, la vida al monestir era privilegiada. 

Les futures monges sovint entraven al monestir de petites, quedaven 
a càrrec de monges que eren familiars seves —normalment ties— i vivien 
a les cases familiars ja esmentades, que després passaven a la següent ge-
neració de monges de la família. Aquest fet va afavorir la perpetuació de 
llinatges familiars a Santa Maria de Vallbona al segle xviii, com mostren les 
nissagues de Castellví o de Moxó com a exemples molt aclaridors.

Pel que fa a la nissaga de Castellví, Anna Maria de Castellví fou la pri-
mera generació d’aquesta família al monestir durant la divuitena centúria, 
i la seguiren les seves nebodes Maria i Jerònima de Castellví i d’Obando i 
Maria Teresa de Pontarró i de Castellví; les monges Maria Ignàsia, Maria 
Teresa i Tecla de Castellví i de Pontarró, filles d’un nebot d’Anna Maria 
i, finalment, les monges Maria Beneta, Maria Josepa i Maria Gabriela de 
Castellví i de Bellet, nebodes de les anteriors. 

La família Moxó també és un bon exemple de diverses genera  cions 
de monges vallbonines que perpetuaren una estirp al monestir al llarg del 
segle xviii. Ignàsia de Moxó i de Maranyosa és la primera generació, se-
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guida per les seves nebodes Maria Josepa, Maria Ignàsia i Maria Francesca 
Xaviera de Moxó i de Francolí, mentre que la tercera generació de monges 
de la família foren Maria Bàrbara, Maria Josepa i Maria Beneta de Moxó i 
de López, nebodes de les anteriors. 

De nissagues que es perpetuaren durant anys al monestir en tenim 
molts altres exemples, però aquests dues ens ofereixen informació bàsi-
ca del funcionament d’aquesta política familiar. Com podem observar, la 
nova generació de monges quedava a càrrec de la generació precedent i, 
en morir les representants d’aquesta, heretava la casa familiar, que seguia 
mantenint-se, sempre que fos possible, dins de la família. A més, es pot 
comprovar, amb aquests dos exemples, que cada generació estava formada 
per un màxim de tres germanes, ja que el monestir no acceptava més de 
tres germanes alhora, fet apreciable en la nissaga de Moxó. 

La perpetuació de llinatges s’entén si tenim en compte l’elevada proce-
dència social de les monges vallbonines, membres de la noblesa i de famílies 
burgeses ennoblides, amb una bona posició econòmica. Entre els familiars 
de les monges d’aleshores destaquen els senyors de la Tallada, de Binfaró 
o de la Granadella; els barons de Blancafort i de Juras Reales; el comte 
de Vallcabra o els marquesos de Vallcabra, d’Alfarràs, de la Floresta o del 
Poal. A més, la documentació esmenta membres d’ordes militars, castlans, 
doctors i membres del Reial Consell de Barcelona, i es mencionen genèrica-
ment nobles, cavallers, donzells, il·lustres o dons. Molts d’aquests familiars 
exerciren el poder municipal com a regidors perpetus de les seves viles; com 
a batlles o, fins i tot, corregidors. Així, la procedència social de les monges 
vallbonines de l’època estudiada era la classe privilegiada, la noblesa.

En molts documents de l’època es fa referència a aquesta ascendència 
noble i al noble bressol de les monges vallbonines, i es remarca que el mo-
nestir vallboní és “[…] no menos conocido por su calificada Nobleza, que por 
su grande observancia regular” o que “[…] la calidad de las Señoras Religiosas 
que en el professan, que ha sido siempre, y oy es indispensablemente de la mas 
calificada de Cataluña […]” 25; que en ell s’hi poden “[…] hallar señoras de 
correspondiente nasimento para vestir este santo abito […]” 26 o que el mones-

25 BC. F. Bon. 5467: [Maria de Borrell], Iesus, Maria, Ioseph, con N. P. S. Bernardo. Manifiesto por la muy 
illustre señora D. Maria de Borrell, abadessa del real monasterio de Nuestra Señora de Vallbona, s. l., s. n., post. 
a 1667, p. 1. 

26 AMV, 6.2/60. Segle xviii. Vallbona. L’abadessa del monestir de Vallbona consulta l’abat general de l’orde de 
Cister algunes qüestions referides als confessors del monestir. 
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tir “[…] siendo panteon de alguna de sus reynas, y se han mantenido siempre 
y se mantiene en el dia en su antiguo esplendor y lustre, no admitiendose en el, 
sino señoras de muy calificada nobleza” ,27 entre d’altres exemples que cobrei-
xen cronològicament el període estudiat. 

Moltes vegades l’estratègia familiar d’aquestes famílies comportava, 
com ja s’ha destacat,  deixar les filles des de ben petites al monestir, a càrrec 
d’alguna monja familiar seva, fet habitual en els monestirs femenins de 
l’època, i destinar-les a la religió. Aquestes nenes vivien a les cases de les 
seves familiars i rebien una bona educació, fet que convertí el monestir 
en un destacat centre d’educació femenina, com tot seguit veurem; les 
famílies asseguraven una bona posició social a la noia i al mateix temps 
s’estalviaven força diners, ja que el dot atorgat a una filla monja era inferior 
que en el cas d’un matrimoni; a més, les monges renunciaven als seus drets 
sobre les llegítimes i l’herència familiar a canvi d’una renda vitalícia, cosa 
que no feien les filles que es casaven, amb la qual cosa s’evitava la dispersió 
del patrimoni familiar, que quedava en mans de l’hereu.

Malgrat el que prèviament s’ha ressaltat, les famílies de les monges 
vall   bonines pagaven l’ingrés de la nena al monestir, la seva estada i manu-
tenció durant els anys anteriors a la professió, així com també aportaven 
l’aixovar, pagaven els actes de vestició i de professió, el dot i la pensió anual 
vitalícia per al decent manteniment de la futura monja i diners propis per 
a ella. Per aquest motiu, per a un monestir, l’entrada d’una nova monja 
suposava un nou capital humà, però també la recepció d’unes rendes bàsi-
ques per a la seva supervivència econòmica. 

Tota aquesta política familiar que destinava les filles a la religió des de 
la seva més tendra infantesa dificulta el fet de saber quin grau de llibertat 
per escollir el seu futur tenien les noies de l’època moderna i, per tant, 
deixa en paper mullat un qüestionari creat per garantir-la: les exploracions 
de la voluntat.28 Abans de la professió, l’arquebisbe de Tarragona o el seu 
comissionat havien d’interrogar les futures monges sobre la seva filiació i 
procedència familiar, la seva vocació, el temps que feia que eren al mones-
tir, si se les obligava a entrar en religió, si sabien a què es comprometien 

27 AMV, 11.10/15: 1765, maig, 4. Op. cit. AMV, FP, sobre número 42: Op. cit.

28 AHAT, Capsa 4, número 2i. Fons: Monges Cistercenques – Vallbona de les Monges. Documentació: 
Exploracions de voluntat (1681-1777). Idiomes: castellà, català i llatí. AHAT, Capsa 4, número 2j. Op. 
cit. AMV, FP, sobre número 10: “Exploracions de la voluntat (segle xviii)”. AMV, FP, Sobre número 11: 
“Exploracions de la voluntat (segle xvii)”. Piquer i Jover, Josep Joan, “Les exploracions de la voluntat a 
Vallbona durant els segles xvii i xviii”, a Studia monástica, volum 20, fasc. 1 (1978), p. 145-219. 
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en acceptar els vots monàstics, si coneixien les regles de l’orde, si rebien 
pressions per professar, etc. 

Aquests documents ofereixen a l’estudiós una informació molt interes-
sant, però les exploracions de la voluntat vallbonines del període estudiat 
consultades no demostren les possibles pressions que rebia la comunitat 
per entrar al monestir, per la qual cosa esdevé difícil de saber quin grau hi 
havia de vocació i quin d’imposició familiar a l’hora d’escollir la vida reli-
giosa, unes conclusions similars a les d’altres investigadors. A més, moltes 
de les noies explorades declaraven haver entrat al monestir de nenes, per la 
qual cosa tenien pocs records de la seva vida “al segle”. Tot i ser molt petites 
quan hi entraren, moltes declararen que ho feren per ser religioses i, fins i 
tot, moltes ja vestiren l’hàbit en ingressar-hi, fet que ens dificulta conèixer 
el seu grau de vocació i de sinceritat en aquests qüestionaris. 

Aquest tema és molt interessant, però alhora molt difícil de contrastar. 
El que queda clar és que les monges vallbonines foren grans religioses i no 
resten documents que ens permetin pensar el contrari. Quan una monja 
vallbonina escriu, es mostra com una religiosa temorosa de Déu; imatge que 
també ens ofereixen els villancets que es cantaven a les vesticions i profes sions 
i a les cartes de visita, escrites després de la visita de l’abat comissari al mones-
tir vallboní, en les quals mai no s’esmenta cap mala praxi per part d’una reli-
giosa. Per tant, potser forçades a professar pels seus familiars o ingressades al 
monestir per devoció sincera i personal, està clar que les monges vallbonines 
d’aquell període foren bones religioses. I tot i contemplar la vida particular 
en comptes de la comuna en alguns aspectes de la vida monàstica i malgrat 
les nostres reticències a l’hora de treballar les exploracions de la voluntat, la 
comunitat vallbonina no va provocar escàndols ni actuacions dignes de san-
ció per part dels visitadors de l’orde ni de l’arquebisbe de Tarragona. 

A més, ha quedat constància documental d’un parell de casos de noies 
que no prosperaren en la vida monàstica i que l’abandonaren després d’ha-
ver vestit l’hàbit. Josepa de Llorach, que el vestí el 18 de juliol del 1701, 
renuncià a l’hàbit el 31 març del 1716, com testimonia el rector Torrell, 
notari públic de Vallbona per l’autoritat ordinària, amb els testimonis de 
l’apotecari Josep Golferils i del ferrer Pere Camps, a instàncies de la priora 
Jerònima de Ribes, que va demanar a Torrell que aixequés acta que l’es-
mentada novícia no volia professar i manifestava la voluntat de marxar del 
monestir, fet que acceptà la priora presidenta en seu vacant.29 Uns anys 

29 AHAT, Capsa 4, número 18. Op. cit., p. 78 darrere.
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més tard, el 28 de febrer del 1728, Raimunda de Segrera també renuncià a 
l’hàbit que havia vestit el 20 d’octubre del 1722. 

Per tant, aquestes dues noies havien iniciat la seva vida monàstica però 
l’abandonaren abans de professar. Aquestes dues excepcions ens poden fer 
pensar en un cert grau de llibertat a l’hora de professar i ens permet con-
trarestar el que s’havia indicat anteriorment. 

Canviant de tema, a més de la seva procedència social privilegiada, les 
monges vallbonines eren dones poderoses, especialment la seva abadessa, 
baronessa de la baronia i, per tant, una dona amb poder en una societat 
on el poder el detenien els homes. Per tant, eren dones excepcionals, per la 
quota de poder (interna, sobre la comunitat, i externa, com a baronesses) 
que exerciren en una societat on a les dones se’ls reservava l’àmbit privat i 
no pas el públic. Totes les dones que arribaren al màxim poder intern de la 
comunitat vallbonina foren dones molt preparades i de gran vàlua personal 
i intel·lectual. Tot i això, moltes vegades el seu marge de maniobra era escàs 
com a conseqüència del control que sobre ella exerciren poders masculins, 
llecs i religiosos, des dels confessors o els visitadors de l’orde fins a les auto-
ritats de la baronia, procuradors i altres oficials dels quals depenien, perquè 
la clausura no els permetia exercir el seu càrrec plenament.

Les monges vallbonines també eren excepcionals en relació a les dones 
de la seva època perquè tenien un elevat nivell cultural i tant la lectura 
com l’escriptura formaven part de la seva vida diària. Per tant, les monges 
vallbonines tingueren accés a l’educació i a la cultura, un privilegi de què 
no gaudien la gran majoria de les dones (ni tampoc molts dels homes) de 
la seva època. Les monges vallbonines sabien llegir i escriure, fet que era un 
gran avenç i un fet inusual en aquell moment.

En aquest aspecte, el monestir de Santa Maria de Vallbona jugà un 
paper fonamental com a centre cultural i, sobretot educatiu, de primer 
nivell. Com ja s’ha indicat, les monges vallbonines pertanyien a la noblesa, 
per tant, a un grup preeminent en el domini de la lectura i l’escriptura, tot 
i que sovint l’alfabetització femenina en aquest grup social també era mí-
nima. Però, com que ingressava de petites al monestir, la tasca educativa de 
les famílies a les llars devia ser força limitada, per la qual cosa el monestir 
es va convertir en un espai pedagògic bàsic per aconseguir la plena alfabe-
tització de la comunitat monàstica. 

Aquesta necessitat d’alfabetització estava regulada per les constitucions 
de l’orde, que obligaven les monges a saber llegir per poder prendre part en 
l’ofici diví, obligació que era inqüestionable si s’aspirava a ocupar càrrecs 
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de govern i d’administració dins del monestir. La necessitat d’assolir una 
plena alfabetització era bàsica, perquè, tancades pels murs de la clausura 
vallbonina, lluny dels grans nuclis de població, les monges de Vallbona, 
encapçalades per la seva abadessa, havien de deixar constància de les ges-
tions, els decrets, les lleis, els moviments de la comunitat, etc., així com 
també mantenir correspondència amb els procuradors i altres càrrecs en 
nòmina del monestir que executaven les disposicions de la comunitat a 
l’exterior, amb la família i amb altres institucions i poders per tal de conèi-
xer les novetats de la pròpia família, notícies de caire nacional i internacio-
nal i l’evolució dels plets en defensa dels seus drets i privilegis que es duien 
a terme lluny de les parets del monestir.

Que les monges que van exercir algun dels nombrosos càrrecs de res-
ponsabilitat de la comunitat, que són les que han deixat testimonis escrits 
de la seva tasca, eren realment dones cultes i completament al  fabetitzades 
ho demostren els seus escrits, que permeten constatar una escriptura feme-
nina habitual i que totes elles sabien llegir, escriure i les operacions bàsi-
ques per al correcte desenvolupament dels seus càrrecs. 

Dades sobre edats d’exploració i d’ingrés extretes de les exploracions de la voluntat analitzades.
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Per tant, i com dèiem, les monges vallbonines eren dones totalment 
alfabetitzades, circumstància que representa una notable excepció pel que 
al tema de l’alfabetització femenina (i general) es refereix. 

D’aquesta manera, les hospitaleres emplenaven llibres de comptes i de 
notes sobre la seva gestió de l’hospital monàstic, com el registre conegut 
amb el nom de Llibre de notas del Ospital de Vallbona ahont se encontraran 
la renda de dit ospital […], iniciat per Maria Francesca de Segrera el 1762.30

Les arxiveres del monestir s’encarregaren d’escriure els índexs dels do-
cuments conservats a l’arxiu, així com també els llistats dels documents 
que es prestaven.31 

Les sagristanes, encarregades de la cura de la sagristia, dels ornaments 
litúrgics i de l’endreçament de l’església entre d’altres, portaven dos llibres 
de comptabilitat on s’havien d’anotar amb puntualitat el compte de la 
cera, així com també els llegats de misses, obres pies i aniversaris, amb la 
finalitat de facilitar la tasca de la sagristia. Un exemple d’aquesta feina és 
el Llibre de la segrestia del present Real Monastir y convent de Vallbona sagrat 
orde de Cister en lo arquebisbat de Tarragona.32

Pel que fa a les bosseres, encarregades de la gestió i administració dels 
recursos comunitaris, havien de tenir cura dels llibres de comptabilitat, per 
la qual cosa l’exercici de la tasca d’escriptura i càlcul era diària.33

Al seu temps, les priores, segona autoritat del monestir, s’encarregaven 
del Llibre de Nostra Senyora del Claustro del Real Monestir de, Vall-bona […], 

30 AMV, 10.2/2: 1804-1831. Vallbona. Llibre de comptes de l’hospital de Vallbona, iniciat per Francesca de 
Moxó, hospitalera del monestir. AMV, 11.12/8: 1762 - S. xviii. Vallbona. Llibre de comptes de l’hospital del 
monestir de Vallbona. Títol original: “Llibre de notas del Ospital de Vallbona...”. 

31 AMV, 17.3: 1713, novembre, 29 – [1788]. Vallbona. Op. cit. AMV, 17.4: [1794] – s. xix. Vallbona. Op. cit.

32 AMV, 8.5/11: 1762-1807. Vallbona. Llibretes de comptes de les distribucions de fundacions de misses, 
aniversaris i d’altres sufragis, començada per Maria Teresa de Castellví, sagristana del monestir de Vallbona. 
AMV, 8.5/12: 1770-1778. Vallbona. Llibreta de comptes de les distribucions de fundacions de misses, 
aniversaris i d’altres sufragis, començada per Maria Ignàsia de Moxó, sagristana del monestir de Vallbona. 
AMV, 11.12/1: 1675, març, 17 – 1719, febrer, 13. Vallbona. Llibre de comptes de la sagristia del monestir 
de Vallbona. Començat per Anna Maria de Castellví, sagristana menor de Vallbona. Títol original: “Llibre de 
comptes de la segristia, per donya Anna Maria de Castellví, comensa als 17 de mars del any 1675”. 

33 AMV, Llibre i comptes de recibo i gasto del Real Convent de Vallbona, 17 de març de 1673, sent bossera la senyora 
Maria de Borrell i d’Aguilaniu. AMV, Llibre dels comptes de la bosseria del Real Monestir de Vallbona, administrats 
per Teresa de Guiu, bossera, començant l’any 1712. AMV, Llibre del gasto i eixides del Real Monestir de Nostra 
Senyora de Vallbona, dirigit i administrat per la senyora Teresa de Guiu i Escolà, bossera de dit Real Monestir de 
Vallbona, fet en lo any 1714. AMV, Llibre de recibo del Real Monestir de Vallbona. Dirigit i administrat per la 
senyora bossera que actualment és i per temps serà. Començant lo dia primer de gener de 1760. AMV, Llibre de 
gasto del Real Monestir de Nostra Senyora de Vallbona, dirigit i administrat per la senyora bossera que actualment 
i per temps serà, començant lo primer dia de gener de 1760.
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iniciat per Jerònima de Ribes i de Boixadors el 1701. S’hi reflectia el nome-
nament de cada priora, ja que aquesta dignitat comportava encarregar-se de 
l’administració dels béns i de la capella de la Mare de Déu del Claustre.34

I, finalment, les abadesses, juntament amb les secretàries, que donaven 
fe i posaven per escrit tot el que passava al monestir, es dedicaren a anotar 
en els llibres de govern, de notes i de cort totes les decisions i resolucions 
de la comunitat, de la junta d’ancianes i de l’abadessa; temes relatius a la 
gestió de la baronia; problemes que sorgien amb altres institucions o amb 
els vassalls i la seva consegüent resolució, alhora que deixaven constància 
de l’evolució de la pròpia comunitat amb les vesticions, professions i de-
funcions de les seves membres.35

34 AMV, 11.12/3: 1701, juliol, 4 – segle xix. Vallbona. Llibre de comptes del benefici de Nostra Senyora del 
Claustre, instituït al monestir de Vallbona. Títol original: “Llibre de Nostra Senyora del Claustre, del Reial 
Monestir de Vallbona, fet per mi, dona Gerònima de Ribas i de Boxadors...”. 

35 AMV, 4.8/1: 1663, gener, 1 – s. xx. Vallbona. Op. cit. AMV, 4.8/2: 1716. novembre, 29 – s. xviii. Vallbona. 
Op. cit. AMV, 4.8/3: 1717, gener, 20 – 1853, març, 18. Op. cit. AMV, 4.8/5: 1767, desembre, 13 – 1808. 
Op. cit. AMV, 4.8/6: 1791 – s. xx. Op. cit. 

Portada interior del Llibre de Nostra 
Senyora del Claustre, del Reial Monestir de 
Vallbona, fet per mi, dona Gerònima de 
Ribas i de Boxadors... [AMV, 11.12/3]. 
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Però les dames que arribaren a la cúspide del poder monàstic, dones 
de gran vàlua personal i intel·lectual, molt preparades, cultes, intel·ligents 
i lletrades, mostraren la seva gran habilitat literària més enllà dels llibres de 
notes i de govern del monestir i de la correspondència del monestir. 

Així, l’abadessa Maria de Llúria fou l’autora del Directori espiritual, 
una obra mística i ascètica escrita en català; és un conjunt d’oracions sen-
zilles, íntimes i de consolació espiritual. Basada en els corrents tradicio nals 
de l’espiritualitat cistercenca, s’oposava al jansenisme i s’impregnava de ci-
tes de les Sagrades Escriptures, de la litúrgia i de sant Bernat. Contrària a la 
mística i a les penitències corporals, Maria de Llúria plantejava el camí de 
l’amor, el sofriment espiritual i la pregària com a camins per servir a Déu.36 

I d’una altra, Maria Teresa de Riquer i de Sabater, s’ha conservat part 
de la seva correspondència privada als arxius familiars.37 Així, podem apro-

36 Piquer i Jover, Josep Joan, “L’abadessa de Vallbona, Maria de Llúria, mestra d’esperit”, a Analecta Sacra 
Tarraconensia, 51-52 (1980-1981), p. 39-70.

37 A l’arxiu de la família de Riquer es conserven cartes de l’abadessa Maria Teresa de Riquer al seu germà Felip 
Marià datades del 18 de juliol, el 6 de novembre, el 14 de novembre i el 21 de novembre del 1775 i del 21 
de juliol, el 29 de juliol, el 5 d’agost, el 6 d’agost, 12 d’agost, 18 d’agost, 2 de setembre, 9 de setembre, 16 de 
setembre, 22 de setembre i 28 de setembre del 1788. 

Portades interiors dels dos llibres de govern de l’abadessa de Cortiada; el de l’esquerra 
correspon a l’any 1716, i el de la dreta al 1717. [AMV, 4.8/2 i 4.8/3].
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ximar-nos a la seva figura i personalitat des d’una altra perspectiva, la d’una 
Maria Teresa de Riquer més íntima, no només a la Maria Teresa de Riquer 
abadessa. Això és possible gràcies a diverses cartes dirigides al seu germà 
Felip Marià en què exposa vivències que succeeixen al monestir, fa referèn-
cia a la meteorologia, a la seva salut i a l’evolució de la família del germà a 
Barcelona, al mateix temps que li demana consell, assessorament o media-
ció en alguns plets del monestir. El pare d’aquests dos germans, Baltasar de 
Riquer, havia estat prèviament el destinatari de diverses cartes enviades per 
la seva tia Teresa de Guiu, també monja del monestir.38

Aquesta correspondència no és només una altra mostra de l’escriptura 
femenina habitual sinó que, novament, té més interès encara si es tenen en 
compte els baixos índexs d’alfabetització que existien a Espanya durant el 
període estudiat, sobretot els relatius al sexe femení. 

Malgrat aquest elevat nivell cultural de la comunitat vallbonina, cap 
monja no s’atreví a fer de cronista del monestir per respondre els cinc inter-

38 De nou, a l’arxiu de la família de Riquer es conserven tres cartes de Teresa de Guiu al seu nebot Baltasar 
datades del 19 de novembre i del 30 de novembre del 1710 i del 12 de març del 1712. 

Portada interior del Directori espiritual de 
Maria de Llúria. 
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rogatoris que el vicari general de la Congregació Cistercenca de la Corona 
d’Aragó, Antonio Latorre, va enviar als monestirs tot preguntant sobre la 
fundació, fundadors, forma d’elecció del superior i privilegis dels quals 
gaudia cadascun. L’abadessa Maria Teresa de Riquer va confiar la tasca al 
canonge premonstratenc Jaume Pasqual i Coromines (1736-1804). De la 
seva ploma en sortí el conegut com a Llibre Verd, una obra de referència en 
el món historiogràfic vallboní, publicat el 1800.39

Les monges de Vallbona no només sabien escriure, sinó que també 
eren bones lectores. Prova d’això són els 150 exemplars bibliogràfics que, 
gràcies a les notes autògrafes de propietat que hi van escriure les seves pro-
pietàries, podem associar amb monges del període estudiat. Alguns exem-
ples d’aquestes notes són: Lybre de dona Taresa de Ager y Queralt y esta en 

39 AMV, 17.7: 1800. Vallbona. Vallbona. Manuscrit que conté les respostes a l’interrogatori enviat al monestir de 
Vallbona pel Vicari General del Cister, amb les respostes elaborades pel canonge de Bellpuig de les Avellanes, 
Jaume Pasqual, després de consultar la documentació de l’arxiu de Vallbona És conegut usualment amb el nom 
de Llibre Verd. Títol original: “Respuesta a los cinco interrogatorios del señor Vicario General Cisterciense, que a 
solicitación de la mui ilustre señora doña Theresa de Riquer y de Sabater, abadesa, y de su real monasterio de Vallbona, 
ha trabajado, después de examinados los antiguos instrumentos de su Archivo, el doctor en derechos don Jayme Pasqual, 
canónigo premonstratense y ex-abad del real monasterio de Bellpuig de las Avellanas. Año 1800”. Sans i Travé, Josep 
Maria, El Llibre Verd del pare Jaume Pasqual. Primera història de Vallbona, Barcelona, Fundació Noguera, 2002. 

Reproducció de la carta que l’abadessa de Riquer envià al seu germà el 2 de setembre del 1788. 
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Valbona als 21 de novembre de any 1682, per religiosa de dita santa casa 
/ Este libro es de dona Teresa de Ager y Queralt y esta en Balbona als 21 de 
novembre de any 1682 per religiosa da dita santa casa / Ara es de dona Ma-
ria Francesca de Sagrera; Es de Maria Borrell; Es de Catharina Borras; Es de 
mi senyora dona Geronima Ribas y Boixados; Es de Anna Dalmau Donada; 
Este libro sirve para dona Maria Antonia de Pastor religiosa de Vallbona del 
1787 o Sirve para dona Maria Antonia de Sabater y Prior que Dios guarde 
los anyos le deseo Religiosa en su Monasterio de Vallbona entre d’altres.

Els títols són majoritàriament obres de caràcter litúrgic i religiós, ex-
cepte dues obres profanes. Entre les lectures més destacades ressalten obres 
dels sants més importants de la Reforma Catòlica, com sant Francesc de 
Sales i santa Teresa de Jesús; l’obra La imitación de Cristo y menosprecio 
del mundo, de T. Kempis; catecismes i explicacions de la doctrina; llibres 
d’exercicis, entre els quals sobresurten els de sant Ignasi de Loiola, a banda 
d’hagiografies i obres d’altres autors jesuïtes i de l’època del barroc. Les 
monges vallbonines compartien el gust per aquests autors amb la majoria 
de biblioteques religioses del període objecte d’estudi.

Portada interior del Llibre Verd 
[AMV, 17.7]. 
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L’elevat ambient cultural que es vivia a Santa Maria de Vallbona en 
aquell període també es va traduir em una gran quantitat d’obres d’art i en 
peces musicals destinades a les monges vallbonines. 

La comunitat de Santa Maria de Vallbona cercà la millora constant en 
l’art i l’arquitectura presents al monestir i no estalvià en reformes i cons-
truccions, tant de béns mobles (com cadires, crosses i estrades entre d’al-
tres) com immobles (millores en la construcció monàstica); tot plegat amb 
la finalitat de millorar la funcionalitat de diverses estances del monestir, 
però que alhora també donaven compliment, en alguns casos, als canvis 
estètics i decoratius que s’anaren imposant al llarg del període estudiat, 
com la nova ornamentació de l’església monàstica d’acord amb els gustos 
de l’època o l’encàrrec d’obres d’art molt diverses, des d’urnes i sagraris o 
mobles diversos fins a la construcció d’un nou i magnífic retaule major 
(encarregat per l’abadessa de Riquer i que fou cremat durant la Guerra 
Civil), passant per les campanes del monestir o la porta d’entrada. 

Per altra banda, el paper de la música dins del monestir era fonamen-
tal. Per això, la donada organista era molt important, ja que acompanyava 
a l’orgue els cants litúrgics durant les hores de cor; instruïa les monges en 

Obres d’art del monestir de Santa Maria de Vallbona corresponents al període estudiat. 
S’hi poden observar una calaixera neoclàssica de l’abadessa de Cortiada; les dues campanes 
del monestir (la Beneta, duta a terme durant l’abadiat de Cortit, i l’Assumpta, realitzada 
durant el de l’abadessa de Riquer; una urna per al monument de Dijous Sant encarregada 
per l’abadessa de Cortit i la portalada del monestir, l’ermita de l’hort, l’armari per guardar 
els documents a l’arxiu i el retaule barroc encarregats per l’abadessa de Riquer.
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el cant i era la mestra de la capella del monestir, tal com acrediten els vi-
llancets cantats en diverses vesticions i professions. 

Les monges també conrearen la seva faceta musical en base a l’apre-
nentatge de diversos instruments; l’estudi de cant; la còpia de partitures 
per encàrrec; un bon manteniment de l’orgue i les composicions musicals 
que es feren escriure amb la finalitat d’acompanyar les vesticions i profes-
sions monàstiques, anomenades villancets. 

En el període estudiat, es crearen aquestes composicions per ser canta-
des per la capella monàstica acompanyada d’alguns instruments per inter-
pretar aquesta música polifònica en honor a les novícies en les vesticions i a 
les noves monges en les professions. Generalment, tenien una ambientació 
pastoral i presentaven una sèrie de recursos semblants, com eren la con-
traposició entre el món exterior dolent que les noies abandonaven i el nou 
món que abraçaven quan abraçaven la religió; la imatge d’una vall com a 
lloc d’acollida, en referència clara a Vallbona; la comparació sovintejada 
de les novícies i les monges amb flors però també amb ocells, elements 
naturals, acolorits, clars i purs; el guiatge del mateix Jesús o de sant Bernat, 
emblema de l’orde cistercenc per sobre dels seus fundadors originals o de 
l’escriptor de la regla benedictina, etc. Finalment, s’ha de remarcar que 
sempre feien referència a les protagonistes d’aquells actes monàstics, tot 
presentant els seus noms, fent anagrames o altres jocs de paraules amb els 
seus cognoms, convertint les futures novícies o futures monges en diverses 
imatges poètiques, com les tres gràcies, flors, etc., o esmentant-ne l’edat 
(en els villancets que es cantaren en la presa d’hàbit de les germanes d’Ibà-
nyes Cuevas es remarca que les nenes tenien en aquell moment 13, 8 i 6 
anys, respectivament). 

A més, les mateixes monges feren composar diverses peces musicals 
mentre eren a Vallbona. No només els villancets ja comentats, sinó també 
altres composicions, com pot ser un oratori que Manuela de Desvalls i de 
Vergós feu musicar a Josep Tort, organista de Guimerà, en honor a santa 
Gertrudis Magna, el 1736. El títol complet d’aquesta peça era Oratorio 
myistico, y alegorico a las glorias de Sta. Gertrudis Magna i, com s’acaba d’in-
dicar, Manuela de Desvalls, religiosa professa de Santa Maria de Vallbona, 
el consagrà a santa Gertrudis a l’església del monestir els dies 17, 18 i 19 
de novembre del 1736.40 

40 Codina, Daniel, Catàleg dels villancicos i oratoris impresos de la Biblioteca de Montserrat. Segles xvii-xix, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 146. 
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Portada i fragments dels villancets 
que es cantaren en la presa d’hàbit 
de les germanes d’Ibànyes Cuevas. 

BNE. R/34985/25: Villancicos, que 
se cantaron en la solemnidad de To-

mar el Habito de religiosas las Nobles 
Señoras Doña Isabel, Doña Josefa y 

Doña Maria Gracia Ybañez Cuevas 
de Borrell, y de Copons, en el Real 

Monasterio de Nestra Señora de Vall-
bona, de la Orden Cisterciense. Can-

tolòs la Capilla del mismo Rl. Mo-
nasterio, siendo su Maestra la Señora 
Antonia Canals, y Benabarre: dia 15 

de octubre de 1753, Cervera, en la 
Imprenta de la Rl. Univ. Por Joseph 

Barbèr, y Compañia, [1753].

El 15 d’octubre de 1753, en la presa 
d’hàbit de les germanes d’Ibànyes 
Cuevas, Isabel, Josepa i Maria Gràcia, la 
capella del monestir, dirigida per Antònia 
Canals, va cantar uns villancets dedicats a 
les tres noves novícies.

“[…] seguid valientes el impulso santo, / 
fugitivas del suelo: / Entrad del Valle en 
el hermoso cielo, / para donde os destina 
/ nobleza propria, inspiracion Divina; 
/ mientras que aplauden vuestro ilustre 

aliento / ecos sonoros de harmonioso accento. 
/ Hymnos de alabanza / cantense al Señor, / 
que en tres niñas mira / triunfante su amor. 

Isabel, Josefa, y Gracia / son sus nombres; 
pero bien / dirà sin duda el que diga / que 

son tres Gracias las tres […] Al mundo todo 
han vencido, / tan tiernas como las veis; / en 
treze años la primera, / la otra en ocho, la 

otra en seis […]”.
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Portada i fragments dels villancets que es 
cantaren en la professió de Maria Gertrudis 
de Gallart, Maria Antònia de Gomar i Maria 
Ignàsia de Castellví. BNE. R/34985/24(1): 
Trisagio nupcial. Epithalamio del Cordero. 
Oratorio symbolico-sacro. Que se cantò en la 
solemne profession, y Velo de las Nobles Señoras 
D. Maria Gertrudis de Gallart, y de Carmona, 
D. Maria Antonia de Gomàr, y Cercòs y D. 
Maria Ignacia de Castellv,i y de Pontarrò, 
Religiosas Cistercienses en el Real Monasterio 
de N. Sra. de Vallbona. Publicòlo en musicos 
accentos el Lic. Joseph Tort, Maestro de Capilla 
de Santa Coloma de Queralt, y lo cantò la 
del mismo Real Monasterio. Dia 25 de Abril 
1752, Tarragona, en la Imprenta de Joseph 
Barber, impressor, [1752].

El 25 d’abril de 1752, a la professió de Maria 
Gertrudis de Gallart i de Carmona, Maria 
Antònia de Gomar i de Cercós i Maria 
Ignàsia de Castellví i de Pontarró, la capella 
del monestir va cantar un oratori simbòlic 
sacre titulat Trisagio nupcial, epithalamio del 
Cordero musicat per Josep Tort, mestre de 
capella de Santa Coloma de Queralt.

“[…] A los hombres, y al mundo serè muerta, 
/ para lograr en Dios la vida cierta. / Lo 

aMARGO del amor es mi divisa; […]” (al 
cantó de la paraula mig en majúscules hi ha 
un asterisc que ens remet a una nota situada 

en el marge dret que diu “Anagrama de 
Gomàr”).

“El amor de mi pecho, Dueño mio, / le dà mi 
nombre mas que mi alvedrio. / IGNACIA soy, 
y nacì en llama, / que por eco despide al ayre 
[…] / y por vuestro amor lo dexo todo […]”.
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Portada i fragments dels villancets que es 
cantaren en la professió de Caterina de 

Gras i de Maria Teresa de Castellví. BNE. 
R/34985/26: Villancicos, que en la solemne 
profession, y velo de las nobles señoras Doña 
Catalina de Gràs, y de Jordàna: y de Doña 

Maria Teresa de Castellvì, y de Pontarró. En 
el Real Monasterio Cisterciense de Nuestra 

Señora de Vallbona. Cantò la Capilla de dicho 
Real Monasterio. Siendo su maestra la señora 

Antonia Canals, y Benabarre. Dia 18 de Mayo 
1755, Tarragona, en la Imprenta de Joseph 

Barber, impress., [1755].

El 18 de maig de 1755 la capella del 
monestir, sent la seva mestra Antònia Canals 
i Benabarre, va cantar uns villancets en la 
professió de Caterina de Gras i de Jordana 
i de Maria Teresa de Castellví i de Pontarró.

“Dos Navecillas à un tiempo / surcando, en 
curso veloz, / las Olas del Mar de el Mundo / 

al Puerto retiran oy […]”.
“Del borrascoso Mar, con luz divina, / 

Bernardo ha trasladado / a Maria Teresa, 
y Catalina, / que en su fertil Jardin ha 
trasplantado: / añadiendo primores / al 

vergel de Vall-bona, / estas dos Flores. / Entre 
las Rosas dos Azuzenas, / Bellas y hermosas 
de candor llenas, / de este jardín: quieren 

luzir. / De un antiguo solàr es nueva Planta 
/ la que hoy se trasplanta, / noblemente 
entroncada, Estirpe ufana / De Gràs, y 

de Jordàna. / Pimpollo es la segunda, / de 
una rama fecunda, / que ha dado, en todos 

tiempos, à esta valle / plantas ilustres con que 
hermosealles, / pues que de Castellvì nunca 

faltado / Plantèl, en esta Casa radicado […]”.
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Portada i fragments dels villancets que es 
cantaren en la professió de Maria Antònia 
de Pastor. BNE. R/34985/30: Villancicos 
que se cantaron en la Profession, y Velo de la 
Noble Señora Doña Maria Antonia Pastòr 
de Grau, en el Real Monasterio de Nuestra 
Señora de Vallbona de la Orden Cisterciense, 
dia 18. de Octubre de 1768. Puestos en 
Musica, por el Reverendo Domingo Anclusa, 
Presbytero, y Maestro de Capilla de la Villa de 
Guissona, Cervera, en la Imprenta de la Real 
Universidad, [1768].

El 18 d’octubre de 1768 es cantaren uns 
villancets en la professió de Maria Antònia 
de Pastor i de Grau, musicats per Domingo 
Clusa, prevere i mestre de capella de 
Guissona i publicats per la impremta de la 
universitat de Cervera.

“Como la fiel Mariposa / suele amante, y 
presurosa / dar sus tornos al ardor, / assi una 
bella Zagala / alas que tiene de amor / buela 
montes fervorosa, / dando la vida animosa, / 

muriendo por un Pastor […]”.
“La castidad hermoséa / el noble blason 

sagrado, / que rinde de su nobleza / al Esposo 
Soberano: / De Virtudes amena / noble 

Pastora / de el Ber nardo Cogulla / viste en 
Vallbona”.
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  Conclusions

Per acabar, ens agradaria posar de relleu la riquesa de la comunitat 
monàstica vallbonina del segle xviii. Aquesta centúria ha estat, en general, 
poc treballada pels historiadors del monestir, que n’esmenten alguns fets 
però de manera força superficial (amb l’excepció notòria de l’Abaciologi de 
Vallbona, de Josep Joan Piquer i Jover) en comparació amb l’interès que 
ha despertat el tema dels orígens i l’esplendor de l’època medieval. Davant 
dels nombrosos estudis sobre aquest període primigeni, l’època moderna 
i, en especial, la centúria que hem treballat, ha estat poc estudiada. A més, 
moltes vegades se segueix el mateix patró d’anàlisi: una època medieval rica 
i esplendorosa i una època moderna que comporta una progressiva deca-
dència que tingué el seu colofó final en l’època contemporània. 

Tenint present la realitat dibuixada en aquest article, aquesta visió ha 
de ser clarament matisada, ja que l’anàlisi presentada permet veure que 
aquesta decadència i aquesta crisi que molts associen amb el segle xviii 
no és tan destacada: l’economia monàstica visqué un bon moment; no 
faltaren vocacions i el nombre d’entrades de noves monges es va mantenir 
estable al llarg del segle; la comunitat no defallí i, malgrat que vivia en cases 
particulars i contemplava poc la vida comunitària, no protagonitzà cap es-
càndol, etc. A més, com també s’ha vist, el monestir era un centre cultural 
i educatiu femení de primer ordre per a les integrants de la noblesa que hi 
ingressaren, un fet francament remarcable. I finalment val la pena afegir 
que l’abadessa continuava essent una senyora jurisdiccional i gaudia d’una 
quota de poder destacada per a una dama d’aquella època. 

Sí que és veritat, i també s’ha esmentat, que l’Antic Règim començava 
a presentar importants fissures i, en el cas del monestir femení, el segle 
xviii és sinònim d’un conflicte cada cop més gran amb els vassalls en de-
fensa dels drets i prerrogatives del monestir com a senyor feudal. Però la 
comunitat monàstica femenina va saber estar a l’altura de les variables i 
canviants circumstàncies i defensar fermament els seus privilegis. Per tant, 
decadència o, fins i tot, crisi potser sí, però en alguns aspectes característics 
del període de finals de l’Antic Règim. Per contra, la comunitat del mones-
tir de Santa Maria de Vallbona seguí vivint en un espai privilegiat i gaudint 
d’una vida privilegiada, tot fent més gran encara la història vallbonina. 
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  Documents d’arxiu

ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó

Consell d’Aragó. Lligall 0643, núm. 050: “Sobre las pretensiones del 
abad de Poblet y la abadesa de Vallbona, acerca de la visita de este 
monasterio”. 

Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1715, núm. 4, Ab: “Barcelona, año 
1715. Desvalls. Número 28. Sequestros. Original processo de dona Ma-
nuela Desvalls y de Vergos religiosa del monasterio de Vallbona. Petición 
al real fisco del Real Patrimonio”. 

Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1715, núm. 7, Ab: “Barcelona, año 
de 1715. Religiosas de Castellví i Obando. Sequestros. Original del pro-
cesso informativo a instancia de las señoras religiosas del monasterio de 
Vallbona dona Maria i dona Jeronima Castellví i Obando por justifica-
cion de sus alimentos. En el tribunal y juzgado de la Superintendencia”. 



Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1718, núm. 7, Aj: “El capellán 
mayor de la capilla del palau de la condesa de Barcelona contra el fis-
cal”. (El procés de les germanes Castellví s’inicia a la signatura Ak 
d’aquesta mateixa sèrie i després continua barrejat amb el procés 
propi de la signatura Aj). 

Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1718, núm. 7, Ak: “Barcelona, año 
1718. Doña Maria de Castellvi y doña Jeronima de Castellvi monjas 
del Real Monasterio de Vallbona. Processo justificativo de una pencion 
de 30 libras. Autos de la General Superintendencia”.

Reial Patrimoni, BGC, Processos, 1727, núm. 4, Bk: “Barcelona, año 
1727. La venerable abadeza y monasterio de religiosas de la orden cis-
terciense de Nuestra Señora de Vallbona contra el regio fisco. Originales 
autos sobre la percepcion anua de 26 quintales de azeyte que percibe la 
dicha abadessa sobre el patrimonio antiguo de SM”.

AHAT: Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Capsa 4, número 2i. Fons: Monges Cistercenques – Vallbona de les 
Monges. Documentació: Exploracions de voluntat (1681-1777). 
Idiomes: castellà, català i llatí. 

Capsa 4, número 16. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les 
Monges. Documentació: Manual notarial (1704-1710). 

Capsa 4, número 17. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les 
Monges. Documentació: Manual notarial (1711-1714). 

Capsa 4, número 18. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les 
Monges. Documentació: Manual notarial (1715-1719). Títol ori-
ginal: “Borrador eo Manual dels actes rebuts en los anys 1715, 1716, 
1717 i 1718. Con quals son continuats en lo present llibre y presos per 
lo reverent Francisco de Torrell i Freixa, prevere y rector de la parroquial 
iglesia de Vallbona de las Monjas archabisbat de Tarragona”. 

Capsa 4, número 19. Fons: Parròquia de Santa Maria de Vallbona de les 
Monges. Documentació: Manual notarial (1720-1731). 

AHN: Archivo Histórico Nacional

Consells, lligall 19675: “Patronato de Aragón. Expedientes particulares 
desde 1700 a 1766: Tarragona JMJ año de 1753. Omells de Na Gaia. 
Eclesiastico. Pieza. La Abadesa de Balvona sobre que se le mantenga el Pa-
tronato y Presentacion del Curato de Omells. Por la Secretaria de Aragon”. 
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AMP: Arxiu del Monestir de Poblet

III-16/4: 1692. Poblet i Vallbona. Visita de l’abat de Poblet a Vallbona 
refusada per l’abadessa. 

AMV: Arxiu del monestir de Santa Maria de Vallbona. 

Llibre i comptes de recibo i gasto del Real Convent de Vallbona, 17 de març 
de 1673, sent bossera la senyora Maria de Borrell i d’Aguilaniu.

Llibre dels comptes de la bosseria del Real Monestir de Vallbona, adminis-
trats per Teresa de Guiu, bossera, començant l’any 1712. 

Llibre del gasto i eixides del Real Monestir de Nostra Senyora de Vallbona, 
dirigit i administrat per la senyora Teresa de Guiu i Escolà, bossera de 
dit Real Monestir de Vallbona, fet en lo any 1714. 

Llibre de recibo del Real Monestir de Vallbona. Dirigit i administrat per 
la senyora bossera que actualment és i per temps serà. Començant lo dia 
primer de gener de 1760. 

Llibre de gasto del Real Monestir de Nostra Senyora de Vallbona, dirigit 
i administrat per la senyora bossera que actualment i per temps serà, 
començant lo primer dia de gener de 1760.

3.0/8: 1781, gener, 20. Vallbona. Ramon López i Fornaguera, notari de 
Tàrrega, certifica, a requeriment de Maria Teresa de Riquer i de Sa-
bater, abadessa de Vallbona, que a l’arxiu del monestir de Vallbona, 
es troben, en el sac anomenat “Sant Robert”, tres documents cor-
responents a diversos privilegis de Vallbona, dels anys 1191, 1192 
i 1196. 

3.1/9: Segle xviii. L’abadessa del monestir de Vallbona aprova un con-
veni amb compradors de terres en el terme de Vallbona, a condició 
de respectar la clausura monàstica i els drets dominicals i jurisdicci-
onals del monestir. 

3.2.1/2: 1717, febrer, 1. Barcelona. Morenes i Moras, assessor del mo-
nestir de Vallbona, aconsella a l’abadessa del monestir per a què Vall-
bona pugui continuar gaudint dels 26 quintars d’oli anuals que rep 
de les rendes reials de Tortosa, i també de la càrrega setmanal de sal 
procedent de Cardona. 

3.2.1/3: 1729, març, 26. [Barcelona]. Antonio de Sartine, intendent ge-
neral del rei a Catalunya, dicta sentència a favor del monestir de Vall-
bona, per la qual el monestir pot seguir gaudint del dret de rebre 26 
quintars d’oli anuals procedents de Tortosa, i a càrrec del reial fisc. 
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3.2.1/4: 1799, desembre, 3. Barcelona. El comptador de la intendència 
del Principat de Catalunya reconeix el dret del monestir de Vallbona 
de rebre 26 quintars d’oli de Tortosa, anualment, i a càrrec del reial 
fisc, d’acord amb la sentència dictada sobre aquest afer l’any 1729. 

3.2.1/5: [s. xviii. Vallbona]. L’abadessa i el monestir de Vallbona supli-
quen al superintendent general de les rendes reials que elevi al rei el 
desig del monestir de seguir rebent els 26 quintars d’oli de Tortosa, 
a càrrec del reial fisc, cada any. 

3.2.1/6: 1800, març , 17 – 1800, març, 24. Barcelona. Lligall docu-
mental que conté diverses notificacions de la comptadoria de la in-
tendència del Principat de Catalunya, dirigides al monestir de Vall-
bona, sobre la qüestió del dret de Vallbona de rebre anualment 26 
quintars d’oli de Tortosa, a càrrec del reial fisc. 

4.0/3: 1742, gener, 3. Roma. El Papa Benet xiv dicta un breu referit a 
la inviolabilitat de la clausura monàstica femenina. 

4.0/4: segle xviii. Vallbona. Normatives monàstiques destinades a re-
glamentar algunes visites, de manera que no destorbin la clausura. 

4.0/5: 1748-67. Vallbona. Normatives monàstiques a aplicar a Vallbo-
na, referides a la clausura, aplicades per l’abadessa Agnès de Cortit i 
de Colomina.

4.8/1: 1663, gener, 1 – s. xx. Vallbona. Llibre de capítols i resoluci-
ons del monestir de Vallbona, iniciat durant l’abadiat de Magdalena 
d’Areny i de Toralla. Títol original: Llibre de capítols, propositions y 
resulutions del insigne y real convent de Nostra Senyora de Vallbona, fet 
lo primer dia de iener de 1663, essent abadessa mi senyora dona Mag-
dalena de Areny i de Toralla. 

4.8/2: 1716. novembre, 29 – s. xviii. Vallbona. Llibre de resolucions i 
cròniques del monestir de Vallbona, iniciat durant l’abadiat de Ma-
nuela de Cortiada i de Pujalt. Títol original: Llibre y armes de la 
ilustre abadessa Cortiada. Als 29 de novembre de l’any 1716. 

4.8/3: 1717, gener, 20 – 1853, març, 18. Vallbona. Llibre de la cort de 
l’abadessa del monestir de Vallbona, Manuela de Cortiada i de Pujalt. 
Títol original: Llibre de la cort de la molt ilustre y noble mi senyora dona 
Emanuela de Cortiada i de Pujalt, abadessa del Reial Monestir de Nostra 
Senyora de Vallbona, sagrat orde del Cister, fet al 20 de gener de 1717. 

4.8/5: 1767, desembre, 13 – 1808. Vallbona. Llibre de resolucions i 
notes de Maria Teresa de Riquer i de Sabater, abadessa del monestir 
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de Vallbona. Títol original: Llibre de notes de la abadessa Riquer i de 
dona Maria Josepa de Moxó, abadessa. 

4.8/6: 1791 – s. xx. Vallbona. Llibre d’acords i de la secretaria del mo-
nestir de Vallbona, començat durant l’abadiat de Maria Teresa de Ri-
quer i de Sabater. Títol original: Llibre de secretaria o acuerdos presos 
per la santa comunitat del Real Monestir de Nostra Senora de Vallbona. 
Comensat en lo any 1791.

5.5/5: 1731, juny, 21. Vallbona. Agustí de Campderrós i Figuerola, 
abat de Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita 
canònica al monestir de Vallbona. 

5.5/6: 1738, març, 10. Vallbona. Francesc Huguet, abat del monestir 
de Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita ca-
nònica al monestir de Vallbona.

5.5/7: 1779, octubre, 27. Vallbona. Antoni Folch, abat del monestir de 
Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canò-
nica al monestir de Vallbona. 

5.5/8: 1785, octubre, 10. Vallbona. Joan Sabater, abat del monestir de 
Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canò-
nica al monestir de Vallbona. 

5.5/9: 1790, octubre, 24. Vallbona. Josep Mestres, abat del monestir de 
Santes Creus i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canò-
nica al monestir de Vallbona.

5.5/10: 1799, juny, 1. Vallbona. Antonio Latorre, abat del monestir de 
Veruela i visitador de l’orde de Cister, efectua una visita canònica al 
monestir de Vallbona. 

6.0/11: 1685, maig, 22. Preixana. Declaració del Dr. Ramon Jover, as-
sessor del monestir de Vallbona, en relació amb diversos assumptes 
relatius amb l’administració de la Baronia de Vallbona. 

6.0/12: 1701, juny, 30 – 1711, gener, 13. Lligall de correspondència 
administrativa del monestir de Vallbona, corresponent al període de 
l’abadessa Anna Maria de Castellví i de Pons, amb un total d’11 lletres. 

6.0/14: 1716, novembre, 30 – 1747, abril, 27. Lligall de correspondèn-
cia administrativa del monestir de Vallbona, corresponent al període de 
l’abadessa Manuela de Cortiada i de Pujalt, amb un total de cinc cartes.

6.0/20: S. xviii. Vallbona. L’abadessa del monestir de Vallbona comu-
nica a Manuel Peramaro, secretari del capità general de Catalunya, 
diversos afers de caire administratiu referits a Vallbona. 
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6.2/55: 1797, octubre, 23. Veruela. Antonio Latorre, abat del monestir 
de Veruela i vicari general, tracta amb Maria Teresa de Riquer i de 
Sabater, abadessa del monestir de Vallbona, diverses qüestions referi-
des a la designació de confessors i a la jurisdicció de l’abat de Santes 
Creus sobre Vallbona. 

6.2/56: 1797, octubre, 24. Veruela. Antonio Latorre, abat del monestir 
de Veruela, tracta amb Tomàs Riera, abat del monestir de Santes 
Creus, sobre els poders de delegació de Veruela i Santes Creus sobre 
el monestir de Vallbona.

6.2/60. Segle xviii. Vallbona. L’abadessa del monestir de Vallbona con-
sulta a l’abat general de l’orde de Cister algunes qüestions referides 
als confessors del monestir. 

8.5/11: 1762-1807. Vallbona. Llibretes de comptes de les distribucions 
de fundacions de misses, aniversaris i d’altres sufragis, començada 
per Maria Teresa de Castellví, sagristana del monestir de Vallbona. 

8.5/12: 1770-1778. Vallbona. Llibreta de comptes de les distribucions 
de fundacions de misses, aniversaris i d’altres sufragis, començada 
per Maria Ignàsia de Moxó, sagristana del monestir de Vallbona.

9.0/1: 1802, agost, 26. Vallbona. L’abadessa i comunitat del monestir 
de Vallbona, responent a les súpliques de l’ajuntament, particulars 
i veïns del poble de Vallbona, cedeixen un terreny dins el terme de 
Vallbona, anomenat “La Closa”, per a construir-hi un cementiri. 
D’altra banda, el poble de Vallbona resta obligat al monestir, pel 
pacte del cementiri vell. 

10.2/2: 1804-1831. Vallbona. Llibre de comptes de l’hospital de Vall-
bona, iniciat per Francesca de Moxó, hospitalera del monestir. 

11.6/3: 1609-1699. Carpeta de rebuts corresponents a diversos as-
sumptes administratius del monestir de Vallbona, amb un total de 
50 unitats documentals. 

11.7/9: 1800, juny, 30. Vallbona. Maria Teresa de Riquer i de Sabater, 
abadessa del monestir de Vallbona, comunica a Bartomeu Soler, se-
cretari de l’arquebisbat de Tarragona, la suma del total de les rendes 
que rep Vallbona. 

11.10/15: 1765, maig, 4. Vallbona. Relació del nombre de monges 
i servidors del monestir de Vallbona, amb un balanç de l’estat de 
comptes amb especificació de les entrades i sortides. 
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11.12/1: 1675, març, 17 – 1719, febrer, 13. Vallbona. Llibre de comp-
tes de la sagristia del monestir de Vallbona. Començat per Anna Ma-
ria de Castellví, sagristana menor de Vallbona. Títol original: “Llibre 
de comptes de la segristia, per donya Anna Maria de Castellví, comensa 
als 17 de mars del any 1675”. 

11.12/3: 1701, juliol, 4 – segle xix. Vallbona. Llibre de comptes del be-
nefici de Nostra Senyora del Claustre, instituït al monestir de Vallbo-
na. Títol original: “Llibre de Nostra Senyora del Claustre, del Reial Mo-
nestir de Vallbona, fet per mi, dona Gerònima de Ribas i de Boxadors...”. 

11.12/8: 1762 - S. xviii. Vallbona. Llibre de comptes de l’hospital del 
monestir de Vallbona. Títol original: “Llibre de notas del Ospital de 
Vallbona...”. 

16.0: Plet de la clausura, des del 16.0/1 fins el 16.0/25.
16.1: Plet de la paternitat entre el monestir de Vallbona i el monestir de 

Poblet, des del 16.1/1 fins al 16.1/31. 
17.3: 1713, novembre, 29 – [1788]. Vallbona. Inventari documental de 

l’antic arxiu monàstic de Vallbona, començat a redactar per Marià de 
Boneu, durant el període de seu vacant i de priorat de Jerònima de 
Ribes. Es coneix usualment amb el nom d’Índex Vell. Títol original: 
Llibre major repertori i haepilago de tot lo que conté lo real archiv de 
Nostra Senyora de Vallbona. 1713. Seu vacant. 

17.4: [1794] – s. xix. Vallbona. Inventari documental de l’antic arxiu 
monàstic de Vallbona, conegut usualment amb el nom d’Índex nou.

17.7: 1800. Vallbona. Vallbona. Manuscrit que conté les respostes a l’in-
terrogatori enviat al monestir de Vallbona pel Vicari General del Cis-
ter, amb les respostes elaborades pel canonge de Bellpuig de les Ave-
llanes, Jaume Pasqual, després de consultar la documentació de l’arxiu 
de Vallbona És conegut usualment amb el nom de “Llibre Verd”. Títol 
original: “Respuesta a los cinco interrogatorios del señor Vicario General 
Cisterciense, que a solicitación de la mui ilustre señora doña Theresa de 
Riquer y de Sabater, abadesa, y de su real monasterio de Vallbona, ha 
trabajado, después de examinados los antiguos instrumentos de su Archi-
vo, el doctor en derechos don Jayme Pasqual, canónigo premonstratense 
y ex-abad del real monasterio de Bellpuig de las Avellanas. Año 1800”. 
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AMV. FP: Arxiu del monestir de Santa Maria de Vallbona. Fons Piquer. 

Sobre número 10: “Exploracions de la voluntat (segle xviii)”
Sobre número 11: “Exploracions de la voluntat (segle xvii)”.
Sobre número 42: “Donació pels vescomtes de Cardona del tribut de 

la sal (1795-1819)”.
Sobre número 58: “Cartes dels advocats de l’abadessa en el plet de 

Poblet (1691-1698). 

AR: Arxiu de la família de Riquer. 

Cartes de Teresa de Guiu al seu nebot Baltasar.
Carta del 19-XI-1710
Carta del 30-XI-1710
Carta del 12-III-1712

Cartes de l’abadessa Maria Teresa de Riquer al seu germà Felip Marià.

Carta del 18-VII-1775
Carta del 6-XI-1775
Carta del 14-XI-1775
Carta del 21-XI-1775
Carta del 21-VII-1788
Carta del 29-VII-1788
Carta del 5-VIII-1788
Carta del 6-VIII-1788
Carta del 12-VIII-1788
Carta del 18-VIII-1788
Carta del 2-IX-1788
Carta del 9-IX-1788
Carta del 16-IX-1788
Carta del 22-IX-1788
Carta del 28-IX-1788

BC: Biblioteca de Catalunya

BC. F.Bon. 5467: [MARIA DE BORRELL], Iesus, Maria, Ioseph, con N. 
P. S. Bernardo. Manifiesto por la muy illustre señora D. Maria de Bor-
rell, abadessa del real monasterio de Nuestra Señora de Vallbona, s. l., 
s. n., post. a 1667, pàgina 1. 
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BNE: Biblioteca Nacional de España

R/34985/24(1): Trisagio nupcial. Epithalamio del Cordero. Oratorio 
symbolico-sacro. Que se cantò en la solemne profession, y Velo de las 
Nobles Señoras D. Maria Gertrudis de Gallart, y de Carmona, D. Ma-
ria Antonia de Gomàr, y Cercòs y D. Maria Ignacia de Castellv,i y de 
Pontarrò, Religiosas Cistercienses en el Real Monasterio de N. Sra. de 
Vallbona. Publicòlo en musicos accentos el Lic. Joseph Tort, Maestro de 
Capilla de Santa Coloma de Queralt, y lo cantò la del mismo Real Mo-
nasterio. Dia 25 de Abril 1752, Tarragona, en la Imprenta de Joseph 
Barber, impressor, [1752].

R/34985/25: Villancicos, que se cantaron en la solemnidad de Tomar el 
Habito de religiosas las Nobles Señoras Doña Isabel, Doña Josefa y Doña 
Maria Gracia Ybañez Cuevas de Borrell, y de Copons, en el Real Mo-
nasterio de Nestra Señora de Vallbona, de la Orden Cisterciense. Can-
tolòs la Capilla del mismo Rl. Monasterio, siendo su Maestra la Señora 
Antonia Canals, y Benabarre: dia 15 de octubre de 1753, Cervera, en 
la Imprenta de la Rl. Univ. Por Joseph Barbèr, y Compañia, [1753].

R/34985/26: Villancicos, que en la solemne profession, y velo de las nobles 
señoras Doña Catalina de Gràs, y de Jordàna: y de Doña Maria Teresa de 
Castellvì, y de Pontarró. En el Real Monasterio Cisterciense de Nuestra 
Señora de Vallbona. Cantò la Capilla de dicho Real Monasterio. Siendo 
su maestra la señora Antonia Canals, y Benabarre. Dia 18 de Mayo 
1755, Tarragona, en la Imprenta de Joseph Barber, impress., [1755]. 

R/34985/30: Villancicos que se cantaron en la Profession, y Velo de la No-
ble Señora Doña Maria Antonia Pastòr de Grau, en el Real Monasterio 
de Nuestra Señora de Vallbona de la Orden Cisterciense, dia 18. de Oc-
tubre de 1768. Puestos en Musica, por el Reverendo Domingo Anclusa, 
Presbytero, y Maestro de Capilla de la Villa de Guissona, Cervera, en la 
Imprenta de la Real Universidad, [1768].
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SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIX: 91-134 (2018)

El claustre posterior del monestir de Santes 
Creus. Una perspectiva des del Cister de la 
Corona d’Aragó1

Si nos paramos a reflexionar un momento en la situación relativa 
de esta gran masa de edificios, observaremos desde luego la notable 
circunstancia o coincidencia de que, a proporción desde la portada 
general del monasterio se va andando hacia Oriente, aparecen en 
orden retrógrado consecutivo los edificios más antiguos y primiti-
vos, señalando la colocación y dirección de ellos el origen de donde 
provinieron aquéllos austeros institutos, y las transiciones sucesivas 
de su incrementos hasta nuestra actual civilización. Si tomándolo 
en sentido inverso, desde la desnuda capilla, o digámosle iglesia 
de san Bernardo, situada a oriente del convento, nos dirigimos 
al Occidente siguiendo con los monumentos del arte los pasos de 
los sucesores de aquel santo reformador, se descubre la relajación 
paulatina que los siglos y las costumbres introdujeron en la disci-
plina de las primeras y rígidas constituciones, que sólo instantáne-
amente consiguieron reformar los Bernardos y los Vargas, llegando 
en fin a la portada general al Occidente del monasterio, límite 
del engrandecimiento de este regio cenobio, por donde desapareció 

1 Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte “Aragonia cisterciensis. Espacio, arquitectura y función 
en los monasterios de la Orden de Císter en la Corona de Aragón”, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, HAR2015-63772-P.

Eduardo Carrero Santamaría 
Universitat Autònoma de Barcelona
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con los religiosos una institución que a su tiempo había dado a la 
Europa bárbara los más óptimos y razonados frutos.2

Amb aquestes paraules, Bonaventura Hernández Sanahuja (1810-
1891) dissenyà un passeig ideològic, estilístic i evolucionista, per les runes 
del monestir de Santes Creus. Caminava a través d’un temps que portava 
des d’allò més antic fins a allò més nou, des de la puresa i el rigorisme fins al 
relaxament de costums. Seguint la seva interpretació, l’origen del conjunt 
monàstic es trobava a la capella de la Trinitat, el petit edifici de culte que 
presideix la zona oriental del monestir, al voltant del qual s’haurien situat 
les estances originals de l’etapa fundacional i, veïnes d’aquestes, les dels reis 
protectors: l’estància de dona Peronella i els palaus de Jaume II i Pere III 
(fig. 1). Organitzant-los, un claustre vertebrador —el tradicionalment 
anomenat claustre vell— que fou ampliat cap a occident amb un de nou i 
més gran ara vinculat a la gran església abacial. Tant a l’església començada 
en el segle xii i acabada en el xiii, com en les galeries claustrals del xiv, ja es 
veia el relaxament de l’orde, més atent a les vel·leïtats del món traduïdes en 
luxes escultòrics onsevulla i en un descomunal panteó nobiliari que articu-
lava els seus murs perimetrals. En bona mesura aquesta continua essent la 
interpretació del monestir acceptada per bona part de la historiografia: 
la major antiguitat de la capella de la Trinitat, els orígens del monestir en el 
seu entorn, l’omnipresència règia i aristocràtica en tot allò relatiu a la seva 
fàbrica… Com intentarem demostrar, l’encantadora al·legoria del passeig 
a través del temps, la runa i l’estil proposada per l’historiador tarragoní 
s’ha de matisar en tot allò que fa referència a la cronologia de les obres del 
monestir i a la realitat i als objectius de la participació real, però també 
ens hauria de portar a una profunda revisió del significat dels seus edificis 
i a la seva interpretació funcional que, precisament, s’ha de començar per 
l’entorn del seu segon claustre.

L’anomenat claustre posterior és un conjunt mal conegut. I no és es-
trany. Es tracta d’una peça singular, tant des de l’estudi constructiu com 
des de la seva anàlisi funcional. Les seves arcades són una obra tardana, 
aixecades per organitzar un conjunt de dependències que ja estaven edifi-

2 Hernández Sanahuja, Buenaventura, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, su fundación, progresos, 
ruina y restauraciones verificadas hasta el presente, Tarragona, 1886, p. 35. L’al·lusió a “los Vargas” és en 
referència a la reforma de fra Martín de Vargas (†1446), monjo de Santa María de Piedra, que fou el germen 
de la congregació cistercenca de Castella durant el segle xv.
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Fig. 1. Santes Creus. Planta general del monestir.
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cades en aquesta zona. Ha arribat fins als nostres dies completament alterat 
després de les reconstruccions i restauracions que modificaren la seva imat-
ge i la seva estructura, ja mancat de les cel·les construïdes sobre les seves 
galeries i amb un nivell de sostrada més elevat de l’original.3 En el seu mo-
ment fou anomenat el “claustre vell”, atribuint-li una major antiguitat que 
al claustre principal. Al moment d’emparentar-lo amb l’obra de la infer-
meria i la capella de la Trinitat, considerada per molts l’origen del monestir 
actual, també el seu claustre era considerat una peça antiga. Recordem aquí 
que el claustre major que avui veiem és en realitat el segon que articulà les 
dependències monàstiques, precedit per un de previ del qual en resten les 
petjades d’arcs de mig punt i els seus suports en els murs perimetrals de la 
galeria de l’església. Posteriorment, la crítica va decidir referir-se a ambdós 
espais com el claustre “anterior” pel de l’església i el “posterior” pel de la 
infermeria. En aquest treball ens referirem a ambdós com el claustre major 
i el claustre menor. Major perquè és el pati original de la comunitat, el que 
organitzava les seves oficines i pel qual discorrien les processons principals, 
i menor perquè és un claustre per a un espai de serveis, que relaciona la 
infermeria, el palau abacial i altres sales, com tindrem ocasió de veure.

Doncs bé, centrant-nos ara en el claustre major, Jaime Villanueva el 
considerà “antic, de construcció humil”; Bonaventura Hernández Sanahu-
ja el feu contemporani de l’església i Ramon Salas arribà a datar les seves ar-
cades a l’any 1163. Com deia, la seva suposada cronologia primerenca no-
més es basava en el fet que en el seu entorn s’ubicà la capella que també la 
tradició havia convertit en l’església inicial del conjunt.4 En clau de teoria 
de l’estil, no deixa de sorprendre que la manca de capitells historiats també 
contribuís a la seva consideració primerenca, producte de “l’austera sim-
plicitat del monjo de Claravall”.5 Però filar més en aquest sentit és difícil. 
La zona oriental del monestir és la que més ha sofert el pas del temps, fins 
a arribar a finals del segle xix molt afectada pels esfondraments que havien 

3 Fort i Cogul, Eufemià, “Les millores al claustre vell de Santes Creus”, a La Cruz, 19 d’abril del 1930, i 
Vives y Miret, José, “El enigma del claustro posterior de Santes Creus”, a Santes Creus, Boletín del Archivo 
Bibliográfico de Santes Creus, 2 (1955), p. 75-94.

4 Villanueva, Jaime, Viage literario a las iglesias de España, vol. XX, Madrid, 1851, p. 132; Hernández 
Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. 34; Salas Ricomà, Ramon, Guía histórica y artística del monasterio 
de Santas Creus, Tarragona, 1894 (reed. Valladolid, 2015), p. 34; Barraquer y Roviralta, Cayetano, Las 
casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo xix, 2 vols., Barcelona, 1906, I, p. 294.

5 Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. 35. I l’insubstituïble Fort i Cogul, Eufemià, Santes 
Creus de l’exclaustració ençà. La gestió dels organismes que n’han tingut cura, Tarragona, 1972.
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destruït diverses de les seves zones. Les fotografies antigues del conjunt 
són explícites. Les cel·les o la infermeria amb els seus annexos quedaren 
parcialment esfondrades i les intervencions per a la restauració i la conso-
lidació de la runa entre els segles xix i xx provocaren l’enderrocament de 
panys de mur i deixaren com a testimonis restes d’arcs i paraments menys 
afectats pel desastre, però de molt difícil interpretació per al visitant.6 Així 
ho recollí en el pròleg del seu llibre Hernández Sanahuja, tot descrivint el 
lamentable estat del conjunt des del 1835 en endavant i indicant les actua-
cions puntuals de reparació i posada de portes que, dutes a terme des de la 
Comissió de Monuments de Tarragona i la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, consolidaren l’obra. L’anomenat palau reial tingué prest 
restauracions que permeteren sobreviure la seva estructura, ben igual que 
les dependències que el connectaven amb la capella de la Trinitat, a l’ex-
trem oriental del conjunt.7 Foren les primeres intervencions de restauració 
de Santes Creus. Tristament, el 1870 s’instal·là en el seu interior la peniten-
ciaria de Tarragona, que fugia d’una epidèmia de febre, i després la localitat 
de Vila-rodona utilitzà la fàbrica com a pedrera per a les seves obres de de-
fensa davant de la lamentable situació política del moment. I fou en aquest 
precís moment quan les galeries i dependències del claustre menor sofriren 
demolicions directes per sostreure’n les bigues, incloses les cobertes de di-
verses de les seves dependències. El pillatge que generà la situació obligà a 
paredar portes i finestres per impedir l’accés a les runes i, novament, l’ob-
sessió per preservar la memòria reial feu que l’element tractat amb major 
aviciadura per les autoritats fos, precisament, el palau, que, en qualsevol 
cas, no pogueren salvar de l’esfondrament del seu extrem oriental el 1883. 
A finals del segle xix es documenten noves obres de consolidació centrades 
en la capella de la Trinitat, entesa com la resta més antiga del conjunt. 
En els anys vint del passat segle, amb Eduard Toda com a responsable, la 
Comisión Provincial de Monumentos inicià un pla d’intervenció regulat 
després del desolador informe sobre la situació de les runes, realitzat per 
l’arquitecte Joan Rubió Bellver el 1923. Les obres a la zona continuaren 

6 S’ha ocupat del problema Segarra Calderer, Marta, El monestir de Santes Creus entre els segles xix i xx. 
Pèrdua, destrucció i gestió, treball de fi del màster oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2014.

7 Virgili Gasol, Maria Joana, “L’ahir i l’avui de Santes Creus”, a Santes Creus, Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic, 
18 (1998-2000), p. 15-93.
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fins als anys cinquanta, quan s’adequaren les dependències esfondrades en-
tre el palau abacial i la capella de la Trinitat.8

  El claustre menor i les seves dependències

El segon claustre de Santes Creus està juxtaposat al pavelló de monjos, 
a través del qual té accés creuat el locutori (fig. 2). Aquí ja ens trobem amb 
una singularitat. Habitualment, el pavelló de monjos dels monestirs cister-
cencs masculins segueix el ritme de successió d’estances de sagristia/armari 
de llibres, sala capitular, escala al pis superior, locutori i pas a la infermeria, 
sala de monjos, amb un pis alt ocupat pel dormitori dels monjos, el dels 
novicis i les latrines.9 A Santes Creus, la parella de locutori i pas presenten 
la singularitat —no exclusiva, perquè hi ha més monestirs amb idèntica 
solució— d’estar ambdós oberts cap a l’exterior, és a dir que funcionen 
com a doble via de comunicació amb la zona del claustre menor. Quan 
s’aixecaren les arcades, adaptades a les velles dependències que ja existien, 
un dels passos quedà descentrat, essent condemnat per convertir-se en la 
capella de Sant Benet, i restà com a única comunicació el locutori, que 
encara té en els seus murs laterals les restes dels ancoratges d’un cadiram de 
fusta. Com deia, el pas original fou condemnat i la seva porta oriental pa-
redada, mentre des del claustre major s’accedia a la capella de Sant Benet. 
Es tracta d’una fundació tardana, que degué coincidir amb la construcció 
de les arcades del claustre menor. Així ho delaten les poques restes que ens 
han arribat. El pas original és un poc més estret que el del locutori i com 
aquell també està cobert amb volta de canó. Al costat de l’entrada, encara 
es conserven les restes d’una volta de creueria de guix, indubtable obra del 
segle xvi, a la clau de la qual es representà un escut del monestir (fig. 3). El 
fet que es trobi tallada en el seu costat oriental ens impedeix conèixer, de 
manera certa, les dimensions originals de la capella.

Una vegada creuat el vell locutori, ens trobem a l’angle nord-est de l’ir-
regular claustre menor. Les seves quatre galeries a dia d’avui estan cobertes 
amb enteixinats de fusta contemporanis, que salvaren l’estructura després 

8 Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. ii-xiv, i Virgili Gasol, “L’ahir i l’avui”, p. 35-36.

9 Abad Castro, Concepción, “El pabellón de monjes”, a Bango Torviso, Isidro G. (dir.), Monjes y monasterios. 
El Císter en el medievo de Castilla y León, Valladolid, 1998, p. 187-203.
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de l’esfondrament de les dependències que hi havia en els pisos de da-
munt, de les quals resten les obertures de finestres superiors que s’obren en 
tota la seva superfície i que albergaren cel·les per a monjos, les habitacions 
dels monjos jubilats en les zones nord i est i altres per a personal de servei 
(fig. 4). Originalment les galeries disposaren d’unes cobertes més baixes 
realitzades mitjançant voltes de guix.10 No en va, en fotografies de comen-
çament del segle xx encara es poden veure les seves arrancades, suprimides 
durant les restauracions posteriors a què fou sotmesa la fàbrica.

10 Salas Ricomà, Guía histórica, p. 34.

Fig. 2. Santes 
Creus. Vista del 
locutori des del 
claustre menor.
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Fig. 3. Santes Creus. Restes de la volta de la capella de Sant Benet.

Fig. 4. Santes Creus. Claustre menor. Restes de la galeria nord.
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  Els refetors de Santes Creus

Una de les qüestions més desconcertants en l’estudi de la topografia 
dels claustres de Santes Creus és la documentada existència de tres refetors 
cronològicament consecutius disposats en tres punts diferents del conjunt. 
No hem conservat el menjador original que, seguint la preceptiva disposi-
ció claustral, tingué accés des de la galeria sud del claustre major. La cons-
trucció del templet del lavabo —que sí que ha arribat als nostres dies— és 
la inequívoca prova que existí (fig. 5). Es tractava d’un dels edificis de l’es-
tructura original del primer claustre, encara que fou reconstruït durant la 

Fig. 5. 
Santes 
Creus. 

Claustre 
major. 

Templet 
del lavabo 
a la galeria 

sud.
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primera meitat del segle xiv, en consonància amb les immediates obres del 
claustre major.11 A orient i occident d’aquest refetor primigeni es devien 
situar el calefactor i la cuina, avui també desapareguts. Derruïts ambdós 
en qualque moment de la història del conjunt, la seva superfície avui acull 
les instal·lacions de recepció de les visites del monestir. A l’est, entre la 
superfície original del refetor i la sala de monjos, en dates modernes s’elevà 
una gran sala pròpia d’una explotació agrícola —Ramon Salas la denomina 
“sala de les premses”—, tancada per arcs de diafragma i revoltons de maó, 
amb una gran portalada oberta al mur sud (fig. 6). La seva situació respecte 
a la topografia del claustre major és la del lloc canònic del calefactor. De 
fet, la seva porta original es conserva al mur nord, és a dir, el limítrof amb 
el claustre, descentrada respecte a la situació de la sala dels diafragmes. 
Datem aquesta sala en dates tardanes perquè, com explicarem línies més 
endavant, sobre el primitiu accés encara es veuen les restes de dues mènsu-

11 Obra realitzada entre 1302 i 1307, cf. Fort i Cogul, Llibre de Santes Creus, p. 119 i Fort i Cogul, El 
monestir de Santes Creus, vuit segles d’història i d’exemplaritat, Santes Creus, 1987.

Fig. 6. Santes Creus. Claustre major, galeria sud. La premsa, sala baixa de la zona del priorat.
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les tardogòtiques i l’arrancada dels nervis que ens parlen d’una articulació 
de dependències molt diferent de la conservada a dia d’avui.

En dates modernes, la galeria del refetor passà a albergar el priorat, és 
a dir, les dependències dedicades al prior de Santes Creus, el càrrec més 
important de la comunitat després de l’abat.12 Llavors, quan deixaren de 
funcionar les dependències de la galeria del refetor del claustre major i el 
menjador passà a situar-se en el menor? No és una resposta fàcil, entre al-
tres coses perquè hi va haver dos refetors medievals successius. Durant les 
primeres dècades d’història material del monestir, les notícies documentals 
pareixen centrar-se en l’església i el pavelló dels monjos. Diverses referèn-
cies bàsiques a la nostra comesa procedeixen de l’anomenat abacio logi, in-
clòs en el Compendium, còdex històric redactat entre els segles xv i xvi. Es 
tracta d’un apartat ple de sucoses notícies memorials sobre l’orde i sobre el 
monestir, de les quals m’agradaria assenyalar les relatives a les obres inicials 
del monestir que, en bona mesura, repeteixen les redactades al foli de l’abat 
Bartomeu de La Dernosa (1379-1380), del qual parlarem després. Deixant 
una conflictiva notícia del 1173, en què la reina Peronella hauria donat a la 
construcció del dormitori, i fent un breu resum de les restants obres docu-
mentals, el setembre del 1174 s’inicià l’església, el 1191 es posà la primera 
pedra del dormitori amb l’abat Hug —referència a la construcció del pis 
superior del pavelló dels monjos—, a la Pentecosta del 1211 la comunitat 
ocupà la nova església en presència de l’abat Bernat i quaranta-cinc monjos 
i, quatre anys després, passaren a la nau: in maiori menbro ecclesie predicti 
monasterii.13 Fins ara, cap notícia sobre el refetor. Apareix en una donació 
de Galceran de Pinós a l’abat Hug II del 29 d’agost del 1194, destinada a 
proveir el refetor d’aliments durant la festa del Diumenge de Rams.14 No 
és una notícia sobre la seva fàbrica, però sí que defineix una comunitat 
organitzada i amb una vida litúrgica en marxa. Un segle després, en el re-
gistre de l’aniversari del cavaller Bernat de Salvà (ca. 1300), el seu sepulcre 
es localitzava en el claustre in sepultura dels Çalbans, iuxta portam refertorii, 

12 Creus, Santas Creus, pp. 57-58.

13 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, Barcelona, 2009, p. 498. Vegeu la notícia sobre el dormitori 
del 1173 a Vives y Miret, José, “El proyectado claustro cisterciense de Santes Creus”, a Santes Creus, Boletín 
del Archivo Bibliográfico de Santes Creus, I (1959) p. 338-348.

14 Udina Martorell, Federico, El ‘Llibre Blanc’ de Santas Creus. Cartulario del siglo xii, Barcelona, 1947, doc. 
378, p. 379, i Papell i Tardiu, Joan, Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225), 2 
vols., Barcelona, 2005, II, doc. 372, p. 544-545.
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lloc en el qual encara es conserva, juntament amb el muntant esquerre de 
la porta.15 Davant de la desaparició de l’obra i de l’absència de més docu-
ments, la conservació del templet del lavabo ens està donant la clau. Tal i 
com comentàvem línies enrere, es tracta de l’única estructura supervivent 
de les arcades aixecades amb el projecte inicial, que fou després integrada 
entre els arcs del claustre del segle xiv lleument fora d’eix. Si s’aixecà un 
lavabo fou perquè existia un refetor associat del qual no en sabem res i, el 
que és més important, si el templet es va mantenir i s’acoblà a l’obra del 
segle xiv és perquè era necessari per a un refetor en funcionament.

El primer menjador degué ser un edifici humil que, quan començà 
el segle xiv, es decidí substituir a la vegada que es projectaven unes noves 
galeries claustrals, segons recull una bateria de notícies documentals. La 
primera procedeix d’un registre memorial en què es recordava com el dia 
de Sant Joan del 1302 s’havia començat l’obra del refetor. Conegut des de 
fa dècades, el registre documental no havia estat utilitzat per complet, ja 
que esmenta el refetor com a “major” i el situa en el claustre: inceptum fuit 
in dicto monasterio opus refectorii maioris quod est in claustro.16 Si es parla 
d’un refetor major al claustre és que, evidentment, n’hi va haver un de me-
nor fora del claustre. Després tornarem a tractar aquest assumpte. Potser 
d’aquestes dates sigui també l’aniversari de fra Guillem de Pontils, el qual 
per a la fundació entregava cinc-cents sous in opere refectorii.17

Però les referències diplomàtiques que més han interessat els historia-
dors són les referents al patronatge reial de les obres i, en particular, a les 
donacions a l’efecte de Jaume II i la seva esposa Blanca. El 1310 moria la 
reina i fou traslladada a Santes Creus el dissabte següent per al seu sepeli. 
En el document respectiu es recollí la donació de cinc mil sous per a l’obra 
del claustre, que es trobava en construcció: pro opere claustri conventus ho-
norabiliter construendo.18 No fou el primer ni l’únic document regi. Jaume 
II ja havia confirmat i augmentat amb la seva voluntat els llegats al mones-
tir del seu avi Jaume I i del seu pare Pere III, tot fent també donació pro 
constructione claustri et refectorii.19 Mentrestant, en un altre diploma reial 

15 Papell i Tardiu, Compendium, p. 440.

16 Ibid., p. 498.

17 Ibid., p. 474-475.

18 Ibid., p. 450.

19 Ibid., p. 138.
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del 1310, el monarca tornava a donar a la iniciada obra del refetor, clàusula 
que reapareix en una confirmació de l’infant Alfons, el 1327.20 Uns anys 
després, el 1331, l’abat Pere Alegre i el monjo fabriquer Guillem de Lillet 
contractaven el mestre Reynard Fonoll per a la fàbrica del claustri et refecto-
rii.21 El mateix any, el bisbe de Santa Justa de Sardenya consagrà el cemen-
tiri, moment que s’aprofità per beneir també el claustre i la sala capitular, 
així com els sepulcres de davant de les portes de l’església i l’hospital.22 
La benedicció per ventura subratlla que l’obra de les arcades claustrals ja 
estava en curs. A la fi, totes aquestes referències són inseparables de la ben 
coneguda notícia, recollida en el Compendium de fra Bernat Mallol, segons 
la qual el 1313 es posà la primera pedra dels fonaments del claustre major 
del monestir: positus fuit primus lapis in fundamento claustri maioris predicti 
monsaterii. El registre no té pèrdua, perquè a continuació afirma que el 
claustre s’acabà —fuit perfectum— el dia de Sant Benet de l’any 1341.23

En resum, durant la primera meitat del segle xiv Santes Creus inicià 
una important obra d’actualització de la seva fàbrica, que consistí en la 
construcció d’un nou refetor en el mateix lloc que l’aixecat a començament 
del segle xiii, a la vegada que es substituïen les arcades del primer claustre 
— potser inacabat?—, del qual queden empremtes en els murs de la galeria 
que corre paral·lela a l’església. L’obra del tres-cents fou un projecte com-
plex, que començà pel refetor el 1302 i per al qual en el decurs de la dèca-
da dels anys trenta encara es contractava el taller de Reynard Fonoll, que 
s’havia de fer càrrec d’acabar unes obres ja començades. En certa mesura, 
això podria explicar la disparitat de dissenys entre les traceries del conjunt. 
Fonoll va estar vinculat a l’obra de Santes Creus almenys fins al 1344, tres 
anys després del final de les obres del claustre, segons la data registrada en 

20 Giménez Soler, Andrés, “Los panteones reales de Santas Cruces”, a Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, 2-12 (1904), p. 189-192. Sense data, la datació és la proposada per Mutgé, Josefina, 
“L’infant Alfons, fill de Jaume II i el monestir de Santes Creus (1319-1327)”, a Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu 
Bibliogràfic, VI/57-58 (1983), p. 373-397.

21 Objecte de diferents estudis relacionats amb la construcció del claustre, el document fou publicat per Puig 
i Cadafalch, Josep, “Un mestre anglès contracta l’obra del claustre de Santes Creus”, Anuari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, VIII (1921-1926), p. 123-138, reeditat a Puig i Cadafalch, Josep, Escrits d’arquitectura, 
art i política, Barcelona, 2003, p. 731-742. A més, sobre el mestre i l’abast de la seva obra, vegeu les 
contribucions de Vives i Miret, Josep, Reynard des Fonoll escultor i arquitecte anglès, renovador de l’art gòtic a 
Catalunya (1321-1362), Barcelona, 1969, i Español Bertran, Francesca, “Remarques a l’activitat de mestre 
Fonoll i una revisió del “flamíger” a Santes Creus”, a D’art, 11 (1985), p. 123-132.

22 Papell i Tardiu, Compendium, p. 446-447.

23 Ibid., p. 498.
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el Compendium. A començaments del segle xvi, el claustre encara sofrí 
una intervenció més a la seva galeria occidental, amb la col·locació de les 
darreres traceries flamígeres, que no sabem si en substituïren d’altres o sim-
plement acabaren de tancar el projecte encara obert.24

Centrant-nos una altra vegada en l’obra del refetor nou, aquesta degué 
acabar-se amb les galeries del claustre a mitjans del segle xiv. Res no sabem 
de com pogué ser, reemplaçat en dates modernes pel priorat i l’actual celler. 
De fet, autors com Vives i Miret pensen que no s’arribà a realitzar, potser 
per mor de les inundacions que afectaren al monestir en el tres-cents i a la 
fortificació del conjunt, que es dugué a terme a la segona meitat de segle.25 
En relació amb aquesta proposta de Vives, hi ha quelcom de desconcertant. 
Les defenses que rematen les galeries del claustre engloben l’estructura del 
dormitori, però, efectivament, tant a la galeria de conversos com a la zona 
del refetor quedaren limitades al perímetre de les andanes claustrals, sense 
comprendre les seves dependències que, lògicament, quedaven desprotegi-
des. Es tractà d’unes obres de fortificació tan dures que feren esbucar un 
presumiblement important pavelló de conversos i la zona de cuina, refe-
tor i calefactor a la galeria sud? Em sembla una proposta arriscada. Com 
veurem, l’encastellament del monestir afectà l’església, la zona alta de les 
galeries del claustre i, no ho oblidem, la tanca que, pel seu costat sud i des 
de les grans estructures conservades a l’extrem de la sala de monjos, hauria 
necessàriament d’haver englobat els edificis de la galeria del refetor sense 
deixar-los fora. Quelcom semblant passa amb l’inexistent pavelló de con-
versos, absent en l’actual plaça del joc de pilota i del qual només queden 
les restes de la porta reglar —o reial—, que dona accés a l’angle sud-oest 
del claustre major. De fet, el pavelló de conversos hauria funcionat com a 
autèntic baluard defensiu enfront de la façana occidental. Encara el proble-
ma excedeix les intencions d’aquest treball; una intervenció arqueològica a 
la zona sens dubte aportaria alguna novetat.

Tornant al refetor, al costat sud del mur perimetral del claustre hi ha 
restes d’un mur, que arrenca en direcció sud, visible des del pati de l’actual 
edifici d’acolliment als visitants i que, per lògica, s’hauria de correspondre 
amb el mur nord del refetor. A més, es conserven també dues mènsules fa-
cetades amb arrencades de nervis, avui visibles des de la premsa (figs. 7 i 8). 

24 Español Bertran, “Remarques de l’activitat”, p. 127-130.

25 Vives y Miret, José, “Itinerari històric-arqueològic de Santes Creus”, a I Col·loqui d’Història del monaquisme 
català, Santes Creus, 1966, 2 vols., Santes Creus, 1967-1969, I, p. 333-37.
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Estilísticament, es corresponen amb un moment posterior a l’obra del 
claustre, que es pot datar d’entre els segles xv i xvi i que es corresponen 
amb el lloc que ocupà el calefactor. Restes del priorat? Un estudi en detall 
d’aquests vestigis i d’altres possibles que encara queden en el seu entorn 
podria apropar-nos una mica més a la seva realitat material. A més, tam-
bé queda per comprovar si, entre la documentació del monestir, encara 
apareix alguna notícia referent al moment de la desaparició del refetor del 
tres-cents i de les sales veïnes.

I per què les obres del segle xiv referencien un refetor i un claustre 
“majors” el 1302 i el 1313, respectivament? Com ja hem vist, la lògica és 
pensar que en aquell temps hi va haver un refetor i un claustre menors. 
La lògica topogràfica dels monestirs de tradició benedictina ens permetrà 
explicar-ho. El claustre menor fa referència amb seguretat al posterior, el 
de la infermeria, malgrat que no esdevé necessari imaginar un claustre amb 
arcades. L’ús medieval de la paraula servia per referir un perímetre tancat 
sense necessitat d’estar articulat mitjançant galeries de pedra porticades, 
que és com es devia trobar indubtablement el de la infermeria localitzada 
just a tocar de la capella de la Trinitat (fig. 1). Les infermeries monàstiques 
tingueren les seves cuines, refetors i dormitoris, és a dir, la reducció al mí-
nim d’una cèl·lula habitable dedicada a les persones malaltes.26 A més, a 
Santes Creus tenim una notícia tardana que ens permet localitzar el refetor 
de la infermeria, que es trobava a sota de la infermeria antiga, entre les 
dependències de la galeria nord del claustre menor, i tenia una trona que 
donava a la porta d’entrada des del pati.27 Aquest refetor és el que apareix 
citat en el contracte per a la construcció de la infermeria del segle xvii 

26 Centrats en les excepcionalment ben conegudes infermeries dels monestirs britànics, vegeu les interesants 
valoracions de Bell, David N., “The Siting and Size of Cistercian Infirmaries in England and Wales”, a 
Studies in Cistercian Art and Architecture 5 (1998), ed. M. Parsons Lillich, p. 211-238, i Hall, Jackie. “East of 
the Cloister: Infirmaries, Abbots’ Lodgings and other Chambers”, a Perspectives for an Architecture of Solitude. 
Essays on Cistercians, Art and Architecture in Honour of Peter Fergusson, ed. Terry Kinder, Turnhout, 2004, p. 
199-211. Pel que fa als regnes peninsulars, vegeu Carrero Santamaría, “Arte y liturgia en los monasterios 
de la Orden de Císter. La ordenación de un ambiente estructurado”, a Actas III Congreso Internacional sobre el 
Císter en Galicia y Portugal, Ourense, 2006, p. 503-565, en particular p. 554-556, i Abella Villar, Pablo, 
“Las enfermerías monásticas. Espacios comunitarios de curación en la Plena Edad Media”, a Edad Media. 
Revista de Historia, 15 (2015), p. 127-147. Podeu obtenir una visió general del tema a Burton, Janet i Kerr, 
Julie, The Cistercians in the Middle Ages, Woodbridge, 2011, p. 73-74.

27 Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 252. El Llibre de Pedret és un còdex bàsic per a l’estudi del 
monestir. Conservat en diverses còpies i en diferents arxius, mereix sens dubte un estudi monogràfic. Sobre 
aquesta qüestió, vegeu Fort i Cogul, Eufemià, El historiador de Santes Creus Fr. Domingo, sus precursores y el 
Libro de Pedret, Santes Creus, 1949.
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Fig. 7. Santes Creus. Mènsula facetada a l’exterior del mur sud del claustre major des de les 
premses, sobre la porta cegada del calefactor.

Fig. 8. Santes Creus. Mènsula 
facetada a l’exterior del mur sud del 
claustre major, a l’angle nord entre la 
premsa i la sala dels monjos.
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el 1637.28 No sabem quan va caure en desús, ja que autors com Teodor 
Creus, que encara pogueren veure les sales de la zona nord-est del claustre 
parcialment dempeus, situen en aquesta zona cel·les i habitacions.

A la galeria sud del claustre menor es localitzen diferents sales de ser-
veis, disposades entre la sala dels monjos i el que anomenarem tercer re-
fetor. A l’extrem de la sala de monjos s’ha identificat una de les torres de-
fensives de la fortificació del monestir. El pis baix serví de presó, i d’aquest 
ús encara queda alguna resta de grafits del segle xvi (fig. 9), a banda de la 
pintura d’una crucifixió, fotografiada i publicada per Joaquim Guitert.29 

A la prolongació de les dependències per la galeria sud, Teodor Creus i 
Salvador Salas localitzaren una cuina —avui un petit pati—, la carnisseria, 
un dipòsit de sal i les habitacions del monjo allotjador.30 La cuina estava 
comunicada a través d’un passaplats amb el refetor, que es disposava en eix 
perpendicular a la galeria del claustre. Efectivament, aquest tercer refetor 
que apareix en la història de Santes Creus està vinculat a un veritable ven-
tament de part de les funcions del monestir, des del claustre major al me-

28 Baldor Abril, Elisabeth, El monestir de Santes Creus des del primer abadiat quadrienal a la guerra dels Segadors 
(1619-1641), Valls, 1999, p. 134-138.

29 Guitert, Joaquim, “Les presons de Santes Creus”, a Revista del centre de lectura, X-190 (1929), p. 41-45, i 
Martinell, El monestir de Santes Creus, Barcelona, 1929, p. 225-256.

30 Salas Ricomà, Guía histórica, p. 38, i Creus, Santes Creus, p. 72-73.

Fig. 9. Santes Creus. Grafits a la presó, a l’extrem de la sala dels monjos.
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nor. Quan el menjador del segle xiv hagué desaparegut, les seves funcions 
foren traslladades a una dependència del palau abacial que fou adaptada 
per a aquesta finalitat. Es tracta d’una estància singular, ja que és producte 
de tres etapes diferents. La fàbrica del menjador sembla que ens du a l’edat 
mitjana, però com a dependència del palau i no com a refetor del monestir. 
M’explico. En un primer estat fou una sala rectangular de carreus, jalonada 
per tres arcs de diafragma, comunicada per una porta amb el pati de veí 
palau abacial i il·luminada per dues finestres en els murs sud i oest (fig. 10). 
Ben igual que el palau, es trobava en un desnivell respecte del veí claustre 
com ho demostra l’altura de la finestra del seu mur meridional. Això és 
clarament visible des de l’exterior sud del conjunt (fig. 11), que revela com 
el creixement del palau fou el resultat d’un procés d’afegitons en el que 
distints abats foren afegint parts noves en un creixement espacial vertical i 
horitzontal. Com deia, el sol de l’actual refetor estava a un nivell més baix, 
segons ho demostra la finestra i l’elevació del mur cap a l’exterior. A més, 
tant des del claustre com des de l’exterior es poden veure les restes de mur 
que delaten una coberta original a dues aigües, posteriorment recrescuda. 

En el decurs del segle xvii —moment en què es documenta la seva 
transformació en refetor— va ser oberta la porta de comunicació amb 
el claustre i, possiblement, també s’elevà el nivell del sol amb la finalitat 
d’uniformar-lo amb aquell.31 El 1627, l’abat Bartomeu Rovira contractava 
amb el fuster Bernat Perelló l’elaboració de seixanta cadires que “se an de 
fer en lo refetor nou”.32 Fins aleshores, la sala devia ser un important tinell, 
una sala de representació amb accés des del costat occidental del pati del 
palau abacial —quelcom que ja Eufemià Fort sospità—,33 cobert amb un 
enteixinat a dos vessants sobre arcs de diafragma. Però la cosa no queda 
així. Per entendre el procés i la cronologia de la transformació hem de tenir 
en compte les restes del templet del lavabo, que es trobava situat davant de 
la seva porta. Esfondrat durant la segona meitat del segle xix, resten in situ 
una trentena de centímetres d’altura que dibuixen en planta una estructura 
poligonal, la qual sobresurt diversos centímetres dels laterals de l’arc que 

31 La porta és un arc de mig punt de grans dovelles, amb un talonament en esqueixada, que demostra la seva 
cronologia tardana.

32 Moragas, Fidel de, “Contracte per al cadiratge del refertor nou del monestir de Santes Creus fet entre l’abat 
Bartomeu Rovira i l’esculptor Bernat Perelló”, a Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 
19 (1924), p. 297-298, i Baldor Abril, El monestir de Santes Creus, p. 131-134.

33 Fort i Cogul, Eufemià, Llibre de Santes Creus, 2a edició, Barcelona, 1973, p. 126.
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Fig. 10. Santes Creus. Refetor del claustre menor. Vista del mur est amb els vestigis dels arcs 
esmotxats que pertanyen al cobriment original.

Fig. 11. Santes Creus. Vista de l’exterior sud del conjunt monàstic, amb el palau abacial, 
el pavelló dels monjos i el priorat.
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donava accés i projecta la seva empremta amb altura, amb els seus murs en-
castant-se en la superfície de l’arcada preexistent (fig. 12). Així, el templet 
del lavabo modern s’adaptà en la mesura del possible a l’edificació anterior, 
coincidint amb l’arc que quedava confrontat amb la porta del refetor.34 
Sobre el possible aspecte del templet, comptem amb un testimoni gràfic. A 
mitjans del segle xix, l’artista d’Osca Valentí Carderera (1796-1880) passà 
per Santes Creus, i va elaborar diversos dibuixos de les seves runes. Entre 
aquestes il·lustracions, es troba un aigualit conservat al Museo Lázaro Gal-
diano de Madrid.35 L’obra representa l’interior de la galeria sud del claustre 

34 Curiosament és el procés invers a allò que havia passat al claustre major. Quan al segle xiv es renovaren 
les arcades, es va fer adaptant-se a les edificacions prèvies, entre les quals hi havia el templet del lavabo de 
començaments del segle xiii, cosint amb molta cura els laterals a la nova arcada. A més, aprofitava la portada 
de les aigües al monestir que recorre el conjunt d’est a oest, cf. Crespo, Cristina, Díaz, Eduardo i Rodon, 
Xavier, “De la deu del bosquet de Sant Sebastià al molí de baix: Un recorregut per l’hidraulisme del monestir 
cistercenc de Santes Creus”, a La Resclosa, 10 (2006), p. 34-6.

35 Agraeixo sincerament a Marta Segarra Calderer que em fes conèixer aquesta imatge.

Fig. 12. Santes Creus. Claustre menor, restes del templet del lavabo adossat a la galeria sud 
del claustre menor.
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menor, amb una perspectiva esbiaixada des de la porta del refetor des de la 
qual podem veure el cobriment mitjançant una volta de la galeria claustral, 
una lauda funerària a terra i el templet de la font avui desapareguts (fig. 
13). Encara essent necessàriament cauts en qües  tions d’estil, el templet 
dibuixat per Carderera aporta una arquitectura a la clàssica, és a dir, que 
hauria estat construït en temps moderns, que m’inclino a situar a principis 
del segle xvii, en paral·lel a les obres d’adequació de l’interior del refetor 
nou amb el cadiratge per als comensals, que citàvem línies més amunt. El 
templet, i la posició del vell tinell en perpendicular a la improvisada galeria 
claustral, li donà aquesta imatge de refetor amb una topografia monàstica 
gairebé de manual, quelcom que només és producte de la casualitat.

Què en traiem de tot això? Bàsicament que el nou refetor de la galeria 
sud del claustre menor és una adaptació d’un espai previ a començaments 
del segle xvii. Durant el segle xviii —la data de 1733 pot llegir-se a la gui-
xeria de la part alta del pany de paret— la sala fou actualitzada; es tallaren 

Fig. 13. Valentín Cardedera. Vista de les restes de la infermeria vella i el pati, al costat 
de la capella de la Trinitat.
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els suports dels arcs per cobrir els seus murs amb guixos i rajoles i s’elevà 
en altura, tot desdibuixant el sostre a dues aigües que la va cobrir original-
ment i voltejant l’actual volta de guix (fig. 14). D’aquest moment deu ser 
la trona per a les lectures i una pintura mural del Sant Sopar, que Cèsar 
Martinell encara pogué veure in situ.36

36 Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 254.

Fig. 14. 
Refetor 
del 
claustre 
menor. 
Vista 
general 
cap al 
sud.
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  El palau abacial

A continuació del refetor nou se situen les restes del vell palau aba-
cial, al qual originalment va pertànyer la seva fàbrica. No insistiré en el 
motiu pel qual el palau de Santes Creus és abacial i no —com dictava 
la tra dició— una residència reial vinculada als monarques promotors del 
monestir. La historiografia més antiga ja tingué les seves sospites al respec-
te, però va prevaler la interpretació romàntica que veia els reis d’Aragó, 
des de dona Peronella, passejar-se per la clausura del conjunt. El 1886, 
Hernández Sanahuja admetia que “ni la història ni cap document públic 
parlen de la presència dels augusts monarques a Santes Creus”. Els seus 
dubtes eren tan profunds que, al moment de descriure algunes de les seves 
dependències, afirmava “a despit de la tradició i de les opinions […] encara 
arribaríem a dubtar de que el palau hagués estat de D. Jaume”.37 El mateix 
Hernández Sanahuja interpretà els escuts situats als seus murs i enteixinats 
—que subratllen el patrocini i la pertinença a la dignitat abacial com a 
prova d’ampliacions posteriors, quan suposadament Jaume II hauria deixat 
als abats el fins aleshores palau reial com a residència.38 Ramon Salas també 
reconeixia que “pocas son las noticias que se tienen de visites reales a Santes 
Creus”.39 I encara que va considerar la intervenció constructiva dels abats 
del monestir, l’explicava perquè “cuando los reyes no habitaban el palacio 
real, los abades aprovechaban las dependencias del mismo edificio para 
establecer sus habitaciones”.40 En tot cas, la definitiva reinterpretació sobre 
la realitat icònica de la fàbrica palatina fou sobradament i convincentment 
exposada per Francesca Español, la qual, en base a l’heràldica i a les no-
tícies inèdites d’un llibre d’obres, determinà com en realitat havia estat la 
residència abacial, construïda durant la segona meitat del segle xiv, entre 
els abadiats de Guillem de Ferrera (1347-1375) i Andreu Porta (1380-
1404).41 En tot cas, sí que m’agradaria insistir en el fet que el complex del 

37 Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. 36 i 39. En la seva defensa, recull la tradició de la 
trobada entre Jaume II i el seu primogènit al monestir l’any 1323, recollida en cròniques del mateix monestir 
(id., p. 65), després discutides per Fort i Cogul, Llibre de Santes Creus, p. 218-224.

38 Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. 37.

39 Salas Ricomà, Guía histórica, p. 42.

40 Salas Ricomà, Guía històrica, p. 42.

41 Español Bertran, Francesca, “Reial o abacial? El palau de Santes Creus revisat”, a Estudis Històrics i Do -
cuments dels Arxius de Protocols, 14 (1996), p. 167-186.
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palau de Santes Creus és una obra capital de l’arquitectura civil vinculada 
a un conjunt monàstic. La distribució original de les sales, les zones menys 
conegudes com el tinell que després es va transformar en refetor i altres 
peces adjacents, les importantíssimes ampliacions del segle xvi són, a dia 
d’avui, episodis pràcticament desconeguts en la història de la nostra arqui-
tectura. Això, juntament amb el trist estat de conservació en què es troba 
tota la zona, la fan més susceptible de requerir la nostra atenció des de tots 
els punts de vista.

  La capella de la Trinitat i els seus voltants

A l’est de la galeria oriental del claustre menor s’ubicà un pati avui de-
saparegut, el “pati allargat” del qual parlaren Hernández Sanahuja o Cèsar 
Martinell i que sofrí, d’una banda, la barbàrie del segle xix i, de l’altra, les 
importants demolicions realitzades durant els anys vint del segle passat 
per tal d’aïllar la capella de la Trinitat. Pogué tractar-se d’una estructura 
de galeries de pas semblant a la que presenta el claustre de Sant Esteve del 
monestir de Poblet, que reprodueix la mateixa topografia de l’àmbit d’ar-
ticulació per a la infermeria, la seva capella i altres dependències. El nivell 
de destrucció dels enderrocaments en aquesta zona de Santes Creus no ha 
estat suficientment valorat, entre altres coses perquè desfigurà els sistemes 
de comunicació de tota la zona nord-est del conjunt fins a fer-los a dia 
d’avui irrecuperables. Només antigues fotografies —com la publicada per 
Maria Joana Virgili— i el plànol topogràfic del monestir d’abans dels en-
derrocaments publicat per Teodor Creus ens donen una idea del desastre.42

En les habitacions veïnes al mur sud de la Trinitat es volgueren veure 
les dependències originals de l’etapa fundacional, construïdes pels monjos 
que s’instal·laren definitivament a Santes Creus el 1163, després del periple 
de Valldaura i Anconsa.43 Es tractava d’un conjunt de dues sales juxtapo-
sades organitzades mitjançant arcs de diafragma i que estaven adossades a 

42 Virgili Gasol, L’ahir i l’avui, p. 82.

43 Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. 35, i Martinell, Cèsar, El monestir de Santes Creus, 
Barcelona, 1929. Sobre la complexa fase fundacional de Santes Creus, vegeu Papell i Tardiu, Joan, “De 
Valldaura a Santes Creus: El procés de creació i formació d’un monestir cistercenc a la vora del riu Gaià 
(1150-1226)”, a Actes del Primer Curs-Simposi sobre el Monaquisme Cistercenc. El Císter: poder i espiritualitat 
1150-1250, Santes Creus, 2005, p. 5-34.
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la capella de la Trinitat (fig. 15). Sembla que en qualque moment alguna 
de les sales fou coberta per tardanes voltes de creueria realitzades en guix, 
a les quals feu al·lusió Ramon Salas, els fragments de la qual, després de la 
destrucció del 1874, encara va veure dispersats pel terra Teodor Creus.44 
La primera sala era una curta estància de dimensions iguals a la capella, 
com deia articulada per dos arcs en direcció nord-sud, coberta amb enca-
vallades policromades. És la que tots els autors del segle xix identificaren 
com les estances de les reines Peronella i Blanca d’Anjou, des d’on haurien 
seguit els oficis mitjançant una finestra que comunicava la seva sala amb 
la capella. Evidentment, es tracta d’una imatge romàntica i, per tant, d’un 
fals històric, un dels molts que enllacen l’arquitectura de Santes Creus i les 
figures reials, com la tradició del banc des d’on Jaume II i la seva esposa 
contemplaven les obres del claustre, que ens recorda indefectiblement la 
també falsa tradició de la cadira des de la qual Felip II contemplava les 
obres del monestir des de les muntanyes veïnes a l’Escorial.45 

44 Salas Ricomà, Guía histórica y artística, p. 44, i Creus, Santes Creus, p. 76.

45 Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio, p. 25.

Fig. 15. Santes Creus. Vista de les restes de la infermeria vella i el seu pati, al costat de la capella 
de la Trinitat.
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La segona dependència del sud de la Trinitat era més llarga, amb al-
menys tres arcs de diafragma en direcció nord-sud. Les dues sales compta-
ven amb dos pisos, segons els testimonis més antics. Davant de l’absència 
d’excavacions arqueològiques o referències documentals concretes, poc 
podem afegir a la seva possible cronologia. Contigües amb la capella, fun-
cionalment enllacen amb la canònica ubicació d’infermeries i residències 
abacials, sense que puguem afegir altra cosa més que el seu entorn arqui-
tectònic fou en bona mesura suprimit per deixar exempta l’església vers el 
1926, per decisió del Patronat del Monestir (fig. 16).46 Ramon Salas encara 
va poder veure dempeus algunes d’aquestes sales abans de la seva destruc-
ció, com “un solo pabellón, dividido en dos departamentos, separados por 
un paso que comunicaba el patio con los huertos que tenía la clausura 
interior. Este paso estaba cubierto por un techo, compuesto de viguetas i 
bovedillas de yeso con recomendables adornos y molduras”.47 

46 Virgili Gasol, “L’ahir i l’avui”, p. 37-38.

47 Salas Ricomà, Guía histórica y artística, p. 44.

Fig. 16. Santes Creus. Vista de la capçalera de la capella de la Trinitat, les restes de la infermeria 
vella i el palau abacial des de l’hort de la Mare de Déu.



117

A partir del seu testimoni i per atribuir-los la funció de “mongia” o 
primer monestir, s’ha insistit que la Trinitat fou la capella primigènia que 
precedí la gran església abacial, quan aquesta només era un projecte. Es 
tracta d’un lloc comú en tots els monestirs cistercencs que gaudeixen de 
dependències extraclaustrals al voltant de la infermeria, inclosa la seva ca-
pella. La planificació del monestir incloïa una demarcació sobre el terreny 
de com s’havien d’articular les seves dependències, i després s’iniciaren les 
obres per la capçalera de l’església i el pavelló dels monjos, que generalment 
comparteixen formes i cronologia. A aquesta fase inicial es correspon la 
construcció de la infermeria i la seva capella, com a part del complex mo-
nàstic i, segons es proposa, com a lloc d’adequació de la primera comunitat 
fins al seu trasllat a l’edifici aleshores en obres. Com és lògic, l’església de la 
infermeria era de reduïdes dimensions i més modesta que l’església abacial, 
fet que ha suscitat la general adscripció d’una cronologia més primerenca 
que, en realitat, no només obeeix a una major simplicitat de formes, i es 
pot situar en les mateixes dates que la primera campanya constructiva del 
conjunt. Eren les obres de preparació de la gran fàbrica: delimitació del 
terreny, obertura de fonaments, portada de pedra. Durant aquest procés, 
la capella de la infermeria s’havia aixecat ràpidament i va poder fer les 
funcions d’església transitòria, de la mateixa manera que els edificis anne-
xos després dedicats a infermeria haurien acollit temporalment la comu-
nitat.48 D’aquesta dualitat entre església abacial i capella de la infermeria, 
de cronologia parella, comptem amb els suficients exemples conservats o 
documentats a Poblet, La Oliva, Las Huelgas de Burgos, Iranzu, La Espi-
na o Veruela, per posar alguns exemples.49 A l’espera d’una actualització i 
necessari estudi sobre les dates i el procés constructiu de l’església abacial 
de Santes Creus, la capella de la Trinitat mostra una simple arquitectura: 
una nau de capçalera recta coberta per volta de canó, amb la credença i 

48 En aquest sentit Marta Segarra interpreta la notícia sobre la donació al dormitori de la reina Peronella el 
1173, a la qual ens hem referit línies enrere. Segarra Calderer, Marta, “La configuración de altares y 
capillas en el monasterio de Santes Creus”, a Territorio, Sociedad y Poder, 14 (2019), en premsa.

49 Sobre el traçat i primer impuls constructiu dels monestirs, Valle Pérez, José Carlos, “La arquitectura en 
el reino de León en tiempos de Fernando II y Alfonso IX: las construcciones de la Orden de Císter”, a 
Actas del Simposio Internacional ‘O Pórtico de la Gloria e a Arte do seu tempo’, Santiago de Compostela, 3-8 
octubre 1988, La Coruña, 1991, p. 149-179, i Valle Pérez, José Carlos, “El trazado y construcción de los 
monasterios cistercienses castellanoleoneses. Consideraciones a propósito de las campañas de la iglesia de 
Sacramenia”, a Alfonso VIII y su época. II curso de cultura medieval, Aguilar de Campóo, octubre 1990, Aguilar 
de Campóo, 1992, p. 217-234; García Flores, Antonio, Arquitectura de la Orden de Císter en la provincia 
de Valladolid (1147-1515), Valladolid, 2010, p. 81-84. Per a la identificació d’aquestes capelles amb l’entorn 
de la infermeria i del palau abacial, vegeu Carrero Santamaría, “Arte y liturgia”, p. 503-565.
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piscina litúrgica obertes al seu mur sud i les empremtes als murs d’haver 
tingut un cadiratge seguit (fig. 17). Villanueva va veure allà “un altar digno 
de conservarse para la historia de la pintura”, del qual no en sabem res,50 
però insistim en quelcom bàsic: cap element arquitectònic més enllà de la 
seva simplicitat permet atorgar-li una antiguitat major que la del primer 
projecte de l’església, pensat per cobrir-se amb voltes de canó i fusta.

50 Villanueva, Viage literario, XX, p. 133.

Fig. 17. 
Santes 
Creus. 
Capçalera 
de la 
capella 
de la 
Trinitat.
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  La galeria nord, entre malalts

Centrem-nos ara en les dependències del pis baix de la galeria nord. 
Línies més amunt hem vist que al seu costat est albergà el refetor de la 
infermeria, almenys fins al segle xvii, quan es decidí construir un nou 
edifici destinat exclusivament als malalts. El 18 de desembre del 1636, el 
monestir i el mestre Joan Ribera signaven un contracte per a la construcció 
de la infermeria nova: un ampli edifici de dos pisos, amb una sala comuna, 
quatre cel·les a cada costat comunicades per un passadís i una capella amb 
un retaule pintat, al qual fa al·lusió Jaime Villanueva.51 Lamentablement, 
poc ens ha arribat de la infermeria barroca després de les destrosses i les 
demolicions dels segles xix i xx. Només hi ha restes de la caixa exterior de 
l’edifici restituïdes en l’obra que podem veure a dia d’avui, adequada per a 
espai de serveis de l’actual conjunt patrimonial.

La infermeria construïda durant el segle xvii se situava a prop de la 
capella de la Trinitat: “Ha de fer una paret nova des del cantó de la Trinitat 
fins al cap del refetor vell”; i havia de tenir un pilar “dintre de la tàpia de 
quatre palms de ample a la part del sementiri”.52 Tenim dues referències 
topogràfiques per a un espai completament deformat pel pas del temps. 
La localització de la infermeria no és altra que la de l’edifici avui conser-
vat, proper a la capella de la Trinitat i que limita al seu costat nord amb 
el cementiri que s’ubicava adjacent a la capçalera de l’església major.53 La 
referència topogràfica que descriu el nou mur de la infermeria, amb una 
longitud que anava des del cap de la cantonada de la Trinitat fins a l’extrem 
del vell refetor, deu al·ludir a la dependència veïna de la galeria del claustre 
nou, segons citem. Ho dic perquè a occident la infermeria entestava amb 
la sagristia cinccentista de la qual parlarem després. A més, les escales que 
conduïen al primer pis del nou edifici devien ser a la “porta del refetor 
vell”, que podem ubicar amb certesa com a dependència de la galeria nord 
del claustre, potser amb accés des d’una de les portes que encara avui es 
conserven obertes al seu pis baix, a la qual necessàriament fa referència el 
document (fig. 18). Respecte a la seva interpretació funcional dins del mo-

51 Villanueva, Viage literario, XX, p. 133-134.

52 Baldor Abril, El monestir de Santes Creus, p. 134-138 i docs. 3 i 4, p. 268-273. Salas aporta la data del 1613 
per a la finalització de les obres d’aquest refetor, la procedència de la qual desconec (Salas Ricomà, Guía 
histórica, p. 38).

53 Baldor Abril, El monestir de Santes Creus, p. 131-138.
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nestir i com venc insistint, la cita a un “refetor vell” en el descrit document 
té dues possibles justifica cions. Una és que, efectivament, es tractés d’un 
menjador provisional entre la desaparició del refetor del claustre major i 
l’adequació com a tal de la sala del vell palau, del qual parlàvem línies en-
rere. El problema és que desconeixem per complet quan se suprimiren el 
refetor, les cuines i el calefactor canònics per ser substituïts pel priorat. En 
tot cas, hi ha algunes dates bàsiques relatives a la construcció del nou palau 
abacial en el compàs exterior d’entrada al conjunt (fig. 1). Aquesta fou ini-
ciada en l’abadiat de Jerònim Contijoc (1563-1574), i es devia continuar 
desenvolupant durant alguns anys.54 Una vegada construït el nou palau, 
es degué obrir un entremig perquè part de les dependències palatines del 
vell conjunt del claustre posterior s’adequaren a refetor, fet que explica el 
contracte sobre els seients que el devien vestir en la dècada dels anys vint 
del segle xvii. L’altra possibilitat d’interpretació de la cita d’un refetor vell 

54 Vegeu Companys i Farrerons, Isabel i Virgili i Gasol, Maria Joana, “L’art santescreuí en temps de l’abat 
Jeroni Contijoc (1560-1593)”, a Santes Creus. Bulletí de l’Arxiu Bibliogràfic, VIII/61-62 (1985), p. 19-65, i 
Companys i Farrerons, Isabel i Virgili i Gasol, Maria Joana, “L’abat cinccentista Jeroni Contijoch: nous 
aspectes biogràfics i artístics”, a Santes Creus. Bulletí de l’Arxiu Bibliogràfic, XVII (1994-1997), p. 175-256.

Fig. 18. Santes Creus. Vista de l’exterior nord del mur perimetral del claustre menor.
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situat al claustre menor és que faci referència, en realitat, al menjador de 
la infermeria antiga tot situant-lo a la galeria nord, hipòtesi que sembla la 
més possible. 

  La fortificació del dormidor

A la fi, a l’inici de les dependències de la galeria est hi ha un element 
interessant sobre el qual no s’ha cridat l’atenció anteriorment. Es tracta de 
les restes d’una gran estructura adossada a l’exterior del dormitori i la sala 
capitular i que el plànol topogràfic de Teodor Creus denomina el “palau 
vell” (fig. 1). Queden els seus murs sud i nord, amb restes de vans a dis-
tintes altures i de diferents èpoques (fig. 19). Al mur sud, que limita amb 

Fig. 19. Santes Creus. 
Restes del baluard 

adossat al pavelló dels 
monjos, angle nord-est.
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Fig. 20. Santes 
Creus. Restes 
del baluard 
adossat al 
pavelló dels 
monjos des de 
la galeria nord 
del claustre 
menor.

la galeria nord del claustre menor, resta una porta cegada acabada per un 
arc apuntat que amb tota probabilitat va pertànyer a la primera fase cons-
tructiva (fig. 20). El mur est mostra una compartimentació a dues altures 
mitjançant dos arcs apuntats superposats, però que originalment va estar 
tancat, com ho demostren les restes de carreus escairats en línia a l’angle 
nord-est de l’estructura i al mur visible des de la galeria nord del claustre 
menor (figs. 20, 21 i 22). En aquest sentit també és definitori la resta de 
mur de cimentació que encara pot veure’s a terra, a sota de la llum de l’arc 
del pis baix (figs. 1, 19 i 21) i que la continuació del mur corresponent 
a la galeria claustral sigui una obra de terregall, enfront dels carreus de 
l’estructura que ens ocupa ara. Una acurada anàlisi dels seus murs revela 
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Fig. 21. Santes Creus. Restes del 
baluard adossat al pavelló dels 
monjos. Interior del mur est.

Fig. 22. Santes Creus. Restes del baluard adossat al pavelló dels monjos. Exterior del mur est.
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nombroses intervencions de distintes èpoques —incloses les restauracions 
del conjunt— que, en bona mesura, impedeixen datar amb certesa l’obra 
original. Pareix que l’edifici fou ampliat cap a l’est en una segona fase. 
Així ho revelen els dos arcs superposats —contemporanis de l’emmetxat 
de carreus als paraments nord i sud—, i que es corresponen amb altres dos 
arcs més a la meitat de la sala, avui desapareguts, però les arrencades i em-
premtes dels quals encara es poden veure a la superfície dels murs interns. 
A aquesta fase d’ampliació li correspondria les restes que encara es poden 
observar com a continuació de l’estructura a nivell de terra, d’una altura no 
superior als cinquanta centímetres (figs. 18 i 20).

En un tercer i indeterminat moment de la seva història, l’edifici fou 
ampliat en altura amb un tercer pis que tallava parcialment els arcs del fins 
llavors pis superior. De l’ampliació, encara queden els recolzaments que 
aguantaven l’embigat del terra (fig. 23). A més, en una data indeterminada 
encara es prolongà més en altura, com pot veure’s en antigues fotografies 
quan tota aquesta estructura encara es conservava dempeus, adossada a la 
sagristia nova. Per últim, la zona baixa també va ser alterada mitjançant la 
introducció d’un pas sobre arcs rebaixats que pareixia comunicar l’angle 
nord-est del claustre menor amb l’exterior del pavelló dels monjos (fig. 23). 
És l’única intervenció que permet una datació aproximada, ja que és —sens 
cap dubte— coetània o posterior a l’aixecament de les galeries del claustre. 
Pensem que, en temps moderns i seguint un corrent generalitzat en tots els 
ordes monàstics, la sagristia de Santes Creus fou ampliada amb un edifici 
major que es projectava cap a l’est, possiblement articulat en dos pisos i 
que, segons veiérem, després va entestar amb la posterior infermeria del 
segle xvii (fig. 1). A l’interior, a sota d’una volta el·líptica sobre torals, hi 
havia una ossera i una làpida sepulcral del segle xvii, mentre el mur est 
tenia un rentamans i l’armari reliquiari del monestir.55 Aquesta nova sagris-
tia cinccentista també arribà a ser veïna de les dependències de la galeria 
nord del claustre i a adossar-se a un complex entramat de sales, reflectides 
en la planimetria elaborada per Teodor Creus. Els documents referents al 
seu lamentable enderroc el 1937 fan referència al fet que cegava una de les 
finestres de la sala capitular i dues del refetor, mentre que el seu accés —el 
recercat del qual és encara visible avui des de l’exterior— havia destruït una 

55 Creus, Santes Creus, p. 43-44, i Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 169-170.
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altra finestra, en aquest cas de la sagristia original.56 En el que no s’ha cridat 
l’atenció és en el fet que, a més, la sagristia nova —ben igual que la torre de 
les hores de l’abat Contijoc— acabà afegint-se a les fortificacions que se si-
tuaren sobre les capelles laterals de la capçalera, enderrocades també durant 
les restauracions del segle xx. Es tractava d’un sistema defensiu que afectà 
tota l’església i part de la resta del monestir, encara necessitat de l’estudi 
monogràfic.57 Potser motivades per la inestabilitat territorial que suposà 
l’anomenada guerra dels Peres, en ple segle xiv es dugueren a terme obres 
de fortificació del conjunt, en paral·lel amb les d’altres institucions religio-

56 Virgili Gasol, “L’ahir i l’avui”, p. 37. El pis alt de la sagristia tenia accés des del dormitori, com ho demostren 
les portes visibles en les fotografies posteriors al seu enderroc i a la conservada avui com a finestra (Ibid., p. 
78-79).

57 Refereixen les notícies al respecte Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 152-158; Español Bertran, 
“Remarques a l’activitat”, i Español Bertran, “Reial o abacial?”, p. 177-180. Els efectes de l’encastellament 
sobre la fàbrica de l’església foren puntualment tractats pel mateix Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 
161-162.

Fig. 23. Santes Creus. Restes del baluard adossat al pavelló dels monjos. Pas al costat del mur 
exterior de la sala capitular.
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ses i civils. La notícia sobre l’encastellament del monestir durant la segona 
meitat del segle xiv procedeix del cèlebre apunt de notícies signat per l’abat 
Bartomeu de La Dernosa (1379-1380). Es tracta d’un llarg paràgraf, com 
una espècie de resum històric, copiat en el revers del darrer foli d’una rica 
còpia de la Summa confessorum, de Johannes de Friburg. Allà s’afirma que 
les obres de fortificació a l’església, claustre i dormitori —per girum eccle-
siae, claustri et dormitori— havien començat l’any 1376 i continuaren fins 
al 1378.58 Bàsicament es degué tractar d’un projecte de fortificació sem-
blant al que avui dia conservem a Poblet, també encarregat per la Corona 
amb la intenció de protegir els sepulcres reials.59 Però la cosa no va quedar 
així i, de fet, no sabem què s’hauria dut a terme de tota l’obra durant la 
dècada següent. Al final del seu regnat, el 1384, Pere el Cerimoniós tornava 
a requerir que es treballés en les fortificacions, i el 1390, poc temps després 
d’inaugurar el seu regnat, Joan I ordenà taxativament la seva realització, tot 
amenaçant els monjos que s’hi negassin amb la seva expulsió del monestir 
i obligant a la demolició de la “sala dels abats”, que impedia les obres de la 
murada.60 Aquesta dependència s’havia de localitzar a l’extrem oriental del 
conjunt, a prop de la zona de la infermeria i el palau abacial que, no ho 
oblidem, es trobava en obres des de l’abadiat de Ferrera (†1375).61

Com bé va indicar Cèsar Martinell, les notícies documentals s’han de 
lligar a dos moments diferents de les fortificacions del monestir, encara que 
formessin part d’un mateix projecte. El primer, datat gràcies a l’abat La 
Dernosa, fou al parcialment conservat encastellament de l’església i claus-

58 Biblioteca Pública de Tarragona, ms. 125, f. 287v. El text, utilitzat per tots els historiadors del monestir des 
de Teodor Creus, fou publicat en una curta edició crítica per Fort i Cogul, Eufemià, “La nota històrica 
de Fr. La Dernosa sobre Santes Creus”, a Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 40 
(1929), p. 121-132, i Fort i Cogul, Eufemià, “Una réplica de la nota histórica de La Dernosa en un códice 
madrileño”, a Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, II (1964), p. 392-398. Les notes es tornen recollir 
a l’anomenat abadologi amb què fra Joan Salvador conclou el Compendium de fra Bernat Mallol (Papell i 
Tardiu, Compendium, p. 498-499).

59 Martinell recull les notícies de la correspondència de Pere el Cerimoniós amb l’abat de Santes Creus Francesc 
Miró. Almenys des del 1346 consten les intencions del rei d’envoltar la fàbrica “de murs, valls, torres i altres 
fortaleses” (Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 152-153).

60 Es trata d’un registre procedent de l’Arxiu de la Corona d’Aragó que Fernando Camino va extractar i edità en 
tres anys (1851, 1855 i 1861) al Memorial de Ingenieros. La part referent a Tarragona fou publicada després 
al Butlletí Arqueològic tarragoní en diversos números consecutius. Vegeu les entrades sobre les fortificaciones 
de Santes Creus i Poblet a Camino, Fernando, “Noticias históricas sobre las fortificaciones de las ciudades, 
villas i lugares de cada uno de los estados que han formado parte del antiguo Reino de Aragón. Tarragona 
(conclusión)”, a Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 33 (1926), p. 242-244.

61 Español, “Reial o abacial?”, p. 168-173.
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tre, ja que la darrera nota de Pere IV i les de Joan I al·ludeixen a la mura-
lla del monestir, que devia estar sense acabar.62 El que aquí ens interessa 
d’aquesta segona fase i de la referència a la “sala dels abats” és que devia 
tractar-se d’una edificació antiga, de les que degueren ser desmuntades pel 
pas de la muralla fortificada en una zona que potser era de les més dèbils del 
conjunt. Diversos autors ens parlen de restes de torrasses entre la sala dels 
monjos i el mateix palau abacial, però hi ha quelcom molt interessant en 
la nota de l’abat La Dernosa que ens servirà per explicar els problemes de 
les dependències extraclaustrals. Com vèiem, a més de dotar tot el conjunt 
d’un gran cos de merlets, l’església fou convertida en altura en un autèntic 
baluard defensiu del qual encara resten els accessos construïts als murs del 
primer tram dels peus i bona part de l’estructura occidental. Les defenses 
foren desmuntades en algunes de les restauracions, i deixaren com a restes 
les sèries de merlets que envolten l’església i el claustre. Però la notícia do-
cumental és taxativa quan es repeteix que l’encastellament afectà l’església, 
el claustre i el dormitori. Per què s’havia de fortificar el dormitori i no un 
altre lloc del conjunt? Vèiem el descontentament reial davant la passivitat 
dels monjos sobre la construcció d’una muralla que suposava esbucar una 
sala abacial en el costat est del conjunt. Insisteixo: es devia tractar d’una de 
les zones pitjor protegides, al voltant de l’hort de la Mare de Déu, la infer-
meria i el palau abacial. I és aquí on hem d’entendre que en la intenció de 
protegir el dormitori juntament amb l’església i el claustre el 1376 també 
s’hi pot trobar l’origen de les restes de la construcció de l’angle nord-est del 
claustre menor. Pensem que es tractà d’una peça adossada a l’exterior del 
pavelló dels monjos i veïna del locutori-corredor d’entrada cap al claustre 
major, el reglar, des de la zona de serveis situada a l’est, centrada per la in-
fermeria i el palau abacial. Com vèiem aquesta pareix que va ser una zona 
especialment dèbil, tant que Joan I instà els monjos a esbucar edificis del 
seu entorn amb la finalitat d’afavorir la defensa. La torre que proposem, 
amb el pas del temps, fou alterada i amortitzada, per integrar-la al conjunt 
del nou claustre menor i, sobretot, en el moment en què passà a formar 
part del laberint de dependències de la seva galeria nord, en veïnatge de la 
sagristia renaixentista, la infermeria barroca i altres oficines.

62 Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 155-158.
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  El misteri de les arcuacions

Acabem amb les arcuacions i el conflicte historiogràfic suscitat al seu 
voltant. Com observàvem a la introducció, les galeries claustrals sembla 
que estan completament encaixades entre les dependències que les envol-
ten. Els arcs que la integren neixen directament des de la bancada, recolzats 
sobre una mena de bases de perfil poligonal. Per una altra banda, els angles 
del claustre són irregulars i els seus pilars estan clarament dissenyats mit-
jançant perfils asimètrics de tal manera que sembla una estructura adapta-
da a l’espai d’unes dimensions prèvies. Aquestes singularitats foren les que, 
l’any 1955, conduïren José Vives a plantejar el problema de l’origen de 
les arcuacions, és a dir, si les peces que integren el claustre posterior varen 
ser traslladades fins a Santes Creus des d’un altre lloc, amb la finalitat de 
readaptar-les a aquest nou emplaçament. Com explica amb detall aquest 
autor, els arcs apuntats amb motllures als angles tenen diversos problemes 
per acoblar-s’hi i, en la seva opinió, foren originalment pensats per ésser 
aixecats sobre suports i columnes. Respecte al seu origen, Vives proposà 
que haurien pogut pertànyer al monestir femení de Bonrepòs, responsabi-
litat pastoral de Santes Creus des de la seva fundació el 1215 fins al 1452, 
data de la seva extinció. El nostre monestir s’hauria erigit així com a hereu 
dels béns de Bonrepòs, encara que les coses no foren tan fàcils. Mentre que 
la cartoixa d’Escaladei era la propietària del terreny, Santes Creus podia 
endur-se d’allà el que volgués com a propietari dels béns mobles i immo-
bles de l’extinta comunitat. Responsables a partir d’aquell moment d’una 
significativa capellania en memòria de les monges de Bonrepòs, podem 
imaginar l’expedició monàstica que va recórrer els més de seixanta difícils 
quilòmetres que separaven ambdues institucions, abans que els cartoixans 
anessin esborrant la seva memòria. No sabem què fou de l’arquitectura 
del monestir a partir de 1473, puix la transformació de l’antiga fundació 
femenina en masia fou lenta i progressiva. De fet, les restes de la capella 
de la casa són posteriors al segle xvi. Avui dia i a simple vista no es veuen 
vestigis atribuïbles a la fundació medieval. El cas és que els cistercencs po-
gueren endur-se fins a Santes Creus la biblioteca, les restes funeràries de les 
monges i l’aixovar i el mobiliari litúrgic. Els llibres passaren a tenir un lloc 
preeminent dins de la seva biblioteca i es convertiren en una singularitat 
codicològica. Les restes de les monges i fundadores, exhumades dels seus 
sepulcres, foren enterrats en una fossa oberta a tal efecte enfront del rerecor 
occidental de l’església de Santes Creus, identificada mitjançant una lauda 
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de marbre blanc encara avui visible (fig. 24). Alhora, el sepulcre de fusta 
de Margarida de Prades —reina d’Aragó i abadessa de Bonrepòs— sortí 
del seu monestir en direcció a Santes Creus per ser reinstal·lat enfront del 
rei Pere el Gran al transsepte cementirial de la gran església, desaparegut 
més tard. Respecte a l’aixovar litúrgic, coneixem els dos reliquiaris vistos 
per Villanueva durant el segle xviii —“obra prolija y según todo el gusto 

Fig. 24. 
Santes 
Creus. 

Làpida de 
la fossa 

comuna 
per les 

monges de 
Bonrepòs 

a l’antic 
rerecor de 
l’església.
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gótico”—, un parell de retaules, una campana i una part del cadirat del cor 
que incloïa la càtedra abacial.63

En el context d’aquesta singular història de recol·locació, ara arquitec-
tònica, Vives situà la peripècia del trasllat claustral. D’aquesta manera, pro-
posà que el claustre posterior de Santes Creus també podia ser una herèn-
cia de Bonrepòs.64 Segons la seva hipòtesi, els arcs haurien estat traslladats 
conjuntament amb la resta de les propietats del monestir desaparegut, i es 
remuntaren després a Santes Creus sense les columnes ni els capitells que 
suposadament els pertanyien, els quals l’autor identificà amb els reutilitzats 
entre els murs del mas de Sant Blai. Si Eufemià Fort datava la construcció 
del claustre en temps de l’abat Mendoza (1479-1519),65 Vives va usar com 
a aval històric de la seva hipòtesi el canvi de localització de la residència 
abacial de Santes Creus de la zona oriental del conjunt al compàs exte -
rior durant l’abadiat de Jerònim Contijoc (1560-1593). Llavors, la zona 
es degué readaptar per allotjar les cel·les dels monjos i altres dependències, 
moment en el qual els suposats arcs del claustre de Bonrepòs s’haurien re-
utilitzat per organitzar aquesta nova residència de la comunitat monàstica, 
a l’est del conjunt original. 

Fins avui, cap document avala la hipòtesi de Vives. El mas de Sant Blai 
es trobava en un lamentable estat de conservació que no permetia aven-
turar cap possible ubicació de les restes de l’antic monestir. És veritat que 
l’encaixament dels arcs del claustre menor de Santes Creus és irregular, ex-
trem perfectament visible als angles, en els quals van haver de contrarestar 
els problemes del ritme de les arcuacions, tot afegint o llevant centímetres 
de la seva superfície. A més, a la rosca interna no hi ha cap resta de traceria, 
la qual cosa l’autor va atribuir a un model de claustre similar, per exemple, 
al de la catedral de Tortosa. Per una altra banda, l’arrencada dels arcs des 
de terra es realitza mitjançant una gran motllura de perfil geomètric que 

63 Villanueva, Viage literario, XX, p. 133; Fort i Cogul, Eufemià, “El plet entre Santes Creus i Scala Dei 
sobre Bonrepòs”, a Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic, 47 (1978), p. 391-396, i Gort, Ezequiel, 
Santa Maria de Bonrepòs. El monestir cistercenc de Montsant, Albarca, 2017, p. 133.

64 És el treball de Vives y Miret “El enigma del claustro posterior”. La proposta suscità cert debat acadèmic. La 
qüestionaren Fort i Cogul, Eufemià, El monestir de Santes Creus. Vuit segles d’història i d’exemplaritat, Santes 
Creus, 1976; Español, “Reial o abacial?”, p. 180, i Gort, Ezequiel, Santa Maria de Bonrepòs, p. 47. Fins i tot 
en algun cas s’havia defensat que el claustre de Santes Creus era en realitat del també extint monestir femení 
de Vallsanta, hipòtesi després desestimada per l’arqueologia: Gonzalvo Bou, Gener i Duch Mas, Joan, “El 
monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta”, a Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, 14 (2000), p. 113-134.

65 Fort, Llibre de Santes Creus, p. 68.
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no sembla que es pugui relacionar amb el cimaci d’un possible capitell 
que originalment l’hagués sostingut en alt. En qualsevol cas, una imatge 
com la del claustre menor de Santes Creus no és tan estranya. Francesca 
Español proposa altres exemples amb arcuacions similars que arrenquen 
d’un curt suport al terra d’un pati, com les conservades al castell de Mora 
de Rubielos i, sobretot, l’associat a l’església de la Magdalena, a la fortalesa 
d’Alcañiz.66 La mateixa solució pot trobar-se en altres llocs; fins i tot, l’ar-
quitectura urbana va utilitzar patrons similars a les places porticades.

No trobo cap inconvenient en localitzar l’elevació de les galeries entre 
els segles xv i xvi. Quan a començament del xvii es va construir el templet 
del lavabo del refectori, l’arcuació ja existia. Però, si estilísticament unes 
arcuacions que arranquen del terra no són tan estranyes, els seus problemes 
d’adequació poden tenir explicacions menys complicades que les proposa-
des fins a l’actualitat. Per un costat, es podrien deure a la difícil topografia 
d’unes estances prèvies marcades als seus angles nord-est i sud-est pel palau 
reial i el bastió de la porta del locutori, respectivament. Per una altra ban-
da, hauríem de ser conscients que la imatge contemporània del claustre 
està profundament alterada per l’afegit de sobreclaustres amb la finalitat 
d’albergar cases, cel·les i magatzems, a través de l’articulació dels seus murs 
amb òculs i tres finestres. Originalment, les quatre galeries sostenien la seva 
pròpia sostrada, com ho demostra el fet de la línia visible dels carreus que 
delimitaven verticalment l’estructura. A la galeria oest limitaven amb el pa-
velló dels monjo, a la sud amb el palau abacial, a l’est amb els edificis de la 
infermeria i el pati que donava accés a la capella de la Trinitat i al nord amb 
el refectori de la infermeria i el bastió defensiu de finals del segle xiv. Pot 
ser que, des del seu origen cinccentista, els cor  redors estiguessin coberts per 
voltes de guix, obra dels mateixos tallers que participaven en l’ampliació 
amb guixeries de les dependències del palau abacial. És a dir, que la imatge 
del claustre menor era molt diferent i poc devia tenir en comú amb la idea 
de l’espai secundari i un poc desmanegat que ens ha arribat avui. Les arcu-
acions van poder ser aixecades ex novo —per què no?—, tot adaptant un 
model d’arrencada d’arcs a nivell del terra, conegut en altres edificis civils i 
eclesiàstics. Ja durant el segle xvii, van ser ampliades en altura amb un pis 
de cel·les i les seves noves parets de grava es van amagar davall d’esgrafiats 

66 Español, “Reial o abacial?”, p. 180-181. L’autora adjudica a les arcuacions del claustre una procedència més 
propera, tot atribuint-les a les restes dels edificis esbucats durant la construcció de la murada del monestir en 
temps de Joan I, a la qual fèiem al·lusió en línies superiors.
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moderns. No hem d’oblidar que el claustre menor de Santes Creus acabà 
fent les funcions del major. El refectori i les cuines es traslladaren al tinell 
del palau i a prop seu, mentre que les cel·les dels monjos s’ubicaren als pi-
sos alts, comunicades mitjançant un accés directe amb el vell dormitori, el 
qual havia estat compartimentat en cel·les.67 Es tractava d’un procés que, 
més ordenadament, havia afectat també altres edificis de la Corona —com 
Veruela—, amb ampliacions que aixecaren murs de cel·les tot renovant 
vells claustres menors com el que ens ocupa també als albors del segle 
xvii.68 Totes les corporacions monàstiques decidiren transformar els seus 
monestirs, ja fos mitjançant la partició de l’antic dormitori en cel·les o bé 
mitjançant la construcció d’un nou monestir que literalment voltejava tota 
la vida comunitària des del vell claustre reglar fins un nou espai construït a 
l’est del conjunt. És això el que trobem a Veruela, a Rueda o, molt dividit, 
a Piedra, totes obres del segle xvii.69 Aquest procés també afectà les cases 
benedictines, com queda clar amb la fugida de la comunitat de San Juan 
de la Peña al modern, més confortable i sec monestir nou. De la mateixa 
manera també va succeir al claustre posterior de Santes Creus, encara que 
adaptat a unes obligatòries condicions particulars.

Com hem anunciat, durant el darrer quart del segle xix el claustre 
menor de Santes Creus va viure la seva destrucció i posterior reconstrucció. 
Ambdós fets ens han llegat un conjunt sense encís i de difícil interpretació, 
precisament perquè es tractava d’un espai funcionalment dinàmic i sotmès 
a canvis constants en la seva estructura i funcions. 

  Escenaris processionals. Unes idees finals

A més de ser els àmbits vertebradors dels espais descrits a les pàgines 
precedents, els claustres menors dels monestirs cistercencs foren escenaris 
bàsics de processons. També a Santes Creus, on, segons es recull als Eccle-

67 Les restes de la porta en biaix encara es poden veure al mur exterior del pavelló dels monjos, juntament amb 
els vestigis de la torrassa.

68 Carretero Calvo, Rebeca, “Arquitectura del seiscientos en Veruela: el monasterio nuevo y la sacristía”, a 
Tesoros de Veruela. Legado de un monasterio cisterciense, Zaragoza, 2006, p. 263-284.

69 Carretero Calvo, Rebeca y Criado Mainar, Jesús, “La congregación cisterciense de la Corona de Aragón 
y la arquitectura”, a Aragonia cisterciensis. Espacio, arquitectura y función en los monasterios de la orden de cister 
en la corona de Aragón, Gijón, en premsa.
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siastica Officia cistercencs, juntament amb altres possibles celebracions, el 
claustre menor va estar molt vinculat a la litúrgia funeral:70 quan un monjo 
moria a la infermeria, el seu cos es portava en processó fins a l’església, tot 
fent distintes aturades pel camí amb la finalitat d’entonar diverses oraci-
ons. A Santes Creus, a més de la documentació litúrgica, tenim notícia 
d’aquesta cerimònia mitjançant una de les llegendes recollides per Eufemià 
Fort. Es tracta de la relativa al tust, instrument de fusta que penjava del 
mur del claustre major, entre la sala capitular i l’escala d’accés al dormitori, 
i que percudia l’infermer per avisar la comunitat de la mort d’un dels ger-
mans allotjats a la infermeria.71 Reunits a capítol, els monjos marxaven en 
processó i creuaven el claustre major, el locutori i l’espai que distava entre 
aquest darrer i la infermeria, no sabem si ja dotat d’alguna galeria porti-
cada —prèvia al claustre tardà— que els comuniqués. Si se situa la zona 
a altres contexts cistercencs, el pas de comunicació amb la zona posterior 
de Poblet és absolutament enorme, puix donava accés també a la zona dels 
monjos. Això és una clara mostra de la importància del cerimonial que se 
celebrava a la zona que comunicava els claustres major i menor. A Veruela, 
el corredor desemboca a un àmbit cupulat que servia d’espai vertebrador 
de les dependències del denominat claustre nou, però la seva funció ori-
ginal com a zona de trànsit processional entre les antigues dependències a 
l’est del claustre major i l’església queda clarament indicada per les pintures 
de roleus que cobreixen la volta de canó del passatge i que es rematen amb 
un gran anagrama de Crist, IHS, al timpà pintat que dona accés a la nova 
construcció. Finalment, de la mateixa manera que a Poblet, a Las Huelgas 
de Burgos la importància de l’espai de comunicació entre claustres es torna 
a posar de relleu. En aquest darrer cas pel cicle epigràfic que mostren les 
seves guixeries, vinculat al cerimonial dels malalts i a la Salve a la Mare de 
Déu amb la qual escenificaven les processons de la litúrgia mariana.72

Més enllà de la polèmica sobre la suposada procedència de les arcua -
cions, les dependències de la zona est del conjunt monàstic de Santes Creus 

70 Sobre una primera valoració sobre les còpies de l’ordinari cistercenc vinculades a Santes Creus, consulteu 
Carrero Santamaría, Eduardo, “Los Ecclesiastica Officia cistercienses de la Biblioteca Pública de Tarragona, 
un viaje de ida y vuelta entre Bonrepòs y Santes Creus”, a Císter, Alburquerque Carreiras, José, Valério 
Maduro, António y Rasquilho, Rui (coords.), 3 vols., Alcobaça, 2019, I, p. 293-308.

71 Fort i Cogul, Eufemià, El Llegendari de Santes Creus, reed. Barcelona, 2008, p. 243-245.

72 Carrero Santamaría, Eduardo, “Epigrafía y liturgia estacional entre el locutorio y el pasaje a la enfermería 
de la abadía de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos”, a Territorio, Sociedad y Poder, 9 (2014), p. 
117-132.
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i el claustre que les articula són, possiblement, una de les seves zones més 
complexes. Per un costat, degueren albergar temporalment la comunitat 
inicial que va establir-se allà durant la segona meitat del segle xii. Per una 
altra banda, perquè fou un espai significativament dinàmic. Les causes 
d’aquests fenòmens resideixen en la permanent reutilització i transforma-
ció dutes a terme durant els anys continuats d’ús per part de la comunitat 
monàstica, així com pel fet d’haver sofert una sèrie de destrosses durant el 
segle xix, a banda de les tasques de consolidació i restauracions posteriors. 
La unió d’ambdues circumstàncies n’ha dificultat encara més la lectura. 
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SANTES CREUS. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, XXIX: 135-160 (2018)

Falsos, pastures i sal. La compra 
de Montornès per Santes Creus
i el conflicte amb Clarà: segles xi-xviii

 Resum

El monestir de Santes Creus, un cop establert a la riba 
esquerra del Gaià, va comprar tots els drets del castell de 
Montornès entre els anys 1173 i 1174. Durant el procés 
de còpia dels documents, va interpolar el terme del castell 
i va generar alguns instruments falsos amb l’objectiu de re-
forçar la seva posició i de modificar el terme del castell en 
la seva part sud, tot incloent el terme de la quadra de Cla-
rà. Amb aquestes falsificacions, creiem que els monjos del 
monestir es volien assegurar el lliure trànsit dels seus grans 
ramats durant l’hivern i, sobretot, l’accés a les salines de 
Clarà. L’any 1381 l’abat del monestir comprà la jurisdicció 
alta i baixa tant de Montornès com de Clarà, però va haver 
de vèncer una forta resistència per part dels clarencs.

 Paraules clau

Falsos, feudalisme, resistència a les senyories jurisdiccionals, 
pastures, salines.

Ramon Serra
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 Abstract

The monastery of Santes Creus once settled on the banks 
of Gaià river, bought the rights to the castle of Montornès 
between the years 1173-4. During the process of copying 
the documents, interpolated the term of the castle and ge-
nerated some false documents in order to reinforce its posi-
tion and to modify the term in its southern part, including 
the term of the Clarà squad. Behind these fakes, we believe 
that the monks of the monastery wanted to ensure the free 
traffic of their large herds during the winter, and, above 
all, access to the salt of Clarà. In 1381, the abbot of the 
monastery purchased the high and low jurisdiction of both 
Montornès and Clarà, but he received strong resistance 
from the Clara’s inhabitants.

 Paraules clau

Forgery, feudalism, medieval lordship resistance, pasture, 
salt.

En el nostre recent estudi sobre el Baix Gaià medieval, vam constatar 
que l’antiga quadra de Clarà estava sotmesa a multitud de jurisdiccions i 
senyories que se superposaven entre elles.1 Sembla que les importants salines 
dels seus estanys van atreure l’atenció de les grans institucions religioses 
del territori. La pabordia de Tarragona havia aconseguit adquirir un bon 
grapat de drets sobre les terres, les gents i, sobretot, les salines de Clarà, 
però no n’era el senyor alodial absolut. El comte-rei seguia conservant drets 
i els seus batlles controlaven els preus de la sal, però alguns membres de 
la noblesa local, com els Clariana, els Montoliu i els Claramunt, també hi 
mantenien drets. Però aquest garbuix de jurisdiccions i drets no s’acabava 

1 Ramon Serra, Quan la Torre fou dita d’en Bares, conquesta i feudalització del Baix Gaià, segles xi-xiii, 
Ajuntament de Torredembarra, 2017. 
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aquí, ja que la meitat de Clarà també va atreure els grans monestirs 
cistercencs, Poblet conservava diversos documents sobre la quadra de Clarà 
dins dels seus arxius, malgrat no haguem pogut esbrinar quina influència 
va arribar a tenir-hi; i finalment el monestir de Santes Creus, que, com 
veurem en aquest article, va intentar influir sobre la quadra de Clarà de 
diverses maneres, sovint fraudulentament.

 El monestir cistercenc de Valldaura, al Vallès Occidental, va rebre, 
des de la seva fundació l’any 1150, el suport d’algunes de les grans famílies 
nobiliàries, com els Montcada i també dels Cervelló/Alemany, als quals es 
va acabar afegint el comte Ramon Berenguer IV. L’any 1160, el monestir 
va rebre una partida de terra coneguda com l’honor de Santes Creus, 
als peus del Gaià, per part del bisbe de Barcelona i dels nobles Guerau 
Alemany, Guerau de Jorba i Guillem de Montagut, unes terres on pocs 
anys després s’iniciaren les obres de l’actual monestir. El mateix any 1160 
també adquirien la important honor de Sant Joan del Consell, al terme 
del Codony, on van participar els quatre agents polítics del territori: el 
comte Ramon Berenguer IV; la comtessa de Tarragona Agnès de Bordet, 
vídua del normand Robert d’Aguiló; l’arquebisbe de Tarragona Bernat 
Tort, i el noble Guillem I de Claramunt, senyor del terme de Montoliu-
Codony.2 Amb aquestes adquisicions el monestir cistercenc s’orientava 
patrimonialment cap a la riba del Gaià, des d’on va emprendre un ver  -
tiginós procés d’adquisició dels drets senyorials sobre les poblacions veïnes: 
la Torre de Valldossera, Vila-rodona, Montmell... fins a arribar al terme de 
Montornès, a tocar del mar. 

 La compra

El monestir de Santes Creus va adquirir la major part dels diferents 
drets que penjaven sobre el castrum de Montornès entre els mesos de 
setembre del 1173 i desembre del 1174. El procés, sorprenentment, 
va començar per la família dels Esplugues, uns petits propietaris aloers 
que, com veurem més endavant, foren forçats a vendre els drets sobre les 
seves terres de Montornès, segons consta en dos documents del dia 19 de 

2 Joan Papell, Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225), Barcelona: Fundació 
Noguera, 2005, documents, 84, 86, 87, 88, 89, 92 i 93. Des d’ara DSC.
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setembre del 1173.3 El 4 de desembre del mateix any fou el senyor del 
lloc, Ponç de Rajadell, i la seva muller Guilla els qui venien a l’abat Pere de 
Santes Creus el seu alou del castrum de Montornès, que tenien per veu dels 
seus progenitors i també per part del bisbe de Barcelona, amb les següents 
afrontacions: oriente termine de Crexello, meridie unde maris, occidente in 
termine de Alta Folia, circio in sumitate montanee. Unes afrontacions que 
sorprenentment incorporaven el terme de la quadra de Clarà i la Torra al 
terme pròpiament de Montornès; una incorporació que aniran repetint 
tots els altres documents de compra del castell. El 21 de desembre Pere 
d’Escorcenc donava en franc alou el feu del castell de Montornès, que 
tenia de part del seu senyor Ramon de Torre.4 El maig de l’any següent, 
després de molts plets entre l’abat Pere i la senyora Ramona, vídua de Pere 
de Gornal, l’abat aconseguia el control de tota la seva honor al castrum de 
Montornès amb els mateixos termenals.5 I, finalment, el 16 de desembre del 

3 DSC, docs. 169 i 170.

4 DSC, docs. 173 i 174.

5 DSC, docs. 179 i 183. 

Figura 1. Mapa aproximat dels termes 
de Montornès, Altafulla i Clarà/la Torre 
(dibuixat per Montse Forradelles).
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1174, el citat Ramon de Torre venia a l’abat Pere de Santes Creus el feu de 
Montornès que tenia per Ponç de Rajadell, amb les següents afrontacions: 
a orient amb el torrent que separa aquesta honor i la de Creixell, que 
davalla de la muntanya, al sud amb el mar, a occident amb el terme d’Alta 
Fuia i Montoliu i al nord amb la serra; signaven Ramon de Torre, amb el 
seu germà Guillem, i els seus vassalls Pere d’Escorcenc, Berenguer i Pere de 
Lletger, i al final signava Bernat, fill de Ramon de Torre. 

 L’orde feudal

La còpia i conservació d’aquests documents també ens ha servit per 
confeccionar una excel·lent radiografia de la noblesa feudal i l’estratificació 
de les seves relacions:6 Ponç de Rajadell era el senyor eminent del lloc, 
membre d’una família que senyorejava el castell de Montornès des de l’any 
1091, quan els el va cedir el matrimoni format per Ramon Trasunyer i 
Rodlenda. Acompanyant a Ponç, signaven la seva esposa Guilla, el seu fill 
i hereu Ferrer, i Arnau, germà de Ponç, que completava la representació 
dels Rajadell. La venda de tot un terme castral solia anar testimoniada pels 
principals senyors de la contrada; en primer terme trobem el vescomte 
Ramon Folc de Cardona, amb el seu hereu Berenguer, i al darrere, el seu 
consanguini Guillem I de Claramunt, tots tres actuaven com els senyors 
feudals dels termes de Montoliu i Tamarit, d’on es va escindir el de Montornès 
a mitjan segle xi; tot seguit signaven el bisbe de Barcelona, que mantenia 
algun tipus de drets sobre el castrum, Bernat de Berga i Hug de Peguera, 
probablement relacionat amb els Rajadell; llavors alguns petits nobles que 
no hem identificat.7 A les línies inferiors signava un tal Raimundi militis, 
que correspon a Ramon de Torre, el vassall o administrador dels Rajadell 
al terme de Montornès. Els Rajadell, també des dels primers temps, havien 
infeudat els seus drets sobre Montornès a la família dels Torre; Ramon de 
Torre, al seu torn, era senyor de Pere d’Escorcenc, amb el qual l’any 1158 
va establir un pacte o convinença mitjançant la qual Ramon encomanava el 
castrum de Montornès a Pere, juntament amb els delmes de tres cavalleries 

6 Antoni Virgili ja les va reconstruir amb encert en el seu estudi L’expansió i afermament del feudalisme al Baix 
Gaià (segles xi-xii), Tarragona: Centre d’Estudis d’Altafulla, 1991, p. 104. 

7 Guillem de Alfodio, Burgetus, Berenguer Bover, Pere de Calaf i Esteve Gerard, DSC, doc. 173.
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de bona terra.8 D’altra banda, com ja va fer notar Antoni Virgili, els preus 
que s’estipulaven per la renúncia dels drets de cadascú reflectien amb 
total transparència l’estructura jerarquitzada dels individus que exercien 
el poder: el senyor eminent rebia cent morabatins d’or i set-cents sous, 
mentre que, per la seva banda, Ramon de Torre rebia noranta morabatins i 
la vídua de Pere de Guarnal i el castlà Pere d’Escorcenc obtenien quaranta 
i vint morabatins, respectivament.

 Els falsos

En el nostre recent estudi sobre el Baix Gaià altmedieval9 vam detectar 
que els arxivers del monestir, pocs anys després de la compra de Montornès, 
van copiar i guardar tota la documentació juntament amb algunes actes 
del segle xi que feien referència a la primera donació comtal del castrum. 
Durant aquest procés de còpia, que nosaltres situem entre les darreries 
del segle xii i primers del xiii,10 poguérem comprovar que bona part de 
la nova documentació estava farcida d’interpolacions i també d’algunes 
falsificacions evidents que ja havien estat estudiades per Agustí Altisent11 
i, sobretot, per Gaspar Feliu.12 Aquestes manipulacions documentals, com 
intentarem demostrar, anaven encaminades a justificar la incorporació del 
terme de la quadra de Clarà, amb uns objectius que provarem de des -
cabdellar en aquest article. 

El primer document original de concessió o venda del castrum de 
Puig   perdiguers, avui perdut, fou utilitzat per confeccionar-ne tres versions 
molt diferents: una còpia de finals del segle xii, que en un primer cop d’ull 

8 Archivo Histórico Nacional, Colección Códices y Cartularios, Lo Llibre Blanch, vol. III: Montornès, 
Montoliu, Molins de la Riera i Estanys de la Mora, Códices, L. 841. A partir d’ara: AHN, 841, doc. 40. 
Bernat de Papiol i Pere i Berenguer de Lleger probablement formaven part de la mainada del castrum, si es té 
en compte que signaren en diverses documents darrere de Pere d’Escorcenc.

9 Ramon Serra Rial, Quan la Torre..., pàg. 131-147.

10 Tal com demostraria la còpia de la venda de Ponç de Rajadell, que fou traslladada i copiada de nou pel monjo 
Guillem de Llemotges (Guillelmus de Lemovicis), documentat al monestir entre els anys 1189 i 1209 (DCS, 
docs. 330 i 492), que va copiar i transcriure de nou els següents documents: DCS docs. 149, 173, 215, 259 
i 282. 

11 Agustí Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet volum I, anys 960-1177. Abadia de Poblet,1993.

12 Gaspart Feliu i Montfort «Alguns exemples de manipulacions falsificades en documents altmedievals 
catalans» dins Acta Historica et archaelogica Medaevalia, num. 22-23, pàg. 51-68, Barcelona, 2002.
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sembla bastant fidel al document original de l’any 1069,13 en què els comtes 
Ramon Berenguer I i Almodis donaven a Ramon Trasunyer i Rodlenda la 
quadra dita de Puigperdigers, topònim que pocs anys després es conegué 
com a Montornès. En aquesta primera còpia no s’aprecien interpolacions 
tardanes o incongruències de llenguatge, però, si ens fixem detingudament 
en les seves afrontacions, veurem que el document perd solidesa: a llevant 
del castell de Montornès trobem la quadra de Sant Pere de Casserres (actual 
Creixell), les Morisques i Clarà; al sud, el mar; a ponent la serra que divideix 
les aigües, i al nord les terres de Bremon. Sorprèn inicialment la precisió 
dels límits de sol ixent i, alhora, la vaguetat amb la qual es delimiten la 
resta de fites termenals. La segona qüestió que «grinyola» del document 
és la menció de la quadra de Sant Pere de Casserres, menció que, com 
demostrarem tot seguit, era del tot improbable en una data tan reculada. 

Sabem que la quadra de Creixell i tot el castrum de Berà i Roda 
foren concedits al monestir de Sant Pere de Cluny l’any 1074, gràcies a 
les últimes voluntats del seu propietari, el noble Geribert Miró.14 Cinc 
anys més tard, el monestir osonenc de Sant Pere de Casserres es va unir 
al monestir de Cluny en el context de la reforma gregoriana. Llavors, el 
monestir de Cluny, suposem que motivat per la dificultat d’administrar 
uns territoris tan llunyans, decidia delegar el seu domini directe sobre els 
termes de Berà, Roda i Creixell al seu monestir «agregat» de Sant Pere de 
Casserres, però aquest traspàs no es realitzà fins a l’any 1121.15 

Tenint en compte aquestes dades, la menció de la quadra de Sant 
Pere de Casserres no podria ser anterior a l’any 1121 i molt menys de 
l’any 1069, quan encara no havia mort el noble Geribert Miró. Al nostre 
entendre, el document que conservem és una còpia interpolada de finals 
del segle xii o principis del xiii, realitzada després del procés de compra 

13 DSC, doc. 15.

14 Tradicionalment s’atribuïa a Mir Geribert la donació del castrum de Berà a l’abadia de Cluny, però en un 
recent estudi s’ha posat de manifest que fou el noble Geribert Miró, que no era fill de Mir Geribert, el senyor 
del castrum de Roda i Berà a mitjans segle xi. Ricart Benimeli i Isabel Companys, «Geribert Miró, primer 
senyor de Roda i Berà», a Revista Boi, núm. 32, Centre d’Estudis Rodencs, 2014. 

15 Irene Llop, Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Barcelona, Fundació Noguera, Barcelona, 2009, 
doc. 408. “Lo tercer Senyor que tingué lo dit terme fou lo Prior y Monastir de Casserras, el qual, com està dit, 
estava subjecte al Abat y convent de Cluní, lo qual Abat y Convent donà al Monastir de Casserras las baronies de 
Creixell, Roda y Barà, y també la Baronia de Dos Rius y Cañamás, y fou la dita donació en lo any 1121...”.
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del castrum de Montornès per part del monestir de Santes Creus durant 
l’últim quart del segle xii.16 

Els documents de l’Arxiu de Santes Creus volen demostrar que el terme 
del castrum de Montornès ocupava tot el territori de l’antiga quadra de 
Clarà, però en tota la documentació conservada fora del sospitós scriptorium 
de Santes Creus, la quadra o castrum de Clarà sempre surt relacionada amb 
el terme de Tamarit, i mai amb el de Montornès. Si realment el monestir 
hagués adquirit els drets sobre la quadra de Clarà o una de les seves meitats 
al segle xii, hauria conservat i copiat aquest document, i no tenim cap dubte 
que l’hauria mostrat com a prova en els nombrosos conflictes jurisdiccionals 
als quals va haver de fer front en les centúries posteriors. Fins el moment, 
a banda de capbreus barrocs, només disposàvem del document de creació 
de la quadra de Clarà del 1057, conservat a l’Arxiu de Poblet, però en la 
nostra recent recerca hem pogut consultar i transcriure una bona colla de 
documents dels segles xi-xiii referents a la quadra o castrum de Clarà, que 
reforcen la tesi de les falsificacions.17

La segona versió del document original de donació l’hem conservat 
gràcies a una còpia del segle xvii,18 però es tracta d’un fals datat de l’any 
1066 i realitzat amb l’objectiu de magnificar l’estatus de la donació del 
castrum de Puigperdiguers-Montornès, situant-la en les mateixes dates 
i «escala» que la donació del gran terme del castell d’Ullastrell, feta pels 
mateixos comtes de Barcelona a Bernat Amat i Arsenda de Claramunt, 
senyors també del veí terme de Tamarit. Potser es va fer per anticipar o 
justificar la reclamació d’alguns drets senyorials com el delme, que cobrava 
la parròquia de Tamarit, de la qual depenia Montornès.

Un altre dels mòbils que es fa evident en el fals del 1066 és el de re   forçar la 
jerarquia senyorial dels nous senyors de Montornès envers els antics tinents 
o aloers del terme, en aquest cas els descendents de Bremon i també dels 
Esplugues, una família que, com hem vist, continuava establerta a les seves 

16 Vegeu Quan la Torre fou dita… p. 136-142, on també plantejàvem que els descendents de Berenguer de 
Rajadell i els seus fidels més directes, els Torre, podrien haver elaborat una primera sèrie de falsificacions 
sobre les afrontacions del terme de Montornès amb l’objectiu de consolidar la seva posició al territori. Això 
podria explicar la interpolació dels documents del 1091, però, al nostre entendre, aquesta és una hipòtesi 
molt menys probable. En el mateix llibre transcrivim bona part dels falsos de Montornès.

17 Vegeu l’Annex de Quan la Torre…, on publiquem alguns documents del ric arxiu dels marquesos d’Alfarràs, 
entre els quals no queda cap constància de la probable senyoria del monestir de Santes Creus sobre la quadra 
de Clarà, anterior a la compra de la seva jurisdicció a finals del segle xiv. 

18 Font i Rius, Cartas de población y franquicias de Cataluña. Madrid, CSIC, 1969, doc. 29.
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terres del castrum l’any 1173; la falsificació probablement anava encaminada 
a silenciar les reclamacions d’aquests pagesos aloers, que mantenien els seus 
drets com a primers colons del terme. També s’ha conservat una tercera 
versió del document que afegeix noves interpolacions al fals del 1066 i que 
hem conservat gràcies a un trasllat o còpia de l’any 1357.19

Però a banda d’aquests mòbils, hi havia altres motius de pes que 
justificaven les manipulacions dels escrivans del monestir. Al nostre 
entendre, anticipaven la futura compra o adquisició de drets sobre la veïna 
quadra de Clarà, però aquesta no es va arribar a produir perquè per aquells 
mateixos anys el paborde de la catedral de Tarragona estava comprant els 
diferents drets que penjaven sobre una de les meitats de Clarà.20

El monestir de Santes Creus va consolidar un nou emplaçament 
ubicat en unes terres properes al torrent de Bellach, més adient per als usos 
agrícoles i ramaders que no el turó de l’antic castell feudal, on ara resta 
l’ermita de Montornès. Al nou emplaçament es van establir almenys uns 

19 Altisent, Diplomatari de…, doc. 20.

20 Vegeu Quan la Torre fou dita... p. 151-152.

Ermita de Montornès, situada al turó on hi havia el castell de Montornès.
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divuit pagesos o caps de família,21 que acabaren per configurar l’actual vila 
de la Pobla de Montornès. Gràcies a la documentació conservada a Santes 
Creus, hem pogut resseguir el procés de consolidació de la nova Pobla, 
en bona mesura gràcies als conflictes territorials que van generar els nous 
establiments amb els termes veïns, controlats per la noblesa local. Tenim 
documentats conflictes en la delimitació dels límits del castell de Creixell, 
de la quadra de Clariana, a Clarà, la Torre i també amb el vilar de Rubials, 
que entrava en conflicte amb els termes de la Nou i d’Altafulla.22 

 Obrit, obrit al batlle de l’abat!

Durant tot el segle xiii i bona part del xiv, el monestir no es va 
molestar en comprar els drets alodials sobre les terres de la veïna quadra 
de Clarà, però en canvi sí que va apostar fort per comprar la jurisdicció 
civil i criminal de la vila de la Pobla de Montornès, juntament amb els de 
la vila de Clarà i la quadra de Clariana. Les vendes de jurisdiccions civils 
i criminals es generalitzaren durant la segona meitat del segle xiv;23 les 
arques de la Cancelleria estaven buides a causa dels nombrosos conflictes 
militars al Mediterrani, i la venda de jurisdiccions era una de les fórmules 
emprades per ingressar diners a la tresoreria reial. Però la majoria de 
poblacions afectades van reaccionar malament a aquestes transaccions, ja 
que preferien tenir l’empara jurídica del veguer reial, fonamentada en un 
dret cada vegada més elaborat, que no pas dependre absolutament de la 
voluntat del seu respectiu senyor feudal. Tot seguit resseguirem el procés 
de compra de jurisdicció i les diferents preses de possessió que es produïren 
per part del monestir a Clarà, perquè, a banda de ser uns documents 
interessantíssims, reflecteixen la forta resistència que posaren els habitants 
de Clarà envers el seu nou senyor jurisdiccional. 

21 Aquesta xifra és extreta de l’establiment signat l’any 1259 (AHN, 841, doc. 8).

22 Veure Quan la Torre fou dita... p. 79 i 125-126.

23 L’any 1350, Pere III feia donació a Bernat d’Olzinelles, doctor en dret i conseller del rei, de tota la jurisdicció 
civil i criminal de tot el seu lloc de la Torra d’en Barra. L’any 1391, el rei Joan I tornava a vendre l’esmentada 
jurisdicció a Pere d’Icart, uns drets que foren confirmats per Ferran el Catòlic i també per Carles I de Castella 
(Arxiu dels Marquesos d’Alfarràs, 217245): «Memorial dietari y sumari dels actes del Patrimoni de la casa de 
Icart comensant per los actes de la successió com son donacions, emancipacions, capítols matrimonials, defuncions, 
legítimes i testaments i dels privilegis concedits per los senyors reis d’Aragó per serveis fets».
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El dia 29 de juliol de l’any 1381, des de la ciutat de Saragossa, el 
rei Pere III el Cerimoniós va vendre el mer i mixt imperi del castell i els 
termes de Montornès i Clarà, pertanyents a la vegueria de Vilafranca 
del Penedès, per la important suma de set mil lliures.24 Gairebé un any 
després, l’1 de juny del 1382, es va posar en escena la cerimònia de presa 
de possessió per part de l’abat Andreu a la plaça de Clarà, per mandat del 
comissari reial Bartomeu Rotllà i amb la Universitat del lloc congregada 
per aquesta causa. El notari reial Joan Arrufat, Guillem Uxafava —rector 
de Torredembarra—,25 Berenguer de Jonquera —majordom de l’abat—, 
Ramon de Casserres —escutifer—, Guillem Miquel de la Pobla i Antoni 
Romei —del lloc de Rubials— completaven la comitiva.26 

El comissari reial va exposar a la població que el rei Pere, a causa de la 
guerra de Sardenya i per problemes crediticis, es va veure obligat a vendre 
la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi, de la vila i el lloc de 
Clarà, del mas de Clariana i el mer imperi de la Pobla de Montornès. 
És important aturar-nos un moment per veure que el rei, a la Pobla de 
Montornès, només exercia el mer imperi o l’alta jurisdicció, reservada a 
crims greus, ja que la baixa jurisdicció o mixt imperi l’exercia l’abat del 
monestir, que ja n’era el propietari alodial i feudal, a l’inrevés que a la vila 
de Clarà, on el rei exercia ambdues jurisdiccions. 

Després dels prolegòmens, l’abat entrava a prendre possessió del dit 
lloc i terme de Clarà, tot accedint a la vila closa de la mà del comissari 
reial, que li trametia els drets reials i, alhora, obligava els membres de la 
Universitat de Clarà a prestar homenatge i sagrament de mà i de boca al 
reverend abat, de la mateixa manera que ho feien al rei o als seus procuradors. 
Cal parar esment en el fet que els homes de Clarà feren l’homenatge i es 
declaraven homes propis de l’abat, tal com ho eren abans del rei; els homes 
de Segunyoles només feien l’homenatge, però es declaraven homes propis 
del paborde de Tarragona, de la mateixa manera que els homes del mas o 
quadra de Clariana també feien homenatge, però declaraven ser homes 
propis del seu senyor, Ermengol de Clariana. L’únic home de paratge de 
la contrada, el Bord de Montoliu, només feia homenatge de mans i de 
boca. Les dones dels principals membres de la Universitat de Clarà també 

24  AHN, 841, doc. 24.

25 L’església de Sant Pere de la Torra exercia, des del 1235, de seu parroquial de les esglésies de Clarà i Montornès.

26 AHN, 841, doc. 25.
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es comprometien individualment i separadament dels seus marits a ser 
fidels a l’abat, i li retien homenatge de mans i de boca. Un cop enllestits els 
homenatges, l’abat nomenava a Guillem Ferran, un clarenc, com a batlle 
de Clarà, i el saig Pere Rovira feia una proclama on establia una pena de 
seixanta sous a tothom qui jurés vilment contra Déu, la Mare de Déu i els 
sants. L’oficialització de la presa de la jurisdicció civil i criminal per part 
del monestir es feia mitjançant la col·locació de forques i pals en diferents 
punts estratègics del terme.

 A Clarà, la resistència a acceptar el nou ordenament fou aferrissada, i 
s’arribà al punt d’enderrocar «les forques i lo pal de Clarà», tot deixant la vila 
sense cap signe que simbolitzés el mer i mixt imperi sostingut pel monestir. 
Tot just passats dos anys després que l’abat Andreu prengués possessió del 
lloc de Clarà, el notari públic Joan Arrufat es desplaçava al castell de la 
Pobla de Montornès, on el monjo Jaume Coromines, majoral de la Pobla 
de Montornès, juntament amb Ferrer Vallbona, Guillem Aranyó, habitants 
de la Pobla, Tomàs Riudort de Menorca i una gran comitiva actuaven com 
a testimonis. El majoral va exposar els greuges «ne se perqueu han fet ne 

Planta de la vila closa de Clarà, l’església i cases adjacents amb informacions dels propietaris 
de les seves cases. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (Foxà, Capsa 24, fol 92).
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perquè no» e «per tal com se fa un mes passat e mes, que aquí no ha haut Batlle, 
jo de part del dit reverent Abbat fas e creu en Batlle vos en Guillem Segarra», 
i li va imposar una pena de cent morabatins d’or si no actuava com li 
plagués a l’abat. D’aquesta informació extraiem que la batllia de Guillem 
Ferran, nomenat per l’abat l’any 1382, va ser molt curta, però no sabem si 
fou interrompuda per rebel·lia seva o per la forta oposició dels seus veïns. 
Tot seguit reproduïm algunes parts del diàleg que transcriu el document 
del Llibre Blanch, perquè en el seu vivíssim català antic podrem traslladar-
nos millor que amb cap altre estudi històric a la tensió d’aquells moments. 

El nou batlle, amb l’objectiu de restaurar l’autoritat de l’abat, es 
personava juntament amb el majoral de la Pobla davant dels murs de 
Clarà, tot interpel·lant els clarencs: «Obrit, obrit al batlle del senyor abat», 
i ells respongueren: «que nou volien fer, que no coneixien l’abat, ne ell, et 
illi qui altius erant». De sobte, els clarencs van començar a llançar lapides 
et canteres contra el batlle i els altres homes, i els forçaren a retrocedir. 
Al cap d’una estona ho tornaren a provar una segona vegada, i reberen 
un nou llançament de pedres i la resposta «que no sabien qui era l’abat». 
Per tercer cop el batlle s’apropà a les gents que es congregaven sobre el 
mur de la vila tot recodant-los que s’exposaven a fortes penes, i tornaren a 
rebre el llançament de pedres i d’altres improperis: «Que pel cul de Déu noy 
entrarien». El batlle responia: «E vosaltres prohomens [de Clarà] non avets 
volgut obrir, ans me avets appadregat é injuriat é damnificat perqué lo de part 
del Senyor Abbat pren la injuria a 1000 morabatins d’or». Veient que no 
podria prendre possessió del càrrec, va manar fer un instrument públic al 
notari Joan Arrufat, en què constessin els fets ocorreguts, i alhora va manar 
al saió Pere Rovira que fes la següent proclama a la plaça pública de Clarà: 
«Ara ojats quens fa asaber lonrat en Guillem de Segarra, Batlle del castell de 
Montornès, e del lloc de Clarà, é de la Quadra appellada den Clariana per 
lo reverent Abat de Santes Creus a tot hom e a tota altre persona de qualque 
condició o estament sia, que sous ara en continent seguesca lo dit honrat batlle 
per plantar Forques, é altres senyals denotant mer é mig imperi en lo lloc e 
termes de Clarà sots pena de Corts, é daver esguard si a guardar sia» (AHN, 
841, doc. 59). Els clarencs van respondre que «sen anàs a mal guany», però 
acceptaren que el batlle, juntament amb el notari públic i la comitiva de 
testimonis, accedissin a la peça de terra de Guillem Ferran anomenada lo 
Figueral, on van erigir les forques; també a la peça de terra de Guillem 
Ballester, on clavaren el pal dit de les mitges forques; i també en una altra 
peça de Guillem Ferran «propera al mar». 
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No en sabem exactament el motiu, però poc després d’aquest episodi 
Pere III va tornar a recuperar la jurisdicció civil i criminal de Clarà, se   -
paradament de la de Montornès i Clariana. En la concòrdia de Clarà i 
Montornès de l’any 1679 es menciona una «concessió feta pel rei Pere l’any 
1384», que segurament feia relació al moment en què el citat monaca va 
tornar a recuperar la jurisdicció del terme de Clarà. El monestir, però, 
tenint en compte la forta inversió que havien fet uns anys abans, no es 
va fer enrere i va presentar els seus greuges davant del nou rei. El 9 de 
febrer del 1392, el rei Joan I, després d’escoltar els precs i greuges de l’abat 
Andreu, decidia restituir de nou al monestir la jurisdicció de Clarà, a 
canvi d’un préstec de mil cent lliures.27 El conflicte sembla que es resolgué 
definitivament l’any 1392, en un acte solemne celebrat a l’església de Clarà 
el dia 20 d’abril, amb la presència del mateix abat Andreu i de Jaume 

27 AHN, 841, doc. 67. 

Antonio Pisanello, 
detall del frescos de la 
capella dels Pellegrini, 
església de Santa 
Anastàsia de Verona 
(1436-38).
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Despons com a representant del rei, on proclamava que «sia tornada la 
possessió del lloc de Clarà ab les rendes e drets de aquell, la qual contra justícia 
li era estada llevada», absolia els seus homes de tot «sagrament e homenatge 
que per nos havien fet al veguer de Vilafranca», i que a partir d’aleshores els 
tornessin a fer al reverend abat. Els síndics de la Universitat de Clarà feien 
el corresponent homenatge al reverend abat «ore et manibus», i reconeixen 
ser homes propis i naturals de l’abat. Els homes de Segunyoles, però, es 
declaraven «homines honorabilis prepositus tarrachonense», i només van 
prestar homenatge a l’abat. També es nomenà el nou batlle Bernat de 
Santmartí i el saig Guillem Rovira.28 

A partir de la compra de jurisdicció per part de Santes Creus, la vila de 
Clarà i les seves quadres de Segunyoles i Clariana restaren integrades durant 
més de quatre-cents anys dins dels territoris jurisdiccionals de la baronia 
del monestir de Santes Creus, en un «únic» paquet territorial format per la 
Pobla de Montornès i Clarà, que estava administrat pel majoral de la Pobla.

 El conflicte entre els Icart i Santes Creus

Els conflictes no van acabar aquí, ja que el monestir va topar amb els 
interessos dels Icart, els nous senyors de la veïna vila de Torredembarra i el 
monestir. Els Icart eren una important família catalana dels segles xiv-xvii, 
que van fonamentar la seva ascensió social en l’administració del comtat de 
Prades i la baronia d’Entença.29 El cavaller Pere Icart, l’any 1391, comprava 
la senyoria de Torredembarra per cent divuit mil sous a Francesca, vídua 
de Guillem Berenguer d’Olzinelles, mentre que l’any 1399, Pere Dusai, 
procurador general de la ciutat de Barcelona, venia la baronia de Vespella 
a Pere d’Icart per vuitanta mil sous. A partir d’aquí, les adquisicions 
patrimonials dels Icart al Baix Gaià es van centrar en la compra de diferents 
drets sobre la veïna quadra de Clarà. La primera operació es va produir 
l’any 1455, quan Melcior d’Icart comprava el mas i quadra d’en Clariana 
per dues-centes lliures als encants públics, després d’un luctuós assassinat. 

28 AHN, 841, doc. 65.

29 Amèlia Castán Ranch, «Els Icart, senyors de Torredembarra i batlles generals de Catalunya, segles xiv-xvii», 
a Història dels Llupià, 1088-1771: i dels seus llinatges incorporats: Icart, Roger i Vallseca, Editorial El Trabucaire, 
Canet, 2008, p. 187-237. 



150

Tot i que no se’n coneixen els motius, la nit de Sant Joan de l’any 1453 
Guerau de Clariana va assassinar violentament la seva muller, Antònia 
Marí, propiciant-li més de trenta-dos cops de ganivet i degollant-la d’orella 
a orella. Els processos judicials van acabar amb la propietat als encants 
públics, i entenem que amb Guerau a la presó. Dos anys després, el noble 
Melcior d’Icart comprava el mas de Clariana al veguer de Vilafranca, una 
operació que probablement fregava la il·legalitat, ja que el veguer Francesc 
Andreu Bisbal estava casat amb Caterina d’Icart, filla de Melcior.30 

Amb Lluís d’Icart i de Requesens (1467-1531), l’ascendent de la família 
es consolidà entre les més influents del Principat; fou un condecorat militar 
vinculat a la Cort napolitana, on exercí el càrrec de castellà del Castell Nou 
de Nàpols i també fou nomenat batlle general de Catalunya, càrrecs que 
també ocuparen el seu fill Cristòfor i el seu net Lluís. Tant els Icart com 
els Requesens o els Agustí formaven part d’un reduït nombre de famílies 
originàries de la Corona d’Aragó que havien aconseguit situar-se dins del 
cercle nobiliari més influent de la Cort castellana dels Habsburg. Totes 
tres famílies mantenien estretes relacions familiars i alhora compartien 
interessos patrimonials a Tarragona i també al Baix Gaià.31 Aquest poder 
i influència també es veieren reflectits en els territoris que conformaven la 
baronia dels Icart, especialment a la vila de Torredembarra, on decidiren 
construir el magnífic palau renaixentista que encara presideix la vila.32 
Lluís d’Icart i Agustí va incrementar els processos de compra de drets sobre 
la veïna quadra de Clarà i, per fer-ho, va utilitzar l’ajuda del seu parent, 
Pere de Castellet, sagristà major i paborde de Tarragona, que l’any 1557 
autoritzava la venda a Lluís d’Icart, per mil tres-centes seixanta lliures, de 
tots els drets que el paborde tenia en dit lloc i termes de la Torre den Barra 
de Clarano, de les quadres dites d’en Segunyoles i del mas dit d’en Clariana. 

El monestir de Santes Creus va intentar reaccionar a la pressió que estaven 
exercint els Icart sobre la quadra de Clarà tot utilitzant la seva influència i 
recorrent, si calia, a la justícia. La primera topada legal es va produir l’any 1529 
amb Cristòfor d’Icart, propietari alodial del mas o quadra de Clariana, que va 
acabar reconeixent davant de la Reial Audiència de Barcelona que era l’abat del 
monestir a qui pertocava fer justícia, en referència als plets que havia ocasionat la 
construcció d’una sèquia per part de Cristòfor d’Icart. La séquia agafava l’aigua 

30 Arxiu Històric de Tarragona, CSC, doc. 195, i AMA, Memorial..., doc. 297 i 382. 

31 Els Agustí foren arquebisbes de Tarragona i els Requesens eren senyors d’Altafulla.

32 Actualment està restaurat i és la seu de l’Ajuntament de Torredembarra.
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de les salines dels Icart de l’estany de Clarà i la portava a les seves altres salines de 
la Torre d’en Barra, però es va construir sense demanar permís ni servituds al 
monestir, que era qui disposava de la jurisdicció del lloc.33 Pocs anys més tard, 
l’abat de Santes Creus, Jaume Carnisser, encarregava al notari Joan Renyer la 
redacció d’un capbreu per delimitar les possessions del monestir a les viles de 
la Pobla de Montornès i Clarà. Les dades del capbreu de Clarà de l’any 1561, 
promogut pels Icart, i el de la Pobla i Clarà de l’any 1615, promogut per l’abat de 
Santes Creus, són del tot concloents: el monestir de Santes Creus només cobrava 
censos sobre quaranta-dues jovades de terra al terme de Clarà, bàsicament a 
Segunyoles, enfront de les més de mil nou-centes jovades que cobrava al veí 
terme de Montornès. Per altra banda, segons el capbreu del 1561 Lluís d’Icart 
cobrava censos sobre més de tres-centes jovades de terra al terme de Clarà, tenint 
en compte que hi ha algunes partides en què no s’especificava l’extensió del camp, 
com per exemple les que pagava Gabriel de Segunyoles i les propietats directes del 
senyor, especialment a Clariana, on disposava, almenys, d’un prat i un estany. Les 
xifres d’ambdós capbreus demostren amb claredat que els Icart eren els principals 
propietaris de drets sobre les terres del terme de Clarà.

33 AHN, 841, doc. 63.

Castell de la família Icart (Torredembarra) abans de la seva restauració. 
Fotografia de Ferran Vallmitjana Rovira. Arxiu Municipal de Torredembarra.
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 La concòrdia

El sobtat estroncament de la família dels Icart va tornar a modificar 
les relacions de poder al terme de Clarà durant la segona meitat del segle 
xvii.34 Els Llupià, malgrat que heretaren la majoria de drets alodials sobre 
bona part del terme de Clarà, no exerciren una gran influència sobre uns 
dominis que els quedaven molt lluny de la ciutat de Barcelona i sobre 
els quals no tenien cap predilecció especial. El monestir, alleujat de la 
pressió i influència dels senyors de Torredembarra, devia actuar amb més 
llibertat a l’hora d’exercitar els seus drets jurisdiccionals sobre la quadra de 
Clarà. Potser aquest fet va motivar que, durant l’últim quart del segle xvii, 
les relacions entre les viles de la Pobla de Montornès i Clarà es tensessin 
fins a arribar a fer necessària la celebració d’una concòrdia legal entre 
ambdues parts. Els membres de la Universitat de Clarà, motivats per certs 
abusos contra els seus drets jurisdiccionals, en relació amb l’ús que feien 
els habitants de Montornès de les seves terres de pastura, van interposar 
diversos plets davant del mateix abat de Santes Creus. Aquesta situació 
es va resoldre l’any 1679 amb una concòrdia sota l’arbitri de Josep Toda, 
assessor general de les baronies de Santes Creus, domiciliat a Barcelona, on 
ambdues parts presentaren els seus arguments.

Els jurats, Universitat i particulars de la Pobla de Montornès ar   gu -
mentaven que el terme de Montornès s’estenia fins a la vora del mar i 
arri    bava d’una part fins al terme de Creixell, Torredembarra, Vespella i 
Salomó, i dins del seu terme es trobaven situades diferents quadres, entre 
les quals la de Clarà, «de tal manera que Clarà per si no té terma hans bé és 
del terme de Montornès com se justifica dels capbreus antics». Els jurats de 
Montornès presentaven com a proves documentals un capbreu de l’any 
1664, el capbreu de l’any 1615 i la confessió de l’any 1602, així com una 
donació i una crida feta per l’abat l’any 1624. Una documentació que els 
fonamentava a estar en «quieta y pacífica possessió de emprivar y herbejar 
en son terme de Montornès y per consegüent en dita quadra de Clarà per se 
situada dins son terme de Montornès».

Els jurats i habitants de Clarà, per contra, pretenien estar en possessió 
del dret de prohibir «lo emprivar i herbejar als de la Torradembarra y Creixell», 

34 A finals del segle xvii, la línia primogènita dels Icart es va estroncar i el seu patrimoni es va dividir entre els 
nous comtes de Queralt, que mantingueren la baronia de Torredembarra fins al segle xix, i els Llupià i després 
els Desvalls.
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i també de prohibir els naturals i habitants de Montornès, sense ésser 
veritat que la quadra de Clarà, «sia del dit terme de la Pobla de Montornès», 
com constava escrit en el Llibre de la Cort, en un Llibre de Hordenaments, 
i també tenien constància del document de la partió de termes, firmada 
per «lo paborde de Tarragona i lo senyor de la Torradembarra el 4 de juliol de 
l’any 1206». A banda d’aquestes proves, els clarencs també presentaven un 
privilegi emès per Ferran el Catòlic, del qual desconeixem el contingut, 
concedit a la Pobla de Montornès i Clarà, una acta de concessió feta pel 
rei Joan d’Aragó de l’any 1392,35 una altra concessió feta pel rei Pere l’any 
138436 i un capbreu realitzat en favor de Torredembarra. Totes aquestes 
escriptures demostraven que el lloc o quadra de Clarà tenia terme de per 
si, independent del de la Pobla de Montornès, com també determinaven 
la presència de les fites «que ocularment se veuen en les terminacions de dit 
terme de la Pobla de Montornès». El fet de tenir terme independent els 
autoritzava a fer pagar talles i taxes a alguns homes de la Pobla, que també 
tenien terres al terme o quadra de Clarà. 

Finalment, per evitar més «plets qüestions, debats, odis i rancors que los 
dits plets ens aporten», amb la intervenció del mencionat Josep Toda i altres 
testimonis, s’establia una concòrdia amb els pactes següents:

1. Els habitants del terme de Montornès podran pasturar els ramats 
als emprius de les quadres de Segunyoles, Clariana, Sagristà i Cla -
rà37 sense pagar import o lliurament de cap mena.

2. Els habitants de Clarà podran així mateix pasturar el bestiar al 
terme de la Pobla, amb les mateixes condicions.

3. Per mirar de solucionar els danys que un ramat pugui fer a una 
finca, sobretot de nit, el propietari podrà denunciar-ho al batlle 
tant de la Pobla com de Clarà, i aquest haurà de fer responsable el 
propietari («dueño») del bestiar, fent-li pagar el dany ocasionat. Si 
no se n’identificava el responsable, tots els altres habitants de allí 
hont serà rebut lo dany ho hauran de pagar a parts iguals. 

35 El rei Joan I decidia restituir de nou al monestir cistercenc, amb la jurisdicció de Clarà, a canvi d’un préstec 
de mil cent lliures (AHN, 841, doc. 67).

36 El rei Pere III havia recuperat la jurisdicció de Clarà, venuda l’any 1381 al monestir de Santes Creus. 

37 El transcriptor de la concòrdia va errar en definir quatre quadres, ja que a Clarà només hi havia tres quadres: 
la quadra del Sagristà era també la de Clarà pròpiament.
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4. Que cap dels dos batlles no pugui fer crides ni barrar el pas 
als ramats dels termes veïns de Creixell i Torredembarra, sense 
demanar l’autorització i conformitat de l’abat de Santes Creus o 
del seu governador.

5. En cas de necessitat d’executar un ban fet per un foraster, que el 
batlle no el pugui executar sense una autorització de l’abat o el seu 
governador.

6. Els de Clarà demanen al repetit abat, senyor de les seves terres, el 
privilegi de fer consell i d’elegir cada any jurat i mostassaf i «fer 
les demés coses que quiscuna Universitat pot fer». Per aquest motiu 
també demanen que es torni a termenar el seu terme, rebent com 
a resposta l’evasiva de l’abat, que «per ocasió de les calors i altres que  -
fers no li és possible al dit abat d’entretenir-se», però els promet que 
quan li serà possible els concedirà el que li ha estat demanat.

7. Les dues parts renuncien a seguir la causa que tenien introduïda 
davant del dit abat, imposant-se una pena de mil lliures cadascun. 

Una de les conseqüències de la concòrdia, malgrat les evasives de l’abat 
del monestir, fou que els habitants de Clarà, finalment, van aconseguir 
un nou atermenament i l’elecció de regidors propis, segons es desprèn del 
nou atermenament que es va produir entre les viles de Torredembarra i 
Clarà l’11 de desembre del 1722, sota la supervisió de Joan Baptista Raull, 
governador general de les baronies de Santes Creus i de Joan de Queralt 
olim de Reart i d’Icart, baró de Torredembarra. Els batlles i regidors de 
Clarà i Torredembarra van tornar a fitar el seu terme, posant especial 
èmfasis en la part del terme que, partint del trull de Joan Gatell, arribava 
fins al mar.38 

38 L’atermenament està contingut dins del manuscrit dels Amics de Montornès «Llibre de las concordias del molí, 
de las olivas i concordia de Clarà copiadas en est llibre». Aquesta partió de termes l’hem de situar en el context 
de la compra que el rendista i negociant torrenc Jaume Fontanilles feu dels drets dels Llupià sobre la quadra 
de Clarà, que s’iniciaren l’any 1716 i conclogueren l’any 1725, i probablement també dels futurs establiments 
de les botigues del mar. Isabel Companys i Ferrerons, Torredembarra i Clarà medievals (segles xiii i xiv), 
Torredembarra, 1999, doc. 49.
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 Pastures

El resum dels pactes consignats per ambdues poblacions en la con -
còrdia de l’any 1679 posa de manifest que els problemes entre Clarà i 
Montornès bàsicament estaven relacionats amb l’ús dels emprius o terres 
comunals, destinades al pasturatge i, per extensió, sobre l’entitat jurídica 
de la quadra o lloc de Clarà. Els habitants de Clarà reivindicaven tenir el 
dret d’actuar com una vila «normal», amb el seu terme propi i amb el dret 
d’elecció dels seus propis jurats i mostassafs; uns drets que, en el procés de 
la concòrdia, havien defensat amb proves documentals prou fermes, que 
demostraven l’entitat jurídica de la quadra de Clarà, pròpia i distinta de la 
Pobla de Montornès, i per tant, més antiga que la compra de la jurisdicció 
feta pel monestir de Santes Creus l’any 1381.

Al nostre entendre, el rerefons de les disputes del segle xvii era el mateix 
que a finals del segle xii, quan el monestir va comprar tots els drets sobre el 
castrum de Montornès: l’intent d’apropiar-se del terme de Clarà. Un intent 
que fou fallit al segle xii, però que es va veure compensat amb la compra 
de la jurisdicció civil i criminal dels anys 1381 i 1392; a partir d’aquest 
moment, la quadra de Clarà va passar a ser una quadra «controlada» pel 
monestir de Santes Creus, que n’exercí la jurisdicció alta i baixa. Durant 
tot aquest llarg periple, la Pobla i Clarà compartiren senyor jurisdiccional, 
però com hem demostrat, l’interès del monestir en la quadra de Clarà no 
estava relacionat amb les rendes de les terres i les seves gents. A banda dels 
rèdits que donava l’administració de la jurisdicció alta i baixa, creiem que 
el que realment interessava al monestir era assegurar-se el lliure trànsit dels 
seus ramats al territori de la quadra de Clarà, per herbejar i pasturar els seus 
ramats durant l’hivern, i sobretot, l’accés i el control jurisdiccional de les 
salines de Clarà-Creixell.

Recordem que, ja en els seus inicis, les ràpides adquisicions territorials 
efectuades pel monestir de Santes Creus durant el període 1166-1180 es 
completaven amb importants concessions i adquisicions de pastures d’estiu 
al Pirineu, que alhora anaven acompanyades de privilegis reials sobre el 
trànsit dels seus ramats.39 Els grans monestirs van saber aprofitar millor 
que les famílies feudals l’explotació de les zones de pastura pirinenques a 

39 Alfons el Cast, l’any 1170, concedia el privilegi de protecció dels ramats de Santes Creus que pasturessin a 
Coma de Vaca i a Núria (DSC, doc. 141).
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gran escala,40 i també van fomentar l’especialització de les feines i les rutes 
de la transhumància. 

Tot i que no manquen estudis sobre la importància que tingueren 
els grans ramats dels monestirs cistercencs en les pastures del Pirineu, és 
evident que aquesta activitat ramadera també va influir en les estratègies 
d’expansió territorial a les terres més meridionals, com ja va estudiar Joan 
Papell: «Deixant de banda els primers pasturatges documentats a Valldaura 
i els petits nuclis ramaders de les terres de l’Ebre i els lleidatans, a prop de 
la capital, el monestir bastí una extensa zona ramadera, tot seguint la línia 
del riu Gaià, a un i altre costat d’aquest corrent d’aigua... Gaià avall, cap a 
la mar, i com una prolongació del primer nucli o central, s’estenia fins a les 
comarques del Baix Penedès i el Tarragonès una altra zona que abraçava des 
de Roda de Berà fins a Albinyana, i d’aquí, a Bonastre. Aquestes terres van 

40 El monestir de Santes Creus tenia el seu principal domini ramader d’estiu a la Cerdanya, on entre els anys 
1175 i 1184 havia adquirit els drets de pas i pastura a la solana de Puigcerdà, entre la capçalera de la Tet a 
l’est i els límits d’Andorra a l’oest. Vegeu Clara Arbués i Jaume Oliver, «Geografia, historia i arqueologia 
agraria del feudalisme a la muntanya», a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 49, vol. xv, 2000, 
p. 9-18. Duran Canyaneras fou el primer que aprofundí sobre el tema, «Els pasturatges d’estiu del monestir 
de Santes Creus», a Memorias del Archivo Bibliográfico de Santas Creus, 1, vol. III, p. 87-95, seguit de Manel 
Riu, «Formación de las zonas de pastos veraniegos del monasterio de Santes Creus en el Pirineo, durante el 
siglo xii», a Santes Creus, 14, p. 137-153.

Mapa pintat de la quadra de Segunyoles amb el nucli urbà de Clarà, els camps i les salines. Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona (Foxà, Capsa 24, núm. 776).
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ser donades al monestir per Bernat de Papiol, l’any 1177, i al document de 
donació s’especificava que eren concedides perquè els monjos hi poguessin 
pasturar llurs ovelles, vaques, cavalls i cabres, i que ningú gosés de fer-los 
cap mal o de molestar-los, aquesta àmplia zona era controlada per la granja 
de Montornès.»41 Així doncs, des del terme de Montornès s’administrava 
un important ramat que durant l’hivern podia pasturar pels termes de 
Bonastre, Albinyana-Esquernosa i Roda.42

Als territoris del sud, on els monestirs concentraven les seves ex -
plotacions agrícoles i també les pastures d’hivern, el trànsit dels seus ramats 
van provocar conflictes constants amb la població local, bàsicament per la 
utilització dels emprius o terres comunals. A banda de la concòrdia de l’any 
1679, hem comprovat que la utilització d’aquests recursos també generà 
conflictes recurrents entre el monestir de Poblet i els seus feudataris durant 
els segles xv i xvi,43 així com motiu de disputes en altres municipis catalans 
d’època medieval i moderna.44

 La sal

A banda de ser el centre d’una de les grans pastures d’hivern dels ra  -
mats del monestir, l’altre element que fou decisiu a l’hora de fixar una 
de les seves granges al terme de Montornès foren les importants salines 
ubicades als aiguamolls dels termes de Clarà i Creixell. La sal, a banda de 
seu ús en la conservació i condimentació d’aliments, era i continua essent 

41 Joan Papell «L’economia ramadera del monestir de Santes Creus a finals del segle xii» Historia et documenta 
(Valls), v. I, pàg. 45. Duran Canyaneras fou el primer que aprofundí sobre el tema, « Els pasturatges d’estiu 
del monestir de Santes Creus». Memorias del Archivo Bibliográfico de Santas Creus, 1, vol. III , pàgs. 87-
95, seguit de Manel Riu «Formación de las zonas de pastos veraniegos del monasterio de Santes Creus en el 
Pirineo, durante el siglo xii». Revista Santes Creus, 14, pp. 137-153. 

42  DSC, doc. 197.

43 Com per exemple el conflicte sobre l’herbatge de la Torre de n’Erol entre el monestir i el priorat de Gualter 
(Arxiu de Poblet, doc. 1, armari III, calaix 4, any 1498). També l’any 1516, el monestir de Poblet pledejava 
contra la pretensió dels habitants Castelló de Farfanya que formaven tenir dret d’emprivar i herbejar al terme de 
la Fulliola (Arxiu de Poblet, doc. 2, armari III, calaix 4, any 1516), o la sentència de la Reial Audiència després 
de molts plets entre els monestirs d’Escaladei i Poblet sobre els usos dels emprius entre l’Albagés i Castelldans 
(Arxiu de Poblet, doc. 16, armari II, calaix 34, any 1624). Aquests documents han estat publicats a Valentí 
Gual, Poblet, senyor feudal. La documentació de l’armari III, Valls, 2007.

44 Vegeu, per al període medieval, l’estudi de Maria Teresa Ferrer, «Emprius i béns comunals a l’edat mitjana», 
a Béns comunals als Països catalans i a l’Europa contemporània. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1996.
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de vital importància en l’alimentació dels ramats, ja que s’utilitza com a 
complement en la seva dieta, especialment en els mesos d’estiu, durant els 
quals l’herbatge proporciona menys aportacions minerals.

L’estany Saler ja surt mencionat en el primer document que conservem 
de la quadra de Clarà, concretament de l’any 1057,45 fet que confirma la 
importància dels estanys de Clarà i el coneixement que en tenien els primers 
colonitzadors del terme. En la resolució del 1073 entre els hereus dels 
primers colons, es posa de manifest que ja es regulava la pesca i l’extracció 
de sal dels estanys.46 Al segle següent, en el testament de Bernat de Creixell, 
el 1184, es disposava que dels seus drets sobre les salines de Creixell havien 
de sortir els cinc-cents sous que deixava a la seva neboda Guillema.47 

El monestir de Santes Creus, malgrat no aconseguir drets jurisdiccionals 
sobre la veïna quadra de Clarà, es va assegurar un accés privilegiat a la seva 
sal, també en temps molt reculats. Sabem que l’any 1203 el rei Pere I 
concedia o ratificava la concessió al monestir de Santes Creus del delme de 
la sal que un tal Rabassa de Clarà ja els havia concedit i donat anteriorment. 
També manava als seus batlles, presents i futurs, que no s’oposessin a aquesta 
concessió, i també ordenava que tota la sal que necessités el monestir els fos 
venuda al mateix preu que el compraria l’administració reial.48

Els batlles del rei mantenien el control sobre el preu de les salines de 
Clarà, però, per sota de l’autoritat reial, el paborde de Tarragona era el 
principal propietari dels drets sobre el terme de Clarà i també de les seves 
salines. L’any 1207, després de molts plets anteriors, es va celebrar una 
concòrdia al voltant de la divisió i els usos dels estanys entre el paborde i 
els clarencs, sota el consell dels vicaris reials Bertran Pallarès, Berenguer de 
Parets i Guillem Prats, juntament amb el jutge Arnau de Vilafranca i de 
Fortuny, Guillem de Tamarit (fill de Ramon de Tamarit, senyor de la Torre) 
i molts altres presents. Després de dividir i assignar els estanys entre el 
paborde i els altres homes de Clarà, es va decidir que tota l’aigua que hi havia 
als estanys i als aqüeductes era comuna i subministrada proporcionalment. 
Llavors també es va decidir que, si no hi havia prou aigua, es podia accedir 

45 Diplomatari de Poblet, doc. 11.

46 Ramon Serra i Antoni Virgili, «Un nou document sobre la quadra o castell de Clarà (s.xi)», a Recull de 
treballs, núm. 17, (2018), Centre d’Estudis Sinibald de Mas.

47 AHN, 841, doc. 65.

48 AHN 841, doc. 57.
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a captar aigua del mar amb la corresponent llicència, entenem que emesa 
pels representants reials, que en última mesura seguien controlant els usos 
i els preus dels estanys salers. En aquest cas, l’ús de l’aigua captada només 
seria per a aquell que havia obtingut la llicència i s’havia costejat les obres, 
sota pena de cinquanta morabatins. El document, que sembla protegir els 
interessos o les futures millores del paborde, el signava el paborde Ramon, 
mentre que els representants clarencs eren Berenguer Gibert, un tal Ramon, 
Berenguer Ferran, Pere i Joan de Cegunyoles i, finalment, Ramon Cabot.49 

L’any 1210, Pere de Cegunyoles i els seus fills, Pere, Joan i Bernat, 
concedien a la pabordia de Tarragona la meitat dels delmes de tota la seva 
honor que tenen en franca i lliure adquisició dels seus avantpassats al terme 
de Clarà, tant de les terres com de l’estany i les salines, a condició que tots 
romanguessin sota la protecció de l’Església de Tarragona, i que aquesta els 
concedís el seu dret a sepultura.50 El mateix any 1210, Berenguer Girbert i 
Ermessenda donaven al paborde cinc quarteres de sal anuals de l’estany de 
Clarà, a canvi també del dret a sepultura.51

La parròquia de Sant Pere de Torredembarra, que incloïa les esglésies 
veïnes de Sant Joan de Clarà i de Santa Maria de Montornès com a su  -
fragànies, es va constituir l’any 1235. En el document s’especifica que la 
parròquia de Santa Maria de Tamarit, antiga seu parroquial de la Torra, 
Clarà i Montornès, seguiria rebent una tercera part de la primícia de la 
sal de Clarà, fet que confirma la importància d’aquest producte entre les 
rendes i impostos senyorials.52

Un interessant document, encara que més tardà, dona informació 
so   bre les salines de Clariana. L’any 1319, Saurina, vídua d’Ermengol de 
Clariana, miles, i els seus fills Geraldó, Geraldona i Blanqueta establien un 
estany a Pere Pastor de Clarà a canvi de dos sous i el compromís de pagar 
el delme i la tasca de la sal, que equivalia a dues quarteres de sal, a pagar 
cada any per la festa de Sant Miquel. L’estany estava situat in salinis de 
Clerano, vel de Crexello, és a dir, entre els dos termes, i termenava almenys 
amb altres cinc estanys, un dels quals també establert pels Clariana, fet que 

49 Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-1087-T-5030.

50 Arxiu Nacional de Catalunya, (AMA, perg. 3854, numeració antiga).

51 ANC1-1087-T-4228.

52 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, FPTo.91-B.
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torna a posar de manifest que l’explotació dels estanys de Clarà estava molt 
parcel·lada entre diversos tinents, a canvi d’un cens anual.53

Després de la guerra de Successió, les principals salines del Principat 
foren incorporades a la Corona Hispànica, les primeres a fer-ho foren les 
del delta de l’Ebre, l’any 1709, i seguidament les de Clarà, el 1713.54 

53 AHN, 841, doc. 66.

54  J. Salvador Rovira i Gómez La baronia de Torredembarra a l’edat moderna, Ajuntament de Torredembarra, 
2003.
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Reunit al Monestir de Santes Creus, el dissabte 1 de setembre del 
2018, el jurat qualificador de les obres fotogràfiques presentades al Con-
curs que enguany ha organitzat l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus està 
format per la Sra. Elisabeth Baldor Abril, presidenta; la Sra. Assumpció 
Benaiges Gabriel, vocal, i Josep Escoda Anguera, com a fotògraf.  Actua 
com a secretària la Sra. Pilar Vives Corbella, secretària general de l’ABSC. 

Els 10 participats han presentat 29 fotografies. 

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

Veredicte del Concurs Fotogràfic de
l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2018
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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 Salvador Loren Travieso.

• Concedir el segon premi, valorat en 80 € i un lot de llibres, a 
la fotografia de David Garriga Falcó.

• Concedir el tercer premi, valorat en 40 € i un lot de llibres, a 
la fotografia de Montserrat Mercadé Socoró.

Valls, 1 de setembre del 2018

La secretària general   La presidenta
Pilar Vives Corbella    Elisabeth Baldor Abril

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

 1 Domènec Ribes Mateu
 2 Miquel dels Sants Fort Bufill    
 3 Elena Fort Mercadé
 4 Montserrat Mercadé Socoró
 5 Helena Herranz las Heras
 6 David Garriga Falcó  
 7 Ramon Ferré Vila 
 8 Salvador Loren Travieso   
 9 Àngela Llop Ferré 
 10 Josep Pascual Iglesias
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Primer premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2018.

Autor: Salvador Loren Travieso.
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Segon premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2018.

Autor: David Garriga Falcó.
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Tercer premi del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2018.

Autora: Montserrat Mercadé Socoró.
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