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PRÒLEG

Per la meva experiència com a investigador, conec de primera
mà què implica l’edició erudita de fonts històriques. I aquesta que tinc
l’oportunitat de prologar, la que va escriure a inici del segle XVII Francesc Talet, frare de Sant Jeroni de la Murtra, no n’és una excepció: un
treball ardu i tenaç per posar a l’abast, amb el màxim rigor possible,
textos que formen part del nostre patrimoni cultural. I ho puc dir amb
coneixement de causa, ja que n’he estat testimoni des que Carles Díaz
me’n va parlar per primera vegada un ja llunyà novembre de 2006, el
dia que vaig presentar-li un llibre sobre el fundador del monestir (Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: Museu
de Badalona, 2006).
A primera
era hora de la tarda, aproﬁtant les darreres hores de sol,
em va portar ﬁns a Sant Jeroni de la Murtra. Allí, apartat
aparta de la trama
urbana de la ciutat de Badalona, al peu dels turons de la Serralada de
Marina, vaig poder gaudir, alhora, de la serena bellesa d’
d’aquest ediﬁci
dell me
m
eu
u gu
g
ia p
er la seva història
singular i de la passió de
meu
guia
per
història. No recordo
enttre
r les arcades
arcca
ad
des del
del
e claustre, sota les voltes de
exactament sii va ser entre
fetor monàs
sti
t c o ca
ami
minant p
er les runes de l’església
l’
l’imponent refetor
monàstic
caminant
per
quan
transc
scriure una
sc
u a obra
un
a eescrita
scrita per un d
va dir-me quee volia transcriure
dels frares del
monestir i que
e es conserva
conservava
v va a l’Arxiu
l’Arx
xiu
i dee la
la Corona d’Aragó.
d’Arag Quan vaig
dea del tipus
tipu
us de ffont
on
nt i d
e la
a seva vàlua histo
fer-me una idea
de
historiogràﬁca, el
vaig animar a emprendree el pro
projecte
roje
ro
ject
je
ctee i a aj
ct
ajudar-lo
jud
u ar-lo en allò qu
que necessités.
D’aleshores
ores ençà, el
el pr
projecte,
proj
ojjec
ecte
t , ende
en
endegat
nde
deg
gat amb una me
metodologia rigorosa, va començar
omençar a créixer
crréi
éixe
xer ﬁns
xe
ﬁns que,
qu
q
ue,
e, al
a cap de tres o quatre anys,
vaig poder llegir-ne
egir-ne una
a versió
ver
ersi
ssiió completa.
comp
co
m le
mp
leta
tta
a. Després d’haver-la
d’have
llegit, ja
no tinc cap dubte de la importància
importà
ància
i d’aquesta
d’’aquesta font, no ttan sols per a
la història d’aquest
per a la
aquest monestir contemplatiu, sinó, en general,
gen
història de Catalunya,
dades que aporta
atalunya, ja que són molt nombroses les dad
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l’autor sobre esdeveniments que van passar més enllà dels murs del
cenobi badaloní. I no tan sols pel que explica, sinó pel com ho explica,
amb llibertat, sense les lògiques limitacions de les obres que havien
de passar per la impremta.
Crec sincerament que és una magníﬁca notícia que, gràcies a
la feina de promoció que desenvolupa la Fundació Noguera i a la
ingent tasca duta a terme per Carles Díaz per fer-ne la transcripció,
l’anotació i l’estudi introductori, uns quatre-cents anys més tard que
Francesc Talet n’acabés el redactat, vegi la llum la primera crònica de
Sant Jeroni de la Murtra. I reitero, com ja altra vegada vaig dir, tres
aspectes a destacar de l’obra de Carles Díaz: coneixença de les fonts
històriques, domini de la bibliograﬁa i una excel·lent metodologia. Tot
això fa de l’autor un dels millors coneixedors del monaquisme català
baixmedieval.
Josep HERNANDO

PREFACI

Quan fa poc més d’una dècada vaig començar a investigar sobre
el passat del monestir badaloní de Sant Jeroni de la Murtra, un dels
primers volums que vaig consultar va ser el que en el catàleg de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó porta per títol Memorias sobre los priores desde
el año 1421.
No vaig trigar a adonar-me que aquell extens document, escrit en
català i amb lletra excel·lent, era la base de quasi tota la historiograﬁa
dels dos primers segles del monestir. El primer a utilitzar-la fou Josep
Maria Cuyàs, que a la dècada de 1970 va pouar a les planes d’aquest
magníﬁc manuscrit per extreure’n dades sobre els aspectes més variats
(arquitectura, art, economia, costums, cultura, benefactors, etc.) i els va
donar a conèixer
ixer a la revista Amistad, editada pel Museu de Badalona.
rònica de Sant Jeroni de la Murtra —nom que rebé des
I és que la crònica
l’auto
d’un principi per desconeixement del títol posat per l’autor—
permetia
ta informació dels segles XVV i XVI d’una man
conèixer molta
manera relativament fàcil. Informació
nformació que, val a dir-ho, o bé no es tro
troba en altres
llocs —mai no
o ens lamentarem
lament
n arem prou
nt
pro
ou dels
d ls efectes de la des
de
desamortització
sobre el patrimoni
imoni docum
documental
um
mental mo
m
monàstic—
nàsticc— o bé s’ha d’a
d’aconseguir en
altres fonts amb
mb molta més
més dedicació.
ded
dic
icac
ació.
ac
Però en
n tractar-se d’una
d una fo
d’
ffont
ont
nt iindirecta,
ndirrecta, historiogrà
historiogràﬁca, podíem
d
dess sense
seensse posa
ar-les en dubte? Qui
Q les havia
acceptar totess aquelles da
dades
posar-les
escrites? Per què? Quan?
Quan
n? En qu
quèè ess basava?
q
bassava? D’on extrei
extreia la informaipus de pregu
gu
unttes
es a
ana
nare
nare
na
ren so
ren
ssorgint
r int gradualmen
rg
ció? Aquest tipus
preguntes
anaren
gradualment, mentre era
conscient quee no tenien
n re
resposta
resp
sp
spos
pos
osta
ta
a p
perquè,
errqu
q è,
è malgrat l’ús in
intensiu com a
font documental,
ntal, no hi havia
ha
avvia
a h
hagut
hag
ag
gut
ut u
un
n in
iinterès
terès en l’obra per se.
Fins quee un dia vvaig
aiig plant
plantejar-me
l tejar-me la tasca de pre
preparar-ne una
edició, sabentt a què m’enfrontava: a un esforç ingent. Però
P
s’ha vist
compensat en
n descobrir, a mesura que la llegia, la treballava
treba
i l’assi-
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milava, el seu valor intrínsec, no tan sols per a la història del cenobi
badaloní, sinó per a la historiograﬁa monàstica catalana en general. A
un extens treball historiogràﬁc enfocat d’una manera avançada per a
l’època en què es va redactar, s’ha de sumar una visió molt més realista
del que eren les comunitats religioses i la societat del seu temps que
l’oferta per la gran majoria d’obres sobre la història d’alguns monestirs o congregacions religioses que varen publicar-se en aquella època,
inﬂades de retòrica i hagiograﬁa. A més, l’alt grau de llibertat d’opinió
de l’autor permet copsar la mentalitat d’una època i d’un col·lectiu tan
especíﬁc com la dels monjos contemplatius. Així, he anat descobrint
una doble ﬁnestra al passat: la de les dades històriques de la Murtra
pròpiament dites entre 1413 i 1604, i la del pensament de l’autor a
principi del segle XVII.
Un cop ﬁnalitzat el treball, estic convençut que es tracta d’un
gran document. Pel que he pogut esbrinar, pocs monestirs catalans
compten amb una obra amb les característiques i l’envergadura que la
que Francesc Talet va escriure a inici del segle XVII i que va tenir continuació amb una segona part, avui desapareguda, que devem a Diego
García. Tot sigui dit amb la màxima prudència i cautela perquè de ben
segur s’aniran descobrint i editant altres obres que permetran una visió
de conjunt molt més completa que la que podem copsar actualment.
L’objectiu, com no podia ser d’altra manera, ha estat preparar
una edició rigorosa i acurada amb el doble propòsit de respectar el
text i facilitar-ne la comprensió al lector actual. A l’apartat de criteris
d’edició he especiﬁcat el procediment seguit. Per evitar un excés de
notes a peu de plana, he redactat un capítol on s’expliq
s’expliquen els conceptes bàsics de l’orde dels jerònims, del funcionament intern de les
comunitats i de les principals coordenades tant de la hist
història com del
monument de
e Sant Jeroni de la Murtra. Hauria de servir per adquirir
les nocions bàsiques que
e eels
lss d
destinataris
essti
esti
t na
nata
ata
tari
ari
ris de l’obra, els p
ris
propis monjos
jerònims, ja tenien però
ò q
que
ue un le
lector n
no
o especialitzat desconeix.
L’estudi introductori
ri s’ha centrat
centtra
ce
cent
r t en
n l’autor
l’autor i en l’ob
l’obra, de la qual
he analitzat sis aspectess essenc
essencials.
ncia
nc
ials
ia
ials
ls.. En p
primer
rimer lloc, la d
descripció del
manuscrit. A través de les
es refer
referències
erèn
rèn
ènci
c es int
ci
intrínseques
trínseques del do
document, n’he
intentat establir
ﬁnalitat,
l’estructura
he reblir la ﬁnalita
t t, l’e
ta
’est
’e
stru
st
uct
c ura i la datació. Finalment,
Fina
alitzat un buidat
idat de les o
opinions
pinion
on
ns i de
d les ffonts
onts documenta
documentals utilitzades
per fer-ne una
a anàlisi apr
aprofundida.
prof
pr
ofun
of
un
undi
ndi
d da
d . P
Per
err ﬁ
ﬁnalitzar l’estudi introductori,
he dut a terme
producció
historiogràﬁca monàstica
me un breu rrepàs
ep
epàs
pàs d
dee la p
ro
odu
d cc
c ió historiogràﬁ
a l’època moderna
inserir-hi
i així, per via
derna per in
nse
seri
rirri
r hi
rh ll’obra
’o
obr
bra
ad
dee Francesc Talet
T
r
copsar l’especiﬁcitat i singularitat
comparativa, poder-ne
singularitat.
A continuació
nuació de la transcripció del text complet de la crònica de
Francesc Talet,
et, he inclòs dos documents a l’apèndix docum
documental perquè
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hi estan molt relacionats: la continuació de la crònica que hi ha al
mateix manuscrit, escrita per un altre religiós cap a ﬁnal del segle XVII,
i un priorologi conservat en un volum de l’antic arxiu monàstic.
No puc acabar aquest prefaci sense agrair la contribució d’algunes
persones que m’han ajudat en aquest llarg projecte que vaig iniciar
l’any 2007. En aquest sentit, espero haver estat digne del mestratge,
savi i generós alhora, del catedràtic d’història Josep Hernando, a qui
he recorregut periòdicament amb dubtes i qüestions ben variades i
de les quals sempre he obtingut una resposta ràpida i intel·ligent. La
meva esperança és que hagi quedat alguna empremta del rigor que
caracteritzen els treballs del professor Hernando, sens dubte un dels
millors i més prolíﬁcs editors de textos medievals. El fet que reconegués
el gran valor d’aquest document ha estat clau perquè hagi pogut veure
la llum. També he comptat amb l’ajut del professor Valentí Gual, que
va tenir l’amabilitat de llegir-se l’obra i fer-ne alguns comentaris, així
com de la bona amiga Marga Abras, del Museu de Badalona. Menció
a part mereix Fernando Pastor Gómez-Cornejo, infatigable investigador del món jerònim, a qui no podré agrair mai prou posar-me a
disposició el seu valuós treball de transcripció i anàlisi dels capítols
generals de l’orde de Sant Jeroni. Vull tenir present també als amics
que tinc a Sant Jeroni de la Murtra, amb Jaume Aymar al capdavant, que
fa una pila d’anys em van animar a investigar en la rica història d’aquest
cenobi. Evidentment, el meu sincer agraïment a la Fundació Noguera
i al seu director tècnic, Josep Maria Sans, per apostar per la publicació d’aquesta obra i prestigiar-la tot incloent-la en la ja llarga llista
d’excel·lents edicions de textos, referència de primer ordre de la nostra
historiograﬁa.. I malgrat que ho posi en darrer lloc, la co
comprensió de
l’entorn familiar,
muller, ha estat
liar, especialment de la Roser, la meva mu
l’ajuda més important
mportant de totes perquè era una condició necessària i
imprescindible
dedicació
milers d’hores.
le per donar
arr ccabuda
abud
ab
bud
uda
da a un
una
na de
d
dicació de mil

ESTUDI INTRODUCTORI

L’AUTOR
No hi ha dubte sobre qui fou l’escriptor de la primera crònica
de Sant Jeroni de la Murtra. Francesc Talet, religiós d’aquest monestir
jerònim, no tan sols en fou l’autor, tal com ho assenyalen múltiples
indicis,1 sinó que podem assegurar que també en fou el copista.2 Per
comprendre millor les coordenades personals que hi ha al darrere d’una
obra que historia la trajectòria d’un monestir al llarg de gairebé dos
segles (1413-1604), farem un esbós biogràﬁc de l’autor, per la qual cosa
ens valdrem tant d’algunes notícies esparses de la pròpia crònica3 com
d’altres que hem pogut rastrejar.

1. Així ho reconeix el frare Diego García en el pròleg de la segona
se
part de la
crònica, que historiava
storiava el període 1604-1705 (Josep Maria CUYÀS TOL
OLOSA, “Notes històriques de Santt Jeroni de la Murtra”, Amistad, 92 (1978), p. 8), o es pot llegir, amb
graﬁa incorrecta,, en la coberta
cobertta del
dell propi
pr pi
pro
pi document
doc
do
occume
um
u
m nt
n (Eulàlia DURAN (dir.),
(d
Repertori de
manuscrits catalans
ans (1474-1620),
(1474-1620
2 ), vol. 3. Barcelona:
20
Barcelona:
na Institut d’Estudis Catalans, 2003,
p. 330). Dues noves
paper
oves proves avalen
aval
va
a en l’autoria:
l’auto
to
oria:
ria
i un pape
ap r en un volum de l’arxiu de Sant
ap
Jeroni que contéé una correcció
ió
ó sobre l’any
l an
l’a
ny
y de la professió
professió de Joan Daras
D
donada pel
cronista (vegeu p. 139), i una anotació
a otació
an
ó ﬁnal
ﬁn
nall en la pròpia
pròpia crònica en què
q
es dubta que
la consagració del
el capítol fos l’any
l’a
1457
14
45
57
7 i es
es p
proposa
roposa
os el 1546 (p. 257). Els
E autors de les
dues notes reconeixen
Francesc
neixen l’autoria
a de
de F
rances
ran
cescc Talet.
ces
Talet.
2. Una hipòtesi ja realitzada
realit
itzada anteriorment
it
ante
nt rio
i rm
ment (Eulàlia
(Eulàlia DURAN (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), vol.
vol. 3, p
p.. 302)
302)
2) que eess veu
veu conﬁrmada gràcies
grà
a l’aparició
de documentació
ó amb idèntica
a llletra
letra
le
let
ra
a en
n què
qu ll’l’autoria
’aut
utor
oria s’hi explicita. Per
Pe exemple, en la
ressenya d’una concòrdia entre
ree do
doss vvass
vassalls
asssall
a s a Tous:
al
Tous
ous: “A
ou
“A 5 de setembre de 1622 compaFrances
ce ch
h Talet,
Tale
alet,
t, Bernat
Bern
er a
att Ribaudim”
Ribaudim” (ACA, MH, vol. 2490); i en
regué davant de mi, fra Francesch
da per Francesc
Francessc Talet
Taleet i adreçada
adreç
ad
reçada
reç
ada
ad
da al
a notari barceloní Lluís
L
una carta signada
Jorba (ACA,
MH, vol. 2518, full
ull solt).
3. Si no es diu el contrari, les planes indicades entre parèntesis
parèntes fan referència
a la present edició
ció de la crònica.
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De la seva vida anterior a l’entrada a la Murtra hi ha poques
dades. Sabem que era ﬁll de Peralada (p. 588). També que el pare,
Arnau Talet, fou sebollit al cenobi badaloní, per la qual cosa i per algunes misses donà 15 lliures (p. 703). Això s’esdevingué en el trienni
1585-1588, quan ja feia més d’una dècada que el ﬁll hi havia professat.
Desconeixem si la vinculació del pare va ser conseqüència de l’entrada del ﬁll en l’orde jerònim o bé fou a la inversa, que el ﬁll entrà en
contacte amb la comunitat arran de la vinculació del pare.4
L’única referència versemblant del llinatge Talet —cognom força
extraordinari a la Catalunya moderna—5 a Peralada és Jacme Pellet,
que hi residia a ﬁnal del segle XV, sempre que s’admeti un registre o
una posterior transcripció incorrecta d’aquest cognom.6 No disposem
de referències posteriors.7
A quin any aproximadament va néixer el personatge? Ens valem
de dues dades per fer-ne una hipòtesi: la vestidura de l’hàbit (1574)8
i la mort (1627).9 Si l’aspirant havia de tenir almenys divuit anys en
ser-li imposat solemnement l’hàbit,10 Francesc Talet no podia haver
nascut després de 1556, la qual cosa implica una edat mínima en morir
4. Arnau Talet no apareix en els llibres de misses i aniversaris conservats del
monestir (ACA, MH, vols. 2497 i 2498). Això indica que no va deixar cap renda per a
la realització de sufragis de forma continuada, sinó únicament per a la sepultura i per
a algunes misses post mortem, tal com indica el ﬁll.
5. Potser està relacionada amb la petita població rossellonesa de Tellet (Taillet),
actualment pertanyent a França.
6. Josep
p IGLÉSIES I FORT
R , El fogatge de 1497. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor,
1991, vol. 1, p. 369.
7. No s’han conservat ni els llibres sagramentals ni documentació
documen
municipal
’alta edat moderna.
de Peralada de l’alta
8. Francesc
cesc Talet
T
fou el primer dels sis novicis que prengueren
prenguere l’hàbit durant
el priorat de Francesc
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la vestidura
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estidu
tidura
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ura
r de
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de 1582,
1582
82
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“no passaven de nou anys de hà
h
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bit” (p.
p.. 64
647
6
647).
4 ). Com
m que T
Talet era el m
més antic de tots
dos, marca el límit
mit dels nou anys,
anys
ny , la qual
ny
uall cosa
co com
comporta
mporta una vestidura entre els mesos
de setembre de 1573 i 1574. P
Podem
odem p
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re isa
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s r u
sa
una
na mic
m
mica
a més aquest per
període si tenim en
compte que els novicis no podi
podien
participar
conventuals si no tenien
od
d en par
artic
a
icipa
ipa
p r een
n eels
ls capítols conventu
una antiguitat superior
uperior als quatre
qu
uatre anys
anys
nys (Constituciones
(Con
C stituccion
io es y extravagantes de la orden del
glorioso doctor nuestro padre san
sa Gerónymo.
Geerón
ó ym
mo. Madrid:
mo
Madr
drid: Imprenta Real, 1613, p. 87). El
dr
darrer capítol sense
nse participació
ció de Francesc
Frances
ran
a cesc
an
ces
e c Talet
T t que
que coneixem va tenir
te
lloc el 16 de
febrer de 1578 (ACA, MH, vol.
vol
o . 2518,
ol
2518
518,, f.
f. 144v).
144v).
44v
4vv).
) Per
Per tant, la vestidura d’hàbit hauria
de ser posterior al 16 de febrer dee 1574,
157
574,
4 de manera
manera q
quee el lapse temporal queda restringit
qu
al comprès entree febrer i setembre
setembr
mbrre de
de 1574.
1574
4.
9. Josep
p Maria CUYÀSS TOLOS
OLOSA
OLO
A, “
“Apunts
Ap
pun
untss his
unts
h
històrics
iisstòrics de Sant Jeron
Jeroni de la Murtra”,
Amistad, 87 (1977),
77), p. 8.
10. Constituciones
tituciones y extravagantes de la orden del glorioso doctor
doct nuestro padre
san Gerónymo, p. 84. En endavant, citarem aquesta obra com a Consti
Constituciones.
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de setanta-un anys. Tenint en compte que es tracta d’una edat força
provecta per a l’època, creiem que no és possible allunyar-se molt de
l’any 1556 per situar el naixement.
Després que el prior Francesc Rovirola li imposés l’hàbit l’any
1574, el jove Talet començà el noviciat. Al cap de l’any, amb el reconeixement de la comunitat de les seves aptituds per a la vida monàstica, va
professar. Malauradament, no s’han localitzat ni el prescriptiu informe
de neteja de sang ni el testament del novici, que haguessin donat llum
sobre l’origen social i econòmic del personatge.
Tot apunta que Macià Martí fou el seu mestre de novicis durant
el període de l’escola o noviciat.11 El primer acte capitular en què apareix formant part del capítol conventual és del 5 de febrer de 1579.12
A partir d’aleshores la seva assistència serà contínua i quedarà anotat
en rigorós ordre d’antiguitat, o sigui, entre Francesc Pomet i Jeroni
Torroella.13
L’ordenació sacerdotal culminà la formació religiosa de Francesc
Talet. El 10 d’abril de 1580 oﬁcià la primera missa (p. 640), poc temps
després d’haver sortit de la disciplina de l’escola.14 A l’abril de 1581,

11. “Del qual ohí a contar a mon mestre, a qui lo pare fra Alzina donà l’hàbit de
la religió” (p. 420). Pere Alzina vestí l’hàbit a tres novicis: Macià Martí, Joan Dols (trienni
1538-1541) i Miquel Galceran Garbeller (1551-1554) (p. 421, 486). Es pot descartar Joan
Dols perquè fugí del monestir. Dels altres dos, Macià Martí i Miquel Galceran Garbeller,
les dades que coneixem ens indueixen a pensar que el primer tenia un perﬁl més adient
per haver exercitt de mestre de novicis, sobretot si es té en compte la importància que
l’orde donava a aquest càrrec i les condicions que recomanava als que el desenvolupaven (Fernando PASTOR GÓMEZ-CORNEJO, Las memorias sepulcrales de los jerónimos
j
de San
orial. San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses,
Escurialens
Lorenzo del Escorial.
2001, vol. 1,
p. 100, 101). Macià
acià Martí tenia més antiguitat i sempre havia viscut a Sant Jeroni de
la Murtra, mentre
tre que Miquel Galceran Garbeller havia estat hoste al voltant d’una
dècada al monestir
stir de San Bartolomé
Bart
rtolo
rt
olo
lomé
m de
mé
de Lupiana.
Lupi
piana
an
a
na. Això
Això li aportava major
ma
experiència i
coneixement, condicions
apreciades
perr a un bo
bon
ndicions molt a
preciades pe
p
b n mestre de novicis.
novic A més, Martí
era més polifacètic,
i de vicari.
tic, ja que havia
vi exercitt d’hostaler,
d hostaler,, de caixer, de procurador
d’
d’h
procur
Garbeller, que només
omés havia estat
esttat caixerr com
co
om a oﬁcial,
oﬁcia
cial, destacava fonamentalment
cia
fonam
per la
competència musical,
sical, ja que era
e a organista,
er
organis
n ta
nis
ta,
a, compositor
ccompo
ositor i mestre de capella.
cap
12. ACA, MH, vol. 2518,
2518
18
8, f. 145v.
145v
45v
5v.. Si
Si la
la vestidura
vesttidu
i ra de l’hàbit fou, com hem argumentat anteriorment,
i setembre
ment, entre febrer
feb
eb
ebrer
b
setemb
set
temb
bre de 1574,
1574, va participar een el capítol per
primera vegada amb una antiguitat
anys. Tan sols al
antiiguitat d’entre
d’
d ent
entre
r quatre
re
quatree anys
anys i mig i cinc a
cap de tres anys,, el 1582, l’orde
de va imposar-ne
impos
possa
arr-n
-ne un mínim
mí
m nim de sis per assistir
ass
als capítols
conventuals (Constituciones,
nstituciones, p.. 87).
87).
7
7)
13. Se’n poden trobar n
nombrosos
omb
o
mbros
r os exemples
exe
xempl
x
m eess entre els anys 1579 i 1595 a la font
anterior (f. 147v, 156r, 184v, etc.).
ettc.)
c.).
14. Del testimoni de l’autor
l’l aut
au
a
ut
utor es
es desprèn
de prèèn q
des
que
ue abandonà l’escola abans del mes
d’abril de 1580: “y elegiren en segon caxer al pare fra Francesch Talet,
T
Tale
que avia poch
lo avían eximit y tret de la disciplina del mestre y no avia sinó molt
mol poch que avia
cantada la primera
era missa” (p. 619).
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arran de la mort de Macià Martí i la renúncia al vicariat de Jaume
de Planella, es procedí a la reelecció dels oﬁcis, gràcies a la qual fou
nomenat caixer segon (p. 619). Ajudava aleshores el caixer primer, Miquel Galceran Garbeller, de qui no tenia gaire bona opinió en aquesta
activitat, ja que “no era molt pràtich d’estes coses, ni era molt curiós
ni sol·lícit en assò” (p. 642). Potser per aquesta poca aptitud —Garbeller era sobretot músic— al cap d’un any Talet ocupava ja la màxima
responsabilitat a la caixa, acompanyat per Pere Garriga.
Entre 1582 i 1598 exercí el càrrec de caixer com a resultat d’haver-ne estat votat en sis eleccions continuades (1582, 1585, 1588, 1589,
1592 i 1595). Durant aquests gairebé setze anys, Francesc Talet va poder familiaritzar-se amb la documentació administrativa del monestir,
condició indispensable per redactar una obra de caràcter historiogràﬁc
com la que inicià anys més tard. Se’ns mostra diligent i amb molta
empenta, perquè introduí millores en el Llibre de la Caixa ja des d’un
bon principi (trienni 1582-1585) —“en aquest trienni se posà lo Llibre
de la Caxa ab gentil stil y orde, lo que may se ere fet, a ont se veu ab
curiositat tot lo que·s cobra cada any y·s dexa de cobrar” (p. 685)— i
va crear un nou Llibre de Tous, gràcies al qual “se sab cada any cada
hu dels particulars de aquell lloch lo que pàgan y réstan a deure, que
encara que és treball per lo caxer, però és gran clarícia” (p. 685).15 I és
que la idea de deixar memòria dels assumptes temporals del monestir
i la importància de la documentació és una preocupació constant en
Francesc Talet. Segons el seu parer, s’ha de facilitar la feina als religiosos
que s’han d’ocupar dels afers en un futur, ja que si no disposen de tota
la informació,, tenen moltes diﬁcultats per gestionar-los co
correctament.16
La gènesi de la mateixa crònica, com veurem, n’és un re
reﬂex.17

15. No pot amagar l’org
l’orgull
r ull respecte
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e a la sev
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T
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n
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h
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it, p
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arxivers,
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nt de pro
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p
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un
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tenir notícia de algunes scriptur
scriptures,
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con
ntingèn
nti
tia
i que ha tingut aquest
aqu
monestir de
perdre més de mil y sin-centess ll
lliur
lliures
iu es
iur
es en
n nos
nostres
ostre
ostre
tress d
dies
ies per no trobar-les
trobar-les” (p. 229).
17. Hem trobat altres manifestacions
man
anifes
ani
festac
acion
cion
i s d’aquest
io
d’aq
d’aq
aque
u t pensament en altra
ue
ues
altr documentació.
’inici de la narració
na
arra
rració
ció
ió de
d les
les vicissituds
vvici
ic ssi
ici
ssitud
ss
tu s que li ocorregueren
ocorregue
Per exemple, a l’inici
abans de rebre la propietat de la torre Ribe
Ribera
ibe
bera
be
ra ((Santa
ra
Sant
a ta Coloma
Colo
loma
ma d
dee Gramenet) de part
pa dels Mitjavila,
comenta que “és bé se sàpien perquè los qui tindran càrrech dels nego
negocis d’esta nostra
casa tíngan notícia
cia del que passà y responguen ab més clarícia als plets que y aurà, que
no dexa de aver-n’i
-n’i per lo que succehí” (ACA, MH, vol. 4402).
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Altres fruits del seu treball il·lustren l’activitat en aquesta etapa.
Realitzà tasques auxiliars per als notaris barcelonins que treballaven
per a la comunitat de Sant Jeroni de la Murtra. Així, informa que dues
escriptures de l’any 1592 sobre uns pactes entre la comunitat i un pretensor de la torre dels Frares anomenat Sesolivelles foren redactades
per ell mateix i posteriorment closes pel notari Francesc Vidal (p. 576).
Molt possiblement també se li ha d’atribuir la còpia del capbreu de
Tous encarregat en temps del prior Rovirola, ja que l’original estava en
molt mal estat de conservació.18 A banda d’aquesta tasca d’escrivent,
s’han conservat cartes dels anys 1591 i 1592 on explicava al notari
barceloní Lluís Jorba que havia pres procures en nom de la comunitat
en sengles capítols conventuals.19
De l’any 1596 és un memorial sobre la població de Tous, en el qual
enumera les principals escriptures —fonamentalment les compravendes
del castell i del lloc, i els privilegis aconseguits dels reis—; descriu el
terme, el castell i les principals propietats dels monjos a la població;
detalla els delmes i altres drets cobrats durant els anys 1594, 1595 i
1596, i ﬁnalitza amb una estimació econòmica del feu.20 Un treball que

18. El capbreu era menyspreat pels habitants de Tous perquè estava “sense cubertes
y mitx esquinsat, tot brut y tacat de oli”. Aleshores, “li’n prengué llàstima a cert religiós
d’esta casa y demanà llicència a son prelat per a traslladar-lo y, aprés de comprovat ab
son original, lo fessen auctenticar, com se féu y·s posà en executió. Y aprés, lo clogué y
auctenticà mossèn Francesch Vidal, notari de Barcelona y de esta nostra casa” (p. 611).
És aquest cert religiós Francesc Talet? Segons el nostre parer, és altament probable.
Devia preferir guardar
uardar ll’anonimat
anonimat en aquells esdeveniments en què la seva intervenció
era positiva i fruit
uit de la pròpia iniciativa, potser per no ser presumptu
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20. ACA, MH, lligall 276, transcrit parcialment a Josep RIBA I GABARRÓ i Josep
Maria CUYÀS I TOLOSA, “El castell de T
Tous i el govern dels jerònims”, a Tous. Mil anys
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demostra no tan sols l’habilitat adquirida en qüestions econòmiques,
sinó també el reconeixement d’una comunitat que li encarregà informes
semblants més endavant.
Durant aquests setze anys, per tant, Francesc Talet ocupà una
posició administrativa dins l’organigrama del monestir, la qual cosa
podem dir que el convertí en un expert en la matèria. Altres frares que
havien professat en dates properes a la seva, com Jeroni Ezquerra o
Pere Garriga, ja havien assolit posicions de govern en ser escollits per
priors de la comunitat. Era per voluntat pròpia o va haver de cedir el
pas davant altres religiosos més aptes en qüestions de comandament?
Sense que es pugui descartar la segona opció, certes informacions apunten que el futur cronista de la comunitat no ambicionava els càrrecs
executius: sovint insisteix en la càrrega i diﬁcultat que suposen. Aquest
tarannà de Francesc Talet fou recollit més endavant per l’historiador
jerònim Francisco de los Santos, que digué d’ell que “governó con
mucho acierto, mas viendo y sintiendo ser muy pesada la carga de las
prelacías (al contrario de otros, que lo que sienten es que se acaben,
porque ni reparan ni advierten en el peso) renunció la segunda vez el
Priorato en un Capítulo General, deseoso de obedecer, y no de mandar,
que lo primero es seguro, y lo segundo está lleno de diﬁcultades”.21
El 1598 Francesc Talet assumí la vicaria del monestir (p. 755),
responsabilitat que ocupà durant tot el trienni, el segon de Jeroni
Ezquerra. El període estigué marcat pels conﬂictes amb els vassalls
de Tous i per les reformes a l’església per donar cabuda al nou retaule.22 Durant els quatre mesos que el prior fou fora del monestir, entre
febrer i maig
g de 1600, Francesc T
Talet convocà i presidí cinc capítols
23
3
conventuals.
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responsabilitat de caixer
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m es pot veure en el relat
r
22. Entree molts altress assumptes,
del trienni
(p. 753-765) i en els actes capi
capitulars
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tu ars
ars (ACA,
(ACA
AC
CA, MH,
MH, vol.
MH
vo . 3834, f. 1r-14r), del
vo
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ts als dies 10 i 11 de març de 1601 foren escrits per Francesc Talet
(f. 12r-12v).
23. ACA, MH, vol. 3834, f. 8r-9r.
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(p. 290). El resultat és un memorial molt més complet que el de 1596.24
En onze fulls detalla els ingressos i les despeses que ocasionava el feu.
Cap al ﬁnal hi ha un fragment on vindica la tasca realitzada i demana
que ha de merèixer la màxima conﬁança respecte a d’altres valoracions
econòmiques foranes.25 Talet, ferm defensor de mantenir Tous, tal com
posa de relleu a la crònica, respondria així a tots aquells interessats,
tant dins com fora de la comunitat, que la venda reeixís.26 Durant
aquest període el veiem novament relacionat amb la documentació,
ja sigui com a escrivent27 o demanant trasllats d’escriptures a notaris
de Barcelona (p. 293, 773).
Arribat l’any 1604, Francesc Talet ja comptava amb trenta anys
d’antiguitat en el monestir, la major part dels quals dedicats, a banda
de l’oració, a la documentació i a la comptabilitat. És un moment important perquè és aproximadament aleshores que decideix començar a
escriure la crònica. A l’elecció d’aquell any surt escollit novament vicari
de la comunitat, que té al capdavant un jove religiós, Narcís Vergés.
Aquell trienni, que ﬁnalitza el primer dia de setembre de 1607, apareix
en tots els capítols conventuals,28 la qual cosa implica que no sortí del
cenobi o bé que ho féu molt pocs dies.

24. ACA, MH, lligall 276, transcrit parcialment a Josep RIBA I GABARRÓ i Josep
Maria CUYÀS I TOLOSA, “El castell de Tous i el govern dels jerònims”, p. 174-176. Malgrat que el títol del document indica que fou escrit l’any 1606, creiem que es tracta
del mateix per tres raons. En primer lloc, perquè la referència que hi ha a la crònica
és molt propera a aquests anys i si hi hagués hagut un altre memorial, n’hagués deixat
constància. En segon lloc, perquè les dades dels delmes i d’altres emoluments
emo
són de
1594 ﬁns a 1603.
3. Finalment, perquè l’absència del cronista en els capítols
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28. ACA, MH, vol. 3834, f. 22v-28r.
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Si hem de donar crèdit a la tradició assenyalada per Francisco
de los Santos, Talet era ja, a principi del segle XVII, el corrector de
cant de la comunitat.29 Els múltiples comentaris disseminats al llarg
de la crònica evidencien que la de músic va ser una faceta cabdal en
el nostre personatge, inserit en un context en què la solemnitat de la
litúrgia imposava una atenció especial al cant.30 És des d’aquesta posició
que s’entenen en tota la dimensió els judicis sobre alguns religiosos
que el precediren en aquesta responsabilitat —elogiosos per a Miquel
Galceran Garbeller (p. 486) o per a Pere Alzina (p. 426), severs per
a Antoni Bertran (p. 506)— o sobre l’aprenentatge del cant o l’orgue
(p. 235). ¿És casualitat que, entre els acompanyants del cardenal Riario
a la visita que féu a la Murtra en el trienni de Miquel Mongia (15791582), tan sols esmenti Francisco Guerrero, un dels grans compositors
del Renaixement espanyol (p. 630)? ¿I no s’està referint a si mateix
quan, a propòsit del benefactor Miquel de Clariana, diu que “féu portar unes violes de arch que tenia en sa casa y per donar-li contento,
ne aprengueren dos o tres religiosos, que és cosa fàcil per a qui sab
cantar” (p. 732), la qual cosa va permetre a tres o quatre religiosos
delectar musicalment el cardenal Pedro de Deza (p. 621)? Creiem que
no ens equivoquem si pensem que un d’aquests religiosos “que, a més
que cantaven destrament y tenían bones veus, sonaven unes violes de
arch que eren de don Miquel de Clariana” era l’autor de la crònica.
El 1607 fou elegit prior novament Jeroni Ezquerra, acompanyat
per Lluc Carbonell de vicari. Veiem aparèixer Francesc Talet com a
integrant dels capítols conventuals ﬁns al ﬁnal d’aquell any, sense saber, però, l’oﬁci
ﬁci que tenia encomanat.31 Ara bé, en els més de cinc
anys que s’escolen
colen des del 16 de gener de 1608 ﬁns al 22 de febrer de
1613, no surt a cap de les llistes de religiosos que assisteixen
assiste
als actes
capitulars.32 On era, aleshores?
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no
podem
respondre
pregunta amb
alss n
o po
p
odeem re
resp
spondre
sp
p
aquesta p
seguretat, però
rò sí que pod
podem
o em apunt
apuntar
n ar alg
algunes
lg
gunes qüestions que hi estan
relacionades i que perme
permeten
acotar
diferents
possibilitats. Per come
eten ac
cot
o arr les d
iferents possibil
mençar, considerem
iderem moltt improb
improbable
obab
ob
a le que
ab
e lla inassistència d
durant aquest
llarg període de temps eess pugu
pugui
atribuir
gu
g
ui at
tribuir
irr a l’exercici de la procura a
33
Barcelona o a Tous.
T
A més,
més, no
o tenim
ten
nim cap
cap indici de la seva
se presència
29. “Y assí
ssí fue passad
passados
dos de
de treinta
treint
tre
in a años
int
añoss C
Corrector
orrector mayor” (Francisco
(F
de los
SANTOS, Quarta parte de la histo
historia
toria
to
ria
i d
ia
de la or
o
orden
rden
de dee Sa
den
S
San
n Gerónimo, p. 533
533).
30. Constituciones,
tituciones, p. 51.
31. ACA, MH, vol. 3834
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34, ff.. 3
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30v-31r.
0v-31
31r
1.
32. ACA, MH, vol. 3834, f. 31v-48r.
33. Ens basem en el que es pot deduir de procuradors d’aquest període. Sabem
que en el triennii 1598-1601 foren procuradors Lluc Carbonell i Joan Riera
R
(p. 755) i es
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ni a Tous34 ni a la Murtra.35 Descartem també que sortís de l’orde per
voluntat pròpia o que fos enviat a algun altre monestir jerònim a causa
de la imposició d’alguna mesura disciplinària perquè això entraria en
contradicció amb la resta de dades conegudes de la seva trajectòria
biogràﬁca, que el mostra perfectament integrat a la Murtra, com es
trasllueix del fet que fos durant molts anys el mestre de novicis de la
comuntitat,36 sobretot si es té en compte que aquesta responsabilitat
solia recaure en un religiós especialment virtuós i observant.37
Tan sols resta la possibilitat que residís en un altre monestir jerònim. Com que no consta que exercís de prior o vicari fora de Sant
Jeroni de la Murtra,38 el més versemblant és que residís en una altra
casa religiosa de l’orde com a simple hoste, potser per desenvolupar-hi
alguna tasca en la qual era expert. La nostra hipòtesi és que Francesc
Talet estigué aquells anys a Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.
La base d’aquesta suposició és que el 12 de setembre de 1610,
en començar el priorat de Lluc Carbonell, la comunitat donà poders
per gestionar afers temporals a Gabriel Torres i a Francesc Talet, el
qual, tanmateix, no formava part de la nòmina de religiosos del capítol
conventual que prengué aquella decisió.39 Tenint en compte que s’havia

pot comprovar com formaven part d’un bon nombre de capítols conventuals en aquell
període (ACA, MH, vol. 3834, f. 1r-14r). El mateix passa en el trienni següent, en què
desenvoluparen aquestes obediències Lluch Carbonell i Gabriel Torres (apèndix documental
I i ACA, MH, vol. 3834, f. 14v-22r). A més, en el capítol del 12 de març de 1608 (ACA,
MH, vol. 3834, f.. 32v) es diu explícitament que el procurador de T
Tous éés Narcís Vergés.
34. La presència
resència de Francesc T
Talet a T
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documentada l’any
1622 en el Llibre
e de la Cort d’aquesta població (ACA, MH, vol. 2490).
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d’ocupar d’algun assumpte de la Murtra, el més probable és que hi
estigués relativament a prop. El monestir que millor acomplia aquest
requisit era Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. A més, no era estrany que
aquests dos monestirs jerònims catalans intercanviessin religiosos, tal
com es pot comprovar al llarg de la crònica.
Com que Francesc Talet no apareix tampoc com a integrant dels
capítols conventuals de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron,40 l’explicació
més raonable és que el nostre personatge residís al monestir veí sense
que hi tingués vot actiu. Això explicaria que no aparegués als capítols
conventuals de Vall d’Hebron i que els jerònims de la Murtra, malgrat
no residir-hi, el poguessin seguir considerant com un dels seus frares
conventuals.
El retorn a la Murtra ja era un fet el 14 d’abril de 1613. Aquell
dia la comunitat decideix que tant Francesc Talet com Lluc Carbonell i el prior, Narcís Vergés, s’encarreguin de realitzar la capbrevació
de Tous,41 per la qual cosa ja s’hi havia desplaçat a ﬁnal de maig.42 La
capbrevació va començar un any més tard, el 21 d’abril de 1614, i es
va perllongar durant gairebé quatre mesos. El resultat és un capbreu,
escrit per Francesc Talet, avui sortosament conservat.43

40. Hem consultat capítols conventuals de l’any 1611 en un manual del notari
barceloní Josep Safont (AHPB, Manual, 1610, desembre, [28] – 1611, desembre, 22). No
apareix ni en el del 9 de gener, en què el prior era Macià Femades, ni en el de l’11 de
desembre, encapçalat pel prior Jeroni Ezquerra.
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A ﬁnals d’aquell any fou elegit com a prior del seu monestir de
professió i, com a tal, assistí al capítol general de 1615.44 D’aquest trienni
destaquem dos esdeveniments per la transcendència futura del monestir.
El més important és, sens dubte, l’adquisició feta per la comunitat de la
torre Ribera de Santa Coloma de Gramenet, que completava el domini
dels monjos al voltant del monestir, i que es gestava com a mínim des
de 1606, quan els propietaris, el matrimoni format per Miquel Àngel
i Magdalena Mitjavila, expressaren la voluntat que la torre passés als
jerònims si s’arribava a un pacte satisfactori.45
L’any 1617 ja s’havia arribat a una entesa46 i només era necessari
signar els documents corresponents davant els fedataris. Gràcies novament a la ploma de Talet, coneixem el sorprenent gir dels esdeveniments
del dia 16 de febrer, quan el prior i Miquel Àngel Mitjavila esperaven
en el domicili barceloní dels Mitjavila l’arribada de Magdalena que,
“al punt que exia a vista dels dos, se ferí y perdé la paraula (cosa
maravellosa y que causà gran admiració a quants la saberen que en
aquell punt que avia de rematar aquest negoci, succeís una cosa tant
peregrina)”. Malgrat que es recuperà al cap de dues hores, Magdalena Mitjavila morí el diumenge següent, per la qual cosa quedava en
suspens tot l’afer.47 Malgrat que no trigaren a posar-se d’acord amb
Miquel Àngel Mitjavila i a prendre possessió de la propietat,48 la mort
intestada de Magdalena diﬁcultà la plena legalitat del procés, que ﬁnalment es va veure conﬁrmat per sentència judicial l’any 1624.49 L’altre
44. Per aquesta raó ss’absentà
absentà del monestir durant els mesos d
d’abril i maig de
1615 (ACA, MH, vol. 3834, f. 55r-56v).
45. ACA, MH, vol. 3834, f. 27r.
condicion pactades amb
46. Així, en data 10 de febrer el capítol acceptava les condicions
el matrimoni Mitjavila
itjavila (ACA, MH, vol. 3834, f. 60r).
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assumpte destacat en el primer trienni de Francesc Talet a la Murtra
és la decisió de construir una ermita dedicada a sant Climent perquè
els fos propici en la provisió d’aigua. La construcció, però, es retardà
ﬁns a l’any 1673.50
A la nova elecció la comunitat escollí Narcís Vergés com a prior
i Francesc Talet com a vicari per tercera vegada. En aquest període,
en el qual roman en el cenobi de forma continuada,51 té l’oportunitat
novament de reprendre la redacció de la crònica, en la qual encara
treballava l’any 1620 (p. 577). A la següent elecció, ja al 1621, torna a
ser elegit vicari de la comunitat, amb Cristòfor Monterde com a prior.
A l’any i mig, però, hi ha un canvi: Francesc Pomet ocupa la vicaria de
la Murtra i Francesc Talet és desplaçat a Tous,52 on realitzarà funcions
de procurador ﬁns al ﬁnal del trienni.53 Així, consta com a mitjancer
en un conﬂicte entre dos pagesos de la localitat54 i exercint altres actes
mentals, sí que volem precisar algunes qüestions relacionades amb els propietaris. Quan
els Mitjavila donaren la ﬁnca als religiosos de la Murtra, ja eren ancians (ACA, MH,
vol. 4402); la mare, Violant Ribera i el seu marit, Joan Ribera, consten com a benefactors del monestir a mitjan segle XVI, tal com apareix a la crònica (p. 540-541); i l’avi,
Francesc Vallès, comprà les terres l’any 1529 (ACA, MH, vol. 4399). Això impossibilita
totalment la hipòtesi que la torre que els Setantí tenien a Santa Coloma de Gramenet
—de la qual es fa ressò el cronista (p. 251)— es pugui identiﬁcar amb la torre Ribera,
tal com s’ha especulat (Joan VILASECA I SEGALÉS, Història general de Santa Coloma de
Gramenet. Barcelona: Metropol, 1985, p. 111, 241).
50. Encara subsisteix al capdamunt d’un dels turons del Serrat de les Ermites,
després d’haver estat reconstruïda pel Centre Excursionista de Badalona (Jaume AYMAR
I RAGOLTA, El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: Diputació de Barcelona,
adalona, 1993, p. 42-44; Josep Maria CUYÀS TOLOSA, Resu
Resumen histórico del
Ajuntament de Badalona,
monasterio de San
an Jerónimo de la Murtra. Badalona: Artes Gráﬁcas Duran,
Dur
1972, p. 18).
51. Així es desprèn de l’assistència a tots els capítols (ACA, MH, vol. 3834,
f. 63v-69v).
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T
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present lloch” (ACA,
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propis de la senyoria, com la destitució del sotsbatlle o la defensa dels
interessos econòmics de la comunitat, tal com es posa de manifest en
alguns capítols conventuals de 1622 i 1623.55
A la tornada de Tous, ja a l’octubre de 1623, novament Narcís
Vergés i Francesc Talet encapçalen com a prior i vicari el govern del
monestir. Amb mig segle d’antiguitat a les espatlles, segurament Francesc
Talet ja feia anys que desenvolupava el càrrec de mestre de novicis,
o sigui, que tenia cura de la instrucció espiritual dels novicis i dels
nous de la comunitat.56
El 20 d’octubre de 1626 és escollit per segona vegada com a prior
de Sant Jeroni de la Murtra. Fou un priorat molt curt, tan sols de set
mesos i mig, a causa del cansament i la vellesa.57 Podem imaginar-nos
la resignació amb què degué acceptar el càrrec si tenim en compte
l’expressió d’una certa indignació manifestada a la crònica davant els
priors i oﬁcials ancians que hi havia hagut en el monestir: “qui no
se admirarà de veure que fàssan treballar a les persones velles, y que
quasi no poden alçar los peus, y portar càrregues y ofﬁcis que ya no
poden fer-los ni regir-los?” (p. 362).
Aproﬁtà l’assistència al capítol general de 1627 a Lupiana per
sol·licitar al general la renúncia al priorat, petició que fou acceptada.
En conseqüència, molt poca acció de govern va poder dur a terme
Francesc Talet en aquest període.58 El 7 de juliol Narcís Vergés tornava a ocupar la màxima responsabilitat del monestir. En menys de dos
mesos, el cronista de la comunitat moria a la infermeria monàstica.59
En conclusió,
clusió, en els cinquanta
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55. ACA, MH, vol. 3834,
3834
4, f. 74r-76
74r-76r.
r 76
76r.
r
r.
56. Francisco
cisco de los SAANTOS
NTOS, Qua
Quarta
Q
r parte
rta
parte d
de la historia de la orden
o
de San Gerónimo, p. 533.
57. Josep
p Maria CUYÀS TOLOSAA, ““Apunts
Apun
u tss històr
un
històrics
ò ics de Sant Jeroni de la Murtra”, p. 8.
òr
58. Tan sols consta un
n capíto
capítol
ol conventual,
c nv
conv
nven
en
ntual, q
que
ue té data 10 de gener
ge
de 1627, en
què s’acceptà la renúncia del batlle
ba lle i del
bat
d l sotsbatlle
so
otsb
t atlle de
ts
de Tous
T
(ACA,
(ACA, MH, vvol. 3834, f. 81v82r). El 12 de desembre
esembre de 1626
626
6 es
eestava,
tava,
tav
a, jun
a,
ju
juntament
untam
tament
tam
en amb Narcís Vergés,
ent
Vergés al monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebro
d’Hebron,
ro
on,
n des
d d’
de
d’on
d
on con
on
conﬁrmà
on
nﬁr
ﬁrm
r à la decisió del ca
capítol conventual
’a
acc
cce
ceep
pta
tar q
u el jutge
ue
jut
u gee Josep Ferrer intervingués
ut
interv
de Sant Jeroni de la Murtra d’a
d’acceptar
que
en el plet
at tenia a l’Audi
udi
udiènc
diènc
n ia
a con
contra
ontra R
am
amo
mon Ortiz sobre el lloc
m
llo de Concabella
que la comunitat
l’Audiència
Ramon
(AHPB, Francesc
c VIDAL, Manuale trigesimum quintum contractuum, 162
1625, desembre, 29
– 1626, desembre,
e, 24, f. 542r-544v).
59. Josep
p Maria CUYÀS TOLOSA, “Apunts històrics de Sant Jeroni de la Murtra”, p. 8.

30

CARLES DÍAZ MARTÍ

qual cosa l’habitua a la documentació i als diferents afers temporals de
la comunitat (1580-1604). A la darrera etapa ocupa els càrrecs de més
responsabilitat del monestir: prior en dues ocasions i vicari en quatre
(1604-1627). Una llarga experiència que no tan sols fou aproﬁtada per
dur les regnes de la comunitat, sinó que també li permeté ﬁnalitzar
amb èxit un projecte historiogràﬁc ambiciós centrat en el monestir de
Sant Jeroni de la Murtra.
L’OBRA
El Manuscrit
L’obra que editem es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
i correspon al volum 2516 de la secció de Monacals d’Hisenda.60 Es
tracta d’un còdex en paper que conserva 264 folis, però que en tenia
almenys nou més que han desaparegut.
El bloc primer i principal del manuscrit està format per la crònica
pròpiament dita. Originalment ocupava 258 folis, des de la plana 1 ﬁns
a la 515 en la numeració del document, però se n’han perdut vuit: els
set primers (p. 1-14) i un d’intermedi (p. 45-46). Sense separació amb el
primer bloc, les dues planes següents (p. 516-517) són una continuació
de la crònica, que només ateny el trienni 1604-1607, realitzada l’any
1678 per un frare anònim de Sant Jeroni de la Murtra.61 Aquesta part
també està mutilada, perquè el text entre les dues planes no presenta
continuïtat, la qual cosa indica que hi havia almenys un foli entre
p
p g
ambdues. Després
hi ha dues p
planes en blanc. A la pàgina
següent hi
iment molt posterior a la confecció de la cr
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també a l’estructura en capítols de l’obra.63 El segon ocupa les tres
planes següents i està dedicat als benefactors del cenobi, ordenats alfabèticament pel nom de pila.64 El darrer presenta una llista completa
alfabètica de màteries amb prop de cinc-centes entrades repartides en
nou planes.65 El document clou amb cinc folis en blanc.66
El paper, sense marques d’aigua, presenta una mida de 335 ×
240 mm. La caixa d’escriptura varia entre les planes, però se situa
generalment a l’interval [250-260] × [175-185] mm. L’escriptura és la
de l’autor de l’obra, Francesc Talet, ja que la lletra coincideix amb
la d’altra documentació procedent de l’arxiu monàstic redactada per ell,
com hem analitzat al capítol anterior. La tinta és negra. El nombre de
línies per plana completa oscil·la entre vint-i-sis i trenta-set.
El manuscrit està enquadernat amb pergamí blanc folrat amb
paper en blanc per la part interior. En contrast amb el paper del manuscrit, en bon estat de conservació, el relligat presenta importants
deﬁciències: el llom del llibre ha desaparegut i alguns plecs i folis han
quedat despegats, sobretot al principi.67 Aquí creiem que rau la pèrdua

63. Cada priorat queda identiﬁcat pel nom del prior, acompanyat amb el número de vegades que havia estat prior ﬁns aleshores i la pàgina on comença el capítol
corresponent. El títol d’aquest índex és: “Taula o catàlogo dels priors que ha tingut
aquest monestir de Sanct Gerònim de la Vall de Bethlehem, àlias de la Murta, des de
sa fundació”.
64. Hi ha vuitanta entrades, agrupades per la lletra inicial, que està escrita a
la part superior de cada grup. El títol d’aquest índex és: “Taula dels benefactors d’esta
casa dels quals se fa memòria en diverses parts de aquest llibre”.
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dels folis inicials. No va ser Francesc Talet qui va escriure el títol que
hi ha a la coberta, amb tinta marró, actualment molt tènue: “Llibre
primer en lo qual estan continuats tots los que són estats priors y lo
que en son temps ha succehit, des de l’any 1413 ﬁns lo any 1604, a
hon se tròban moltas notícias y cosas curiosas, ab sa taula a l’últim,
escrit per lo senyor fra Francesch Talet,68 prior que fou dos vegadas
del present monastir de la Murta [...],69 continuant en lo libre segon
per lo pare fra Diego Garcia”. Just sota el títol hi ha escrit “Nº 17”.
Una mica més avall, centrat, s’hi ha afegit modernament en llapis la
signatura actual del document: “Monacales Hacienda 2516”. En una
posició inferior, a mitja plana, a la dreta, hi ha escrit “Jerónimos”.
En tot el primer bloc del text la numeració és per planes, amb
caràcters aràbics i se situa a l’extrem superior —dret al recto i esquerre
al verso. A causa del desgast dels vèrtexs superiors d’alguns folis, la
numeració original de vegades no hi és o es llegeix parcialment. Per
aquesta raó a la plana 16 s’ha posat el número modernament en llapis.
En força casos, no tots, s’identiﬁca clarament el traç de l’autor. Tal com
informa l’anotació immediatament anterior als índexs, la numeració
original passava erròniament de la plana 408 a la 412, la qual cosa es
va esmenar amb l’eliminació de la numeració anterior amb una taca
de tinta —que en molts casos ha provocat un forat en aquella posició,
al vèrtex de la plana— amb un simple ratllat i l’escriptura del nou número, o en la modiﬁcació de la darrera xifra de la numeració original.
Un cop ﬁnalitzat el bloc de la crònica pròpiament dita, la numeració continua en bolígraf blau per a les dues planes següents (p. 516
i 517); s’interromp
rromp per a les tres següents —les dues en blanc i la de
l’anotació sobre
bre la correcció de la paginació—; i es reprèn
repr
al primer
índex, en quèè trobem, novament amb bolígraf blau, les planes 519 i
520. A partir d’aquí els folis ja no estan numerats.
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al que havia posat el cronista, i un darrer grup que són noves anotacions de diferents mans. Sempre se situen al costat dret del recto
i a l’esquerre del verso. Al marge contrari, l’intern, en moltes planes
hi trobem línies verticals intermitents, algunes vegades acompanyades
per ﬁgures geomètriques senzilles, com creus, rodones, rombes, etc.
Aquests traços poden ocupar la totalitat o només una part del marge
de la plana. Altres planes no en tenen. No hem pogut trobar una explicació plausible a la irregularitat d’aquest element en el manuscrit.
A diferència dels marges, el text central de la crònica no fou
modiﬁcat per altres mans, si exceptuem alguns petits afegits que no
alteren gens el relat. En aquest sentit, els retalls de paper enganxats
sobre les planes 59, 65, 82 i 325, que ocupen entre una i cinc línies,
foren possiblement obra del propi autor per esmenar el que havia
escrit i evitar un ratllat excessiu, ja que el text no hi presenta cap
discontinuïtat.
Els títols dels capítols es troben a la part superior de totes les
pàgines. No presenten cap element que els destaqui de la resta del
text. Dels cinquanta-cinc capítols dels quals tenim el començament,
tots excepte els tres primers (p. 19, 20, 42) compten amb un espai
quadrat per a una caplletra, que té una alçada de cinc línies de text,
bé que en alguns casos arriba ﬁns a sis i un, excepcionalment, només
és de dos (p. 50). En tres ocasions l’espai ha quedat buit i s’ha escrit
una majúscula de la mateixa grandària que la resta del text (p. 113,
120, 418). En la resta de casos, menys a la plana 466, on s’escriví “Luego”, és ocupat per una única caplletra, que entre les planes 59 i 109
està requadrada.
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de 1962 l’historiador badaloní Joaquim Font i Cussó.71 Si aquest fet ja
resulta sorprenent en si mateix, encara ho és més si es té en compte
que Font va poder consultar la segona part de la crònica (1604-1705),
escrita pel frare aragonès Diego García, que avui no està inclosa en
les obres de procedència jerònima de la secció de Monacals d’Hisenda
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.72
La ﬁnalitat
Malgrat la pèrdua del pròleg, en què l’autor devia explicar els
motius que el dugueren a escriure una obra d’aquestes característiques,
alguns fragments permeten fer-se una idea de l’objectiu pretès. N’hi ha
dos de molt destacats en què es parla directament de la intencionalitat
i de la iniciativa. En el primer, el cronista diu que “no és de mon intent, com diguí en lo pròlech, escriure vidas de sancts, sinó posar en
memòria las cosas que los priors d’esta casa feren més senyaladas
en sos triennis o en lo temps que ells foren priors” (p. 192).
El segon ve a col·lació d’una anotació que Benet Rosseta, religiós
de Sant Jeroni de la Murtra, escrigué a ﬁnal del segle XV en un volum
d’escriptures anomenat Capbreu Vell. Afortunadament, tant el volum com

71. També reporta una informació semblant Torres Amat, que diu de Talet que
va escriure unes memòries del monestir de la Murtra perdudes l’any 1822 (Fèlix TORRES
AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes.
Barcelona: Impr. de J. Verdaguer, 1836, p. 612
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la citació s’han conservat73 i proporcionen una pista fonamental per
entendre el propòsit de Francesc Talet, que hi veié reﬂectit el seu pensament quan la llegí després d’haver iniciat la crònica. Rosseta va decidir
deixar constància escrita dels afers temporals que havia de gestionar
com a procurador de la comunitat perquè així els religiosos que se
n’haguessin de fer càrrec amb posterioritat poguessin conèixer-los amb
la màxima facilitat i comoditat. Rosseta advertí de la necessitat d’aquesta mesura i de les conseqüències negatives de no portar-la endavant.
Francesc Talet no tan sols es fa ressò d’aquesta opinió, sinó que va
més enllà quan assegura que, malgrat els avisos, dubta que se segueixi
aquest consell perquè la naturalesa humana tendeix a la comoditat i
no es preocupa de l’esdevenidor.74
L’advertència, doncs, de Benet Rosseta conté la raó per la qual
el cronista “emprengués un treball com aquest, per a que·s posassen
en memòria de aquí avant totes les coses més principals y dignas de
notar que·s farían en cada trienni, per a que no s’oblidassen tant fàcilment” (p. 229). Val a dir, però, que si el propòsit de Benet Rosseta
es va traduir en un recull d’onze referències de la seva activitat de dos
anys com a procurador (1481-1483),75 Francesc Talet va anar molt més
lluny, ja que el període objecte d’estudi s’amplia a gairebé dos segles
(1413-1604) i abasta mig miler llarg de planes. A més, no es limita
únicament a llistar notícies procedents de documents de l’arxiu, sinó
que intenta bastir un discurs sobre l’evolució de la trajectòria històrica
del monestir amb la recollida i selecció de totes aquelles dades que té
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a l’abast a l’arxiu monàstic. Ara bé, algunes de les característiques de
les notícies aportades per Rosseta es conserven en l’obra de Francesc
Talet, com és el resum dels actes —no hi ha transcripcions literals— i
les referències documentals de les escriptures (data i notari), segurament per facilitar una recerca a qui volgués conèixer-ne més detalls.
L’autor pretén, per tant, escriure una història de Sant Jeroni de
la Murtra des de la fundació ﬁns a l’any 1604 amb el propòsit de deixar constància dels esdeveniments més remarcats i de constituir una
referència bàsica a la qual els religiosos poguessin acudir per trobar
informació sobre els afers temporals del monestir abans de consultar
les escriptures de l’arxiu. Malgrat la tendència a opinar sobre molts
dels aspectes relacionats amb la vida monàstica, l’autor remarca sovint
que no vol entrar en consideracions allunyades de la narració dels fets
històrics: els sermons, les prèdiques,76 l’hagiograﬁa77 o altres matèries78
no formen part de l’abast o l’àmbit de l’obra. Les opinions personals,
que analitzem més endavant, mostren sovint una visió pedagògica que
l’autor extreu de la història i que hauria de servir d’exemple a les futures generacions de religiosos del que cal o no cal fer.79
Gràcies al segon fragment no tan sols podem conèixer la intencionalitat, sinó que també s’evidencia que la iniciativa del projecte
correspon a l’autor. Fixem-nos en l’ús de les expressions “me mogué
en mon enteniment” o “yo emprengués un treball com aquest”, que
denoten una motivació personal. Res no fa sospitar que al darrere hi
hagi un encàrrec o una ordre procedent dels superiors jeràrquics, ja
siguin del monestir (prior, vicari) o de la congregació (general, deﬁnitori, etc.), ja que no s’addueix cap raó externa.
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espiritual de tota la comunitat i havia d’estar al corrent de les activitats
dels religiosos, sobretot d’una d’aquesta envergadura, amb els anys de
treball que comportava, i realitzada pel màxim col·laborador en el govern del monestir, ja que Talet exercia aleshores de vicari (1604-1607).
Però una cosa és conèixer i donar una aprovació més o menys tàcita
a una activitat, i una de molt diferent és ser-ne l’impulsor.
A més, aquest és un aspecte que es desprèn de la lectura de l’obra,
molt rica en comentaris que expressen les opinions de l’autor, mai de
la institució en el seu conjunt, ni tan sols de la comunitat jerònima.
L’enfocament realista de la història, que no defuig els fracassos i els
errors comesos pels religiosos, indiquen clarament que no es busca
una visió exemplar i moralitzant, com és habitual en altres obres encarregades des dels estaments superiors dels ordes religiosos. Per tant,
la supervisió del prior sobre l’obra de Francesc Talet, si n’hi hagué, no
tingué una repercussió signiﬁcativa ni tampoc sembla que limités la
llibertat d’expressió del cronista.
Aquesta llibertat fou possible, entre d’altres coses, perquè no hi
havia cap intenció de publicar l’obra. No tenia sentit que sortís del
perímetre de Sant Jeroni de la Murtra perquè als únics a qui podia
servir era als seus religiosos, que eren exclusivament el públic a qui
l’autor s’adreçava.80 El volum formaria part de l’arxiu monàstic —no
de la biblioteca— i quedaria a l’abast dels caixers, dels arxivers o dels
procuradors. Constituïa una eina de consulta útil per assabentar-se
ràpidament de les ﬁtes principals dels episodis més destacats del monestir, amb la inclusió de referències documentals que havien de servir
de guia per ampliar la informació mitjançant altres fonts.
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ra seqüencial i completa. Aquí és on Francesc Talet demostra la seva
aptitud d’historiador i de narrador de fets històrics, en seleccionar,
interpretar i donar coherència al conjunt de dades que tenia a la seva
disposició per elaborar un discurs que va molt més enllà de l’estricta
enumeració d’esdeveniments del passat. ¿A què, si no a aquest fet, hem
d’atribuir la inclusió d’una gran quantitat de dades que ja no tenien
interès pràctic per a un oﬁcial del monestir dels segles XVII o XVIII? Si
únicament hagués volgut realitzar una guia de consulta per a aquells
que volien conèixer algun aspecte concret del monestir, s’hagués pogut
limitar a realitzar uns annals. En canvi, Francesc Talet dirigí els esforços
a bastir un treball historiogràﬁc en el sentit modern de la paraula, amb
l’objectiu d’incloure aquelles dades que obtenia de les fonts documentals
que fossin rellevants per interpretar i entendre l’evolució econòmica,
religiosa, social o cultural de Sant Jeroni de la Murtra.
A causa de la idiosincràsia particular i individual de la primera
crònica de Sant Jeroni de la Murtra, les referències externes a l’ingent
treball que va desenvolupar Francesc Talet són pràcticament nul·les i
tot el que podem arribar a conèixer de la crònica ho hem de llegir a
les seves pròpies planes. En aquest sentit, és altament signiﬁcatiu que
l’historiador jerònim Francisco de los Santos, quan va glossar la ﬁgura
de Talet, no en féu cap esment.81
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es 1-6, s’explicav
monestir des de la vinculació
vincu
ula
l ció
ó dee B
Bertran
ertran
n Nicolau amb S
Sant Jeroni de
la Vall d’Hebron,
de la
bron, l’acta fundacional
funda
daci
da
cion
ci
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a —béns
—bé
béns dotals, obligacions
bé
oblig
comunitat, pactes,
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proteecció p
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deels
ls consellers de Barcelona—
B
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81. Francisco
cisco de los SANT
ANTOS
AN
NTOS, Q
Quarta
Qua
arta
r parte
rt
pa
arte
r d
de la historia de la orden
o
de San Gerónimo, Madrid, 1680, p. 533.
82. Les anotacions de les planes que donem a continuació procedeixen
proced
del catàleg
dels priors i corresponen
responen al manuscrit, no a la present edició.
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la seu inicial a la casa Descortey, on les condicions no s’adequaven a
les exigències de la vida monàstica.83
El primer priorat correspon a Joan Pons (1413-1415)84 i ocupava
la plana 7. Només consta que s’hi explicava la procedència dels monjos
i frares que fundaren Sant Jeroni de Montolivet.85 El següent capítol,
el del priorat de Joan Tomàs (1415-1418), comprenia les planes 8-13 i
incloïa informació sobre el trasllat des de Montolivet ﬁns a la Murtra
—causes del canvi, llicència del fundador, venda de la casa Descortey,
avantatges de la casa de la Murtra i posterior adquisició— i l’establiment
dels llocs de Gra i Concabella.86 Del següent capítol tan sols falta la
primera plana (14), en què es donava notícia del plet que la comunitat
tingué a causa dels esmentats feus segarrencs,87 que és seguida per la
mort i vicissituds del llegat del fundador del monestir, Bertran Nicolau.
Els capítols es dediquen, com hem comentat, al mandat d’un
prior al capdavant del monestir, que podia ser com a màxim de tres

83. Les referències originals a l’índex de matèries a aquestes primeres sis planes
del pròleg són les següents: a la plana 1, “Bertran Nicolau volgué acabar lo monestir
de Vall de Hebron”; a la plana 2, Bertran Nicolau “dóna-li nou mília sous y dos-centes
lliures” i el “monestir de Montolivet se ediﬁcà”; a la plana 3, Bertran Nicolau “fundà lo
monestir de Montolivet y·l dotà de 14 mília lliures”, “tenia comprats los llochs de Gra
y Concabella per 4 mília lliures” i el que “costaren les posessions d’ell, 19.400 sous”
(Montolivet); a la plana 4, “los pactes que volia se guardassen en la fundació” o “pactes
del fundador quant ediﬁcà lo monestir”; i a la plana 5, “Consellers de Barcelona són
protectors d’est convent”. En el text trobem una referència a la plana 1 sobre la fundació de Sant Jeroni
eroni de Montolivet (p. 17), dues a la plana 3 sobre la dotació (p. 32 i
48) i una a la plana
lana 6 sobre els pactes i condicions de la donació del
dels castells i llocs
de Concabella i Gra (p. 33).
84. El priorat
riorat de Joan Pons no va arribar al trienni, ja que consta
c
que Joan
Tomàs era el prior
ior del monestir quan se celebrà el primer capítol de ll’orde l’any 1415
(Carles DÍAZ MARTÍ
R Í, Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra.
RT
M
Badalona:
Museu de Badalona,
ona, 2006, p. 123).
123
23).
))..
85. A l’índex
de Cotalba
ndex de matèries,
matèriees,
es associat a la plana
es
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a 7, només apareix “frares
“f
y Vall d’Ebron fundaren
undaren esta ca
casa”.
asa”.
86. Les referències originals
oriiginals a l’índex
l’’índe
ll’í
índe
nd
d x de matèries
matèries d’aquest ca
capítol són les següents: a la plana
na 8, Bertran Nicolau
Nicolau “donà
“d
don
onà
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llicènci
cia per a que lo monestir
ci
mon
se fes en lo
mas de la Murta”;
a”; a la plana 9,
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referi
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r t a Montolivet,
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Montolivet
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Dezc
e ortteey
y venuda
venud
ud a don
do Blasco de Castellet
do
Castell per mil y deu
lliures” i “Monestir
stir de la Murta
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rta
rt
a y ses
sees commoditats”;
comm
m oditatts”;
mm
s a la plana 11, “Casa
“C
de la Murta
compraren”, “de qui era”, “cos
“costà
stà 1.925
5 lli
lliure
ll
lliures”
ur s” i “la
ure
la posessió d’ell”; a la plana 12, “Gra
y Concabella stabliren”;
bliren”; a la plana
plana 13,
13
3 Bertran
Bert
ertran
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n Nicolau
Nico
icolau “consentí lo stabliment
sta
que féu
lo convent de Gra
ra y Concabella”
Concabella
la
a” i “los
“ os motius
“l
m ius
mo
mot
us per
per què·s
què·s féu” aquest establiment.
es
En el
text trobem una referència a la
la plana
plan
lana
ana 10
10 sobre
sobr
obre
e la
la venda
venda de la casa Descortey
D
(p. 37)
i una altra a la plana 13 sobre
sobrre l’establiment
l’es
’e tab
’estab
a lim
iment
ent dels
de
d
els
els
ls llocs
llocs de Concabella i Gra a Elionor
Sescomes i Joana
a Torramorell
T
(p. 33).
87. Així ho indiquen tant l’índex de matèries —“Plet de Gra y Co
Concabella”— com
la referència original
ginal de la p. 32.
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anys, tal com estipulava la normativa de l’orde jerònim. Tanmateix,
algunes circumstàncies podien escurçar aquest període: mort, renúncia
o destitució a càrrec del general. Aquesta organització presenta una
única excepció en el capítol dedicat als triennis consecutius de Romeu
Borrell (1424-1456) —en realitat no foren tals perquè al cronista no
li constava que Joan Febrer fos prior entre 1433 i 1436—88 perquè
les fonts documentals no permetien a l’autor distingir a quin trienni
corresponien les dades, per la qual cosa aﬁrma que “no puch guardar
l’orde que tinch determinat de guardar en los altres, que y aurà més
distinctió y clarícia, perquè·s sàpia en quin temps y en quin any se
feyen les coses d’esta casa” (p. 140).
La dependència de les fonts documentals provoca que la llargada
dels capítols augmenti a mesura que l’obra avança. Se sumen dos aspectes en aquesta direcció. D’una banda, la documentació generada es
va anar desenvolupant i perfeccionant gradualment; de l’altra, a partir
de la segona meitat del segle XVI és cada cop més freqüent l’aportació de fonts no documentals, com les tradicions orals o la pròpia experiència de l’autor com a integrant de la comunitat. Així, la part dedicada
al segle XV (1413-1501) ocupa poc més del 23% del conjunt de l’obra,
la meitat de la proporció corresponent a la seva extensió cronològica (46,1%); la primera meitat del segle XVI (1501-1551) representa un
32,4%, una mica per damunt de la seva proporció temporal (26,2%); i
el període ﬁnal (1551-1604) comprèn un 44,5% del total de la crònica
quan tan sols representa un 27,7% del període historiat.89
Els capítols presenten un esquema deﬁnit i ﬂexible: l’estructura
respon a una
a certa ordenació dels materials90 totalmen
totalment compatible
amb extenses digressions a propòsit de qualsevol tema qu
que el cronista
considera oportú
ortú introduir.91 D’aquesta forma s’encabeixen lles diferències
de quantitat i qualitat de les dades segons els capítols. A grans trets
88. Vegeu
u p. 138.
89. S’inclou
lou en aquestss ccàlculs
àlculs el prò
pròleg
ròleg com
m a part del segle XV, ja que s’hi detallava la fundació del monestir. El
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mé
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de trienni de Joan
Pons (una plana)) i el més llarg és
é el prime
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(tre
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n
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di
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m
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aque
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tr enn
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enni,
i segons
i,
segonss lo orde que he tingut
ting en los demés,
dich que” (p. 530).
0).
91. Per exemple, a l’ap
l’apartat
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es (p.
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620
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o arran
arrran
n de
e l’a
l’arra
r njament i posada en servei de la
Maria i dels cardenals
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nova hostatgeria
a monàstica. O la
a llarga
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ciió
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benefacto més pròdigs,
el cavaller barceloní
loní Miquel de Clariana, al qual dedica cinc planes (p. 730-734) no a la
part d’ingressos i benefactors, sinó a la d’obres i despeses, perquè l’introdueix
l’intro
a propòsit
de la construcció
ó de la torre prioral.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA

41

podem distingir els set grups següents: procés d’elecció del prior i oﬁcials, incorporació de nous religiosos, despeses econòmiques, ingressos
econòmics, plets judicials, fets extraordinaris i conclusió. Aquest esquema no és rígid —els grups no estan separats en el text, que és continu
al llarg de tot el capítol—, sinó que s’adapta a la idiosincràsia pròpia
de cada priorat i, especialment, al tipus d’informació continguda. Per
exemple, no sempre hi ha plets judicials o de vegades no fa un resum
del mandat d’un prior si exercí el càrrec més endavant.
La primera informació correspon al procés d’elecció i conﬁrmació dels càrrecs principals del monestir. Aquí l’autor, quan en disposa,
proporciona dades sobre qui foren els conﬁrmadors, les vicissituds del
procediment —puntualitat dels conﬁrmadors, viatges per buscar els
escollits que resideixen en altres monestirs, imposició de candidatures,
destitucions, etc.— i els religiosos elegits prior, vicari, procuradors i
caixers. També s’inclouen, quan escau, els canvis produïts en els càrrecs
de vicari, procurador i caixer abans de la següent elecció prioral. De
vegades s’aproﬁta per presentar biogràﬁcament algun dels que ostenten
aquests càrrecs, especialment els procuradors amb pocs anys d’hàbit,
com Joan Say (p. 174) o Gaspar Fontarnau (p. 302), o els priors que
no són professos del monestir, com Cristòfor de la Torre (p. 603).
A continuació, l’autor insereix la llista de noves incorporacions a
la comunitat per via de vestidura d’hàbit, professió o contracte de donació. És aquest un apartat que es va enriquint enormement al llarg de
l’obra. Si dels primers temps només se sol aportar el nom, a la segona
meitat del segle XVI apareix amb regularitat la procedència geogràﬁca
del novici i alguns
guns trets sobre les seves aptituds, caràcter o personalitat,
així com també
el
mbé es dóna notícia d’aquells religiosos que abandonen
a
monestir. La informació sobre les defuncions dels religi
religiosos tan sols
apareix en aquest
quest apartat de forma regular a partir del tercer quart
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cenobi i dels altres béns immobles dels monjos (torre de Montcada,
procura de Barcelona, castell de Tous i rectoria de Reixac). També hi
trobem notícies sobre compres rellevants per al patrimoni del monestir:
la senyoria de Tous (p. 283-290), la rectoria de Montcada (p. 496) i la
de Reixac (p. 623-629).
Un altre punt associat a les despeses, malgrat que de vegades
aparegui més endavant, és el dedicat a les activitats, anomenades genèricament pel cronista com a grangeries, que els monjos realitzaven
per obtenir ﬁnançament extraordinari (venda de vi o llenya a Barcelona, plantades de vinya, etc.) o per estalviar costos, com en la renovació de les reixes de l’església en el primer priorat de Llorenç Daviu
(p. 652-653). Aquesta diversitat és conseqüència directa de la consulta
dels llibres corresponents de l’arxiu.92
A l’apartat de les rebudes, s’hi troben les ajudes i les caritats
obtingudes dels benefactors, tant en vida com en morir (herències
universals, llegats, enterraments, sufragis espirituals, etc.). A partir de
mitjan segle XVI s’hi inclouen amb freqüència les misses noves dels
religiosos i les prèdiques que alguns realitzaven a les parròquies veïnes.
Les visites de personatges il·lustres poden ser incloses tant en la part
de despeses com en la d’ingressos. Si el visitant demostrava, sovint pecuniàriament, estimació cap al monestir, sol anar en el darrer apartat.
En canvi, si la notícia de la visita ve donada pel cost que provocava
l’estada al monestir, apareix en l’apartat de despeses.93
El següent apartat reporta tots els conﬂictes que la comunitat
dirimia judicialment,, bé q
que moltes vegades
g
eren resolts mitjançant concòrdies. La gran
ran irregularitat en l’extensió i en la importàn
importància d’aquesta
matèria en elss diferents priorats és potser la causant que la seva posició
tant en els capítols. O bé es troba entre les despeses i les
no sigui constant
rebudes o bé a continuació de les rebudes,94 sense que h
haguem pogut
trobar una explicació
xplicació convincent
co
onvin
nv
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cent
ce
nt que
qu
ue
e a
aclareixi
ccllar
a eixi aquesta d
diferència.
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dee lles
e des
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d
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peses y no de les re
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posar-los
despeses
rebudes” (p. 323).
94. Per al primer cas, vegeu els priorats de Miquel Piquer (p. 214
214-218) i el primer
de Llorenç Daviu
u (p. 664-670); per al segon, el capítol dedicat al prior Romeu Borrell
(p. 154-162) i el quart d’Agustí Sumes (p. 573-577).
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Un darrer epígraf està constituït per aquell conjunt d’informacions
extraordinàries o extravagants95 no incloses en els apartats anteriors. És
aquí on el cronista situa majoritàriament fets que, malgrat que estan
relacionats amb el monestir, tenen un àmbit superior. Per exemple, és
habitual trobar-hi referències sobre germandats amb altres convents
o intervencions contundents dels visitadors o conﬁrmadors, com les
destitucions de Joan Say (p. 196-198) i Llorenç Daviu (p. 714).96 En
la mateixa línia de relació amb les estructures jeràrquiques de la congregació jerònima, s’hi concentren les intervencions de religiosos de
la Murtra en el capítol general,97 l’assistència als capítols privats i els
viatges per encàrrec del general de l’orde (p. 742). També s’hi compten
iniciatives dutes a terme quant a la formació espiritual de la comunitat, com els cursos d’arts instituïts en els triennis 1538-1541 (p. 428429, 438-440) i 1576-1579 (p. 616). Algunes dades rellevants sobre la
documentació administrativa del monestir també se solen inserir en
aquesta part (p. 685), així com l’impacte d’alguns esdeveniments socials
importants, com la guerra civil de mitjan segle XV (p. 184-185). Un
parell de vegades s’hi informa sobre robatoris a la casa de la procura
de Barcelona (p. 308, 543). Abans de deixar aquest repàs superﬁcial
per aquest apartat força miscel·lani, esmentem el deliciós i humorístic
relat de les peripècies del donat Serra arran del seu pas per Sant Jeroni
de la Murtra (p. 557-561).
Finalment, en un bon nombre de priorats el cronista clou el capítol amb un balanç, tant econòmic com espiritual, del període. Aproﬁta l’ocasió per completar biogràﬁcament el prior, especialment si és
la darrera vegada
gada que governa el cenobi badaloní. Així, per exemple,
enumera tots els càrrecs que desenvolupà Agustí Galcera
Galceran de Gualbes
arra alguns episodis prou curiosos de la vi
(p. 368) i narra
vida de Jaume
Roqueta (p. 375-376).
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temes en una determinada posició en el decurs del relat i que vénen
condicionats pel material a disposició de l’autor.
Un altre aspecte destacat fa referència a l’extensió dels temes.
D’alguns comentaris esparsos al llarg de tot el text es dedueix clarament que el cronista volia ser breu,98 per la qual cosa es justiﬁca quan
s’allarga99 o quan decideix no explicar algun fet per no estendre’s excessivament i cansar el lector.100 Per això, no és estrany que assenyali
altres documents a aquells lectors que tinguin interès per ampliar la
informació aportada a la crònica.101 Aquesta brevetat, que no li impedeix
en absolut opinar sobre els esdeveniments, focalitza la narració en els
aspectes essencials dels fets històrics i agilita el text.
Una altra qüestió que va haver de plantejar-se l’autor és com
explicar allò que tenia una durada superior a la dels priorats, que
eren inferiors a un trienni. Aquest problema es manifesta sobretot
en els plets judicials, que es resolien normalment en dècades. La solució adoptada és la de concentrar el gruix de l’explicació en un sol
punt,102 normalment quan té lloc el desenllaç, i deixar per a la resta
de referències un senzill apunt amb la indicació de la plana en què es
98. “Però perquè·s sàpia més de rael y per quina occasió donà aquest cavaller
esta quantitat, serà menester pendre la aygua de lluny y contar la hystòria ab la brevedat possible y acostumada” (p. 730); “no serà tan llarga la hystòria que diré ara de un
extraordinari que rebé lo pare prior” (p. 680).
99. “Lo qual cas contaré un poch més llarga y estesament del que acostum,
perquè se entenga en matèria de interès lo que importa anar sobre avís” (p. 408); “cosa
forçada és estada
a aver
aver-me
me de detenir en estos dos triennis del pare fra Matheu
M
Blanch y
ser estat més llarch
rch que en los altres passats, que com en ells y ha agu
agudes tantes coses
y de tanta importància,
rtància, no era possible aver-les de passar en silenci ni
n dir-les ab dues
paraules” (p. 419);
9); “no·m pesa de aver-me detingut en aquesta digressió, que per ventura,
algú ho llegirà que
ue li donarà ànimo per fer guardar les costumes dels vvassalls” (p. 506).
100. “Y molts altres que, per no cansar,
r dex de dir-los” (p. 358);
358 “per molts indicis y conjectures
de referir
es que·s trobaren
trobare
reen een
n certa
cert
errta
a occasió,
occasió
cca
casi
sió,, y seria cosa llarga aver-las
sió
a
assí” (p. 415); “en
y proﬁtosos,
n coses gravess y de importància
imporrtàn
t cia donà
tà
do
onà consells admirables
admirab
que seria cosa llarga
arga aver-los dee refferir”” ((p.
p.. 424); “que
p
“q e aver-los de referir
“qu
refer assí seria cosa
molt llarga y prolixa
olixa y sense pro
proﬁt”
pr
r ﬁt” (p. 46
469).
469
9).
)
101. “Y per esta causa,, escrigué
una
a nostre pare
escrigué
uéé lo
l convent
co
o
u carta molt discreta
discr
general —que per
demasiat
assí y est
està continuada en
er no ser demasi
ass at dee llarch,
llarch
lla
rcch,, la
rch
la dex
x de refferir
f
lo matex acte capitular
poch
feta
menció”
en summa,
pitular de què
èp
och ha
h he fe
ffet
e a menc
e ió” (p. 481); “los quals,
en
q
referiré los més principals y qui
volrrà
qu volrr
rrà
rr
à vveure’ls
eur
eu
u e’ls més
és extensivament, llija
llij los actes capitulars de l’any 1562”
562” (p. 546).
102. “Que
sabéssem tot
ue per juntar los
los béns
béns
é s plegats,
pl
plega
egats,
eg
ts los
ts,
l s he
lo
h posats assí, perquè
perq
lo que se n’avia agut y estigu
estigués
junct”
uéss tot
tot ju
junct
nc ” ((p.
nct
p 406);
p.
406
40
0 ); “y perquè ya part
par d’esta hystòria
succehí en lo trienni
enni passat y no·s
no·ss cobrà
cob
ob
brà tot lo que
que pertanya
qu
pertanya al monestir
monest ﬁns en aquest
temps, de indústria
dexat
per
perquè·s
ria ho he dexa
at p
er aquest
er
aqu
aq
uest
es lloch,
lloch
ll
och
ch,
ch
h, p
e uè·s sàpia més de rael y fonament
erq
lo que valgué a la casa y estigue tot junt” (p. 432); “tot assò he dit assí
ass perquè de una
vegada sabessen lo que ha rebut y té esta casa per respecte del pare fra Antoni Joan
ab la occasió de la herència de son pare” (p. 450).
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desenvolupa extensament.103 És clar que així es facilitava la tasca de
recerca i consulta de la informació d’un assumpte concret.
LA

DATACIÓ

Sobre aquesta qüestió ja s’ha apuntat que Francesc Talet havia
estat treballant la crònica amb anterioritat a l’any 1617 i, com a mínim,
ﬁns a 1620.104 Amb l’objectiu de precisar al màxim possible el període
de redacció de l’obra, hem procedit a recollir totes les referències que
es puguin datar amb posterioritat a l’any 1600. L’elecció ve donada
perquè aquest any va publicar-se la segona part de la història de l’orde
jerònim de José Sigüenza,105 a bastament utilitzada pel cronista des de
les primeres planes (p. 139).
Hi ha un primer bloc de referències que apunten a una redacció
entre 1605 i 1607 aproximadament. Aquest primer conjunt arriba amb
seguretat ﬁns a la plana 506. La primera ﬁta es troba a la pàgina 234,
quan el cronista, arran de la renúncia al priorat de Joan Feliu, aﬁrma
que “no sabem que en 192 <anys> que està fundada esta casa, aja
ningun prior renunciat”. Aquests 192 anys afegits a la data de 1413
situen la redacció d’aquest fragment el 1605.106 Poques planes més
endavant hi ha altres referències que ens conﬁrmen que aquella part
estava essent escrita al voltant d’aquell any.107
Noves dades a les planes 323 i 364 permeten suposar que la redacció es realitzava aleshores pels volts de 1606 o principi de 1607.108

103. Per exemple, el plet amb el monestir de Sant Pere de les Puelles
Pu
per la posue és a bastament explicat quan es dicta sentència deﬁnitiva
deﬁ
sessió de Gra, que
l’any 1499
(p. 272-275), i dell qual s’havia donat notícia quan començà el conﬂicte l’a
l’any 1433 (p. 159).
104. Eulàlia
àlia DURAN (dir.), Repertori de manuscrits catalans (14
(1474-1620), vol. 3,
p. 332, 333.
105. José
é de SIGÜENZA, Historia
H toria de la
His
l Orden
n de San Jerónimo. S
Salamanca: Junta
de Castilla y León,
ón, 2000, vol. 1
1,, p. 8.
106. Es podria argume
argumentar
entar que potser
pottser el cronista
po
crronista parteix de l’any
l’an 1416, quan la
comunitat es muda
uda a la Murtra,
r en lloc
ra
oc de 1413,
1413, any
an de la fundació de la comunitat en
el monestir de Sant
ant Jeroni de M
Montolivet.
ontoliivet
vet.. H
Hem
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preferit
efe
ferit la segona opció perquè és la que
utilitza quan, referint-se
ferint-se a l’an
l’any
ny 1
1572,
572
2, d
diu
iu
u “q
““qu
“que
q e no
o ééss poca llaor y alabança
alab
d’ella que,
en cent y sexanta
a anys que est
està
tà ffundada
und
dad
ada
d ﬁn
ﬁ
ﬁnss en a
aquest
quest temps” (p. 582
582).
107. En referir-se a l’adquisició
l’a
adquisició
iió
ó del
d
del llloc
loc de
e T
Tous, esdevinguda eel 1505, comenta
“que posseex lo monestir nostre
re lo llo
lloch
l ch d
dee Thous
Thou
ho
ouss à ya cent anys justs y cabals ab molta
quietut y sossego”
o” (p. 288). A co
continuació
on
nttinua
nti
nuació
ci dó
ció
d
dóna
óna
na n
no
not
notícia
o ícia del memorial d
de Tous redactat
y 1603 i una esc
escrip
rrip
riptur
ip
i tur
u a de
de p
prin
rin
ncip
cipii d
e març de 1604 (p
pel cronista l’any
escriptura
principi
de
(p. 290).
108. L’autor
utor esmenta eexplícitament
xp íci
xpl
í itam
íc
ament
am
en Pere
ent
Pere
erree de
de Queralt com a “vuy compte de Queralt” (p. 323), mort
ort l’any 1606 (Joan SEGURA I VALLS, Història de Santa Co
Coloma de Queralt.
Santa Coloma de
e Queralt: Ajuntament
A
de Santa Coloma de Queralt, 19
1984, p. 358). Més
endavant aﬁrma que seria favorable a tenir un procurador especíﬁc de Tous perquè així
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Finalment, la darrera referència és a la plana 506, en què diu del religiós Montserrat Caixa, que prengué l’hàbit en el segon trienni d’Agustí
Sumes (1557-1560), “que al temps que assò s’escriu està ple de vida”.
Com que aquest religiós apareix per darrera vegada en els actes capitulars de ﬁnal de 1607 i el primer en què no surt és del 16 de gener
de 1608,109 aquest incís del cronista permet posar el límit superior de
1608 a aquest fragment. La resta d’indicacions posteriors a 1600 tan
sols conﬁrmen que la redacció tenia lloc després de 1604 i abans de
1612.110 Tenint en compte que la darrera referència temporal d’aquest
primer període de redacció és a la plana 506, és molt probable que el
capítol on està inclosa la referència també en formi part, la qual cosa
l’ampliaria, com a mínim, ﬁns a la plana 527. Malgrat que no es pot
considerar una prova irrefutable, el fet que a la plana 549 el cronista
digui que “en nostros temps” s’havia tractat del negoci de vendre el
lloc de Tous, pot donar una pista que aquest fragment també forma
part del primer període de redacció, ja que sabem que durant la primera dècada del segle XVII el tema fou posat sobre la taula (p. 289).
Si combinem totes les dades anteriors amb el que sabem de la
trajectòria de Francesc Talet, sobretot l’absència de Sant Jeroni de
la Murtra entre 1608 i 1613, tot plegat porta a la conclusió que aquest
primer bloc va coincidir grosso modo amb el primer trienni de Narcís Vergés (1604-1607), en què l’autor exercí el càrrec de vicari de la
comunitat. De fet, resulta força coherent que, deslliurat de l’oﬁci de
la caixa i amb la presència contínua en el monestir que li imposava la nova obediència —el vicari assumia la màxima responsabilitat de
la comunitat en les sortides, relativament habituals, del p
prior— aproﬁs’encarregaria de
e manera més eﬁcient de tots els assumptes, la qual cosa redundaria
en beneﬁci tant del monestir com de la població (p. 364). Aquest fragm
fragment va ser escrit
forçosament abans
ns del capítol con
conventual
on
o
nven
ventua
tuall del
tua
dell 2 d
dee sete
ssetembre
et mbre de 1607, en q
et
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especíﬁc a Tous “per
rior Jeroni Ezqu
qu
uerra, decide
eix enviar
arr un procurador espe
haver-hi tanta necessitat
ecessitat de jus
justícia
ustícia que
us
e ve per no
o h
haver-hi
aver-hi persona q
qui la exigesque”
(ACA, MH, vol. 3834, f. 30v). Hi ha una te
tercera
erce
cera referè
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er ncia que comporta una datació no
anterior a l’any 1607, quan d’un
u costum
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ta
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tablert
a
d
durant
u nt el quart trienn
ura
trienni d’Agustí Galceran de Gualbes (1507-1508) ass
assegura
sssegura que
uee “se
“se vveu
eu que
q
ya cent anys que dura” (p. 300).
En principi, aquesta
entra
esta indicació ttemporal
empor
o al ent
ntrra en con
ccontradicció
co
tradicció amb la de la plana 323,
que assenyala una
na data no post
posterior
os eriorr a 1606
1606.
606
0 . Com
m que estem convençu
convençuts que l’obra va
ser escrita en ordre
dre cronològic,
c, hi ha due
dues
ues possibi
p
possibilitats
ili
lit
i ats per salvar aque
aquesta discrepància
d’un any: o bé els
ls cent anys n
no
o ssón
ón exa
ón
exacte
exactes
xaccte
t s o bé
te
bé el cr
cronista
onista va tenir no
notícia de la mort
de Pere de Queralt
alt amb retard.
d.
d.
109. ACA,
A, MH, vol. 383
3834,
83
34, f.
f 3
30
30v
30v-31v.
0 -31
-31v.
v.
v.
110. El bisbe de Solsona
ona er
ona
era
a L
Lluís
lu
luí
uís S
u
Sanç
anç
a
nç q
n
qu
quan
an historiava el tr
trienni 1504-1507
(p. 287), la qual cosa comporta que encara no s’havia mort, fet que ocorregué
ocorr
l’any 1612.
Del trienni 1601-1604
1604 són les referències al retaule de l’església realitzat p
per Damià Vicens
(p. 424), la renovació
vació d’unes canadelles (p. 449) i un plet amb la vídua Calulla (p. 520).
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tés el vast bagatge en els afers temporals per realitzar un projecte que
tenia al cap, però que no havia dut a terme per diferents circumstàncies
que desconeixem i que podrien estar relacionades tant amb falta de
temps com amb no comptar amb la suﬁcient ascendència, autoritat o
prestigi dins de la comunitat. I és que, malgrat que l’obra sigui fruit
de la iniciativa personal de l’autor, creiem que per la seva envergadura i ambició tan sols estava a l’abast d’un religiós que, a banda de la
capacitat tècnica, tingués una reputació suﬁcient per poder comptar
amb l’aprovació, ni que fos tàcita, de la plana major del monestir. Tal
com hem vist quan n’hem ressenyat la biograﬁa, Francesc Talet havia
entrat ja, l’any 1604, amb trenta anys d’antiguitat, en aquest grup de
notables de la comunitat.
Des de la plana 577 —568 si plantegem la hipòtesi, força raonable,
que el capítol que l’inclou fos escrit sense interrupció durant el mateix
període de redacció— ﬁns al ﬁnal de l’obra totes les referències apunten
al principi de la dècada de 1620.111 Hi hagué, per tant, un parèntesi
important en la redacció que coincideix amb la sortida de l’autor de la
Murtra (1608-1613) i el govern del monestir com a prior (1614-1617).
Per tant, fou durant el tercer trienni de Narcís Vergés (1617-1620) quan
Francesc Talet, novament vicari de la comunitat, reprengué el treball
que havia deixat pendent feia més d’una dècada.

111. No hem sabut trobar cap dada concloent entre les planes 506 i 577 (entre
la 527 i 568 si acceptem que la interrupció fou al ﬁnal d
d’un
un dels capít
capítols) que permeti
precisar amb més
és exactitud en quin punt es va produir la interrupció en la redacció
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Tan sols apuntem un indici
indici, a banda del ja
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a itzadees a futur, o sigui, a planes
p
posteriors.
Per què? És evident
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h que
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at bu
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üestió. Entenem
üe
Ente
n nem
n
ón un senyal de continuïtat
con
dacció les referències
ncies a futur completades,
ccompleta
ta
ades
des,, perquè
de
perquè
è denoten memòria recent
r
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ssup
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ò
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es rre
eferènc
ferrènc
è ies de la plana 496 a la 534 i de la
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ca
al p
priorat
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d
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5
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no està relacionada
ada amb el parèntesi en la redacció de l’obra, malgrat que inicialment
podria fer pensar
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577).
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L’inici de la redacció d’aquesta segona fase se situaria als volts de
1620112 i s’estendria com a molt tard ﬁns al 1623. Així es desprèn
de la darrera referència temporal, gairebé al ﬁnal de l’obra, inclosa en
el trienni 1601-1604: “que no y ha millor pesa tant per tant perquè,
després ensà que s’és fet, que ha cerca de vint anys, no s’és picat lo
bestiar ni ha succeït a penas desgràtia de importàntia” (p. 769). En
el cas límit que el cronista prengués per referència l’any 1604 i tenint
en compte que encara no havien transcorregut vint anys, s’arriba al
màxim de 1623.
Sabem, però, que el cronista va viure de forma permanent a
Tous des de mitjan 1622 ﬁns a l’octubre de 1623. Considerem molt
improbable que des d’aquesta vila es dediqués a la crònica perquè no
comptava amb les fonts documentals amb què es basava, custodiades
a l’arxiu del monestir, a gairebé un centenar de quilòmetres del feu.
Si aquest lapse temporal va ser inhàbil i l’obra es va acabar amb tota
seguretat abans de 1624, es conclou que o bé ja estava enllestida a
mitjan 1622, abans que l’obediència l’enviés com a procurador de Tous,
o bé que aleshores ho estava pràcticament i que en el darrer trimestre
de 1623 la va concloure. Cap referència temporal permet inclinar-se
per una o altra opció.113 Per simpliﬁcació prendrem el 1622 com el de
112. Com a molt aviat, al nostre entendre, l’any 1619, perquè difícilment hagués
trigat més d’un any a escriure la cinquantena de planes que hi ha entre la 305 i la 367
de l’original si tenim en compte el ritme de redacció de la primera part, que és d’unes
tres-centes planes en tres anys, o sigui, cent planes per any. A més, l’inici de la redacció
de la segona part
rt està situat en un punt desconegut entre 506 i 577, per la qual cosa
la quantitat real de planes pot estar per sota de les cinquanta esmenta
esmentades. Tampoc no
es pot descartar que abans de començar a escriure hi hagués hagut un treball previ de
lectura i estudi de les fonts documentals, tant en la primera fase com en la segona. Això
portaria a avançar
ar l’inici real de l’activitat de l’obra respecte a 1604 i el d
de la continuació
respecte a l’any 1619 o 1620.
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passat gairebé cinquanta
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refer
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enir lloc l’any 1581, el cronista aﬁrma que “aquesta rectoria
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l’acabament perquè, en el pitjor dels casos, li quedaria ben poc per
tancar-la deﬁnitivament.
En resum, la crònica va ser redactada en dos grans períodes:
1604-1607 i 1620-1622. Tot indica que l’autor tan sols s’hi va poder
dedicar quan residia de forma permanent a Sant Jeroni de la Murtra.
De fet, en els esmentats períodes era vicari, mentre que en la llarga
interrupció estigué fora del monestir i després en fou elegit prior, responsabilitat que considerem suﬁcientment absorbent per impossibilitar-li
la continuació. Com que durant la primera etapa redaccional escrigué
entre tres-centes i tres-centes cinquanta planes i entre cent cinquanta
i dues-centes a la segona, es dedueix que el ritme de redacció fou, a
grans trets, constant i en una proporció mitjana de cent planes per any.
Aquesta periodització permet abordar algun aspecte relacionat amb
l’abast cronològic de l’obra. ¿És casualitat que l’any en què comença,
1604, sigui també el del darrer trienni historiat? Els elements que permeten suposar —que no certiﬁcar— que l’autor havia preconcebut els
termes a quo i ad quem estan sobre la taula. Acabat el segon trienni de
Vicenç Montalvà (1601-1604), en què havia estat per enèsima vegada
caixer, és elegit vicari. Per nosaltres, aleshores es planteja escriure la
història del monestir ﬁns a aquell darrer trienni.
Aquesta hipòtesi d’un plantejament inicial es reforça amb dues
altres qüestions. En primer lloc, per què no va continuar l’obra? Segons les nostres dades, entre 1624 i 1626 l’hauria pogut prosseguir,
perquè era novament vicari i s’estava contínuament al cenobi. No es
pot adduir malaltia p
perquè
precisament el 1626 fou p
posat al capdavant
q p
del monestir com a prior.114 Tot
T sembla indicar que no hi havia cap
impediment perquè hagués pogut narrar els episodis més
mé importants
dels triennis posteriors a 1604.
En segon
on lloc, un altre aspecte força signiﬁcatiu. En el segon
gran bloc de l’obra no hi
extens sobre fets
hi ha
ha cap
cap relat
rellat mitjanament
mitjanament exte
ocorreguts entre
ntre 1604 i 1620,
1620, per
peer la qual
qua
al cosa dóna la im
impressió que
hi ha una voluntat
oluntat implícita
imp
plícita de
de no
no endinsar-se
end
dinsar-se en fets posteriors a
1604. En canvi,
vi, en el pri
primer
imer bl
bloc
loc
o eess real
realitzen
lit
itzen importants salts propers
al temps de redacció real
rea
al de l’obra,
l’’o
obra,
obr
bra,
br
a sense
sense
se superar la barrera
barr
de 1604,
com quan a propòsit de l’adquisició
l’adq
qui
u si
s ciió del castell
ca
ca
de Tous,
T
s’expliquen
s’
els
anys que la governa
rna aquest con
convent
nven
ent a
ab
b molt
m
molta
o a pau
olt
pau
uyq
quietut”
uietut” (p. 629). La su
suma de vint anys
a 1581 ens dóna com a resultat
at un
una
una data
data totalment
to
t tal
ta men
e t incoherent
incoherent amb la resta
re
de dades exposades, ja que l’any
’any 1605 escriv
escrivia
iv
ivia
viia
a la
la p
pa
par
part
art inic
iinicial,
nic
nicial
i ial
ial
al,, q
que
u arriba com a màxim a la plana 577.
ue
114. La normativa jerònima no permetia l’elecció de priors qu
que no poguessin
seguir el ritme normal
ormal de la comunitat. T
També establia la renúncia obli
obligatòria del prior
a qui li sobrevingués
gués una llarga malaltia (Constituciones, p. 145).
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memorials que la comunitat li féu fer el 1603 per estimar-ne el valor
econòmic (p. 290) o quan, arran del testament de la benefactora Violant
de Cabrera, explica què va haver de fer el monestir perquè un dels
descendents, Lluís Ortiz, fes efectiu el pagament d’una renda anual a
què estava obligat (p. 293).
Ben al contrari, en el segon bloc trobem expressions que indiquen
una voluntat de no continuar l’obra més enllà del límit marcat. Per
exemple, quan en el capítol dedicat al segon priorat de Llorenç Daviu
(1589-1590) parla d’una ampliació no completada d’un safareig, afegeix
lacònicament que “aprés se proseguí ﬁns al cap en lo trienni del pare
fra Narcís Vergés, ut suo loco” (p. 711), expressió que només utilitza
en aquesta ocasió en tot el text. Si el cronista no hagués tingut ﬁxat
un límit temporal —cal tenir en compte que Narcís Vergés no fou
prior ﬁns al 1604—, hagués estat més lògic haver utilitzat una altra
expressió de l’estil “com veurem més endavant” o “tal com veurem en
la plana”, etc.115
Res del que deduïm a partir de les fases de la redacció de l’obra
té la suﬁcient entitat com per ser considerat cert, sinó que són indicis
que conﬁguren un escenari segons el qual Francesc Talet tenia clar des
d’un principi quin era l’abast temporal de la crònica. Potser va veure,
o li van fer veure o tenia clar des d’un principi, que la continuació a
partir de 1604 havia de correspondre a un altre religiós que pogués
ser més objectiu que ell, implicat aleshores en tasques de govern a la
comunitat. En tot cas, que no historiés més enllà de 1604 quan la va
reprendre i que hi hagi un silenci de notícies després d’aquest any són
indicadors que
ue la continuació de l’obra en el segon períod
període de redacció
no en va alterar
rar gens ni mica la concepció original. T
Tot ap
apunta, doncs,
nuar-la
r
pels volts de 1620, l’autor va propo
que en continuar-la
proposar-se acabar
a quedat interromput.
allò que havia
em aquest a
pa
art
rtat
tat
at a
mb
bu
na rreﬂexió
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eﬂexió sobre el procés d’elaFinalitzem
apartat
amb
una
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ue, pel q
u es de
ue
esprèn d’alguns ffragments, no
boració de l’obra.
que,
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desprèn
aire treba
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b lll entre lla
ba
a lectura de les dades de les
sembla que hi hagués gai
gaire
treball
entals i la p
osterior
or p
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la
asmacció
i en el text. Ja hem vist que
fonts documentals
posterior
plasmació
ap un cert ordre
o dre en la
or
la presentació
presen
entació dels mate
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l’autor té al cap
materials, i això li
devia servir de
e guia en la
a cconsulta
onsu
s lt
lta de
lta
d la do
d
documentació.
cumentació. Pe
Però no sembla
que anotés prèviament
rèviament el material
matter
e ia
iall a
abans
banss de bolcar-lo al text, almenys
ompte algun
un
uns
ns come
co
ome
ment
ent
ntarris een
n què fa expressa menció a la
si tenim en compte
alguns
comentaris

115. Un altre exemple del darrer trienni historiat: “encara que
qu en lo trienni
següent se posà molt millor per orde del senyor inquisidor Olivó, com se dirà en son
temps” (p. 769).
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possibilitat d’oblidar-se d’algun fet;116 ni tampoc que reelaborés el text
en adonar-se que s’hi havia deixat coses, que refereix posteriorment.117
En alguns casos, pocs, diu que tractarà un tema més endavant i després no ho fa.118 Assenyalem, però, que el nombre d’esmenes en el text
és relativament petit. Tot plegat suggereix una elaboració seqüencial
de l’obra, en el sentit que acudia a les fonts per conèixer les dades
d’un trienni concret i les escrivia. Hipotèticament aquest procés el va
repetir per a tots els capítols ﬁns a completar el període de dos segles
que s’havia proposat.
Les opinions
Francesc Talet no és un mer narrador d’esdeveniments històrics.
Al costat de les nombroses dades procedents de les fonts documentals,
el cronista aproﬁta sovint per exposar el seu punt de vista. Això s’evidencia en les recomanacions als futurs lectors de l’obra, en les preses
de posició en alguns conﬂictes narrats i en les abundants opinions
sobre una gran varietat de temes, des de la que tenia de diferents grups
socioeconòmics (mercaders, notaris, juristes, etc.) ﬁns a les relatives a
qüestions del govern espiritual de la comunitat jerònima.
Pocs són els temes que escapen a l’opinió del cronista. En primer
lloc, perquè els coneixia de primera mà, en referir-se als múltiples
aspectes del govern i de l’administració del monestir; i, ﬁnalment, per
la llibertat amb què s’emmarca la redacció de l’obra. D’aquí les crítiques, els laments, les recomanacions, els advertiments, les lloances, les
aprovacions i les desaprovacions espargits al llarg del tex
text, gràcies als
quals es pot penetrar, encara que sigui parcialment, en la mentalitat de
l’autor, un frare
are contemplatiu català a l’inici del segle XV
XVII. És evident
que, a banda de l’aportació d’un gran nombre de dades h
històriques, el

116. “Perr ser esta cosa
a de
de notar y que,
que, per ventura,
q
v ntura, alguns gustaran
ve
gust
de saber-la,
y que serà possible
ble que algunss se n’aproﬁtaran
n’aprroﬁ
oﬁt
ﬁtaran en
n sson
on cas y lloch, me ha aparegut de
notar-la y escríurer-la,
rer-la, encara que,
que, perr ventura,
veenttura, see a
aguera
guera offerit lloch més a propòsit
que no ara. Però
ò per temor que
u no m’oblidàs
ue
m bli
m’o
bllid
bl
dàs
dà
à y perquè
per
erquè avia poch que avia succeït, ans
er
que·l fessen vicari,
ri, me só determ
determinat
e inatt d
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e asse
a
assentar-la
sse
sentar-la
a a
assí”
ssí” (p. 371).
117. “Y sense assò, fonch
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nch dif
difﬁnidor
ifﬁni
if
fﬁn dor
o ttres
or
res vol
voltes
o tes —de les dues y
ya u diguí en sos
triennis; d’esta última,
ltima, que fonc
fonch
ch een
n l’an
l’any
any
an
y de
de 1
1524,
524, m
me
e oblidí” (p. 368); “una
“u cosa notable
succehí en la visita,
sita, aprés de av
aver
ver
er con
conﬁrmat
conﬁrm
ﬁrm
ﬁ
rmatt al
al par
p
pa
pare
e prior, que m’obli
m’oblidí de posar-la a
son lloch y no·s pot dexar de dir
dir”
di
ir” ((p.
p 531
p.
531).
3 ).
31
)
bre unes misse
es que
que
u fun
ffundà
dà Lluís
Lluí
uíss Pou
Pou diu que en tractarà
tractar més endavant,
118. Sobre
misses
l’any 1549 (p. 356),
56), però en eell p
primer
r eerr tri
rim
trienn
trienni
ennii d
enn
d’Antoni
’Antoni Joan (1548-155
(1548-1551) no se’n dóna
cap notícia més. També
T
respecte a un plet sobre un censal (p. 520), la inversió de 116
lliures d’Elisabet Cessa (p. 593), la conclusió de la donació de Joan Alemany
Ale
de Toralla
(p. 669) i el ﬁnall de l’afer de la capbrevació de T
Tous (p. 763).
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reﬂex del pensament de l’autor que es desprèn d’aquest conjunt d’opinions, en constitueix un aspecte especialment ric i valuós, sobretot
perquè en altres tipologies documentals més comunes difícilment es
deixa traslluir la mentalitat dels autors.
Els comentaris sempre estan relacionats amb el ﬁl històric de
l’obra. L’objectiu és la narració dels fets més importants que van tenir
lloc en cadascun dels mandats dels priors de Sant Jeroni de la Murtra.
I sempre és arran dels esdeveniments historiats que opina, comenta,
recomana, critica o lloa. No d’una manera completa i estructurada,
sinó en dependència directa del tipus d’episodis relatats.
Les opinions de l’autor són ben explícites: són excepcionals les
que s’han de llegir entre línies. Poden ser curtes, com expressar l’encert
o la idoneïtat en la realització d’una obra al monestir, o bé digressions
més extenses, tot i que generalment no superen la desena de línies.
S’insereixen en el text de tal manera que no es barregen amb les dades
històriques. Informació i opinió es mantenen suﬁcientment separades,
de manera que el lector pot distingir-les perfectament.
En un bon nombre d’ocasions el cronista posa de manifest una
especial cura a l’hora de donar l’opinió sobre algun fet. Els comentaris
queden aleshores matisats amb una prudència que entén i justiﬁca
algunes actuacions que, en un primer moment, no compten amb la
seva aprovació. Una vintena d’exemples il·lustren que l’autor no cau
en la crítica fàcil, sinó que sovint es posa en el lloc dels altres i copsa
la complexitat de les situacions.119 És signiﬁcatiu també que mostri
comprensió amb p
postures clarament contràries als interessos de la
comunitat jerònima.
rònima.
Per aproximar-nos
oximar-nos a la mentalitat de l’autor, hem ffet un buidat
de tots els fragments
agments que inclouen comentaris personals
personals, que té una
extensió aproximada
oximada d’un 10% de l’obra. A continuació eels hem agrupat per temàtiques
tiques per fac
facilitar-ne
a illit
ac
itar
arr-n
a
ne l’ll’anàlisi:
anàl
an
nàl
àlis
i i:
is
i vida i societat
societat, l’home, vida
monàstica, creences
reences reli
religioses,
igioses, go
govern
overn i a
administració
dministració d
del monestir i
l’orde jerònim.
m.

119. Per exemple, després
despré
pré
és de
de criticar
crit
crit
ritica
tica
ic r que
que
e s’hagués
ss’h
’hagués mantingut durant
dur
massa temps
un orguener italià
ià davant les evidències
evv d
evi
dèn
èèncie
èncie
ciies de
de lla
a seva
seva
ev in
iincompetència
competència —“que
—“qu no·s pot negar
que si en altre temps
emps y en altres
alttres
re subiectes
subie
su
biecte
bi
bie
tess cayguera
te
ccayg
ayg
yguer
gue
uer
e a lo negoci, prest se concloguera lo
negoci y no aguera
era durat tants mesos com durà. Y no·s pot negar sinó que foren molt
fàcils en creure un xarlotà vingut de la ﬁ del món”—, en disculpa els responsables
r
per
actuar a ﬁ de bé —“però lo seu intent era bo y se li ha de agrair la bona vo
voluntat” (p. 639).
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Vida i societat
En un àmbit general, Talet mostra una valoració negativa de la
vida, en línia amb el pensament clàssic del monaquisme.120 Així, en
quatre ocasions l’acompanya amb l’adjectiu miserable. També en remarca pejorativament el caràcter voluble, amb expressions del tipus
“perquè no són las cosas d’esta vida miserable de tal naturaleza ni de
tal subsistència, que estígan sempre de una manera, ans de força an
de ser vàries y mudables e inconstans” (p. 308). Aquest tret, la variabilitat, també es destaca entre les persones. Hi ha gent per a tot, ve
a dir l’autor.121
Dels seglars, com a col·lectiu genèric, transmet una visió de confrontació. Arriba a qualiﬁcar-los, en una ocasió, d’“enemichs nostres”
(p. 349). Aquesta animadversió respon, pel que es detecta en el text,
a una reacció davant l’opinió que la societat, o bona part d’ella, tenia
dels frares i al fet que en ressaltessin només la part més desfavorable.122
Per exemple, el cronista aﬁrma que els seglars no podien creure que
els jerònims fossin pobres, sinó que els consideraven excessivament
interessats.123 En tot cas, maldat i mutabilitat, dos eixos centrals de la
visió del món de l’home del barroc,124 transpiren al llarg de les planes
del cronista i l’enquadren perfectament en la ﬁlosoﬁa d’aquell període
històric.
Malgrat l’existència d’un bon nombre de benefactores al llarg dels
quasi dos segles historiats, Francesc Talet realitza dues aﬁrmacions profundament misògines. Si bé és cert que procedeixen d’actuacions negatives protagonitzades
gonitzades per dones, creiem que és molt signiﬁcatiu
sig
que
aleshores generalitzi
eralitzi explícitament a tot el gènere femení, mentre
m
que no
fa el mateix en
n les abundants accions benèﬁques que les do
dones portaren
a terme a favor
vor del monestir. La contundència de les d
dues assevera-
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122. Opinió
nió que, evidentment,
evident
en ment, no
o és
és compartida
compar
pa
a tida pel cronista, que
q
exposa casos
en què la comunitat
nitat actuà mise
misericordiosament,
seric
se
ri ordios
ric
ord
dios
iosame
ament,
ament,
n co
nt
com
m q
quan
uan condonà deu
deutes (p. 668).
123. “perquè
rquè no fossen
n not
n
notats
o
ota
ats
ts dee de
d
demasiats
massiats
ia
iat
ats interessats, que és n
nota ordinària de
frares” (p. 349). T
Tampoc no dev
devia
via
a agr
agrada
agradar-li
ad
ada
d r-li qu
que
quee a
alguns
algu
lgu
guns creguessin que eels monestirs que
estaven fora de les ciutats, com
om
m S
Sant
ant
nt JJeroni
ero
roni
nii de
de la
la Murtra, es dedicaven
dedicave a criar lladres
en la seva funció
ó assistencial amb els pobres (p. 281).
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L , La historiograﬁa catalana en el segle del barroc (15851709). Barcelona:
a: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 39-41.
39-

54

CARLES DÍAZ MARTÍ

cions —“com elles de ordinari són animals imperfets y de naturaleza
molt dèbil y fràgil, ab molta facilitat múdan de parer y quinsevulla
rahó apparent los muda sos intents y propòsits, no ponderant-las ab
lo pes de la rahó” (p. 543) i “com las donas són la confusió del món”
(p. 665)— no permeten dubtar de la misogínia de l’autor.
No és molt millor l’opinió que li mereixien certs grups socials o
professionals. La crítica principal de què són objecte és la cobdícia.
Cauen en aquest pecat els mercaders, els notaris i els juristes, els cabrers, els carreters, els pastors i els hostalers. A tots els acusa d’actuar
només per obtenir el màxim beneﬁci econòmic, sense importar-los les
conseqüències negatives que pugui ocasionar aquest capteniment. No
dubta a qualiﬁcar-los de lladres, sangoneres, mentiders i poc ﬁdels en
els tractes.125 Una frase resumeix el pensament de l’autor: “sempre crex
la astúcia humana, y cerca majors inventions y trapassas per enganyar
als altres, y fer-se richs a tort y a dret” (p. 408).
Tampoc no escapen a la crítica els burgesos —“si era negociant
o si feya ofﬁci de burgès, que és passejar y no fer res” (p. 324). Dels
artistes, n’assegura que en començar una obra diuen que costarà un
preu reduït, per incitar el comprador a la contractació, però que al
ﬁnal el preu a pagar és molt superior —“que axò tenen los ofﬁcials,
quisvulla que sían, que attenuen las obras que·s volen fer, y diuen que
costaran cent y, quant ve a l’effecte, costen cent sinquanta y algunes
vegades la mitat més del que diuen al principi, per no espantar als
qui las an de pagar” (p. 394).
q
Les crítiques
del cronista als col·lectius socials atenyen sobretot,
com es pot veure en els casos anteriors, l’aspecte econòmic.
econò
En l’experiència delss afers del monestir devia haver copsat que el principal
interès de la gent eren els diners. Demostrant novament la llibertat amb
què s’expressava,
ava, T
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També la cúria vaticana cau dins d’aquesta categoria arran de les enormes despeses que suposaven les gestions que s’hi duien a terme. Les
paraules no són tan dures com les anteriors, però incideixen en el
mateix aspecte. Així, en enumerar tots els pagaments efectuats per a
l’expedició de les butlles necessàries per a la unió de la rectoria de
Montcada, aﬁrma que “tot és necessari per a que los negocis tinguen
bon succés, y particularment en Roma, que no·s donen las cosas molt
lliberalment” (p. 393). O quan, a propòsit de la unió de la rectoria de
Reixac, diu dels diners que “sense ells no·s fa res, y en Roma més que
més” (p. 496).
Les crítiques als monestirs o als ordes monàstics se circumscriuen
a situacions d’enfrontament per interessos econòmics. No hi ha expressions negatives sobre el col·lectiu de forma genèrica, possiblement per
un sentiment de pertinença a un mateix grup social. Signiﬁcativa és,
però, la visió que tenia dels canonges, exposada arran del fet que un
frare de la Murtra, Jeroni Obac, passés de jerònim a canonge. El poc
esperit monàstic del col·lectiu, malgrat la consideració de clergat regular,
és el que es posa en relleu: “no li paregué mal lo modo de viure de
aquells senyors, que encara que eren reglars, vivien regalats” (p. 474).
Quant a les persones situades a la cúspide social, Talet els reconeix
una certa excel·lència que es manifesta en elogis als monarques i a les
altes dignitats civils i eclesiàstiques. I no tan sols dels que havien estat
protectors del monestir, com Joan II, Ferran el Catòlic i Carles I, sinó
també d’altres que només hi havien fet una curta estada, en destaca
l’alta estirp, com l’emperadriu Maria, que és de les persones “de major
qualitat y tomo
aguda may en lo
mo y, per ventura, de la major que y ha agu
món acerca de la noblesa de la sanch y linatje” (p. 632). És subjacent
la idea de la superioritat intrínseca de les classes privileg
privilegiades.126
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menjaven aquelles ninyerias, no mirant si perdían sa auctoritat, que
és tan estimada en Espanya” (p. 634). En una altra ocasió es plany
del poc respecte que la gent de palau té pel silenci monàstic (p. 636).
Molt interessants són dues aﬁrmacions sobre els catalans i els
francesos que, per la seva claredat, no requereixen comentaris. Dels
primers diu que “en esta terra no y ha gent tan ambiciosa, que compre un títol de baró tant car com farien en altra part; y més amichs
som los catalans dels diners y riqueses que de honrra” (p. 549). Dels
francesos, que forniren una onada immigratòria molt important al
Principat durant els segles XVI i XVII, explica que “de ordinari són gent
que guarden molt los diners per portar-los en sa terra” (p. 524).
De la Catalunya contemporània a l’autor hi ha una queixa que
apareix moltíssimes vegades: la lentitud exasperant de la justícia i els excessius costos de les actuacions judicials. Per això, aconsella que els
conﬂictes no arribin a la Reial Audiència de Catalunya, sinó que s’encaminin vers els arbitratges i les concòrdies. D’aquí també la valoració
negativa dels juristes, englobats dins d’aquesta maquinària lenta i cara.127
No es mostra indulgent amb el poble baix, al qual qualiﬁca de
groller, rústic i incívic. Segons l’autor, per exemple, els habitants de Montcada eren “gent aplegadissa, hostalers y altres, no de tant bona fama,
y que no era molt de l’hàbit anar molt a menut entre ells” (p. 623). No
queden millor parats ni els habitants de Tous, feu de Sant Jeroni de
la Murtra durant tota l’edat moderna, ni els pobres que s’hostatjaven
a l’hospital del monestir, als quals qualiﬁca de belitres (p. 281).
Es conclou,
clou, doncs, que des del monestir en què pa
passà la major
part de la seva
va vida dedicat a l’oració, Francesc T
Talet ttransmet una
gativa de la societat del seu temps, centrada principalment
p
certa visió negativa
conòmic. Al llarg de l’obra es plany contínuament
contínu
en l’aspecte econòmic.
de pagaments excessius
essius abonats pel monestir i que atribueix a la cobdícia
ccom
om els
ells me
m
errc
cad
ders, els pastors, els artistes o
de diferents col·lectius, co
mercaders,
iu, però, q
ue no ttinguem
inguem opinion
els cabrers. És signiﬁcati
signiﬁcatiu,
que
opinions sobre altres
aspectes, com
m la situació
ó política
ca o religiosa.
religio
iosa. Les dones i el baix poble
io
més durs,
du
urs
r , mentre
m ntre
me
re que l’autor mo
s’enduen els comentaris més
mostra predilecció pels benefactors
factors del m
monestir
ones
e tiir i pe
es
pels
p
ls p
personatges
ersonatges d’alt rang social.
127. Les crítiques són fforça
orç
rça
a rotu
rrotundes:
otu
tunde
unde
nd s: “to
““tornarían
t rna
to
r rían a pledejar altr
rn
altres sexanta anys,
cosa pròpria delss plets de Cath
Cathalunya,
th
halunya
alun
alu
ny
nya
ya, q
que
ue may
ue
ma
ay se
s acàban” (p. 274); “considerant
“
que
tosa y que, per
er vve
entu
tura,
ra,
a, no
declar
de
l aria en molts anys,
la
any costuma antila cosa era dubtosa
ventura,
no·ss dec
declararia
quíssima de Cathalunya,
halunya, y gasta
gastaria
sta
staria
taria
ri en lo
o plet
plet més
pl
mé
m
é del que valían los béns,
b
com se veu
prou voltes” (p. 427); “perquè plets no són sinó destructió de cases p
pròpries, y guany
de juristes y notaris,
aris, y lo que ells an de guanyar lo millor és que les pa
parts s’o partèscan
ab amigable concòrdia”
ncòrdia” (p. 349).

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA

57

L’home
En aquest apartat volem donar resposta a quins són els aspectes
referits a les persones que l’autor aplaudeix i quins són, en canvi, els
que reprova. Es recullen dels múltiples comentaris disseminats per
tot el text arran del gran nombre de personatges que hi apareixen, ja
siguin de la pròpia comunitat com fora d’ella. Es fa evident un pensament totalment ortodox, en què es destaquen les tradicionals virtuts
cristianes, en consonància amb la moral difosa per l’Església.
Insistint en el tema econòmic, ja hem vist com el cronista blasma
la cobdícia humana. En aquest sentit, aprova que el monestir no sempre
es mogués per consideracions purament econòmiques, sobretot quan
això implicava trencar la paraula o fer un lleig a un benefactor.128 En
la mateixa línia, considera que el monestir ha de seguir mantenint,
tot i les diﬁcultats, l’almoina per als pobres que s’atansen a l’hospital.
El cronista opina que cal ser generós, mitjançant la pregària,
amb aquelles persones que han ajudat la comunitat. La gratitud, per
tant, havia de guiar el comportament en justa correspondència amb
els favors rebuts dels benefactors.129 També lloa la perseverança, el
compliment puntual de les obligacions contretes, la continuació dels
projectes especialment diﬁcultosos i la cerca de l’excel·lència.130
Dels frares que estaven al capdavant del monestir en lloa la laboriositat, la iniciativa i la diligència. Els exemples són múltiples. D’un
dels priors més ben valorats, Agustí Sumes, n’aﬁrma que “no dexà de
intentar cosa que entengués que fos de proﬁt, sols la pogués fer, ﬁns
da a perill, perquè sos germans tinguessen què menjar”
a posar la vida
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de l’adquisició del feu l’any 1505. A Talet li agrada la gent resoluta i
decidida, tal com expressa en el fragment següent: “no parà lo negoci
en solas paraules, que aquexes de prest pàssan, sinó que s’i ajustaren
obras, y no poques” (p. 319).
L’autor exalça també la valentia,131 la santedat,132 la humilitat,133
la generositat134 i la capacitat de perdonar.135 Un altre aspecte que mereix l’elogi és la determinació i l’honestedat en actuar conforme a uns
principis, malgrat les conseqüències negatives que això pugui ocasionar
en un futur.136
Un dels aspectes més ardorosament valorats és l’obediència i l’abnegació que tot religiós prometia complir en la professió monàstica,
com s’evidencia en la narració dels frares que es van veure compellits a acceptar oﬁcis en contra de la seva voluntat, però que ﬁnalment
obeïen l’autoritat “com a ﬁll de obediència” (p. 187).
A banda de la cobdícia, un vici especialment estès en la societat
en opinió del cronista, n’hi ha d’altres que mereixen condemna: l’excés
d’escrupolositat, “que és prou destorb per a arribar a la perfectió moltes
voltes” (p. 572);137 i el nepotisme, tal com s’entreveu en un comentari
referit al prior Francesc Rovirola sobre l’arrendament del feu de Tous:
“mossèn Bolet devia tenir ganes de arrendar dita baronia y, axí, la y
arrendaren, que com era parent del pare prior, pogué fer-se assò ab
major facilitat” (p. 480).
131. El prior Agustí Sumes va posar en perill la seva vida en atendre una malalta
objectiu que testés a favor de la comunitat (p. 514).
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L’aparició d’un personatge que, no obstant estar casat, conviu
amb una altra dona, dóna l’oportunitat a l’autor per censurar no tan
sols aquest comportament, sinó també l’intent d’obtenir una dispensa
per anul·lar el primer vincle matrimonial per legitimar la segona unió.
Finalment, el cronista apareix com un decidit defensor de les
pràctiques higièniques i proﬁlàctiques. Ho evidencia en quatre ocasions, de les quals en seleccionem les dues següents: “cada sacerdot té
son amit y mocador per si en son calaix, que és cosa molt neta y de
molta pulicia, com abans no y agués sinó a cada casulla un amit y, en
acabant de despullar-se lo sacerdot, prenia aquí matex l’altre lo matex
amit y se’l posava, que no dexava de causar alguna enfantastiquesa y
una manera de asco, particularment si l’avien de besar, com fan alguns”
(p. 726) i “que·s compraren tovalles y exugamans per aquest propòsit,
cosa que, encara que no la avia usada ningun prior, que yo sàpia, y
si vuy se continuara, no parexeria sinó molt bé, perquè la netedat
y policia sempre agrada a Déu y als hòmens” (p. 354).
Vida monàstica
Francesc Talet té clar quin és l’objectiu primordial i la raó de ser
d’un frare jerònim com ell: el culte a Déu. Frases com “no per ço se
descuydaren del principal, qu·és lo servici del Senyor, y alabar-lo de nit
y dia, y celebrar los ofﬁcis divinals ab la quietut y sossego que la obra
en si demana” (p. 218), exempliﬁquen perfectament el pensament de
l’autor. A aquesta ﬁnalitat ha de supeditar-se la resta d’activitats que es
desenvolupen
n en el monestir. En la mesura que diﬁcultin o impedeixin
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monàstica.138
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138. L’oració
ració contínua a Déu és l’ideal del monaquisme i la base de l’activitat dels
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OLOMBÀS, El monacato
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occupats y ab molta quietut y sossego, sense traure lo peu de casa, per
ont se veu que reisqué molt millor aquesta traça que la que en altre
temps tingueren” (p. 616). El perill de prendre’s massa a pit aquests
estudis era prou evident per l’autor, segons el qual s’havia d’anar molt
en compte perquè poden ser “armes de inquiets, per a que ab elles se
entonen e inﬂen y moltes voltes menyspreant a sos germans” i “a la
comunitat servexen de punyals y açots” (p. 429).
Quant al temps lliure, el cronista considera molt positiu que els
frares es dediquin a tasques ediﬁcants (escriure, pintar, llegir, etc.), ja
que “és la destructió de la virtut la ociositat” (p. 195). Ara bé, adverteix
que es desenvolupin en la mesura correcta, sense que se sobrepassi
l’activitat fonamental del religiós, que és el servei cultual —“de ont se
veu que ajuda molt a la virtut y perfectió estar ben occupats, com no
sia demasiadament” (p. 195).
Com a conseqüència lògica de la importància del rés en comunitat,
un dels màxims elogis que es pot donar a un frare és la puntualitat a
acudir al cor.139 Com que l’oﬁci és cantat, la faceta musical dels religiosos és destacada signiﬁcativament. Francesc Talet és taxatiu sobre
això: “lo que pretén l’orde, que és alabar a Nostre Senyor de dia y de
nit. Y no sabent cantar, cert no sé yo a l’exterior —dexem lo interior,
que aquest és lo principal y lo que més demana Nostre Senyor— com
poden cumplir ab ell” (p. 236). Opina que sis mesos és temps suﬁcient
per aprendre a cantar, de manera que si en aquest període no s’havia
assolit el nivell desitjat, més valia no seguir-ho intentant. De fet, reﬂexiona amb coneixement de causa, ja que ell va exercir com a corrector
de cant moltss anys, la qual cosa li permet emetre judicis
judici molt precisos de les habilitats
bilitats d’alguns religiosos en aquest terreny
terreny.140
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En referència
perjudicials que pot tenir per a un bon frare. En diverses oportunitats
té l’ocasió de censurar-ne
ne
e ll’abús
’a
abú
bús en
en a
alguns
l u
lg
un
ns monjos de la Murtra.141 El

139. Per exemple, de Mateu
Mateu Blanc
Blan
an
nc s’aﬁrma
s’aﬁrma
m “que en assò fon
fonch tota la vida
punctualíssim en
n ser lo primerr qu
que
e a
allà
lllà
à ac
a
acudia”
cud
udia” (p.
p. 371).
140. D’Antoni
que
bella
ntoni Bertran diu
d
diu q
ue “per
ue
“per tenir
tenir b
ella veu y sonora, lo emplearen en
lo ofﬁci de corrector
ector del cant al
alguns
a
gunss a
anys.
nys
ys. Cantava
Cantava
va prou bé lo cant pla
p y un poch de
cant de orgue, però
erò no passava
a de aquí
uíí son
on ta
ttalent”
lent”” (p.
(p. 506). Es remarquen
remarqu les habilitats
musicals d’alguns
ns frares com JJaume
au
aum
umee R
Roqueta,
oq
oqu
queta
eta,
ta, P
Pere
e Alzina, Miquel Ga
ere
Galceran Garbeller
—que a més era
a compositor—
— i M
Marc
arcc O
arc
Orriols.
rr ols
rri
ls.. S
Sens
e
en
ens
dubte, una bona veu i entonació
ue adornaven eels
lss fra
fr
r .
res
eren qualitats que
frares.
141. Per exemple, en el
e cas
cass de
dell frare
frar
aree JJeroni
er ni Obac, aﬁrma que
er
ero
q
“molts altres
sermons predicà,
à, que segons axò, ell ho devia fer bé y devia tenir g
gràcia per aquest
exercici apostòlich,
ch, y ell també tindria affectió y molta gana de exercitar-lo.
exercita
Y plaguera
a Déu no fóra tanta”
anta” (p. 461).

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA

61

fet que un dels sagristans del monestir, Miquel Vilar, aconseguís algunes
almoines per fer un nou calze mereix la més rotunda desaprovació de
l’autor, per al qual “no és de nostre institut de anar a mendicar, que
millor és dexar de fer semblants coses voluntàrias que no fer-les ab
aquesta cua y renom de importuns, com diuen los seculars als qui
tenen tal ofﬁci” (p. 608).142
La vida monàstica, evidentment, és defensada per l’autor com
la més perfecta possible, per sobre de l’eremítica, ja que “en la vida
conventual no és d’exa manera, que quasi quant se fa és per la obediència, y moltes voltes, molt repugnant a nostra pròpria voluntat y,
per ço, és lo camí més segur y tuto en consciència la vida monàstica
que no la heremítica, specialment quant no està subiecte a obediència de algun superior” (p. 480). Potser aquesta repugnància al·ludida
és la causa que la murmuració i el renec fossin força habituals entre
els frares —“y si no, no fàltan las armas comunes dels frares, que és
murmurar y renegar de tantes obres” (p. 400)—, com a reacció davant
les disconformitats amb la manera com es duien a terme els afers.
En contrapartida a l’elogi dels religiosos observants i obedients,
aquells que abandonen el clos monàstic per reintegrar-se a la societat
o en altres estructures eclesials, els apòstates o els fugitius mereixen
un judici sever.143 No és estrany, doncs, que en explicar el retorn de
Mateu Blanc i Damià Marruf després d’haver viscut solitàriament en
ermites gironines, estigués totalment d’acord amb la decisió presa pels
visitadors d’obligar-los a professar novament davant tot el capítol i no
comptar-los l’antiguitat anterior (p. 483).
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varo Calderón de la Barca, que després d’haver professat en el cenobi
badaloní, demanà llicència per canviar de casa religiosa per estar més
a prop de la seva terra. Segons l’autor, “la experiència nos mostra que
los que són de altres nacions par que no se apanyen tant fàcilment a
nòstron modo de viure; y sempre tenen lo agre a sas pròpries terres”
(p. 453).
Creences religioses
Recollim alguns aspectes referents a les creences religioses que es
desprenen de la narració històrica. No ens trobem davant d’un teòleg
ni d’un conjunt de reﬂexions teològiques sistematitzades, sinó que en
el text ﬂueixen espontàniament un conjunt de pensaments fruit de la
mentalitat cristiana de l’autor, que no cal dir que compartia el credo
catòlic posterior al concili de Trento com a membre d’una congregació
integrada dins l’estructura eclesial.
Les referències a Déu són molt abundants al llarg de la crònica
i superen amb escreix les dedicades a Jesucrist, a la Verge i als sants.
En aquest sentit, es pot parlar d’un marcat teocentrisme. Déu ocupa
el centre de l’univers religiós de l’autor i a ell, creador i causa última
de totes les coses, s’ha de dirigir majoritàriament la pregària.
En múltiples ocasions l’autor utilitza Déu per explicar el curs dels
esdeveniments. Per què va ocórrer aquest fet o per què no va reeixir tal
acció? Déu n’és la causa i a ell remet l’autor per donar sentit a molts
episodis de la narració. Tot i que reconeix la diﬁcultat de conèixer
realment la intencionalitat
ntencionalitat última de Déu —“però com llos judicis de
Nostre Senyorr són grans y secretíssims, que no·s pot don
donar alcance ni
penetrar” (p. 475)—, l’autor recorre a la voluntat divina per explicar
tot tipus d’esdeveniments.
deveniments.144
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comunitat ni el conjunt del seu patrimoni.148 Però no tan sols les coses
positives són obra de Déu, sinó que també ho són les desgràcies i els
infortunis, com els episodis de penúries econòmiques149 o els efectes
adversos provocats per fenòmens naturals, com les pedregades.150 Pel
cronista el Creador actua així perquè vol que els homes hi tinguin una
fe infrangible, ja que “és estil de Nostre Senyor mesclar, entre les consolacions, alguns desgusts; y als qui porta de altra manera, entre molts
treballs, donar alguns alívios y gusts, perquè no·s rompa la corda de
nostra conﬁança” (p. 183).151 Com a conseqüència de l’atribució divina
a tot el que succeeix en el món, l’autor considera que l’home res no
pot fer per evitar-la.152 Cita el llibre dels Proverbis —“contra Dominum
non est consilium” (p. 569)—, per evidenciar que de res no serveixen
les diligències humanes contra allò que Déu té decidit.
L’adversitat i el mal procedeixen d’un Déu que vol que en ell es
posi tota la fe i la conﬁança. L’altra cara de la moneda d’aquesta creença és que el Senyor premia els homes més pietosos i devots com a
recompensa per la seva fe. Per això, diu de Mateu Blanc que, “com
ell no cercava assí sinó a Déu en estos càrrechs, ell lo afavorí, axí en
les coses spirituals com temporals” (p. 378).
D’aquí la rellevància de la pregària, que justament és la raó de
ser dels monjos contemplatius, per als quals l’oració és veritablement
efectiva. Déu escolta i actua en conseqüència, perquè “no té Nostre
Déu y Senyor entranyas tan estranyas de pietat, que·s dedigne de
oyr als bons y justs, ans està sempre ab les orelles ubertes per a oyr
las oracions sues” (p. 497) i “ell té sempre las orelles ubertes per les
oracions delss justs” (p. 302). En conseqüència, es presenten
pres
com a
virtuosos aquells
uells frares que posen la conﬁança en Déu, a qui s’ha de
lloar contínuament.
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mans” (p. 371).
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Les referències a la intercessió de sants se circumscriuen a la
construcció de la capella de Sant Sebastià a ﬁnal del segle XV i a la
institució d’una oració diària perquè protegís la comunitat dels ﬂagells
de la pesta. L’autor atribueix a aquest sant màrtir els nuls efectes de la
pandèmia de 1589 en el monestir —“també se attribuí esta preservació
a la intercessió del gloriós màrtyr sanct Sebastià, al qual té aquest
convent molts anys ha gran devoció” (p. 711). També es fa menció de
la intercessió i l’aparició de sant Jeroni en les morts dels frares Jeroni
Bell-lloch i Llorenç Daviu. Sense donar-hi una especial rellevància,
Francesc Talet menciona algunes relíquies custodiades en el monestir,
concretament les de santa Pràxedis i les dels sants màrtirs de Saragossa.
Govern i administració del monestir
La gestió dels afers espirituals i temporals d’un monestir com el
de Sant Jeroni de la Murtra és l’aspecte del qual hi ha més comentaris a la crònica. Com a bon coneixedor dels entrellats administratius,
econòmics i de relació humana que comportava el dia a dia d’una
comunitat monàstica, el cronista no s’està de dir-hi la seva en un bon
nombre d’episodis ocorreguts en les quasi dues centúries historiades.
Nogesmenys, havia desenvolupat durant molts anys càrrecs de responsabilitat governativa i administrativa —prior, vicari, caixer i procurador a
Tous— per la qual cosa la de Francesc Talet és una opinió fonamentada
en l’experiència. El ventall és molt ampli: des de quines han de ser les
virtuts dels oﬁcials ﬁns a les activitats econòmicament més rendibles.
Una de les idees més repetides és la diﬁcultat inhe
inherent a l’exercici del govern
rn i de l’administració que recau sobre les espatlles dels
principals càrrecs
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“estes coses exteriors, contràrias a sa condició y sperit” (p. 377), com
explica a propòsit de Mateu Blanc. En la mateixa línia de pensament,
l’autor es mostra comprensiu i solidari amb la pesada càrrega que
accepten els frares que, malgrat la seva avançada edat, són elegits per
als principals oﬁcis.155
Sobre els religiosos que havien d’exercir els càrrecs, se subratllen
dos aspectes íntimament relacionats: l’estabilitat i l’experiència. Com
menys canvis, millor. Així, aconsella que els oﬁcials “si bonament pot
ser, lo més acertat és no mudar-los per la experiència que tenen en los
negocis” (p. 220).156 És conscient, però, que això no és possible sempre,
perquè de vegades no hi ha prou frares amb l’aptitud suﬁcient per
cobrir totes les posicions.157 Quant a l’experiència, és recomanable no
tan sols haver exercit amb anterioritat altres responsabilitats —“que no
és poch negoci per un prelat ser passat abans quasi per tots los ofﬁcis,
perquè sap per un se pert o·s guanya” (p. 330)—, sinó que considera
imprescindible una certa antiguitat en el monestir, com insisteix en el
cas del procurador, per al qual jutja com a necessaris almenys quinze
anys d’hàbit.158
La bona concòrdia entre els màxims responsables del monestir
—prior, vicari i procurador— és una condició fonamental per a la bona
marxa dels afers espirituals i temporals.159 La responsabilitat no recau
tan sols en el prior, sinó que és fonamental la diligència dels oﬁcials. Es
destaca, en conseqüència, la faceta d’equip al capdavant del monestir160
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i la importància de la conﬁança en les relacions personals. Per això
apunta l’existència de discrepàncies entre els caps de la comunitat com
a causa d’alguns períodes de diﬁcultats.
A banda de tenir les virtuts de tot frare, el cronista ressalta que
el prior és exemple i guia per a la resta de comunitat. Un prior zelós
i observant facilitarà l’acompliment escrupolós de la regla i l’esperit
monàstic de tots els religiosos.161 D’aquí que, arran de la malaltia del
prior Artal de Claramunt, a causa de la qual hagué d’absentar-se durant
molt de temps del cenobi, no es guardés “la religió ab tanta punctualitat com ella demana, que no tenint qui va devant, ab difﬁcultat se
seguexen los qui són darrera” (p. 584).
Si en una faceta Francesc Talet es mostra contundent és en la
preferència pels priors que són professos del propi monestir, els que
anomena “ﬁlls de la casa”. En aquest sentit, es mostra particularment
orgullós dels llargs períodes en què cap frare procedent d’una altra casa
jerònima fou escollit per al priorat de la Murtra.162 S’ha d’interpretar
aquest sentiment com una lògica reacció, no expressada explícitament
per l’autor, atesos els intents centralitzadors de l’orde, que havia arribat a plantejar-se la designació dels priors de tots els monestirs en
el capítol general en substitució de la votació entre els religiosos de
cada comunitat.163 Amb la defensa dels priors de la pròpia casa, l’autor
subratlla la capacitat de la comunitat de poder-se gestionar de manera
autònoma a partir dels propis recursos humans.
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En molts casos reﬂecteix una certa oposició als conﬁrmadors que
tenen instruccions de no permetre al capítol votar amb llibertat i
que no accepten els candidats professos de la Murtra. El millor, segons
el cronista, és que el prior en sigui ﬁll per dues raons principals: perquè,
en sentir-s’hi més lligat afectivament, s’hi dedicarà amb més èmfasi i
energia; i pel coneixement de la idiosincràsia pròpia del monestir i de
tots els seus afers temporals i espirituals.164
Desaprova aquells priors que es dediquen a tasques que, al seu
entendre, són inapropiades o que s’aparten del que hauria de ser l’objectiu principal: el regiment espiritual i temporal de la comunitat. Per
aquesta raó critica subtilment que el prior Cristòfor de la Torre s’ocupés
durant més de dos mesos en uns assumptes del monestir valencià de
Sant Miquel dels Reis, ocupació que li impedí seguir els oﬁcis amb
regularitat (p. 610).
La prudència, l’esforç, la cerca de l’excel·lència, l’observança i la
preocupació constant per la millora dels diferents aspectes del monestir són, entre d’altres, les virtuts que Francesc Talet elogia dels priors
que apareixen al llarg de la crònica, dels quals ressalta Romeu Borrell,
Agustí Galceran de Gualbes, Mateu Blanc, Pere Alzina, Agustí Sumes
i Llorenç Daviu.
Dels altres oﬁcials de la comunitat, mereixen una atenció especial
els comentaris dedicats al procurador, del qual ja hem vist anteriorment
que recomanava exercir-lo a religiosos amb més de quinze anys d’hàbit. El cronista adverteix de la diﬁcultat especial d’aquest càrrec. Tot
i que no ho digui
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“no tenia tant subiecte com lo ofﬁci de procurador demana per ser
ﬂach de complexió, però en lo demés ere curiós” (p. 688).
El caixer —càrrec que Francesc Talet desenvolupà durant dinou
anys— havia de tenir pràctica a documentar les entrades i sortides de
diners, i havia de ser curiós i sol·lícit per anotar-les amb el màxim
de rigor i claredat possible en els llibres corresponents.165 Si un oﬁci
havia de proveir-se amb molt de compte era el d’hostaler, responsable
de l’atenció dels visitants hostatjats al monestir. Si es volia que restessin satisfets de l’estada, era primordial que l’hostaler fos una persona
afable, benigna i atenta (p. 514).
Quant als afers estrictament espirituals, el cronista dóna una imatge
globalment positiva, la qual cosa no vol dir que no hi hagi crítiques
d’alguns períodes en què hi hagué faltes notables. Si un aspecte és contínuament remarcat és el de les sortides del monestir, especialment les
del prior. Les nombroses referències palesen perfectament el pensament
observant de l’autor, partidari de restringir-les al màxim possible.166
L’harmonia, la pau i la quietud entre els religiosos eren la millor
garantia perquè s’acomplís la ﬁnalitat última del monestir, el culte i
la lloança contínua a Déu. I a mantenir aquesta bona entesa i evitar
els conﬂictes entre els frares s’havia d’esforçar el prior com a qüestió
de la màxima importància.167
A propòsit de les despeses realitzades per a l’hospital conventual
per alguns priors, Francesc Talet posa de manifest què pensava sobre
l’atenció als malalts i als pobres. Malgrat l’inadequat comportament
d’alguns dels atesos i les diﬁcultats econòmiques, consid
considera que s’ha
de mantenir aquesta acció benèﬁca vers els més necessitats
necessit
com una

165. Els comentaris sobre les virtuts d’un bon caixer són realitza
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obligació caritativa pròpia de bons cristians, “conforme a la perfectió christiana y evangèlica” (p. 281). També es mostra partidari del
manteniment dels sufragis espirituals que s’imposà la comunitat arran
d’algunes desgràcies.168
Sobre qüestions estrictament temporals, és partidari que el monestir sol·liciti consell a persones expertes abans de prendre una decisió
sobre alguna matèria rellevant169 i no acudir als tribunals per dirimir
conﬂictes, ans resoldre’s per via d’arbitratges o compromisos.170 També
és patent un posicionament pragmàtic: ha d’evitar-se, per exemple,
recórrer sentències quan resulti econòmicament perjudicial, malgrat
que la decisió judicial fos considerada injusta.171
Quant a la gestió dels negocis de la comunitat encarregada als
seglars, opció que era seguida en altres monestirs jerònims i que els
fou instada en una visita del trienni 1560-1563, el cronista s’hi mostra
totalment contrari, perquè aquests procuradors “no feyen los negocis
de la casa sinó molt fredament” (p. 533) i perquè, a banda, això no
impedia que algun frare hagués de supervisar-los. En canvi, els procuradors sorgits de la pròpia comunitat vetllaven amb major esforç
i treball pels interessos del monestir, en la línia de la preferència de
priors propis respecte als procedents d’altres cases religioses. A propòsit
de la contractació, a ﬁnal del segle XV, d’un mestre de cant durant sis
mesos, rebutja la presència de seglars de forma estable al monestir.172
Els benefactors, lògicament, són lloats pel cronista. El fundador,
Bertran Nicolau, els reis Joan II i Ferran el Catòlic, Joana de Castro
168. Arran
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i Miquel de Clariana reben, entre molts d’altres, l’agraïment per haver
ajudat econòmicament o professional al monestir, per la qual cosa
considera un deure mantenir les oracions i els sufragis a beneﬁci de
les seves ànimes. Però són molt habituals les crítiques als hostes que
no recompensen suﬁcientment les atencions i despeses que provoquen
les seves estades a l’hostatgeria.
Com tractar uns i altres? Doncs en justa correspondència al seu
capteniment: als “comedits, que volen que se’ls pague als convents ﬁns
a una lletuga, y que demasiat fan per ells que pèrdan los religiosos sa
quietut y concert particular de sos exercicis”, “avían de procurar los
convents de abundar tot lo que bonament y dins los llímits de religió se
permet”;173 mentre que els que anomena irònicament “devots de sanct
Avaristo”, haurien d’“estar-se’ls mirant ab bon terme y criança, que aver
de llevar los béns al pobre per donar al rich, puix no se’ls deu, no és
obra de justícia ni de charitat tampoch” (p. 323). També aconsella a
la comunitat que no es reﬁï de les promeses dels benefactors perquè,
com ocorregué amb l’Obra Nova, després no poden complir-les, amb
els efectes perniciosos que això implica.174
Les diferents referències a la documentació, juntament amb una
adequada custòdia i conservació, donen peu al cronista a insistir en
la importància cabdal per a la correcta administració del monestir. En
opinió del cronista, s’ha de deixar constància escrita dels afers perquè
els que se n’hagin d’ocupar en un futur puguin obtenir ràpidament la
informació necessària per gestionar-los quan sigui necessari. De fet,
l’origen de la crònica de Francesc Talet, com hem comentat anteriorment, respon en bona mesura a aquesta preocupació. Per rremarcar-ne la
transcendència,
ia, explica que van estar a punt de perdre més de 1.500 lliures per no trobar
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en aquesta matèria” (p. 229). Malgrat tot, és escèptic davant aquesta
possibilitat, ja que “veem que cada hu estima més sos gusts y entreteniments particulars que no lo bé comú; y no volen abaxar ni apocar
sos gallarts enteniments en coses tant desgustades, podent fer estes y
aquelles coses ab facilitat, puix ara de aquí avant no tenen que notar
sinó las presents” (p. 229).175
En conseqüència, tot allò que representa una millora en la documentació —centralització de la informació, creació de llibres per contenir nous continguts (Llibre de Concabella, Llibre d’Actes Capitulars,
etc.) o els canvis per augmentar-ne l’orde i la claredat— és aplaudit
per un autor que, cal tenir-ho present, va haver de treballar molts
anys amb papers, tant en l’exercici de caixer com en la redacció de
la pròpia crònica.176
L’economia centra gran part dels pensaments de l’autor, que
remarca contínuament la necessitat que el monestir tingui viabilitat
econòmica, que els balanços no siguin negatius, que l’endeutament
estigui sota control i que es generin prou ingressos per compensar
les despeses. Els exemples són abundants. Potser un dels fragments
en què millor ho expressa és quan, a propòsit de l’augment del deute
durant el priorat de Gabriel Andreu al ﬁnal del segle XV, diu “que per
més hidalgos que sían les persones y generosas de ànimo, an de tenir
compte y prudèntia en no fer gastos voluntaris; y han de mirar molt
sovint los cordons de la bossa y midir lo gasto conforme lo diner, y
si no, tot faltarà” (p. 259).
El factor econòmic és fonamental en tota l’obra. La supervivència
de la institució
ió depèn en bona mesura de la bona marxa dels
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De fet, Francesc Talet coneixia prou bé la diferència entre la penúria i la prosperitat econòmica. Justament fou en el primer trienni
de Llorenç Daviu (1582-1585), una dècada després que professés a
Sant Jeroni de la Murtra, quan la situació econòmica prengué un caire
netament positiu després d’anys de diﬁcultats. De les viscudes personalment i dels problemes econòmics que constata al llarg de la història
possiblement procedeixi la imatge que llega d’un monestir pobre, amb
pocs recursos, i en conseqüència, que ha d’anar molt en compte en
l’aspecte pecuniari.
En l’apartat de despeses, considera que n’hi ha d’indispensables i de voluntàries. Entre les primeres, l’aliment i el vestuari;178 de
les segones, les obres. L’autor, que fa seva l’expressió segons la qual les
obres “no·s fan sinó de sobras” (p. 192), considera inadmissible que
el monestir s’endeuti per aquesta raó. Adverteix del risc econòmic que
comporten i de l’atractiu que tenen per a alguns priors poc prudents.179
En tot cas, si se’n fan, cal prendre totes les mesures necessàries perquè el cost sigui mínim.180 De vegades, però, malgrat el desequilibri
que provoquen, les justiﬁca per raons de necessitat o d’inversió a
llarg termini.
Quant als ingressos, l’autor no tan sols és partidari de realitzar
activitats rendibles, sinó que les justiﬁca com a fruit de la necessitat,
en un intent que interpretem com a exculpatori respecte a la imatge
de cobdícia i interès que la societat, o bona part d’ella, tenia dels religiosos, tal com hem analitzat anteriorment.181 Conscient de la inversió
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que implica endegar aquestes iniciatives econòmiques, es plany que
alguns priors venguessin els actius que en possibilitaven l’existència.182
El gran nombre d’activitats empreses pels priors al llarg de la
història del cenobi li proporciona l’oportunitat per distingir les més
proﬁtoses de la resta. Aconsella la viticultura, l’elaboració de calç, la
ramaderia ovina per a l’alimentació de la comunitat i l’apicultura. En
canvi, l’experiència era negativa amb la venda de llenya i la ramaderia
caprina, sobretot a causa de la poca professionalitat dels carreters i
dels pastors respectivament.183
Mostra una clara preferència per la venda de béns immobiliaris
respecte a l’explotació mitjançant arrendament, perquè el manteniment
de les cases resulta molt costós i no compensa el valor del lloguer rebut.
Remarca la importància que les provisions es facin al temps corresponent, ja que el retard “és gran inconvenient y s’i perden molts reals
no fent-se les provisions en son temps, com la experiència o mostra”
(p. 547). Finalment, recomana que s’aproﬁtin les bones collites per
reservar gra i no caure en la temptació de vendre-ho tot, perquè així
el monestir està preparat per afrontar un any estèril.
Un capítol a banda mereix Tous, la propietat més valuosa del
monestir. La baronia d’aquesta població donava dret als jerònims al
cobrament de rendes, a l’exercici de la jurisdicció civil i criminal, i a
l’explotació de terres. A banda, la rectoria de la parròquia de Sant Martí
n’arrodonia la possessió senyorial. D’aquí que Tous fos al llarg de la
història de Sant Jeroni de la Murtra la principal preocupació econòmica dels frares,, que
q foren especialment
p
curosos a l’hora de prendre’n
decisions rellevants.
evants.
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Altarriba, aﬁrma que “mèritament an dexada aquesta occupació quasi inútil y no sé yo
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a procurador de Tous. Els càstigs a què sotmetia a la població si no
l’acompanyaven a l’església des del castell o el saludaven quan arribava
al poble no tan sols són aconsellats als futurs responsables del govern
del feu, sinó que són justiﬁcats perquè d’aquesta manera “tenia la gent
al puny y los vassalls guardaven lo respecte y reverèntia que convenia
a la senyoria” (p. 506).
Ara bé, això no és impediment perquè, en un to paternalista, l’autor consideri que la comunitat era responsable del benestar material i
espiritual dels vassalls. D’aquí que recomani als priors que vagin ﬁns a
Tous “per veure si totom està content” (p. 289), que sigui partidari de
tenir-hi un religiós desplaçat de manera contínua perquè s’encarregui
de tots els afers, i que no consideri oportú arrendar la baronia perquè
els arrendataris explotaven els pagesos per obtenir el màxim beneﬁci.184
En conclusió, la comunitat havia d’implicar-se en el regiment del poble,
ja que “qui és senyor de vassalls està subiecte a més inquietuts que no
fan altres qui estan sense ells” (p. 186).
En alguns períodes de diﬁcultats econòmiques la comunitat es
plantejà com a solució la venda de Tous. Després, però, de consultar-ho
amb alguns experts, es decantà per mantenir la propietat, opció que
és defensada per l’autor, que ja hem comentat que redactà dos memorials que computaven el beneﬁci que se n’obtenia un cop quantiﬁcats
els ingressos i les despeses. El cronista remet el lector a aquest i a
altres informes anàlegs com a argument per no vendre el feu.
Finalment, un darrer apartat molt signiﬁcatiu de la mentalitat
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estructures, sobretot les relacionades amb l’aigua.185 Ara bé, també és
partidari d’esmerçar recursos per realitzar obres amb l’únic objectiu
d’embellir el monestir186 i mostra sensibilitat quan opina sobre algunes obres d’art o sobre parament litúrgic.187 Entre les dependències
del monestir, en destaca gairebé totes les executades durant la segona
meitat del segle XVI —l’Obra Nova, el refetoret i la torre prioral—, així
com les reformes efectuades a l’església i a la torre de Montcada. De
períodes anteriors, hi ha opinions favorables a la infermeria i a la
procura de Barcelona.
Orde jerònim
Apleguem en aquest darrer apartat un recull de comentaris d’aspectes que atenyen la relació de Sant Jeroni de la Murtra amb l’orde
jerònim (visites, conﬁrmacions, capítols generals, etc.).
Les conﬁrmacions de les eleccions i les visites establertes reglamentàriament per l’orde provocaven que frares d’altres monestirs jerònims es desplacessin ﬁns al cenobi badaloní per exercir el ministeri
corresponent. Com que les despeses anaven a càrrec de la casa visitada,
el cronista censura tot allò que provoca una despesa supèrﬂua a les
arques de la comunitat, que prové de dues causes: que el conﬁrmador
o visitador vinguessin d’una casa molt allunyada i que l’estada s’allargués innecessàriament.188 En aquest sentit, anima a denunciar alguns
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comportaments lesius econòmicament per les despeses excessives d’alguns conﬁrmadors, tal com féu la comunitat amb Fabián de Palacios
l’any 1591 (p. 720).
Respecte a les visites particulars, considera que “se avia de mirar
molt y que no s’avien de demanar visites particulars, sinó en necessitats molt precises, perquè de altra manera és més la nota que y ha
entre los seglars que tot lo que puja lo negoci” (p. 550). En la mateixa
línia, a les visites no és convenient entretenir-se en coses que no tenen
importància, tal com actuaven Llorenç Daviu i Joan de Yepes, els quals
“no admitían ninyerias y cosas de poch momento, que no servexen
sinó de perdre temps y mostrar lo bon o mal ànimo que cada hu té,
y és impossible remediar-las de tot en tot” (p. 742). Aquest realisme
o pragmatisme no és cap impediment perquè l’autor, de qui ja hem
comprovat el pensament observant, aprovi sense ﬁssures les actuacions
d’alguns visitadors per mantenir la disciplina en el monestir.
En general, la imatge transmesa sobre les institucions de govern
de l’orde és bona, malgrat alguns episodis puntuals, com l’excés d’intervencionisme dels conﬁrmadors en algunes eleccions al priorat de la
Murtra, ja comentades, o l’actuació despòtica d’alguns generals. Però
això no impedeix que se senti plenament integrat dins d’una estructura jeràrquica i que no qüestioni, ans promocioni, l’obediència i la
subjecció a les instàncies superiors.189
Un dels greuges que l’autor fa seu és el perjudici que comporta
que un profés d’un monestir sigui traslladat a un altre. I és que Sant
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aquí o per la porta, y no y ha sinó pendre patiència” (p. 537). També
es lamenta, arran de la llarga estada de Gaspar de León, del perjudici
econòmic que causen alguns hostes religiosos, als quals cal reclamar
l’import de les despeses ocasionades.190
Quant a la relació amb altres monestirs, considera beneﬁciós
l’establiment de germandats espirituals, ja que “per esta causa nos
podem enriquir de béns spirituals” (p. 282);191 i que la fraternitat i
l’ajuda mútua siguin l’esperit que s’imposi entre ells. Algunes petites
anotacions permeten copsar idees sobre alguns monestirs: la riquesa
de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron,192 la importància de Sant Miquel
dels Reis,193 l’observança de Santa Engracia de Saragossa194 o la grandesa de San Lorenzo de El Escorial.195 Finalment, als ulls de l’autor
l’orde del Carme era més observant que el jerònim, com es posa de
manifest quan aﬁrma sense ambages que un donat de la Murtra anà
a un convent carmelità perquè “desijava tenir més quietut de sperit y
estat més perfet del que tenia” (p. 564).
Les fonts
L’objectiu eminentment pragmàtic de la crònica, el coneixement
acurat que l’autor tenia de la documentació —i que, no ho oblidem,
en part havia generat— i la iniciativa lliure de l’obra, lluny de les
estretors que un encàrrec de la superioritat hagués imposat, formen
la base d’un text que podem deﬁnir com a historiogràﬁc i, com a tal,
recolzat en un ús intensiu de diferents tipus de fonts. Es pot aﬁrmar
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Això es posa especialment de relleu quan confessa que no disposa d’informació per narrar o explicar algun esdeveniment o període
històric amb el grau de detall suﬁcient. En aquest sentit, és habitual
la lamentació per la poca informació en els primers anys de la història del monestir.196 L’autor resta obert a allò que les fonts li aporten,
ja sigui positiu o negatiu, tant per al monestir en conjunt com per a
algun dels seus membres. D’aquí que alterni lloances amb crítiques,
a vegades severes, al llarg de les planes. Ens trobem ben lluny d’una
obra panegírica que selecciona i/o distorsiona els fets històrics per donar
una imatge brillant i moralitzadora de la trajectòria de la institució.
Es pot sumar, per tant, un bon grau d’objectivitat a les virtuts del text.
Comptades vegades s’ha detectat que l’autor conscientment calli
algun fet que coneix. En referir-se al prior Miquel Mongia i al conﬂicte
que tingué amb la comunitat arran del regal d’un cardenal, aﬁrma que
“fonch occasió de que dit pare visqués molts anys desconsolat y passaren per ell coses que no són de mon propòsit y, axí, les dex sepultades
en la sepultura de l’oblit” (p. 646). D’un novici grec de nom Nicola
aﬁrma “que, ans que fos religiós, suspitaven que las habilitats de què
ell usave fossen totes acquirides naturalment, per coses particulars que
ell contava y no y ha per a què referir-les assí” (p. 503).197 O quan el
convent de Sant Agustí de Barcelona mogué un plet contra la Murtra
per motius que “no éran de molta honrra per a ells ni per alguns que
ya eren morts, y axí, no y ha per a què referir-los assí, puix no són
tampoch de algun proﬁt” (p. 518). Un altre cas és l’elecció de prior al
monestir valencià de Sant Miquel dels Reis l’any 1592, tan convulsa
que el cronista
coses de consideta diu que “passaren grans hystòrias y cose
196. “No
o tindrem tant que dir en aquest trienni com lo passat
passat, encara que tan
poch y trobam escrit en lo hu com en l’altre” (p. 136); “per no trobar tanta
t
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No
o és, per
però,
rò,
ò, exc
eexclusiu
lusiu
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i. En altres casos
cassos sap com
co
om ha
ha acabat
acab
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ocumental: “Y ell en
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197. Un altre cas, diferent perquè no està clar que oculti res n
negatiu, és quan
diu de Joana de Castro que “Esta senyora vingué en Barcelona per certa
ce
occasió, que
no y ha per a què
uè refferir-la assí” (p. 513).
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ratió, que com no són de mon propòsit, les dexe” (p. 724). Aquesta
autocensura se circumscriu a dades negatives d’alguns personatges o
col·lectius en assumptes molt tangencials respecte a la història del
monestir, ja sigui per fugir de la morbositat o perquè, senzillament,
no li aportaven res respecte a la intenció de l’obra. Quan no és així,
l’autor no dubta a entrar en matèria.
El cronista apareix actiu a la recerca d’informació per bastir la
crònica. Per exemple, quan malgrat els intents no pot donar explicació
sobre la pèrdua i posterior recuperació de Concabella —“encara que·m
só informat dels pares vells y antichs d’esta casa, no n’he pogut saber
rastre, ni per escrit ni per tradició” (p. 209)— o quan pregunta al monestir veí de la Vall d’Hebron pels priorats de Mateu Blanc —“segons
yo demaní en aquella casa” (p. 482).
Abans de procedir a l’anàlisi de les fonts emprades, és necessari
advertir que ens basem en les citacions explícites donades per l’autor
en el propi text. Aquestes citacions, però, constitueixen un percentatge
relativament petit del total d’informació de l’obra. En la majoria de
casos l’autor no va creure necessari informar sobre la procedència
de les dades, ja sigui perquè es pot deduir de referències anteriors o
bé perquè pressuposa que el lector —recordem que anava adreçada
als oﬁcials del monestir de Sant Jeroni de la Murtra— les pot deduir
i localitzar. En aquest sentit, és signiﬁcatiu que les citacions documentals siguin més abundants al principi de l’obra. Malgrat que no
n’hi hagi d’explícites en un gran nombre de casos, reaﬁrmem que els
criteris d’objectivitat, rigor i fonament en fonts històriques són la base
del document.
la font
t. Gràcies a l’anàlisi dels casos en què es detalla
d
emprada, creiem
iem que es pot deduir majoritàriament l’origen
l’orig de la resta
d’informació aportada per l’autor.198
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A banda, disposem de la informació que el cronista, en una mostra
més del segell historiogràﬁc del text, aporta respecte als principals llibres
que consulta, com l’autoria, el període en què van sorgir i la tipologia
de dades continguda. No cal dir el valor que tenen quan pràcticament
tot el conjunt documental està perdut o desaparegut.
Dividim les fonts utilitzades per Francesc Talet en tres grans grups:
documentals, orals i personals. A banda, utilitzà algun altre suport bibliogràﬁc ja editat, com analitzarem més endavant. La quasi totalitat de
les fonts documentals consultades pel cronista procedia de l’arxiu del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Constituïen majoritàriament la
documentació generada en l’administració de la comunitat, ja sigui amb
objectiu econòmic (control de la despesa, coneixement de la situació
comptable, etc.), arxivístic (custòdia dels títols de propietat, professions
monàstiques, etc.) o espiritual (obligacions de misses, aniversaris, etc.).
Com a única excepció, citem les dades extretes de la marmessoria del
fundador, Bertran Nicolau, que procedien de l’arxiu del monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, ja que el prior d’aquest cenobi era un
dels marmessors testamentaris (p. 132).
Fonts documentals
La documentació consultada a l’arxiu de Sant Jeroni de la Murtra citada explícitament a l’obra està formada per documentació en
pública forma, per un conjunt de llibres (de testaments, de frares, de
despeses, de rebudes, de la caixa, de misses i aniversaris, de Concabella i Gra, de la taula de Barcelona, d
d’actes
actes capitulars i de ròtols del
capítol general),
quart), memòries
al), tres capbreus (vell, nou o tercer i quar
de frares i altres
tres de menor entitat que enumerarem més endavant. A
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on es custodia la part de la documentació
d
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59
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de despeses, de tot el conjunt documental consultat per Francesc Talet
al principi del segle XVII.199
Hi ha onze referències a pergamins conservats a l’arxiu de Sant
Jeroni de la Murtra,200 tal com testimonia el cronista amb expressions
com “ab una bulla de pregamí que està en lo arxiu d’esta casa” (p. 144),
“està la carta en nostre arxiu” (p. 205) o “que també està en nostre
archiu en pregamí y ab son sagell” (p. 282). En altres casos, tot apunta
al fet que eren originals o trasllats autenticats.201 En un cas el cronista
especiﬁca que el suport d’un document, un arbitratge entre el monestir
i Guerau d’Espés relacionat amb els llocs de Gra i Concabella, era el
paper.
El llibre amb un major nombre de citacions i un dels més utilitzats al llarg de l’obra és el de les despeses. El procurador hi anotava
els pagaments abonats per proveir de béns i serveis el monestir, tal
com es posa de manifest en diferents ocasions —“com consta en lo
Llibre del Gasto del Pare Procurador” (p. 383), “com ne fa memòria lo
pare procurador en lo Llibre de les Despeses” (p. 422)—, per la qual
cosa considerem que es pot identiﬁcar amb el Llibre del Procurador
—“y consta de les despeses en lo Llibre del Pare Procurador” (p. 321),
“segons he trobat en los gastos del pare procurador” (p. 552).
Quant a la informació continguda, hi trobem tot tipus de despeses:
obres en el monestir i en altres béns immobles de la comunitat, viatges,
costes de processos judicials o en l’administració de la justícia senyo-

199. Val a dir, però, que a l’ACA hi ha documentació dels segle XV i XVI que podria
haver estat consultada
ultada pel cronista, malgrat que no consti que ho fos (MH, vols. 2490,
2496, 2504-2511,, 2517, 2518, 2522, 2523, 2527, 2528, 3779, 3782, 4131
4131, 4132, 4401).
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rial, regals per a hostes il·lustres, manteniment d’alguns benefactors,
dels religiosos desplaçats del monestir per malaltia i els dels visitadors
i conﬁrmadors en les seves funcions a la Murtra, compra d’objectes
litúrgics, llibres, esclaus, roba i pagaments de deutes contrets per la
comunitat.202 Aquesta llista correspon a aquella informació en què el
cronista diu explícitament que procedeix del Llibre de Despeses, però
no és difícil deduir al llarg de l’obra més dades sorgides d’aquesta font
documental.
Entre aquesta informació de caràcter econòmic, el cronista aproﬁta per extreure’n altres dades força interessants i que, especialment
durant el segle XV, no trobava en altre tipus de documentació. Hi pot
identiﬁcar, per exemple, el nom del procurador que tenia cura del llibre
i, gràcies a les anomenades “cartes cuenta” —balanços econòmics que
havien de ser ﬁrmats per la plana major de la comunitat—, també el
del prior i el del vicari, el de visitants il·lustres, conﬁrmadors, visitadors, durades de visites, etc.
El ventall és ampli i irregular, ja que depenia del nivell de detall
amb què els procuradors fessin els apunts en el llibre. A mesura que
el monestir amplià i millorà la documentació generada, el Llibre de
Despeses serví principalment per donar notícia exclusivament de les
despeses, i ja no era necessari buscar altres dades que són aportades
per altres conjunts documentals (Llibre de Capítols Conventuals, Llibre de la Caixa, etc.). No és estrany, doncs, que més de la meitat de
les referències explícites al Llibre de Despeses corresponguin al segle
XV —que només ocupa una cinquena part en extensió del text— i que
la darrera sigui
gui de l’any 1579.
Si el Llibre
ibre de Despeses era responsabilitat del procurador,
pr
els
n cura del Llibre de la Caixa.203 S’hi anotaven els ingressos
caixers tenien
que rebia el monestir,
r la procedència dels quals era molt vvariada: venda
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d’informació
formació éss la que a
fo
apareix
p eix en un fragme
par
fragment del llibre del
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( 385)— durant
el primer triennii de Mateu Blanc (1532-1535), en què Jaume Roqueta tingué els oﬁcis
de vicari i caixerr conjuntament.
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de vi i llenya, estada de visitants, almoines o manlleus dels benefactors,
empenyoraments, llegats testamentaris, sepultures, encàrrecs de misses,
emoluments dels religiosos que exercien de predicadors i liquidació
econòmica com a resultat de sentències judicials favorables. Tenia diferents apartats, tres dels quals hi són especiﬁcats: vendes, manlleutes i
caritats. La referència més antiga és de l’any 1461 i la darrera de 1604.
El propi Francesc Talet, en exercici de les funcions de caixer, en
remodelà el format en el trienni 1582-1585. Gràcies a la ressenya que
en fa, es pot conèixer la ﬁnalitat del llibre: “A la ﬁ de cada any, una
carta cuenta donant rahó de tot lo de aquell any; y aprés de ella, se
posà lo estat de la casa. De manera que cada any poden saber lo que
s’és cullit de grans, axí en casa com en la granja y Thous, vi y tot lo
demés que y ha en casa; y fer lo balans de un any ab l’altre, cosa que
ha donat contento a tots los que u an vist y entenen aquella màchina”
(p. 685).
Justament les “cartes cuenta” del Llibre de la Caixa —la darrera
del Llibre de Despeses i la primera del Llibre de la Caixa són del trienni 1529-1532, per la qual cosa sembla que el darrer en prengué el
relleu— permeten al cronista conèixer una dada tan valuosa com l’estat
econòmic de la casa, amb regularitat a partir de la dècada de 1580 i
amb intermitència anteriorment.204 Cal destacar també que en el Llibre
de la Caixa es registrava el nom de molts visitants del monestir. Com
s’ha comentat en el Llibre de Despeses, aquesta informació és molt
irregular, perquè depenia de si el caixer deixava constància dels noms
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més aprofundit, amb els que el cronista dóna notícia d’aquesta època.
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de Rebudes, el cronista n’extreu notícies sobre ajuts de benefactors i de
l’orde, pagaments en concepte d’hostatjament i ingressos per deutes o
empenyorament de llibres.206
Un dels documents més utilitzats és el dels actes capitulars, en
què s’informaven les propostes que realitzava el prior a la comunitat,
reunida en el capítol conventual, i sobre les quals havia de prendre una
decisió, tal com estipulava la normativa jerònima. Presenta l’avantatge
que hi apareixen els afers més importants que afectaven el monestir i,
generalment, amb una redacció prou minuciosa perquè es poguessin
comprendre els assumptes sobre els quals es deliberava. Almenys, així
es pot comprovar en l’únic que s’ha conservat, el tercer, que abasta
el període 1598-1661. En ell, per a cada capítol s’hi anota la data de
la reunió, els capitulars presents, les propostes del prior i la decisió
presa per la comunitat. Hi són habituals al ﬁnal les signatures d’alguns
religiosos.
Aquesta valuosa font documental va començar-se a compilar a partir
del segle XVI, sembla que gràcies a la iniciativa de Pere Benajam.207 El
primer llibre —anomenat en una ocasió com “lo Llibre Vell dels Actes
Capitulars” (p. 485)— començava l’any 1520208 i ﬁnalitzava a la dècada
de 1550. Els actes s’anotaren aleshores,209 i ﬁns al 1597, en un segon
volum; i a partir de 1598, en l’actualment consultable tercer llibre.210
La tipologia d’afers inclosos en els capítols és molt variada, ja
que pot atènyer qualsevol àmbit de l’activitat de la institució, ja sigui
econòmica (compres, acceptació d’herències, concòrdies, plets, etc.) o
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coexisti durant alguns
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espiritual (germandats, institucions de misses, recepció de donats, etc.).
Molt interessants són les nombroses referències a obres a l’ediﬁci, com
les de la capçalera de l’església o la construcció de la nova hostatgeria.
El Capbreu Vell, avui sortosament conservat, és la següent font
documental amb més referències explícites a l’obra, una vintena. Es
tracta d’un llibre miscel·lani, que conté transcripcions d’escriptures relatives al monestir i un bon nombre de notícies i fets diversos. Segons
especiﬁca el cronista, fou començat per iniciativa del prior Romeu
Borrell, com a molt tard a mitjan segle XV, i fou remodelat i ampliat
per Pere Benajam durant el primer quart del segle XVI. Podem dir, però,
que s’hi anà afegint informació força temps després de la intervenció
de Benajam, com ho testimonia les diferents mans que completaren
les breus recensions dels priorats ﬁns a l’any 1604.211
El nom del llibre es deu al fet que una part important, la central,
conté una llista de les rendes del monestir en el segle XVI, majoritàriament censos i censals.212 El que dóna més valor a aquest document, a
banda de les escriptures relacionades amb la fundació monàstica que
hi ha al principi —llicència apostòlica, dotació, llicències per al trasllat
des de Sant Jeroni de Montolivet, compra de la casa de la Murtra—,
és la minuciositat amb què es relaten tot un seguit d’assumptes importants per a la història del cenobi. D’aquí que sigui una font adient per
explicar episodis del segle XV i primer quart del XVI, que representen la
totalitat menys una de totes les referències. A partir d’aleshores, altres
fonts, especialment els llibres d’actes capitulars, acaparen l’atenció del
cronista.
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aquestes tres referències. Ara bé, atenent la informació que proporciona el cronista sobre l’autoria del Capbreu Nou a Francesc Boïgues,
religiós que prengué l’hàbit a Sant Jeroni de la Murtra en el trienni
1545-1548,214 es pot arribar a dues conclusions: que la seva redacció no
devia comportar noves aportacions respecte al Capbreu Vell en afers
del primer segle del monestir; i que es basava sobretot en l’aspecte
purament econòmic, deixant de banda el conjunt de notícies que són
la base de moltes de les dades extretes pel cronista.215
A continuació tenim el Llibre de Misses i Aniversaris, que permet
a l’autor donar notícia dels benefactors més destacats del monestir, o
almenys d’aquells que donaren alguna renda per a la celebració de
sufragis. I és que el llibre contenia les obligacions espirituals contretes
per la comunitat a canvi de la corresponent recompensa econòmica en
forma de pagament anual i també les pactades amb altres monestirs,
conegudes al text com a germandats. Era fonamental, per tant, que no
se’n perdés la memòria.216 El benefactor més antic del qual s’aporten
notícies gràcies a aquesta font és Joan Vidal (1448) i el darrer, Joana
de Castro (1558). De ben segur que el ventall cronològic augmentaria
amb l’atribució a aquesta font d’altres notícies anàlogues que el cronista
no referencia explícitament. Així, per exemple, en els dos que s’han
conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, compilats als segles XVII i
XVIII,217 hi apareixen benefactors més antics, com el propi fundador,
Bertran Nicolau.
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Aquest llibre fou també obra de Francesc Boïgues,218 que havia
practicat de notari abans d’ingressar a la Murtra, i a qui s’atribueix
també el Llibre de Testaments, “ont estan continuats los testaments o
clàusules d’ells que són per al propòsit de nostra casa” (p. 454), document actualment conservat. El títol complet de l’obra és Llibre dels
testaments, legats, successions, abintestat, adiudicacions y donacions
fetas en favor del monastir de Sanct Hierònym de la Vall de Belem,
àlias de la Murta, del bisbat de Barcelona, i té data de 1550. Està
format majoritàriament per còpies de clàusules testamentàries —hi
ha alguna altra tipologia, com sentències, donacions o privilegis— que
afectaven directament el monestir.219 Consta l’ús explícit d’aquesta font
pel cronista en nou ocasions: set de benefactors (sis del segle XV i un
del XVI) i dues concòrdies relacionades amb el rector de Tous.
El Llibre dels Frares, bé que citat només sis vegades, permet a
l’autor esmentar al principi de cada trienni el nom dels novicis que
prenien l’hàbit o professaven, així com el dels donats que es vinculaven al monestir.220 És un cas eloqüent de la poca necessitat que el
cronista tenia de citar contínuament les fonts. ¿Tenia sentit repetir al
principi de cadascun dels capítols que coneixia els nous membres de
la comunitat gràcies al Llibre dels Frares? El procediment de Talet és
dir-ho la primera vegada (triennis de Romeu Borrell) i després només
de forma esporàdica. És signiﬁcatiu que en tres de les sis ocasions
esmenti el Llibre dels Frares perquè no hi troba la professió d’algun
religiós (Benet de Santjoan, Gabriel Andreu i Joan Tudela).
El Llibre de la Taula de Barcelona és citat tres vegades corresponents als anyss 1455, 1456 i 1461. En els dos primers casos
caso s’especiﬁca
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per via judicial sol·licitaren Miquel Pasqual i Arnau Esquerit sobre
la casa de la Murtra. Segons el cronista, el prior Planes, que morí el
1466, també l’utilitzà. A partir d’aquesta data, no hi ha cap referència
al Llibre de la Taula, malgrat que consten diferents pagaments que s’hi
realitzaren. Tot sembla indicar que es devia eliminar i que s’inclogué
aquesta informació en altres llibres, possiblement el de la caixa.
Gràcies al Llibre de Concabella i Gra, Talet pot explicar a bastament la causa dels conﬂictes que patí el monestir arran de la possessió
d’aquests feus, per la qual cosa n’elogia el promotor, el prior Romeu
Borrell, que féu “un llibre particular de Concabella y Gra, a ont estan
molt llargament continuats tots los actes y escriptures de què pogué
tenir notícia des de l’any 1308 ﬁns en lo de 1444, proseguint en substància totes les demandes, plets y qüestions que, aprés que foren los
llochs del monestir, se mogueren ab los proceïments d’ells” (p. 164).
El darrer llibre del qual es dóna notícia és el Llibre Vell dels Ròtols. Els ròtols eren les ordres o les instruccions que el capítol general
enviava a totes les cases de la congregació. Cal suposar, per tant, que
algunes de les informacions que el cronista escriu referides als capítols
generals —almenys totes en les quals parla directament de ròtols— les
extreu d’aquesta font documental, en què es devien recopilar tots els
que afectaven directament el monestir jerònim badaloní.222
En comentar alguns episodis de la vida del frare Jaume Roqueta,
concretament de l’agressió que li féu un frare de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, el cronista diu que es basa en la informació continguda en
el Capbreu Vell,,223 escrita p
per Pere Alzina,, i d’“un q
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sancts d’esta casa” (p. 375). D’aquest quadern procedeixe
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Roqueta.225 El més versemblant és que aquesta opinió va ser llegada
per via escrita, ja que entre la mort de Jaume Roqueta i l’ingrés de
Francesc Talet al monestir disten uns trenta anys. Res no permet deduir
d’on procedia la informació o si les memòries de Pere Alzina eren la
continuació del que Jaume Roqueta havia iniciat anys abans. Sí que
podem dir, però, que si algun monestir va proporcionar dades abundants
de frares virtuosos per a la història general dels jerònims encarregada
a José de Sigüenza, aquest va ser Sant Jeroni de la Murtra, d’on són
professos setze dels religiosos biograﬁats, una de les xifres més altes de
tota la congregació, la qual cosa indica clarament que sí que hi devia
haver ja una tradició de recollir aquest tipus d’informació.
Una altra font molt útil al cronista, sobretot per defensar la seva
opció de no vendre el feu i la jurisdicció que els jerònims tenien a Tous,
era un conjunt de memorials que “estan en lo arxiu, en lo calax de les
scriptures de Thous” (p. 547). Se n’especiﬁquen quatre: un datat l’any
1506; dos escrits pels volts de 1562 pel frare Joan Puig i el mercader
Joan Bolet, i un darrer de 1603 elaborat pel mateix cronista.226 Un
altre memorial, escrit pel frare Joan Barceló, permet al cronista fer
una àmplia narració dels estratagemes de Mateu Vidal en contra del
monestir amb relació a l’heretat d’Isabel Pou (p. 411).
Altres fonts documentals emprades pel cronista són: les cartes de
professions —tres referències—, un llibre i uns quaderns amb exercicis espirituals del prior Mateu Blanc, escrits cientíﬁcs del novici grec
Nicola,227 una carta de visita de 1542, una carta enviada des de Roma
pel cardenal Alessandro Riario, i el document de rehabilitació del prior
Llorenç Daviu
u pel deﬁnitori.228
Hi ha dos altres tipus de dades que l’autor va extre
extreure d’alguna
font documental
ntal que no és explícitament designada. En primer lloc,
a partir del priorat corresponent als anys 1545-1548 anota
ano els frares
difunts de cada
da trienni, jja
a “q
“que
que p
puix
uiix de
de assí
assí avant trobe memòria de
assò, no dexaré
aré de continuar-la,
contiinu
n ar-la, q
que
ue no serà mala curio
curiositat, com és
la dels qui prenen
renen l’hàbitt y quin
n pr
prior
rio
i r lo
od
donà”
onà” (p. 464). Ens inclinem
a pensar que no es tract
tracta
especíﬁc
hagués
ctta d’un
n lllibre
liibr
bre espe
p cíﬁc d’òbits, perquè
p
estat més propi
cronista
haver-ne
opi del cron
nis
i ta h
avveerr-n
aver
ne fett algun tipus de menció, com

225. “Lo pare vicari, fra
ra B
Benet
enet
ene
n t R
Rosseta,
o eta
os
oss
eta,, d
et
de
e q
qui
ui deya aquell altr
altre sanct pare, fra
Jaume Roqueta, grans alabanç
alabanças
çass y llahors,
llah
lahors
or , gloriant-se
ors
glor
orriant-s
ia
ian
ant e de ser-li estat dexeble”
de
(p. 241).
A, MH, lligall 276.
276.
6.
6.
226. ACA,
227. “Sabia
bia molt bé mathemàticas,
ma
attheemàt
àtica
ica
as, astrologia,
astrol
ast
rol
ro
olo
og
ogi
g a, arithmètica, òptica
òptic y moltes altres
scièncias naturals,
ls, de què resten en lo nostre arxiu molts instruments, y també escrivia
admirablement” (p. 502).
228. “Lo qual paper estigué molt temps dintre la arca del nostre archiu” (p. 723).
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sí fa pel Llibre de Testaments o el Capbreu Vell. Possiblement les dates
de defunció s’anotaren al Llibre dels Frares o en el Llibre de Misses i
Aniversaris, sense que es pugui descartar alguna altra tipologia.
En segon lloc, el cronista narra un conjunt de crims ocorreguts a
Tous que el monestir, com a detentor de tota la jurisdicció del terme,
havia de resoldre, la qual cosa implicava la detenció dels malfactors,
la incoació d’un procediment judicial i l’execució de la sentència, que
en alguns casos fou la pena de mort. La gran minuciositat amb què
són descrits i la distància superior a la dècada respecte a l’ingrés del
cronista al monestir (triennis 1545-1548, 1557-1560 i 1560-1563) indueixen a pensar que consultà documentació dels processos judicials.
Fonts orals
Un altre gran grup de fonts emprades és el constituït per les
transmeses oralment. N’hi ha prop d’una quarantena explícitament consignades com a tals per l’autor, totes menys tres referides a episodis,
fets o personatges anteriors a l’ingrés de Francesc Talet al monestir.
Les excepcions són les notícies sobre la poca cura en la confecció d’un
capbreu a Tous (p. 611), els funerals celebrats per la mort del vicari
d’aquesta població, Joan Fuster, l’any 1586 (p. 704-705), i el capítol
general de 1591 (p. 720-723).
A banda d’aquestes tres referències contemporànies a l’estada de
Talet a Sant Jeroni de la Murtra, però en les quals no va participar,
la resta són anteriors al darrer quart del segle XVI i quasi exclusiva229
ment li foren
n comunicades per membres de la comunitat,
comuni
perquè
les coneixien personalment o perquè eren una tradició. No
N és estrany,
doncs, que s’informi
informi dels pares més antics, alguns dels quals
q
eren els
seus mestres.230 En tres ocasions especiﬁca el nom del frare
f
del qual
229. Només
més hem detect
detectat
cttat un cass en què la
a iinformació
nformació no procedeix
proce
de dins del
monestir. Quan comenta l’estatt d
dee tristes
tristesa
esa
es
a een
n què que
quedaren
q
daren els veïns d
de l’ermità Mateu
Blanc quan tornà
nà al monestir
monestir,
r, diu
diu “tant
“ta
ant
n se
s entristiren
entristir
ti en y melancolizaren
melancolizare los convehins
que estaven junt de sa hermita
a perqu
perquè,
uè,
è com
com el
ells
ls mat
m
ma
matexs
exs digueren” (p. 481).
230. Un bon conjunt d
d’expressions
’expreessiions en
e són
n ttestimoni:
estimoni: “que segons
seg
entenguí de
alguns pares ancians
cians d’esta ca
casa”
asa” (p.. 313
313),
1 ), “y
y segons
on entenguí de alguns
algun vells que·l conegueren” (p. 419),
9), “ohí a dir a
alguns
lguns vel
vells”
lls”
ls (p
(p. 427),
427
7),
) “no la he trobada escrita, sinó que
sols se té per tradició,
adició, y yo u h
he
e oyt
oy
ytt a d
dir
ir a a
ir
alguns
lguns
lgu
lg
n pares antichs d’est
d’esta casa” (p. 419),
etc. Sens dubte, també són elss p
pa
pares
ares
rees més
res
més antics
antics
anti
ntiics
cs del
d monestir els que es
de
e troben darrere
a habitual quee té el
e cr
ccronista
onista
oni
sta
ta de
e re
rreferir-se
ferir-se a les fonts d
d’una altra forma
de tipus oral, i és
dient que coneixen
xen els fets narrats
na
arra
rrats
ts o el
el personatge
pers
ersona
ona
on
na
n
a
atge
tg descrit —“que realment
tge
tg
real
diuen tots
los qui l’an conegut”
gut” (p. 498), “que segons diuen los qui·l conegueren” (p. 453), “segons
yo me informí de alguns que tenien més notítia de aquest negoci que
qu no yo per ser
trobats en aquella
la temporada” (p. 515), etc. És usual també la referènc
referència genèrica a la
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procedeix la informació: Miquel Galceran Garbeller (p. 319), Jaume
Ferrer (p. 464) i Gabriel Sumes.231 En un cas, ﬁns i tot, s’arriba a especiﬁcar la cadena de procedència: la trobada de l’emperador Carles
amb Damià Marruf, frare jerònim que visqué una temporada com a
ermità a Palamós, va ser explicada pel protagonista a la comunitat,
la qual després ho transmeté a les noves generacions.232 Cal tenir ben
present que gran part d’aquestes tradicions són bolcades a la crònica
començat el segle XVII, quan alguns dels frares que li havien transmès
la informació ja havien mort.
Entre els continguts procedents de les fonts orals sobresurten els
que fan referència als aspectes personals de frares (Agustí Galceran de
Gualbes, Pere Alzina, Mateu Blanc, Sadurní Castelló, etc.) o de benefactors (Bertran Nicolau, Joan II, Miquel Albanell, etc.). És un llegat molt
valuós, perquè és un tipus d’informació que difícilment es troba en les
fonts escrites. Creiem que no és agosarat atribuir a fonts orals altres
notícies, tant per la seva naturalesa i l’alt grau de detall que contenen,
com perquè només podien haver estat transmeses per algú, diferent
del cronista, que hagués participat directament en els esdeveniments.
¿Com, si no és per transmissió oral, pot informar sobre les vicissituds d’algunes eleccions priorals conﬂictives, com les de 1542 o
1560? ¿I com pot conèixer la reacció que va tenir un pagès veí del
monestir quan el prior Sumes va proposar comprar-li un terreny boscós per plantar-hi vinya? (p. 495) I sobre la resposta de Pere Alzina a
l’intent dels visitadors que el monestir tingués un procurador seglar?
(p. 531-533) Però no tan sols sobre fets anteriors a l’arribada de Talet
a Sant Jeroni de la Murtra. ¿A què es poden atribuir els relats
detallats
re
de les morts, a Barcelona, de Miquel de Clariana (p. 73
733), Joana de
Castro (p. 514-516)
4-516) o la senyora Olivera (p. 544-545)? ¿¿I la resposta
que Felip II donà als seus consellers indicant-los que volia
visitar la
vo
Murtra, malgrat
que
això
pogués
grat el retard
d q
ue a
ue
aix
ixò po
ixò
ix
pogu
gué provocar? (p. 677) De ben
gués
gu
segur que aquestes
notícies
arribaren
frares amb qui el
uestes notíc
cie
i s li arrib
baren a ttravés
ravés dels frare
cronista compartí
recreacions
monestir
Jeroni de la Murtra
partí recreaci
cions en
ci
n eell mo
m
nest
stir de Sant Jeron
st

tradició —“però basta que sapi
sapiam
p am per
pi
pe tr
ttradició
adi
ad
d ció an
antiga”
nti
ti
tiga”
(p. 135), “no de
dexaré de dir una
tradició antiga assí, a la ﬁ, que
ue va de pares
p
pares
e a ﬁlls”” (p. 301), etc.
231. Francesc
ncesc Talet
T
conegué
cone
on gué personalment
peerso
rss nal
n mentt ttant
na
ant Miquel Galceran
Galcera Garbeller com
Jaume Ferrer. No creiem, però,
rò, que
rò
q e cone
qu
cconegués
one
n gué
gués
ués eell prior
p
Gabriel Sumes
Sumes, mort el 24 de
novembre de 1571.
71. Per tant, la
a n
not
notícia
otíci
ícia
a ssobre
obr
b e ll’estada
’e
’es
esta
stad
t a de Mateu Blanc en una ermita
ta
ue “referia lo ma
matex
ttex
e pa
p
re fra
ra S
um s” (p. 470), possible
ume
empordanesa que
pare
Sumes”
possiblement va arribar
a ind
n ire
reecta.
cta
a
al cronista per alguna altra via
indirecta.
232. “Que
ue no·m recorde las quantitats que·m digueren los qu
qui contaven esta
hystòria, que éran
an nostros mestres, qui·l conegueren molt bé al matex p
pare fra Marruff,
y ell los ho contava
ava moltes voltes, estant en conversació” (p. 342).
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i que li llegaren fets del passat recent —aquest tipus de notícies són
majoritàriament de mitjan segle XVI— com d’altres de contemporanis
que no havia viscut personalment.233 En tot cas, des del nostre punt
de vista cal tenir molt en compte la naturalesa indirecta d’aquestes
informacions per valorar-ne adequadament el grau de versemblança.
Experiència personal
Finalment, el coneixement i l’experiència directes de l’autor són al
darrere d’un bon nombre de dades, especialment quan historia els priors
sota el govern dels quals va residir al monestir. És molt freqüent que
en referir-se a notícies del passat les posi en relació amb el present,
entès com el temps de redacció del text, ja entrat el segle XVII. Així,
un procediment molt usual és donar informació recent quan esmenta
algun element del monestir (dependències, objectes litúrgics, làpides,
quadres, retaules, etc.).234 Molt abundants són els episodis aportats pel
cronista per coneixement directe, concentrats en el període historiat en
què ell formà part de la comunitat (1572-1604). Molt poques vegades
fa explícita la seva condició de testimoni presencial.235
Malgrat aquestes mínimes referències sobre la presència de Francesc Talet, creiem que una gran part dels esdeveniments narrats a partir del trienni de Francesc Rovirola (1573-1576) s’han d’emmarcar en
aquest tercer tipus de font. ¿Quina necessitat tenia el cronista d’acudir
a la documentació escrita per explicar fets que va viure de primera
mà? Per aquesta raó, alguns episodis són descrits amb una profusió de
dades totalment
ent inexistent en temps anteriors. Alguns dels
del episodis en
què millor ess pot apreciar aquesta diferència són les visites
vis
reials de
Carles I (1519)
9) i la de Felip II (1585). Si per a l’estada de l’emperador
tan sols pot donar el nom d’alguns cortesans que havien estat anotats
en el Llibre de la Caixa
Caixa,
a, en lla del segü
següent
g ent monarca pro
proporciona un
233. Altres
res exemples: història
hi
història del
del donat
donat Jaume
Jaum
au e Serra (p. 557-5
au
557-561), visita per a
la reforma del monestir de Bellpuig
Bell
el puig d
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e lles
e Avellanes
es
Avellan
A
nes (p. 562), vinculació
vincula
del bisbe de
Sogorb amb Sant
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a V
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all d’He
d’Hebron
’He
Hebro
He
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bro
n ((p.
p. 47
473
473-474).
7 -474).
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a
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l daren
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a que
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eesculpida
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lpi
pida ab ses armes dam
p
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esta
sta part,
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art,
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e ttà
es
à cuberta”
cu
cub
u eert
r a” (p. 447); “concertaren
“concer
la llibreria
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o a ont
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uy se posen los llibres del
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com xichs, de què·ns
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n lo
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((p.. 467
4
467).
67
6
7).
).
235. Una
a excepció és quan descriu el caràcter reservat del fra
frare Guerau Altarriba: “de qui puch
ch yo donar bona relació, perquè·l conaguí uns quants
quan anys ans que
morís” (p. 533).
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relat molt complet, que inclou dades molt curioses sobre les pròpies
reaccions del rei, especialment a la col·lació que li fou servida a les
estances de l’Obra Nova (p. 677-678).
A partir de la pròpia experiència, el cronista realitza semblances de
frares i benefactors, relata visites il·lustres (emperadriu Maria, cardenals,
bisbes, virreis, etc.), descriu conﬂictes interns de la comunitat, explica
les vicissituds per la compra de la rectoria de Reixac o la relació, a
voltes tensa, amb els touencs, entre d’altres notícies.
Bibliograﬁa
Quant al suport bibliogràﬁc, Francesc Talet realitza més de trenta citacions de la Historia de la orden de San Jerónimo de José de
Sigüenza, que designa com a cròniques de l’orde. Totes pertanyen al
quart llibre de la segona part, publicada l’any 1600, on es consignen
les vides dels frares més destacats en virtuts de cada monestir, en un
to clarament hagiogràﬁc.
Com que no pretén, com hem vist a l’apartat sobre la ﬁnalitat
de l’obra, endinsar-se en aquest terreny, les citacions només són per
assenyalar al lector —recordem que l’obra estava destinada als frares
de la comunitat— que la vida d’un cert religiós es trobava a l’obra de
Sigüenza, per la qual cosa indica sovint el capítol i la plana del llibre.
No té cap interès a repetir l’insigne historiador de l’orde jerònim perquè la ﬁnalitat de la crònica és ben diferent, com es veu reﬂectit en el
fragment següent a propòsit de Mateu Blanc: “lo demés que passà en
sa vida y en sa mort conten les nostres chròniques, en lo llibre quart
(capítol 27), admirablement y ab galant y gentil estil y, axí, no tinch
que enbrutar assí lo que allí està tan apurat y net” (p. 4
483).
Dels setze
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de l’orde, Talet
libre quart de
de lla
a se
ssegona
gona
gona
go
ap
art de la història d
ar
dóna referències
cies de dotze,
e 236 a les q
e,
quals
uals han
an de sumar-se le
les de Francesc
Domènec, profés
ofés de San
Santa
nta
t Maria
ia
ad
de
e la M
Murta,
urta, i Alonso d
de Guadalupe,
a Señora
Señor
ora
or
a de
d la E
strella i prior de la Murtra.
profés i priorr de Nuestra
Estrella
a cap al·lusió
al·lussió
i a a
lttre
ress llibre
es que hagin ser
No es fa
altres
llibres
servit de suport
en la seva tasca
asca historiog
historiogràﬁca.
o ràﬁc
ﬁ a.
a H
Havent
aventt recollit un gran nombre de
dades del text
xt que no po
poden atri
at
atribuir-se
tri
r bu
b ir-see a cap de les an
anteriors fonts
236. Jaume
me Planes, Reginald
Regi
ginal
gi
na
nal
a d de
de Roan,
Roan,
oan
an, Miquel
Miqu
iqueel Piquer, Pere Alzina
Alzina, Joan Cardonet,
Bernardí Aguilar,, Jaume Roqueta
Roqueta,
eta
eta,
ta G
Galceran
alc
lcera
lc
eran
an A
Agustí
gu
gus
ustí
us
stí
t de
d Gualbes, Pere Torre
T
Torres, Pere Benajam,
Gaspar Fontarnau
au i Mateu Blanc. No apareixen Llorenç Hospitaler, Pere
Pe Forner, Benet
el Penitent i Peree de Vilaseca (José de SIGÜENZA, Historia de la Orden de
d San Jerónimo,
vol. 1, p. 555-594).
4).

94

CARLES DÍAZ MARTÍ

analitzades, hem arribat a la conclusió que només va ajudar-se d’algun o d’alguns llibres d’història, tal com confessa quan es refereix a
la Guerra Civil Catalana (1462-1472) —“segons cóntan las hystòrias”
(p. 190) i “com conten las hystòrias” (p. 201). Especialment abundants
són les que tenen per objecte la monarquia: genealogia (des d’Alfons
el Magnànim ﬁns als ﬁlls de Felip II), l’esmentada guerra, les celebracions de Corts —Montsó (1479), Barcelona (1564), Montsó (1585)—,
les lluites dinàstiques a la mort del rei cardenal portuguès Enric, etc.
Especiﬁca, per exemple, els dies de defunció de Joan II i del príncep
Carles de Viana, o el repartiment dels regnes a la mort del Magnànim.
Opinem que d’altres dades que apareixen en el text no són de
procedència bibliogràﬁca, sinó oral, com possiblement alguns fets històrics contemporanis al cronista, com la successió de Felip II al regne
de Portugal. La bibliograﬁa es limitaria, per tant, a l’obra de Sigüenza
i a algun llibre d’història.
En conclusió, l’ús de diferents tipus de fonts, amb l’ajut concret
d’algun llibre d’història ja publicat i de l’obra de Sigüenza, són la base
del text. Si en historiar el segle XV i primera meitat del segle XVI, tan sols
té a l’abast les fonts documentals generades en la gestió i administració
del monestir, a mitjan segle XVI comencen a sorgir relats de procedència
oral que li foren explicats pels frares amb més anys d’antiguitat en el
cenobi. A partir del tercer quart de la setzena centúria, un cop Talet
és a Sant Jeroni, el text s’enriqueix amb la seva pròpia experiència.
LA
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(1701).237 Pràcticament tots els ordes monàstics van encarregar treballs
la ﬁnalitat dels quals era proporcionar un relat mític o llegendari del
seu origen i on era habitual incloure la biograﬁa de frares sants.238
Les diferències de la crònica amb aquesta literatura són prou
evidents ja des de la mateixa ﬁnalitat dels textos: una història al servei
d’un objectiu retòric, moralitzador i hagiogràﬁc vers una història oberta
i objectiva de la qual se n’han d’extreure conclusions per al futur; una
història encarregada i tutelada per l’autoritat vers una història fruit de
la iniciativa lliure; una història propagandística i gloriﬁcadora de la
institució239 vers una història al servei de la gestió de la quotidianitat.
Així és també en el camp estrictament jerònim, com ho evidencien la història de l’orde de José de Sigüenza o d’altres centrades en
un monestir, com seria el cas del de Santa Engracia de Saragossa, que
devem a León Benito Martón i que fou editada ja ben entrat el segle XVIII, o de Guadalupe al segle XVII.240
Per trobar obres publicades amb un enfoncament historiogràﬁc
més objectiu i racionalista hem d’avançar força en el temps. A Poblet
no és ﬁns al 1746 que veu la llum la Historia del Real Monasterio de
Poblet, de Jaume Finestres, que malgrat centrar-se a demostrar l’antiguitat del cenobi, presenta una metodologia analítica i crítica.241 I fou
el pare Jaume Pascual, de l’escola historiogràﬁca de Bellpuig de les
Avellanes, el primer a sintetitzar una història completa de Vallbona de
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les Monges basada en fonts documentals, ja l’any 1800.242 De ﬁnal del
segle XVIII i inici del XIX és un ambiciós projecte historiogràﬁc montserratí, del qual se n’han conservat dos documents realitzats per Benet
Ribas i Calaf: una Història de Montserrat (888-1258) i els Annals de
Montserrat (1258-1485).243 Mencionem també una història sobre la Casa
de Déu, un monestir agustinià situat a Castellví de Rosanes i fundat
per Bertran Nicolau, que fou escrita per un dels seus religiosos, Josep Quer, l’any 1753. Presenta paral·lelismes amb Francesc Talet, com
l’estructura cronològica i l’objectiu de donar a conèixer amb detall els
drets i els privilegis de la comunitat per defensar-ne el patrimoni. A
diferència de la de Sant Jeroni de la Murtra, està escrita en castellà.244
Si volem trobar paral·lels contemporanis a l’obra de Francesc Talet,
hem de restringir-nos a aquelles obres que no foren publicades i, per
tant, no van haver de passar el ﬁltre de la censura eclesiàstica, amb
tot allò que comportava. Així, per exemple, trobem el primer volum de
la Crónica de los capuchinos de Cataluña, de Miquel Valladolid, escrita
al començament del segle XVII; el primer volum del Lumen Domus o
Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, que comprèn els
anys 1219-1634, l’autor del qual és Francesc Camprubí, que hi treballà
durant el primer terç del segle XVII;245 unes notícies sobre el monestir de
Sant Feliu de Guíxols, de Jaume Serra (ﬁnal del segle XVI i segle XVII);
dues històries de Miquel Solsona, una sobre el monestir barceloní de
Sant Antoni i Santa Clara, i una altra, fragmentària, sobre Montserrat,
ambdues d’inici del segle XVII; la Crònica de Sant Pere de les Puel·les.
La fundación del célebre monasterio de San Pedro de las Puellas de la
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no era estrany que religiosos d’alguns convents i monestirs catalans
furguessin els papers dels arxius, n’extraiessin notícies i les plasmessin
en cròniques, memòries o annals. Però com que la gran majoria no
compten amb treballs especíﬁcs, no podem comparar-les amb l’obra
objecte del nostre estudi.
Ara bé, no hi ha dubte que si és certa la notícia que dóna Torres
i Amat sobre una obra que va veure a la biblioteca de Sant Jeroni de
la Vall d’Hebron, ens trobem davant un document que devia presentar
alguna analogia amb la crònica de Sant Jeroni de la Murtra.247 El treball,
de tres volums, tenia per títol Recopilación histórica de la antigüedad,
reliquias insignes, varones de gran santidad y reyes bienhechores del real
monasterio de S. Gerónimo hasta el presente año de 1600, i havia estat
escrit per Pere Balç, de qui s’ha conservat un dietari de principi del
segle XVII. I és que els jerònims, que tenien una producció bibliogràﬁca
força inferior a la majoria d’ordes religiosos,248 instaren els monestirs
perquè guardessin memòria dels fets més rellevants de la seva història,
ja al segle xv.249 Finalitzem aquest apartat mencionant una obra manuscrita pràcticament contemporània de la de Francesc Talet, que ha
estat publicada recentment en facsímil. Fou escrita per Luis de Santa
María i té per objecte la història de San Jerónimo de Yuste.250
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, segona casa jerònima a Catalunya, fou fundat pel mercader barceloní Bertran Nicolau.
S’emplaçà inicialment a la casa Descortey (Sant Pere de Ribes), sota
la denominació de Sant Jeroni de Montolivet a l’octubre de 1413.1
Les diﬁcultats sorgides compel·liren els religiosos a demanar un canvi
d’ubicació. Així, l’any 1416 compraren la casa de la Murtra, situada
al peu de la serralada de Marina, dins la demarcació parroquial de
Santa Maria de Badalona. El monestir adoptà aleshores el nom de Sant
Jeroni de la Vall de Betlem, bé que era conegut popularment com a
Sant Jeroni de la Murtra.2
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Hebron3 i Sant Jeroni de la Murtra, en el palau
pal
de Bellesguard, ofert per
er Elionor de Cervelló, que comptà amb llicèn
llicència apostòlica
(1431),4 indica
a clarament que l’etapa inicial fou difícil. Malgrat
M
que es
perceben penúries
núries econòmiques,
econòm
òmiq
òmiq
òm
ique
que
ues, eespecialment
ues
speec
sp
cia
cia
ial ent durant la guerra civil,
ialm

1. Consta
a la intenció de
d fundar
arr el monestir
a
m nestir
mo
ir una dècada abans, o sigui, el 1403
(Carles DÍAZ MARTÍ
R Í, “Primera menció
RT
m nció del
me
dell futur
fu ur
fut
u monestir
mon
onestir de Sant Jeroni
on
Jeron de la Murtra”,
Carrer dels Arbres,
p.. 1
17-26;
Ovidio
s, 15 (2004), p
7-26;
6; O
vid
id
dio
io CUELL
UELLA
LL
LLA
LA ESTEBAN, Bulario d
de Benedicto XIII.
IV. El papa Luna
a (1393-1423), promotor
promot
otor
ot
orr dee la religiosidad
religiiosidad hispana. Zarag
Zaragoza: Institución
Fernando el Católico,
ólico, 2009, p.. 96).
2. Sobre l’episodi fundac
fundacional
daccion
da
io all i lla
aﬁ
ﬁgura
gur
urra del
del mercader barceloní Bertran Nicolau,
vegeu Carles DÍAZ
AZ MART
ARTÍ
R Í, Bertra
Bertran
ra
an Nico
N
Nicolau,
ico
icolau
cola
lau
au,, fundador
au
fundado
fund
und
n ado
d r de
de Sant Jeroni de la Murtra.
3. Sant Jeroni de la Vall
Va
Val
a l d’Hebron
d’He
H bro
He
b n fou
fou
u fundat
fun
l’any 1393 per la reina Violant
de Bar. Sobre l’episodi
episodi fundacional
fundaccion
io al
al i els
elss primers
primer
pri
p
me
ers
rs anys
anys d’aquest monestir
an
monest és obligada la
lectura de Jaumee RIERA I SANS, “Els primers monestirs de jerònims a la Corona d’Aragó
(1374-1414)”, Studia
udia monastica, 50 (2008), vol. 2, p. 293-310.
4. Agustíí DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història, vol. 1, p.
p 713.

100

CARLES DÍAZ MARTÍ

el monestir dóna mostres de dinamisme durant la segona meitat del
segle XV, quan s’ediﬁcà gran part del conjunt monàstic. També s’inicià
aleshores una estreta vinculació amb la monarquia, que es traduí en
l’ajut reial en la construcció del cenobi.5
La trajectòria històrica de la comunitat des de mitjan segle XV
ﬁns a l’inici del segle XVII pot ser resseguida al llarg de la crònica de
Francesc Talet, per la qual cosa no entrem en detalls. En canvi, els
segles XVII, XVIII i primer terç del XIX no són ni de bon tros tan coneguts. Alguns fets destacats són l’important llegat econòmic i cultural
del sacerdot Jaume Ramon Vila,6 l’estada de Pèire de Marca durant
la Guerra dels Segadors i la conversió del monestir durant el convuls
segle XIX en caserna durant la Guerra del Francès i en hospital per als
malalts de la febre groga durant el trienni liberal.7
L’extinció de la comunitat va ser conseqüència de la desamortització de Mendizábal de l’any 1835. La formaven aleshores un conjunt
de vint-i-sis monjos i cinc frares llecs, que fugiren de la Murtra abans
que un grup de revoltats provoqués un incendi al monestir,8 com a
conseqüència del qual va resultar molt danyat el sector oriental ja que
l’Obra Nova, l’església i una de les galeries del claustre s’esfondraren.
Es van subhastar tots els béns de la comunitat. La part occidental, o sigui, el claustre i les dependències adjacents, quedà en mans
de Jaume Artigas; i l’occidental, en les de la família Inglada. Successives transmissions patrimonials entre particulars han tingut com a
conseqüència que l’ediﬁci sempre estigués habitat, la qual cosa l’ha
salvat d’un deteriorament
eteriorament irreversible. Des d’aleshores
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Jaume Algarra, és un lloc de silenci i repòs cultural i religiós obert a
tothom, especialment a artistes i a intel·lectuals.9
L’ediﬁci va assolir la categoria de monument històric i artístic
nacional l’any 1974. En els darrers anys s’hi han realitzat diferents
restauracions amb l’objectiu de donar-li l’aspecte que tenia quan hi
vivien els monjos i evitar-ne el deteriorament.10
El monestir s’estructura al voltant d’un claustre gòtic de dos pisos.11 A l’entorn de l’inferior hi ha les dependències comunes: al nord,
el refetor i el celler; a l’oest, la cuina i el refetoret (refetor per a hostes); al sud, la porteria, el locutori i la capella de Sant Sebastià, i a
l’est, la sala capitular —derruïda al segle XVIII— i l’església. El claustre
superior era circuït per les cel·les monàstiques, la llibreria i un accés
al cor. Gran part d’aquest conjunt fou construït en estil gòtic tardà
durant el segle XV.
L’església té una única nau, absis poligonal, cor elevat als peus i
sis capelles laterals, tres per costat. En el de l’Epístola i des del claustre cap al presbiteri n’hi havia tres. En temps del cronista eren la del
Cruciﬁx —traslladada al segle XVIII al costat de l’Evangeli—, la de Nostra
Senyora i la dels Set Goigs. En l’època de la desamortització i en el
mateix ordre les dedicacions eren la Verge Dolorosa, la Immaculada
Concepció i el Roser. En el de l’Evangeli a mitjan segle XVI tan sols hi
havia la capella de Sant Miquel i el capítol conventual. Quan aquest
fou enderrocat, s’hi construí la capella de Sant Bernat i la del Sant
Crist. El temple fou bastit en el segle XV i ampliat i reformat en el XVI.
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Està en runes com a conseqüència de l’incendi de 1835. L’element més
ben conservat és la capella del Roser.
A llevant del claustre principal i al nord de l’església hi havia els
espais dedicats als serveis de la comunitat: forn, casa de les bugades,
cellers, safareig, infermeria, etc. Per comunicar aquestes dependències
es va construir una galeria claustral, que és una prolongació de la del
nord del claustre principal.
A mitjan segle XVI els religiosos bastiren, al sud de l’església,
una nova hostatgeria, coneguda amb el nom d’Obra Nova, que va ser
destruïda per l’incendi de 1835. La torre de defensa o torre prioral,
situada a l’angle sud-occidental del cenobi, s’erigí a ﬁnal d’aquell segle. Al sud de la torre hi ha actualment uns ediﬁcis que havien estat
utilitzats com a hostatgeria i casa de colons, però que avui estan en
una situació molt precària.
L’orde dels jerònims
Els jerònims són un orde monàstic que s’origina a partir de nuclis
eremítics apareguts a la península Ibèrica a mitjan segle XIV. Al cap de
pocs anys i amb llicència apostòlica, els ermitans es constitueixen en
comunitats monàstiques sota la regla de sant Agustí. Els primers monestirs foren els de San Bartolomé de Lupiana, a Castella, i el de Sant
Jeroni de la Plana de Xàbia, al regne de València, ambdós de 1374.12
L’impuls inicial del moviment és tan fort que en quaranta anys ateny
la xifra de vint-i-cinc monestirs. És aleshores quan s’organitzen com
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En aquest sentit, Carles V es va retirar al monestir jerònim de Yuste i
Felip II va voler que El Escorial fos regentat per aquest orde.14 A partir
del segle XVII, però sobretot en els segles XVIII i XIX, entraren en una
decadència que ﬁnalitza amb la desamortització de Mendizábal (1835),
que representà l’extinció de quaranta-sis monestirs i l’exclaustració de
més de mil religiosos. Al segle XX l’orde es restaura amb la fundació de
ﬁns a quatre monestirs, dels quals només en subsisteix un actualment,
Santa María del Parral, a Segòvia. Cal destacar també l’existència d’una
branca femenina des del segle XV, bé que orgànicament depenent dels
monestirs masculins i sense representació en les instàncies superiors,15
del qual avui a Barcelona perdura el de Sant Maties.
Els jerònims constitueixen un tipus de monaquisme contemplatiu,
menys rigorós que d’altres ordes semblants, com els cartoixans, i ben
allunyat de la praxi dels ordes mendicants. Per aquesta raó, els seus
monestirs no se situen dins les grans ciutats. Per als jerònims el més
important era l’oﬁci diví, que realitzaven amb la màxima solemnitat
possible.16
Les regles bàsiques, l’arquitectura institucional i la relació entre
els diferents monestirs jerònims van deﬁnir-se en els primers capítols
generals (1415-1418). D’aquell període daten dues ﬁgures bàsiques que
concentren el poder: el capítol general i el pare general.
El capítol general se celebrava triennalment a San Bartolomé de
Lupiana (Guadalajara) tres setmanes després de la Pasqua de Resurrecció. Cada monestir hi enviava dos religiosos: el prior i un procurador
en representació de la comunitat. L’atribució del capítol
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regla de Sant Agustí i les constitucions, cerimònies i observances del
monestir ﬂorentí de Santa Maria del Sepulcre, aquesta normativa va
ser contínuament ampliada segons sorgien noves necessitats. Com a
conseqüència del progressiu augment de la normativa i de la seva complexitat, els jerònims realitzaren diferents compilacions de la legislació.
Les lleis s’anomenen constitucions, a les quals s’afegiren extravagants
que les aclarien, corregien o ampliaven.18
Les funcions executives del capítol general eren delegades a una
comissió de vuit membres anomenada deﬁnitori, elegida per tota l’assemblea.19 Abans de començar a deliberar, tots els priors, inclòs el
pare general, posaven el seu càrrec a disposició del deﬁnitori, que es
pronunciava el darrer dia, bé acceptant o refusant els oferiments.20
Un cop acabat el capítol general, el deﬁnitori es dissolia i el poder
de l’orde es concentrava en el pare general,21 però amb l’obligació de
respectar l’ordenament constitucional i l’autonomia dels monestirs.22
Havia de retre comptes de la seva gestió en el capítol general, que el
podia cessar i penitenciar, com ocorregué algunes vegades. Una de les
peculiaritats dels jerònims consistia en el fet que el general era el prior
de San Bartolomé de Lupiana i, com a tal, elegit exclusivament pels
seus conventuals. Tal privilegi fou causa de friccions des de ﬁnal del
segle XVI, ja que hi havia una part de religiosos que volien que l’elecció
recaigués en el conjunt del capítol general. Les disputes ﬁnalitzaren
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l’any 1687, quan des de Roma se sentencià la separació dels càrrecs
de prior de Lupiana i de general, que passà a residir des d’aleshores
al col·legi de San Jerónimo de Jesús (Àvila).
L’orde contemplava la possibilitat que el general fos assistit per
un grup de religiosos quan hagués de resoldre temes especialment
complexos, crítics o urgents. Les reunions d’aquesta comissió reben
el nom de capítols privats i se celebraven sempre a instància del pare
general. El formaven quatre monjos escollits pels deﬁnidors i el general durant el darrer capítol general. Per la pròpia funció del capítol
privat, s’aconsellava que els religiosos que l’integraven residissin en
monestirs propers a Lupiana, per la qual cosa no n’hi solia haver de
la Corona d’Aragó.23
Com és propi dels ordes monàstics d’estructura jerarquitzada, als
monestirs jerònims s’hi feien visites. La periodicitat era triennal. A tal
efecte, el deﬁnitori juntament amb el pare general escollia els visitadors ﬁns al següent capítol general. La funció encomanada consistia
a “emendar, corregir y castigar las negligencias y culpas cometidas
después de la primera visitación passada, assí de los priores como de
los frayles de nuestra orden”.24 D’aquesta forma s’aconseguia que, malgrat l’autonomia de cadascuna de les cases, se seguissin uns preceptes
comuns i es corregissin els comportaments allunyats de l’observança
religiosa. A causa del creixement dels jerònims durant els segles XV i
XVI, es dividí el territori en quatre parts, cadascuna de les quals era
responsabilitat de dos visitadors: Castella, Andalusia, Aragó i Portugal.25
Un dels dos visitadors de la Corona d’Aragó havia de ser profés d’un
monestir d’aquest
quest territori.26
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resultat de la visita es plasmava en un document, la carta de visita, en
què es detallaven les faltes trobades i tot allò que necessitava esmena.27
Un aspecte que també era regulat per les constitucions era els
costos que representaven les visites per als monestirs i que de vegades provocaven protestes quan es consideraven injustiﬁcades. La llei
jerònima preveia que els visitadors havien de repartir les despeses generades pel “mantenimiento suyo, e de los servidores e de las bestias,
e en reparación del calzado, e de las ferraduras, e de las otras cosas
semejables, guardando siempre en todas las cosas la honestidad” entre
els monestirs visitats, atenent també la distància i la situació econòmica de cadascun.28
El pare general podia ordenar la celebració d’una visita extraordinària o especial quan cregués que hi havia una causa suﬁcientment
crítica que no pogués deixar-se irresolta ﬁns a la següent visita general. Podia ser instat respecte a la causa pel prior o per la majoria de
la comunitat. La visita especial seguia els mateixos procediments que
la general, si bé es focalitzava en el problema que l’havia motivat. La
podien realitzar els visitadors generals o altres nomenats expressament
pel general.29
Els monestirs jerònims
La màxima autoritat en els monestirs jerònims requeia en el prior.
Era el responsable últim de tota l’activitat, tant espiritual com temporal, desenvolupada per la institució. El càrrec era electiu i tenia una
ﬁnalitzava un priorat
durada de tres
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L’elecció de prior era supervisada per l’orde amb una doble ﬁnalitat.
D’una banda, s’havia de garantir la legalitat del procés, que implicava
la llibertat dels electors, l’absència de coaccions i el seguiment dels
procediments previstos per les constitucions. D’una altra, que l’escollit
tingués la capacitat i l’aptitud suﬁcients per exercir el govern de la comunitat. Això es traduïa en la presència de dos religiosos que, amb el
títol de conﬁrmadors, es desplaçaven ﬁns al monestir on vacava el prior
i presidien el procés. No tan sols eren mers vigilants de la legalitat de
l’escrutini, sinó que l’elecció no era vàlida si no la conﬁrmaven explícitament. Tenien la potestat de rebutjar-la si consideraven que l’elegit
no reunia les condicions necessàries per exercir aquesta responsabilitat,
per la qual cosa s’havia de procedir a una nova votació. En el pitjor
dels casos, si es demorava més de tres mesos o la comunitat postulava
expressament un religiós indigne, l’elecció era retornada al pare general
o al capítol general. Els conﬁrmadors eren nomenats pel general quan
era avisat de les vacants. Els monestirs de la Corona d’Aragó, però,
tenien conﬁrmadors designats pel capítol general.32
Sens dubte, el de l’elecció de prior era el moment en què de forma
més clara interaccionaven els interessos de cada monestir amb els de
l’orde, com es posa de manifest en múltiples ocasions a la crònica
de Sant Jeroni de la Murtra. Durant el tercer quart del segle XVI hi hagué temptatives de restringir l’autonomia de les comunitats. Així, l’any
1579 es va pretendre infructuosament que els priors fossin designats pel
capítol general.33 També és signiﬁcativa l’aprovació d’una extravagant
de l’any 1585 en què s’ordenava al pare general que assenyalés quatre
religiosos als conﬁrmadors “para que con más libertad y seguridad se
hagan los priores”,
iores”, tot i que això no impedia que fossin elegits altres
frares no inclosos
losos a la llista.34
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En
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se obligat per
sentència d’excomunió
acceptar
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informació (Constituciones,
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388 147
4 )
47).
33. Fernando
ando PASTOR GÓMEZ-CORNEJO, Las memorias sepulcrales de los jerónimos
de San Lorenzo del Escorial, vol. 1, p. 85.
34. Constituciones,
tituciones, p. 145.
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tució tan sols diu que “puedan los conﬁrmadores darle licencia para
consentir e passar libremente al monesterio a do es electo”.35
El segon càrrec en importància d’un monestir jerònim és el de
vicari.36 De fet, assumia les funcions del prior quan estava absent del
cenobi o en el període en què el priorat estava vacant. En aquesta situació, però, tenia el poder restringit perquè no se li permetia realitzar
canvis importants ni rebre cap novici.
L’elecció del vicari era decisió conjunta del prior i del capítol conventual. Com que cessava quan el nou prior prenia possessió, s’elegia
a continuació, tal com es posa de manifest en les eleccions reportades
a la crònica de Sant Jeroni de la Murtra. Però podia ser cessat pel
prior d’acord amb els diputats o bé per decisió de la majoria de la
comunitat, sense que fos preceptiva cap intervenció forana al monestir
en l’elecció consecutiva. Res no impedia que el vicari fos un religiós
profés d’una altra comunitat, com hi ha algun cas en la història de la
Murtra i de la Vall d’Hebron (p. 304, 331). Les constitucions ordenaven
que els vicaris “assistan en el coro a todo el oﬁcio divino y continúen
la comunidad, pues es esse su oﬁcio”, per la qual cosa no havia de
sortir del monestir si no era per alguna causa excepcional.
Un dels religiosos de la comunitat, el procurador, havia de gestionar
el patrimoni i la logística material per al manteniment del monestir
(cobrament de rendes, compra de queviures, contractació de serveis,
exercici de la jurisdicció, etc.), amb el consegüent registre en llibres
comptables per a la posterior ﬁscalització duta a terme per la comunitat.
q
Quan les necessitats ho requerien
—a Sant Jeroni de la Murtra a partir
del segle XVI— podien ser nomenats altres procuradors. L
La forma amb
què s’elegia, cessava o es destituïa el procurador és anà
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eveia la possibilitat que el procurador fos u
un frare llec.37
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35. Constituciones,
tituciones, p. 142.
142
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42.
36. En tot
ot el que fa referència al càrrec de vicari, seguim la con
constitució núm. 19
(Constituciones, p. 44-47).
37. Constituciones,
tituciones, p. 70-72.
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del prior.38 Especialment important era també el càrrec de mestre de
novicis, que instruïa els religiosos novells ﬁns que sortien del període de l’escola.39 Altres càrrecs del monestir eren els de cellerer, porter,
hostaler, corrector de cant, infermer o sagristà.40
L’estructura de poder en els monestirs jerònims era dual. D’una
banda, hi havia el prior, i de l’altra, la comunitat representada en el
capítol conventual. Les qüestions més importants havien de ser dirimides per ambdós,41 de manera que si una de les dues parts s’oposava a
alguna decisió proposada, no es podia dur a terme. En d’altres temes
d’importància menor, el prior havia de comptar amb el consell d’una
petita comissió de religiosos, els diputats, que en nombre de tres a cinc
eren escollits pel capítol per assessorar el prior.42 El cas de les obres
exempliﬁca clarament com s’havien d’adoptar les decisions: quan es
tractava de simples reparacions, el prior podia prendre la iniciativa tot
sol; si la reparació era costosa, era preceptiu el consell dels diputats;
però si s’havia de bastir algun ediﬁci nou era necessari comptar amb
l’aprovació del capítol.43 En alguns casos especialment crítics, com la
venda de patrimoni, era obligatòria la llicència del pare general.
Del segle al claustre
Com és habitual als ordes monàstics, hi havia dues categories
diferenciades de religiosos: els monjos i els llecs. Els monjos es formaven per rebre l’ordenació sacerdotal i l’activitat que desenvolupaven era
fonamentalment la relacionada amb el culte. En canvi, els frares llecs,
també coneguts
uts com a conversos, no eren sacerdots i eels destinaven
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42. Des de 1534 un dels diputats havia de ser forçosament el vica
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(Constituciones, p. 39-41).
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a obediències de servei per al bon funcionament del monestir: cuina,
tasques agrícoles, ferreria, neteja, etc. Tan sols els monjos formaven
part, amb veu i vot, del capítol conventual i podien accedir als càrrecs
de responsabilitat, com prior o vicari.44
Com a la resta d’aspectes de la vida monàstica, els jerònims varen
anar incrementant la regulació relacionada amb l’entrada d’aspirants als
monestirs. Així, a ﬁnal del segle XV s’ordenà que els llecs no poguessin
passar a l’estat de monjos. També s’imposà l’anomenada neteja de sang,45
o sigui, que els candidats no tinguessin parents jueus, conversos ni
moros. A tal efecte, es realitzava una enquesta a la població del novici
poc abans de la professió per investigar si acomplia els requisits de
puresa racial imposada per l’orde.46
La primera ﬁta de l’aspirant era la vestidura de l’hàbit, que suposava l’inici del noviciat. Quedava ja aleshores sota la disciplina del
mestre de novicis, que li ensenyava el tipus de vida que adoptava. Al
cap d’un any, sempre que n’hagués complert divuit i hagués testat, el
novici podia professar, raó per la qual es comprometia a seguir els
vots de castedat, pobresa i obediència.
El capítol conventual havia de consentir la vestidura de l’hàbit
d’un candidat després d’haver escoltat la informació proporcionada pel
vicari, pel mestre de novicis i pel corrector de cant. Era un costum
establert que s’havia de consultar el capítol als quatre, vuit i deu mesos
de la presa de l’hàbit perquè el novici pogués continuar en el monestir.
La darrera consulta implicava l’acceptació de la professió.47
Des de 1513, però, després de la professió el novici quedava
qu
encara
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(sin ellos lo procurar) les sea dada libertad”.48 Aquest període, en què
el religiós era conegut com a nou, a partir del segle XVII es va establir
obligatòriament en sis anys.49 Els monjos podien assistir al capítol
conventual, bé que s’incrementà l’antiguitat necessària per participar-hi
al llarg del temps: quatre anys el 1519 i sis el 1582.50
La professió lligava el religiós a un monestir. Segons la legislació
jerònima, no podia ser traslladat a una altra comunitat contra la seva
voluntat, excepte per qüestions disciplinàries, per poblar una nova fundació o alguna altra causa raonable. Sí que podia, però, demanar un
canvi, tot i que l’orde castigava els que ho demanaven amb lleugeresa.
En aquest cas es requeria llicència del general.51 En condicions normals,
el religiós retornava al seu monestir de professió. Hi ha casos, però,
que es vinculava amb la nova comunitat per una segona professió, per
la qual cosa es trencaven els vincles amb la primera.
Finalment, una altra ﬁgura que apareix a la crònica i que estava
prevista als estatuts jerònims era la dels donats i donades, ja que també podien ser dones. La vinculació era menor, ja que no s’establia per
vincle de professió, sinó mitjançant un contracte que es podia trencar
per ambdues parts, ja fos per la falta d’interès del donat o perquè la
comunitat l’expulsés per incompliment dels mínims exigits.52
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CRITERIS D’EDICIÓ

LA

TRANSCRIPCIÓ

El criteri general en la transcripció ha estat el respecte escrupolós
del manuscrit, de manera que s’han conservat les graﬁes originals de
l’autor. Només hi ha dues excepcions a aquesta norma. D’una banda,
s’han eliminat les consonants dobles a l’inici de paraula, situació que té
lloc en el text molt poques vegades.1 D’altra banda, s’ha regularitzat la
graﬁa c per ç quan correspon a una essa sorda davant a, o i u (“açò”
per “acò”, “comença” per “comenca”, “Çaragoça” per “Çaragoca”), a
causa de les nombroses ocasions en què apareix i a la poca cura de
l’autor en escriure el signe diacrític de la graﬁa ç. Així, almenys, es
desprèn del fet que usa indistintament ambdós signes, c i ç, per a la
mateixa paraula
ula al llarg de l’obra (“sobrepelliços” i “sobrepellicos”,
“sobrep
“ço”
i “co”, “esmerçar”
rçar” i “esmercar”, etc.).
No s’han
n regularitzat, per tant, la resta de casos, com ara les
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ntre a i e (“monastir”), entre c i s (“sinch”), entre c, ç, s i
t”), entre r i rrr ((“
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volr
l rra
an”
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ss (“apedassat”),
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(“libre”), entre
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t j i y (“ya”), entre i i y (“agrayda”),
“Huget”), en
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(“
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c i q (“exequtió”),
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en el sentit actual
ctual de com
companyia),
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a),
), eentre
ntre f i ph (“Phelip”)
(“Phelip”), etc.
enció especial
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Una menció
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l ir
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”).. T
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“compellir”).
També
utilitzat en aquells
1. No constitueix
nstitueix una excepció a aquesta regla la transcripció d
de “per a ssi”, ja
que en el manuscrit
scrit apareix junt (“perassi”), ni “a rrisch”, “arrisch” a ll’original.
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casos en què l’autor escriu ll quan actualment només hi ha l (“al·lodial”
per “allodial”, “del·liberacions” per “delliberacions”, “mil·ler” per “miller”). S’han conservat, lògicament, les graﬁes actualment innecessàries
(“effecte”, “sanct”, “lloch”). S’ha respectat el símbol “§” amb el signiﬁcat
d’ítem. Cal destacar també l’abundant ús en el manuscrit de la graﬁa
“ȕ”, transcrita com “ss”.
Quant a la separació dels mots, s’ha utilitzat el criteri modern,
emprant, quan escau, l’apostrofació i els guions (“a l’abbat” per “al
abbat”, “des de” per “desde”, “l’orgue” per “lorgue”, “faltar-los” per
“faltarlos”). Aquest criteri s’ha seguit també amb la separació de pronoms febles (“que u fou” per “queu fou”). Quan l’autor ha unit dues
paraules eliminant una graﬁa que, segons la normativa actual, no es
pot elidir, s’ha indicat mitjançant un punt volat (“que·s feyen” per
“ques feyen”, “y·ls” per “yls”, “no·s sap” per “nos sap”, “cad·any” per
“cadany”), sempre que no hagi estat possible una solució conforme
a l’ús actual (“que s’aturava” per “ques aturava”, “qui l’an” per “quil
an”). En el cas dels castellanismes, s’ha utilitzat el criteri de separació
d’aquesta llengua (“alomenos”, “acerca”).
Per als numerals s’ha estès la regla dels guions en els casos, no
utilitzats actualment, en què les desenes i les unitats se separen per
la conjunció y (“sexanta-y-quatre” per “sexanta y quatre”). En el cas
dels topònims i antroponímics s’ha aplicat el mateix criteri de separació que apareix a la Gran Enciclopèdia Catalana (“Scaladei”, “Vall
d’Hebron”, “Santcliment”).
També s’han seguit
els criteris de la normativa ortogràﬁca
actual
g
g
respecte a l’accentuació
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“
“lliures”, “foli”, “sous”,
sous”, “present”, “pàgina”, “mestre”, “mossèn
“mossèn”, “etcètera”,
“notari” i “misser”,
isser”, respectivament.
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Quan el cronista utilitza la paraula majoritàriament d’una determinada forma, aquesta és la que s’ha seleccionat per desenvolupar
l’abreviatura. Un exemple és “ao”, que s’ha editat com “a rahó”, en lloc
del modern “a raó”, perquè el cronista empra quasi sempre la versió
amb l’hac intercalada. Quan aquest ús no és majoritari, s’ha preferit la
forma actual, com en el cas de “monestir” (“monir”), atès que l’autor
empra indistintament la versió amb “a” o “e”. S’ha exceptuat d’aquesta
norma el desenvolupament de l’abreviatura “Bar”. En aquest cas, tot
i que l’autor utilitza quaranta vegades la forma “Barçelona” contra
cinc vegades “Barcelona”, s’ha optat per la darrera versió. No s’han
desenvolupat els ordinals (“2ª”, “4m”).
Al llarg de l’obra es troben, a banda del català, fragments o paraules en tres llengües: castellà, llatí i italià. Pel que fa al castellà, hem
diferenciat els castellanismes dels fragments en castellà. La gran presència de castellanismes en el text i la diﬁcultat en precisar un criteri
que diferenciï nítidament els castellanismes de les paraules catalanes
d’origen castellà, ens han portat a transcriure-les com a paraules catalanes a tots els efectes. Exemples de castellanismes en la crònica
són “graves”, “alomenos”, “andariego”, “catàlogo”, “cuerdo”, “trueque”,
“diàlogo” i “gozar”.
En canvi, els fragments en castellà, com que són refranys o reproduccions de converses de personatges castellans, són transcrites
en lletra cursiva i aplicant les regles ortogràﬁques castellanes. Per a
l’únic fragment en italià en tot el document (“Portate me de la vostra
menestra, que non voglio altro”) s’ha aplicat el mateix criteri.
Pel que fa a les paraules llatines, s’han transcrit en cursiva quan
rada en el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut
no tenen entrada
d’Estudis Catalans.
alans. Així, per exemple, es transcriu “quondam”,
“quond
“amén”,
“agnus-dei”, d’una banda, i “nemine discrepante”, “infra annu
annum”, de l’altra.
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Per a l’ús de majúscula i minúscules s’han seguit els criteris marcats per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Tot i que la norma general de la transcripció ha estat el respecte
escrupolós del text original, algunes vegades s’ha considerat que l’autor
havia comès errors que diﬁculten la comprensió del text. En aquests
casos, i amb l’objectiu de millorar la lectura de la crònica, s’ha optat
per marcar aquests errors, deixant sempre constància de l’esmena realitzada i, per tant, del fragment original que s’ha corregit. D’aquesta
forma es respecta el text, ja que el lector sempre pot saber què hi ha
a l’original, i alhora se’n facilita la comprensió.
S’han considerat errors de l’autor la falta o excés de graﬁes molt
evidents d’algunes paraules (“embaxador” per “embaxor”, “Balthazar”
per “Bathazar”, “cruciﬁxi” per “cruciﬁ”, etc.). No s’inclouen els casos
de confusions de graﬁes comentades a l’inici d’aquestes normes de
transcripció, de manera que es mantenen, per exemple, “aruynar” i
“ﬁls” amb el sentit de “ﬁlls”.
També s’han corregit els errors de concordança de nombre, gènere
o temps verbals (“tants llegats” per “tant llegats”, “com cóntan las chrònicas” per “com conta las chrònicas”, “aquesta obra” per “aquest obra”,
“altres coses proﬁtoses” per “altres coses proﬁtosos”, “no·m recorde”
per “no·m recorden”, “ans que u tractàs” per “ans que u tractar”). S’ha
considerat error a esmenar la falta de la “t” ﬁnal dels gerundis, ja que
el cronista els escriu correctament gairebé sempre i la no correcció
comportaria diﬁcultats en la comprensió del text en confondre’s amb
una altra forma verbal ((“estant” p
per “estan”).
) També s’han corregit les
incoherènciess internes ﬂagrants del text, com per exemple quan erròniament es refereix
Borrell. Cal precisar,
eix al prior Romeu Borrell per Ramon Borrell
però, que només
més s’han considerat les incoherències dins el conjunt de
dades aportades
des en el text, en cap cas amb altra documentació.
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bols “<” i “>” (“tal<s> subiectes”, “divid<id>a”). Quan es considera
que hi ha alguna o algunes paraules senceres sobreres a l’original, es
marquen entre dos símbols “/”. Per exemple, si apareix a l’edició “dins
cert terme a tal compra, /y axí/ lo monestir del Carme”, el que s’està
indicant és que l’autor va escriure “dins cert terme a tal compra, y axí
lo monestir del Carme”, però que el que es considera correcte és “dins
cert terme a tal compra, lo monestir del Carme”. Quan no es dóna
cap d’aquests dos casos descrits, es marcarà en nota crítica a peu de
plana la correcció i l’original.
El canvi de plana en el manuscrit s’indica mitjançant claudàtors
(“[p. 25]”). En més de cent trenta casos, el cronista fa referència a alguna part de la seva obra, normalment per indicar que hi continuarà un
relat o bé senyalar-ne un precedent. Com que el cronista fa referència
al número de plana del manuscrit, s’ha optat per actualitzar aquesta
informació amb el número de plana de la present edició, per facilitar
al lector la seva consulta. S’ha indicat, tanmateix, el número de plana
que consta en el manuscrit original en nota crítica a peu de plana.
El criteri utilitzat per ubicar la referència ha estat la del número de
pàgina de la primera línia del paràgraf on começa el tema que l’autor
referencia. Cal tenir en compte, però, que la separació en paràgrafs
d’aquesta edició no coincideix amb la del manuscrit.
En alguns casos, l’autor dóna una referència de pàgina inexacta.
El que s’ha fet és informar el nombre de plana correcta corresponent a
la present edició, però fent constar la correcció a l’aparat crític, amb el
número que havia escrit l’autor i l’esmena. D’altres vegades, el cronista
no escriu la referència, sinó que deixa un espai en blanc
blanc. El que s’ha
fet aleshores és localitzar la referència, si existeix, en el manuscrit,
acm
tualitzar-la segons
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Pel que fa als forats o taques que hi ha al manuscrit, només s’han
fet constar aquelles que impossibiliten la identiﬁcació d’una part del
text. S’ha realitzat una hipòtesi tenint en compte el context i el nombre
de graﬁes desaparegudes a causa del forat o taca. Aquesta hipòtesi s’ha
escrit en la present edició entre claudàtors. S’ha adoptat la convenció
que si no hi ha nota crítica, l’accident del manuscrit que provoca la
no-identiﬁcació i la inclusió d’una hipòtesi és un forat. En cas contrari,
la causa queda identiﬁcada en nota a peu de plana. Qualsevol altra
circumstància notable referent a l’estat del manusrit, com la desaparició
de planes, s’ha fet constar en nota crítica.
S’han informat els interlineats de l’original en l’aparat crític, sempre que corresponguin a paraules senceres, ja que són molt nombroses
les correccions internes de graﬁes dins una paraula. Cal fer constar
que quatre vegades l’interlineat entra en contradicció amb una altra
paraula no interlineada, la qual cosa planteja el dubte de quina opció
triar. En tot cas, s’ha fet constar en nota crítica aquesta circumstància
i l’elecció adoptada.
Quant als ratllats, també s’ha aplicat el criteri de fer-los constar en
nota crítica només quan afecten paraules senceres. De vegades, l’autor
no ha eliminat una part del text mitjançant el ratllat, sinó encerclant
amb traç discontinu el fragment. Totes aquestes situacions han estat
convenientment anotades.
S’han inclòs totes les anotacions marginals a peu de plana, prenent
com a referència la primera paraula de la línia que està més propera
a l’anotació marginal.
Si no s’indica el contrari,, s’atribueix la nota al
g
cronista Francesc
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no les podia saber o per qualsevol altra raó. Queda anotada l’autoria
aliena del fragment en l’aparat crític. La resta de fragments d’altres
mans que no compleixen els requisits anteriors han quedats relegats
a les notes a peu de plana. D’aquesta manera s’intenta preservar la
integritat de l’obra original, sense perdre altres aportacions.
Finalment, s’ha realitzat la puntuació atenent a criteris moderns i
amb la ﬁnalitat de facilitar al màxim possible la lectura d’un text que
sovint presenta una sintaxi molt complexa. La separació de paràgrafs
s’ha modiﬁcat, atès el fet que els que presenta el manuscrit, en estar
lligats als diferents temes exposats pel cronista, tenen una longitud
molt irregular. N’hi ha, per exemple, que superen les dues pàgines.
Els títols dels capítols del manuscrit estan repetits a cada plana.
Només s’ha tingut en compte el primer com a base de la transcripció
i tan sols allò que fou escrit pel cronista. La resta de dades afegides
per altres mans consten en nota crítica. Per facilitar la localització del
període temporal dels capítols, informació que el cronista no inclou
mai en els títols, s’ha inclòs entre claus en la present edició.
LA

INDEXACIÓ

S’ha elaborat un índex amb tots els topònims i els antropònims
que apareixen en el document, sense incloure-hi els de les nombroses
anotacions marginals ni els apèndixs. Per facilitar-ne l’ús, els mots de
l’índex adopten la forma actual. Quan difereixi de manera signiﬁcativa
de la forma utilitzada en el text (“Joan Manrríquez” en lloc de “Juan
Fernández Manrique de Lara”, per exemple) o aparegui
aparegu incompleta,
s’indicarà en nota a peu de plana el nom emprat a l’índe
l’índex.
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L’ús de la bibliograﬁa ha estat de més genèrica a més especíﬁca.
En primer lloc, la Gran Enciclopèdia Catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana) i, en algun cas esporàdic per a personatges castellans,
l’Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (Madrid: EspasaCalpe). Les dades extretes d’aquestes dues obres no han estat citades
generalment a les notes a peu de plana i es poden trobar a les veus
corresponents.
Quant als personatges eclesiàstics, s’ha fet ús del Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, el Diccionario de historia eclesiástica de
España i per a la identiﬁcació de cardenals, bisbes o arquebisbes de
diòcesis estrangeres, la Hierarchia catholica medii aevi.4 No s’han inclòs en la identiﬁcació de personatges eclesiàstics els nombrosos frares
jerònims que apareixen a la crònica, ja que estem mancats d’estudis
tant de l’orde com de molts dels seus monestirs com per dur a terme
aquesta tasca amb èxit en un nombre signiﬁcatiu de casos.
Pel que fa als notaris s’ha fet ús, en primer lloc, del conjunt de
catàlegs dels arxius de protocols catalans publicats per la Fundació
Noguera,5 juntament amb la tesi de Jordi Günzberg,6 l’estudi sobre els
privilegis i ordenances dels notaris barcelonins7 i d’altres de caràcter
més especíﬁc.8

4. Les referències completes d’aquestes obres es poden consultar a l’apartat bibliogràﬁc.
5. Especialment Lluïsa CASES I LOSCOS, Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols
de Barcelona, vol.
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Per als personatges s’ha utilitzat una bibliograﬁa força diversa,
gran part de la qual és inclosa en nota a peu de plana, per la qual cosa
no l’especiﬁquem aquí novament. Anotem, però, que han estat de gran
ajuda els primers tres volums dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya, especialment per identiﬁcar barons catalans (Lluís Claramunt,
Jeroni Cortit, etc.), membres de la Reial Audiència de Catalunya (Jeroni
Manegat, Macià Sorribes, etc.) o funcionaris de la pròpia Generalitat,
com el porter Felip Besturs.9
Per a la resta de personatges sense una especial rellevància, s’han
inclòs a l’índex les dades aportades únicament a la crònica, sense, en
comptades excepcions degudament anotades a peu de plana, cerca
bibliogràﬁca.10
i Pere Faner. En nota a peu de plana se n’especiﬁca la causa i l’alternativa proposada.
També en nota s’especiﬁca la identiﬁcació del notari Joan Segura. Finalment, no han
pogut ésser trobades referències als notaris Francesc Masdemont (Perpinyà), Jaume
Puigmitjà i al vigatà Sabater.
9. En aquest cas, si el nom aportat pel cronista i el que apareixen als esmentats
dietaris coincideixen, no se cita la informació a peu de plana. S’inclourà a l’índex, al
costat de l’antropònim, la informació suplementària aportada pels dietaris.
10. En alguns casos no és possible discriminar amb certesa si diferents referències d’un antropònim corresponen a la mateixa persona o bé es tracta de persones
diferents. Depenent de l’existència d’indicis (professió, vinculació amb el monestir, etc.)
i de la distància cronològica que les separa, les hem considerades d’una manera o d’una
altra a l’índex. Com que no considerem concloent la decisió presa, deixem constància
d’aquests casos dubtosos i la solució adoptada en cadascun d’ells. Entrades diferents
a l’índex tenen: misser Albanell, el benefactor que féu un clau al claustre en el trienni
1486-1489 (p. 243),
3), respecte al canonge Miquel Albanell, promotor de lla construcció de
la infermeria monàstica
onàstica entre 1511 i 1514 (p. 314); el tresorer Ferrer, a qui Ferran II
donà ordre de pagar
Bartomeu Ferrer, que
agar al monestir 500 ducats (p. 307), respecte a Barto
regia la tresoreria
ia reial l’any 1536 (p. 403); els dos Joan Fonoll, apotec
apotecaris, que apareixen amb més de quaranta anys de diferència, un en el priorat de 1541
1541-1542 (p. 436), i
l’altre en el de 1582-1585
trienni 1535-1538
582-1585 (p. 685); Joan Quintana, que apareix en el tr
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el 1582
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Q int
Qu
inttana que dictà una sentència
s
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(p.. 335
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també
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0),
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ta
mbé apotecari Torrent
T
marit de Griselda
da Olivera (p. 543).
54
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5
43).
). En
En canvi,
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anv
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h
eem
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cor
al mateix personatge: Joan Bolet, pre
prestador
resta
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tta
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comuni
comunitat
unitat de 100 lliures l’an
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l’any 1541 (p. 434),
ndatari de T
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uss al ﬁn
ﬁ
nal d’a
d
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llla
la dè
d
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respecte a l’arrendatari
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dècada
mercader Eixerrat
que al trienni 1538-1541
38-1541 donà 20 lliures per la despesa del seu ﬁll Joan (p. 424) respecte
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les exèquies de la
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ònima (p. 432); Joan Eixerrat, que estigué estudiant a Sant Jeroni de
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Dels nombrosos jerònims que apareixen a la crònica, se n’ha extret la casa o cases de professió, si hi consten, el monestir o monestirs
en què foren priors, i ﬁnalment, si exerciren de vicaris o visitadors
provincials a la Corona d’Aragó i/o de generals de l’orde. No s’han
inclòs, per tant, altres càrrecs dins les comunitats, com el de vicari o
procurador.11 Quant als que professaren a Sant Jeroni de la Murtra,
s’ha afegit la seva condició de llecs quan està explícitament indicada
en el text. Quan no ho està, s’usa el terme frare profés, que pot correspondre tant a un religiós sacerdot com a un convers.12
A l’índex només s’han inclòs els topònims o antropònims que
apareixen explícitament al text, amb el benentès que s’inclouen aquelles
referències incompletes, sempre que la paraula que aparegui en el text
s’escrigui en majúscula.13
Hem trencat aquesta regla per a tot allò relacionat amb el monestir
de Sant Jeroni de la Murtra, de manera que s’han inclòs entrades a
l’índex malgrat que no estiguin acompanyades per un topònim escrit
en majúscula. Així s’ha fet per a les dependències monàstiques (refetor,
infermeria, església, capelles, etc.), sempre que facin referència a un
la Murtra en el trienni 1538-1541 (p. 424), respecte al que actuà com a advocat en un
plet amb els vassalls de Tous en el trienni 1545-1548 (p. 456), fou conseller de Barcelona
i els féu almoina entre 1563 i 1566 (p. 555), i de qui consta un nebot beneﬁciat de la
seu de Barcelona (p. 595); el mercader Pujassola, que donà coral a principi del segle XVI
(p. 269), respecte al mercader Francesc Pujassola, que donà blanquets vint any més tard
(p. 337) i del que consta que el monestir fou hereu universal (p. 664); Joan Ribera, que
prestà 100 lliuress al monestir en el priorat de Pere Josa (p. 434), respe
respecte al mercader
propietari de la torre Ribera a partir de 1560 (p. 540); el benefactor seg
seglar Cupí (trienni
1469-1472, p. 203)
3) respecte a Miquel Cupí, que féu una deixa testamentària
testament
al monestir
enni 1475-1478, p. 219); l’advocat Jaume Pau (p. 161) amb
am el benefector
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mis
amb el Lluís Pou
ja que a la
u marit d’Isabel
d’Isab
bel Pou i ﬁll de
de Peree i Elisabet Pou (p. 385),
3
primera referència
l’hereu
Pere
segona es diu que
cia es diu que l’l’h
ereu era
ra P
ere Pou,
u mentre que a la se
u,
morí sense descendència.
endència. Per la mateixa
mateix
xa raó,
raó
aó,
ó no ess pot identiﬁcar l’her
l’hereu de Lluís Pou,
Pere Pou, amb els homònims Pere
Pere Pou,
ou,
u germà
u,
g rm
ge
rmà
m i pare
pa e de Lluís Pou.
par
11. S’ha exceptuat el ccas
Longares,
as de Miquel
Miqu
quel
qu
ell de
d Long
ngares, per al qual tan sols es diu que
ng
fou vicari de Santa
nta Engracia de
de Saragossa.
Sara
ragos
ra
o sa.
os
a
12. En molts casos queda
clara
dee sacerdot per l’exercici
de càrrecs
qued
e a clar
a a la
ar
la condició
cond
co
on ició
ód
l’ex
al capdavant de la comunitat ((prior,
prior, vi
vicari,
icar
a i,
i p
procurador,
rocurrador, caixer, etc.).
13. Per exemple, si al text
tex
xt apareix
apar
pareix
eix
ix “el
“el prior
pri
prio
rio
ior Gualbes”,
Gualbes”, s’inclourà a l’índex amb el
nom complet, Galceran
Gualbes.
alceran Agustí dee Gua
G
u lbe
bees.
s El
El mateix
mat
ate
t ix per Audiència, que s’indexarà com
a Reial Audiència
a de Catalunya.
ya E
En
n ccanvi,
anvi,
anv
i,, una
un re
refer
referència
fer
erència del text al virrei
er
vir
sense especiﬁcar un territori (per exemple
exemple,
e, a “los
“loss cavallers
cavall
cav
avall
allerss de
de Cathalunya
Cathalunya no·ls poden
po
citar davant
del virrey”), no serà indexada perquè virrei no s’escriu en majúscula. Sí
S que s’inclourà
a l’índex si la paraula
(“Lo
araula virrei és acompanyada del regne o principat corresponent
co
marquès de Aguilar,
ilar, virrey de Cathalunya, començà a venir en esta casa”).
cas

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 123

espai físic.14 S’ha procedit de manera anàloga amb els càrrecs, exceptuant-ne, però, pel seu elevat nombre, els de prior, vicari i procurador.
Una altra excepció la constitueixen les sis paraules que, encara
que no siguin topònims ni antropònims, s’han recollit a l’índex pel
seu indubtable interès: papa —moltes vegades escrita al text com a Sa
Santedat i una com a pontífex—, general dels jerònims, capítol general,
capítol privat, deﬁnidor i deﬁnitori, perquè són institucions de govern
de l’orde i de l’Església per sota de les quals quedava enquadrat el
monestir de la Murtra.
Cal destacar, també, que els sants també s’han inclòs a l’índex,
excepte quan s’utilitzen per identiﬁcar un dia del calendari —dia de
Sant Joan, festa de Sant Llorenç, etc. No s’han considerat les nombroses entrades a Déu i a l’Esperit Sant en les seves diferents formes,
emprades generalment pel cronista per donar sentit a fets com la mort,
la desgràcia o la malaltia.
LES

NOTES ERUDITES

En un obra tan llarga i amb una quantitat tan ingent d’informació, hem seguit un criteri a l’hora d’introduir notes erudites. Ens hem
guiat per tres principis: completar al màxim les dades, contrastar amb
altres fonts bibliogràﬁques o documentals per tal d’apreciar el grau de
ﬁabilitat del text i proporcionar al lector actual el context necessari
per interpretar correctament el relat.
Un primer grup de notes erudites correspon a la identiﬁcació
d’aquelles referències
erències a personatges mitjançant dignitats eeclesiàstiques
n
o nobiliàries (bisbes, cardenals, reis, prínceps, etc.). En nota
a peu de
plana s’ha inclòs
clòs el nom complet que ostentava la dignita
dignitat, amb la bibliograﬁa utilitzada.
litzada. No s’han inclòs aquelles que s’han p
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quad
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res
g ne
ge
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abaciologis o priorologis
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G
an Enc
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dia Catalana. Quant
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Qua als nobles
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a dels nobiliaris dels germans
García Carraffa
ffa i el de Jul
Julio
u io de A
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Atienza.
tiien
nza. E
En
n cada cas se n’h
n’ha especiﬁcat
la bibliograﬁa
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14. No s’indexen
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Un segon grup de notes ateny la identiﬁcació de tots els llibres i
autors, prop d’una cinquantena, que apareixen al document.15 També
s’ha procedit a la identiﬁcació en nota a peu de plana dels monestirs
jerònims citats pel cronista de forma indirecta (la casa de Salamanca,
el monestir de Granada, etc.). Per a aquesta tasca, ens hem valgut de
l’obra de José Antonio Ruiz Hernando sobre els monestirs jerònims.16
Igualment s’han buscat les referències en altres textos, com les Sagrades
Escriptures, sant Tomàs o sant Gregori.
Un altre grup el conformen aquelles notes a peu de plana que
completen o corregeixen dades, ja siguin incoherències de l’autor, com
d’altres que resulten del contrast de la informació amb altres fonts
documentals o bibliogràﬁques. En aquest sentit, hem completat, quan
ha estat possible, alguns espais buits deixats per l’autor, en general
noms de pila i dates.
Hem prestat especial atenció a contextualitzar aquelles informacions proporcionades pel cronista que el lector actual pot tenir diﬁcultats
a copsar perquè són especíﬁques del món jerònim, exceptuades aquelles
que ja han estat comentades en el corresponent capítol introductori.
Ens hem valgut sovint, per a aquesta tasca, de la compilació de les
constitucions de l’orde de l’any 1613, la més propera en el temps a la
redacció de l’obra.
També hem tingut el propòsit de corroborar aquelles informacions que superen l’àmbit estricte del monestir de Sant Jeroni de la
Murtra per tal de comprovar la ﬁabilitat de l’autor quan fa aquest
tipus d’incursions. En la majoria
de casos,, p
pocs tanmateix, ha pogut
j
ser contrastada
da amb bibliograﬁa especíﬁca.
En el camp
amp especíﬁc de Sant Jeroni de la Murtra, h
hem aproﬁtat,
quan el text ha donat l’oportunitat, per introduir notes amb aportacions bibliogràﬁques
badaloní,
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dada
nova
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nàstic (església, sagristia, sala capitular, torre, etc.) perquè poguessin
ser confrontades amb la situació actual del monument, sempre que
no puguin ser interpretades amb la descripció succinta del monestir
del capítol introductori.
Finalment, hem inserit algunes notes amb dades procedents de
fonts documentals. Les més abundants són de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, a causa de la nostra tasca d’investigació en el
passat medieval del monestir. Lògicament aquestes no són exhaustives
perquè l’extensió del text ho fa del tot inviable.17 Algunes procedeixen
del que resta de l’arxiu monàstic, custodiat actualment a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó. Les dades procedents de les actes dels capítols generals
dels jerònims provenen de l’Archivo General de Palacio i les devem
exclusivament a l’amabilitat de l’investigador Fernando Pastor, a qui
agraïm tant la seva excel·lent tasca com el fet de posar-nos-la a l’abast.
EL

GLOSSARI

Hem inclòs un petit glossari amb aquelles paraules que no formen
part, almenys en la graﬁa utilitzada al text, dels diccionaris normatius
de la llengua catalana. Hem pres com a referència l’editat l’any 2007
per l’Institut d’Estudis Catalans. Si la paraula ja hi apareix, no l’hem
afegida al glossari. Sí que ho hem fet quan la paraula està escrita
d’una forma diferent o quan hi ha un gran nombre d’accepcions del
mot. Per buscar els signiﬁcats, ha estat de molta ajuda el Diccionari
català-valencià-balear. També ens hem servit del Diccionari Aguiló, del
Diccionari dell català antic i del diccionari de la llengua ca
castellana de la
ia Española, perquè algunes paraules procedeixen
proced
Real Academia
directament d’aquesta
ta llengua. En comptades ocasions, cap de le
les accepcions
recollides als diccionaris s’adequa al sentit de la paraula en
e el text. Tan
st cas hem proposat
pro
r po
p sat una deﬁnició.
sols en aquest

17. També
bé hem intentat localitzar les referències a escriptures —
—data i notari—
explícitament consignades
nsignades per l’autor, la qual cosa ha estat possible en més de la meitat
dels casos, ja que
ue a la resta els protocols notarials no s’han conservat.

PRIMERA CRÒNICA DE SANT JERONI
DE LA MURTRA (1413-1604)

[p. 15]1 Trienni del pare fra Joan Febrer2 {1421}
en son lloch y temps (pàgina 154).3
De ninguna altra cosa tenim memòria aja fet lo pare fra Joan
Febrer en son trienni per les causes ya dites en lo trienni passat. Sols
tenim per tradició de aquells pares antichs que anaven ediﬁcant y
concertant lo monestir de la millor manera que podían; y que lo fundador, Bertran Nicolau, venia molt sovint a veure’ls, molt content y
alegre de que no s’era enganyat en son judici y enteniment en elegir
tal orde y tal manera de gent affable y llana y, sobretot, charitativa
y agrayda, rebent no sols a ell, però a quants hostes venien, ab gran
amor y carícies, procurant regalar-los a tots lo que dins de terme de
religió se permitia, sens faltar lo pare prior y sos frares un punt a la
obligació de sa vocació del culto divino, a ont rebían lo past y sentiments spirituals, de què feyen també participants en ses conversacions
als qui·s venien a consolar ab ells, restant molts contents y consolats
in utroque homine.4 Y axí, lo fundador, com molts altres que venien
ab sa companyia, procuraven en ajudar a l’ediﬁci del monestir de la
millor manera
a que podían.
Y he oytt a dir yo a mos mestres que tenia aquest eestil5 lo nostre
fundador que,
e, quant venia a esta casa, poques vegades portava una
matexa companyia,
panyia, sinó different, y de persones pies y qu
que tinguessen
de què fer charitat;
aritat; y ab ses bones rahons los donava ent
entenent ajudasa que s’anav
va continuant,
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i ua
u nt,
t qu
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sen a la obra
s’anava
participants de tal
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ust
s ro,6 que si no són
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les quatre
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ustre de Sant Jeroni de la Murtra hi ha un gran nombre
nombr d’escuts heràldics, la majoria dels quals als permòduls de les voltes i alguns altres a les claus. Han

130

CARLES DÍAZ MARTÍ

claus de les raconades y cantons del claustro y les sinch que féu lo rey
Cathòlich, totes les demés són differents. Veritat és que moltes d’elles
se feren aprés de mort el fundador, com veurem per avant.
Donà7 de vida sua Bertran Nicolau un tern de vellut vert y vermell
mostrajat, que servex lo segon dia de Pascua del Sperit Sanct, dia de
Sanct Pere, y Sanct Llorens y altres; y un tapet o catifa doble, que
posen a les grades de l’altar major en les festes precípues. Y·s creu
que donà altres coses, com són ornaments y robes per a celebrar lo
sanctíssim sagrament de l’altar, que ya lo temps les aurà consumides,
que axí se ha de pensar de una persona tant pia y devota, que aprés
de sa mort, dexà tant<s> llegats pios, com prest veurem.
No fonch Nostre Senyor servit que lo fundador gozàs molts anys
de la companyia de sos religiosos, perquè no visqué sinó quatre anys y
mitx aprés de ser fundada esta casa, y8 morí a 21 de juny de 1421. Y
fonch en lo trienni que tenim entre mans, del pare fra Joan Febrer, de
què ell y los demés religiosos degueren fer gran sentiment per faltar-los
en occasió que l’avían molt menester, axí per las obras que·s feyen en
casa com per los plets que tenían dels llochs de Gra y Concabella,9
que en una cosa y altra los devia ajudar molt com a persona rica y
que tenia intel·li-[p. 16] gèntia de negocis sembla<n>ts.
En10 son testament,11 que ell ordenà de sa pròpria mà, dexà moltíssims llegats y tots tingueren effecte: al Bassí dels Pobres Vergonyants
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de Sancta Maria de la Mar, cent lliures; a sinch monestirs —ço és a
Sanct Domingo,12 Sanct Augustí, al Carme, a la Merçè y al13 de Sanct
Francesch—, sinquanta lliures a cada hu, que són 250 lliures .. sous;
a cada monestir de monjas, sinch lliures, que foren 30 lliures; a les
repenedides,14 trenta lliures; per un pàlit a Sancta Maria de la Mar, setanta lliures; a la obra de Sanct Augustí, sinquanta lliures; a la obra del
Carme, cent lliures; a presos que estiguen a la presó per deutes y sien
pobres, cent lliures; a l’obra de Sancta Maria de la Mar, vint lliures; al
retaula de la capella major de dita yglésia, que s’avia de fer, vint lliures;
a la lluminària del sanctíssim sagrament de l’altar, a ont se crema cera
blanca, en cada monestir deu reals —foren set monestirs—, 7 lliures;
a la obra de la seu de Barcelona, vint lliures; a la yglésia de Nostra
Senyora de Montserrat, deu lliures; a pobres preveres y hermitants,
que fossen partides deu lliures; al Bassí dels Vergonyants de Nostra
Senyora del Pi, deu lliures; y a ca<da> hu de les altres yglésies, tres
lliures; als infants òrphens, deu lliures; al monestir de cartoxa que·s
feya en Terraça,15 noranta mília sous, dels quals fossen comprats tres
mília sous a for de trenta mília per mil, que són 4.500 lliures, dels quals
fossen alimentats y sustentats sis religiosos sacerdots que pregassen
per ell y per los seus; y també dexà al dit monestir dos-centes lliures
per fer celdes als dits religiosos; al monestir de Vall de Hebron féu la
matexa dexa dels noranta mília sous y de les dos-centes lliures per fer
celdes; al monestir del Carme de Barcelona dexà trenta mília sous —ço
és 1.500 lliures— perquè dos frares li diguessen cadaldia misses; altra
dexa semblant féu als monestirs dels frares menors y al de Sanct Augustí —ço és a cada hu 1.500 lliures per la matexa causa—
causa—; a donzelles
en lloch de casament dexà mil lliures; per rembre catiu
catius, altres mil
lliures; a la yglésia de Sanct Pere de Castellet, de ont ell
el era natural,
que està en lo
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peni
y que
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Tots estos
llegats16 pios estan en son
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testament,
sta
tame
m nt, qu
me
que
ue són al peu de divuyt mília
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ts del fundador de vàlua de divuyt mília lliures, escrit a
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lliures, sense alguns altres que dexà a alguns parents seus, que entre tots
són vint mília quatre-centes y quoranta-quatre lliures. Instituhí hereu
universal a l’Hospital General de Barcelona, que llavors se feya en lo
lloch qui·s deya lo Hospital d’en Colom y vuy se diu de Sancta Creu.
Y no degué ser de poca importància la herència, puix se troba
en un coern de la marmasoria (foli 6), que està en lo arxiu de Sanct
Gerònim de Vall de Hebron,17 scrit de mà del pare fra Joan Boyl, profés
de dit monestir, procurador y actor dels marmessors del testament del
dit [p. 17] Bertran Nicolau, que valia tota la herència sua trenta-sis
mília quoranta-nou lliures dos sous y vuyt (36.049 lliures 2 sous 8).
Y diu d’esta manera: “Summa18 major que munten tots los béns, axí
mobles com immobles, censal<s>, pensions, mandes, com deutes simples
deguts per molts singulars, com appar per menut en lo inventari. Les
quals he contades ﬁns al dia present, que comptam a 7 de nohembre
de 1421, e aquelles eren degudes al dit en Bertran Nicolau trenta-sis
mília quoranta-nou lliures dos sous y vuyt (XXXVI M XXXXVIIIIº lliures
II sous VIII). De la qual quantitat, rellevades les mandes y llegats que
dexava, restava per lo hereu al peu de setze mília lliures”.
Està19 soterrat lo nostre fundador en lo monestir de predicadors
de la yglésia de Sancta Catharina Màrtyr de Barcelona, lo qual se inferex de una partida que·s troba en dit coern de les despeses (foli 49,
pàgina 2ª), lo qual diu d’esta manera: “Ítem, a 13 de agost de 1421
fonch donat a mestre Pere Marroqui, prior dels predicadors, axí per la
sepultura com per les misses del tercer dia, deu ﬂorins (dich 5 lliures
10 sous)”.20 Nomenà en son testament dit fundador en marmessors y
17. Vall de Hebron, al manuscrit Vall de Bebron. Segueix de ra
ratllat.
18. herència
ncia del fundador valia setze mília lliures, escrit al mar
marge dret.
19. està soterrat lo fundador en Sancta Catharina de Barcelona, es
escrit al marge dret.
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Mu tra,
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p. 47,
4 160). Però noves dades conﬁrmen
47
que la hipòtesi del cronista és totalment certa. Així, en una còpia del
de testament feta
pel notari Pere Miquel Carbonell el dia 3 de juliol de 1492, després de la disposició
dels béns de Bertran
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executors de sa última voluntat lo pare prior del monestir dels cartoxans
de Terraça, lo pare prior de Sanct Gerònim de Vall de Hebron, lo pare
prior del Carme, lo pare prior de Sanct Augustí y lo vicari perpètuo
de Sancta Maria de la Mar, tots de Barcelona.
Poria algú admirar-se, y mèritament, com en lo testament no fa
memòria nostre fundador d’esta casa ni nomena marmessor al prior
d’ella, avent nomenats als altres damunt expressats, que mirat axí,
superﬁcialment, par y ha occasió de suspitar que no estava bé ab lo
convent ni mostrava tenir contento d’ell, etcètera. Però ben advertit21
y notat lo negoci, no tindrà de què admirar-se, perquè lo testament
féu dit fundador, lo escrigué de sa mà pròpria; y degué ser molt de
espau y poch a poch, que las personas discretas no aguàrdan a fer
estas cosas als últims dies y quant no poden més, sinó que y tíran ya
molt de lluny y fan-las ab molta maduresa y despay.
Y com ell era tant discret y cuerdo, no aguardà quant estava mal,
sinó molts anys abans que morís, que fonch en l’any 1403 y·l donà
a mossèn Pere de Colls, notari de Barcelona, a 6 de juny del matex
any, divuyt anys abans que morís, en lo qual temps no estava fundat
lo monestir de Montolivet ni de la Murta ni, per ventura, y pensava
llavors dit fundador en fer-ne hu ni altre, perquè no entengué en assò

Maria del Mar, fou sebollit al convent de Santa Caterina de Barcelona el dia 30 de
juny de 1421 —“Et postmodum die lune que fuit tricesima dies predicti mensis iunii,
dicto anno a nativitate
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dades tot indica que
Bertran Nicolau es vinculà als predicadors barcelonins després de la redacció del seu
testament (1403)) ﬁns al punt d’enterrar-se en el seu convent.
21. testament
ment del fundador fet divuyt anys abans de sa mort, esc
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ﬁns deu anys aprés, que fonch en l’any 1413,22 com vérem al principi
de la fundació de Montolivet23 (pàgina 1).24
Y com ell no·n féu altre, [p. 18] com se té per cosa certíssima,
cosa clara és que no avia de cridar en son testament al qui no estava
encara en lo món. Y axí, no tenim que suspitar que estigués mal ab
lo nostre convent quant morí dit fundador, per les causes ya dites,
ans bé creuria yo que devia molt gustar de veure’ls y tractar-los, y que
ells no·l desampararían ﬁns a tant fonch deseparada l’ànima del cors,
com a persones agraïdes de tants beneﬁcis rebuts de sa mà. Y també
tinch per cosa certa que si aguera fet testament a l’últim de sa vida o
aguera mudat lo que tenia fet divuyt anys avia, que aguera nomenat
per marmessor y executor d’ell al prior d’esta casa, com nomenà als
altres de qui avem ya feta menció.
Sense estas cosas de què Bertran Nicolau, nostre fundador, dispongué en son testament, que són de la qualitat que avem vist, tant
sanctes y tant bones, ne féu altres25 en vida que no és rahó se’n perde
la memòria, com fonch ediﬁcar lo monastir de la Casa de Déu, en què
estan frares augustins, que està més enllà de Martorell, y també·l dotà
de quatorse mília lliures. Y ell està retratat, segons me só enformat,
en lo retaule major de dita yglésia.26

22. Aquesta informació s’ha de matisar perquè la butlla de Benet XIII que es fa
ressò de la intenció de Bertran Nicolau de fundar un monestir jerònim en el Penedès
és de l’any 1403 (Carles DÍAZ MARTÍ, “Primera menció del futur monestir de Sant Jeroni
de la Murtra”, p.. 21).
23. Montolivet,
tolivet, al manuscrit. Moltolivet.
24. La pàgina
àgina 1 del manuscrit ha desaparegut.
25. lo fundador
undador ediﬁcà la Casa de Déu y la dotà en 14.000 lliures, escrit al
marge esquerre.
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Donà27 orde que a sas costas y despeses portassen ab canonada
una font a la Presó del Rey de Barcelona, que fonch una obra de gran
charitat per aquella pobre gent. Instituhí28 y fundà molts beneﬁcis: dos
en la seu de Barcelona, altre en Sancta Maria de la Mar, altre en la
yglésia de Sanct Miquel, y dos en la yglésia de Sanct Joan y tres en
Sanct Pere de Castellet, de ont ell era natural. Veritat és que aprés estos
tres29 uní ell matex ab la renda del nostre monestir, que primer fundà
en Montolivet, com consta ab acte rebut de mossèn Pere Agramunt,
notari de Barcelona, a 20 de juny de 1415, y està en lo arxiu de Sanct
Gerònim de Vall d’Ebron, en lo qual dóna la causa per què·ls uní y
no agué menester llicència del papa ni del bisbe. Moltes altres coses
bones y virtuoses féu, que seria cosa llarga aver-les de contar, però
basta que sapiam per tradició antiga que a penas y avia monestir o
yglésia de son temps en Barcelona a qui ell no aja fet algun beneﬁci,
o en renda o en contants. Y axí, avem de pensar que ha molts anys
que està gozant de la divina benaventurança.
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29. estoss tres subratllat.
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[p. 19] Segon trienni del pare fra Joan Pons30 {1421-1424}
No tindrem tant que dir en aquest trienni com lo passat, encara
que tan poch31 y trobam escrit en lo32 hu com en l’altre. Però per aver
succeït la mort del fundador d’esta casa en lo temps que era prior lo
pare fra Joan Febrer, és estat quasi forçat ser-me detingut més del que
pensava, encara que, a dir la veritat, no·m pesa, puix me par que éran
cosas dignas de notar y saber que un home de tants béns los aja tant
ben distribuïts, y en causas tant pias y sanctes.
Acabat lo trienni —perquè vingam al propòsit— del pare fra Joan
Febrer, fonch elegit lo pare fra Joan Pons, qui fonch lo primer prior de
la casa de Montolivet,33 del qual no tenim cosa escrita ni certa que aja
feta en son trienni, sinó que donà34 l’hàbit o la professió a fra Francesch
Garau y a fra Antoni Molla. Però yo creuria que ell ab sos súbdits no
estarían en vaga, sinó que treballarían tot lo possible en augmentar
la casa en lo spiritual y temporal tot lo que ses forçes podían y, axí,
tindrían més cuydado de fer bones obres que de escriure-les.
Ab tot axò, ya començam a descubrir que en aquest temps tingué
esta casa un benefactor, que fonch lo primer aprés del ffundador, que
féu merçè de dexar en son testament la mitat de sos béns
bén al monestir
y l’altra mitatt als pobres vergonyants, los quals distribuís lo pare prior
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D’aquesta forma s’enllaçaria aquest priorat (1415-1418) amb els que coneixem
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a les persones qui ben vist35 li fos segons sa consciència. Deye’s aquest
benefactor mossèn Guillem Fontana, escrivà del rey, però no sabem
quins béns foren ni la quantitat d’ells. Ab tot axò, se li ha de agrair
la bona voluntat. Est testament prengué mossèn Pere Folch,36 notari
de Barcelona, a 20 de setembre de 1419. Està també en lo Llibre dels
Testament<s> de nostre arxiu (foli 6).37
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[p. 20]38 Dels deu39 triennis del pare fra Romeu Borrell40 {1424-1456}41
Després de acabat lo trienni del pare fra Joan Pons —que com
vérem, fonch lo primer prior que vingué de Sanct Gerònim de Cotalba
per a regir lo monestir de Montolivet, y acabà allà son trienni y fonch
en esta casa altra vegada—, elegiren en prior al pare fra Romeu Borrell, que també fonch hu dels que vingueren de Cotalba. Fonch la sua
conﬁrmació a 20 de nohembre de 1424. Y reisqué tan bé42 son govern,
que quasi regí esta casa trenta anys sense intermedi, si no fonch molt
poca cosa, com veurem en son lloch. Però ara de una vegada foren
sis triennis, des de l’any 1424 ﬁns en l’any de 1442, en lo qual temps
donà la professió, com consta en lo Llibre dels Frares, a fra Pere Oliver,
a fra Joan Molla, a fra Vicents Crexell, a43 fra Andreu Garriga, a fra
Bernat Çavall, a fra Jaume Planes,44 a fra Ramon Rovira, a fra Francesch Pedrosa, a fra Matheu Peres, a fra Miquel Piquer, a fra Guillem
Andreu, a fra Lorens Carbonell y a fra Berthomeu Piera.
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Y perquè en las cartas de las professions y en lo Llibre dels
Frares se troba que lo pare fra45 Jaume Planes donà la professió a fra
Joan Daras a 12 de juny de 1443,46 avem de confessar per força que
dit pare fra Jaume Planes47 era prior passats estos sis triennis del pare
fra Romeu Borrell. Però també tenim gran probabilitat y conjectures
que durà poch son priorat, que per ventura ell degué renunciar per ser
molt jove, que no tenia sinó quatorse o quinse anys de hàbit, perquè ell
féu professió a 28 de nohembre de 1428 y donà la professió a dit fra48
Joan Daras a 12 de juny de 1443.49 També pensam que era tanta sa
humilitat, que·s tenia per indigne aver de regir a persones que·l podían
governar a ell —fonch aquest pare, com se llig en nostras chrònicas,
hu dels senyalats subiectes que·s crià en esta casa— y tingué per bé
de renunciar tal càrrech, fos per una causa o per altra.
Altra vegada o, per millor dir, continuà a governar esta casa lo
pare fra50 Romeu Borrell ﬁns que morí, que fonch en l’any de 1456, en
lo mes de octubre,51 com se col·legex del Llibre de les Despeses de dit
any, de ont se veu clarament que fonch prior d’esta casa dit pare, si no
fonch aquell poch temps que u fou lo pare fra Jaume Planes, cerca de
trenta-dos anys. Y en estos dotze o tretze anys últims donà la professió
als pares fra Gerònim de Vilanova, a fra Pere Andreu Febrer,52 a53 fra
Gabriel Fonoll, a fra Joan Say y a fra Barthomeu Ortells.
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[p. 21] En tot aquest temps que fonch prior lo pare fra Romeu
Borrell, que com tinch dit, fonch des de l’any 1424 ﬁns en l’any de
1456, que foren trenta-y-dos anys, no·s troben llibres de rebudes ni
de gastos, sinó sols un quadern en què·s continuaven les rebudes de la
caxa —comença en l’any 1424 y dura ﬁns en lo de 1443—; y després se
trobe un llibre que és de rebudes y despeses juntament, que comença
en l’any 1437 y·s continua ﬁns en l’any de54 1452. Y lo que d’ells se
col·ligex és que dit pare prior y sos frares procuraven en treballar, en
ediﬁcar y obrar la casa ab tota la diligència possible. Però com no y
ha distinctió de triennis, no puch guardar l’orde que tinch determinat
de guardar en los altres, que y aurà més distinctió y clarícia, perquè·s
sàpia en quin temps y en quin any se feyen les coses d’esta casa. Y axí,
en aquestos trenta anys no poré ser tant punctual, sinó que55 posaré
totes les coses que·s feren en temps del pare prior fra Romeu Borrell.
Primerament,56 se troba que compraren un orgue, però no·s sap
lo que costà, sinó que un devot, que·s deya Casafranca, bestragué per
pagar los òrguens 440 sous —ço és vint-y-dues lliures—, que fonch a
31 de mars de 1443. En lo matex any, a 27 de nohembre, tragué lo
pare procurador o cellerer, que llavors tot era un ofﬁci, de la taula de
la ciutat de Barcelona 165 sous —ço és 8 lliures 5 sous— per pagar al
brodador. Però no diu per què, encara que poria ser per uns vestiments
negres, de què·s troba memòria en lo Llibre de les Despeses de l’any
1442, que compraren una pessa de veta y una pessa de ﬂocadura per
los vestiments negres per onse sous. Y ya lo temps los aurà consumits,
perquè los qui vuy tenim més moderns són, com se veurà en son lloch.
En lo matex any se troben gastos que·s feren per los ferros de
assentar las vidrieras, y costaren 44 sous; y per posar di
dites vidrieras,
33 sous. No sabem quines; yo pens serían las de la llib
llibreria, perquè
quasi en aquest
est temps entenían en fer-la. En57 l’any de 1450 y 1451
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per la llibreria.
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a
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ens se compraren, escrit al marge dret.
57. libreria
ria se féu y las vidrieras, escrit al marge dret.
58. Aldonça
nça Çabastida, devota, escrit al marge dret.
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de dita llibreria las armas suas; y lo [p. 22] matex59 mossèn Ramon
Bertran, pare de dita senyora Aldolça Bastida, donà sinquanta ﬂorins60
per la obra, com consta en lo llibre de 1451; y mossèn Joan Quintà, de
qui farem aprés llarga memòria per ser estat gran benefactor y devot
d’esta casa, afavorí molt aquesta obra de la llibreria y applicava tot
lo que podia. Y axí, en lo matex any de 1451, féu dita en la taula de
la ciutat de Barcelona de deset lliures y dotze sous, que eren de una
marmassoria que ell tenia a son càrrech y diu éran per obs dels banchs
de la llibreria que estan de la part de la escala, de la qual quantitat lo
pare prior ne ﬁrma àpocha. Quasi61 en aquest matex temps se féu la
capella y retaule dels Set Goigs de Nostra Senyora, la qual féu la dita
senyora Aldonça Bastida, com se té per tradició, a més de que estan
las matexes armes que en la llibreria, que són un escut que té lo camp
vermell o de guella ab una barra y raixs de sol de or.62
També63 en aquest matex temps se degué fer hu dels çafareixs,
puix se troba un partit a 3 de abril de 1451 en què donaren al qui
avia feta la axeta de la bassa, que pesava sinquanta lliures, a rahó dos
sous y vuyt per lliura, quatre lliures tretze sous y sis. En aquest matex
temps portaren la font dintra casa, puix se mostren y·s64 troben molts
gastos ab diversos partits de canons, que costaren setze sous y sis, y
lo grifo del forn; y compraren una exeta per les cases de les bugades,
que costà deu sous; y dues dotzenes de llates per dita casa. Compraren
un despertador per lo pare65 sagristà y també compraren altra exeta
per lo çafareix, que costà cent y sis sous (5 lliures 6 sous).
Dues dones, la hu d’elles se deya Sanctpol y una ﬁlla sua, feren
un encenser. Però no sabem de quin matall era; sols sabem
que lo
s
monestir pagà,
à, a compliment del que costava, set sous.
Un66 pàlit
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assò en les despeses de 1454, en què diu que compraren ﬁl negre per
cosir dit pàlit. En67 l’any de 1453 féu mossèn Ramon Bertran, de qui
ya avem feta memòria, lo carner que està enmitx de la yglésia, debax
del chor, com està escrit al [p. 23] derredor de dit carner.68 També·s
troba que pagaren als mestres de cases que avien empaymentat lo
refetor, però yo crech que no fonch lo que vuy tenim, perquè aquest
se féu molt aprés, en temps del rey don Joan segon de aquest nom.
En69 l’any de 1454 se troba en lo Llibre de les Despeses que feren
alguns gastos per fer la cuyna nova, que abans se entén era lo que
vuy és celler y a ont estan los70 cups y premsa; y en l’any següent de
1455 posaren l’aygua sobre les olles d’ella, com consta clarament en
dit llibre, y que pagaren a n’en Claperós per rahó de les canals perquè
vingués l’aygua en les olles de la cuyna nova certa quantitat. En aquexa
matexa occasió portaren l’aygua dintra la hostelaria, com consta del
gasto feren en comprar una exeta per dit effecte.
Entre71 molts gastos que·s troben en molts y diversos partits, són
que compraren molts pregamins, y diu eren per lo pare fra Reginalt, hu
dels sancts qui·stan en nostres chròniques, que s’occupave en escriure
llibres del chor —particularment féu lo Psaltiri gran del chor, com aprés
he trobat-; y també gastaren alguns diners per comprar colors y or per
pintar o il·luminar per lo pare fra Miquel —que devia ser lo pare fra
Miquel Piquer, que és altre dels sancts estan en nostra chrònica, que
ﬁns ara no sé yo y agués altre fra Miquel en tots quants prengueren
lo hàbit en esta casa, com consta en lo Llibre dels Frares—, de ont
se veu que lo hu il·luminava y l’altre escrivia, y tots treballaven per la
72
sancta communitat.
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davant la llibreria, que degueren ser las primeras que·s feren de propòsit en esta casa; y també se féu la de la sagristia, juntament; y la
volta davant lo forn, que és a ont vuy està lo dormidor dels nous; y las
capelles de la yglésia, que diu miraven a l’hort. També76 feren lo torn
que està davant lo forn, que servex per carregar lo blat que pòrtan al
molí. També feren en77 la sagristia la vidriera que està enmitx d’ella.
Per ajudar a estes obres trobe que feren tres fornades de rejola
y teula: la una fonch en l’any de 14<4>4, altra en l’any de 1449 y altra en l’any 1454.78 Encara que estaven occupats en estes obres que
ara acabam de dir, no [p. 24] per ço se oblidaven de que a sos temps
conrreassen lo que podien, y particularment trobe que plantaren un
tros de vinya, encara que no diuen lo lloch. Fonch assò en l’any de
1451 y aprés en l’any de 1454.
De indústria he dexat per a la ﬁ de contar o de escriure de com
se féu la capella del Cruciﬁxi, axí per ser obra de importància y devota
com per començar a contar los benefactors que en temps del pare fra
Romeu Borrell tingué esta casa. La79 capella del Cruciﬁxi se féu un any
o dos ans que morís lo pare prior, perquè en lo Llibre de les Despeses
de 1455 se fa memòria de alguns gastos se feren per dita capella y per
la ﬁgura del Christo, com fonch cotó, ayguacuyt, set o vuyt pannes de
suro, la cortina y altres ninyerias,80 que totes elles costaren trenta-vuyt
sous y quatre diners. Lo modo de com se féu se col·legex del matex
llibre. Y és que un mestre de cases, qui·s deya Pellicer, se emprengué
de fer-la per trenta-sinch lliures, ab condició que si perdia en la obra,
li refessen lo dany y pèrdua.
Lo81 principal
ncipal qui entengué y pagà esta obra fonch mo
mossèn Anthoni
Vinyes, notarii de Barcelona, molt particular devot d’esta casa, lo qual
donà, per dit effecte, vint lliures y les quinze lliures pag
pagà lo convent.
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les 35 lliures .. sous, lo convent
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hu mossèn Luís Clos, que donà set ﬂorins —ço és quatre lliures nou
sous—; mossèn Maçanet, balle de Barcelona, fonch altre, que donà tres
lliures quatre sous y set; y un ﬁll de mossèn Romeu Çavall donà sis
sous y mitx, com consta de les rebudes de 1454 y de 1455.
La83 imatge del cruciﬁ<xi> també la feren de algunes charitats
que donaren algunes persones devotes, com fonch mossèn Ramon Bertran, de qui ya férem memòria (pàgina 140),84 que donà deu ﬂorins; y
Melchior Tintorer <y> altres, com consta en les rebudes de 1454, dels
quals féu dita lo pare prior en la taula de Barcelona a Luís Dalmau,
qui fonch lo ofﬁcial que·l pintà. Y la casa, com dit és, comprà los
materials de suro, cotó, ayguacuyt, etcètera.
No dexe de causar admiració que, per aver pagades sols vint
lliures lo mossèn Antoni Vinyes en aquest<a> obra, que·n costà més
de sinquanta y tantes, sense la despesa [p. 25] y gasto del menjar y
beure, li ajen dexades posar allí les sues armes y tant de propòsit, com
si ell la aguera feta a son cabal y li agueren concedida la capella per sa
sepultura aquells sancts pares. Cert, yo no85 puch atinar la causa, si no
és pensar que lo dit mossèn Antoni Vinyes era tant devot d’esta casa,
com veurem aprés en certa ocasió de qui·s tractarà més llargament,
que merexia més que axò; y tenien conﬁança aquells sancts pares que·ls
avia de fer moltas merçès, y que axò li donaria ànimo per a que no
s’oblidàs d’esta casa y de la devoció que li tenia.
Reisqué esta capella admirablement, y més la imatge de Christo,
Nostre Redemptor, que està tant ben acabada, ab tot sos sentits, venes
y artèries y altres primors,
p
,q
que q
quants la míran se admíran de una cosa
tant ben feta y acabada, y·ls causa devoció. Y perquè fos freqüentada
y visitada ab major devoció,86 procuraren aprés aquells ssancts87 pares,
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contrició de sos peccats y, visitant dita capella, miraran la image del
Christo, recordant-se de la passió de Nostre Redemptor y Senyor, y
estant agenollats, faran oració ab reverèntia y devoció, quantes voltes
volrran, cent dies de perdó; y lo archebisbe de Tarragona, don Pedro
de Urrea, quoranta dies; lo bisbe de Elna, altres quoranta; y lo bisbe
de Vich, altres quoranta, que tots junts són dos-cents y vint.
Esta bulla d’estos perdons fonch despedida en Barcelona a 25 de
abril de 1460, a ont residien estos bisbes, a instància del pare prior
d’esta casa, que llavors ho era aquell sanct pare fra Jaume Planes,
com se veurà en dit temps. No·s sap lo ofﬁcial que féu lo christo.90 Per
totes estes coses que dalt estan notades, se veu clara y manifestament
la diligència que tingueren aquells primers pares de ediﬁcar esta casa
y de adornar-la lo millor que pogueren.
Y com estas cosas, de ordinari, se attribuexen als prelats, per
ser ells als qui incumbex més per lo ofﬁci que tenen, per ço avem
de attribuir esta diligència y cuydado al bon prior fra Romeu Borrell, lo qual, per regir y governar esta casa ab tanta prudència y ab
tal exemple d’ell y de sos súbdits, /que/ moltes persones devotes se’ls
afﬁcionaren y·ls ajudaren ab ses charitats [p. 26] y almoynes per a fer
les obres que feren, que encara que no·s poden molt particularizar,
per no trobar-se en memòries antigues, totavia se’n troben alguns que
estan en lo número dels benefactors, y no sabem las quantitats que·ns
dexaren, com són estos: mossèn Antoni Mayà, mercader; la senyora
Antònia Barçera; la senyora Catharina Castell; la senyora Catharina
Palau; mossèn Francesch Negrell, notari; mestre Gaspar Jorba, metge;
mossèn Jordii Bertran; Jordi Bonanat; Joan Miralda; mossèn
Jaume
m
Pau; don Phelip
elip Malla; Pere Castelló; mossèn Pere Sardà;
Sard la senyora
Isabel de Gualbes,
albes, y molts altres.
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Un benefactor tingué esta casa en esta temporada, a qui se ha de
agrair la conﬁança tenia del pare prior, que administraria christianament sos béns; y la bona voluntat que tenia de fer beneﬁci, encara que
la obra no arribà tant enllà com ell volia y los religiosos93 desijaven.
Aquest devot se deya mossèn Bernat Montpalau, donzell y ciutadà de
Barcelona, lo qual féu testament, en poder de mossèn Antoni Vinyes,
notari de Barcelona, a 5 de juliol de 1436, y dexà en cert cas —ço és
aprés de la mort de son ﬁll Bernat Joan de Montpalau, morint sense
ﬁlls legítims y naturals, y aprés de l’usdefruyt de sa muller, Joana de
Montpalau; y tingué effecte dit ﬁdeicommís y vincle per mort dels
sobredits— que lo pare prior de Sanct Gerònim de la Murtra y los
reverents almoynés de la seu de Barcelona prenguessen sos béns y·ls
venessen; y dels diners que d’els resultarien los ne fessen rendes annuals; y esmerçassen; y les pensions distribuïssen per amor de Déu y en
remissió de ses culpes en misses de rèquiem, en casar donzelles pobres
y en redemir catius a sa coneguda, encarregant-los llur consciència. Y
més, dexà quinze lliures de renda a dita almoyna y altres quinze lliures
de renda per la obra de dit monestir.94
Però no vingué en effecte aquest negoci perquè, encara que moriren lo ﬁll y muller del dit mossèn Bernat Montpalau, un germà seu,
que era monjo [p. 27] de Sanct Cugat de Vallès y aprés fonch abbat
de Sanct Salvador de Hebrera,95 pretengué tenir dret en los béns de
son germà. Y per esta causa, lo pare prior, fra Romeu Borrell, y los
almoynés de la seu procuraren per medi de mossèn Nicholau Mediona
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y de mossèn Pau Pujada,96 notaris de Barcelona, que la heretat del sobredit mossèn Bernat Montpalau fos estimada y judicada. Y ab decret
del bisbe de Barcelona o de son ofﬁcial determinaren dits notaris que
l’abbat de Sanct Salvador de Hebrera donàs al pare prior d’esta casa
y als almoyners de la seu de Barcelona dos-centes sinquanta lliures
de la heretat de mossèn Bernat Montpalau —ço és cent vint-y-sinch a
cada hu— y axí, foren dites y escrites en la taula de Barcelona a 29
de juliol de 1454.
Y aprés d’elles, ab altres sinch lliures que lo convent y affegí,
que totes foren cent y trenta, se compraren sinch morabatins, que són
quoranta-sinch sous de renda, de mossèn Bernat Terré, donzell, sobre
una casa y hort situada en Barcelona, prop la Porta Ferrissa y quasi
davant de les cases de Nostra Senyora de Montserrat, com consta en
lo Capbreu Vell (foli 118), y97 en lo nou, dit lo 3 (foli 272)98 y en lo 4
(foli 93).99 De la qual quantitat és obligat lo pare prior d’esta casa a
donar per a donzelles a maridar cada any quatorze sous; y per a redemir
catius, altres quatorze sous; y altres quatorze sous per fer dir misses
de rèquiem a sa voluntat, de manera que per la casa no·n resten sinó
tres sous cada any de renda y també, si acàs se venen les cases sobre
què estan esmerçats los quoranta-sinch sous, per ser senyors alovaris,
lo lluïsme d’elles, com en nostros dies se’n rebé hu de bona quantitat.
Una100 senyora, qui·s deya Blancaﬂor, muller de mossèn Leonart
de Vallseca, cavaller, també fonch molt devota d’esta casa. La qual, per
contemplació o respecte de fra Antoni Vallseca, profés d’esta casa, dexà
un llegat al monestir de cent ﬂorins de or de Aragó y la tercera part
de sos béns, encara que no·s troben rebudes particulars. Lo testament
d’esta senyora
a rebé mossèn Joan Ginebret, notari de Ba
Barcelona, a 6
de nohembre de 1439, y és en lo Llibre dels Testaments
T
(foli 18).101
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a benefactora,
be
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rit al marge dret.
d’or
or eren
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e per
e al
a frare
frare
a Antoni de Vallseca,
Vallseca mentre que la
101. Els 100 ﬂorins d’or
tercera part dels béns, a repartir
reparti
tiir eequitativament
tir
quiitat
t iva
ta
ivamen
men
nt amb
amb
m l’Hospital de la Santa
Sa
Creu i la redempció de captius
ius cristians, era per al monestir de la Murtra sempre que Pere Gaspar
de Vallseca, ﬁll de la testadora, ni cap descendent legítim no poguessin rebre l’herència
(ACA, MH, vol. 3783, f. 18v).
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Mossèn102 Pere de Mijavila, rector de Ripollet, fonch molt devot
d’esta casa en temps del pare fra Romeu Borrell. La qual devoció
volgué mostrar a la ﬁ de sos dies, puix quant féu testament, lo qual
rebé mossèn Antoni Vinyes, notari de Barcelona, en l’any de 1442, al
primer de mars, féu hereu al monestir, aprés de extinct lo usdefruyt
de madona Eulària Barba —la qual, vivint, embaraçà molt estos béns,
proprietat de dones—, pregant al pare prior y convent que venessen
tots sos béns; y que d’ells fessen renda; y que celebrassen per ell y
per dita Eulària Barba una [p. 28] missa quotidiana perpètuament.103
La qual herència lo pare prior y convent no volían acceptar ab
tal càrrega y tanta obligació, però foren informats del sobredit notari
que dit testador avia fet axò, més per inductió de altri, que no de sa
pròpria voluntat. Y considerant que dites paraules més eren rogatives
y de prechs que no manament y precepte, acceptaren dita heretat ab
intenció de no obligar-se a dir la missa quotidiana, sinó que cada any
sols li diguessen sinquanta-dues misses baxes y dos anniversaris, fent
participant a ell y a dita dona de tots los béns spirituals. D’esta heretat té vuy lo monestir deu lliures y mija de renda, com consta en lo
Llibre de les Misses (foli 18); y també ne agué molts mobles y altres
béns, segons apar en un inventari rebut del matex notari a 10 de abril
de 1452. Lo dit mossèn Pere de Mijavila està soterrat en lo carner del
capítol, a ont sotèrran los frares.104
Joan105 Vidal, perayre natural de Castelló de Ampúrias y aprés
ciutadà de Barcelona, fonch altre benefactor en temps del pare prior.
Lo qual, en son últim testament, que féu en poder de m
mossèn Francesch de Moles,
de nostre
es, notari de Barcelona, dexà hereva la sagristia
sagris
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i vila, rector
ija
or de Ripo
Ripollet,
ip
p llet, gran devot y benefactor
b
d’esta
casa, escrit al marge
arge dret.
103. El report del croni
cronista
nista coinc
ni
coincideix
cid
ide
deix
ix plenam
plenament
ament amb les dispos
am
disposicions testamentàries de Pere dee Mitjavila (AH
(AHPB,
HPB, Anto
Antoni
t ni VIINYES
to
NYES, Lib
Liber
L
er testamentorum, 1427, setembre,
24 – 1480, març, 21, f. 46v-47v).
v).
) Esme
Esmentem
entem
nte
t mu
un
n parell
pareell de dades més: un dels marmessors
testamentaris era
Santa
Perpètua
benefactor
a Pere Martí, rrector
ectorr de S
antta Perp
rpètua de Mogoda, també
rp
ta
de la Murtra; i el testador va morir
m ir al
mor
al cap
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m Barba.
a havia
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“sepu
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104. Peree de Mitjavila
monasterio Beati
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Antoni VINYES, Liber
testamentorum, 1427, setembre, 24 – 1480, març, 21, f. 46v).
105. Joan
n Vidal, benefactor, escrit al marge esquerre.
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monestir, ab condició li diguessen dos anniversaris cada any.106 També
està soterrat en lo carner dels frares. D’esta herència se trobe que n’agué
lo monestir algunes cent lliures y un censal de proprietat de trentasinch lliures y trenta-sinch sous de pensió que la Pabordria de Palau
del monestir de Sanct Cugat de Vallès fa cad·any a 28 de setembre, del
qual lo dit Joan Vidal, mentre vivia, ya·n féu donació al present monestir, en poder de mossèn Antoni Vinyes, notari de Barcelona, a 19
de juliol de 1448,107 com se inferex del Llibre de les Misses (foli 61) y
del Capbreu Nou (foli 107). La clàusula del testament està en lo Llibre
dels Testaments (foli 21).
Mossèn108 Pere Martí, rector de Sancta Perpètua de Mogoda,
fonch hu dels senyalats benefactors que tingué esta casa en temps
que la governà lo pare fra Romeu Borrell perquè, ultra de que féu
molts plers, cortesies y charitats en proveir-la de blat, civada y dexar
moltes voltes diners, com consta en diversos partits dels llibres vells
y de aquest temps, en son últim testament, rebut per mossèn Guillem
Jordà, ciutadà de Barcelona y notari de dita ciutat, a 24 de juliol de
1450, féu hereu a nostre monastir, manant que de sos béns se109 fessen
la creu y custòdia de plata.110
106. El cronista va cometre un error a l’hora d’identiﬁcar el nom del notari que
escripturà el testament de Joan Vidal. En el Llibre de Testaments (ACA, MH, vol. 3783,
f. 21r) es pot llegir, malgrat el mal estat de conservació, “clausoque sive subsignato per
discretum Franciscum [..] auctoritate notarium publicum Barchinone, tenentem scripturas
notarie [..]creti Joannis Franch, quondam, connotarii sui”. L’error va consistir a prendre
Francesc de Moles
es com el notari que rebé el testament, quan el que en féu és una còpia
va els protocols de Joan Franc. I, efectivament, és a la
l documentació
perquè conservava
del notari Joan Franc (AHPB, Joan FRANC, Liber tercius testamentorum et codicillorum,
1429, novembre, 2 – 1456, juny, 2, f. 62r-62v) on trobem l’esmentada escriptura amb
data 23 d’agost de 1449, en què, a banda de les notícies aportades pel cronista, es pot
saber que el marmessor
armessor testamentari de Joan Vidal era el prior de Sant
S
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n eell testament trobem conﬁrmació tant
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Y perquè, aprés de aver fet aquest testament, sobrevisqué quinze
anys,111 no volgué dexar aquest negoci a tercers y aprés de sa mort, sinó
que en vida sua posà en executió sa voluntat112 y féu estes dues pesses,
com consta de diversos partits en la taula de Barcelona, que feren dita
a 27 de nohembre de 1451 a n’en Martí Ximénez y a n’en Berenguer
Palau, argentés, per començament de paga de la creu de [p. 29] plata
que mossèn Pere Martí, rector de Sancta Perpètua de Mogoda, fa fer
per lo present monastir, de quoranta lliures, segons lo tracte tenían
fet, rebut en poder de mossèn Antoni Miquel, notari de Barcelona. Y
aprés, lo darrer de abril de 1451, féu dita lo pare procurador en la
taula de Barcelona als sobredits argenters de trenta-set lliures per la 2ª
paga, que foren ya 77 lliures .. sous.113 En l’any de 1453 trobe que
donaren als matexos noranta-set lliures sis sous y tres, que diu eren
a compliment. Yo creuria que lo matex benefactor114 degué donar molts
comptants de sa pròpria mà y bossa, perquè estes quantitats, que ara
poch ha he escrites, no són sufﬁcients ni bastants per a pagar dos
pessas de tanta importància y valor.
Quasi115 lo matex succehí quant féu los canalobres de plata lo matex mossèn Pere Martí, que fonch en temps del pare fra Jaume Planes,
en l’any de 1461, que lo matex pare prior, fra Jaume Planes, girà116

et anime mee ac dicto monasterio Sancti Jeronimi de la Murtra et conventui eiusdem,
instituens dominum Deum, animam meam et dictum monasterium et conventum Sancti
Jeronimi michi heredes universales. Volens et ordinans quod conventus dicti monasterii
teneantur facere
e unam crucem argenti ad opus conventus dicti mon
monasterii et unam
custodiam argenti”
nti” (AHPB, Guillem JORDÀ major, Liber primus testamentorum,
testam
1426,
desembre, 7 – 1457,
457, juliol, 25, f. 112v-113r). Aquest testament ha estat estudiat per Josep Hernando quant
uant a la inclusió entre les deixes de dos llibres de Francesc
Fra
Eiximenis
(Josep HERNANDO, “Obres de Francesc Eiximenis en biblioteques privades de la Barcelona
del segle XV”, Arxiu
xiu de Textos Catalans Antics, 26 (2007), p. 481).
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en la taula de Barcelona a n’en Martí Ximéniz de Vilanova, argenter,
sinquanta-vuyt lliures —de les quals, ab altre major summa, fa deutor
al dit mossèn Pere Martí, rector de Sancta Perpètua de Mogoda— y
diu són a compliment de paga de uns canalobres de plata daurats que
mossèn Pere Martí féu a glòria de Nostre Senyor, los quals costaren
cent quoranta-quatre lliures y mija, de ont inferim que lo demés que
no·s pagà per dita de taula, lo mossèn Pere Martí o degué pagar en
comptants, com de la custòdia y creu.
També inferim de assí la gran obligació tenim a aquest benefactor,
que ha fetes estes tres o quatre pesses, que valen molts centenars, sense
altres plers que féu117 en sa vida; y offerí a la missa nova del pare fra
Joan Say una escudella de plata —no sé si seria la que ﬁns vuy està
en la enfermeria—; y aprés de mort, ne agué lo monestir molts béns.
Gueraua118 Febrera, mare del pare fra Andreu Febrer,119 profés
d’esta casa, dexà en son últim testament dos-cents ﬂorins per la llegítima
y altres drets que podían pertànyer al dit pare fra Pere Andreu dels
béns de son pare, com consta en lo Llibre dels Testaments (foli 22),
lo qual rebé mossèn Raphel Bruguera, notari de Barcelona, a 10 de
maig 1446. Estos dos-cents ﬂorins ya·ls avia donats de vida sua, però
com lo germà del pare fra Febrer y posàs qüestió, dient que a ell li
pertanya molta part dels dos-cents ﬂorins, perquè son pare no li avia
feta la part de sos béns com als altres germans y germanes —però
encara que lo pare prior y convent entengueren que no tenia rahó ni
justícia, totavia, per llevar occasió de murmurar y donar bon exemple
en no mostrar-se demasiats enteressats, cosa que [p. 30] par que u
lleva ya de sa
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m
en parti120
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Sense estos devots que foren en temps del pare prior fra Romeu
Borrell, se trobe que ajudaren ab ses almoynes y charitats altres, com
fonch Antoni Guàrdia, que donà per la obra sinquanta ﬂorins, de què
y ha memòria en lo Llibre de les Rebudes de 1453. De altres persones
se trobe que donaven algunes charitats —qui vint sous, qui dotze y
altres sis— que, encara que en aquest temps seria poca cosa, però llavors valían tant sis sous com ara vint, perquè las despeses del menjar
y beure eren molt baratas, com se veu en lo Llibre de les Despeses,
que un cabrit122 costà tres sous; y un barrill de tonyina, quinze sous,
etcètera, per lo qual se podían fer més obres ab deus sous que ara ab
quoranta o sinquanta.
Entre les persones qui ajudaren molt a estos pares en ses obres
y treballs123 foren la senyora Aldolça Çabastida, de qui ya avem feta
menció en la pàgina 140,124 que féu la llibreria, la capella y retaule
dels Set Goigs; donà un pàlit de vellut carmesí brodat ab una Nostra
Senyora al mitx, ab ses armes matexes de la capella; y una casulla y
un càlser, que aprés s’és desfet per fer lo major que vuy tenim. Lo125
pare de dita senyora, qui·s deya Ramon Bertran, ajudà molt a estes
obres, de qui també férem memòria en la pàgina 140,126 qui donà
sinquanta ﬂorins y féu lo carner del mitx de la yglésia. Lo qual morí
a 6 de nohembre de 1464 y fonch soterrat, en lo matex carner que ell
féu fer, lo dia següent que morí.
De la senyora Çabastida no he pogut saber quant morí ni a ont
està soterrada. Bé poria ser que també estigués ab son pare, segons
la devoció tenia a esta casa, que sense lo que tinch dit que donà, me
oblidava de dir que donà los dos draps de ras ab què entapíssan la
yglésia en loss dobles majors, y·ls posen davall lo chor, en
e què també
estan les armes
es que estan en la capella dels Set Goigs y en
e la llibreria,
y per altre nom los diuen los draps dels àsens, que valien
molt<s>
va
reals, etcètera.
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las charitats de les ànimes de purgatori y l’altre per las charitats de la
obra de la casa. Y en esta, de quant en quant que la obrían, trobaven
quoranta sous —altres voltes més, altres manco—, del qual se ajudaven per continuar les obres. Però en nostres temps las an llevades,
perquè en tres anys no s’i trobaven, particularment en la de la obra,
sis diners, perquè pensen-se que estan tant richs los frares gerònims,
que no tenen necessitat de almoynes ni charitats, ans pretenen molts
que a quants vénen tenen obligació de donar-los a menjar, que per
aquest ﬁ estan fundades les cases de la orde y, axí, no tenim que tenir
exa caxa en la yglésia, etcètera.
L’altra caxeta de les ànimes an mudada en un pilar de la yglésia
que està entre la capella dels Set Goigs y de Nostra Senyora y, en
esta, sí tenen cuydado de acaptar. Axí, en las missas privadas com en
la major, se aplègan alguns reals al cap de l’any per a missas de128 las
ànimas de purgatori, les quals pretengué lo doctor Pucurull, pabordre
de Badalona, que eren sues, o al manco que les avien de partir. Però lo
que y guanyà la communitat en assò fonch que los obrés de Badalona
tenien una clau de la caxeta de les ànimes y altre de la lluminària
de Nostra Senyora; y cada any, devant dels obrés, obrien la caxeta
y donaven los diners al pare sagristà per les misses. Però com aprés
volgueren posar qüestió en assò, lo pare prior, que129 fonch lo pare fra
Gerònim Ezquerra, féu fer un pany en què no y agués sinó una clau,
y esta sols tingués lo pare prior; y llevà aquell sobreòs que teníam de
subiectar-nos a que no poguessen traure los diners, sinó en presència
dels obrés, que venían cada any ab gran magestat per aquest effecte
a Sanct Gerònim.
nim.
130
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del pare prior fra Romeu134 Borrell, freqüen-[p. 32] tava moltes voltes en
venir a esta casa; y donà ab diverses vegades, com consta en lo Llibre
de les Rebudes de l’any 1454, sis-cents ﬂorins —que a rahó 13 sous 3,
que era llavors lo valor y preu d’ells, valían tres-centes noranta-set lliures
y deu sous—, però fonch ab condició que l’aguessen de alimentar y
sustentar tot lo temps que vindria en casa, donant-li lo que donaven a
un religiós d’ella, y en lo temps que estaria en Barcelona lo proveïssen
de pa y vi y llenya. En l’any següent de 1455 offerí lo dit mossèn Joan
Quintà a la missa nova del pare fra Joan Say una casulla verda, com
se troba en lo Llibre de les Despeses y Rebudes de dit any; y aprés
dexà y donà moltes altres coses, com se dirà, en l’any que morí, que
fonch en l’any de 1459, en lo temps del pare fra Jaume Planes.
D’estos benefactors y persones devotes trobam, en los llibres,
memòria que feren estos beneﬁcis y, per ventura, molts altres que no
estan escrits; y fonch providència del cel que mogués los ànimos y
sperits d’estas personas, y de moltes altres de què no·ns consta, per a
que ajudassen a aquells sancts pares en ediﬁcar la casa, puix era quasi
impossible, per la pobreza y poca renda tenien, poder-la proseguir. Y
degueren-o merèxer ells per sa bondat y sanctedat y bon exemple que
donaven a quisvulla que tractava ab ells, per las persones que y agué
molt senyalades en aquell temps, y quasi sempre per la gràcia de Nostre
Senyor, com clarament apar en nostres chròniques.
No faltaren al pare prior, en tot lo temps que regí esta casa, sense
les obres que·s feyen y altres que són pròpries de cases noves, grans
treballs y inquietuts per135 los plets gravíssims y de importància que tingué, entre·ls quals fonch hu lo dels llochs de Concabella y Gra, que com
vérem, se començà
Febrer (pàgina
mençà en lo trienni del pare fra Joan Fe
129)136 y fonch
h la causa, o molta part d’ella, no aver tinguda
tingu la cautela,
que convenia
a en aquest cas tenir, Bertran Nicolau, nostre
nost fundador,
e·ls comprà,
comprà
à, que
que com
qu
com vérem
co
vére
vé
rem en la dotaci
rem
al temps que·ls
dotació de la casa
(pàgina 3),137 ell comprà
à estos lloc
llochs
chs dell ccomte
omte de Urgell
Urgel y bescomte
de Àger, don Jaume de A
Aragó,
perr preu
dee quatre mília lliures. Y lo
ragó, pe
p
u d
dit comte los avia compr
comprats
p ats dee m
pr
mossèn
ossèn Berenguer
Berenguer d’Orís ab condició
que est138 fes cridas públ
públicas,
b icas,, com
bl
co
om se ac
acostuma
costuma de fer een semblants

134.
135.
136.
la referència
nota 1).
137.
138.

Romeu,
meu, al manuscrit
manusc
scri
sc
rit R
Ramon.
amon.
amo
mo
on
plett de Gra y Conc
Concabella,
nc
cab
abeella
lla,, esc
ll
escrit
s rritt al
al ma
marge
m rge esquerre.
ina 14 al manuscrit.
man
nusc
uscrit
r . Tot
rit
Tot i que
que
u és un plana desapareguda,
desaparegud concorda amb
pàgina
de la
a primera línia
a de
d la
la pàgina
p gin
pà
ina
a1
15,
5, primera
pri
p
rimera conservada del manuscrit
m
(vegeu
La pàgina 3 del manuscrit ha desaparegut.
est afegit a la interlínia i escrit per una mà diferent de la d
de l’autor.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 155

vendes, perquè si acàs algú pretenia algun dret o interès sobre dits
castells, s’i opposàs.
Y encara que lo mossèn Orís posava lo cap entorn y dissimulà lo negoci, lo [p. 33] comte lo apretà de tal manera que li fonch
forçat publicar dites cridas. Y llavors, opposaren-s’i molts, y entre·ls
demés, lo bisbe de Urgell, com a actor de les ànimes de son bisbat,
pretenent que Berenguer Peremola devia a certes persones vint-ytres mília sin-cents y trenta-nou sous —ço és 1.176 lliures 19 sous.
Aquest mossèn Berenguer de Peremola fonch primer senyor de dits
castells de Gra y Concabella; y dexà en son testament fos pagada esta
quantitat per sos marmessors; y u encarregà molt a son confessor,
fra Pons Bellot.
Los quals marmessors veneren lo castell de Concabella en l’any
de 1358 a mossèn Garau de Huluge; y d’ell fonch hereva una ﬁlla sua,
que casà ab mossèn Bernat de Requesens; y una ﬁlla de aquest casà
ab lo sobredit Berenguer de Orís, qui comprà los dits castells del dit
mossèn Bernat de Requesens. Y com lo mossèn Berenguer de Orís
venés al comte de Urgell dits llochs, ab la condició ya dita que fes
cridas públicas, y·l forçàs a fer-las, estant ya publicadas y avent-s’i ya
opposats molts a la venda, en aquest ínterim los comprà nostre fundador. Y com dit és, no ab lo recato y cautelas que convenia y, axí,
comprà molts plets ab poch preu, que per ventura fonch la causa que
més lo abalançà y incità a que compràs dits llochs. Veritat és que y
avia alguna causa de pensar que estaven estos llochs segurs, puix avien
ya passat per tantes mans després que·l possehia mossèn Berenguer
de Peremola y no se avia mogut ni alterat cosa alguna.
Però la matexa mudança de tantas vendas donav
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que lo monestir fos obligat a guardar-li sa persona y béns sense dany
ningú per a sempre,141 indicis grans que no estaven tant segurs com
convenia.
Però com se vulla sia, lo fundador donà dits llochs al monestir per
part de son dot y en preu de quatre mília lliures que a ell li costaven.
Y advertint lo pare prior142 y convent que no era cosa convenient per
a religiosos tenir llochs y senyorias seglars, que càusan moltes inquietuts, y particularment al principi de la fundació de la casa, que tenían
prou en què occupar-se, y per altres causes que estan en lo establiment
(pàgina 13),143 determinaren de establir dits llochs, com de facto vingué
en effecte a 14 de abril de 1416, a la senyora Eleonor Cescomes y a
la senyora Joana,144 muller de mossèn [p. 34] Bernat Terramorell de
Urgell, com consta dels actes tenim en nostre arxiu.
Però aprés, per certs títols, la senyora Eleonor Cescomes possehí
la part que abans tenia la senyora Joana Terramorell. Y aprés la senyora Cescomes y son marit, mossèn Pere Cescomes, establiren dits
castells de Gra y Concabella a mossèn Gaspar de Ornós, cavaller y
comanador de Sanctiago, y a mossèn Arnau Marçal, burgès de la vila
de Perpinyà, als quals don Francesch Tunia,145 bisbe de Urgell, com
actor de les ànimes de son bisbat, demanà li pagassen vint-y-tres mília
sin-cents y trenta-nou sous —ço és 1.176 lliures 19 sous— que mossèn
Berenguer de Peremola, que abans era senyor de Gra y Concabella,
era obligat a pagar. Y com lo mossèn Ornós digués que la senyora
Eleonor Cescomes, que a ell li avia stablit dits llochs, estava obligada
a pagar dita quantitat y ella respongués que no tenia tal obligació, lo
bisbe de Urgell
ell ne tragué per sentència al mossèn Gaspa
Gaspar Ornós dels
llochs y·ls possehí
ssehí quatre o sinch anys.
Veent lo
o pare prior y convent lo que passava; y que par que
n qüestions y plet del que no era llur; y que perdia totalaquells tenían

141. “Novissime
ovissime et pro
o cconclusione
onclusione
on
one
n om
o
omnium
nium
mp
predictorum
redictorum ego, d
dictus Bertrandus
Nicolai, retineo michi et sub hoc
o pacto
oc
o presentem
presen
pre
sen
en
ntem facio
fa
donacionem quod
quo si alique questiones, peticioness seu demande
e mi
michi,
chi,, d
dicto
ict
ctto B
Bertrando,
ertran
ndo, moveantur per q
quasvis personas,
cuiusvis legis, status
condicionis
existant,
racione
castrorum seu alterius
atus aut condic
dic
di
icioniss exi
x sta
xi
tant
ta
nt,
nt
n
t racio
io
ione
io
dictorum castror
eorum aut aliorum
um dependenc
dependencium
ncium sse
nc
seu
eu eme
eemergencium
m genciu
mer
me
cium aut insurgenciu
ciu
insurgencium ex empcione
per me facta de castris iamdic
iamdictis,
ctis, directe
cte
te
e ve
vvel
el iindirecte
ndirec
ecte et iuste vel iniuste,
ec
inius
quod dictum
monasterium Sancti
ancti Jeronimii V
Vallis
a is
all
is de
de M
Montolivet
on
ont
ntoli
ol vet
oli
v et eius conventus habeant de his
omnibus me et bona mea serv
servare
rvvar
are p
are
penitus
pe
enit
itus
us per
us
perpetuo
errpe
pet
etuo
u sine damno” (Carles
(Ca
DÍAZ MARTÍ,
Bertran Nicolau, fundador de S
Sant
ant Je
ant
Jeron
Jeroni
r i d
ron
dee la
la M
Murtra,
u ra, p. 182).
urt
142. El prior l’any 1416
16
6 er
era JJoan
era
oan
n T
Tomàs
omà
mà
às ((vegeu
vegeu nota 33).
143. La pàgina 13 del manuscrit ha desaparegut.
144. Segueix
ueix de al manuscrit, sense sentit a la frase.
145. Francesc
ncesc de Tovia.
T

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 157

ment la senyoria directa que tenia sobre dits llochs; y sinquanta lliures
de renda de censos cada any, determinaren de aver-les ab lo bisbe de
Urgell, qui tenia los llochs. Y reisqué lo negoci admirablement, perquè
condemnaren al bisbe de Urgell, per sentència real en Tortosa, per aver
ya prescrit lo deute que demanava y estava obligat a pagar mossèn
Berenguer de Peremola. Y llavors, cobrà lo convent los llochs de Gra
y Concabella, que par fonch permissió de Déu que lo bisbe se posàs
en aquest negoci perquè, com vérem, lo convent no podia aver la rahó
del mossèn Ornós, que146 ni volia pagar ni lo lluïsme que devia de la
compra avia feta de dits llochs,147 los quals li vené la senyora Cescomes,
ni volia pagar los censos que cada any avia de cobrar lo monestir dels
llochs o de la senyora Cescomes.
No parà assí lo negoci, perquè mossèn Pere Cescomes, com a
procurador de sa muller Eleonor Cescomes, pretengué que lo convent li
avia de restituir lo preu, los milloraments y despeses que per rahó dels
castells avia fetes, al·legant que los contractes que entre ell y mossèn
Ornós avían concorregut eren nul·los y de ningun valor, puix no eren
vinguts en effecte, avent perdut ell lo preu y lo castell de Concabella
per les rahons que ara acabam de dir. Y també avia perdut lo castell
de Gra, perquè la senyora Eleonor Requesens, monja de Sanct Pere
de las Puellas de Barcelona, lo y avia guanyat, per sentència real, per
rahó de la legítima pretenia tenir en los béns [p. 35] de sa mare, que
eren sobre los castells de Gra y Concabella.
Y com lo convent se defensàs de assò, dient que ell no estava
a victió dels castells, com estava entre ells pactat y concordat —de
estos pactes férem memòria en la pàgina 154—;148 y qu
que la senyora
Cescomes avia
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tar —que per ventura degué olorar que no li podia succeir molt bé—,
y permeté Nostre Senyor que caygués malalt y que morís de aquella
malaltia. Y per esta causa restà lo plet pendent y indecís ﬁns a tant
que un nét seu y hereu de sa muller, qui·s deya mossèn Garau d’Espés
y Cescomes, volgué tornar a pledejar de nou ab lo monestir, mogut e
incitat per dona Maria, reyna de Aragó149 —però no sabem quin sperit
tingué en assò la reyna.
Y altra vegada los aparagué posar lo negoci en compromís y fonch
lo compromissari lo pare fra Joan de Nea, monjo cartuxà,150 lo qual
sentencià que lo prior y convent pagassen al mossèn Garau d’Espés
y Cescomes quoranta-sis mília sous —ço és 2.300 lliures .. sous—; y
que ell renunciàs llarga y bastantament a quinsevulla drets y actions
que li pogués pertànyer per quinsevulla via y manera; y donàs lloch y
cessió al prior y convent, segons llargament consta en dita sentència,
que tenim en nostre arxiu ab un paper. Fonch donada dita sentència a
16 de janer de 1448 y lo dit mossèn Garau d’Espés, per més seguretat
del convent, féu fermar a tots sos germans en dita concòrdia, als ﬁls
de mossèn Terramorell y als altres que poguessen pretende en aquest
negoci alguna cosa. Prengué aquest acte mossèn Antoni Vinyes, notari
de Barcelona.
Los quoranta<-sis> mília sous pagà lo pare prior y convent al
mossèn Garau d’Espés y Cescomes ab censals que rebia sobre Aragó,
Tarragona y Aguiló, y part en comp-[p. 36] tants, com més copiosament
està continuat ab una àpocha que fermà lo mossèn Garau d’Espés y
Cescomes al pare fra Romeu Borrell, prior de aquest m
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y foli 203).151 Lo que aprés succehí ab un plet que tingué ab un N.
Orís152 se veurà en l’any 1462, essent prior lo pare fra Jaume Planes
(pàgina 171).153
Altre154 plet de importància tingué en son temps lo pare fra Romeu
Borrell que durà y·l155 sustentà esta casa sexanta-y-sis anys, començant-lo en l’any 1433 y·s donà sentència en l’any de 1499, essent prior
lo pare fra Galceran Augustí de Gualbes (pàgina 272).156 La contenció o
baralla fonch de la matexa matèria —que no·s pot negar, com poch ha
dèyem, que comprà lo fundador ab estos llochs molts plets—, perquè
la senyora Eleonor de Requesens, monja de Sanct Pere de las Puellas de Barcelona, pretengué legítima sobre los béns de sa mare, que

151. El cronista segueix les dades del Capbreu Vell (ACA, MH, vol. 3833, f. 165r166r). La lectura de la sentència dictada per Joan de Nea (AHPB, Antoni VINYES, Llibre
comú, 1447, octubre, 5 – 1448, gener, 16, s. n.), que és seguida per un document de
la mateixa data, el 16 de gener de 1448, amb el consentiment d’ambdues parts, possibilita el coneixement d’algunes dades que justiﬁquen una sentència que va resultar
econòmicament perjudicial per a Sant Jeroni de la Murtra. En primer lloc, la sentència
no especiﬁca si els contractes d’establiment dels castells a favor d’Elionor Sescomes
contemplaven la clàusula d’evicció, punt fonamental en tota la reclamació. Tanmateix,
la forta compensació econòmica indicaria que fou reconeguda l’evicció dels contractes
inicials. També és interessant el conjunt de despeses que els Sescomes havien fet des
que foren infeudats a Concabella i Gra. Així, descobrim que Elionor va pagar una entrada de 42.000 sous, 6.000 més al rei per la conﬁrmació de la jurisdicció dels dos llocs
i 5.000 més per la subrogació dels deutes que els vassalls dels dos llocs tenien vers el
monestir. També reclamaven el pagament del lluïsme a favor de Sant Jeroni en la venda
dels dos castells a Gaspar d’Ornós
despeses per obres. La
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casà ab mossèn Bernat de Requesens,157 de qui {Berenguer de Orís}158
foren dits llochs ans que·ls compràs lo compte de Urgell, don Jaume
de Aragó, com dit és (pàgina 154).159 Y guanyà per sentència real lo
lloch de Gra, llançant-ne d’ell a mossèn Gaspar Ornós per esta causa
y·l possehí sexanta anys. Lo que succehí en aquest negoci, y lo ﬁ que
tingué, veurem en l’any 1499, en la pàgina 272.160
No161 fonch de manco importància lo plet que tingué esta casa,
quasi en un matex temps que tenia los altres, acerca de la casa de la
Murta, a ont estava y està ediﬁcat lo monestir. Y és que pretengueren
Miquel Pascual y Arnau Squarit que esta casa era sua y pretengueren alcançar per sentència real no sols la casa, sinó los fruyts rebuts
des de que los frares la possehían. Però foren condempnats de barra a
barra per misser Jaume Taravau y misser Joan May, qui foren jutges y
reladós de la causa, posant silenci perpètuo als dits Miquel Pascual
y Arnau Squarit davant lo rey de Navarra, qui llavors era llochtinent
en Cathalunya del rey de Aragó —y aprés succehí ell matex en lo regne
y·s nomenà don Joan segon de aquest nom— y germà de don Alonso.
No he pogut saber los fonaments que tingueren aquests bons
hòmens per pledejar ab lo monestir ni per quina successió pretenien
dret en ella. Lo que he sabut de rael y és certíssim, que·ls condemnaren per quant lo que demanaven avia ya prescrit, com cons-[p. 37] ta
en la sentència, la qual fonch donada a 18 de agost de 1455, un any
abans que morís lo pare prior fra Romeu Borrell, com consta en lo
llibre que portava lo pare prior ab la taula de la ciutat de Barcelona,
y en lo Llibre de les Despeses de dit any.
Costà162 aquest plet molts ducats a la casa, perquè a cada hu dels
dos jutges donaren
onaren divuyt lliures quinze sous, que foren 37 lliures 10
sous; y a l’advocat,
vocat, micer Francesch Marquilles, altres trenta-set
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en lo procés, qui·s deya micer Jaume Pau, nou lliures quinze sous; y
al procurador seglar, ab diverses vegades, divuyt lliures quinze sous;
y al notari de la causa, vuyt lliures deset sous y nou, de manera que,
a la ﬁ de dit plet, pagaren cent y quatre lliures y sous, sense altres
coses que no sabem.
Un altre plet tingué també en esta temporada, que causà alguna
inquietut, y fonch163 que, quant vené lo convent la casa Dezcortey, a
ont primer estava fundat lo monastir de la Vall de Montolivet, a don
Blasco de Castellet, com apar pàgina 10,164 per aver transferit lo convent en esta casa,165 prometé lo prior y convent que estaria a evictió
de tots los plets y qüestions que·s mourían en dita casa. Y com dos
germans, Bernat Farrer y Franci Ferrer, moguessen qüestió y plet, dient
que Genís Almugàver, juntament ab altres, era estat son tutor y dels
béns de son pare, Guim Ferrer; y avia donat mal compte de sos béns
lo dit mossèn Genís Almugàver, de qui lo convent avia comprada la
casa Dezcortey, /y per ço/ pretenien alcançar tot lo que l’alcançaven de
comptes, que eren grans quantitats y robes. Y com assò los fos concedit
per via jurídica, executaren tots los béns del mossèn Genís Almugàver
y, com no bastassen per a refer y reparar estes quantitats, volgueren
executar ﬁns als tercers posessors, qui ere<n> mossèn Blasco de Castellet, et nunc Pere Jofre, nunc Pere Dezcoll, lo qual los fonch concedit.
Y lo mossèn Blasco de Castellet, vist que lo negoci no anava bé per
ell, intimà al prior y convent la demanda que los dos germans Bernat
y Franci Ferrers li avien feta per a que·l defensassen en semblant litigi
y li estiguessen a evictió, segons la promesa feta en la venda li féu lo
convent, a la
promptes y aparea qual respongueren que ells estaven promp
llats per a affavorir
moltes dades y
favorir semblant causa. La qual, aprés de m
preses y aver feta la demanda a tots tres —ço és a mossè
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qui·s deya Joan
re Dezcoll y al procurador d’est convent, qu
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[p. 38] Sense estos plets que foren de importància, no·n faltaren
altres que no eren de tant pes ab diverses persones. Però com aquells
sancts pares servían a Nostre Senyor Déu de veres, mirant per sa honrra y glòria, no·ls desemparà sa divina Magestat, ans par que·ls donà
particular favor y ajuda, y de tots ells isqueren ab honrra. Y entre·ls
demés se mostrà lo pare prior en estes coses de valerós ànimo y de
cor esforçat, procurant que de sa part no y agués falta ni negligència
en negocis que tant importaven per lo bé de sa casa, sens faltar en lo
necessari del sustento ordinari del menjar y vestir de la millor manera
que podia.
No·s poden dir per menut totes les coses que lo pare prior féu en
tant llarch temps que regí esta casa, ni totes les grangeries que provà
per aproﬁtar a esta casa, per no trobar tanta distinctió y clarícia en
los llibres com yo volrria —quexa, ya, de molts anys atràs—, encara
que, al present, ne trobe una que no·ls degué reexir mal, y llavors los167
era llícit y se permitia, que fonch tenir tres esclaus,168 de què entench
foren molt ben servits, particularment de hu d’ells, qui·s deya Jordi,
lo qual serví esta casa molts anys; y era fadrí de molta conﬁança, per lo
que l’enviaven169 inﬁnites voltes a Concabella a portar provisió de blat
y altres coses; y de assí allà li comanaven coses de importància, com
se col·legex dels llibres.
Y ﬁnalment, fonch ell tal y tan fel y lleal, que lo pare prior y convent tingueren per bé de donar-li llibertat; y servia a la casa pagant-li
sos treballs y sos jornals; y·s féu traginer de mar y·s vivia molt bé,
segons mostra, perquè ell comprà una esclava per sinquanta lliures a
misser Boquet,
et, qui·s deya Paula, a la qual ell prengué per muller, com
consta en lo llibre que lo pare prior portava ab la taula de la ciutat
de Barcelona,, en l’any de 1456, a ont lo pare procurador,170 fra Jaume
Planes, girà y pagà a misser Boquet per dita de taula vint
v
lliures en
qua
antta lliu
ll
liu
iure
re
es lii a
v a de pagar Jor
vi
part de paga de les sinq
sinquanta
lliures
avia
Jordi.
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Altre esclau tingué est convent en aquest temps, que era natural
de Rodes y deye’s March, lo qual compraren de la senyora Serena de
Gualbes per preu de quoranta lliures, que no era mala compra per
tenir tant poca edat, que no tenia sinó vuyt anys, com consta de una
memòria que y ha en lo Capbreu Vell (foli 163). Compraren-lo a 29 de
janer de 1446. Lo tercer esclau de què·s servien en esta casa se deye
Andreu, lo qual comprà [p. 39] lo pare procurador, fra Jaume Planes,
en lo encant públich per preu de sinquanta lliures —fonch en l’any
de 1455, a 28 de nohembre—, com consta més llargament en lo Llibre de
les Despeses del matex any, y diu que era tàrtaro de nació.
No·s pot ben encarir lo que lo bon prior, fra Romeu Borrell, y
aquells sancts pares procuraven en aproﬁtar sa casa y en augmentar
los béns d’ella, que no dexaven passar la occasió, per mínima que fos,
acerca de assò per no ser notats de negligents y descuydats en cosa
que tant los importava, y particularment als principis. Y axí, llegim
que·ls lluhí lo General alguns censals que tenían en la Diputació, y
ells, promptament, procuraven en esmerçar-los —o reduint-los a major
preu, sobre lo matex General o sobre altres proprietats segures—, entre
los quals fonch hu que comprà lo dit pare prior y convent, a 23 de
juny de 1433 —rebut l’acte per mossèn Pere Pellicer, notari de Barcelona—, la quístia de Òdena de mossèn Bernat Noves, també notari de
Barcelona, per preu de deu mília dos-cent<s> y vint sous —ço és 511
lliures .. sous— y de pensió de trenta lliures, la qual quantitat avia
de pagar cada any la communitat o vila de Igualada, com consta en
lo Capbreu Vell (foli 145).171 Encara que aprés, en l’any de 1519, dita
quístia fonch commutada per lo duch de Cardona per quatre-centes
lliures de proprietat
any lo convent
prietat y vint lliures de pensió que reb cada a
sobre lo General
eral a 7 de octubre, per causa que dita quíst
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quals quantitats damunt anomenades, ab aquesta juntament, foren de
les 7.500 lliures .. sous, que lluhí lo General de Aragó, que lo nostre
fundador donà en dot a aquest monestir en part de les quatorze mília
lliures,173 y foren lluïdes en l’any de 1452 y en l’any 1455, com consta
en lo Capbreu Vell (foli 153). [p. 40] A 31 de janer de 1438 comprà lo
pare prior y convent quinze lliures de pensió y tres-centes de proprietat
sobre las imposicions de la ciutat de Tarragona, de què y ha memòria
en lo matex capbreu (foli 158). A 23 de juny de 1438 compraren altre
censal de 13 lliures 15 sous sobre la universitat de Aguiló per preu de
275 lliures, que aprés lo donaren a mossèn Guerau Cescomes y d’Espés,
juntament ab altres, per les rahons que vérem en la pàgina 157,174 per
la sentència arbitral que donà lo pare fra Joan de Nea, cartoxà, acerca
del plet portava ab lo convent del lloch de Concabella.
Totes estes coses, que assí tinch escrites y accummulades de la
millor manera que he pogut, féu lo pare prior, fra Romeu Borrell, en
son temps, y se ha de creure que moltes més que, per no trobar d’elles
memòria ni rastre, se resten sepultades. Y encara que és veritat que
estes y semblants coses se attribuexen als prelats y superiors, com a
caps que són de la comunitat, y a ells se han de donar las gràcias
principalment del bon govern y regiment y lo premi dels treballs grans
que an tingut, totavia no és tota la glòria sua, sinó de sos súbdits y
ofﬁcials diligents, que són los peus y mans de què·s servex lo cap. Y
cert, en assò tingué gran tino lo bon prior fra Borrell, en acomanar los
ofﬁcis y càrrechs a tal<s> subiectes, que no sols ell estava descansat
en consciència, sinó també, en lo exterior y temporal, molt segur que
feyen lo que convenia per lo bé de sa casa.
De un cosa molt en particular tingué gran cuydado y se li ha de
agrair175 sa bona
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é tenir notíc
cia
a d
es d
es
dee l’ll’any
any 13
an
1
08 ﬁns en lo d
de què pogué
notícia
des
1308
de 1444, proseguint en substància
bstància tote
totes
te les dema
te
tes
demandes,
m ndess, plets y qüestio
qüestions que, aprés
que foren loss llochs dell m
monestir,
onessti
tir,
r, sse
r,
e mo
m
mogueren
gueren ab los proceïments

173. La renda d’aquestt ccensal
ensal
al mor
mortt qu
m
quan
q
uan ess vva fundar el monestir
monest de Sant Jeroni
de Montolivet era
a de 468 lliures
lliure
es i 15 sous
sou
so
us (Carles
(Carles DÍAZ MART
ARTÍ
R Í, Bertran N
Nicolau, fundador
de Sant Jeroni dee la Murtra, p. 117), quantitat
qua
ua
anti
ntt tat que
qu
ue d
devia
evia constituir el principal recurs
econòmic de la comunitat. La llluïció
luï
uïció
uï
cció
ió co
consi
consisteix
nsssisteix
nsi
n
ste
teix
ix en el pagament que ha de fer el censatari de la totalitat
at o d’una part
rt de
dell p
preu
reu
eu
u del
de
d l censal
cens
cens
ensal
a mort al censalista, per la qual cosa
al
nueix la pensió
ó q
qu
ue eestà
stà
à obligat
ob
blig
li att a satisfer
satisfer anualment. Per
P això, quan a
elimina o disminueix
que
luïen un censal
all mort,
mort, en
mort
mor
en comprava
ccom
ompr
ompra
pra
prava
ra
ava
va d’altres al més aviat possible, ja que
la comunitat li lluïen
d’aquesta forma obtenia rendes a partir del seu capital.
174. pàgina
ina 34 al manuscrit.
175. Llibre
bre de les coses de Concabella, escrit al marge esquerre.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 165

d’ells. Altre176 llibre començà, qu·és lo Capbreu Vell, des del principi
ﬁns177 en cartes 36, en què estan continuats los actes de la fundació
del monestir de Montolivet y d’esta casa, y tot lo demés que, quasi
al principi de aquest llibre, està posat. Veritat és que lo demés de dit
capbreu se posà en orde molts anys aprés, lo qual féu de sa mà lo
pare fra Pere Benajam, que tingué particular gràcia axí en assò, com
en moltes altres coses.
[p. 41] Més de trenta anys governà esta casa lo bon prior fra
Romeu Borrell quasi sens parar,178 perquè cada trienni lo tornaven a179
elegir. Devia ser ell tal en sa vida, que ere exemple de tots; y tanta sa
prudència, que a tots se accommodava y a totes condicions que fossen, segons Déu y la observança de la religió. Y axí, de tots era amat
y reverenciat, axí per sas virtuts com per la ancianitat, que no pot
ser manco sinó que devia tenir molts anys ya lo darrer trienni que·l
reelegiren perquè, abans que vingués a esta terra, era estat ell hu dels
setze religiosos que captivaren en Dènia los moros quant estava allà
la casa o los religiosos que vuy estan en Cotalva, y·ls rescatà lo duch
de Gandia, son fundador; y quant lo enviaren assí per a fundar esta
casa, clara cosa és que no seria molt jove, sinó una persona madura
y ja de edat, conforme demanen las fundacions de les cases noves,
que per lo manco tindria trenta o trenta-sinch anys, y quoranta-y-dos
que avia estat entre las dos cases de Montolivet y aquesta, que serían
cerca de vuytanta anys o més.
Finalment, fonch Nostre Senyor servit, aprés de aver treballat180
en la vinya del Senyor tants anys, donar-li lo premi per ell tant desijat;
y axí, trobe que morí en lo mes de octubre de 1456, com se col·legex
clarament dell Llibre de les Despeses de dit any, encara que determinadament no he pogut saber lo dia. Cuius anima requiescat
requies
in pace.
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[p. 42] Trienni del pare fra Reginalt181 {1456-1457}
Per mort del bon pare fra Romeu Borrell fonch elegit en prior
y prelat d’esta casa lo pare fra Reginalt de Roan, francès de natió y
de principal llinatje, com se escriu en les chròniques de la orde, en la
hystòria dels sancts de aquest monestir (pàgina 667), y profés d’esta
casa, lo qual era vicari en lo trienni passat, com consta clarament ab
una carta cuenta del Llibre de les Despeses de 1456. Y fonch conﬁrmat
a 18 de nohembre de matí, aprés de sexta, en lo matex any de 1456,
com appar en lo matex Llibre de les Despeses de dit any.
Donaren-li182 per vicari al pare fra Jaume Planes, y juntament
feya ofﬁci de procurador, que no sé si fonch elegit per lo convent per
los dos ofﬁcis per falta de subiectes; o perquè lo temps anava malsà,
y de certa manera y, per ventura, llavors o permitia la religió, y no y
devia aver encara ley en contrari;183 o si fonch sols per orde del pare
prior perquè, com184 avia exercitada molts anys abans la procura, era
molt hàbil y pràtich en negoci. En ﬁ, sia per una causa o per altra,
ell exercitava los dos ofﬁcis, com se mostra ab una carta cuenta de
l’any 1457 en
n lo Llibre de les Despeses de dit any (foli 14,
1 pàgina 2),
que per a tott tenia cabal y habilitat, com se veurà per avant. Foren
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clavaris o caxers, que tot és una cosa, los pares fra Bernat Çavall y
fra Miquel Piquer.
Donà185 l’hàbit de la sancta religió a fra Pere Segurioles y féu
professió a 21 de setembre de186 1457. Aquest religiós, sent novici, estigué molt mal de una cuxa y, per esta causa, lo tingueren en Barcelona
molt temps, com consta en diversos partits del Llibre de les Despeses
de dit any (particularment foli 14, pàgina 1), cosa que en estos temps
no s’i gozaria pensar ni imaginar. Y axí, aquest exemple no se ha de
traure en conseqüèntia en semblants casos, perquè ni los temps són
tots uns ni los subiectes iguals, perquè vuy y ha manco simplicitat
que llavors, y en algunes coses, és necessari y aja més rigor que y avia
abans; y lo novici devia ser tal persona que, per ventura merexia més
que axò; y degueren concórrer tals rahons y causes, que en altres no
s’esdevindran. No·s trobe donàs l’hàbit a altre religiós.
La primera cosa que yo trobe féu lo pare prior que fos de187 importància, y d’ella [p. 43] se dóna notícia en lo Llibre de les Despeses
de 1456, fonch que tractà ab lo convent, y·s188 determinà en ell, que
los dilluns de cada semmana per tot l’any se fes abstinència de carn
per reverència dels àngels, per conformar-se ab lo cap de l’orde, que
és Sant Bartholomé de Lupiana, y també ab altres monastirs de l’orde.
Esta costuma bona y sancta entench se guardà alguns anys, perquè en
lo ròtol del capítol general, que celebrà la orde en Sant Bartholomé
de Lupiana en l’any 1459,189 fonch aprovada y llohada; y exhortà molt
affectuosament als religiosos de la Corona de Aragó que la guarden per
la gran commoditat tenen de peix fresch, dient que si ells allà tingueren
tal opportunitat,
tat, la guardaren —los bons propòsits totom los té y las
obras arríban
n allà a ont poden—; y manà se’ns fes cons
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ab tot axò, se li avia de agrair al pare prior sa bona voluntat y zel,
pus desijava la perfectió y observància de la religió, y conformar-se
ab lo cap d’ella.
Aprés191 donà orde en adornar las cosas del cult divino. Particularment, en la sagristia féu una casulla violada, que ya lo temps la
deu aver consumida, com també dues capes verdes, tres càmits, dos
sobrepelliços y alguns amits. També192 procurà que·s beneís lo claustro y que·s consagràs lo capítol, que per ventura tingué bona occasió
de bisbe,193 encara que no·l nomenen en lo Llibre de les Despeses de
l’any 1457, sinó que consta que a 6 de setembre donaren al bisbe qui
benehí lo claustro y consagrà lo capítol tretze sous. També consta que
en son temps posaren a punt una ferreria ab tot lo cumpliment, com
apar en los gastos que·s feren en comprar manxes, martells, ferro,
carbó y altres semblants.
En lo celler féu una premsa, que ya també se acabà. Mossèn194
Luís Clos féu, en aquesta conjunctura, dues vedrieras a la llibreria,
que seran las que tenen per armes una olla ab una estela damunt
d’ella que míran a la part del claustro,195 que las quatre que miren a
la part de llevant féu la senyora Aldonça Çabastida, com consta de ses
armes. [p. 44] Donà vestuari als religiosos en lo poch temps que li durà
l’ofﬁci y la vida, perquè196 trobe que compraren tres burells y quatre
blanquets; y compraren sexanta-sis canes de estamenya; y pagaren de
mans a un sastre que avia fet y cusit la roba dels religiosos set lliures.
Algunes obres féu en casa, y en particular continuà la font, que deu
ser la vella, que ya·s començà en temps del pare fra Romeu Borrell.
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També se comprà en temps del pare prior fra Reginalt de Roà lo onzè
de Concabella, com consta en lo Llibre de les Despeses (foli 2).
Estes coses són las més senyaladas, que·s troben en los llibres,
féu lo pare prior; y·s creu ne aguera fetes altres de més importància
si Nostre Senyor no fos estat servit de abreviar-li la vida, ab la qual
se li acabaren los bons desigs y del·liberacions tenia de augmentar
esta casa, axí en lo spiritual com temporal. Fonch la sua mort a197
4 de octubre, die ben senyalat del gloriós patriarcha sanct Francesch,
de 1457, avent governat aquest convent poch més de deu mesos. Y la
malaltia, molt curta, perquè morí ferit de pesta, que la y avia molt
cruel en Barcelona y en sa comarca.198 Fonch hu dels senyalats religiosos d’esta casa y de qui se escriu la vida en lo quart llibre de nostres
chròniques, en lo capítol 25, molt copiosament, y seria bé la tinguéssem
tots en la memòria.
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[p. 47]199 Primer trienni del pare fra Jaume Planes200 {1457-1460}
[..] Era tanta la gana que tenían aquells bons religiosos de augmentar sa casa, que no dexaven perdre las occasions que per assò
se’ls offerien; y creuria yo que la tingueren gran en un negoci que emprengueren en aquest trienni, que si·ls succehira de la manera que
pensaven, no anara tan alcançada en lo temporal tants anys com anà
esta casa. Però per ventura, tinguéran més escrúpols de consciència y
més inquietuts de las que ha tingudes.
Fonch, dons, lo cas —perquè vingam al propòsit—201 que tractaren
molt de veras de unir la rectoria de Nostra Senyora de Badalona202 ab
lo monastir. Y no sé yo qui fonch lo auctor o lo qui mogué la llebra
de aquest negoci; lo que sé de cert és que·s tragueren les bulles de
Roma, avent feta la gràcia Sa Sanctedat, y vuy estan en nostre arxiu,
y costaren trenta-tres lliures y sinch sous, com apar en una partida de
taula que giraren a 13 de setembre de 1460 a mossèn Simon P. Mirabal, mercader. Però axò s’i perderen, perquè posaren plet a la exequtió
de aquest negoci no sols lo pabordre de la Pabordria de Maig, ab qui
està unida la rectoria de Badalona, però lo bisbe y capítol
de la seu
capí
203
de Barcelona..
Vent lo convent la resistència que y avia, acudiren a Fraga, a ont
estava lo rey don Joan de Aragó, que fonch molt devo
devot d’esta casa,
per a demanar-li
ar-li favor; y allí tragueren certes scriptures
scriptures, com consta
a
ré
és se agu
g é de
gu
d traure altra bu
dels gastos see feren; y ap
aprés
agué
bulla per a que
sta causa lo
o abbat dee Nostr
ra Senyora de M
fos jutge d’esta
Nostra
Montserrat, lo
en
nttèn
è cia en favor de nos
qual, deﬁnintt lo negoci, donà se
sentència
nostre monestir,

199. Manquen
nquen les planes
nes
es 45 i 46 dee l’l’original.
’origina
nal.
na
200. Segueix
ueix Sisè prior
prior,
r, des
des dee 1457
145
457
7 a 1560,
60 escrit per una mà diferent de la de
l’autor. 1457 i 1460
460 subratllats..
201. volgueren
gueren unir la
a rec
rectoria
re
ector
tor
o ia de B
or
Badalona,
ada
da
alona
lo
lon
ona, escrit al marge dre
dret.
a rectoria
rector
rec
t ia
tor
a de Badalona
Bada
adallona al convent, esc
202. se tractà de unirr la
escrit al marge dret
rent de la de l’au
’au
autor
au
to
tor
or.
per una mà diferent
l’autor.
203. La rectoria de la parròquia de Santa Maria de Badalona era
e propietat del
capítol catedralici
ci barceloní des de mitjan segle XI (Joan ROSÀS I REVERT
EVERTÉ
R É, “La implantació
del feudalisme (segles
segles VII-XV)”, Carrer dels Arbres, 2 (1991), p. 43).

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 171

que fonch a 3 de octubre de 1461, de la qual sentència appel·laren los
contraris y s’opposaren de nou a dita unió. Y encara que lo convent
alcançà lletres del rey y reyna en què supplicaven a Sa Sanctedat no
revocàs dita unió, que ya per dues voltes tenia concedida, no foren part
per a que inclinassen al papa a la petició del convent, que en semblants
casos és mal cas no tenir lo beneplàcit y voluntat del qui posseex o de
qui és la pessa perquè, encara que lo papa, de poder absolut, pot fer
semblants merçès, de ordinari no las fa, si no és de concensu partium.
Y axí, gastà esta casa inútilment molts centenars de reals, axí per les
bulles com en lo plet y anades y vingudes.
[p. 48] Altre plet se mogué en aquest trienni y, a lo que entench,
fonch lo prior y convent lo204 agent, puix ells demanaven cosa justa
contra mossèn Martí Joan d’Orís, pretenent que·ls avia de estar a
evictió dels llochs de Concabella y Gra, los quals son pare, mossèn
Berenguer d’Orís, avia venuts al compte de Urgell y bescompte de Àger,
don Jaume de Aragó, de qui·ls avia comprat lo nostre fundador, com
ya vérem en la pàgina 3,205 ab condició y pacte que li avia de estar
a victió. Y perquè la senyora Eleonor de Requesens, monja de Sanct
Pere de les Puellas de Barcelona, posà plet sobre lo lloch de Gra per
les causes y motius que ya diguérem en lo temps del pare fra Romeu
Borrell (pàgina 159)206 —considerava lo pare prior y convent que·s
fèyan molts gastos en aquest plet—, determinà de demanar al mossèn Martí Joan d’Orís los estigués a estos gastos y despeses, com a
persones sàvies y prudents. Lo que de aquest negoci resultà veurem
en lo trienni següent (pàgina 182).207
En aquest
est trienni morí aquell gran devot y benefacto
benefactor d’esta casa,
208
mossèn Joan Quintà, capellà de la seu de Barcelona, de qui ya en
temps del pare
are fra Romeu Borrell férem memòria (pàgina
(pàg
153),209 y
presum si fonch
nch en l’any 1459 per algunes partides que·s
que troben en
es Despesess que
q e comença
qu
co
come
ome
enç
n a en
en l’any de 1457. Aquest devot
lo Llibre de les
està soterrat en lo claustro,
claust
strro, davant
st
n de la
nt
a porta de la iglésia,
iglé
sobre la
sepultura del qual y ha una
un làpida
da a
da
ab
b lo sseu
eu nom escrit. Féu
F testament
octu
ubre del
deel matex
ma
any de 1459, en lo qual dexà210
an
assí, en casa, a 6 de octubre

204. plett contra mossèn
èn Martíí JJoan
oan
an
n d
d’
d’Orís,
Oríss, escrit al marge esqu
esquerre.
205. La pàgina 3 del ma
manus
manuscrit
nuscri
nus
nu
ccriit h
ha
a d
desa
desaparegut.
esa
s par
aregu
egg t.
206. pàgina
ina 36 al man
manuscrit.
nusc
usscrit
rrit
it.
ina 56 al man
nusc
uscrit
r .
rit
207. pàgina
manuscrit.
ssèn Joan Quintà
Quint
ntà
nt
à morí
morí
orr y està
e à soterrat
es
est
sote
o rr
r t davant la porta de la iglésia, escrit
rra
208. mossèn
al marge esquerre.
e.
209. pàgina
ina 31 al manuscrit.
210. Bíblia
lia de pregamí, escrit al marge esquerre.

172

CARLES DÍAZ MARTÍ

moltes coses al monestir, y principalment, una bíblia de pregamí escrita de mà, que és la que vuy tenim en nostra llibreria comuna, tan
estimada; y ab rahó, puix està de tal manera escrita, que par que qui
la escrigué ni may mudà lo temple de la ploma, ni la fechura de la
lletra, ni la tinta. Y fonch ab tal condició que no la poguessen vendre
ni alienar en ninguna manera y si tal se211 feya, la donava a l’Hospital
de Barcelona.
En vida se féu una celda, de què ell gozà alguns anys, y en son
testament manà que servís de robaria, lo qual se guardà algun temps,
ﬁns a tant y agué commoditat de fer-ne altre en millor lloch, perquè
esta estava baxa. Y és la celda que vuy està entrant del claustro a la
Obra Nova, a la mà esquerra, y algun temps serví de celda prioral,
ans que fessen la torra que està a la part de l’hort y ans que fessen la
Obra Nova, com nosaltres o avem vist de212 nostres propris ulls.
També manà que fessen un altar en la llibreria comuna, a qui ell
tenia particular affectió; y quant se feya, ajudava ab algunes charitats
que ell procurava, com ya vérem en la pàgina 141,213 a la qual dexà
tots los ornaments necessaris per a dir missa en ell, com és tovalles,
canalobres, casulla, càlser y lo demés [p. 49] que per aquest ministeri
se requeria. Sense estes coses, dexà molts béns y mobles,214 que seria
cosa llarga aver-les de contar per menut —qui las volrrà saber més
distinctament, porà mirar-les en lo Llibre dels Testaments (foli 24).215
Assí basta’ns saber que, conforme manava en son testament, foren
venuts tots sos béns y la mitat del que·s tragué d’ells fonch de la casa;
y lo matex pare prior en lo trienni següent ne cobrà cent y quatre

211. féu una celda de què gozà en sa vida, escrit al marge esqu
esquerre.
212. Altar
ar en la llibreria, escrit al marge esquerre.
213. pàgina
ina 22 al man
manuscrit.
nusc
scrit.
rit
itt.
214. bénss de mossèn JJoan
marge
oan Quintà, escrit
escrit all ma
rge dret.
215. El testament
estament fou re
redactat
edactat ell 26
26 d’octubr
d’octubre
b e de 1459, no el 6 ccom diu Francesc
br
Talet, pel notari barceloní Fran
Francesc
ncesc Matella.
Mate
atella
ate
lla
a. Poc des
després,
de
prés, tal com sosp
sospitava el cronista,
moria, ja que sabem
bem que el 13 d
de
e novemb
novembre
emb
em
mbre d
m
de
e 145
1459
59 Francesc Matella eera instat per dos
marmessors, el prior Jaume P
Planes
la es i eell ssastre
lan
la
a re barceloní
ast
barrceloní Esteve Rostoy,
Rostoy a la publicació
del testament. Aquell
dia
Quintà
havia
quell mateix di
d
a Joan
a Qu
Quint
int
ntà havi
via eestat
via
vi
stat sebollit a la Murtra, “coram
portali maiori extra
xtra et in introh
introhiti
ohiti ec
oh
ecclesie
ccle
clesie
siee ia
iamdicti
ti mo
monasterii”.
nasterii”. De fet,
fet el testador, que
era detentor d’una
na capellania a ll’altar
’altar de S
Santa
an
ant
nta
ta Agnè
Agnès
ès d
de
e la seu barcelonin
barcelonina, havia disposat
ésser enterrat en
n el claustre dee la
a catedral,
cat
catedr
a edr
edra
al,
ll, en
n un túmul
tú
amb la inscripció
inscrip
Quintà. Però
també havia deixat
xat ordenat que
uee ssii eel
els
ls ccanonges
an
ano
nonge
ges ba
ges
b
barcelonins
arc
a
rrcelonins no acceptav
acceptaven l’enterrament
a la catedral o béé moria al monestir
mo
one
nesstir
i d
dee S
Sant
ant Jeroni
an
Jero
ero
r ni de la Murtra, la sepultura
se
havia de
ser en aquest monestir
onestir jerònim
m ((AHPB,
AHPB
P , F
Francesc
rances
ran
ces
ce
esc MAT
ATELLA
A
ELLA, Primus libe
liber testamentorum
et aliarum ultimarum
arum voluntatum, 1441, juny, 23 – 1468, març, 18, f. 86v-90r). I així
fou, tal com ho testimonia la inscripció de la làpida que hi ha al claustre,
claust
al davant del
portal d’entrada de l’església, on es llegeix “Johan Quintà, prevera”.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 173

lliures, sense un censal de tres-centes lliures de proprietat y quinze de
pensió que dexà.
També216 procurà lo pare prior que la obra de la font, que ya
en temps del pare fra Romeu Borrell se era començada y lo pare fra
Reginalt la avia continuada, passàs avant, perquè he trobats en son
temps molts gastos de canons, de manobres y mestres de cases. Y tot
era ben empleat, puix és gran beneﬁci en una casa tenir abundància
de aygua, particularment quant és bona.
No·s217 descuydà lo pare prior en son trienni de proveir als religiosos del vestuari ordinari y necessari, perquè al principi del trienni
comprà una estamenya, y altre a la ﬁ, y comprà sis blanquets, encara
que no devían tirar tant com ara, en nostres temps, ni devían ser tant
bastants com ara perquè, segons se trau dels218 llibres de les despeses,
alguns y avia que sols tenien dotze canes. En ﬁ, ell degué comprar
lo que era necessari. També comprà tres burells per lo matex effecte.
Finalment, ell se portà en aquest trienni tant discretament, que
tots los religiosos restaren molt contents de son govern y satisfets de
sa prudència y cordura.

216.
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[p. 50] Segon trienni del pare fra Jaume Planes219 {1460-1463}
Era, en aquest temps que vacà lo priorat per elapso del primer
trienni del pare fra Jaume Planes, vicari provincial de la Corona de
Aragó lo pare fra Francesch Domènech,220 que ya u era estat lo trienni
passat. Y en lo capítol general de 1459 lo conﬁrmaren en lo matex ofﬁci
y juntament lo reprehengueren, com està escrit en lo ròtol de dit any,
perquè no volgué acceptar lo priorat de sa pròpria casa, que era lo
monestir de Nostra Senyora de la Murta de València; y li manaren que
si l’elegían de aquí avant o acceptàs sense resistència alguna, exemple
bé de notar y que devían alguns imitar, en què mostrava la difﬁcultat
que y ha en regir y governar a altres, encara que sien hòmens de bé,
y la inquietut que causa lo cuydado de proveir al<s> altres —lo que a
ell no se li donara, res li faltàs.
Però dexem assò —que qui més llargament volrrà veure la bondat
y virtuts de aquest bon religiós y la pena que li causàvan los ofﬁcis de
la orde ﬁns a la hora de la mort, porà llegir lo capítol 9221 del quart
llibre de las chrònicas de nostra orde (pàgina 603)— y tractem de com,
tenint ell ofﬁci
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no tenia sinó vuyt anys de hàbit, que en semblants occasions moltes
voltes fan los convents lo que poden y no lo que volen per falta de
subiectes. Dich assò a propòsit per lo que veurem més avant y també
perquè lo pare fra Jaume Julià, qui era procurador lo trienni passat,
estava ya tant vell y ple de axaques, que molt temps agué de fer son
ofﬁci lo pare fra Miquel Piquer, per estar indispost dit pare procurador,
com consta en lo Llibre de les Despeses. Y per ventura, en aquesta
coniunctura fóra estat molt acertat que aguessen fet al pare fra Miquel
Piquer procurador, si no aguessen tingut l’ull a cosa de més importància
y que requeria més prudència y cordura, que fonch donar-li càrrech
que tingués compte y regís lo lloch de Concabella, a ont ell mostrà
sa sanctedat y [p. 51] virtut, com se llig en nostres chròniques, en lo
llibre 4 (capítol 23, pàgina 661).224 Foren caxers los pares fra Berthomeu Piera y fra Pere Febrer.
Ya vérem en lo trienni passat lo cuydado que tingué lo pare prior
en plantar vinyas, que en tots los tres anys plantà. Y encara que ya
tenían provisió bastant cad·any de vi de sa pròpria cullita,225 y encara
ne venían algunes càrregues, de què·n treyen molts reals, com consta
en lo Llibre de la Caxa de 1462 y de 1463, en lo títol de les venedures, no per ço dexaven aquells bons religiosos de aproﬁtar tot lo que
podían la casa. Y axí, lo pare prior donà orde que en lo primer any
de aquest trienni se plantàs altre tros de vinya.
Desijava lo pare prior fer algunes obres en casa, de què y avia
necessitat, y per fer-les ab més commoditat226 y ab los avanços possibles,
féu fer dues fornades de cals y obra, de rejoles y teula, que tenint227
los materials a punt, és lo principal. Y aprés féu una ob
obra principal,
que fonch la sagristia, lo armari de la plata y la rexa de
d la vidriera
d’ella, que ya
a ell avia feta lo trienni passat. T
També he ttrobats molts
gastos que·s feren per lo forn. Y segons axò, se degué ffer en aquest
trienni molt de propòsit..
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També228 he trobats alguns gastos que·s feren per lo refetor, com
és per la porta, per les taules y per guarnir la cena, que és la que ﬁns
vuy està en la barbaria, de ont se inferex que ya lo refetor estava fet
lo que toca al buch de parets y voltes, que per no trobar-se gastos en
los llibres de assò, no he pogut saber de cert en quin trienni se féu
perquè, com no·l féu la casa de sos diners, no escrivien los gastos,
com tampoch no rebien los diners,229 lo que vuy par se fa ab alguna
major curiositat, prenent la charitat del benefactor, de què·s fa entrada en lo Llibre de la Caxa, y aprés se’n fa gasto en lo Llibre del Pare
Procurador y, d’esta manera, se sap quasi punctualment lo que costa
la obra que·s fa y consta230 per menut del beneﬁci del benefactor. Lo
que sé de cert és que dit refetor féu lo rey don Joan segon de Aragó,
pare del rey Cathòlich, don Ferrando, com se mostra clarament en la
primera clau d’ell, en què estan pintadas las barras de Aragó, y diu en
lo entorn de l’escut: “Rex Joannes me fecit”,231 obra ben principal y de
gentil art, segons diuen los artíﬁces y mestres d’esta facultat.
Fonch232 aquest rey don Joan molt devot d’esta casa y per tradició sabem que venia molt sovint a ella per desenfadar-se de negocis y
gustar de la bona conversació y tracte spiritual del<s> religiosos d’ella.
En conﬁrmació de assò referiré lo que he trobat en nostres llibres: y és
que en juliol de 1455 comprà lo monastir un vedell, que pesà 25 lliures,
que a rahó tretze diners, valgué vint-y-set sous y un diner; y comprà
sinch lliures de uruga, a rahó nou diners; dos [p. 52] parells de polles
y alguna fruyta; dos formatjes; tretze tasses de vidre de salicorn y un
orinal, tot per a festejar y regozijar al rey don Joan, per a que·s veja
los grans gastos
tos se fèyan en aquell temps per un príncep y tota sa casa.
Veritat és <que> encara233 lo dit don Joan no era rrey de Aragó,
sinó que·s deya
ya rey de Navarra, perquè avia casat ab don
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des de allí, li paregué al rey don Alonso enviar-lo per son llochtinent o
governador del regne de Aragó y Principat de Cathalunya. Però durà-li
poch aquest govern debax de aquest títol, perquè morí son germà, lo
rey don Alonso, en Itàlia en l’any de 1458, y dexà lo regne de Aragó
a son germà don Joan, de qui tractam, perquè no tingué ﬁlls legítims
per ser la reyna Maria, sa muller, estèril; y lo regne de Nàpols dexà a
un ﬁll seu bastart, qui·s deya don Hernando.234
Axí que, per ser llochtinent de son germà, estave’s lo don Joan
de ordinari o en Çaragoça o en Barcelona, de què gustava molt, y ab
esta occasió venia a consolar-se en esta casa. Y tenim grans indicis
que, quant ere procurador lo pare prior, en temps que pledejaven esta
casa de la Murta ab lo convent mossèn Miquel Pascual y mossèn Arnau
Squarit, com se digué en la pàgina 160,235 sent prior lo pare fra Romeu
Borrell, agué de tractar moltes voltes per occasió de dit negoci ab lo
rey don Joan; y se li affectionà molt perquè, ultra de que era un sanct,
com se mostra en lo quart llibre de nostra chrònica, en lo capítol 26,
era de un gentil y graciós aspecte, y tractave ab molt bon236 terme los
negocis y tenia una conversació molt affable y com de àngel. Y com
per esta causa vingués algunes vegades assí y advertís que no tenien
refetor los religiosos,237 manà que·s fes ab la perfectió que veem.
Altre indici, y més clar, tinch de que lo rey don Joan tenia particular devoció al pare prior, fra Jaume Planes, perquè no sols ell venia a
esta casa a consolar-se ab ell y tractar-li algunes coses de importància,
sinó que l’enviava a cercar per lo matex effecte. Y axí, llegim que en
l’any de 1461, en lo mes de janer, era anat lo pare prior a Concabella;
y portava de allà certa quan-[p.
53]] titat de moneda quant
[ 53
qua tornava; y
estant ya en Agolada, agué de dexar dita moneda encoma
encomanada a certa
persona y se n’agué de tornar, perquè lo rey lo enviava a demanar; y
aprés lo paree fra Miquel Piquer la portà al monestir, co
com consta en
lo Llibre de la
1461
a Caxa de 1
461
46
1 (foli
(fol
(f
oli 24).
ol
oli
24
4).
).
Y en lo de les des
despeses
speses tamb
també
mbé cons
mb
consta
n ta que lo pare prior anà a
Concabella ab
b lo pare fra
a Mique
Miquel
el P
Piquer,
i uer, y de allí a Çaragoça,
iq
Çarag
a ont en
aquella hora estava lo m
matex
rey,
perquè
atex rey
ey,, y creu-se
ey
c eu-sse que l’envià a cercar
cr
c
volia donar lo
o monestir d
de
e la gl
gloriosa
lorio
oriio
or
osa San
Sancta
a cta Engràcia a la orde, que
avent perduda
prometé
monastir de la
da la vista, fféu
éu vo
vvott y p
romeeté de fer un m
orde; y que la
a cobrà mir
miraculosament,
raculos
ossam
amen
een
nt, fet
et aquest vot, y vvolgué tantost
234.
235.
236.
237.
per una mà

Ferran
ran I, rei de N
Nàpols.
àpols.
àpo
pols.
l
pàgina
ina 36 al man
manuscrit.
nusc
uscrit
u
ri .
familiaritat
miliaritat del pare prior ab lo rey don Joan, escrit al marge
ma
esquerre.
Lo rey de Aragó don Joan freqüentà molt esta casa, escrit a
al marge esquerre
diferent
rent de la de l’autor.

178

CARLES DÍAZ MARTÍ

posar-ho per obra. Y com lo pare prior d’esta casa era tant cosa sua
y del marco y qualitat que·l pinten nostres chròniques, volgué tractar
aquest negoci ab ell. Però per ventura, foren tants los impediments y
causes, que no pogué venir en effecte mentres visqué, perquè tingué
grandíssims treballs. Però executà esta bona voluntat del rey don Joan
son ﬁll don Ferrando, lo rey Cathòlich, ab tanta perfectió com tots
saben.238
Sense estes que trobam escrites en nostres llibres, se ha de pensar
que foren moltes altres las que ell lo envià a cercar per a comunicar-li
sos negocis y continuà molts anys esta devoció. Y en la mort, o poch
abans d’ella, no s’oblidà d’esta casa, puix en son últim testament dexà
sinch mília sous, que són 250 lliures .. sous —morí en Barcelona a 19
de janer de 1479—,239 y cobrà esta quantitat lo monestir en l’any de
1483, com consta en lo Llibre de la Caxa de dit any.
En240 aquest trienni se feren algunes altres obres, particularment
en lo claustro: misser Pere Dezvalls féu una clau que està davant del
capítol, que és la en què estan pintades unes ones blaves y enmitx una
rosa vermella; altre clau al costat de la de misser Dezvalls féu mossèn241
Honorat Pascual,242 y és la que té pintat o esculpit sanct Honorat bisbe,
que anant des del capítol a la yglésia, està al costat de la de misser
Dezvalls.243 Costaren totes dues, de mans, trenta-dues lliures, com consta en lo Llibre de la Taula de l’any 1461. Mossèn Gaspar Ferreres féu
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me
rogans dictum venerabilem prio
priorem
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et fratres
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n ersal (AHPB, Anto
religionis michi concedant”) i ll’institueix
hereu
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Antoni VINYES, Liber
testamentorum, 1427, setembre,
e 24 – 1480,
148
48
80,
0 mar
març,
ma
arç
ar
rç,
ç, 21,
2 f. 131v-132r).
243. La galeria del claustre on hi havia aquestes claus va ser destruïda a l’incendi de 1835 (Jaume
Jaume AYMAR I RAGOLT
AGOLTA
LTA, El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, p. 10).
La corresponent a la familia Desvalls es conserva a l’antiga infermeria del monestir.
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una cambra o celda, que no sabem a ont ni quina és. En lo matex any
se feren los canalobres de plata daurats que mossèn Pere Martí pagà,
com ya està dit en lo temps del pare fra Romeu Borrell (pàgina 149).244
Algunes245 altres coses se feren que, encara que no costaren molt,
éran de prou proﬁt, com foren vint-y-set buchs de abelles que compraren, que s·i ha persona que u entenga y les sàpia governar,246 és
granjeria de gran proﬁt ab poc cabal. Per la enfemeria compraren
sinch alembins per distil·lar las ayguas medicinals. De247 València féu
venir obra de terra, costuma que ﬁns vuy la usa esta casa, y servex
en los dobles majors y festas principals, per ser obra molt delicada y
pulida. En248 lo any de 1463 trobe, segons molts gastos, que feren un
molí per a molrre blat, però no he sabut a ont lo feren ni al dia de
vuy ne tenim algun rastre.
[p. 54] Tampoch249 se descuydà de donar vestuari als religiosos,
perquè comprà, segons lo trienni passat, sis blanquets y dos burells y
dues estamenyes. Comprà dos matxos per lo servici ordinari del tragí,
y per ventura degué ser ell lo primer dels250 priors que començà a imposar aquest negoci, al manco ﬁns ara yo no he trobat en los llibres
que aguessen feta semblant compra.
Lo251 que tinch molt notat y advertit, axí en aquest trienni com
en altres per avant se veurà, que la communitat comprava pregamins,
colors per il·luminar y pintar, y passols per fer catifes, y paper de la
marca major per frares particulars. Los quals, tots, treballaven per la
communitat en las horas vacativas, acabant lo ofﬁci divinal y ses devocions particulars,, cosa molt alabada y encomanada dels sancts que
escriuen cosas
as spirituals, y també de nostra religió, que mana en una
constitució252 que procuren los priors en occupar als reli
religiosos en les
hores vacativas,
as, axí en escriure llibres com en altres coses proﬁtoses,253
244. pàgina
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p
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ociosidad que ess rayz de todos los vicios” (Constituciones, p. 55-56).
253. proﬁtoses,
ﬁtoses, al manuscrit proﬁtosos.
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que a judici de quants lo tenen bo, seria cosa acertadíssima que·s
guardàs, perquè escusen-se moltes murmuracions y inquietuts; eviten-se
moltes hores de temps perdut; y la matexa occupació tira a la celda
al religiós ab una sancta cobdícia de acabar lo /té/ que té començat
o de prosequir la que té que entre mans. Y ﬁnalment, quant ve al
vespre, té254 poch que confessar y que penedir-se; y està de ordinari
més preparat per a la oració y hores canòniques; y té moltes altres
utilitats y proﬁts que seria llarch aver-los de deduir assí. Sols açò poch
he escrit assí, donant-me occasió en aquest trienni lo molt que he vist
que gastaven en materials per a frares particulars, que tots treballaven,
qui més podia, per sa pròpria casa, y axí, y avia tants sancts en ella.
A totes estes coses que féu lo pare prior en aquest trienni, li ajudaren molt alguns devots que, conexent-lo per persona sancta y virtuosa, aconsolaven-se ab ell en sos treballs; y ell los afavoria en sos bons
desigs, donant-los modo com los posassen per obra y com la255 bona
voluntat la posassen en execució; y ells, com agraïts, afavorían-lo en
estes coses exteriors lo que podían. Entre·ls quals fonch certa persona,
que no volgué sabessen qui era, li donà cent setanta ﬂorins en or, vuyt
ducats y vuyt escuts —que tot junt valgué en aquella hora, perquè la
moneda de or pujava y baxava segons la plassa, cent y deu lliures y
deus sous—, y lo motiu fonch per a que pregassen a Déu per ella y la
fessen participant dels béns spirituals, axí en vida com en mort. À-y
de assò rebuda en lo Llibre de la Caxa (foli 80).
La mare de un frare d’esta casa li donà quinze lliures per ajuda
de la obra feya en la sagristia. [p. 55] Una dona, qui·s deya Miqueleta
Ferriginal, morí
monastir,256 de la qual
orí en l’any de 1461 y féu hereu lo monastir
herència no sabem què coses ne agué en particular y dist
distinctament,257
si no és, en lo Llibre de la Caxa (foli 178, pàgina 2), o
onze lliures y
set sous que li guardava y quant morí ne féu entrada; y en dit llibre
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(Antoni VINYES, Liber testamentorum, 1427, setembre, 24 – 1480, març, 21,
2 f. 107v-108v).
257. Miqueleta
queleta Ferriginal, escrit al marge dret.
utor va deixar un espai en blanc per informar el nombr
258. L’autor
nombre de pàgina, que
correspon a la 89
9 del manuscrit, 232 de la present edició.
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Lo que·m fa creure que esta herència fonch de alguna entitat és
que en lo Llibre de les Despeses (foli 81) pagà lo pare fra Joan Say,
com a procurador de aquest convent, en la taula dels testaments, quatre
lliures per la mermesoria de dita herència, que a rahó quatre diners
per lliura, que és lo ordinari que fan pagar, y quasi sempre fan gràcia
de alguna cosa, valia cent y vint lliures, y no sé aja dexat obligació
alguna de misses ni altra cosa.
Fra259 Pere Torelló, prevere y hermità de la hermita de la yglésia
de {Sant Pau},260 prop de Manrresa, morí en l’any de 1462. Lo qual, en
son testament, que féu a 13 de abril de261 dit any, dexà a esta nostra
casa262 una bíblia de pregamí; una Summa Bartolina; Innocentius, De
misera humanae conditionis; Llibre de les <dones>; altre dels àngels,
de mestre Francesch Ximenis; Eusebius, De obitu Sancti Hieronymi;
y altre De ira et patientia; y altre dit263 Stimulus amoris;264 un càlser

259. fra Pere Torelló y hermità, escrit al marge dret. Y hermità correspon a una
mà diferent de la de l’autor.
260. El nom de l’ermita, en blanc al manuscrit, correspon a Sant Pau, tal com
apareix en una còpia del testament, que havia estat redactat pel notari Pere Miquel
Carbonell el 13 d’abril de 1462: “In Christi nomine, amen. Ego, frater Petrus Torelló,
presbiter heremitaque ecclesie Sancti Pauli Minorise, diocesis Vicensis, ulli regulari ordini
non subditus” (ACA, MH, lligall 282). Pere Torelló havia estat ermità de Montserrat, on
fou un dels protagonistes de l’intent de la introducció de l’observança impulsada per la
reina Maria. En sortí després que l’observança fos liquidada per l’abat Antoni Pere Ferrer
(Francesc Xavier ALTÉS I AGUILÓ, “L’abat Antoni d’Avinyó i la reforma observant de Santa
Maria de Montserrat (1439-1450)”, Studia monastica, 51 (2009), vol. 1, p. 233, 260-261).
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de plata sobredaurat ab sa patena; uns hostiers que vuy tenim segons
ell los pintà en son testament, ab tal condició y pacte que aquí matex
que aguessen rebuts dits hostiers, lo pare prior, o en sa absència lo
pare vicari, fos obligat a enviar o donar los altres que teníam assí, en
casa, que ell matex los avia donats, al pare prior y convent de Sanct
Gerònim de Vall de Hebron; y los demés béns dexà per sa ànima y
causes pies a coneguda dels marmessors per ell nomenats.
Dues265 sepultures tingué en son temps lo pare prior, com appar en
lo Llibre de la Caxa (foli 83). La una fonch de misser Nicolau Albanell,
y li vestiren l’hàbit de la sancta religió y·l266 soterra<re>n en lo capítol,
en lo carner dels frares. Donaren de charitat sis lliures. L’altre sepultura
fonch de mossèn Pere Aguilar, droguer, que també volgué li vestissen
l’hàbit de nostra sagrada religió, dient que le y posassen en mort, puix
en vida no avia pogut. Soterraren-lo també en lo carner dels frares y
donaren de charitat vint-y-sis lliures. Axí que, ab estos extraordinaris
y favors que estes persones devotes feren, pogué proseguir lo bon prior
les obres que tinch dites y altres coses semblants.
[p. 56] En267 lo segon any de son priorat se donà sentència y
conclusió al plet que lo convent portava contra mossèn Joan Martí de
Orís, de què ya férem mentió en lo seu primer trienni (pàgina 170),268
en la qual misser Jaume Tarabau y misser Joan May condempnaren al
mossèn Joan Martí d’Orís, com a hereu de son pare Berenguer de Orís,
a que estigués a evictió al monestir per los castells de Gra y Concabella
y a estar a tots danys y despeses y interessos que lo present monestir
ha fets y ha patits per occasió de dits castells. La sentència fonch donada dilluns a 15 de febrer de 1462 y és en poder de Da
Daniel Bertran,
notari real y escrivà de manament, y à-y un trasllat en lo procés de
dita causa que
una partida del
ue té lo monestir, com llargament o narra un
Llibre de les Despeses de dit any (foli 81, pàgina 2, in ﬁ
ﬁne).
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ina 46 al manuscrit. Tanmateix, en haver desaparegut del manuscrit la
pàgina 46, s’ha marcat com a referència la primera plana del primer trienni
t
de Jaume
Planes, que és la pàgina 47 del manuscrit i 170 de la present edició.
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Planes, acudien a ella moltes persones a regalar-se spiritualment ab
ells; y encara que la casa era pobre y de poca renda, no dexaven de
la millor manera que podían de acudir en una cosa y altra, regalant
als hostes lo que la pobresa podia allargar-se. Y axí, no sols lo rey
don Joan, com tinch dit269 abans, però encara son ﬁll primogènit, don
Carlos, venia assí algunas voltas, y entre les demés fonch una en lo
mes de nohembre de 1460, y comprà lo convent per ell y per los qui
venían ab sa companya sis parells de gallines, conﬁts y peres —consta
del Llibre de les Despeses (foli 62). Però no y tornà més, perquè en
lo any següent de 1461, a 23 de setembre, morí estant en Barcelona270
y, al que se entén, si visquera, no dexara de fer merçè a esta casa,
segons ell se anava affectionant a ella y·s mostrava affable a tots los
religiosos. Ab tot que no dexà Nostre Senyor de proveir que son germà
don Ferrando, lo rey Cathòlich, li succeís en la matexa affectió, com
veurem en son lloch y temps.
Lo271 archebisbe de Tarragona també vingué a esta casa a 15 de
abril de 1462 —que encara que no·l nomene per son propri nom lo
Llibre de les Rebudes (foli 80), yo crech seria don Pedro de Urrea,
que féu la part del príncep don Carlos quant pare y ﬁll estaven en
discòrdias;272 y fonch aquest matex archebisbe lo qui concedí los perdons de la capella del Cruciﬁxi, com vérem (pàgina 144),273 y fonch en
l’any de 1460— y quant se n’anà d’esta casa, dexà lo dispenser per lo
que avia gastat sinquanta-dos sous. [p. 57] Altres persones de manco
qualitat y nom vingueren a esta casa en aquest trienni, segons se colligex de molts partits se troben en los llibres de estos temps, de qui
no y ha per a què fer-ne
r
memòria, puix ells la dexaven de si tant poca.
No li faltaren
altaren al pare prior en aquest trienni treballs,
trebal que ya és
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alg
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donchs, lo cas que certes persones de Aguiló, qui·s deyen Cortesos,274
feren un insult y atreviment en Concabella, per lo qual los feren enquesta; y aprés de moltes dades y preses los perdonaren, ab tal que
pagassen certa quantitat de moneda y servís per la yglésia de Sanct
Salvador de Concabella.
Majors275 treballs foren los que patiren en aquesta occasió los
religiosos d’esta casa per causa de las guerras que tenían, contra lo
rey don Joan, altre rey, que també·s deya Joan,276 francès de nació,
elegit per los cathalans y altres aliats seus, de manera que, valent-se
aquest rey nou de sa pròpria nació francesa, vingueren estos francesos
sobre Gerona;277 y rendida, vingueren a posar cerco sobre Barcelona
y la tingueren sitiada molt temps. Però abans que vingueren sobre
Barcelona y los pares d’esta casa tingueren nova de que estava Girona
guanyada dels francesos, temeren que vindrían talant quant trobarían,
no perdonant a cosa xica ni gran; y axí, determinaren lo pare prior
y convent que enviassen a Barcelona uns quants frares, perquè allí
estarien més segurs.278
Degueren pensar aquells pares que no gozarían arribar a Barcelona279 los francesos. Però enganyaren-se, perquè cercaren-la molt
de propòsit y fonch lo siti prop de un mes, com clarament se trobe
escrit en lo Llibre de les Despeses de l’any 1462 (foli 92), en què diu
lo pare procurador que féu la despesa en Barcelona a set frares tot
lo temps que estigué setiada dita ciutat, que fonch prop de un mes.280
Y per esta causa, devían estar ab un contínuo recel y cuydado en la
casa o281 monestir que no fessen alguna exida y·ls prenguessen a tots,
com prengueren
d’Agost, lo qual
ren a un mosso de casa, qui·s deya Joan d’A
rescataren perr vint-y-sinch ﬂorins de or, com consta en lo matex llibre
(foli 93).

274. desconcert
concert en Conc
Concabella,
n abella, escrit
esccrit
r al ma
ri
marge
arge dret.
275. treballs
balls de Cathalu
Cathalunya
lu
unya de gu
guerras,
guer
er as, esc
err
escrit
crit
r al marge dret.
276. Aquesta
uesta informac
informació
ció
ió del croni
cronista
oni
nista
st és an
sta
anacrònica,
nacrònica, ja que l’an
l’any 1462 la facció
rebel a Joan II encara no havi
havia
via
vi
a escollit
escolli
lliit
it ccap
ap
p rei fr
francès.
ranc
a ès. No fou ﬁns al 1466 que escolliren Renat I dee Provença, no
o Joan,, com
com
m diu
d l’aut
l’autor.
u or. Probablement es
e refereix al ﬁll
de Renat I, Joan,
n, duc de Lore
Lorena,
ena,
n qu
que
ue a
actuà
ctuà
ctu
t à ccom
om a llloctinent
loctinent al Princip
Principat de Catalunya
entre 1466 i 1470.
0.
277. Barcelona
celona estiguéé ssitiada,
itiada, escrit
e ri
esc
es
ri al marge
rit
ma
arge dret.
278. estigueren
gueren en Barc
Barcelona
celona
elo
ona
n set frare
frares
fr
rare
aress molts
molt
o s dies
d per esta causa, es
escrit al marge dret.
279. Segueix
ueix pe ratllat..
prés de tres setmanes,
se man
set
m es,
e el 3 d’octubre
es
d’o
octu
ct bre de 1462 les forces
forc reialistes van
280. Després
aixecar el setge a la ciutat dee B
Barcelona
arcelo
arc
rcelo
elona
na
a sen
sense
se sot
se
so
sotmetre-la
o metre-la (Santiago SOBREQUÉS VIDAL,
La guerra civil catalana
atalana del segle XVV: estudis sobre la crisi social i econò
econòmica de la baixa
edat mitjana, vol.. 1, p. 242).
281. prengueren
ngueren y rescataren a un mosso de casa, escrit al ma
marge dret.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 185

Y augmentaren-se més estos treballs a estos pares perquè, com
llavors quasi lo sustento y manteniment lo tenían en Concabella, y
de allí se avían de proveir de blat y de les rendes que allí tenien, que
de [p. 58] les que tenían en Barcelona no y avia que esperar-ne, puix
estava en tanta tribulatió, volgueren enviar a Concabella al pare fra
Berthomeu Campanya ab un mosso y no volgueren los consellers de
Barcelona dexar-los anar per terra, sinó que anassen per mar, com
consta en lo matex llibre (foli 92), de ont se veu que no dexaren de
tenir grans treballs per una part y altra aquells bons religiosos.
Però fonch servit Nostre Senyor que s’acabassen prest y tingueren
algun alívio y descans, y més lo pare prior,282 que també se li acabà
lo temps de son priorat, per lo qual gozà de alguna més quietut que
abans, encara que no del tot, perquè en lo capítol general de 1462, en283
què ell se trobà, li manaren acceptàs lo ofﬁci de la vicari<a> provincial
de la Corona de Aragó, donant-li tot son poder. Era ya mort en aquest
temps lo pare fra Francesch Domènech, que avia tingut aquell ofﬁci
dos triennis, per lo qual manà la orde a tots los sacerdots li diguessen
una missa; y tots los convents, una missa cantada de rèquiem; y als
altres284 que no eren sacerdots, sa equivalència, per los treballs avia
passats en lo govern de la religió, cosa que ﬁns vuy no·s sap se aja fet
per altre religiós de la orde.
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[p. 59] Trienni del pare fra Gerònim de Vilanova285 {1463-1464}
Acabà son trienni lo pare fra Jaume Planes, vicari provincial de
la Corona de Aragó, a 6 de nohembre de 1463, y estigué esta casa sens
prelat des de aquell dia ﬁns passades festes de Nadal, y no per culpes
dels conﬁrmadors, que prop estaven per ser de Vall de Hebron, sinó
per algun negoci que y avia de importància en lo lloch de Concabella286
—que qui és senyor de vassalls està subiecte a més inquietuts que no
fan altres qui estan sense ells, y particularment a no ser qual287 convé—,
a ont era anat lo pare fra Jaume Planes ab lo pare fra Miquel Piquer,
com consta del Llibre de les Rebudes (foli 83, in ﬁne). Però passades
festes, vingué lo pare fra Jaume Martorell, vicari de Vall de Hebron,
que estava senyalat per lo capítol general de 1462, ut in rotulo, ab lo
companyó que ell volgués, per a conﬁrmar lo priorat de Bethlehem; y
ell elegí al pare fra Bernat Colomer, també profés de Vall de Hebron,
com se inferex del Llibre dels Gastos (foli 111, pàgina 2).
També eren vinguts en aquesta coniunctura los pares qui éran
anats a Concabella y, entrant en electió, isqué per prior y prelat d’esta
casa lo pare fra Gerònim de Vilanova, profés del matex monestir
m
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prior de Sanct Gerònim de Cotalba o Gandia, encara que no dexaré
de referir la llanesa de aquell temps com era gran, segons lo punt que
vuy se mira: quant lo feren prior de aquella casa, no li enviaren mula
ni·l vingué a cercar frare, sinó que li llogaren en Barcelona un retorn
per a València, que·n pagaren deu reals; y la communitat li donà per lo
gasto del camí trenta-sinch sous. De assò tenim memòria en lo Llibre
de les Despeses de 1458 (foli 20).290
Conﬁrmat291 en prior d’esta casa lo pare fra Gerònim de Vilanova,
elegiren en vicari al pare fra Jaume Planes —consta en lo Llibre de la
Caxa (foli 31)—,292 essent vicari general de la Corona, com era dit pare
fra Planes. Però ell, dexats estos punts, acceptà293 aquell ofﬁci com a ﬁll
de obediència. Tornaren a elegir en procurador al pare fra Joan Say,
que ya u era estat lo trienni passat. Foren arqueros o caxers los pares
fra Pere Febrer y fra Lorens Carbonell. No sabem aja donat l’hàbit de
nostra sancta religió a algú, com tampoch en lo trienni passat lo pare
fra Jaume Planes.
Fonch tant breu lo temps que·l pare fra Gerònim de Vilanova
governà esta casa, [p. 60] que no serà menester gastar moltes hores
en escriure lo que en son temps se féu. Totavia, lo poch que fonch
no·s pot dexar de dir. Avia poch que avían feta la vidriera del refetor
y, com estava ab gran perill per estar294 en part forana, tenia necessitat
li fenessen una rexa, la qual se féu en aquest temps. Una obra se féu
en l’hort, que crech era alguna tapiada d’esta part de la sagristia, que
llavors devia servir de hort, perquè d’esta part que vuy és hort no puch
atinar a ont seria, puix295 no y ha rastre de tàpia alguna. Però com
se vulla sia, tingué lo pare prior qui afavorí a sos intent
intents, puix certes
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pare fra Miquel Piquer, agué de anar allà lo pare vicari, fra Jaume Planes; y diu una partida en lo Llibre de les Despeses (foli 121, pàgina 2)
que estigueren allí los dos cerca de nou mesos, y ab tants treballs,
que no·s recordaven del que avien gastat. Y cert, no y ha que maravellar-se, perquè per la mort de don Carlos, primogènit del rey don
Joan segon, estava tota Cathalunya divid<id>a en diversos bandos y
no volían obeyr al rey don Joan, com més llargament se conté en las
hystòrias de aquest rey, que no·m toca a mi refferir-ho assí.
Però necessari és dir, per provar los treballs que tenien estos
bons pares, que per aver de venir a la electió del futuro prior, fonch
menester traure un salconduyt per los frares qui estaven en Concabella,
que·ls agueren de avisar de la mort del pare prior, que morí297 a 29 de
juliol de 1464, com se trau del Llibre de les Rebudes (foli 86), y fonch
la sua malaltia breu, com se col·legex del Llibre de les Despeses (foli
120 y 121). Y axí, sols regí esta casa poch manco de set mesos, que
fonch des de 2 de janer ﬁns a 29 de juliol, que fonch Nostre Senyor
servit de portar-lo a la benaventurança eterna.
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[p. 61] Terçer trienni del pare fra Jaume Planes298 {1464-1466}
Com Cathalunya estava tan alterada y avolotada per les causes
que poch ha me dex de dir, no pogué aquest convent tant prest elegir
prior aprés de la mort del pare fra Gerònim de Vilanova perquè, com
vérem, estaven en Concabella alguns electors y fonch necessari traure
un299 salconduyt perquè vinguessen de allà, encara que la vacació no
fou sinó des de 29 de juliol ﬁns al principi de setembre de 1464,300
que no he pogut saber lo die punctualment. Sols se sap de cert que
fonch elegit en prior lo pare fra Jaume Planes, que era vicari d’esta
casa y profés d’ella y vicari general de la Corona de Aragó, y fonch
esta la terçera vegada que fonch prior d’esta casa. Tampoch no·s trobe
qui foren los conﬁrmadors qui vingueren a esta conﬁrmació, però yo
creuria que foren los matexos de la passada, puix estaven senyalats
per lo capítol general de 1462.301
Elegiren en vicari al pare fra Joan Say, qui era estat los quatre
anys abans302 procurador; y a ell li succehí en son ofﬁci lo pare fra Pere
Febrer. Caxers foren los pares fra Bernat Çavall y fra Benet Sanctjoan.
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En lo hort —no sé si és lo que tenim dins casa, davant la enfermeria—, continuà les tàpies que ya lo pare fra Gerònim de Vilanova avia
començades en son temps. També la font, que portaren en casa los
anys atràs, no la avien acabada de posar en canonada y lo pare prior
procurà la pasassen avant. En la cuyna nova, qu·és la que vuy està
en peu, feren no sé quines obres.306 Féu una ximenea a l’hospital per
consolació dels pobres.
Dos ciris pintà307 perquè servissen a l’altar major, que ﬁns vuy
dura aquexa costuma de cremar oli ab ciris pintats, que la pobresa
de la casa no sufre major llarguesa. Féu també no sé308 quina obra
al forn y una pastera gran. Comprà un relotje que costà de prima
compra vint ﬂorins, sense altres adops y reparos, y pintar la cara de
fora per senyalar les309 hores. Féu també una fornada de cals. Comprà
una mula, un burell y un blan-[p. 62] quet per vestir los frares; y féu
fer una pessa de estamenya, ab sos avanços, per lo matex propòsit.310
Mossèn Antoni Vinyes féu un tern de catalufes vermelles y dues
capes del matex. Estes ﬁns vuy estan en peu, però lo tern se desféu;
y d’ell se’n són fetes una muda de casulles, que servexen per algunes
festes de apòstols, y altres que són secundae classis. Veritat és que la
casa també ajudà alguna cosa, com consta de alguns gastos se troben
en los llibres. Per311 a fer aquestes obres se gastaren molts reals, y
particularment se comprà molt blat, que espanta o admira a qui llig lo
Llibre de les Despeses, que a penas y ha full qui no tinga algun partit,
y algú molts, de gasto de blat. Y com no tingué algú que li ajudàs ab
almoynes y charitats, com féu los triennis passats, a sos intents, tot
se pagà312 de la renda ordinària de casa.
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Nostre Senyor Déu per los frares de la Corona de Aragó, y313 són estes
les paraules: “Ítem,314 per quant los nostres frares del regne de Aragó315
estan en gran necessitat, especialment los de Barcelona, per les moltes
guerres e destorbs que en lo dit regne y ha de present, acomanam als
priors de nostre orde que en sos capítols acomanen a tots los frares,
que·ls agen per recomanats e que·ls ajuden ab ses devotes oracions”.
Aquesta fonch, donchs, la causa principal que no tingué lo pare
prior persones qui l’afavorissen en sos intents de tantes obres que avia
empreses, que si no316 fonch una317 sepultura de misser Jaume Pau, de
què agueren deu lliures de charitat, no sé que tingués altres extraordinaris en tot lo temps que fonch prior, que318 foren poch manco de
dos anys, encara que no sabem lo dia en què morí, però col·legeix-se,
de alguns gastos que·s feren, que visqué ﬁns al principi de setembre
de l’any 1466.319
Per aver empresas tantas obras y320 no aver tingut qui li fes costat,
dexà la casa321 empenyada lo pare prior perquè, segons diu lo pare fra
Benet Sanctjoan, que entrà procurador lo trienni següent, com appar
en lo Llibre de les Despeses (foli 153), que [p. 63] s’eren menjades siscentes lliures de les proprietats y dos-centes lliures que avien cobrades
de la herència de mossèn Joan Quintà, de qui férem memòria en la
pàgina 171;322 y dos-cents ﬂorins que avia donats en vida fra Pere Torelló,
com ya vérem en la pàgina 181;323 y quoranta-quatre lliures de troços
de plata que tragueren de la herència de mossèn Pere Martí, rector de
Sancta Perpètua de Mogoda, del qual també vérem los beneﬁcis féu a
esta casa en la pàgina 149,324 los quals troços de argent veneren per 44
lliures .. sous,, que totes estes quantitats juntes eren més de set-centes
lliures, cosa ben notable per una pobre casa.
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Ab tot que podem escusar al pare prior per aver estat ell mal des de
maig, en què·s trobe que·s feren ya alguns gastos per sas indisposi<ci>ons,
ﬁns en lo mes de setembre, que morí, que foren més de quatre mesos. Y axí, ell no pogué regir com volguera ni, per ventura, restara la
casa tan empenyada si tinguera salut y acabara son trienni. Lo que
en alguna manera par que no·s pot escusar és fer tantes obres juntes,
perquè obres, com costumen de dir, no·s fan sinó de sobras. Però com
ell veya la casa tant imperfecta, particularment no avent-y claustro, que
no par y aja monestir, li paregué donar-hi una bona empenta en què
se acabàs, pensant que alguns devots li ajudarían; y325 ningú a penas li
acudí, si no fonch mossèn Viastrosa,326 mercader, que féu una clau.327
Però com se vulla sia, és cosa certa que ell no u gastà mal ni
en coses de son gust, sinó en augment de la casa, perquè era persona
molt religiosa; y com ha tal la tenían tots, y en special la religió; y
axí, segona vegada, en lo capítol general que·s celebrà l’any de 1465
lo feren vicari general de la Corona de Aragó, donant-li poder per a
conﬁrmar las elections que·s farían en ella. En aquest capítol general
no y anà lo pare prior, ni pens ningú d’estas dos casas de Cathalunya,
per causa de tants treballs de revolucions y guerres, perquè no consta
del gasto del camí com de altres vegades, sinó sols de un mosso, que
li donaren diners per son gasto y, quant fonch tornat, li328 donaren deu
sous per sos treballs, de ont se veu clarament que no anaren al capítol
general, sinó que y enviaren un mosso.
Y ab tot axò que ell estava absent, lo nomenaren vicari general,
argument gran de que ell avia fet bé son ofﬁci lo trienni abans y que
no degueren tenir quexas d’ell ni los convents ni los part
particulars. Però
no y ha que detenir-nos en alabanças y llaors sues, puix era tanta sa
opinió y fama
ma qual se escriu [[p. 64]
64] en lo quart llibre de les chròniques de nostra
stra orde, en lo capítol 26. Y axí, qui volrrà
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temps que ells foren priors—, encara que no dexaré de advertir una
cosa que·m par seria bé la corregissen. Y és que diu que morí en lo
segon trienni de son priorat,330 y entench que s’enganyen, perquè fou
en lo segon any del tercer trienni, com se veu claríssimament per la
successió dels priors d’esta casa.
No331 puch dexar de dir una cosa en alabança de son govern,
que·m par332 que és digna de notar. Y és que fonch lo primer d’esta casa
qui posà en orde los llibres, axí de la caxa com [d]els procuradors; y
tingué lo Llibre de la Taula de Barcelona molts anys, axí al temps que
fonch procurador, com vicari y prior, encara que aprés se posaren en
millor orde y estil, com veurem més avant, perquè fàcil cosa és ajustar
a les coses inventades.
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vol. 1, p. 565)
565).
(José de SIGÜENZAA, Historia de la
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de
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s’escurcen de manera
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invertit.
332. llibres
res de la caxa y del[s] gastos ab millor orde que abans,
abans escrit al marge
esquerre.
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[p. 65] Trienni del pare fra Joan Say333 {1466-1468}
Per la mort del pare fra Jaume Planes fonch elegit en prior lo
pare fra Joan Say, ﬁll d’esta casa, qui era estat ya dos vegades procurador; y ara, quant lo elegiren, era vicari. Fonch la sua electió a 2 de
octubre de 1466 y no fonch conﬁrmat ﬁns a 2 de nohembre del matex
any, com consta en lo Llibre de les Despeses de dit any (foli 152). Ni
sabem qui foren conﬁrmadors ni la causa per què estigué tant temps
sense conﬁrmar-lo.334 Elegiren335 en vicari al pare fra Lorens Carbonell
y en procurador, al pare336 fra Benet Sanctjoan, com consta en lo Llibre
de les Despeses (foli 152). Caxers foren los pares fra Bernat Çavall,
qui era estat ya dues vegades vicari; y fra Pere Febrer, qui era estat
procurador lo trienni passat. No sabem donàs l’hàbit en lo temps que
fonch a algun religiós.
De337 las primeras obras que féu lo pare prior, trobe que fonch
un corral de tàpia, que aguera costat338 molt si ell no·l fera ab tants
avansos, com fonch fer una fornada de cals, rejola y teula, en339 què
aforrà molts gastos; y aprés, en l’any següent, comprà cabres, com
consta del preu
eu340 que
que·ss pagà d
d’elles
elles y soldadas dels pastors
pastors. Comprà una
casa en la ciutat
utat de Barcelona, per a quant van allí lo par
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però llogada. Esta casa comprà mossèn Gerònim Rejola, m
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la procura bella correspon a una mà diferent de la de l’autor.
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d’en Cuch,341 abans que compràs la que vuy tenim342 en lo carrer de
Sanct Pere, que·s comprà en temps del pare fra Matheu Blanch.
Compraren-se343 molts pregamins per escriure alguns llibres per la
communitat, que cert és cosa de ediﬁcació veure la occupació sancta
que tenían aquells bon<s> religiosos; y que tots procuraven en augmentar la casa de la millor manera que podían; y tots ajudaven als
prelats en lo talent que Nostre Senyor los communicava; y en les hores
fores del chor, procuraven en no estar ociosos, que és la destructió de
la virtut la ociositat.344
Y en aquesta occasió trobe que s’occupaven dos religiosos en
escriure lo llibre del Christià, compost per lo pare fra Francesch
Ximenis,345 que són tres tomos grans de full, dos de [p. 66] pregamí
y un full de paper, y estan vuy en dia en la llibreria comuna. Y quasi
tots los demés de què·ns servim en chor, axí del cant com del rezar, tots
són346 escrits de mà dels religiosos d’esta pròpria casa, com foren lo
pare fra Reginalt de Roan, lo pare fra Miquel Piquer y lo pare fra Pere
Alzina, que tots foren priors d’esta casa y grans sancts, com se veu
en las chrònicas de la orde, de ont se veu que ajuda molt a la virtut
y perfectió estar ben occupats, com no sia demasiadament.
Féu347 vestuari als religiosos, encara que no cumplit —y no ha de
què maravellar-se, perquè tampoch a ell no li dexaren cumplir lo temps
de son priorat. Dos348 extraordinaris tingué lo pare prior en son temps.
Lo hu fonch de la roba de vestir y dormir que era de la herència de
fra Vich, de què tragué vint-y-vuyt lliures. Lo demés que·s rebé d’esta
herència veurem en lo trienni següent
g
(p
(pàgina
g
<203>).
) 349
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per a servir a la sagristia, com són tovalles, líneas, puriﬁcadors, mocadors, etcètera, servís per ella; y tres parells de llansols, per lo hospital
de dit monestir; y los altres, per la enfermeria. Los demés altres béns,
axí mobles com immobles, dexà al monestir nostre, los quals valgueren
més de vuyt-centes vuytanta lliures, sense la roba de lli y llana, com
més llargament està continuat en lo Llibre de les Misses (foli 131).351
Veritat és que lo pare prior, fra Joan Say, no pogué valer-se molt d’esta
herència, perquè no y agué en contans352 sinó setanta lliures quinze
sous y tres, y ell no·n cobrà en son temps sinó vuyt lliures y mija.
Estas353 cosas són las més notables que·s troben en lo temps
que fonch prior lo pare fra Joan Say, que foren dos anys, poch més
o manco, perquè no acabà son trienni, ans li abreviaren lo temps los
pares visitadors, qui foren los pares fra Joan de Ortega, prior de Nostra
Senyora de la Murta de València, qui succehí per la mort del pare fra
Jaume Planes en lo ofﬁci de vicari general de la Corona de Aragó; y
l’altre fonch lo pare fra Joan Garcia, prior de Sanct Gerònim de Cotalba. Los quals privaren al pare fra Joan Say del priorat y·l desterraren
en Castella, com està escrit en lo Capbreu Vell (foli 38), a ont estan
con-[p. 67] tinuats los priors d’esta casa.
Las causas per què·l privaren no las sabem determinadament,
però per conjecturas podem atinar-ne alguna, particularment esta que
és comuna y general, que no·s guardava lo rigor y observànçia de la
religió que convenia —y anant, en lo special, la recol·lectió tant zelada
en tot temps de nostra religió—, perquè tinch observat en son temps,
en lo Llibre de les Despeses, que estaven sinch y sis frares en la ciutat
de Barcelona tots junts; y una partida y ha que diu que estigué
en Bares
celona lo paree prior dos mesos continuats, cosa que per aquell temps
y per lo nostre,
re, si no y ha causa molt urgent, no dich dos mesos, però
vuyt dies, és de grandíssima nota.
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de Castella com de la Corona de Aragó, per negocis que importaven
molt per lo bé de la orde, que alguns, de pura enveja355 o malícia, la
volien acabar y destruir. Però Nostre Senyor y posà remey ab sa mà
poderosa.356
Y entre les demés coses que en ell se manà molt estretament y
ab gran rigor, com porà veure lo curiós lector en lo Llibre Vell dels
Ròtols, fonch que los pares priors excusassen tot lo possible les exides
del<s> religiosos, y molt més las de si matexos, encara que fos a títols
de pietats, que quasi les més són falses y servexen de escusa per a qui
té esta passió; y per llevar quasi totes les occasions de vaguejar, manaren
dits pares que los negocis no·ls fessen frares, sinó que l’acomanassen a
seglars, per tapar la boca als maldients que murmuraven notablement
de nostres religiosos, dient que·s dèyan hermitants de Sanct Gerònim,
y freqüentaven més las ciutats, y anaven més a la cort que·ls matexos cortesans, y que eren demasiats de importuns en sos negocis.357
Donchs, com la lley avia poch que s’era feta, ab los motius y causes
tant justiﬁcades y en temps tant perillós, y vessen los pares visitadors
que no sols no·s guardava lo que la religió manava, ans y avia notable
distractió, com ya avem vist, feren lo sentiment que requeria lo cas y
ministraren justícia allà a ont veren que y avia necessitat.
Altra causa trobe yo, y per ventura no fonch la menor, per què
privaren al pare prior: y és que en lo matex any que fonch y succehí esta
355. enveja, al manuscrit envenja.
356. El cronista data incorrectament aquest capítol privat als anys
an 1466 o 1467,
quan en realitat va celebrar-se l’agost de 1468. En les actes d’aquest capítol es recull
els esforços dels contraris a la congregació, bé que no en termes d’intent
d’inten de destrucció:
“ahora algunas personas han tentado de impugnar a nuestra Orden en eel estado de ella”
(AGP, lligall 1790,
0, Libro de los actos…, vol. 1 (1415-1473), f. 74v-77v). Més
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hystòria, que fonch en l’any de 1468, se tingué ca-[p. 68] pítol general,
y dit prior ni y anà ni envià algun mosso, com féu l’altre trienni lo pare
fra Jaume Planes, lo qual sentiren molt los pares difﬁnidors, com era
rahó, perquè era contra constitució. Y per est respecte, posaren un ítem
en lo ròtol que diu d’esta manera: “Ítem, reprenem al prior y convent
del monestir de Bethlehem, prop Barcelona, perquè no vingueren ni
enviaren als capítols generals proppassat y present. Almenys, podían
enviar algun seglar y, per ell, la informació de son monestir. Manam
al nostre vicari general qui és en aquelles parts que, lo pus prest que
bonament porà, vage o envie a saber d’ells; e si trobarà que no an
tengut causa que·ls escuse, que·ls penitencie per allò segons entendrà;
e axí matex, los visite si veurà que cumple, e als altres germans de
Vall de Hebron”.358 De ont se veu que, per ventura o sens ventura, per
aquest respecte vingué la visita y privaren al pare prior.
Sense estes també pens359 trobarien altres causes y totes juntes accumularen grans coses perquè, com clarament se troba en los
gastos del matex any de 1468, estigueren los pares visitadors en esta
casa passats dos mesos, des de Tots Sancts ﬁns passada la Epiphania,
que360 segons axò, no·ls degué faltar matèria perquè, com lo pare fra
Joan Say era molt jove361 quant lo feren procurador, que poch avia
que era exit de la disciplina, com notí362 en lo trienni segon del pare
fra Jaume Planes (pàgina 174)363 —ofﬁci364 que notablement distrau,
y més als qui no365 tenen ben radicats y fundats los fonaments366 de
la virtut y religió—; y com ell devia367 també tenir algunes qualitats
pròpries dels qui tenen sembla<n>t tatxa en son naximent y llinatje,
no li devia ajudar
que de ordinari
udar molt la condició per son regiment, qu
són368 molt travessos
ravessos gent semblant; y de son natural ma
mal inclinats; y
tenen necessitat
itat de anar-se molt a la mà; y si de assò sse descuyden,
cauen en molts
lts descuyts, com ell degué descuydar. Y ax
axí, lo privaren
y·l desterraren
n en Castella.
Castell
llla
a..
358. El mateix text, en
n castellà,, a AGP,
AGP,
P lligall
llig
gall 1790, Libro de lo
los actos…, vol. 1
(1415-1473), f. 83r.
3r. Tan
T sols call afegir
afegir una
u a frase
un
fra
ras
a e ﬁnal:
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359. Segueix
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etres d’Epiphania
et
d’’Epip
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361. molt
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queerre
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364. Jaume
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50,
365. distrau
rau y més als qui no subratllat.
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Però ell degué, aprés de son desterro, mirar tant per si y donar
tant bon exemple de sa persona, que meresqué lo fessen prior de Sigüença; y·l senyalaren per hu del capítol privat en lo capítol general
de 1486; y aprés, en lo capítol privat següent, li acomanaren vingués a
conﬁrmar les cases de la Corona y sabés si volían vicari369 provincial o
no.370 Y d’esta manera, visqué en Castella molts anys honrrat y estimat;
y vingué, de facto, a conﬁrmar esta casa en l’any de 1486, com consta
en les despeses (foli 137,371 139, 141); y últimament, morí sanctament
en Sant Bartholomé, a ont degué fer 2ª professió.372

369. volían
an vicari subratllat.
capíto privat de 1487:
370. En efecte, aquest va ser un dels punts tractats en el capítol
“Ítem, porque en
n el capítulo privado próximo pasado fue acordado que porque algunos
padres de los monasterios de Aragón se quejaban que hubiesen ello
ellos de tener otro
prelado, pues allende
lende de nuestro padre general, conviene saber vicario
vicari provincial, los
padres del dicho
o capítulo encomendaron al padre fray Juan Say, prior del monasterio
de San Antonio de Sigüenza, que
ue
u
e él
é fuese
fuese
fu
ese a los
os dichos
d cho
di
choss monasterios
ch
monasterios e se informase
in
bien de
todos los religiosos
sos de ellos sii venía tenerr el dicho
ho
o vicario provincial o no, e vista la
información que el dicho padre
ree trajo, e la
l de
d otross padres que de allí vvinieron, fallaron
por ahora no serr cumplidero que
qu
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algun
alg
uno no fuese
fu
vicario provincial
provinc
de los dichos
monasterios hasta
ta nuestro capítulo
capí
p tulo general,
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al, e así llo
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(AGP, lligall 1790,
Libro de los actoss de los capítul
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dos de la orden de san Jerónimo, vol. 2
(1474-1515), f. 87v).
7v).
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a tanmateix,
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tanma
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lligall 1790, Libro
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.., vol.
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((1474-1515),
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74-15
-15
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15),, ff.. 42r, 67r, 77r, 87r, 90r). En cas de
tractar-se del mateix
ateix frare quee h
havia
a a eestat
avi
sta
tatt prio
ta
p
prior
rio
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io
or a Sant Jeroni de la Murtra
M
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que amb les dades
des disponibles no podem assegurar, tot i resultar molt
mol versemblant—,
degué professar a Guadalupe i no a San Bartolomé de Lupiana, com su
suposa el cronista,
que possiblement
nt extreu la informació del Capbreu Vell (vegeu apèndix documental II).
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[p. 69] Trienni del pare fra Jaume Tàpies373 {1469-1472}
De la visita passada resultà lo que vérem poch ha, que privaren374
al pare prior; y volent los pares visitadors proveir esta casa de prelat,
començaren a exercitar lo ofﬁci de conﬁrmadors. Feren son escrutini,
com és costuma, y trobaren que los electors375 avían tractat de la futura
electió; y privaren-los per aquella vegada que376 no poguessen elegir de
la pròpria casa,377 cosa ben nova per ella, perquè des del principi de
sa fundació ﬁns en aquest punct, que discorregueren sinquanta-y-sinch
anys, la avien regida y governada ﬁlls d’ella. Vist per los electors lo
que passava, elegiren tots nemine discrepante al pare fra Jaume Tàpies,
profés de Sanct Gerònim de Vall de Hebron. Fonch378 esta electió a 2
de janer de 1469 y promptament anaren per ell y vingué a 3 de dit
<mes> per orde dels pares visitadors.
Y volent proseguir los demés actes de la conﬁrmació, no y avia
remey algú fer-lo acceptar per més que·l pregassen, ﬁns a tant agué de
traure les armes de la obediència lo pare vicari general y son companyó, compel·lint-lo per la obediència que acceptàs.379 Al ﬁ, no podent
373. Segueix
ueix de V
Val de Hebron. Novè prior, des de 1469 a 147
1472, escrit per una
a de l’autor. 1469 i 1472 subratllats.
mà diferent de la
374. privaren,
varen, al manuscrit privarem.
375. los electors privats que no poguessen elegir de casa, escrit al marge dret.
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dels
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a d
dels con
onﬁrmadors anterior a la conﬁrmació
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quan diu “que no
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xò”” (p.
(p. 263
263),
3), la qual cosa indicaria
indic
que de iure
podien escollir un profés del monestir,
de tornar
mon
onest
est
estir,
s ir,
ir però
pe
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s’h
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ct.
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tu
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jjerònimes,
òn mess, ll’electe,
òni
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’el
e e, en ser profés d’u
d’un altre monestir,
no tenia obligació
ió d’acceptar l’elecció (Constituciones, p. 142), però de
d ben segur que
les especials circumstàncies
umstàncies en què es trobava Sant Jeroni de la Murtra,
Murtra van fer que els
conﬁrmadors comminessin
prior.
mminessin Jaume Tàpies a acceptar el càrrec de prior
r

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 201

fer altra cosa, donà son consentiment y conﬁrmaren-lo a 5 de janer,
ab contento de tots, a380 les deu hores ans de dinar; y després dinar
elegiren en vicari al pare fra Pere Febrer; y en procurador,381 al pare
fra Benet Sanctjoan, qui ya u era lo trienni passat. Caxers foren los
pares fra Berthomeu382 Campanyam y fra Jaume Poal. Donà l’hàbit o
la professió al pare fra Joan Feliu.
La383 primera cosa en què entengué lo pare prior fonch en procurar
diners per pagar dos-centes setanta-sis lliures vuyt sous y quatre que
trobà que devia esta casa; y per esta causa, anà tantost a Çaragoça a
cobrar part de certa quantitat que devia lo General de Aragó de pensions caygudes a la mare del pare procurador, fra Benet Sanctjoan, la
qual, com vérem en lo trienni passat, dexà hereu lo monestir nostre.
Y no fonch en va son treball, perquè portà de allà sexanta-nou lliures,
y ab assò pogué reparar alguna cosa de moltes que y avia.
Per estar la casa empenyada y aver-hi molts deutes, no pogué
fer lo pare prior moltes obres; y també per aver-hi tantas guerras en
Cathalunya en aquesta era, com conten las hystòrias,384 que demasiat
feya qui podia sustentar-se en sa casa. Totavia, no·n dexà de fer una
que costà molts reals, que fonch fer unas rexes de fusta en la capella
major y en totes les altres capelles, ab les pedres alrededor,385 a ont se
assentàvan y sustentàvan.
També386 féu lo pou que tenim dins lo claustro, davant la porteria,
y per açò tingué trassa y intel·ligència de demanar als consellers de
Barcelona les pedres de un pou que estava a ont vuy està la capella
de Sanct Sebastià,, jjunt a la lotge
g de la matexa ciutat.387 Y concedida
la gràcia delss consellers, fonch tanta la diligència del pare
pa prior que,
mentre que uns
ns ofﬁcials desfeyen les pedres del pou, tenien
tenie altres en la
pedrera de Montjuïch que rompían pedra per lo matex ef
effecte; y altres
ne tenia assí, en casa, que enfondien lo pou. [p.
[ 70
70]] Y d
d’esta manera,
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u
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o.
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1470 ell C
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nssell
e de Cent barceloní donà “un curoll
el
387. El 27 de novembr
novembre
dee 1470
Consell
de pou ab sos pilars
ilars y encasament e gorniment de pedres, que ere deva
devant lo abeurador
de la Lotge, a ﬁ de posar-lo en dit monastyr dins lo clos de aquell” (Esteve Gilabert
BRUNIQUER, Ceremonial
monial dels magníﬁchs consellers y regiment de la ciutat
ciut de Barcelona.
Barcelona: Enrich
ch i Companyia, 1913, vol. 3, p. 78).
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Féu388 vestuari als religiosos, encara que no degué ser cumplit,
perquè no compraren sinó tres blanquets, que en aquell temps no
tiraven sinó dotze o tretze canes; y un burell y vuytanta-sinch canes
de estamenya. Degué fer lo que pogué, etcètera. Molt389 amich devia
ser lo pare prior de conrreu, puix en son temps se donaren a traure
artigues y sembrar terras, de manera que y agué any que sembraren
vint-y-nou o trenta quarteres de llavor (Libre de les Despeses, foli 39); y
per est effecte, comprà lo pare prior dos parells de bous, que costaren
trenta lliures, que aleshores de ara lo preu de390 tots ells no bastaria
per comprar-ne hu de bo. També comprà una muleta per391 anar los
frares a cavall. Féu una fornada de cals y obra de rejola.
Procurà dit pare y sos ofﬁcials en granjear tot lo que bonament
pogueren y en augmentar392 los béns d’esta casa tot lo possible. Donaren
en fer guix, de què·s vené alguna quantitat.393 També se donaren en fer
seda, perquè trobe que pagaren a una dona uns quants sous, perquè la
tragué del capell, y se’n vené alguna cosa. Las394 cabras que en lo trienni
abans se eren comprades procuraren en conservar-las395 y·n compraren
majors quantitats de las que y avia; y del proﬁt o granjer<i>a d’elles, ne
tragué lo pare prior noranta-una lliura sis sou<s> y deu, que llavors era
gran cosa. Veneren396 un breviari de pregamí de dos tomos que aquell
sanct religiós, lo pare fra Reginalt de Roan, avia escrit anys avia per
preu de setze lliures y mija; y d’ell ne compraren los llibres de sanct
Thomàs Super epistolas Pauli y la Summa contra gentes.397 Però aprés,
per necessitat, los veneren a un frare dominico per vint-y-quatre lliures
y quinze398 sous. De vi grech, sols, que devia ser molt estimat en aquell
temps, ne tragueren
agueren més de quoranta-tres lliures.
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Fonch lo pare fra Jaume Tàpies molt venturós en tenir algunes rebudes y quantitats399 extraordinàries que li ajudaren molt a sos
bons intents. Tingué tres sepultures en casa de gent devota: de mossèn
Ginebret,400 y de sa muller y de mossèn Perepòlit Alberich, de què li
donaren deset lliures de charitat. Un capellà, qui·s deya mossèn Raphel
—de qui no sabem401 lo sobrenom, per no trobar-lo escrit—, donà a
la casa de sa mera y plana voluntat, sense obligació402 alguna, cent y
dotze lliures. Un seglar, qui·s deya Cupí, donà vint-y-quatre culleres de
plata y les veneren per nou lliures.
Sense axò, cobrà de la herència403 del pare fra Francesch Vich,
de qui ya férem alguna memòria en la pàgina 195,404 [p. 71] trentanou lliures en comptants —avia405 cobrades lo pare fra Joan Say, com
vérem, vint-y-vuyt lliures— y cobrà, de las pensions de la renda que
dit frare avia dexada cada any, trenta-sinch lliures y dotze sous, de
manera que valgué la herència del pare fra Vich, sense los contants
que·s reberen, que foren sexanta-set lliures, set-centes dotze lliures
de mota, y de pensions trenta-sinch lliures y dotze sous. Si molts fra
Vichs y aguera en aquesta casa com ell, no anara tant406 enderrerida
com anà tants anys.
També cobrà de la herència de madona Francina Sanctjoan, de
qui ya també ﬁu menció en lo trienni passat (pàgina 195),407 las pensions de la renda que dexà al monestir sobre lo General de Aragó, que
eren sinquanta-vuyt lliures y onze sous cada any, entre la renda que
tenia allà y en Barcelona, que també la dexà al monestir entre renda
y408 lloguer de cases. Les cases éran la una al carrer de na Canuda;
altre409 junt de Jonqueres; altre al Born, al costat de la vicaria
v
o reccta Maria de la Mar. De manera que, sens
toria de Sancta
sense los mobles
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que diguérem en lo trienni passat (pàgina 195),410 valgué la herència
de dita madona Sanctjoan mil cent y setanta-una lliura, y de pensions
sinquanta-vuyt lliures y onse sous. Y del que tingué major adjutori
fonch que dita dona dexà també al monestir les pensions caygudes de
set o vuyt ans que li devien en Çaragoça dels censals, que sumaven
tres-centes sinquanta-nou lliures y divuyt sous, les quals cobrà totes en
son temps, anant-hi ell matex en persona, y aprés, quant anà a capítol
general, que fonch en l’any de 1471.
En411 lo primer any de son priorat, madona Catharina Castell,
muller de Domingo Castell, sabater, y tia que era del pare fra Jaume
Negrell, profés d’esta casa, féu donació al nostre monestir, per amor
de Déu y contemplació de dit pare fra Jaume Negrell, de unes rendes
y censals que tenia sobre lo General de Aragó y de les pensions caygudes. Rebé esta donació mossèn Jaume Escuder,412 notari de Gerona,
a 15 de nohembre de 1469. Y prengueren la posessió de dits censals
los pares fra Benet Sanctjoan y fra Jaume Negrell a 13 de febrer de
1470, com a procuradors del convent; y anaren a Çaragoça los dos
per aquest respecte.
Los censals eren dos —lo hu de setze lliures dotze sous y l’altre
de vuyt lliures quinze sous—, que éran de proprietat sin-centes y set
lliures, y de pensions vint-y-sinch lliures y set sous. Les pensions que
caygueren en son temps cobrà, y les pensions caygudes de tres anys
que eren degudes a la dita Catharina Castell, que foren setanta-tres
lliures quatre sous y sis, de manera que valgué esta donació a la casa
sin-centes y vuytanta lliures quatre sous y sis diners.
No perdonava
donava lo pare prior a sa persona ni temia los treballs
que tenen loss que fan413 [p.
[ 72]
72] camins,414 sols entengués que avían de
ser en proﬁt y augment d’est convent; y axí, no sols anà a Çaragoça,
ans dos vega
g des,, p
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è.4415
Poria
Por
oria ser que anàs per mirar s·i
tia de dit
it p
are fr
ra Negrell, que no seria aquell
auria alguns béns de la ti
pare
fra
camí sens propòsit,
opòsit, com
m se ha dee pensa
pensar
p
ar de persona tant
tan religiosa.

410. pàgina
ina 66 al man
manuscrit.
nuscrit.
411. Catharina
harina Castell fé
féu
éu d
donació
onació
ona
cció
ió de so
soss béns,
b
escrit al marge dret.
412. Error
or en el nom dee pi
pila,
pil
p
ila,
a perquè
pe què
per
uèè el
el no
notari
n
tari és Bernat Escu
Escuder i no Jaume
var a
va
Capbreu
apb
pbreu Vell
Ve
ell
ll (ACA,
(ACA, MH, vol. 3833
Escuder, com es pot comprova
comprovar
all Capbreu
3833, f. 54r). Segons
scriptura té dat
atta d
ata
ell 7 d
e nove
n
oveem
mb
mbr
bre d
e 1469.
aquesta font, l’escriptura
data
del
de
novembre
de
413. fan,, al manuscrit van.
414. camins
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Altre camí, y més perillós, féu, que anà a Mallorca per cobrar
cent lliures que·l rey don Joan de Aragó li avia consignades per esta
casa, de la qual ell fonch molt devot, com ya diguí en altra part (pàgina 176).416 À-y memòria de assò en lo Llibre de les Rebudes (foli 43).
Però no·n pogué cobrar sinó denou lliures y vuyt sous, perquè trobà
que allà les avien consignades a la Casa de Déu. Y per aver estat allà
en Mallorca vuyt mesos, quasi tots estos diners gastà entre nòlits y
despesa del menjar y beure. Però aprés se’n cobraren trenta lliures que
enviaren per via de València (ibi en lo matex llibre, foli 44).
De les rebudes d’estos extraordinaris se pot inferir quant venturós
fonch417 lo pare fra Jaume Tàpies en son trienni, puix cobrà en son
temps set-centes quoranta-set lliures, sense les pensions dels censals,
de les rendes, granjerias, y venedures de vi y altres coses que ell, ab
sa indústria y treball, acquirí per medi de sos ofﬁcials. Y de aquí és
que tingué ànimo de fer una cosa de importància y molt acertada,
que fonch comprar418 los censos dels vuyt masos419 que tenim junt al
monestir, los quals vené mossèn Galceran Pallarès —de qui eren abans,
y420 era senyor de la torre que vuy és de mossèn Cassador, y encara
reté lo nom de Pallaresa—421 per preu de tres-centes lliures, y són los
censos de pensió de setze lliures y sinch sous, y són hòmens propris,
que és cosa de molta qualitat. Prengué lo acte d’est negoci mossèn Antoni Vinyes, notari de Barcelona, a 15 de nohembre de 1469,422 y està
la carta en nostre arxiu, ab molta perfectió acabada, conforme diuen
los notaris. De manera que, ben mirat, augmentà esta casa en renda

416. pàgina
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417. extraordinaris
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en lo trienni del pare fra Jaume Tàpies423 —a qui se ha de agrair lo
molt treball prengué en son govern y en424 los camins, si·ls féu sols per
aquest intent— cent trenta-sinch lliures y setze sous. Y d’esta manera,
acabà son trienni felicíssimament.

423. augmentà
mentà en renda esta casa en 135 lliures 16 sous en aquest
aqu
trienni, escrit
al marge esquerre.
e.
424. en afegit a la interlínia.
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[p. 73] Trienni del pare fra Pere Febrer425 {1472-1475}
Acabat lo trienni del pare fra Jaume Tàpies, a lo que he pogut
entendre, vingueren los visitadors generals, segons los gastos que·s troben en los llibres, qui éran lo pare fra Joan de Ortega, prior de Nostra
Senyora de la Murta de València y vicari general de la Corona; y lo
pare fra Joan Rogals, prior del monestir de Sanct Gerònim de Cotalba,
senyalats per lo capítol general de 1471. Los quals, juntament, visitaren
y conﬁrmaren la electió d’esta casa, en la qual elegiren al pare fra Pere
Febrer, qui era vicari y profés d’esta matexa casa. No sé lo dia de la
conﬁrmació ni l’he426 pogut trobar per més diligències que aja fetes.
Feren vicari al pare fra Miquel Piquer, qui avia tingut427 molts anys
càrrech del lloch de Concabella; y fonch procurador lo pare fra Benet
Sanctjoan, qui avia sinch ans que exercitava aquest ofﬁci. Caxers foren
los pares fra Pere Gerona y fra Francesch428 Vich. Donà l’hàbit de nostra
sancta religió a fra Mattheu Fuster y a fra Rafel Ferran.
Las429 obras que·s feren en aquest trienni no foren moltes en número, però foren-o en qualitat, perquè se continuà lo claustro de dalt,
que era obra importantíssima, que costà molts diners, perquè
consta
p
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de plats, entre xichs, mitjansers432 y grans, tot per la cuyna. Comprà
una mula castellana, que costà tretze lliures; un matxo per denou lliures
y mija; y un rossí, quant anà a capítol general.
La433 grangeria, que l’altre trienni se començà, de fer seda, se
continuà en aquest; y també se’n vené alguna quantitat, que fonch
de deu o dotze lliures, que per aquell temps era cosa434 de gran valor.
Però major sol·licitut y cuydado tingueren de la grangeria del conrreu,
en què trobe que culliren un any vuytanta-vuyt quarteras de blat;435 de
ordi, dotze quarteras; y de civada, trenta-sinch. Y l’altre any següent
se’n culliren altres436 tantes, poch més o manco.
Altra grangeria tingueren, que fonch de molta utilitat y proﬁt, y
fonch que pararen taverna en Barcelona y allí veneren lo vi per menut,
que si·s fa ab la cautela deguda, que no sàpien que és de religiosos
per no donar occasió de murmurar, y tenen alguna persona allí de
conﬁança, és grangeria de gran proﬁt. Féu437 dues fornades de cals y
de obra, que no és de manco proﬁt, com se veu per experiència, esta438
manera de grangeria. Comprà un burell y dos blanquets per vestir los
religiosos, que no degué ser cosa de importància ni degué arribar a
mitx camí, etcètera.
[p. 74] Una439 cosa féu, entre les demés, boníssima, que ampliﬁcà
y estené lo terme del monestir comprant lo mas Olivet, que està passat
lo torrent qui va a Montalegre, entre casa d’en Colomer o lo mas Tàpies
y entre la casa d’en Salvador Mir o lo mas Dauder, per preu de trentadues lliures. Lo qual mas de Olivet440 era de na Franxoya, muller d’en
Lart, de Sanct Ciprià
p
de Tiana. Fonch feta esta compra
p a 24 de mars
441
de 1472, en poder de mossèn Antoni Vinyes, notari de Barcelona.
B
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En442 aquest trienni, segons se trau dels llibres de la caxa y més
dels de las despeses, degueren tenir algun plet de importància acerca
del lloch de Concabella, y signifícan en alguna manera que ya no era
dit lloch del convent y que algun443 senyor particular se l’avia usurpat.
Y com se trobe que lo pare prior y convent enviaren444 a Nàpols y a
Roma per aquest temps als pares fra Francesch Vich y al pare fra
Jaume445 Negrell com a procuradors, tinch sospita que degué ésser per
aquest negoci, que és gran treball no trobar en dits llibres que·ns dígan
siquiera una paraula del que pretenían en aquesta jornada.
En ﬁ, ells lo tingueren bo y succehí446 molt a son propòsit, per447
què tornaren a pendre posessió de nou del lloch de Concabella448 y
tornaren a parar casa allí com a nous posessors; y per ço,449 compraren
totes les alages y aynes de casa, com són plats, escudelles, talladors,
olles, etcètera, com llargament està pintat en lo Llibre de les Despeses
de 1474, del qual negoci, encara que·m só informat dels pares vells y
antichs d’esta casa, no n’he pogut saber rastre, ni per escrit450 ni per
tradició. Sols assò sé de cert: que lo rey don Joan segon de Aragó,
y devot d’esta casa, afavorí la part del convent, perquè manà que·ls
posassen en posessió de Concabella; y anàs allà un capità ab quatre
soldats; y asistissen allí tot lo temps que fos necessari.
Lo451 bon rey don Joan, de qui poch ha tractàvem y avem vist
atràs en moltes parts las mercès que feya a esta casa, vingué a ella
per a descansar de tantes guerres y tribulacions avia passades lo dia
de Sancta Pràxedes, que és a 21 de juliol de 1475; y estigué-y setze
dies, regalant-se spiritualment ab la bona conversació de aquells bons
pares y sancts
ts religiosos; y ells, no sols en lo interior, sinó exteriorment, procuraren
aren regalar-lo a ell y a sa gent lo millor q
que pogueren
y segons sa pobreza donava [[p. 75
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coses de la pròpria cullita y alguns altres regalos li degueren presentar
no sols a ell, però encara al rey de Sicília,452 que també vingué assí.
Altres453 persones de manco nom y tomo vingueren a esta casa en
lo temps del pare fra Pere Febrer, com fonch lo compte de Gozizano,454
lo comanador y castellà de Amposta455 y altres, que seria cosa llarga
aver-los de referir —alguns, per desenfadar-se de negocis; altres, per
gustar de la sancta conversació y pràcticas spirituals de aquells pares;
y altres, que estaven algun tant indispo<s>ts y de mala gana per a
cobrar salut, que ﬁns vuy en dia dura la fama que los ayres d’esta
casa són molt purs y sans. Y per aquest respecte estaven molts dies,
y alguns, mesos; y axí, quant se n’anaren, dexaren algunes charitats y
almoynes, com consta en lo Llibre de les Rebudes de 1472 y de 1473.
No·s pot dexar, entre·ls demés que vingueren a esta casa en aquest
trienni, fer memòria456 de una persona tant senyalada y principal com
era lo príncep don Ferrando, ﬁll457 del sobredit don Joan, lo qual vingué
assí en l’any de 1473, que encara que llavors no féu merçè a esta casa
per ser pobre —perquè vivia encara son pare, lo rey don Joan y, ab
tot que avia ya tres o quatre anys que estava casat ab la infanta dona
Isabel, germana del rey Henrich quart de Castella, no tenia a penas
cosa que fos sua—, ﬁns a tant que morí son cunyat, lo rey Henrich,
que fonch en l’any següent de 1474, y son pare, que morí en l’any de
1479 —y llavors se juntaren los dos regnes de Aragó y Castella—, /y/
llavors no·s féu merçè, com se veurà en son cas y lloch.
Alguns extraordinaris tingué lo pare prior que ajudaren a sos bons
intents. Lo hu d’ells fonch de nostre p
pare g
general,, q
qui en aquesta ocasió
era lo pare fra
ra Joan de Ortega, qui envià al pare vicari g
general,458 fra
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valgueren quoranta-una lliura y sinch sous. Sabia nostre pare general
que estaven pobres estes cases y, per esta, los afavorí ab esta charitat
y almoyna, de la qual compraren blat, com consta en lo Llibre de les
Rebudes (foli 98).
Mossèn459 Rodrigo de Robolledo,460 quant anà a Çaragoça lo pare
fra Jaume Negrell per cobrar las rendes que sa tia Catharina Castell
avia dexades a est monastir sobre lo General de Aragó —que en aquest
trienni també lo enviaren allà, com avien fet en lo trienni abans—,
féu fer allà divuyt çamarras que li costaren [p. 76] de prima compra
trenta-y-vuyt lliures, que per aquell temps no era poca quantitat ni
degué ser de poch regalo lo present, particularment per als pares vells
y ancians. Fonch aquest senyor mossèn Rodrigo de Robolledo molt
affectionat als pares d’esta casa y venia molt sovint a veure’ls; y com
ell se trobà en aquella occasió en Çaragoça juntament ab lo pare fra
Negrell, li aparegué fer aquell beneﬁci a estos pares.
Algunes461 persones se sepultaren en aquesta casa en aquest trienni,
com fonch la462 senyora Beatriu Torres, àlias Màrgens, que volgué la
soterrassen al claustro; y manà en son testament se fes una clau en
ell, com se féu al cap de alguns anys, en què y ha esculpida una torra
y està prop de sanct Jordi, a ont estan los religiosos agenollats ans de
anar al dinar o sopar al claustro.463 D’esta senyora té aquest convent
vuyt lliures de renda, com més extensament o conta lo Llibre de les
Misses (foli 39). Altra464 dona se soterrà en aquesta casa, que·s deya
Corts, y també dexà alguna coseta al monestir.
Altra n’i agué
g q
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rancisco de Asís
sís
ís FERRE
ERRER
R--V
VIVES
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S, Her
Heráldica
He
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ál
de la Murtra, p. 33). De fet, el Dic
Diccionari
D
iccio
c onari
cio
narri ccatalà-valencià-balear
ata
atalàtalàl val
là
v enc
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e ià-balearr contemp
contempla com a accepula “torreta”, ‘un
‘u
un ccossi
osssi de
de terra
terr
er a per
perr fer la bugada i un test cilíndric per
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de ja
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jardí
rd
rdí
d ’.’
464. de na Corts, escrit al marge esquerre.
465. De no Catharina Venguda, escrit al marge esquerre.
466. De Pere Cerdà y sa herència, escrit al marge esquerre.
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misser Pere Cerdà, del qual veneren sos béns a l’encant públich, com
ell manava; y entre estos y los que cobraren de467 coses que ell tenia
empenyora<des>, se’n tragueren cent y trenta-tres lliures y quinze sous.
Estas són las cosas més de notar que yo he trobades en lo temps
que fonch prior lo pare fra Pere Febrer, que fonch lo trienni cumplit;
y l’acabà ab molta honrra y reputació davant los hòmens y davant
Déu —per ventura, de major mèrit.

467.

Segueix
ueix s ratllat.
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[p. 77] Trienni del pare fra Miquel Piquer468 {1475-1478}
Com acabà lo trienni lo pare fra Pere Febrer de son priorat, tingueren compte los pares conﬁrmadors senyalats en lo capítol general
de 1474, qui eren los pares fra Francesch Miró, prior del monastir de
Nostra Senyora de la Murta de València, y lo pare prior de Vall de
Hebron, que no sabem son nom propri,469 de venir al punt que éran
menester per a conﬁrmar la electió del futuro prior d’esta casa. Y
entrats en electió los religiosos d’ella, isqué prior lo pare fra Miquel
Piquer, ﬁll de la matexa casa, qui llavors era vicari y avia tingut molts
anys càrrech del lloch de Concabella, persona de molt sancta vida y
prudència per a regir y governar no sols esta casa, que és fàcil en
son470 govern, sinó altres de major màquina y tràfech.
Elegiren en vicari al pare fra Benet471 Sanctjoan, qui avia tres triennis que tenia ofﬁci de procurador y, axí, tindria molta experiència en
negocis. Caxers foren los pares fra Francesch Vich y fra Gabriel Andreu.
Fonch conﬁrmada la electió del pare fra Miquel Piquer a 4 de febrer
de l’any 1475. Era ya persona molt madura y de edat, perquè avia ya
que portava l’hàbit
l hàbit de la472 sancta religió passats de trenta-sis
tren
anys; y
consta que donà
onà l’hàbit a fra Antoni Olzinells473 y a fra Joan
Jo
Cardonet,
468. Segueix
ueix Any 1475, onsè prior, ﬁns a 1478, escrit per una m
mà diferent de la
de l’autor. 1475 i 1478 subratllats.
subratlla
ats.
tss.
469. Amb
b les dades di
disponibles
isponibles ac
actualment,
ctu
tu lment,
tua
nt no podem saber a
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nom del prior dee Sant Jeroni de
de la Vall d’Hebron.
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H bron. Les
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àpies fou prior
orr són l’11
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al ((A
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lo actos..., vol. 2
(1474-1515), f. 16r).
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de 1473 quan va
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n Moner,
Mone
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d
del 23
de març de 1473
3 (AHPB, Antoni
Anto
toni VINYE
to
INYES
NYE
N
YE
ES, Qu
Quinquagesimum
Qui
Q
u nquage
ag simum primum m
manuale comune,
1471, agost, 8 – 1473, juny, 28,, f.
f. 83r
83r-83
83r-83v).
-83
8 v).
83
v)) P
Per
er tan
er
tant,
ant,
t, al febrer de 1475 ta
tant Jaume Tàpies
com Bartomeu Piera podien haver
hav
a er
e estat
e at
est
a el
el prior
pri
p
riior
or de
d Sant Jeroni de la Vall
Va d’Hebron que
conﬁrmà l’elecció
ó a Sant Jeroni
ni de
de la
a M
Murtra.
urrttra.
urt
ra.
470. Vicari
ari fra Benet S
Sanctjoan,
an
anc
nctjo
tjo
oan,
an escrit
escrit
eesc
ri al marge
m rge dret.
ma
471. procurador
curador fra Joan Feliu, escrit al marge dret.
472. Novicis,
vicis, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
l
473. Antoni
oni Olzinelles consta com a donat de Sant Jeroni de la Murtra i actuant
amb poders de procuració per la comunitat en diferents actes de 14
1474, 1475 i 1476
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que fonch un frare llech de tanta charitat ab los pobres, que sa fama
volava des de Roma ﬁns a Sanct Jaume de Galícia, com cónta<n> las
chrònicas de nostra orde, en lo llibre 4 (capítol 27, pàgina 674).
No·s474 sap que sien fetes obres algunes de importància, perquè
estava la casa tant necessitada,475 que per aver de proveir lo necessari
sustento per lo convent, agueren de empenyorar una bíblia de pregamí
que fra Pere Torrelló, hermità, dexà de sa herència; y Nicolau de Lyra,
Sobre lo Gènesis y Èxodo; y altres del matex auctor sobre los Actes dels
Apòstols, Canòniques y Apocalypsi,476 sobre dels quals llibres dexaren
quatorze lliures tres mercaders: lo hu d’ells se deya Pere Morer, l’altre
Nicolau Viastrosa y l’altre Pujades. Consta de assò en lo Llibre de les
Rebudes (foli 146).
Tenia esta casa, al temps que entrà prior lo pare fra Miquel Piquer,
molts plets y, axí, no li faltaria en què entendre al pare procurador, qui
era lo pare fra Joan Feliu. Avien ya gastats en lo trienni passat molt
per aquesta causa y ara era forçat gastar molt més, y477 en particular
per la casa que·ns dexà madona Francina Sanctjoan en lo Born de
Barcelona, com férem memòria en la pàgina 203,478 a la qual se opposaren alguns. Y crech que pro tunc alcançaren la mitat de la senyoria
d’ella, segons las adjudications se feren per di-[p. 78] versos mestres de
cases en ella, com consta clarament dels gastos y salaris —però no de
la clarícia del negoci—, y veu-se que, aprés de assò, no cobraven del
lloguer de aquella casa sinó la mitat del que cobràvan abans. Sobre
la matexa casa pretengué mossèn Pere Romeu uns censos y pledejà
ab lo convent acerca de assò; y fonch condempnat lo convent a que li
479
pagassen les pensions caygudes, que foren més de quoranta
quora
lliures.
Y aprés se agueren
gueren de fer moltes obres en dita casa, y més
m encara en
la que teníam
m en la plassa Nova y, axí, crech que per eesta causa les
endre.
agueren de vendre.
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6vv-37r; A
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7 març,
78
març,
r 17, f.
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condi
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ció
ió dee ciutadà
c utadà
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juny, 28, f. 25r).
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na obra
obr
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d
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ancis
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scà
c ffrancès
rancès Nicolau de Lira (1270-1340)
476. Parts
magna
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S
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a .
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477. plett de una casa de na Francina Sanctjoan, escrit al marg
marge dret.
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ina 71 al manuscrit.
479. Segueix
ueix anys encerclat amb un traç discontinu.
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Altre480 plet tingué esta casa en aquest temps que donà gran inquietut y major gasto. Y és que morí misser Pere Coloma y al temps que·s
moria, féu un testament sacramental, per lo qual pretengué un germà
seu, qui·s deya mossèn Barthomeu Coloma, que era natural de la vila
de Çarreal, de la Conca de Barbarà, de la diòcesi de Tarragona, que
era hereu de son germà, misser Pere Coloma. Y contradient y resistint
en aquest negoci lo marmasor de misser Coloma, qui·s deya misser
Francesch Gosset, posaren-hi plet de propòsit; y aprés de moltes dades
y presas, condemnaren al misser Francesch Gosset. Y com lo mossèn
Berthomeu Coloma volgués traure lletres executorials per cobrar los
béns de son germà, misser Pere Coloma, opposà’s a ells mossèn Antoni
Daguí, capellà, com a obtenint la capellania de Corpore Christi, per lo
misser Pere Coloma fundada, pretenent que los béns del misser Pere
Coloma li pertanyen a ell.
Y com per aquest negoci com per altres anàs a Roma mossèn
Berthomeu Coloma, morí allí y féu son testament en la matexa ciutat
de Roma a 17 de janer de 1475, en lo qual dexà hereu aquest monastir
de tots los béns que posseya o esperava posseir en Barcelona y en lo
territori d’ella, ab pacte y condició que no pogués lo convent fer concòrdia ni transactió ni convenièntia alguna ab mossèn Antoni Daguí,
directe ni indirecte, ni ab persona de sa part, sinó que proseguissen lo
plet ab ell ﬁns a difﬁnitiva sentència. Y si no guardaven estos pactes
y condicions lo prior y frares d’ell, dexava tots estos béns a l’Hospital
General de Barcelona. Y axí, per aquesta causa, se agueren de gastar
molts diners ﬁns a tant se donà sentència difﬁnitiva, que fonch en
l’any de 1482,, y llavors se veurà lo succés de aquest plet —serà en la
pàgina 231.4811
Altre plet
et tingueren acerca de un censal que avien comprat de
mossèn Fenolleda;
lleda; y seguida sa mort, s’i opposà sa mull
muller, Isabel Feenent que n
o po
p
dia,
di
a, vvivint
a,
ivvin
ivin
int so
sson
n marit, vend
nolleda, pretenent
no
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vendre tal censal.
Però tragueren-li
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am
condempnaren-la
empna
aren-la a que pagà
pagàs vint-y-sinch
lliures, com de facto les pagà,
pagà, y axò
ax
xò s’i gu
guanyà.
g
anyà.
mé
és pena
a donà
don
nà a a
quest convent, y crech avia
[p. 79] Lo que més
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482
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2
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molts dies que
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a
par en
e lo que avem notat abans,
fonch lo plet de Concabe
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be
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q
que
u eencara
ue
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a que lo monasti
monastir agués pres
terre
r s, totavia
tot
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ia mossèn
mossè
m
sèn Guillem Ramon
sè
Ram
posessió del castell y terres,
de Merlès
seqüestrà y detingué
etingué los b
béns
énss y rre
én
rendes
end
des
e d
de
e dit lloch, per lo qual negoci

480.
481.
482.

plett dels béns de mossèn Berthomeu Coloma, escrit al ma
marge esquerre.
pàgina
ina 89 al manuscrit.
plett de Concabella contra mossèn Marlès, escrit al marge dret.
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agueren de acudir al rey don Ferrando, qui ya era rey de Castella per
mort de son cunyat, lo rey don Henrich quart de aquest nom, lo qual
sentencià en favor del monestir. Esta sentència presentaren al dit mossèn Guillem Ramon de Merlès y, com ell no volgués obeir-la, agueren
de traure la constitució de Tarragona483 y feren altres gastos, que foren
molts, perquè sols de traure la constitució de Tarragona costà més de
quoranta lliures, com appar en los llibres dels gastos, que encara que
condemnaren al dit mossèn Merlès que les pagàs, totavia lo convent
no·n rebé sinó divuyt lliures, y del demés lo convent li féu gràcia o
les hi perdonà, que sempre som demasiats en misericòrdia en gent
semblant y, per ventura, no n’estigué content.
Per484 estos plets y qüestions, que si bé ho tenim notat, dúran quasi
des de la fundació de la casa, que han discorregut més de sinquanta
y tants anys —que com tinch ya advertit en altre lloch, quant comprà
lo nostre fundador estos castells, comprà molts plets y qüestions, com
s’és vist per experiència; y més en esta temporada en què estam, que
avían poch avia cremats uns pallers, y avien feta resistència al balle de
Concabella los vassalls, y de cadaldia se seguían avalots y alteracions—,
determinà lo convent de vendre dit lloch, lo qual degueren tractar y
consultar moltes vegades entre si. Y determinats de assò, demanaren
llicència a nostre pare general,485 lo qual envià al pare fra Ferrando de
Córdova, com a persona grave y prudent, per a que miràs aquest negoci
ab molta maduresa y cordura si convenia vendre486 Concabella o no.
Y ponderant unes rahons y altres, pesaren més las de la part
afﬁrmativa y feren major força487 als enteniments de quasi tots ells;
y axí, de consentiment
sentiment de dit pare veneren dit lloch de Concabella a
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mossèn Rodrigo de Bovadilla per preu de dos mília y tres-centes lliures.
La qual quantitat fonch pagada de la dot de sa muller, dona Violant
de Cabrera, y aprés fonch esmerçada sobre la ciutat de Barcelona y
sobre lo dret de l’imperiatje (Llibre de les Rebudes, foli 61, pàgina 2,
in ﬁne). Los actes d’esta venda prengué mossèn Antoni Vinyes, notari
de Barcelona, y fonch en lo mes de octubre de 1477.488
Y folgarían alguns al dia de vuy que encara estigués per a fer,
perquè diuen se donà per un tros de pa; y que si vuy se agués de vendre
ne aurían trenta mília lliures; y també —altra quexa—, que ya que·l
venían, al [p. 80] manco no fóra a tota venda, sinó de la manera que
aprés se vené lo castell de Gra, que fonch a senyoria mijana, perquè
d’exa manera tenia lo monastir la fatiga y lluïsme sempre que se agués
de vendre. De assò he oyt llastimar-se alguns vells d’esta casa, que no·s
trobaren en aquest negoci. Però yo vull tornar per los qui·l veneren en
alguna manera, y dich que ells ho miraren ab molta sal y prudència; y
entengueren que no podían fer altra cosa per los plets contínuos que
avien tinguts sinquanta anys avia, y esperança que may tindrían altre
mentre tinguessen dit castell.
A més de axò, tenían poch respecte los vassalls al senyor, que
per ser religiosos de ordinari los tracten ab més benignitat que ells
merexen y an menester que, com són vilans, tenen condició de esclaus,
o alomenos frísan molt ab ells, y és menester que·ls tracten sempre, o
las més vegades, ab lo bastó en la mà. Y ab tot axò, no·n poden ser
senyors; y quant fan algun atreviment, saben que lo senyor tot lo que
pot fer és posar-los a la presó; y de allí no·l pot traure per a penjar, si
no és que tíngan
no és qual ha
ngan algun procurador seglar; y aquest, si n
de ser, més prest
rest los penjara per la bossa que per lo coll;
coll y axí, vénen
a desmandar-se,
-se, de manera que perden lo respecte, com aquestos lo
avien perdut totalment, com avem ya dit.
489
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pàgina 663), ab què matava los enemichs de la vida spiritual;490 y com
a ben exercitat en los treballs del govern de semblant gent, pogué dir
millor son parer que ningú de quants allí estaven en semblants consultes, etcètera.
Sols en la 2ª quexa par que poríam reparar y dir que millor fóra
dexar-se la mijana senyoria, etcètera. Dich que, mirat axí, superﬁcialment,
que és veritat, però per ventura no trobaren qui·l volgués comprar si
no·l venían a tota venda y no estar subiecte a altri; y també y degueren
concorre tals rahons y causes, que si algú d’ells visquera,491 satisfaria
a nòstron dubte admirablement y de manera que restaríem contents.
En ﬁ, ell s’és fet y ad preteritum non est potentia;492 y açò no·s diu sinó
per a que sia advertència, que si acàs se venia altre lloch semblant, se
fes ab totes les cauteles possibles, etcètera.
[p. 81] Encara que lo pare prior y los religiosos d’est convent
tingueren los plets y treballs que avem vist atràs, no per ço se descuydaren del principal, qu·és lo servici del Senyor, y alabar-lo de nit y
dia, y celebrar los ofﬁcis divinals ab la quietut y sossego que la obra
en si demana. A493 més de axò, en lo temporal també procuraren de
ajudar-se lo que bonament pogueren; y axí, continuaren lo que altres
triennis,494 en tenir cabres, y no fonch poch495 lo proﬁt d’elles, puix en
un trienni se’n496 tragué més de cent ducats.497 De vi tragueren més de
cent sinquanta lliures. També entengueren498 en fer ceda y·n veneren
alguna quantitat. Perseveraren en conrrear ab diligèntia499 las terras
del monestir, puix sabien que·ls reexia bé, y per ço, compraren un
parell de bous.
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lo Llibre de les Despeses (foli 127). Fonch aquest Casaldòfol pare de
altre Casaldòfol metge, y fonch gran benefactor501 d’esta casa, com
veurem en avant. Mestre Miquel Cupí dexà en son testament a esta
casa vint-y-sinch lliures, les quals se cobraren en temps del pare prior.
La502 viuda Çabastida també donà per amor de Déu cent reals.
Mossèn503 Franci Bertran —no sé si fonch aquest Bertran ﬁll de mossèn
Ramon Bertran, pare de la viuda Aldonça Çabastida, qui·ns féu lo carner
del mitx de la yglésia— dexà en son testament molts contants a nostre
monestir y lo pare prior en son trienni ne rebé504 bona porrata, que
foren cent sinquanta lliures, com consta en les rebudes de son temps.
Mossèn505 Raphel Ossona també dexà alguna cosa, y particularment
una casa del lloguer, de la qual ne rebían cada any quoranta sous.
Ab506 estes y semblants charitats pogué lo pare prior fer vestuari als
religiosos, que·n devien tenir prou necessitat, com foren dues estamenyes, tres burells y blanquets.
Ab estes coses exteriors par que poríem rastrejar la prudència
del govern del pare prior, lo qual acabà son trienni ab gran reputació
de sanct y virtuós. Però qui més llargament volrrà veure sa vida y sos
miracles, llija lo capítol 23 del llibre 4 de nostres chròniques, que per
ventura dirà que no aurà perdut lo temps.
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[p. 82] Primer trienni del pare fra Benet Sanctjoan507 {1478-1481}
Quant acabà lo trienni de son priorat lo pare fra Miquel Piquer,
no sabem qui foren conﬁrmadors. Lo que és cert, que foren tant punctuals, quisvulla que fossen, que no estigué la casa sens prior y prelat
sinó dos dies, perquè a 4 de febrer 1478 acabava y ya, a 7 del matex
mes y any ya fonch conﬁrmat en prior lo pare fra Benet Sanctjoan, ﬁll
de la pròpria casa, qui era vicari lo trienni passat y fonch dos triennis
abans procurador. No sabem quants anys tenia de hàbit quant lo feren
prior, perquè no·s troba sa professió, ni en lo Llibre dels Frares y ha
memòria d’ell, com de molts altres; però yo creuria que ya seria de
madura y anciana edat, puix avia nou anys que estava occupat en ofﬁcis
de procurador y vicari, que pròvan bé lo talent508 y marco de un home.
Fonch vicari lo pare prior passat, fra Miquel Piquer.509 Elegiren
en procurador al pare fra Joan Feliu, que510 ya u era lo trienni passat.
Caxers foren los matexos del trienni passat: los pares fra Francesch
Vich y fra Gabriel Andreu. De manera que no feren sinó cambiar los
ofﬁcis lo prior y lo vicari, y los demés ofﬁcials se restaren com abans,
que si bonament
ment pot ser, lo més acertat és no mudar-los
mudar los per la experiència que tenen
enen en los negocis.
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tres chròniques, en lo llibre 4 (capítol 27, pàgina 673), grans coses. De
manera que vestí512 l’hàbit lo pare prior en son trienni a set religiosos,
que és molt, y poques vegades se esdevé en unes cases, com estes, de
vint-y-vuyt frares.513
Las514 obras més principals que en aquest trienni se feren foren
los calaxos de la sagristia, per a tenir los ornaments sagrats, casulles,
capes y etcètera, los quals, per ser delicats, si no procuren en tenir-los
molt estesos y ab curiositat, se arruynen dins dos dies. En aquesta
obra se gastà molt temps y diners, segons las despeses se mostren
en los llibres, com foren serrar la fusta, anelles de ferro,515 glavasó, y
altra ferramenta y les mans dels fusters. En516 lo refetor se féu altra
obra, segons se col·legex dels gastos, que fonch empostar o guarnir las
parets del refetor de fusta, que ﬁns vuy està en peu y també servex
de niu de ratas.
En517 lo pati de fora la portaria feren tres cambres, que an servit molt temps de hostalaria, y a ont menjaven antigament persones
honrrades y dormían ans que fessen la Obra Nova; [p. 83] y aprés, per
aver de fer la torra al cantó de la casa qui mira a l’hort, se agueren
de enderrocar las duas, que fan prou falta per posar gent communa
y ordinària, particularment en temps de invern, que no tenen a ont
escalfar-se, avent-hi en una d’ellas una ximenea que era molt a propòsit. Y vuy en dia resta la última, que està junt a la badia dels mossos,
y prou espallada, y madura y quasi per a caure. També consta que
pagaren a un518 pintor lo treball avia pres en pintar dites cambres, de
què vuy encara y ha rastre.
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En519 lo claustro de baix féu una clau fra Bernardí de Aguilar,
sent novici, de qui poch ha avem feta menció. Entench que és la clau
que està junt a la porteria, en què està esculpida una àguila en la
deﬁnició d’ella.520 Dubte molt no la començàs ans que prengués l’hàbit per alguns indicis que y ha. Lo que sé de cert és que donà certa
quantitat de fusta, de què se aproﬁtà lo convent per las obras que feya.
Altra521 clau féu mossèn Madrigal, y pens que és la que està prop de
las sinch claus que féu lo rey Cathòlich, prop del refetor, a ont està
pintada una mà a cada costat.522 També523 féu lo pare prior un pas per
a les necessàries o corredor. Però no deu ser lo que tenim vuy, segons
se mostren molts portals tancats, y devia exir des de la cuyna de la
enfermeria ﬁns a les necessàries.
Per a fer estes obres ab major commoditat y ab sos avanços,524
féu una fornada de cals. Comprà-se’n axò passats de dos-cents quintars de guix y molts centenars de rejoles, que segons assò gran ànimo
devia tenir lo pare prior525 en fer obres. Ni per ço perdé lo cuydado
de conrrear las terras, en què provà bé lo fruyt que d’ellas treya; y per
aquest intent veneren uns bous, y·n compraren altres de millors o los
renovaren. Y no sols bous, però encara vaques, se mostra que tenien,
perquè veneren en aquest trienni alguns vadells y pells de alguns altres
que se eren morts.
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En526 aquest trienni se acabà del tot de fer la custòdia de plata que
manà fer mossèn Pere Martí, rector de Mogoda, de qui férem mentió
en la pàgina 149,527 perquè ara la acabaren de daurar y perfectionar, y
la cobraren de l’argenter mestre Berenguer Palau, cosa de què m’admire que aja tardat en acabar-se cerca de vint anys, no sabent la causa
de tanta tardança ni de qui és la culpa.528 Quant529 anà lo pare prior
a capítol general, comprà una mula per vint lliures y un matxo per
lo companyó, qui era lo pare fra Jaume Negrell, que costà quatorze
lliures. Fonch est capítol general en l’any de 1480. Donà530 vestuari
als frares, comprant per aquest propòsit tres burells y dos blanquets.
[p. 84] Alguns531 plets tingué aquest convent en aquest trienni.
Lo hu d’ells fonch domèstich, perquè y agué una visita special, que de
ordinari no proceexen de molta quietut y moltes voltes no reïxen bé.
Però com és de tant lluny, ni sabem la causa ni lo effecte; alomenos,
no privaren ni prior ni altres ofﬁcials. Podria ser que fos contra algun
inquiet, que may ne falte hu en las communitats, y quasi sempre cau
la pedra sobre ells. Los altres plets exteriors foren que continuaren532
y proseguiren lo que començaren lo trienni passat sobre la herència
dels béns de mossèn Barthomeu Coloma, en lo qual se gastaren molts
diners. Altre plet portaven contra misser Jaume Ferrer y Ensech, causídich, que degué ser de poca importància o se degué remediar ab
facilitat, puix d’ell no·n se fa més menció ara ni aprés.
Algunes ventures tingué lo pare prior, de las quals se aproﬁtà en
les obres que533 feya. La una d’elles fonch que, quant féu professió fra
Bernardí Aguilar, donà alguns diners que tenia y alguns deutes que li
devien, los quals
algunes vint-yuals cobraren y fonch tota la quantitat de al
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dues lliures. Una dona, qui·s deya534 Ribes, se volgué soterrar en aquest
monestir y cobraren per la sepultura vuyt lliures.535
Mossèn Guillem Ramon Boyssó, rector de Sanct Guim de la Plana,
de l’ofﬁcialat de Guissona, morí en lo mes de janer de 1479 y dexà hereu
lo nostre monestir de tots sos béns, los quals manà en son testament
fossen venuts a l’encant públich; y que del proceït d’ells se comprà<s>
una granja o mas o proprietats de terras per a servici del monestir; y si
acàs no bastaven per assò, que s’empleassen en censals, de la manera
que millor aparegués als pares prior y procurador.536 Però quins béns
ne agué lo monestir, no u he pogut trobar. Sols sé que los pares de
aquest monestir anaren allà a ont morí; y lo pare procurador li féu les
exèquies ab molta solemnitat; y cridà molts capellans per a que·s fes
lo bé de sa ànima molt cumplidament, y en assò gastà algunes divuyt
lliures; y quant se’n tornaren, portaren una càrrega de llibres.
En l’any següent de 1480 morí mossèn Pere Cessala, scrivà del
rey y ciutadà de Barcelona, lo qual537 pregà al pare prior en son testament lo soterràs y li donàs sepultura en lo capítol, al vas a ont estan
soterrats los religiosos d’esta casa —lo qual se li concedí—; y dexà
hereu al convent de tots sos béns; y que fossen venuts y lo proceït
d’ells se esmerçàs en lloch tuto y segur; y que cada mes se digués un
anniversari per ell, per son pare y mare, etcètera.538 D’esta herència
no se’n tragué tant [p. 85] com pensaven, perquè dexà molts llegats y
se agueren de pagar molts deutes, que segons he vista una calculació
de sos béns a la ﬁ del Capbreu Vell, se pagaren més de tres-centes
lliures y no·n
n restaren netes per lo monastir sinó centes setanta-una
lliura.539 Veritat
tat és que y trobaren molts llibres, dels quals
qual ne portaren
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dotze càrregas a les nostres cases de Barcelona; y he trobat scrit, de
mà de un religiós molt honrrat y vell d’esta casa, qui·s deya lo pare fra
Antoni540 Joan, en lo Llibre de les Misses y Anniversaris (foli 25, en lo
marge), en què diu que dits llibres éran set-cents tomos, que cert era
gran número y que valían molts ducats.
Però foren tantes les pregàries y importunacions del pare fra
Pere Trull, prior y també procurador del convent de predicadors de
Manrresa,541 que aquest convent los agué de concedir deset tomos. Estos
foren Los morals de sanct Gregori, de pregamí; Hugo, de Sacramentis, també de pregamí; Tarantasius, Super 4m sententiarum; Collationes,
Joannis Cassiani; Chrysostomus, Super Mattheum; Ofﬁcia, Marci Tullii
Ciceronis; los Evangelis; un breviari; dos tomos de Nicolau de Lyra,
Super epistolas Pauli, Evangelia et Apocalypsim; altre tomo Super psalmos;
las homelias de sanct Gregori; Isidorus, De summo bono; Sanctorale
Voraginis.542 Los quals llibres foren estimats en trenta-set lliures y mija,
per la qual quantitat se obligaren dits pares predicadors a dir quatre
anniversaris dels dotze que aquest convent avia de celebrar assí cadany; y axí, no se’n diuen sinó vuyt, com lloablement se guarda ﬁns vuy.
Dels altres llibres entench que se’n veneren molts y altres ne posaren
a la llibreria communa.
Assò és, en summa, lo que succehí en aquest trienni y lo qu·é
pogut traure en límpio. Sols resta una543 cosa per memòria, y no és bé
dexar-la de notar, que en l’any de 1479 morí lo rey don Joan en Barcelona; y fonch poch aprés que se n’anà d’esta casa, perquè he trobat
que estigué en ella des de 20 de abril ﬁns a 25 de mai
maig, y pagaren
algunas cosass que avien preses de casa. De ont se veu la gran devoció
que tingué alss pares d’esta casa, puix tan a menut acudia a ella, com ya
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està notat atràs; y és cert que si no fóran los grans treballs de guerres
y inquietuts que tingué, la aguera més freqüentada. Y no se n’oblidà
en son testament, puix li dexà sinch mília sous, y·ls cobraren en lo
trienni següent, com allí veurem, en la pàgina 233.544

544.

pàgina
ina 90 al manuscrit, escrit per una mà diferent de la de l’autor.
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[p. 86] Trienni del pare fra Joan Feliu545 {1481-1483}
Tampoch he pogut saber, com també en lo altre trienni, qui foren
conﬁrmadors d’esta electió, sinó que foren tant diligents com en l’altre,
que lo pare fra Benet Sanctjoan acabà son trienni a 7 de febrer de
1481 y ya, a 9 del matex mes y any, estava conﬁrmat lo prior de aquest
trienni, qui fonch lo pare fra Joan Feliu, també ﬁll d’esta matexa casa,
y era estat dos triennis abans procurador. No era molt vell, al manco
de hàbit —no sé de edat—, perquè no tenia sinó tretze anys —y segons
axò, quant lo feren procurador la primera vegada, no tenia sinó set
anys de hàbit. Però ell devia ser tant madur en seny y en costumes,
que la virtut y prudència sobrepujava546 la edat. Elegiren en vicari
altra vegada al pare fra Miquel Piquer, persona ben547 experimentada;
y en procurador, al pare prior passat, fra Benet Sanctjoan, cosa ben
extraordinària per aquest temps. Caxers foren los matexos del<s> dos
triennis passats: los pares fra Gabriel Andreu y fra Francesch Vich.
Però no durà molt aquest concert en la casa, perquè fonch Nostre
Senyor servit al cap de vuyt mesos de aquest trienni portar-se’n al cel
ab sa companyia
nyia al548 pare vicari, fra Miquel Piquer, per a remunerar-li
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viscut en la religió
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Y lo matex dia elegiren en procurador551 al pare fra Benet Rosseta,
lo qual no tenia encara quatre anys cumplits de religió, que si vuy se
fes una cosa com aquesta, se castigaria rigurosament, perquè·s veja la
llanesa y sinceritat de aquell temps,552 y també la satisfactió que tenia
aquell convent de la persona del pare fra Rosseta. Y verdaderament
no se enganyaren aquells pares en fer una cosa com aquesta, perquè
ell féu son ofﬁci ab tanta sol·licitut y cuydado, que era per a donar
glòria a Nostre Senyor; y plaguera a la divina Magestat que tots fossen
estats tant curiosos com ell, perquè no·s foren perdudes tantes coses
per oblit y aguérem trobades més coses notades y observades de les
que ara trobam.
Y d’ell matex he trobada una advertència sua, y molt bona, en
què553 diu, en substància —és en la ﬁ del Capbreu Vell (en cartes,
188)— que per ignoràntia moltes coses se perden y lo oblit és causa
de molts mals; y que, per ço, és menester que sempre que·s conclou
algun negoci, axí en contractes, avinenças, concòrdias o plets com en
donar-se sentèncias y succeir en herències y altres coses semblants, és
necessari posar-ho en memòria, per a que los qui succehiran en los
ofﬁcis sàpien que són fetes aquelles coses y en poder de quin notari
se feren. Y dóna la rahó de assò, perquè diu dels negocis de la communitat a penas y ha algú que sàpia d’ells, sinó los a qui són [p. 87]
acommanats; y com aquestos se muden sovint, si no dexen les coses
en memòria, succeexen-se’n de noves y obliden-se les velles.
Y axí, pregua molt encaridament als seus successors que tíngan
de assò grandíssim cuydado. Advertència cert de notar, la qual, ans554
551. en procurador afegit a la interlínia.
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que yo la llegís, me mogué en mon enteniment, la rahó que y ha en
ella, de que yo emprengués un treball com aquest, per a que·s posassen en memòria de aquí avant totes les coses més principals y dignas
de notar que·s farían en cada trienni, per a que555 no s’oblidassen tant
fàcilment, com diguí en lo pròlech d’est llibre.556
Però per més que ell u pregue y yo u supplique, dubte que se’n
fassa res per lo que veem, que cada hu estima més sos gusts y entreteniments particulars que no lo bé comú; y no volen abaxar ni apocar
sos gallarts enteniments en coses tant desgustades, podent fer estes y
aquelles coses ab facilitat, puix ara de aquí avant no tenen que notar
sinó las presents, que yo·ls certiﬁque que si sabessen alguns los treballs
que y ha aguts en esta casa per no tenir notícia de algunes scriptures
y la contingèntia que ha tingut aquest monestir de perdre més de mil
y sin-centes lliures en nostres dies per no trobar-les —però, gràcias
al Senyor, trobàrem-les—, manarían los pares priors ab major rigor
que alguns tinguessen cuydado d’elles y de notar las diadas o jornadas, lo notari y lo demés que pertany en matèria de actes, contractes
y avinenses, etcètera, y los matexos religiosos serien més diligents y
cuydadosos en aquesta matèria. Però may nos movem ni posam remey
al mal ﬁns que·l tenim dintre casa. En ﬁ, assò aproﬁtarà lo que porà,
lo qual he dit ab occasió que en aquest trienni avien fet un procurador
molt jove, encara que molt diligent y cuydadós, que fonch lo pare fra
Benet Rosseta.
Tornant al govern de aquest trienni, donà lo pare prior l’hàbit al
pare fra Jaume Roqueta,557 que fonch hu dels frares essentials, no dich
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També compraren per dit effecte algunas colors per pintar-las,
en què se exercitaven alguns religiosos, particularment lo pare Miquel
Stela, que no sols en axò, sinó en560 enquadernar llibres grans del
chor y també en escriure’ls de lletra gòtica y gran, per lo qual també
compraren molts pregamins, ferros per fogajar las pells y carbó. Estes
rexes, ben espallades y rompudes, avem alcançades y vistes en nostres
dies; y estigueren en la yglésia ﬁns que lo pare fra Lorens Daviu, essent
prior la primera vegada, las llevà y·n féu altres de ferro, com veurem
en son lloch y temps.561
També562 pintaren en aquest trienni moltes claus del claustro de
la manera que vuy ne veem algunes, que també fonch exercici dels
religiosos d’esta casa, dexades las sinch claus del rey Cathòlich, que
aquexes aprés se feren y no·s pogueren pintar aquest trienni. En aquest
trienni també se féu la clau del claustro que manava la senyora Torres, àlias Màrgens, en son testament, de qui ya férem memòria en
la pàgina 211.563 Altra564 clau del claustro féu misser Malet. Pens és
una que està, ans de arribar al refetor,565 ab una mà pintada.566 Per la
enfermeria compraren moltes capses, que també pintaren de diverses
colors; y encara vuy n’i ha algunes en la casa de les aygües, en què
y tenen fonoll, anet, roses seques, etcètera. De València feren venir
alguna obra, que no he pogut saber la quantitat, però importa molt
poch. També567 se gastaren molts diners en fer un orgue, que deu aver
molts anys que ya estarà consummit y acabat, perquè trobe se’n són
fets moltes vegades en esta casa.
La568 obra en què gastà més lo pare prior fonch en continuar lo
claustro, segons
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coses, sols del<s> jornals dels mossos y mans del mestre, més de cent
sinquanta lliures.
Encara569 que·s feren estos gastos extraordinaris, no s’escusaven
los ordinaris del menjar y vestir, que si assò falta, és fer no res; y axí,
comprà tres o quatre blanquets, y altres tants burells y dues estamenyes, que degué ser sufﬁcient vestuari segons lo número dels religiosos.
Per fer estas cosas y obras importants que avem dites, no era possible
que y bastàs la renda ordinària; y axí, de força se avia de tenir alguna indústria y trassa en traure dinés [p. 89] de alguna part, o la casa
avia de restar molt endeutada. Y perquè no vingués en aquest570 últim,
feren algunes fornades de cals, rejola y teula en lo forn major, y en
lo xiquet571 ne feren altre de cals. Del guany de les cabres se’n tragué
vuytanta-quatre lliures. Vi blanch, vermell, grech y vi cuyt se vené
molta quantitat, per més de setanta lliures. Y estes quantitats ajudaren
a les obres que féu lo pare prior, però no crech fossen bastantes per
a pagar tants gastos, que si no fóra per lo llegat que dexà lo rey don
Joan, com aprés veurem, no aguera tingut remey.
En572 aquest temps se remataren alguns plets que tenia aquest
convent. Lo primer fonch ab una sentència arbitral, que donaren misser Andreu Solzinas y misser Sebrià T., sobre una demanda que féu
mossèn Riubragós, prevere, en los béns de mossèn Ramon Boyssó,
dels quals era hereu lo monestir, com vérem ya en altra part (pàgina 224),573 per virtut de una donació que lo mossèn Boyssó li avia
feta en temps que durava la guerra —y assò causa tuitionis—,574 declarant en dita sentència que la donació era nul·la e invàlida —la qual
sentència fonch
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que los marmessors de misser Gosset y son hereu, que tenien los béns
de misser Pere Coloma, estaven obligats a pagar al monestir de Sanct
Gerònim de la Murta dos-centes quoranta lliures, com se pagaren cent
sinquanta en proprietats y noranta en comptants. Fonch donada esta
sentència a 23 de janer de 1482. Ya d’est negoci ﬁu memòria més llargament en lo trienni del pare fra Miquel Piquer (pàgina 215).576 Y en
lo que pretenia mossèn Antoni Daguí en dita heretat, com a posseint
lo beneﬁci de Corpore Christi, del qual negoci també tractí en dita pàgina 215,577 se féu avinença y concòrdia ab ell, y li donaren vint lliures
per tot lo que ell podia pretendre. Consta de assò en lo Llibre de les
Despeses (foli 6) de l’any 1481.
De578 una dona, qui·s deya madona Miqueleta Ferriginal, ﬁu memòria en lo segon trienni del pare fra Jaume Planes (pàgina 180).579 La
qual féu hereu lo monestir y tota la herència consistia en una botiga
de una carniceria que estava al carrer de Sanct Pere, de la qual ne
cobrava cad·any aquesta communitat sis lliures y dotze sous. Y·ls cobrà
vint anys, que fonch des de l’any 1461 ﬁns ara que corrían 1481, en lo
qual any agueren los pares de tornar dita botiga al senyor directe d’ella,
qui·s deya mossèn N. Çapila, y a mossèn Ros, cunyat [p. 90] seu, com
a usufructuari, perquè tingueren en ella molts plets, y avien de pagar
més censos que no·n rebien del lloguer y per altres inconvenients prou
impertinents. Fonch pres aquest acte en poder de mossèn Joan Artigó,
notari, a 14 de dezembre de l’any de 1481.
Un580 plet tingué aquest convent ab mossèn Dalmau de Queralt,
senyor de Queralt, lo qual, ab la occasió de tantas guerras que y agué
los anys passats
de inquietar y
sats en Cathalunya, que no servexen sinó d
destorbar, en què no perseveren en son ser las cosas bon
bonas, no pogué
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per ser tant devot d’est monestir-; y lo convent nomenà a mossèn Pere
Caminayas, secretari del rey, los quals determinaren que tan solament
pagàs tres-centes lliures, de la manera que compta lo pare fra Benet de
Sanctjoan en lo Llibre de les Rebudes de 1481 (foli 70), que cert fonch
cosa llastimosa per un pobre convent dexar-se perdre mil y dos-centes
lliures —no sé si per no poder més o per altra causa. Però és de creure
que los àrbitres degueren mirar assò ab molta sal y prudència y, per
ventura, pensaren que més valia algo que no nada, que diu lo refrany
castellà. Est acte de concòrdia581 rebé lo matex mossèn Antoni Vinyes
a {30}582 de janer de 1481.
Un cavaller, qui·s deya mossèn Leonart de Vallseca, donà un càlser
de plata sobredaurat583 y dues canadelles de plata, encara que diu ell
que les canadelles donà mossèn Malla y584 que éran estades de mossèn Phelip Malla. Valia tot vint lliures y quinze sous y, per ser lo càlser ya vell, lo feren renovar. Y deu ser lo matex que·s trobe en lo
Llibre de les Despeses, que diu que costà deset lliures quinze sous y
que mossèn Palau585 ne restava a deure tres lliures, que ve molt bé ab
lo compte, encara que mossèn Viastrosa ajudà a fer aquest càlser, que
donà sinquanta reals per a que·s fes.
Un586 extraordinari tingué lo pare prior, que·l reviscolà algun
poch en estas cosas del temporal, y fonch que quant morí lo rey don
Joan segon de Aragó, y de qui ya tantes vegades avem feta memòria,
per ser tant devot y affectionat d’esta casa, dexà en son testament a
aquest [p. 91] monestir sinch mília sous, que són dos-centes sinquanta
lliures, les quals no·s pogueren cobrar tantost que fonch mort, perquè
morí en lo trienni
rienni passat del pare fra Benet Sanctjoan, en lo any de
587
1479. Però aprés se cobraren, en aquest trienni, en l’
l’any de 1483,
que vingué lo rey Cathòlich, don Ferrando, en Barcelona a tenir Corts;
y volent cumplir,
plir, com a bon ﬁll, lo testament del rey son pare, manà
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una pensió del General de Cathalunya, y lo pare prior les cobrà totes
en588 son temps.
Lo pare fra Miquel Stela, ans que fes professió en esta casa, féu
son testament a 5 de juny de 1479, en poder de mossèn Fogassot, notari de Barcelona, y en ell dexà quinze lliures de renda y de proprietat
340 lliures .. sous que servissen per fer les obres del monestir a coneguda del pare prior y diputats. Estes quinze lliures li feye lo tresorer
de Rodes dels comanadors de Sanct Joan. Las pensions d’estos tres
anys ya las rebé lo pare prior en son temps. Lo589 rey Cathòlich, don
Ferrando, vingué en esta <casa> en temps del pare prior —fonch en
l’any de 1481, a 17 de febrer—, encara que no·s sap que li fes merçè
alguna particular. Però sí féu aprés, y molt senyaladas, com se dirà
en son lloch y temps.
Estas590 cosas són las més importants que succehiren en los dos
anys y nou mesos que fonch prior lo pare fra Joan Feliu, lo qual no
acabà son trienni, perquè diuen que renuncià —y no sabem la causa.
Lo qual és lo primer y lo darrer que ha fet cosa semblant, perquè no
sabem que en 192 <anys> que està fundada esta casa, aja ningun prior
renunciat, si no fonch lo pare fra Claramunt, per estar mal, que no
se assentà sinó una vegada en la cadira del prior en tot un any, com se
dirà a sa occasió.591 Axí que, abans que renunciàs son priorat, donà sos
comptes cumplidament, com consta en los llibres, a ont se mostra que
en son temps avia rebudes 2.862 lliures y592 restava la casa endeutada
en dos-centes sexanta-dues lliures. Y quant ell entrà en son ofﬁci, ne
devia al peu de 800 lliures .. sous, per ont se veu que no la dexà mal
medrada, particularment
rticularment avent fetes tantes obres.
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[p. 92] Segon trienni del pare fra Benet Sanctjoan593 {1483-1486}
Per aver renunciat, o voler renunciar, lo ofﬁci de prior lo pare
fra Joan Feliu, vingueren los pares visitadors senyalats per lo capítol
general que·s celebrà lo matex any de 1483 —éran lo pare fray Diego,594
prior de Frexdelval, y lo pare fra595 Vicent Valentí, prior de Sanct Geroni
de Cotalba—, no sé si ab títol de conﬁrmadors tant solament o si de
tots junts. En lo Llibre de les Despeses no diu sinó que pagaren als
pares visitadors, fray Diego de Frexdelval y fray Vicent Valentí, prior de
Cotalba, per lo gasto del camí sis lliures deset sous y, com són coses
tant antigues, no podem atinar cosa certa, sinó referir lo que diuen
los llibres. Lo que és cert és que entraren en electió y feren prior al
pare fra Benet Sanctjoan, qui era vicari y és esta la segona vegada que
tingué aquest càrrech. Fonch conﬁrmat a 14 de nohembre de 1483.
Després elegiren596 en vicari al pare fra Benet Rosseta, qui dexava
de ser procurador y tindria en aquest punct alguns set anys de hàbit;
y·l degueren fer mestre de novicis juntament, a ont començà597 a criar
les plantes que diguí atràs. Y lo pare prior passat feren procurador.
Caxers foren598 los pares fra Miquel Stela y fra Gabriel Andreu. No
donà l’hàbit si no fonch a fra Nophre Berthomeu.
La primera
mera cosa que féu lo pare prior en aquest trienni,
tr
com a
persona moltt religiosa y observant en lo ﬁ principal e iinstitut d’ella,
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en ella sis mesos, temps competent y sobrat per a apendre no sols cant
pla, sinó cant de orga, si farà mitx estudi y tenen mediana disposició
per a ell, que si no·n tenen sinó poca y falta de sentit, lo millor és
dexar-se’n de bona hora perquè, encara que studien tota la vida, no·n
sabran més pràcticament, encara que poria ser que tinguessen més de
la speculativa —però aquesta fa molt poch al cars per nòstron intent
y lo que pretén l’orde, que és alabar a Nostre Senyor de dia y de nit.
Y no sabent cantar, cert no sé yo a l’exterior —dexem lo interior, que
aquest és lo principal y lo que més demana Nostre Senyor— com
poden cumplir ab ell.
A més de axò, si assò no·s sap medianament, és gran falta en
lo comú; y en lloch de cantar, és reganyar; y no sols no600 provocam
als altres a lloar y beneir a Déu, però donam-los occasió de burlar-se
de nosaltres, que no som curiosos en lo culto divino; [p. 93] y en los
particulars és cosa de gran pesadumbre perquè, avent de passar per
tots los ofﬁcis de hebdomadari, cantor y versiculari,601 y no saber lo que
aquell ofﬁci demana y requereix, és anar de contín<u>o los genolls per
terra; y donar occasió de que·s burlen de nosaltres, y pena als prelats
e inquietut de ànimo a nostres germans. Y axí, per llevar-se de estos
inconvenients, lo pare prior donà lo orde que tinch dit.
Yo creuria que, després ensà que succehí assò, no és estat menester fer altra vegada aquesta diligèntia, perquè aprés ha proveït Nostre
Senyor Déu de subiectes en esta casa que an sabut molt bé esta facultat y la an ensenyada uns als altres com a bons germans; y poria ser
que, des de llavors ﬁns a nòstron temps, se pratica una costuma, que
encara que no està scrita, totavia la tenim per traditió: y és que, en
ir nona, tenen una hora poch més o manc
acabant de dir
manco de exercici
de cantar, axíí cant pla com cant de orgue, per als qui tenen aptitut
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A604 la sagristia féu un pàlit y dues dalmàtiques de domàs vert, de
què encara vuy en dia nos ne servim en los diumenges infra annum,605
que no foren de poch gasto. Les606 obres, que ya avia dies que estaven
començades, procurà lo pare prior que·s continuassen ab molta pressa,
y particularment algunes claus del claust<r>o que no estaven acabades;
y també les féu pintar als matexos religiosos que se exercitaven en assò.
Y607 també pintaren en aquesta occasió la clau del capítol.
Lo que se acabà de tot punt fonch lo refetor, com consta de les
cíndries y del mestre que les posà; y com pintaren les claus d’ell; y que
compraren algunes colors per esta causa; y de que feren les voltes y
les taules en què menjen los religiosos, que són de las que vuy usam,
en la qual obra se gastà molt diner, axí en pedras que·s trencaven en
Monjuïch, a ont y avia mossos per axò, com en carretejar-la de allí
ﬁns al monastir, en lo qual tenían també molts picapedrés, mestres
de cases y fusters, com consta de les soldades que·ls pagaven. Sols en
les mans de pintar las claus del claustro, capítol y refetor no y agué
gastos, perquè lo pare fra Gabriel Andreu se exercitava en axò y u féu
quasi tot, comprant-li la communitat tot lo que era menester per axò.
Algunes608 despeses se troben que·s feren per una capella de la
Verge Maria. No sé si fonch per una que y avia dins del claustro,
que estava davant la porta de la iglésia, y deye’s la Verge Maria dels
Àngels; y s’és desfeta en nòstron temps, perquè tapava la vista del
sortidor y molta part del jardí del claustro, que no·s podia veure des
de la porta de la yglésia; y vuy està aquell retaule609 en lo corredor
de la enfermeria.610 En lo trienni passat se avia començat un orgue y
per a buydar la canonada d’ell se compraren moltes lliu
lliures de estany
611
1
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ha cosa d’ell. També adobaren lo çafareix, que no he pogut saber qual
dels dos que tenim en casa.
Estas obras, que éran tantes y de tanta importàntia y cost, clara
cosa <és> que lo pare prior no las podia fer sols de la renda que tenia la casa y, per ço, se valgué de algunes granjerias y, axí, féu dues613
fornades de cals, que si acàs no és menester per a casa, és molt bona
ganàntia, particularment per a qui no ha de comprar la llenya per a
còurer-la y la té ja en casa, com moltes vegades se és experimentat.
Continuaren614 y perseveraren en tenir cabres, com avia ya molts triennis; y se’n tragué més proﬁt que no faria vuy en nostres dies, per
les rahons que·s diran en altra occasió. Veneren615 molta quantitat de
vi, com en los altres anys detràs, que las vinyas que plantà lo pare fra
Jaume Planes en lo seu primer trienni llevaven molt en aquest temps.
Compraren616 un matxo, que tenia ya set anys, per vint-y-sis lliures;
y una mula, per deu lliures. Sense lo camí que féu per anar a capítol
general ab lo companyó, que fonch lo pare fra Gabriel Andreu, ne féu
un altre lo pare prior ﬁns a Çaragoça y a Sanct Barthomeu de Lupiana per tractar algun negoci de importàntia ab nostre pare general.
Y encara que los llibres no diuen lo negoci, però suspites y agué que
fonch perquè lo rey Cathòlich, don Ferrando, volia donar a la orde lo
monestir de Sancta Engràtia, que ell volia ediﬁcar, com aprés tingué
effecte.
No s’oblidà lo pare prior, encara que tenia tantes obres y gastos,
de fer vestuari als religiosos617 —que no és rahó falte lo necessari
per obres voluntàries—;; y p
per çço,, comprà
p tres burells y altres tants618
blanquets y estamenyes.
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De alguns plets tingueren aquest trienni he trobada una notítia,
encara que confusa, de què619 no sé los fonaments d’ells ni de què era
la qüestió. Però ells degueren ser de poca importàntia y, per ço, me
contantaré sols de nomenar los adversants y contraris del monestir,
que foren tres: mossèn Salvador Valls; en Gibert, taverner —d’est se
pot pensar que lo letigi s[e]ria620 sobre algun vi li veneren—; lo tercer
se deya Pere Veurer, que defensava una causa y plet —que no sé sobre
què era la matèria— com a procurador de sa muller.
[p. 95] Los extraordinaris y ventures que tingué lo pare prior en
aquest trienni foren molt poques,621 perquè si no fonch la sepultura de
mossèn Beuda, cavaller, de què donaren per charitat deu lliures; y altre
de una dona que·s deya Canals, de què també donaren deu lliures; y
de la vehina na Nadala, que tot fonch misèria, no cobrà cosa de importància. De la herència622 del pare fra Vich restava encara a cobrar
un deute de setze lliures, y ara les cobrà lo pare prior en son temps.
Però tots estos extraordinaris junts no arribaren a ser sinquanta lliures.
Poria assí dubtar algun curiós y dir: si la renda era tant poca, com
se veu en los llevadors d’ella en los llibres de la caxa, y lo pare prior
no tingué rebudes de charitats y extraordinaris, com ara nos dexam
de dir-ho, de què·s feren tantes obres? Al qual dubte responch que és
veritat que de sola la renda de casa no podia lo pare prior empendre
tals obras per ser tant poca, ni tenia remey de las venturas. Però dich
que fonch en alguna manera providència de Déu, Nostre Senyor, que
en tot lo temps que duraren las guerras de Cathalunya, no poguessen
cobrar las pensions
que per
ensions que feya lo General a esta communitat,
commun
ventura se623 foren gastades en la provisió ordinària de casa;
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lo pare prior, fra Benet Sanctjoan, ne cobrà molta part en aquest son
trienni, ab més facilitat pogué proseguir las obras que avem dites.
Y axí, en estes y altres coses semblants exercità lo talent que
Nostre Senyor li avia communicat de govern y regiment; y axí, acabà
son trienni ab contento de tots y a glòria de Déu, Nostre Senyor.
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[p. 96] Tercer trienni del pare fra Benet Sanctjoan626 {1486-1489}
Fonch tant diligent nostre pare general en donar los poders als
pares conﬁrmadors, y ells tant sol·lícits y cuydadosos en venir a conﬁrmar la futura electió d’esta casa, que no estigué ella sens prelat
sinó tres dies. Bé crech yo que los electors no·s detingueren en donar
moltes voltes, segons la satisfactió que tots tenían del pare fra Benet
de Sanctjoan, per aver governada esta casa dos triennis; y axí, sens
molta contradictió, fonch elegit en prior, ya tercera vegada. Fonch la
conﬁrmació a 18 de nohembre de 1486. No he pogut saber dels conﬁrmadors qui foren, sinó de l’hu, qui·s deya fra Joan Say, y entench
fonch primerament profés d’esta casa; y en ella fonch procurador molts
anys, y aprés vicari, y últimament prior, al qual desterraren en la visita, com diguérem en son trienni (pàgina 196);627 y aprés honrraren
en aquest y semblants ofﬁcis, com allí està scrit més copiosament.628
Però tornant a nostra casa y al concert d’ella, aprés de conﬁrmat
lo629 pare prior, elegiren en vicari lo matex del trienni passat, lo pare
fra Benet Rosseta; en procurador,630 lo matex pare fra Joan Feliu del
trienni passat.
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Benet Sanctjoan en aquest trienni. Visqué lo pare fra Benet632 Rosseta en
la religió sols deu anys, per mort del qual elegiren al pare procurador,
fra Joan Feliu, aprés de ser estat quatre voltes procurador y una prior,
com ya avem vist; y en son633 lloch elegiren en procurador al pare fra
Francesch Vich; y en caxers, al pare fra Pere Benajam y fra Gerònim
Pou. Feren-se estes elections a 4 de mars de 1488.634
Donà635 l’hàbit lo pare prior en aquest trienni al pare fra Jaume
Gerònim, a fra Salvi Tordera, a fra Joan Baptista y al pare fra Galceran
Augustí de Gualbes, que fonch una columna de la religió, com se diu
en les chròniques de l’orde, que cert en assò fonch venturosíssim lo
pare prior, que·l donà a molts religiosos en lo primer trienni, y aquest
terçer y en lo quart, y a persones importants.
Lo principal que féu lo pare prior, y en què més se esmerà, fonch
en conservar la casa en pau y quietut de la manera que avia fet altres
triennis, que si assò no y ha, tot lo demés és de poch636 momento y
par que tot va per terra. Continuà las obras del claustro, axí de baix
com de l’alt, fent la taulada davant del chor, en què gastà molta cosa,
comprant bigues, canals y altres [p. 97] materials637 per al propòsit.
Féu las voltas de la cuyna gran y de què·ns servim al dia de vuy.638
Davant del chor féu una font, o a manera de un sortidor postís, per a
que, exint del chor en acabant les gràtias o la nona, se rentassen allí
les mans los religiosos, tenint també junt a la porta del chor un exugamà. Lo qual, tot, avem encara nosaltres alcançat en nostros dies; però
aprés o llevaren de allí per certes consideracions, y una entre elles que
gastava la clau debax del claustro a ont estava la dita font o sortidor.
Comprà
à639 certa quantitat de roure de Flandes per fer lo faristol
del chor. No sé yo si·s féu aquest trienni. A las rexas de la yglésia faltaven no sé quines mollures y entretalladures640 per a qu
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enmitx del claustro que fos gentil y graciós, y per aquest intent féu
picar y portar moltes pedres de la montanya de Montjuïch de Barcelona. Però no s’acabà de fer ﬁns al segon trienni del pare fra Augustí
de Gualbes, com se veurà642 allà (pàgina 277).643 En la sagristia féu uns
vestiments blanchs, perquè·s trobe que compraren algunes quantitats
de ﬁl de or644 y sedes de diverses colors per a ells. No sé si estan ya
acabats de consumir. Féu645 una fornada de cals y obra y no s’oblidà
del vestuari ordinari, perquè comprà646 dues estamenyes, un blanquet
y burells —però yo entench no seria cumplidament.
Tampoch no tingué en aquest trienni moltes ventures, com en
l’altre, perquè647 si no fonch misser Albanell, que féu una clau del claustro648 y donà per ella trenta-sinch lliures, no sabem que altre devot li
aja ajudat en cosa alguna. Veritat és que649 y agué en son temps dues
o tres sepultures, de què se’n tragué molt poch proﬁt, si no fonch la
de mossèn Antoni Vinyes, notari de Barcelona, que morí la vigília de
la Verge Maria de Agost de l’any 1489. Lo qual soterraren en lo carner
dels religiosos d’est convent y donaren de charitat, per la sepultura y
misses se digueren per ell, divuyt650 lliures.
Fonch aquest mossèn Vinyes molt devot d’esta casa, al qual, per
ser-ho tant, no sols d’esta, sinó de tota la orde, regalaven tot lo que
bonament podían y no·s feya cosa de importància en què ell no y
tingués les mans. Y feye-u ell ab tanta gana y voluntat, que sa fama
y opinió de devot de la orde se estené per tota ella; y quant venien
visitadors, lo anaven a visitar com a benefactor molt particular; y li
feyen gràtias de la bona voluntat y affectió tenia a la orde. Y per
merèxer-o ell y demanar-ho ab gran devoció, li agueren
aguere de la orde
una participatió
atió o germandat dels beneﬁcis spirituals, [p
[p.
[ 98] la qual
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També651 aquest convent volgué mostrar-se-li molt agraït per los
beneﬁcis avia rebut, del dit mossèn Vinyes, perquè avia més de trenta
anys que ell rebia los actes y scriptures d’esta casa; y en los negocis
temporals, no sols ab son consell, sinó ab sa persona, ajudava molt y
s’i descalsava molt de veres, com se acostuma dir. A més de axò, avia
ajudat a fer la capella del Cruciﬁxi y fonch ell la causa principal per
què·s fes, com vérem en la pàgina 144.652
Lo pare fra Reginalt Ende, essent prior, de consentiment de son
capítol instituhí una missa quotidiana celebradora per a sempre en dita
capella del Cruciﬁxi per lo653 dit mossèn Antoni Vinyes, sa muller, pare
y mare,654 etcètera. Fonch-ne rebut acte de assò per mossèn Francesch
de Moles, notari de Barcelona, en lo nostre capítol a 27 de juliol 1457,
trenta-dos anys abans de sa mort. Tingueren ull aquells pares en fer
una cosa com aquesta no sols per rahó de agraïment de les bones
obres tenia rebudes aquest convent d’ell, sinó també per la esperança
que tenien, per aver-lo-y oyt a dir moltes voltes, a ell matex, que volia
dexar hereu lo monestir de tots sos béns, que segons fama, estava
molt rich, y si perseverara en son bon propòsit, no fóra demasiada
la càrrega que se avia posada lo matex convent damunt las espalles.
Però com ell morí en aquest de 1489 y no dexà sinó dos-centes
lliures de proprietat y deu lliures de renda y de pensió cad·any, com
consta de son testament y en lo Llibre dels Anniversaris (foli 30) —les
quals deu lliures manà que fossen empleades655 en acabar los quatre
cantons del claustro,656 que ell en vida avia començats, en què estan
esculpides ses armes, que són uns pàmpols ab uns rayms, que signiﬁca
vinyes; y acabats
monestir—, determinà
abats aquells, en altres obres del monestir—
lo convent, ab consell de persones doctes y temerosas de Déu, que
dexassen de celebrar aquella missa quotidiana, attenent que la avien
dita quoranta
a anys passats de vida sua, que fonch llargu
llarguíssima, com
se veu en los actes que re
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ebé
b een
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Aprés, acerca de aquest negoci, per remordiments de consciència
que tenían alguns, tornaren a tenir consultes, y manaments de visitas no faltaren, com més llargament està continuat en lo Llibre dels
Anniversaris y Misses (foli 30) y en lo Capbreu Vell (foli 173), de mà
del pare fra Augustí Gualbes.658 Tots estos escrúpols y manaments se
foren escusats si aquells bons pares no fossen estats tant voluntaris
en concedir-li la missa quotidiana o si ell perseverara en son propòsit
de dexar tots sos béns al nostre monestir. Però com mudà parer, tot o
dexà a l’Hospital General de Barcelona, excepte659 alguns llegats.
Y entre·ls demés, dexà y manà que l’Hospital de Barcelona sia
obligat cad·any de donar un ciri de cera blanca a nostre monestir de
pes de sinch lliures; y que servís lo Dijous [p. 99] y Divendres Sanct a
la lluminària del sanctíssim sagrament quant està en lo moniment; y
aprés servesca a la capella del Cruciﬁxi; y que l’ensenguen al temps que
consagra lo sacerdot ﬁns aja alçat lo càlix, y assò en totes les misses
privades que·s diuen en dita capella, com vuy en dia lloablement se
guarda.
En660 lo matex exercici de pintar les claus de<l> claustro se occupaven en aquest trienni alguns religiosos, com feren en altres, com
consta de las colors compraven per aquest effecte. No dexà medi de
intentar lo pare prior, que bona y llícitament podia usar, per augmentar los béns d’esta communitat y passar avant les obres que estaven
començades. Tenien cabres, del proﬁt de les quals ne tragué al peu de
sinquanta lliures. Però del que tingué661 més ganància fonch de vi, que
vené de tota manera —blanch, vermell, grech y vi cuyt—,662 que passaven més de cent
ent sexanta lliures. Y ab tot axò, no dexà, per
pe més vi que
tingués, de plantar
del<s>
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Un camí se troba que féu a Çaragoça per a anar a parlar al rey
Cathòlich, que estava allí, y no seria sinó per causa molt justiﬁcada,
perquè no era molt andariego —però no sé per a què. Quant664 anà a
capítol general, donà quexa dels pares visitadors que avien demanat
més del que·ls665 estava tatxat per son camí, y que may altres visitadors avien demanat tant. Y ell ho entaulà de manera que lo difﬁnitori
condempnà al pare fra Pedro de Truxillo, que fonch lo visitador de la
Corona y era prior de Talavera,666 que tornàs tres ducats cathalans, dels
quals se féu entrada en lo Llibre de la Caxa; y lo matex se féu en Vall
d’Ebron, com consta de la matexa partida. Portava lo pare visitador,
sense lo visitador de València, altre companyó de Castella que devia
ser de son gust, y volia que li pagassen lo gasto del camí. Però agué
ni de burlats, que no volgué la orde que estas pobres cases paguassen
lo passex de qui no tenían obligació.
Estes y majors coses féu lo pare prior, que d’elles no tenim notícia, per lo qual restà molt content y satisfet aquest; y ell acabà son
trienni com un servent de Déu.

664. Quexa
exa del (deli al manuscrit) visitador acerca del gasto, esc
escrit al marge dret.
665. Segueix
ueix est ratllat.
666. Santa
nta Catalina de T
Talavera de la Reina (Toledo).
T
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[p. 100] Quart trienni del pare fra Benet Sanctjoan667 {1489-1491}
No y agué molta contradictió ni difﬁcultat en la electió que·s
féu en esta casa, després que acabà lo terçer trienni lo pare fra Benet
Sanctjoan, perquè tantost en entrar en electió los ﬁlls d’esta communitat, lo tragueren prior, encara que no he pogut saber lo dia que·l
conﬁrmaren ni qui fonch lo companyó del pare fra Francesch Miró,
prior de Sanct Gerònim de Cotalba, qui668 vingué669 a conﬁrmar —però
pens que degué ser algun pare de Sanct Gerònim de Vall d’Ebron.670
Fonch ya esta la quarta vegada que lo pare fra Benet Sanctjoan fonch
prior d’esta casa y donaren-li los matexos ofﬁcials que tenia lo trienni
passat, que rahó era perseverassen en ells, puix tant conformes estaven en voluntat y en gana de augmentar esta communitat en los béns
spirituals y temporals.
Però671 no fonch Nostre Senyor servit que duràs assò molt temps,
perquè vingué en Cathalunya una peste cruelíssima y entrà en esta casa;
y fonch-o tant per ella y féu tant gran estrago, de manera que matà a
sis frares y a un donat. Era aquesta plaga en l’any de 1490,672 com ho
diu lo matex pare prior en una carta cuenta del Llibre de les Despeses
(foli 213). Y entre·ls demés que moriren fonch lo pare procurador,
fra
pr
Francesch Vich,
ch, que morí lo dia dels Morts, a 2 de nohembre,
noh
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aquest ofﬁci tot lo temps que u fou lo673 pare prior. Donà l’hàbit de la
sancta religió a fra Gabriel Plans, a fra Francesch Mayà y a fra Joan
Benet del Tello. Aquest últim devia ser castellà, etcètera.
Per aver permès Nostre Senyor Déu que vinguessen los treballs
tant grans de pestilència que poch ha me dex de dir —que de ordinari
per als bons y justs són de gran proﬁt, axí en la esmena de ses misèries
y en renovar los bons propòsits, com en ésser més fervorosos en lo
que toca al674 servici de Nostre Senyor—, determinaren aquells bons
religiosos de ediﬁcar una capella de Sanct Sebastià,675 lo qual executaren tantost y reisqué admirablement, de la manera que vuy encara
està en son ser, encara que algunes persones devotes y ajudaren —però
fonch cosa poca. De676 assí també resultà que prometeren que cada dia
farían commemoratió del gloriós màrtyr sanct Sebastià, com ﬁns vuy
se guarda lloablement, que aprés de matines se fan tres commemorations: la primera del gloriós sanct Sebastià, per esta prometensa; la 2ª
per lo fundador, com ell manà en les condicions ab què fundà aquest
monestir; y la 3ª de sanct Ivo, que aprés se posà [p. 101] per occasió
de un plet, com veurem per avant.677
Però tornant a la devoció de sanct Sebastià, de ont érem exits
per occasió de les altres col·lectes, després ensà ha perseverat aquest
convent en ella; y cada any, lo dia de la sua festa fa professó y diu la
missa major en la dita capella. Y ha rebut est convent, per intercessió
del benaventurat sanct, moltes merçès en semblants treballs, y particularment podem nosaltres afﬁrmar-ne una molt senyalada que succehí
en nostros temps, que fonch en l’any de 1589 y 1590, cent anys justs
673. Novicis,
vicis, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
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y cabals després de la hystòria que anam contant: y és que també y
agué pestilència en molta part de Cathalunya, particularment en Barcelona y en tots estos llochs circumvehins; y a l’antorn del monestir,
com Sanct Andreu, Badalona, y en la Pallaresa se encontraren alguns;
y algú vingué a oyr missa a nostra yglésia que ya estava encontrat. Y
fonch Nostre Senyor servit, per sa inﬁnita misericòrdia y per intercessió del gloriós sanct Sebastià, a qui cada dia nos encomanàvem, que
no sols en esta casa no entrà, però ni en Rexach, estant Moncada y
tots aquells llochs pestiferats; ni en Thous, que també tenia tots los
circumvehïns que·s cremaven de pesta, com Igualada y Jorba; ni en
cosa que tocàs a esta casa féu dany ningú ni tocà la infectió, de ont
se veu la obligació té aquest convent de perseverar en la devoció del
benaventurat sanct Sebastià, puix tantas merçès reb per sa intercessió
y mèrits, etcètera.
Sense678 esta obra y capella de Sanct Sebastià, procurà lo pare
prior se continuàs la del claustro, que tants anys avia que treballaven en
ella, que cert me espanta la constància tingué en assò, particularment
sabent lo gasto que·s feya, perquè tenían en Montjuïch qui tallava la
pedra; y en Barcelona, qui la desbastava; y assí, en casa, qui la picava;
y partida y ha que pagà dos-centes y trenta carretades de pedra, sense
moltes altres de menor quantitat. Y més me admira veure la poca679
renda y manco devots y benefactors qui ajudassen en assò, que si
no fonch lo rey Cathòlich, don Ferrando, qui manà donar dos-centes
lliures per fer les sinch claus del claustro, qui estan ab ses armes,680
y d’estes do-centes lliures no·n rebé lo pare prior en son temps sinó
quaranta-duess lliures, no tingué persona qui li ajudàs n
ni afavorís en
esta obra, de ont se pot inferir que assò més era provid
providència del çel
que de la terra,
ra, etcètera.
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son temps, que no sols pintà les claus del claustro, refetor y capítol,
com avem vist, però encara féu moltes caplletres de aquestos llibres
que anam dient—, y lo pare fra Ba<l>thazar Piquer, que totom en
aquell temps se preciava de treballar, qui més podia: los uns en scriure llibres, altres en enquadernar-los, [p. 102] y altres en fer caplletres
y altres en pintar, etcètera. Per posar estos llibres ab lo concert que
convenia compraren moltes posts, llaunes, tatxes, aludes, pells, boles
y altres alajes. Y perquè se acabassen ab més diligència, tingueren
en casa un monjo, que may he pogut saber qui era ni de ont, que·ls
ajudava a escriure, y en los llibres se troben alguns gastos que·s feren
per son regalo y consolació.
Lo683 pàlit dels vestiments blanchs que·s feren lo trienni passat
se acabà en aquest. Comprà684 lo pare prior un parell de matxos per
trenta-y-dues lliures que servían per a portar la provisió en casa de
llenya, de anar al molí y coses semblants. També685 comprà un parell
de bous per lo conrreu ordinari de les terres, que segons les soldades
se pagaren als mossos al temps del segar y batre y altres despeses,
degué ser de gran proﬁt y utilitat per a la casa.
La686 granjeria de tenir cabres també procurà de conservar-la, de
què tragué molt proﬁt, com avia fet ell y molts altres priors en sos
triennis. Y no dexa de causar-me admiració que àjan perseverat en
assò vint anys contínuos, que en nostros temps se és volgut provar
algunes vegades y no an pogut continuar-ho un trienni per causa de
la poca ﬁdelitat y ha en los que tenen part en les cabres, perquè los
pastors o parcers en ninguna manera se volen fer la despesa, sinó que
la fassa la communitat;
ommunitat; y si assò tenen segur, menjen y beuen tant
que volen, y encara ne conviden als amichs y etcètera, co
coste que coste;
y aprés, del guany dels cabrits, donen entendre garçes p
per perdius y
fan quoranta concerts en Barcelona, de manera que, qua
quant lo convent
lls, ab difﬁcultat
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p
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També687 vené lo pare prior en son temps molt vi, que és granjeria
més segura y llícita. Una688 fornada féu de obra y cals, ab què pogué689
passar avant les obres que ell continuava.
Mossèn690 Miquel Setantí, que deyen del carrer Ample, féu en
aquest temps lo seu carner, que és lo que està davant la porta de la
capella del Cruciﬁxi; y a penas fonch acabat, quant se morí sa muller,
la senyora Gerònima Setantí, y la soterraren en ell, encara que la charitat de la sepultura,691 molt tènua y poca, que no donaren al convent
sinó trenta reals.692 Degueren pensar que prou era per ser la primera
y aver estrenat lo carner. En nostros dies se acabà del tot esta casa;
y també los altres Setantís que tenían una torra y heretat en Sancta
Coloma; y de la altra casa del Setantí, de Sanct Christòphol, ya no y
ha sinó Joachim Setantí, y aquest sense ﬁlls. De manera que, de tres
cases de Setantís de cavaller<s> honrrats que y avia en Barcelona,
vuy no y ha [p. 103] sinó hu, y aquest sense ﬁll ni ﬁlla, com dich, ni
conﬁança de tenir-ne.693 Tals són les coses de aquest694 món y de tant
poca subsistència com axò.
De altra sepultura tingué esta casa major proﬁt, que fonch de
misser Pere Boquet, que n’agueren deu lliures; y dexà trenta-sinch lliures
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688. Fornada de cals y obra, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la
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per fer una695 clau en lo claustro.696 Però no·s reberen en aquest trienni.
Morí’s un697 mestre de cases que avia molts anys treballat en esta casa
—deye’s mestre Leonart— y volgué lo sepultassen en esta casa; y per
ella y per misses que digueren per ell ne cobraren vint-y-una lliura.
Alguns698 vint anys avia que pledejava esta casa la herència de
mossèn Joan Ginebret, notari, lo qual dexava en son testament, que
féu en poder de mossèn Miquel Çafranquesa, notari de Barcelona, a
27 de setembre de 1469, la quarta part de sos béns, ab certs pactes y
condicions, que qui tindrà patiència les porà llegir en lo Llibre dels
Testaments (foli 35, pàgina {2}).699 Y assí basta’ns dir que, aprés de vint
anys de seguida sa mort, se acabaren de liquidar sos béns y enllestits.
Cabé per sa part al nostre monestir sexanta-set lliures, les quals cobrà
lo pare prior en aquest temps.700
No·s701 troba que donàs vestuari al convent si no foren estamenyes, però és de creure que·l donara molt cumplit, y segons llavors se
acostumava, si acabara son trienni, puix era en702 totes ses coses tant
acudit y sol·lícit. Però fonch Nostre Senyor servit de tallar-li lo ﬁl de
sos bons propòsits, llevant-li la vida corporal per donar-li la eterna,
695. sepultura de misser Leonart, escrit al marge dret. Sepultura correspon a una
mà diferent de la de l’autor.
696. Es tracta d’un escut de la galeria de ponent del monestir on apareix un
boc al camper, ja identiﬁcat per Antoni POYO I CREIXENTÍ, Heràldica i llinatges a Sant
Jeroni de la Murtra, p. 94.
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de la qual se ha de pensar que començà a gozar lo dia que morí, que
fonch a 2 de setembre de 1491, no avent encara cumplit lo segon any
de aquest son darrer trienni. Sentiren sa mort tots los religiosos, com
era rahó, perquè perderen en ell no sols germà, però pare que tenia
tots ells en ses entranyes, mirant per lo bé y consolació de cada hu y
de tots junts, com si foren ﬁlls exits de ses entranyes. Però conegueren
prest la falta que tingueren de sa persona.
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[p. 104] Trienni del pare fra Gabriel Andreu703 {1491-1494}
Estigué esta casa sense prelat, per la mort del pare fra Benet
Sanctjoan, set semmanes, perquè agueren de enviar un propri a nostre pare general per avisar-lo del que passava, supplicant los enviàs
conﬁrmadors. Y ans que no vingueren, discorregué tot lo temps que
agué des de dos de setembre ﬁns a 19 de octubre de 1491, en lo qual
dia fonch conﬁrmat lo pare fra Gabriel Andreu, profés y ﬁll d’esta
pròpria casa, de qui ya en altres parts avem feta menció per causa de
las habilitats que tenia. No sabem qui foren los conﬁrmadors, però
tenim sospita que tots foren de Vall de Hebron, axí perquè nostre pare
general volgué escusar gastos com també perquè lo temps estava molt
perillós per causa de la peste.
Era ya lo pare prior de molta edat, com se col·legex dels llibres
vells, encara que no·s trobe la sua carta de professió ni lo dia que
prengué l’hàbit, com fa dels altres. Encara que més704 edat tenia lo
pare fra Jaume Negrell, que elegiren en vicari aquest trienni. Feren
procurador705 al pare fra Balthazar Piquer, que tenia tretze anys de
hàbit. Foren caxers los pares fra Jaume706 Roqueta y fra P
Pere Benajam.
707
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Les obres que avia ya alguns anys anaven continuant, particularment la del claustro710 major, procurà lo pare prior que les pasassen
avant, y ab molta més fe<r>vor las sinch claus del rey Cathòlich, don
Ferrando; y la part del claustro que estava ya acabat procurà711 en que
s’enblanquís y pulís ab curiositat. Consta de assò per los molts quintars
de guix se compraren per dit effecte. També tingué en casa un pintor
cerca de dos anys,712 que per estar ell occupat en lo ofﬁci de prior, y
crech que fóra millor que no u estiguera, no y pogué entendre com
feya abans. Pintà les claus del rey Cathòlich y altres713 que faltaven,
comprant-li or, colors, oli de llinós y lo demés que·s trobe en lo Llibre
de714 les Despeses.
També donà orde en que·s proseguissen los llibres del chor que
lo pare prior, son predecessor, avia fets començar a scriure, comprant
per assò molts pregamins de Montblanch715 y Sanahuja; y tenia també
en casa lo matex monjo que en lo trienni passat tenían per a ajudar a
scriure dits llibres. Y axí, trobe que de sols pregamins, sense posts, pells,
tatxes y altres coses per al propòsit, compraren més de quinze lliures.
Tenia716 en casa dos brodadors qui brodaren dues hystòrias en dos
pàlits blanchs: la hu és [p. 105] de Nostra Senyora, que està asseguda
y té en los braços lo minyó Jesús; l’altra és de la nativitat de Nostre
Senyor, molt ben feta y acabada. Y no costaren sinó vint-y-dues lliures
de mans, que lo ﬁl de or y sedes de diverses colors la communitat
les comprava —però feren-los la despesa.717 En la capella de Sanct
Sebastià, que feren en lo trienni passat, faltàvan a posar las portas y
las rexas de fusta, que ﬁns vuy encara hi estan —lo qual, tot, se acabà
en aquest trienni—;
enni—;718 y compraren guix per emblanquir la capella, y
també feren la
a vidriera de dita capella.719 En la yglésia ma
major feren dos
retaules de fusta,
usta, segons appar per los gastos dels llibre
llibres, y diu una
partida que pagaren a un fuster per mans de dos retaules
retau
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yglléssia
i .
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Tingueren en aquest trienni grandíssima màquina y traüll de ofﬁcials en casa, y gastos extraordinaris y excessius, que espanta mirar en
los llibres les despeses,720 que feyen en soldadas de mossos, serradós,
picapedrés, mestre de cases, pintor, fusters, brodadors y altres, que de
contínuo per aquest repecte avían de tenir la bossa uberta y la mà en
ella per pagar-los. Y no foren estos sols, que sense ells y los ofﬁcials
anomenats, tenían721 uns alemanys que feren la vidriera gran y demasiada del refetor. Y dich demasiada perquè aprés agueren de tapar-ne
la meytat, o més, per ser demasiada de llarga y molt baxa y molt
perillós negoci, que rompent-la, com podían ab facilitat, se’n podían
entrar lladres o moros per casa a peu pla y sensa resistència alguna.
Los vidres d’ella feren venir de Montpeller y costaren de prima
compra vint-y-quatre lliures; y aprés que la agueren acabada, tingueren
alguna differència y altercació ab los alemanys qui la feren. Però prest
se remedià, que pens yo segur722 la generositat del pare prior no volgué
que ningú723 estigués descontent. Per ajudar a fer724 aquesta vidriera
donà un canonge de Barcelona, qui·s deya Sirvent, vuytanta reals.
A725 estes obres extraordinàri<e>s ajustà lo pare prior altra, que
féu la capa blanca de brots y casulla del matex. Espanta lo ànimo del
pare prior, no sé yo de què·s reﬁava; però a la ﬁ, se cantarà la glòria.
Dubte’s si aquesta capa y casulla feren los Reys Cathòlichs o si u féu
la726 casa. Lo que727 cert és que·s féu en aquest trienni y que en ell
vingueren los dos reys, don Ferrando y sa muller, dona Isabel, en esta
casa en lo mes de abril de 1493;728 y donaren729 los criats al cellerer
noranta reals per algunes coses avien preses del monestir; y manaren730
se fessen731 dos
os ornaments o terns, lo hu de brocat sensillo.
sensi
Y perquè
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no·s trobà en Barcelona compliment sinó per les dalmàtiques, estant
assí los reys per les festes de Pascua de Resurrectió, serviren dites dalmàtiques ab una casulla different. Bé·s pot pensar que seria la millor
[p. 106] que y auria en casa. Y veent los reys que no y avia casulla de
brocat, demanaren la causa y digueren-los lo que passava; y llavors
manà la reyna dona Isabel donar una saya de brocat de tres alts que
ella tenia, y que d’ella se fes la casulla que faltava al tern de brocat.
Los732 matexos Reys Cathòlichs manaren que·s fes altre ornament y
tern ab sa capa y pàlit de brocadillo blanch, que és molt vistós y curiós;
y per ajuda de las cenephas de733 la casulla y capa manà la reyna dona
Isabel al pare prior que enviàs un religiós a Castella per a cobrar certa
quantitat que ella manaria donar. Y lo pare prior envià promptament
al pare fra Balthazar Piquer, que poch avia dexava de ser procurador,
persona molt diligent y cuydadosa del que se li manava, el qual anà a
Castella y cobrà sinquanta ducats en or, dels quals se troba que se’n
féu entrada en lo Llibre de la Caxa, encara que entre anar, estar allà
y tornar gastà denou lliures. Sense734 aquesta quantitat cobrà lo pare
prior sinquanta lliures que eren part de las dos-centes que manà lo
matex735 rey donar per fer les sinch claus del claustro, de les quals avia
ya rebut lo pare prior del trienni passat quoranta-dues lliures.
Per mostrar-se agraïts a estos beneﬁcis y merçès que tenien rebudes los religiosos de mans de tant cathòlichs reys, enviaven-los algunes
vegades alguns regalos, axí de les736 fruytes que·s cullien en esta casa
com de altres que compraven, com de assò tenim notícia en lo Llibre
de les Despeses. Y feyen lo que podien, y no lo que volien, per tenir
tanta pobresa,
a, que encara los ne sobrava. També
T
fan memòria los
737
llibres que participà
articipà d’estos regalos la princessa de Po
Portugal, y que
vingué assí y féu dir quoranta-vuyt misses per la salut d
de son germà,
lo príncep dee Portugal.738
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re
de Portugal,
o bé al seu germà
mà Joan. No podem decantar-nos per cap de les dues o
opcions perquè el
Llibre de Despeses
ses consultat pel cronista, d’on extreu aquesta informac
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Altres persones vingueren a esta casa en temps del pare fra Gabriel
Andreu, mogudes, al que piadosament se pot pensar, per la bona opinió
y fama que tenían dels religiosos d’ella, y també per seguir las pitjades
y passos de tant cathòlichs reys. Y entre les demés fonch la duquessa
de739 Cardona, que aprés que se’n fonch tornada a sa casa, envià cent
reals al monestir en recompensa del bon aculliment li avien fet, com
se diu en lo Llibre de la Caxa, que algunes vegades val més una bona
cara que tots los regalos del món, que ya saben estos senyors que en
un desert com aquest no·ls podem tenir; y tractant-los ab cortesia y
affabilitat, donam lo que tenim, y tenen-nos en opinió de charitatius
y amorosos, etcètera.
Pochs740 dies aprés vingué lo bisbe de Barcelona y per la matexa
causa donà trenta-dos reals y mitx. [p. 107] Don741 Álvaro de Portugal742 no volgué ésser privat de tant bona conversació y pràtica, lo
qual també donà dos ﬂorins de or. Aprés acudiren los ﬁlls del duch
de Cardona y poch aprés los ﬁlls de la marquesa de Moya.743 També
volgué ser participant de tant bona vista dona Margarida de Íxar.744 Lo
matex féu dona Violant de Luna,745 que ya altra vegada era vinguda a
esta casa y mostrava tenir-li molta affectió y devotió. Altres persones
vingueren a est convent que, encara que no eren tant principals746 com
las que·m dexe de nomenar, totavia, per ser criats dels reys, manà lo
pare prior los tractassen honrradament y que·ls acariciassen lo millor
que poguessen, encara que no·s troben molts gastos que per aquest
respecte se sien fets, si no foren dos parells de gallines que serviren,
com diuen747 los llibres, per convidar los sagristans del rey.
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Lo infant, que no·l nomenen per son nom propri —y devia ser lo
infant don Carlos, ﬁll del rey don Joan—,748 també vingué assí. D’estes persones que tinch dites, o de moltes d’elles, rebé aquest convent
algunes almoynes, però com era poca cosa me ha paregut no fer-ne
memòria. De749 la sepultura de la senyora Bastida, viuda, ﬁlla de mossèn Ramon Bertran, dels quals algunes vegades avem feta mentió, ne
reberen aquest trienni deu lliures, y diu les pagà la senyora750 Torres,
sa germana. També per la mort de mossèn Bernat Frigola rebé la casa
dotze lliures.
Però tot assò no fonch sufﬁcient ni bastant per a que lo pare prior751 no dexàs la casa empenyada en més de dos-centes y vuytanta-sinch
lliures, sense noranta-quatre752 lliures que cobrà de pensions anticipades, que són quatre-centes vuytanta-nou lliures, com molt llargament
o notà en lo Llibre de les Despeses a la ﬁ del trienni lo pare fra Joan
Feliu, que succehí en lo ofﬁci de procurador lo trienni següent, ab
moltes partides distinctes, que per més hidalgos que sían les persones
y generosas de ànimo, an de tenir compte y prudèntia en no fer gastos
voluntaris; y han de mirar molt sovint los cordons de la bossa y midir
lo gasto conforme753 lo diner; y si no, tot faltarà.
Si no, qui notarà nostra indiscretió y poca prudèntia, com la
notaren los qui succehiren en aquest trienni, veent que restava la casa
endeutada per cosas que no éran necessàrias, sinó merament voluntàrias? Y si esta rahó corre en las casas poderosas y que tenen molta
renda y més que gastar, quant més correrà en les cases pobres y de
poch recibo com aquesta? Que si bé·s considera, com la experièntia
mostra, si comença
menester molt
mença una casa pobre a enderrerir-se, ha m
temps per a reparar-se y tornar a son prístin estat; y van los ofﬁcials
tota la vida acossats,
cossats, manllevant a uns y a altres, y tapant forats per lo
ordinari sustento
y treball.
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rells y tot lo que fonch necessari per a ells. La755 verònica guarnida de
plata que posen a l’altar major756 en les festes principals féu lo pare fra
Gabriel Andreu, essent prior, que cert tingué més ànimo que forçes y
poder, puix [p. 108] emprengué cosas que altres no las gosàran pensar,
y que primer no agueren bé tajat757 y mirat lo que resultaria de proﬁt.
En aquest estat dexà la casa lo pare fra Gabriel Andreu quant
acabà son trienni en lo que toca al temporal. Acerca de l’estat spiritual
tinch indicis, y grans, que no anava la cosa tant concertada com era
menester perquè, ya ans de acabar lo primer any de son trienni, lo
pare fra Jaume Negrell renuntià lo ofﬁci de vicari; y poch aprés d’ell,
renuntià la procura lo pare fra Ba<l>thazar Piquer, que fonch a 9 de
octubre de 1492.758 Y axí, fonch necessari proveir subiectes per estos
ofﬁcis o, per millor dir, los ofﬁcis als subiectes,759 que·ls y avia boníssims; y axí, elegiren en vicari al pare fra Jaume Roqueta, que encara
no tenia cumplits dotze anys de hàbit, y perseverà en son ofﬁci ﬁns a
la ﬁ del trienni. Elegiren760 en procurador al pare fra Augustí Galceran
de Gualbes, també frare jove, que encara no tenia set anys cumplit<s>
de religió. Però no perseverà en ell, perquè no·l tingué sinó des de 9
de octubre de 1492 ﬁns a 17 de abril de l’any següent de 1493, que no
u fonch761 set mesos —no sabem la causa—; y en son lloch elegiren
al pare fra Jaume Negrell, que al principi del trienni era vicari. Per
estes mudançes, y per altres coses que ans avien preceït y per altres se
seguiren, se sospita que no estava la mar tan sossegada com altres
vegades.
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[p. 109] Trienni del pare fra Guillem Fuster762 {1495-1498}
Dos mesos avia que estava aquest convent sense prior, després que
acabà lo pare fra Gabriel Andreu son trienni, perquè no vingueren los
conﬁrmadors de la futura electió. Y no sé a qui atribuir lo descuyt, o
al pare prior passat, per no aver avisat ab temps de la vacació de la
casa; o a nostre pare general, per no aver enviats los ministres per a
tal effecte. Però de quisvulla que sia la culpa, importa poch. Vist que
no eren vinguts los conﬁrmadors ni sabien noves d’ells, determinaren
de enviar un763 propri, que fonch en lo mes de dezembre. Y creuria yo
que ab aquesta occasió /que/ molts escrigueren a nostre pare general
informant-lo dels negocis d’esta casa, que segons molts indicis estàvan
mal entaulats y tenían grandíssima necessitat de remey; y axí, los conﬁrmadors, que encara que no sabem qui foren ni de ont vingueren,
portaren pleníssim poder per a visitar tam in capite quam in membris.
Les causes que y agué per a que estos pares vingueren ab semblant poder y commissió no las podem deduir clarament, ni sabem a
qui donar la culpa dels descuyts que y764 avia en algunes observàncias
de la religió, si fonch de part del prelat, a qui incumbeix
incumbei de ordinari
zelar-les; o si per part dels súbdits, per no estar ab tanta quietut com
convenia. Però
rò si coniecturas valen en aquest cars, yo ccreuria que la
principal causa
usa d’estes inquietuts y desasocegos fonch lla poca assistèntia del superior
perior en lo convent, perquè verdaderament
verdaderamen me espanta
y admira les vegades que
que·s
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e·ss lllitx
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tx q
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ue a
ue
anava
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Y axí, estant lo prelat fora casa molt temps, donà occasió a
que no·s guarden ab rigor las cerimònias y observàncias de la religió, que
no sens causa mana lo dret, axí divino com humà, que los prelats
asistèxcan en sos districtes y entre sos súbdits, y lo pastor entre ses
ovelles. Bé poria ser que lo pare prior tingué<s> alguna escusa en fer
per si mateix les provisions del convent perquè, com vérem en son
trienni, renunciaren molts dels ofﬁcials, y·ls feren altres de molt jóvens
y que encara no tenien experiència de coses. Y sent amich del proﬁt
de la casa y mirar per les malles —y guanyen-se’n moltes si·s fan les
provisions en son temps—, li parexia que no u farían tan bé766 com ell,
que ya la tenia molt llarga, per tenir tants anys de hàbit, com diguí al
principi de son trienni; y per ço, anava y venia tantes voltes, y volgué
fer per sa pròpria persona lo que avien de fer los ofﬁcials.
De què, al que yo imagine, se degueren agraviar los procuradors,
cellerer y los demés, que no·s pot negar que si dits ofﬁcials entenen o
imaginen que son prelat no·ls té ab la opinió que ells merexen, o que
no té la conﬁança d’ells com convé, o que no són per a executar los
ofﬁcis y obediènties que·ls té [p. 110] acomanades, no dexen de sentir-se
molt de assò. Y de aquí resulten mil murmurations de uns y altres,
y dient que lo principal cuydado dels prelats és asistir en lo chor y
vacar en les coses espirituals, conforme mana nostra constitució;767 y
perquè ell puga a estes, ha de comanar las cosas temporals a persones
diligentes y cuydadoses en què ell pugue descuydar.
Però com los súbdits veuen que de l’accessori fan principal; y
que, per cuydar tant del temporal, val manco lo espiritual; y que per
coses de poca
a importància y frívolas prenen occasió de passejar-se y
no estar en casa, com mana la orde y lo dret, també a eells los vénen
tentacions dee fer lo matex. Y com no y ha lloch per a ttants, de aquí
començen less envejas y les inquietuts, y a irritar-se los ànimos, que
aprés és difﬁcultós
cultós negoci
ccii quietar-los.
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electors y768 que no poguessen elegir de aquesta vegada algun769 religiós
de la pròpria casa en prior. Y axí·ls desenganyaren, ya des del principi
que entraren en electió, que no perdessen temps en axò; y que mirassen
ab molta maduresa y cordura qui·ls estaria millor dels religiosos de
la orde fora de la pròpria casa que fos prudent y neutral —cosa que
en tot temps és necessari, y molt més al temps que los ànimos estan
encontrats—; y que aquest negoci lo acomanassen a Nostre Senyor
molt de veres, ab devotes y fervoroses orations, desapegant-se de sos
propris interessos y pretensions.770
Y ha’s de creure que u feren d’exa manera y que Nostre Senyor
los ohí, puix ab771 gran conformitat elegiren en prior al pare fra Guillem Fuster, profés del monestir de Sanct Gerònym de Vall de Hebron,
persona ya de madura edat y de molta experièntia y maduresa,772 lo
qual fonch conﬁrmat a 13 de febrer de 1495, entre deu y onze ans
de dinar, de manera que estigué vaca y sens prior la casa, per causa
d’estos negocis y entre anades y vingudes, quatre mesos.
Fonch aquest pare lo segon prior que tingué esta casa foraster
—vull dir que no era ﬁll ni profés d’ella—, que com vérem en la pàgina 200,773 lo primer estranger o de casa agena fonch lo pare fra Jaume Tàpies, també [p. 111] profés de Vall de Hebron, avent-la regida
sempre ﬁlls de la pròpria casa des de que fonch fundada ﬁns en aquell
punt, que discorreguéran més de sinquanta-sinch anys; y després que
ell acabà son trienni, la tornaren a governar ﬁns aquest temps, que
passaren més de vint-y-tres anys.
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Elegiren775 en procurador al pare fra Joan Feliu, persona ben exercitada
y destre en aquest ofﬁci y càrrech, puix ans de ser prior lo avia tingut
dos vegades, y després de prior, altres dos —de manera que aquesta
era la quinta vegada—, y tenia ya més de 25 anys de religió.776 Caxers foren el pare prior passat, fra Gabriel Andreu, y lo pare fra Pere
Benajam. Donà l’hàbit de nostra sagrada religió lo pare prior al pare
Simon Álvarez, de nació castellà —y fonch un trienni procurador—,
a fra Salvi Aspriu y a fra Martí de Sayas. Y rebé un sastre per donat
qui·s deya Pons Soquer.
En777 aquest trienni no·s feren obras de importància, si no fonch
posar l’aygua dins de la cuyna, que fonch, y és, cosa de gran regalo y
descans per lo cuyner y cellarer, y gran occasió de que se aparelle per
al convent lo necessari ab netedat y policia. Y perquè·s no·s rompessen
les vidrieras del refetor y de la capella de Sanct Sebastià, compraren
ﬁl de ferro y feren a manera de ret o, segons deyen antiguament, los
feren capas. Una778 devota viuda, qui·s deya Castellona,779 féu un càlser
que costà vint-y-nou lliures.
Lo demés temps de aquest trienni se empleà en reparar y realçar
coses que amenaçaven780 ruynes; y en pagar molts deutes que restaren
del trienni passat, per lo qual fonch necessari y forçat manllevar algunes
quantitats, y particularment lo convent de Sanct Gerònym781 de Vall de
Hebron, com a bons germans, nos dexà cent y setze lliures a for de
censal o a sou per lliura. Veritat és que en los tres anys no volgueren
cobrar les pensions, que sumaven deset lliures y vuyt sous, sinó que
las donaren en recompensa dels treballs avia passats en aquella casa
un frare llech
h d’esta, qui·s deya fra Berthomeu T
Tort, molt gentil ofﬁcial
y destre mestre
re de cases, que féu allí lo campanar tant famós
fa
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ra gozen y veem tant ben acabat,782 que tot eestigué en son
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m
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d
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et per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
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al na
a C
Castelló,
astell
lló,
ll
ó tal com apareix a la pàgina 269.
780. Manllevar
nllevar (al man
manuscrit
nuscritt M
Matllevar)
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l ar) cen
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nsal a Vall de Hebron
Hebron, escrit al marge
dret per una mà diferent de la de
d l’autor.
or.
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r
781. fer lo campanar de V
Val
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all de
de Hebron,
Hebr
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o esc
on,
eescrit
rit al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.
ant
n JJeroni
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ni de
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Va
782. El campanar de S
Sant
Valll d’Hebron era de p
planta poligonal,
esvelt, compost de tres cossoss su
ssuperposats
uper
perrp
pos
o ats
at am
amb
mb ﬁ
ﬁnestres
n tres i coronat pe
nes
per un capitell cònic, tal com es pot apreciar en dibuixos d’aquest desaparegut monestir jerònim (Gaietà
BARRAQUER I ROVIRALTA
IRALT
LTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer
p
tercio del
siglo XIX, vol. 2, p. 246, 250, 254).
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lloch y és rahó que correspongam a la bona germandat que sempre
avem tingut ab aquell convent, y ara, en aquesta occasió, la y avia
major per tenir lo prior ﬁll de allí.
Una de les coses en què <tingué> més cuydado lo pare prior
en son govern fonch en cercenar y reprimir les anades de Barcelona,
sense altres —que són com una gotera contínua, que par no sia res
y, a durar, és demasiat lo dany que causa—, que com tinch observat,
se gastàvan allí cada semmana set y vuyt sous; y algunes n’i avia de
13 y 14 sous, que per aquell temps era més que ara 30 sous; y quant
venia al cap de l’any, era gran lo trench.
Y no faltà en [p. 112] la visita qui u zelà y, per ço, lo pare prior
procurà que·s remediàs semblant dany y gasto. Y s’ha de pensar que
lo pare prior devia ser lo primer qui guardava esta recol·lectió, que
en estes coses és important negoci poder dir com altre Gedeon: “quod
me videritis facere, facite”.783 Y axí, se gastava molt poch en Barcelona
ni llegim que lo pare prior anàs a Barcelona ni a altra part fora del
térmens de casa, si no fonch una vegada, a la ﬁ del trienni, que anà
a sa terra, que degué ser per alguna cosa de importàntia y de necessitat. Y més, tinch notat que a penas, si no fonch lo pare procurador
per anar a Aguiló y a Igualada per a comprar forment y sivada, algú
isqué dels térmens784 del monestir, cosa que és de molta substàntia y
importàntia per a que los seglars nos tinguen lo respecte y reverèntia
que·s deu a nostre sanct hàbit y sagrada religió, perquè de la molta
freqüentació y de veure’ns molt a menut, se’ns pert lo respecte.
En lo principi
p de aquest
q
trienni y en lo primer
p
any
y y agué altra
ncara no devien de estar apagadas algunes ﬂammas del
visita, que encara
ava encès lo trienni passat. Però ab lo favor divino y ab
foch que estava
la prudència de tant bon prelat y valerós vicari, com er
era lo pare fra
Augustí de Gualbes, se apaciguaren totes aquelles relíq
relíquies, que en
casions impo
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orta
rta molt
rt
molt
mo
l q
uee llo
u
o prior y vicari estiguen
e
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importa
que
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parres
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ns
es
conformes, y que los pares
al preesconssol
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ats en u
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lat. Y quant y ha alguns d
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per sa culpa y
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eseeng
nganyass
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desenganyassen
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o tindrien
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riien
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n tant
ttan
an
nt br
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ses culpes y misèries, no
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atrevir-se contra
r pes
re
sàss een
n lla
a car
ra sense ningun ttemor de Déu,
sos prelats y dir-los quatre
pesàs
cara
ls afavoriran.
afavo
vvo
ori
rira
ra
an. Lo
o qual no trobaren
trobare en lo pare
conﬁant en alguns que·ls
alceran Aug
gus
ustí
tí d
e Gu
G
Gual
ual
albe
bes,
s que en assò ti
s,
vicari, fra Galceran
Augustí
de
Gualbes,
tingué valerós
pit y particular
ar gràtia, y a
ajudà
judà
ju
dà
à m
molt
ollt en
olt
e a
assossegar
ssossegar algune
algunes tempestats
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783.
784.

“Quod
uod me facere videritis, hoc facite” (Jt 7,17).
Provisions,
visions, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
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De785 manera que lo pare prior reparà, tot lo que pogué, algunes
coses que amenassaven grans danys; y realçà altres que s’anaven caent,
axí en lo spiritual com en lo temporal; y donà molt cumplidament lo
necessari al convent y, en calsar y vestir, tant com se sàpia de algun
altre prior predecessor seu, segons los gastos que·s troben en los llibres. Finalment, ell acabà son trienni lloablement, com se diu en lo
Capbreu Vell, a ont estan continuats los priors; y se li ha de agrair
més que dexàs la casa en pau y quietut, que no que agués fets monts
y valls sense ella.

785.

Vestuari,
tuari, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
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[p. 113] Primer trienni del pare fra Augustí Gualbes786 {1498-1501}
Acabat lo trienni del pare fra Guillem Fuster, fonch elegit per
prior d’esta casa lo pare fra Galceran Augustí Gualbes, que era vicari
y profés d’esta matexa communitat. Tenia dotze anys, o cerca d’ells,
de religió quant lo elegiren. La conﬁrmació fonch a 15 de febrer de
1498, encara que no he pogut saber qui foren los conﬁrmadors. Però
quisvulla que fossen, foren molt diligents y punctuals en venir, perquè
no y agué des de la vacació del pare prior passat ﬁns a la conﬁrmació
sinó un dia al mitx: acabava son trienni lo pare fra Guillem Fuster a
13 de febrer y a 15 del matex mes y any ya estigué conﬁrmat, a les
dues hores787 ans de dinar.
Elegiren en vicari al pare fra Jaume Roqueta, que ya u era estat
altra788 vegada en temps del pare fra Gabriel Andreu. Feren procurador
al pare fra Joan Feliu, que a bon segur devia saber molt bé lo ofﬁci,
puix lo avia exercitat sinch triennis, que par que y ha personas que
naxen ab aquex ofﬁci, com se’n conexen alguns en la orde. Caxers
foren789 los pares fra Pere Benajam y fra Jaume Negrell. Vestí l’hàbit
de la sancta religió lo pare prior a quatre frares: a fra Pere
Arnau, a
P
fra Jaume de
Guassó.
e Azavedo, a fra Miquel Jorba y a fra Bernardí
Bern
També rebé dos donats: lo hu d’ells se deye Bernat Mon
Montserrat Tort y
l’altre Guillem
m Pràxens.
Faltaven
n moltes obres p
per
er acabar y, per la pobresa de la casa y
a
ud
dir
i ab
b la d
illig
igèn
è cia que volgué
poca renda, no podían ac
acudir
diligència
volguéran a la perfectió d’elles perquè, com
m anave
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en coteja
cotejant
ant lo poder, anaven
ana
regulant
r, y segons lo
lo pes de
de la
la bossa,
bosssa, anava pujant la obra. Y790
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nn
ni see acabaren
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x Devien
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vicis, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
l
celdes
des se acabaren, escrit al marge dret.
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y las de la part de l’hort, perquè las que791 són a la part de mitjorn no
era possible, puix la paret y portalada no era feta y, com veurem, se
féu en aquest trienni, després de aver acabades les celdes que anam
dient, que com se mostra en los llibres clarament per los gastos que
y ha y diuen que compraren les pedres per la portalada y per la paret792 devantera, usant del matex terma que use lo llibre; y que tenían
en la montanya de Montjuïch qui trencava la pedra y carreters qui la
portaven al monestir. Tenien mestre de cases,793 fusters y serradors, de
què·s troben prou gastos. Esta és la paret que està des de la capella
de Sanct Sebastià ﬁns al cantó de la torra.
Una escala emblanquiren y la acabaren. No sabria dir quala de
les dues del claustro és. També794 se escriu que feren los cellers per
tenir lo vi, però com no·s trobe més distinctió, no sabria dir si són los
que ﬁns al dia de vuy estan en peu y·ns servim d’ells, o si són altres.
[p. 114] Estas obras feren aquells pares ab tots los avanços possibles,
y entre los demés fonch fer una fornada795 de cals y obra. Y specialment feren molta teula, que la agueren ben menester per la796 taulada
que feren per cubrir la paret, que·m dexe de dir que avien feta ﬁns a
l’altra, que és lo quarto del claustro de mitjorn.
En los avanços dels ofﬁcials y mossos, encara que no·s poden
dir totes les trasses per menut que llavors feren per estalviar un real,
totavia ne diré una per a que ab ella se veja les demés que devien
tenir, que tot és menester per a viure:797 tenia en aquella hora lo convent abundància de vi, per la gràcia de Déu, no sols per son sustento,
però encara ne venían moltes càrregues y tenían taverna en Barcelona;
y un home, qui·s deya mestre Joan Texidor,
T
Texidor
r, tenia a càrrech
càr
de vendre lo vi y donaven-li
naven-li un tanto per lliura. Y d’esta manera y guanyaven
lo que y guanyaria
nyaria lo taverner y lo que més és, que venien
ven
lo bon vi
y compraven-ne
-ne altre que no u fos tant per a donar a lla companya,
que·n beurían
n més que dee a
aygua
ygua
yg
a ssii fo
ffos
os bo
b
bo,, que sempre llo món és de
una manera y sempre se ttroben
roben ﬂa
ﬂamenchs
amenchs
hs per lo món. De manera que
qui feya aquestes
estes trassess per av
avançar
van
nça
ç r un real, bé·s pot pensar que·n
emblants, qu
ue si en
n cco
osa
as de obres
obres no·s té compte
com
faria altres semblants,
que
cosas
ab assò,
no·s pot moltt passar molt
mol
olt avant
avan
an
a
nt ab
b elles
es perquè, com són
s
una febra
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contínua que rosega los ossos y se n’entra ﬁns als molls, /que/ quant
manco se acàtan, està tot acabat.
Per798 la capa de brocadillo compraren una fresa que costà trenta
lliures de prima compra, la qual vené un capellà de Tarragona, que
si ara la aguessen de comprar, no la aurían per doblat preu. Veritat
és que no estava del tot acabada y la agueren de accommodar millor
del que estava.
Algunes personas devotas feren en aquest trienni algunas charitats. Una d’ellas, que·s deya799 Magdalena Castellona, ultra sinquanta
lliures que manà fossen esmerçades per certes misses celebradores en
dit monestir, donà dos tasses de argent y un tros de crestall, lo qual,
tot, fonch sufﬁcient per fer un càlser. Y ab tal determinació ho vené
lo convent a un argenter per a que fes dit càlser. Però com ell ni feya
lo càlser ni podían cobrar lo preu d’ell, ans posava lo cap entorn, determinaren, puix tenían ya prou càlsers, que pagassen la quantitat que
devia lo argenter, que era de dotze lliures y tretze sous, al brodador en
part de paga de dita fresa; y li consignaren dita quantitat ab voluntat
sua y restant a son càrrech de cobrar-la del matex argenter.
[p. 115] Mossèn800 Pujasola —entench que era un mercader molt
poderós— donà una branca de coral, la qual veneren; y lo preu d’ella,
que foren quatre lliures setze sous, també lo aplicaren801 per la fresa de la capa de brocadillo. Misser Damiano —entench que aquest
misser Damiano fonch aprés religiós d’esta casa, y·s digué fra Damià
Marruff y era genovès802 de nació— féu uns vestiments de rèquiem de
seda negra. No sé si són los matexos de803 q
què ﬁns vuy
y usam. Mossèn
Severí envià des de Çaragoça una image de Nostra Seny
Senyora per a fer
correspondènsia
nsia a la verònica de Nostre Redemptor y Se
Senyor que féu
en son804 temps
mps lo pare fra Gabriel Andreu.
La capella
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ten
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davant
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aquest temps.
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l’Estany,806 que com no·l nomenen per son propri nom, yo tampoch no·l
sé adevinar. Est senyor donà per dita obra sinquanta reals. Misser807
Rovira808 també donà per dit effecte un dobló.
Una809 dona, que·s deya Joana Miranda, muller de un bastaix de
Barcelona, també dit Miranda, dexà una casa al carrer de les Moles
en Barcelona; y manà fos venuda y lo preu d’ella servís per la obra
del monestir. Lo qual se executà en aquest trienni y tragué d’ella dotze
lliures.810 Però encara que fonch cosa poca, totavia ajudà als intents del
pare prior y convent. Ajudà-li811 també que cobrà en son temps setze
lliures que eren proceïdes dels béns de mossèn Joan Ginebret, notari,
de qui parlàrem més extensament en la pàgina 252,812 avent ya acabat
de liquidar813 dita herència.

806. L’abat de Santa Maria de l’Estany entre 1472 i principi del segle XVI fou el
doctor en decrets Gabriel Rovira (Antoni PLADEVALL I FONT i Jordi VIGUÉ VIÑAS, El monestir
romànic de Santa Maria de l’Estany. Barcelona: Artestudi, 1978, p. 154-156). De fet, un
dels escuts de la galeria de llevant del claustre correspon a aquest llinatge (Francisco de
Asís FERRER-VIVES, Heráldica del monasterio de San Jerónimo de la Murtra, p. 5).
807. Misser Rovira, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
808. El cronista desconeixia que l’abat de l’Estany i misser Rovira eren la mateixa persona (vegeu nota 806).
809. Joana Miranda, escrit al marge dret.
810. El testament de Joana Miranda fou redactat el 22 de gener de 1465 i publicat l’1 de maig de 1467 a instància del prior Joan Say i del prevere Hipòlit Alberich,
que n’eren marmessors (AHPB, Antoni VINYES, Liber testamentorum, 1427, setembre,
24 – 1480, març,, 21, f. 135r-136r).
135r 136r). Malgrat que són dues dates tan distants
dista
amb relació
a la referència que dóna el cronista, més de trenta anys, no hi ha dubte
dub que es tracta
de la mateixa persona,
rsona, ja que en el testament apareix com a vídua de Joan
J
de Miranda,
macip de ribera de Barcelona, i que la publicació del testament va fer-se
fer- a l’entrada de
la casa de la difunta
unta que estava al carrer de les Moles, el mateix que apareix
ap
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crònica. Com que
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813. Fra Martí Sayas, escrit al marge dret per una mà diferent d
de la de l’autor.
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Quant féu professió fra Martí Sayas, donà quoranta reals per
ajudar814 a proseguir las obras que·s fèyan en casa. Fra Jaume Azavedo, també quant féu professió, dexà sexanta-quatre reals perquè adobassen los òrguens. Devia ser músich o molt amich d’ella, puix acudí
aquí en aquexa necessitat, si ya, donch, no fos tanta que compel·lís815
a quisvulla que no u fos remediar-la o redemir la vexació que dóna
un instrument mal temprat. Executà lo pare prior aquesta dexa y féu
adobar los òrguens. Però no n’isqué tant barato com pensava, que
quinze lliures li costaren.
Lo816 comte de Trivento817 vingué en esta ocasió a esta casa y
donà alguna charitat. Lo818 matex féu lo archebisbe de Çaragoça —no
sé lo seu nom propri—, que vingué ab dona Joana,819 sa germana.820
Mossèn Gerònim Rajola dexà en son testament deu lliures perquè d’elles
[p. 116] vestissen un frare; y sinquanta sous per ajuda del cap de la
yglésia, que devían llavors tractar de fer-lo. Però no·s féu tant prest.
Totavia, cobrà lo pare prior la dexa.
Compraren-se821 en aquest trienni moltes dotzenas de pregamins
que serviren per acabar lo dominical y los ofﬁcis de las matinas de
las festivitats de Nostra Senyora, que són dos tomos grans. Sense estos extraordinaris no·s podie excusar lo gasto ordinari del822 menjar y
vestir, lo qual provehí lo pare prior ab lo compliment que·s desijava,
donant túnicas,823 escapularis y estamenyas. Comprà un matxo jove
per setze lliures.
Una824 cosa molt en particular los donava pena en aquell temps
als pares conventuals d’esta casa,, y era lo censal de cent y setze lliures
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pensió, com ya vérem en la pàgina 264;825 y axí, per llevar-se d’esta
pesadumbre, procuraren tot lo possible en què·l lluïssen lo més prest
fos possible, encarregant molt al pare prior ho tingués en memòria. Lo
qual executà ans que acabàs son trienni lo pare fra Gualbes, que cert
rahó era, puix no tenían altre censal en casa que pagar, sinó aquex,
que·l traguessen del món, quant més de casa.
Dos plets que avia alguns anys que aquest convent los remolcava y sustentava se remataren826 en aquest trienni. Lo hu fonch de
gran molèstia, y de poch proﬁt a la ﬁ ﬁnal, y era acerca de un vincle
que pretenia la casa dels béns de un avi del pare fra Gabriel Andreu,
que fonch prior lo trienni passat, que també se deya mossèn Gabriel
Andreu, mercader de la ciutat de Tarragona, lo qual vincle pertanya
al monestir per ser mort Joan Andreu, germà de nostre frare Gabriel
Andreu, sens ﬁlls. Y sa muller, qui·s deya Marió Andreua, no volgué
tornar los béns aprés de ser mort son marit, Joan Andreu, ans féu
hereva una neboda sua, ﬁlla de mossèn Aymerich Dezprats, donzell de
Tarragona. Y estant allà la cort y Audiència Real, anà allà lo matex
pare fra Gabriel Andreu, ab altre frare y un moço, y estigueren allí
més de sinch semmanes, y isqueren-ne ab la sua, alcançant sentència
a favor. Però foren tants los gastos, que de cent y setanta lliures que
valien dits béns, no n’agué la casa sinó sis lliures sis sous y vuyt, com
més distincta y llargament està notat en lo Llibre de la Caxa y en lo
de les despeses, de mà del pare procurador, fra Joan Feliu (foli 190).
L’altre plet fonch de més importància, honrra y proﬁt, que durà
sexanta-y-sis anys, des827 de l’any 1433, que·s començà, com se digué en
la pàgina 159,
9,828 ﬁns en aquest trienni, que [[p. 117
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en dot a dit monestir, juntament ab altres rendes. Y per no tenir-los
tant clars y llests com convenia, ni lo nostre fundador tant cautelós en
aquest acte particular com acostumen de ser los mercaders —fonch-ho
ell prou en altres coses—, tingué est convent molts plets y contencions
sobre aquestos llochs, com vérem al principi.
Y aprés una monja de Sanct Pere de las Puellas de Barcelona,
dita Eleonor de Requesens, néta de mossèn Garau de Huluja, qui fonch
senyor dels llochs de Gra y Concabella, pretengué dret de llegítima en
los béns de sa mare, que fonch ﬁlla del dit mossèn Garau de Huluja,
y també hereva de son pare y, per consegüent, de dits llochs; y sense
posar-hi més sal, executaren lo lloch y castell de Gra per dotze mília
sous, que són sis-centes lliures, no tenint-hi sinó sinch mília y trescents sous, que són dos-centes y sexanta-sinch lliures, de manera que
se avien adjudicades tres-centes y trenta-sinch lliures més. Lo qual
lloch posseyren alguns anys, ﬁns en l’any 1437, que la reyna dona
Maria pronuncià sentència en favor del nostre monestir, adjudicant y
transferint la posessió de la senyoria al·lodial del castell y lloch de Gra
al nostre monestir ab sinch lliures de cens cad·any pagadores a Nostra
Senyora de Agost, servats los drets a cada una de las parts sobre la
proprietat y alou ﬁns a que vingués a sentència difﬁnitiva.
Esta831 sentència difﬁnitiva estigué a donar-se des de l’any 1437 ﬁns
en aquest de 1499, de manera que pledejaren acerca de assò sexan<ta>dos anys,832 però sempre les sinch lliures dels censos aquest convent les
rebé del monestir de les monges de Sanct Pere. En aquesta sentèntia,
la qual fonch donada per don Joan de Aragó, compte de Ribagorça,
llochtinent general
eneral del rey don Ferrando, a 7 de maig de 1499, se declararen molts
ts puncts. Lo primer d’ells és que la senyoria al·lodial del
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aquelles sis-centes per les quals feren la exequtió sobredita, com constà’s clarament y·s provà evidentment que lo monestir de Sanct Pere
avia rebut lo restant que li tocava dels béns del pare de la dita monja
Requesens per rahó de legítima y per les despeses fetes.
Lo quint, que attès que lo monestir de Sanct Pere avia pagat
cad·any, des de la sentència que donà la reyna dona Maria, de què ya
avem feta memòria en la precedent pàgina, ﬁns al present dia a nostre
convent les sinch lliures de censos per rahó de la senyoria alodial, que
a rahó de vint mília per mil valen cent lliures de proprietat, declara
dita sentència que·s puga retenir lo monestir de Sanct Pere altres cent
lliures per lo preu de dits censos, sense las cent que s’aturava per rahó
de la legítima y despeses. Últimament, declara dita sentència que les
quatre-centes lliures que tenia lo monestir de Sanct Pere, a compliment
de les sis-centes lliures per a què fonch feta la exequutió del castell de
Gra, les avia de restituir al nostre convent, juntament ab los interessos
des del dia que fonch feta la executió o insolutum datio, que a rahó
de vint mília per mil sumaven mil tres-centes y vint lliures; y també
que pagàs per rahó del lluïsme sinquanta lliures.
Esta fonch, en summa, la resolució de la sentència, la qual tenim en forma escrita en pregamí y sagell real en ella, closa per Pere
Bell-lloch, escrivà del rey, notari real,834 y està en nostre arxiu. Però lo
monastir de Sanct Pere no volgué estar a ella ni obeir-la, parexent-li
que era molt grassa y favorable per a nosaltres; y axí, apel·là, pretenent
que era injusta. Y encara que lo nostre monastir tenia ya poder per
executar-la y posar en obra lo que ella declarava, però agué de prestar
cautió y·s tornà
rnà molt de propòsit altre vegada lo plet.
Y veent los pares d’esta communitat que per ventur
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summa, conté esta concòrdia que lo monastir de Sanct Pere no aja de
pagar al nostre monestir, de aquelles mil tres-cent<es> y vint lliures
y las sinquanta del lluïsme, sinó sols mil lliures. Esta concòrdia rebé
mossèn Pere Faner,837 notari de Barcelona, a 16 de juny de 1500.
Les quals mil lliures rebé lo pare prior en aquest trienni; y d’elles
lluhí y quità lo censal de cent y setze lliures que838 feya al monestir de
Sanct Gerònim de Vall de Hebron, com ya està dit abans, en la pàgina 271;839 y féu vestuari als religiosos, que·n devien tenir prou necessitat; y lo matex any foren esmerçades sobre lo matex castell de Gra,
del qual era senyor útil mossèn Perot Bosch, sin-centes lliures, y sobre
la ciutat de Barcelona, tres-centes y vint-y-dues lliures, de manera que
lo convent cobrà la proprietat <y> preu per què fou feta la executió,
que eren sis-centes lliures, y lo demés que avem vist.
També cobrà840 de mossèn Francesch d’Orís, per la evictió que era
tingut al monestir en los gastos y despeses que·s feren en aquest plet
per via de satisfactió, cent lliures. Veritat és que no las pagà promptament, sinó que les anava pagant cad·any de deu en deu lliures, y
donaren-li nou anys de temps. Y sense estes quantitats que cobrà lo
monestir, li restaren netes y franques sinch lliures de censos cada any
sobre lo matex lloch de Gra. Aquest és lo plet tant famós y del qual
se alcançà victòria, ab lo favor divino, molt cumplida y meresqué lo
pare prior gozar de los despojos, que diu lo castellà, y dels fruyts de841
tant grans treballs se avían passats en ell. Per occasió de aquest plet
entench que prometeren de dir la tercera oració que diem aprés de
matines, de sanct Yvo, aquells pares per a que Nostre Senyor, per lo
mèrit d’est gloriós
oriós sanct, nos donàs la justícia que y tení
teníam y en què
anava molta part de la renda d’esta casa.
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[p. 120] Segon trienni del pare fra Augustí Gualbes842 {1501-1504}
No foren menester moltes rahons ni persuasions, acabat lo primer
trienni del pare fra Galceran Augustí Gualbes, ni crech yo que los pares
conﬁrmadors, que no tenim notícia d’ells qui foren, tingueren molta
difﬁcultat o treball de regular moltes voltes los vots dels electors per a
que la electió tingués lo bon succés que tots desijaven. Avían molt ben
experimentat los religiosos d’esta casa en843 lo trienni passat la maduresa
y prudència que avia tinguda lo pare fra Gualbes en son govern; y la
observància de la religió, quant se era augmentada en lo temps que ell
tingué a càrrech de zelar-la, guardant-la ell primer en sa persona; y lo
que més és, veure los ànimos de tots ells tant sossegats y quiets, que
era causa bastantíssima per a fer gràcias al Senyor y de procurar que
las cosas de sa casa se conservassen en lo ser que ara tenia.
Y axí, per a que tinguessen bon effecte los bons desigs que tenien,
determinaren de elegir altre volta al matex pare fra Galceran Augustí
Gualbes; y fonch la conﬁrmació d’esta electió a 17 de febrer de 1501,
que /tampoch/ com a l’altre conﬁrmació no y agué sinó un dia al mitx
entre la vacació
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Y perquè fos més fort lo nuu de aquesta unió y ajudàs846 al<s>
propòsits que tenían, elegiren en procurador al pare fra Pere Benajam,
persona molt religiosa, de molta conﬁança, y que en son tracta tenia
molt gentil847 terme y era per tractar ab reys y altres persones graves,
al qual se affectionaven per aquest respecte, y més encara per sa bondat y sanctedat, com per avant se’n dirà alguna cosa.848 Tenia ya, com
lo feren procurador, més de vint anys de hàbit, cosa que és de alguna
consideració en semblant<s> ofﬁcis.
Caxers feren al pare fra Joan Feliu, que ya era hora descansàs
y que l’absolguessen de l’ofﬁci de procurador, que avia tingut sis triennis, que n’i ha per consumir la vida de un home. [p. 121] L’altre849
caxer fonch lo pare fra Jaume Negrell. En aquest trienni donà l’hàbit
lo pare prior sols a fra Pere Ximenis. Alomenos, per los llibres no·s
trobe que·l donàs a altre.
La850 més principal obra que·s féu en aquest trienni fonch lo sortidor del mitx del claustro, obra de molta primor y artiﬁci, com tots
veem; y que quantas personas curioses lo miren y nòtan de propòsit
diuen que és una de les coses ben fetes y acabades, y ab tanta art
com àjan vist de son tamany y proportió; y com a tal la judicà lo rey
Phelip segon de Castella quant vingué a esta casa en lo any de 1585,851
com se dirà en son temps y lloch. Y podie-u ell molt ben fer, perquè
de son natural era inclinat a l’architectura y era estremat ofﬁcial, en
què·s divertia moltes vegades, com se mostrà en la obra del monestir
d’El Escurial, tant famós, que ell començà y·l véu acabat en sos dies,
cosa tant peregrina y rara que la tenen per la octava maravella del
món,852 y és fama que la traça passà per ses mans y dig
digué son parer
—y molt acertat.
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lliures y agueren de comprar alguns materials, com foren canons de
llautó, una imatge per posar en lo mitx y altres coses, que tot junt
estaria al peu de setanta lliures o, a molt tirar, setanta ducats, cosa
que si al dia de vuy se agués de fer, no·l farien per dos-centes lliures
—no vull dir més.
Altra855 obra se féu, que apar que no sia res y costà més de<l
que> alguns pensen, que fonch empaymentar tota la entrada de la
portaria. Y si no és que feren dues fornades de cals y obra de rejoles
y teules, aguera costat molt, particularment per respecte dels mahons,
que foren menester molts. Y per acabar de perfectionar y lluir algunes obres que estaven ya fetes y exutes, compraren més de sinquanta
quintars de guix, que no faltava ànimo al pare prior per a continuar
les obres. Però no pogué fer lo que desijava, perquè en lo primer856
any de aquest trienni, que fonch en l’any de 1501, y agué pestilèntia
dins de la ciutat de Barçelona y en lo contorn d’ella.857
Ab858 tot axò, no dexà de comprar draps, burells y blanquets, los
que foren necessaris per859 lo vestuari dels religiosos. Comprà un matxo
y una mula per al servici ordinari de casa y, quant anà a capítol general,
a la tornada, passà per València y allí comprà vuyt860 dotzenes de tasses,
a rahó set diners la pessa; quatre dotzenes de jarros, a rahó quatorze
diners; molts plats y escudelles, grans, y xichs y de diverses maneres.
Algunes persones devotes afavoriren al<s> bons intents del pare
prior ab ses almoynes861 y charitats. La una d’elles fonch lo senyor
mossèn Gabriel Miró, canonge de la seu de Barçelona, que donà per
ajuda de la obra que
q
feyen
y
dotze lliures. [p
[[p. 122]] Mossèn862 Joan Ortigues també donà altres dotze lliures per fer una cambr
cambra o aposento
en què ell desijava
esijava recollir-se.
r
Però fonch Nostre Senyo
Senyor servit863 de
portar-lo en altre que may se acabarà, que fonch a l’altre vida, y axí lo
pare prior pogué
voluntat.864 Lo duch
gué dispondre de aquells diners a sa volunta
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de Calàbria865 vingué a esta casa y també dexà alguna charitat, encara
que866 no fonch de molta importàntia. També vingué un embaxador de
Venècia a visitar esta casa, però no·n resultà molt proﬁt. Estas cosas
són las que he pogudes trobar que succeïren en aquest segon trienni
del pare fra Gualbes que pertanyen al temporal.
Lo que toca al govern spiritual, encara que no·s trobe d’el scrit,
bé·s pot pensar, puix no consta de altre cosa en contrari, que degué
anar de tal manera que no tingueren los pares visitadors molt en què
entendre en reparar descuyts de cerimònies y observànties de la orde,
ni que corregir moltes imperfections dels religiosos particulars, puix
lo pare prior era tant zelós de las unas y tant sol·lícit en corregir y
reprimir les altres, que no y avia necessitat de visitadors per assò.
Y de aquí és que lo pare prior vingué a guanyar tanta fama y
opinió, que per tota la orde era tingut per un home dels més zelosos
y observant<s> d’ella; y tant, que ohí yo a dir a un mestre meu que
algunes vegades venían de Barcelona a visitar al pare prior algunes
persones graves y principals —que per ser ell de noble y il·lustre linatge, com són vuy en dia los de son solar y casa, y·s diuen Gualbes
de Bonaventura, no·s podia escusar de semblants pesadumbres, que
per tals las tenen les persones molt recullides y amigues de la quietut
interior—, may volia exir del claustro per acompanyar-los ni suffria que
algun religiós per estos respectes, ni altres semblants, se acostassen a
la porteria, com veyem que vuy en dia se zela y·s guarda ab rigor per
la gràtia de Déu. Y axí, per tenir ell guanyada esta fama y opinió, la
orde li acomanà en aquest trienni que visitàs lo monestir de Sancta
Engràcia de Çaragoça, lo que ell féu ab molta rectitut y justítia.
Finalment,
ent, ell regí aquesta casa en aquest trienni ab m
molt contento
y aplauso de tots, com avia fet l’altre; y l’acabà ab molta pau
p y quietut,
que és lo ﬁ més principal que en estos càrrechs y ofﬁcis se pretén.
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[p. 123] Tercer trienni del pare fra Gualbes867 {1504-1507}
Sense contradictió alguna, acabat lo segon trienni del pare fra
Augustí Gualbes,868 lo tornàran a elegir tercera vegada; y fonch conﬁrmat
a 20 de febrer de 1504,869 dos dies aprés de la vacació de l’altre trienni,
que no·m dexe de admirar veure la punctualitat que y agué en assò
molts triennis. Los matexos ofﬁcials que avia tingut lo trienni abans li
donaren ara, de manera870 que lo pare fra Jaume Roqueta fonch vicari,
que fonch la quarta vegada; y lo pare fra Pere Benajam, procurador, 2ª
vegada; y los pares fra Joan Feliu y fra Jaume Negrell, caxers. Però871
no perseverà aquest concert ni assiento tot lo trienni, perquè fonch
Nostre Senyor Déu servit de portar-se’n per a ssi l’ànima del pare fra
Joan Feliu per a que gozàs del premi que avia guanyat872 en los molts
treballs avia passats per la obedièntia y per servir a sa pròpria casa.
Fonc assò quasi a la mitat del trienni, aprés de aver viscut en la religió
més de trenta-y-sis anys en ella, ab grandíssim exemple y sinceritat,
com a bon religiós. Y axí, en lloch seu elegiren al pare fra Torralba,
que tingué lo Llibre de la Caxa lo restant del trienni.
Vestí873 lo pare prior en aquest trienni quatre religiosos: lo primer fonch fra
ra Joan T
Tort; lo segon, lo pare fra Damià Marruff, que
ere genovès de nació, lo qual avia fet un tern negre de rrèquiem, com
diguí en lo primer <trienni> del pare prior (pàgina 269
269);874 lo terçer
fonch lo pare fra Gaspar Fontarnau; y lo quart, lo pare fra Pere Alzina,
religiosos de gran sanctedat y bondat,, p
particularment
articularment lo
los dos últims,
com se veurà
à en son lloc
lloch.
ch.
h.
867. Segueix
ueix des de 1504
150
04 a 1507,
1507
0 , escrit
07
esccr per u
una
na mà diferent de la de l’autor. 1504
i 1507 subratllats.
s.
868. Gualbes,
manuscrit
Gualles.
albes, al manusc
u rit Gua
us
G
l s.
lle
s.
869. 1504
4 subratllat.
870. Vicari
ari lo pare fra
a JJaume
aume Roqueta,
Roqu
oqu
ueta, esc
escrit
crit al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.
871. Procurador
curador lo pa
pare
aree ffra
ra
a P
Pere
ere
er
e B
Benajam,
ena
na
ajam
jam, escrit al marge dret per una mà diautor.
ferent de la de l’autor.
872. Mort
rt del pare fra
a JJoan
oan F
oan
Feliu,
eli
liu
u, esc
escrit
crit
r al
a marge dret per una mà diferent de
la de l’autor.
873. Novicis,
vicis, escrit al marge dret per una mà diferent de la de ll’autor.
874. pàgina
ina 115 al manuscrit.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 281

En aquest trienni no sabem se sien fetes obres de importàntia
ni las podien fer per les causes que veurem prest, encara que no dexaren de perfectionar-ne algunes que no estaven acabades,875 segons
los gastos que·s troben en los llibres, que pagaren a alguns ofﬁcials,
serradós, mestres de cases y fusters, y no senyàlan per quina obra. Lo
que sabem de cert és que no y agué descuyt876 en vestir als religiosos,
puix se compraren burells, blanquets, estamenyes ab molt cumpliment.
En lo segon any de aquest trienni y agué molts malalts en esta
casa y·s comprà per ells877 moltes gallines y altres coses de regalo,
que no és cosa nova lo que vuy se usa en la religió, ans bé és cosa
de ediﬁcació y és cosa molt lloable continuar lo que aquells878 primers
sancts pares imposaren. Y en esta refega879 morí, com diguí, lo pare
fra Joan Feliu.
En una cosa fonch molt sol·lícit y cuydadós en aquest trienni,
com també en lo passat, que és cosa de què Déu, Nostre Senyor, és
molt servit, que procurà que los pobres que venían a l’hospital880 tinguessen la almoyna y charitat necessària; y lo que se’ls donava estigués ben apparellat; y la olla estigués calenta al temps que se’ls avia
de donar la sopa. Y féu comprar tela y llens, de què feren llançols, y
també ﬂassades per a que los que restaven al vespre estiguessen, en
sos llits, governats.
Assò matex se és procurat fer moltes voltes en nostros dies, però
no ha tingut a martell, perquè són, los que vuy acuden a l’hospital,
al manco molts d’ells, de tal condició y manera, que [p. 124] més se
q
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se són fets matalap<h>s nous de borra, llansols y ﬂassades, y en dos
dies tot se descompon y·s llança a perdre; y com altra cosa no poden
fer, se’n porten los cordells y cordes dels matalaphs; y rompen les teles d’ells y altres gentileses semblants, que no crech yo que los pobres
de aquell temps ho fessen d’exa manera, si ya no diguéssem que llavors
aquells pares devían tenir més manya en regir-los y més patièntia en
suffrir-los que no fem nosaltres ara.
En ﬁ, com se vulla sia, lo bon prior tingué esta vigilància, en
que la hospitalitat se continuàs y·s donàs als pobres lo necessari; y
als richs y devots que venían a visitar esta casa, se’ls donàs segons la
possibilitat d’ella, moderadament, ab amor y charitat, segons la qualitat
de les persones.
Altra cosa procurà lo pare prior, com a sol·lícit pastor, desijant
lo bé y proﬁt spiritual de881 ses ovelles, que fonch alcançar participatió
dels béns spirituals de la orde de Cartoxa, la qual tenim en lo nostre
archiu treta de pregamí ab son sagell, concedida per lo pare general
del dit orde. Lo matex féu de l’orde dels Predicadors, que882 també està
en nostre archiu en pregamí y ab son sagell, concedida per lo general,
lo pare fra Vicents Bandell.883 La participatió de la Cartoxa fonch en
l’any de 1503884 y la dels Predicadors, en l’any següent de 1504,885 de
què avem de agrair molt al pare fra Gualbes, puix per sa bona diligèntia y per esta causa nos podem enriquir de béns spirituals, essent
participants del bé que en dites religions se fa.886
En lo temporal tampoch no faltaren indústrias per a sustentar lo
ordinari gasto de casa,, q
que per
p ser la renda poca,
p
, és necessari esvellar-se
y trassar coses
es que sían proﬁtoses per poder passar ab més descans.
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Tingueren cabres, que avia ya alguns anys que les avien dexades,887 de
què tragueren molt proﬁt. Feren dos fornades de cals y obra, que part
serví per algunes cosetes de casa y molta part se’n vené per pagar los
gastos d’ella.
Succehí —no sé per quina occasió— en aquest temps del pare
prior —fonch en lo any de 1504—888 que en tota Cathalunya y en Aragó
se lluïren grandíssimes quantitats; y a esta casa li’n tocà tant889 bona
part, que li lluïren tots los censals que tenia sobre lo General de Aragó
y sobre Aguiló, de manera que·s trobà ab quatre mília tres-centes y
sexanta lliures, o més, quitades y llu-[p. 125] hides, sense trobar esmerços segurs ni en lo General ni en altres parts, per lo qual estava
aquest convent molt afﬂigit y angustiat, y particularment lo pare prior,
com a persona que li incumbia y tocava per ofﬁci més que als altres
mirar que no·s perdessen los béns d’esta communitat, de qui ell era
tant verdader ﬁll, y ara cap per lo ofﬁci que tenia de prior.
Y no sabien quin medi pendre, sinó acudir a Nostre Senyor, supplicant-lo molt affectuosament se servís de mirar per est convent y·ls obrís
algun camí per ont poguessen encaminar los negocis d’esta casa, per
lo qual negoci manà lo pare prior se fes oració particular, encarregant
a tots los religiosos encomanassen a Nostre Senyor ab molta devoció y
fervor que no permetés se acabàs esta communitat y los béns d’ella. Lo
qual, com se continuàs alguns dies, Nostre Senyor, qui és lo pare890 de
las misericòrdias y déu de tota consolació y amparo dels bons y justs,
fonch servit de donar llum y camí en aquest negoci, de què tots se
aconsolaren. Y és que en l’any de 1505 mossèn Joan Ram y la senyora
Isabel Çaplana,
na, muller sua, que eren senyors del lloch d
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Aquest terçer o medianer fonch lo senyor misser Joan Gualbes,
doctor en drets —y entench que era parent del pare prior—; y de voluntat de totes dues parts, ho dexaren en ses mans, principi boníssim
per a que vingués lo negoci al ﬁ que tots desijaven, specialment per la
part del convent y estava molt bé perquè, essent parent del pare prior,
y doctor y persona experimentada, clara cosa era que avia de mirar per
lo convent com si fóra cosa pròpria, no llevant a la altra part ninguna
cosa de son dret y justícia. Y tal conﬁança tenia d’ell lo892 convent. Y
no se enganyaren aquells pares, perquè·ls donà un consell admirable
per assegurar-ho tot, que se ha de pensar que per medi de las oracions de aquells sancts pares Déu lo il·luminà en aquest acte particular.
Lo consell fonch que lo lloch de Thous no·s venés de tot en tot
o que no·s venés simplement, sinó que lo tracte fos, no per via de
venda solament, sinó per donació, perquè com lo lloch de Thous no
estava tant cert si estava enfranquit lo feu, podia-s’i opposar lo balle
general y retenir-lo, pretenent que era del rey lo alou y feu d’ell. Y axí,
se concertaren les parts d’esta manera: que mossèn Joan Ram y sa
muller, la senyora Isabel Çaplana, donaven lo lloch de Thous [p. 126]
al monestir de Sanct Gerònim de la Vall de Bethlehem, àlias de la
Murta, ab condició que lo dit monastir los donàs de sa vida natural
certa quantitat cada any. Però sobre quanta seria, tingueren moltes
consultes y diversos tractes. Y a la ﬁ, concordaren que fossen cent y
vint-y-sinch lliures; y que lo convent los donàs en comptants sis-centes
lliures, les quals los foren girades en la taula de la ciutat de Barcelona;
y l’altre condició fonch que lo monestir lluís y quitàs los censals que
estaven carregats
gats sobre lo lloch de Thous, perquè no sols lo lloch, però
encara lo senyor
nyor d’ell, estava obligat per ells. Y axí, les quatre mília
tres-centes y sexanta lliures serviren per dit effecte.
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anys se acabà esta pensió y lo convent tingué ben empleats los diners
que tenia embassats.
Lo que tinch notat molt en particular és la diligència del pare
prior y de aquells sancts pares, que dins dos o tres dies aprés de averse conclòs aquest negoci, com consta en lo Llibre de les Despeses de
aquest any 1505, enviaren al pare procurador, fra Pere Benajam, ab
altre religiós, perquè anàs lo negoci ab més èmphasi y encaridament
—y no diu qui era—, per a que895 supplicàs al rey don Ferrando nos
fes merçè de enfranquir lo feu de Thous. Estava llavors lo rey en Salamanca896 y, arribant allà lo pare fra Pere Benajam ab son companyó,
no perdé molt temps en compliments de visitar uns y altres, sinó que
anà a besar les mans al rey —no y avia llavors tanta difﬁcultat com la
y ha ara, ni avia que posar tants intercessors y, ab tot axò, se passen
mesos que no·s pot parlar, etcètera— y li digué la causa per a què era
anat a visitar a Sa Altesa; y li manifestà son ànimo de part del convent
y sua ab lo terme que ell tenia tant suau y affable.
Oy’l lo rey de bona gana, y rebé’l ab gentil gràcia y concedí-li lo
que demanava molt cumplidament. Conexia lo rey al pare fra Benajam
alguns anys avia y gustava molt de sa conversació, que la tenia de un
àngel; y lo matex feya la reyna dona Isabel, sa muller, que estant en
Barcelona estos reys, lo enviaven a demanar moltes voltes, y per ell no
y avia porta tancada. Y com lo trobaven [p. 127] tant discret y avisat
en les preguntes que li fèyan, quant més lo tractaven, més gust los
dexava en sa conversació; y axí, l’estimaven y volien lo que ell merexia
per sa sanctedat y bondat, y avia ya alcançades d’ells algunas merçès.
Y axí, esta que
portà lo privilegi
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896. El rei Ferran restà a Salamanca des del 2 de novembre de 1505 ﬁns al
març de 1506 (Antonio
ntonio ROMEU DE ARMAS, Itinerario de los Reyes Católicos.
Católicos Madrid: CSIC,
1974, p. 317-320).
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temor, quant escrivia assò, que no fos notat de gran pròdich, puix fa
aquella salva. Però yo crech que si gastara altre tant, no fóra estat
reprès per lo pare prior ni murmurat de sos germans, que més crèdit
tenia ell guanyat del que·s pensava acerca d’ells.
Y cert, com se’n gastaren vuyt lliures, se’n gastàran vuytanta, tot
estava molt ben empleat en cosa de tanta importància897 y que no·s
pot pagar ab diners, especialment per aver redemit aquest convent de
moltes vexacions que lo balle general de Cathalunya aguera fetes per
causa del lloch de Thous, perquè moltes vegades lo an volgut capbrevar,
pretenent que·l rey no·l podia alienar de la corona, y que no estava
franch en alou o lo rey no podia fer tal donació, lo que avem tocat
en les mans en nostros dies, que·ns posaren en consideració —fonch
assò en l’any de 1597—, que lo balle general cità al prior y convent o
a son procurador per aquest effecte.
Y en sols mostrar-los lo privilegi que·l bon rey don Ferrando nos
donà, estant ell en Salamanca, los taparen la boca, de manera que no
proseguire<n> avant son intent, encara que aprés de alcançat aquest
privilegi se trobà la carta de l’empenyorament que lo rey don Jaume
avia fet a mossèn Bernat de Thous898 del dit feu per dos mília ﬂorins,
la qual també, en son tant, ajuda molt per llevar-nos de molèsties que
dónan los ofﬁcials de la Ballia General, y donaran per avant, perquè
de quant en quant o de temps en temps, los dóna gana de fer capbrevar a títol de zel, del proﬁt y honrra del rey, y és més per son proﬁt
particular, guanyant los notaris en fer citacions y processos. Però si
estan advertits los pares procuradors, com o estigueren en dit any de
1597, los dexaran
perdran temps
aran burlats y sense guanyar un diner, ans p
en fer ses cartes
rtes citatòrias y altres diligènties.
ara en fum, com se féu en dit any, que avent-nos
aven
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més que demanar, com realment passà en effecte, que vist dit privilegi,
digué lo balle general que estava molt bé y que si u aguessen sabut,
no agueren citat lo convent. Però axò són paraules, que tan bé899 saben
ells axò com nosaltres, sinó que volen provar las cuyrassas y veure si
nosaltres estam en lo cars com ells; y si t’avinch que t’avinga y si no,
també·m burlavas.
En ﬁ, la diligència que féu lo pare procurador molt acertada fonch
y lo consell que·ns donaren nostros advocats, molt a propòsit. Però la
diligència que tingué lo pare prior, fra Augustí Gualbes, y los pares que
eren en esta hera de enviar al pare procurador, fra Pere Benajam, a
Salamanca fonch acertadíssima, perquè és lo fonament de tot lo negoci
y redemptió de vexacions. Tant que, dexades altres hystòries, sols diré lo
que digueren dues persones graves, que eren misser Managat, canonge
de la seu de Barcelona y canceller del Real Consell de Cathalunya;900 y
misser Francesch Sans,901 nebot de dit senyor canceller y vuy bisbe de
Solsona,902 que fonch lo primer que se903 assentà en aquesta cadira, que
venint-se a recrear a esta casa un parell de dies, estant en conversació,
vingueren a parlar de Thous.
Y digué lo misser Sans904 que avia vistes moltes coses905 de dit
lloch y que no tenia algun senyor particular en tota Cathalunya lloch
tant segur y ferm com tenim nosaltres a Thous. Y val molt lo parer
de aquest senyor, perquè té vistas totes les scriptures que pertanyen a
jurisdictions reals y ha posat en forma de capbreus, segons estich informat, totes les terres, jurisdictions, feus, alous y coses que pertanyen
al rey en dos o tres llibres. Treball prou gran, que si u féu per amor de
Déu y per proﬁt
pagarà; y si u
oﬁt de la corona real, Nostre Senyor lo y p
féu perquè lo
o rey los pagàs en esta vida, no té de què quexar-se,
qu
puix
és fama que per aquex respecte li ha donat lo bisbat de Solsona, que
rahó és <que>
> qui treballa que sia remunerat de sos treb
treballs, etcètera.
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privilegi, com se féu en l’any de 1519, que lo emperador Carlos quint
y rey de Espanya passava a Flandes y·l supplicaren se servís de conﬁrmar dit privilegi. Y ell o féu de bona gana y lo matex féu son ﬁll,
don Phelip segon, en l’any de 1564, encara que no y avia necessitat
de tantas conﬁrmacions, puix en la donació del rey don Ferrando se
conté [p. 129] tot lo que·s pot desijar, de manera que posseex lo monestir nostre lo lloch de Thous à ya cent anys justs y cabals ab molta
quietut y sossego.
Y encara que al principi, quant se féu dit tracte ﬁns a tant moriren
los dos casats, mossèn Joan Ram y la senyora Isabel Çaplana, parexia
cosa molt crua y insoportable aver de pagar cad·any les cent y vinty-sinch lliures, no valent llavors les rendes de Thous sinó dos-centes
lliures, excepte les terres del castell, que·s sembraven y cultivaven a
pròpries costes del monestir —que no he pogut saber punctualment
lo que valien, encara que en un memorial trobí que valgueren en l’any
de 1506, contant grans, vi, nous y altres cosetes, cent y vuytanta-sinch
lliures; però com no consta del gasto que·s féu en cultivar, llaurar,
sembrar, segar y batre, no·s pot saber de cert lo que·n tragueren de
proﬁt, ni per consegüent, tot lo que valia Thous—, però després de
morts los mossèn Joan Rams y sa muller, ya començà més a lluir lo
proﬁt se treya de Thous, no pagant les cent y vint-y-sinch lliures, y
los vassalls anaren aproﬁtant y traent moltes buygues, de manera que
quasi sempre906 és anat en augment y també crexent lo arrendament.
Y no ha quaranta anys que·n donaven quatre-centes lliures de
arrendament,907 del qual se tenia lo convent per molt content y dichós
que agués arribat
rribat tant908 alt de punt; y vuy, si·l volgués arrendar lo
convent, li n’offerexen
’offerexen vuyt-centes lliures. Però no n’és de parer per
algunes rahons,
ns, encara que si miràs sols lo proﬁt y inte
interès temporal,
molt bé li estaria,
taria, perquè no·n trau tant proﬁt junt. La una
u
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s, qu
quee si ccau
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uen
en een
n mans de arrend
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c ran si
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a tort o a dret,
et, per grat o per força.
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Altra rahó és que lo convent no sols és senyor, sinó també pare,
puix és també rector,909 y és bé, per aquest respecte, que los pares
procuradors acúdan allí moltes voltes l’any; y los priors qui bé volen
fer son ofﬁci és necessari que no910 se n’obliden, puix a ells incumbex
lo càrrech principal, perquè sàpien com viuen ses ovelles, que encara
que allí tíngan capellans, són mercenaris y moltes voltes més míran
per son proﬁt propri y de la bossa que per les ovelles que tenen en
cura. Y axí, per uns y per altres, és bé acudir allà per veure si totom
està content, y si lo convent tingués arrendat lo lloch, no se’n curaria
tant com ara. Y axí, per estes causes com per moltes altres que seria
cosa llarga referir-las, ha determinat de no arrendar lo lloch de Thous
totalment, sinó retenir-se lo principal, que són los grans, y arrendar
als capellans o alguns vassalls matexos algunas ninyerias, com són los
anadons, mills, cànyems, llegums, llana. Y d’esta manera, totom viu y
passa tirant, mollant esta miserable vida sense tenir plets ab arrendadors.
[p. 130] Algunes vegades, també, personas molt ricas y poderosas
an intentat de comprar lo lloch911 de Thous y an escomès al convent
ab diversos partits y en diversos temps. Y perquè en coses semblants
totom desija acertar, y més los convents, a ont de ordinari y ha persones graves y experimentades, quant tractaven de aquest negoci ab
aquest convent, no dexaven de oyr lo que pretenían, perquè tal pot
ser lo partit, tal lo preu y tals las condicions, que seria simplicitat no
oyr-los. Y aprés de consultar-ho ab personas de sciència y experiència
si convenia o no, y ab tot que offerien grans preus y quantitats per
dit lloch, y particularment en nostres dies ne donaven quoranta mília
lliures —cosa
a que a molts parexia excessiva; però a molts
mol altres, y a
la més sana part, no parexia prou; y a altres, que per nin
ningun preu nos
exir-nos de una tant bona y segura posessió—
estava bé desexir-nos
posessió—, /y axí/ may
ecte.912
ha tingut effecte.
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Però qui volrrà ser curiós en mirar las rahons per una part y
per altra, en lo arxiu trobarà, en lo calax de Thous, dos emboltoris o
manats de papers a ont estan continuades diverses rahons y parers de
persones importantíssimes, y allí les porà veure y considerar més de propòsit. Y entre·ls demés trobarà un memorial, que lo convent me manà
que yo fes de totes les coses de Thous y lo proﬁt que d’ell se avia
cad·any, fet en l’any 1603, perquè llavors se tractava altra vegada molt
de propòsit de comprar Thous una persona de las més poderosas de
Cathalunya, que tenia molts comptants y no tenia algun títol, sen<t>
cavaller y noble, y estiguera-li bé aquexa pessa.913
Però com lo convent ohí dit memorial y lo proﬁt que del lloch se
treya, alguns que arrostraven en alguna manera a vendre’l se refredaren, que no l’agueren venut per ningun preu, quant més que vuy totom
va mercantívolment y, axí, may nos avindrem en lo preu. Estes coses
he dites assí ab occasió de la compra de Thous, perquè si per algun
temps se tornava lo negoci en camp, sapiam ya que los pares antichs
passaren per allò y que si erraren en no vendre Thous no fonch per
son parer sol, sinó de consell de persones sàvies y experimentades.
En aquest trienni no tingué lo pare prior a penas ninguna charitat ni extraordinaris,914 si no fonch de la senyora de Concabella, dona
Violant de Cabrera y Bovadilla, que donà deu lliures de charitat per
la obra. No sé yo quina era. Esta senyora era devotíssima d’esta casa;
y vivint, encara que no molt rica, feya dir moltes misses als religiosos
d’ella; y venia a visitar-los molt a menut y a consolar-se ab ells spiritualment; y procuraven los prelats de regalar-la lo millor que podían,
com yo tinch notat en alguns gastos que per ella se feyen
feyen, com diuen
los llibres de les despeses, que cert tot estava ben emple
empleat.

fra Benito de Toco,
co, y ab mossè
mossèn
èn Pere C
Cassador,
a ador, tot
ass
tots
otss p
ot
persones
ersones de molt saber, prudència
y experièntia, aprés
prés de aver dema
demanat
em
m nat te
temps
emp
mpss ca
cada
da hu d’ells per consider
considerar lo negoci per
ser de importància,
cia, ningú d’ellss a
absolutament
bsolutam
ta entt acons
tam
aconsellà
sell
e à tal renda, encara que donassen al
monestir 40.000 lliures .. sous”.
”.. Aleshor
Aleshores
o ess en
or
e treu la
a cconclusió
onclusió que “si al
aleshores estimant
los emoluments del lloch en 50
500
00 llliures
liures
ree ..
.. so
sous
ous ne don
donaven
on
onaven
on
mil de renda y als dits senyors
pareixia poch, ara
ra que valen los
os emolum
emoluments
lument
lum
nsm
nt
mil
il lli
lliures,
iure
u s, com damunt es
està continuat, no
seria sobrat demanar-ne
anar-ne dos mí
míl
mília
lia lliur
lliures
res
e dee rrenda,
enda, y no y ha que espant
espantar-se de tal preu
y estimació sobredita”
redita” (ACA, MH,
MH
H, lli
lligall
ligal
ga l peti
gal
p
petit
etitt 107)
eti
1
107).
0 . L
07)
L’estimació del preu en 50.000 lliures també es troba
ba en el memor
memorial
mor
orria
ial
all d
de 16
1606
06
6 ((Josep
Jose
s p RIBA I GABARRÓ i Josep
Jo
Maria CUYÀS
I TOLOSA, “El castell
tell de T
Tous i el
e gov
govern
e de
ern
dels
ls jer
jerònims”,
ròni
ònim
ms”, p. 175).
913. Memorials
morials que ess co
conse
conserven
onse
errve
ven a ACA
ACA,
A
CA
A, M
MH,
H, lligall 276 i que
qu han estat parcialment transcrits
its a Josep RIBA I GABARRÓ i Josep Maria CUYÀS I TOLOS
OLOSA, “El castell de
Tous i el govern dels jerònims”, p. 169-176.
914. Dona
na Violant de Cabrera, molt devota d’esta casa, escrit al
a marge esquerre.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 291

[p. 131] Entre les demés bones obres que féu esta senyora a aquest
convent fonch que, avent-li lluïdes915 les quantitats que poch ha avem
vistes (pàgina 283),916 a ella li’n prengué gran llàstima y compassió; y
volguera, si fóra possible, remediar-ho. Y com no u pogué tot, féu-ho
en part y, axí, concertà ab lo pare prior y procurador que quatre-centes
lliures de proprietat y mota y917 vint de pensió que ella feya cad·any
a la communitat de Sancta Maria de la Mar de Barcelona, lo nostre
monestir las giràs a la dita communitat de Sancta Maria de la Mar y
ella pagaria cad·any a nostra casa les vint lliures de censal, com les
pagava cad·any a Sancta Maria. La qual girada féu lo pare procurador, fra Pere Benajam, en la taula de la ciutat de Barcelona, a 31 de
octubre de 1504 al vicari y procuradors de la communitat de Sancta
Maria de la Mar.
Morí918 esta senyora dos anys aprés de assò, poch manco, que
fonch en l’any de 1506, encara que no he pogut trobar lo dia, però
entench que fonch als primers dies de setembre, perquè a 11 de dit
mes y any saberen en lo monestir la nova de sa mort. Y anà promptament lo pare procurador ab dos altres religiosos a Concabella; y
acompanyaren lo919 cors al monestir; y·l soterraren en lo seu vas, que
està dins la capella de Sanct Miquel, sobre lo qual estan esculpides
les armes del bescompte de Cabrera y compte de Mòdica, son pare,
y les armes de son marit, mossèn Rodrigo de Bovadilla.920
Fonch la sepultura feta ab molta pompa y honrra, segons ella
manava en son testament, lo qual ella féu y ordenà a 22 de abril del
matex any de 1506, en poder de mossèn Antoni Romeu, notari de
Cervera, y en
n ell manava se donassen al nostre monestir
monestir, del dia que
921
moriria a un any, vint-y-sinch lliures cada any moneda barçelonesa
per charitat de una missa quotidiana922 celebradora en la capella de
Sanct Miquel,, que ella manava fer —y si no era feta lo dia que moriria,
915. lluïdes,
des, al manusc
manuscrit
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r lluïhes.
s.
s.
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921. Missa
sa quotidiana, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
922. Segueix
ueix cel ratllat i un forat de dues lletres.
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la diguessen allà a ont ben vist los seria, ﬁns a tant fos acabada,
per la qual, segons se trobe en lo Llibre dels Anniversaris (foli 140),
donà cent lliures—;923 y manà que en la missa se fassa expressa memòria d’ella, de son pare, lo bescompte de Cabrera y compte de Mòdica,
de sa àvia y de son marit, mossèn Rodrigo de Bovadilla, lo924 que ﬁns
vuy se guarda a la lletra.925
En lo que toca al censal de las vint-y-sinch lliures, assegurà’l en
tal manera, que manà que, en cars que926 lluïssen lo censal sobre lo
923. Vegeu nota 928.
924. censal, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
925. Hi ha una còpia d’aquesta clàusula de Violant de Cabrera, basada en el
testament que ordenà el 22 d’abril de 1506 en poder del notari de Cervera Antoni
Romeu en el Capbreu Vell: “Ítem deix als dits reverend prior e venerable covent de
Sant Gerònim de la Murtha del dia que yo morré a un any primer vinent paguadores
vint-e-cinch liures de moneda Barchinona. E axí, cascun any perpètuament en aquell o
semblant termini preguant als dit prior e covent, volent e manant que del dia que yo
morré en avant perpètuament quiscun iorn hagen e sían tenguts celebrar en la dita mia
capella, e si feta no ere mentre se llaguiarà a fer allà on volran, una missa de aquella
devoció que ben vist serà a quiscun frare qui celebrarà dita missa. Pus, emperò, en la
dita missa cotidiana se fassa expressa commemoració per les ànimes mia, e del egregi
senyor mon pare, vezcomte de Cabrera e comte de Mòdicha, e de la senyoria mia àvia,
e del dit mossèn Rodrigo de Bovadilla e de tots los meus benfactors. Les quals XXV
lliures la hereva mia desús escrita e los seus hagen a donar e paguar quiscun any, com
dit és, als dit prior e covent de aquelles sexanta-e-sis lliures tretze sous e quatre diners,
les quals yo reb cascun any sobre la Batlia General de Aragó a deu de deembre. E si
cars era que en dit censal de Aragó se metia ningun torb o embaraç, que los dits prior
e covent hagen enlestir e defendre dit censal a càrrech, messions e despeses de la dita e
desús scrita ma hereva e dels seus. E en cars fet dit distors nos puxe haver, dita ma
hereva e los seuss hagen de paguar sobre los altres béns meus les dites pensions de les
dites XXV lliuress que haurían cessat e d’aquí avant les venidores” (ACA
(ACA, MH, vol. 3833,
f. 114r-114v). Se sap que féu un altra deixa de 10 lliures per a la pintura d’un retaule de
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Salvador de Concabella
liures per pintar el retaule de l’església de Sant Salvado
(Josep M. LLOBETT I PORT
ORTELLA
R ELLA, “D
“Documents
Docu
oc
cumen
m ts
men
ts sob
sobre
ob
bre
re ret
rretaules
retaul
eta es catalans (1375-1863)”,
(1375
Palestra
Universitaria, 19 (2008), p. 133133-134).
genealogia
Cabrera la deduïm dels
-134). La gene
n alogia de
ne
d Violant de Cabrer
Ortiz de Cabrera,
llinatge
que
ostentà
arran de la
a, que fou el ll
lin
inatge qu
ue o
stentà la
a senyoria de Concabella
Concab
mort de Violant a principi dell segle XVI
VII. L
La
a llínia
ínia d
d’aquesta
’aquesta família és la
l següent: Lluís
de Ortiz de Cabrera,
rera, Jordi Jeroni
Jero
oni
n de Ortiz
Orrti
t z de
de Cabrera
er i de Rocaselva, Jeroni
Je
de Ortiz de
Cabrera i Aymeric,
ic, i Lluís de O
Ortiz
rtiz i B
Benet.
ene
ne
et.
t. D
Del
el pri
primer
rimer
ri
m se sap que era nebot de Violant
de Cabrera, senyora
Concabella
yora de Concabe
b lla i ﬁlla
be
ﬁllla del
del
de
el comtee de Mòdica (Francisco
(Francis José MORALES
ROCA, Próceres habilitados
abilitados en las
as Cortes
Cortees del
del Principado
P ncipad
Pri
do de Cataluña, siglo XVII (1599-1713).
Madrid: Hidalguía,
ía, 1983, vol. 2
2,, p
p.. 20). Ara
Arra
a bé,
b era u
un
nn
nebot
ebot polític, perqu
perquè Lluís Ortiz era
el marit de Caterina
rina Cabrera ((ACA,
ACA
CA,, MH,
CA
MH vol
vo
vol.. 3
3833,
833, ff.. 114v), hereva universal
83
833
univ
de Violant
de Cabrera (vegeu
eu nota 928). D
D’aquí
’aq
aquí
u ded
deduïm
de
uïm qu
que
ue el
el p
parentiu
arentiu entre Viola
Violant i Caterina era
ia
a dels
del
d
ells C
abrrera
r dee la
l Gran Enciclopèdia Catalana,
C
de tia i neboda. A la genealogia
Cabrera
apareix
e Joan I, comt
mtte d
e M
òdi
dica
ca i d
ca
’Oso
so a, mort el 1474. S
son
Caterina, ﬁlla de
comte
de
Mòdica
d’Osona,
Si Caterina, com
diem, era neboda
a de Violant, aquesta darrera havia de ser germana de Joan i, per tant,
ﬁlla de Bernat V, comte de Mòdica i d’Osona.
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que ell està esmerçat, que son hereu sia obligat a pagar-lo sobre altres
béns seus. Y per esta causa, no l’an lluït ni poden, que a poder ya no
estiguera per a fer. Y per més assegurar-ho, la senyora Catharina de
Cabrera, muller de mossèn Luís Ortiz, senyors de Concabella, y [p.
132] hereva de la senyora dona Violant, prometé927 de pagar cada any
dites vint-y-sinch lliures a 6 de setembre, que degué ser lo dia en què
ella morí. Rebé aquest acte mossèn Joan Vilana, notari de Barcelona,
a 28 de febrer de 1508.928
Però és de ningun valor perquè, volent-lo traure yo, com ﬁu molts
altres que·m manà la obediència me exercitàs en axò, trobí’l entre les
escriptures de mossèn Bruniquer, notari de Barcelona, qui té las de
mossèn Joan Vilana, y digué’m que no tenia força ninguna —y lo matex
me digué lo nostre notari, mossèn Francesch Vidal— y que allò no era
sinó un acte narratiu o memòria de com les parts se eren concertades
entre si de pagar les vint-y-sinch lliures, però no y avia ﬁrma de la
senyora Catharina de Cabrera y Ortiz ni del pare procurador d’esta
casa, lo pare fra Benajam. Y axí, no·s tragué. Y avíem-lo ben menester
perquè, encara que lo títol millor y més segur que tenim és la clàusula
del testament de la senyora de Concabella, dona Violant de Cabrera,
ﬁrmada de tres notaris, y és causa pia que té més força que altres
dexes, totavia no és sufﬁcient per fer executió per la Real Audiència.
Y com no pagaven los hereus d’esta senyora y las misses se dèyan
cada any, no sabíem quin remey tenir, a més que los cavallers de Cathalunya no·ls poden citar davant del virrey, si no <és> que estiguen
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dins Barcelona.929 Fonch menester molta diligència y cuydado, y encara
donar algunes estrenes, per a que avisassen al pare procurador quant
lo senyor de Concabella estaria dins Barcelona perquè, ya tement-se
del colp quant estava en ciutat, no·l vèyan de dia sinó que negociava
de nits, com las òlibas. Però, al ﬁ, saberen que estava en ciutat y citaren-lo davant del virrey, encara que ell no aparagué en persona, sinó
per son procurador, y allí feren justícia.
Y com ell véu que no podia fugir a ella, vingué a pactes ab lo
pare prior y procurador, que tots junts se trobaren en Barcelona, que
l’esperassen a pagar la quan[tit]at que devia, que eren noranta-sinch
lliures, y de açò feren acte en poder mossèn Francesch Vidal, notari de
Barcelona; y un altre, que més nos importava, en què ell se obligava en
béns y en persona de aquí avant a pagar les vint-y-sinch lliures cada
any, segons la voluntat de la testadora. Y ara, sempre y quant no vulla
pagar, no serà menester sinó llogar una cobla de juglars y que vàjan
a Concabella a fer so, etcètera. Fonch rebut aquest acte en poder de
mossèn Francesch Vidal, notari de Barcelona, a la ﬁ de930 febrer o al
principi de mars de 1604, com també se notarà allà en lo segon trienni
del pare fra Vicents Montalbà.931
Un932 any aprés que aguérem comprat lo lloch de Thous, que fonch
en l’any 1506, se mogué [p. 133] y començà un plet que durà deu anys.
La occasió fonch que, fent les cridas de part de mossèn Joan Rams,
com se acostuma fer en semblants vendes, que si algú pretén dret sobre
lo lloch o proprietat que·s ven, que s’i agen de opposar dins cert terme
a tal compra, /y axí/ lo monestir del Carme de la ciutat de Barcelona
o son procurador
rador se opposà, pretenent que esta nostra casa, com a
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frare profés de son monestir del Carme; y que, encara que dit frare fos
estat casat, y que públicament lo tenían per tal, y que tenia una ﬁlla
de sa muller putativa, totavia era nul·lo lo casament; y que ni muller
ni ﬁlla podían pretendre cosa xica ni gran de sos béns, sinó que tots
éran del monestir del Carme, etcètera. Lo que succehí de aquest plet
y lo ﬁ que tingué veurem en l’any 1516 (pàgina 324).935
Estas y semblants coses succehiren en aquest terçer trienni del
pare fra Galceran Augustí Gualbes, que com avem vist, no li faltaren
treballs, y molta part també ne cabé a sos ofﬁcials; però per ço no
perderen lo recolliment interior y la quietut de ànimo que demana la
oratió y meditació. Y axí, se entén que la religió se guardava, per més
negocis que y agués, ab molta punctualitat, perquè par que ya se estava
dit que, tenint los tres càrrechs més principals del convent tres persones tant sanctes, com ells foren y·s mostra en nostres chròniques, que
no936 podían regir-la sinó sanctament; y axí, anava cada dia crexent la
fama y opinió del bon govern del pare prior, per lo qual en lo capítol
general de 1504 lo feren difﬁnidor, y també lo nomenaren per a visitar
lo monastir de Sancta Engràcia de Çaragoça, y degué administrar la
justícia com de ell se esperava.

935.
936.

pàgina
ina 155 al manuscrit.
lo pare prior fonch difﬁnidor
f
en lo capítol general, escrit al marge dret.
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[p. 134] Quart trienni del pare fra Augustí Gualbes937 {1507-1508}
Lo darrer y últim dia de dezembre entrant en l’any de 1507, a les
deu hores de matí, fonch conﬁrmat la quarta vegada lo pare fra Galceran
Augustí Gualbes ab la matexa conformitat y unió de voluntats que u
fou en les altres vegades. Però no dexarà algú de notar, y realment és
cosa de consideració, què és la causa que no acabà lo trienni passat,
perquè no acabava ﬁns a 20 de febrer de 1507, y fonch conﬁrmat, com
avem dit, cerca de dos mesos abans —y no·s troba la causa escrita.
Però yo imagine que degué venir la visita en aquex temps; y escrigueren
a nostre pare general que, per no aver de enviar conﬁrmadors dins
breus dies, que los matexos visitadors farían y exercitarían un ofﬁci
y altre; y que lo pare prior renunciaria, cosa és que ya la avem vista
usar en alguna casa de la orde; y d’exa manera, se escusarían gastos;
y a nostre pare general li degué parèxer cosa justa y posada en rahó, y
degué concedir a sa petició y tingué lo effecte que avem vist.
Elegiren en vicari, ya la quinta vegada,938 al pare fra Jaume Roqueta; y al pare fra Pere Benajam, la 3 vegada, en procurador,939 que
segons yo crech,
ech, ells estaven tant conformes en lo govern de casa com
ho éran en lass costumas y virtuts de cada hu, per ser pers
persones sanctes.
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obra de importància, si no fonch fer940 la saleta que està enmitx de la
cuyna y la primera cambra de la enfermeria, que servex per escalfar-se
los religiosos en lo yvern, per la qual obra se compraren sin-cents
cayrons, altres tantes rejoles y teules, y feren per aquesta occasió una
fornada de941 cals.
També començaren a fer la capella de Sanct Miquel, que la senyora
dona Violant de Cabrera manava en son testament se fes. Vingué per
aquest respecte la senyora Catharina de Cabrera, muller de mossèn
Luís Ortiz y hereva de la dita senyora dona Violant de Cabrera, y féu
girada en la taula de la ciutat de Barcelona al monestir de vuytanta
lliures en part de cent lliures que dita senyora dona Violant dexava per
dit effecte.942 [p. 135] Esta capella de què anam parlant donaren a dos
mestres de cases a preu fet. La qual avien de donar bona y acabada
per vuytanta-sinch943 lliures.
Compraren944 dues dotzenes y mija de pregamins per fra Pere
Alzina, un frare jovenet de quatre anys de hàbit que escrivia molt bé
lletra gòtica y de chor, y gustava de emplear lo temps que li sobrava
fora del chor y de son exercici ordinari en proﬁt de la communitat,945
del qua<l> se troben molts llibres escrits de sa pròpria mà. També946
comprà un mula castellana de set anys per preu de vint lliures y serví
per anar947 a capítol general ab lo pare fra Berthomeu Torralba. Comprà
dos blanquets per fer fassets y trenta canes de estamenya.
Dos948 extraordinaris tingué esta casa en aquest temps que lo
pare fra Gualbes governava lo quart trienni. Lo hu fonch que, passant
comptes la taula de la ciutat de Barcelona ab lo monestir, trobà que
a al monestir vint-y-una lliura sinch sous y sis, cosa que
la taula devia
n feren gràcias particulars a Déu omnipoten
no sabían y·n
omnipotent, que fonch
tant com si9499 las donaren per amor de Déu.
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L’altre fonch que, avent manllevades quoranta lliures a Galseran
Bertran, lochtinent del mestre racional, y feta la girada d’elles en la
taula de la ciutat de Barcelona al pare fra Pere Benajam, procurador
de aquest convent, a 10 de abril de 1507, lo dia següent lo capturaren
y li feren procés, provant com ere heretge, y lo matex provaren de
sa muller, per lo qual, convenents, lo cremaren a ell y a sa muller.
Y perquè los béns éran del rey per títol de conﬁscassió, acudiren al
rey perquè·ls fes merçè de las quaranta lliures que lo convent devia y
avia manllevades950 al sobredit Galseran Bertran per estar la casa ab
necessitat. Lo qual concedí lo bon rey Cathòlich de molt bona gana y
ab gran facilitat, que sempre féu merçè a esta casa —y no serà esta
la última, com prest veurem—, y per ço, despedí un mandato des de
Santa María del Campo, a ont ell se trobava llavors, que era a 24 de
setembre de 1507, en què manava a Pere Badia,951 son secretari y receptor dels béns conﬁscats y ﬁsch del crim de la heretgia en los térmens
de la Inquisició de Barcelona, que per ninguna manera demanàs les
quoranta lliures ni part d’elles a nostre convent, sinó que las perdonàs
com ell las perdonava, rompent qualsevol scriptura que per ventura
per aquest negoci se poria trobar.
Ab estos favors que lo rey Cathòlich feya a esta casa, tingué ànimo
lo pare prior, que no dexava perdre occasió, sempre que la descubria,
en augmentar-la tot lo que llícitament y bonament podia, de enviar al
pare fra Pere Benajam, procurador d’est convent y persona molt grata,
de la conversació del qual gustava molt lo rey don Ferrando, com ya
altres [p. 136] voltes avem escrit, que regla és952 de prudència, quant
se ha de demanar
estes, enviar lo
anar alguna merçè a persones graves com es
embax<ad>orr que sia ben quist y a gust d’elles, perquè ab més facilitat
se alcançe lo que·s pretén.
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mià Marruff, que encara q
que
molt
jove
uee eera
u
ra
am
mol
olt
ol
lt jo
ovee de hàbit, era ya molt madur
en edat. Y convenia
pare
altre perquè, per
onvenia molt
lt que anàss est pa
are més que altr
lo que pretenia
prior
aquesta
nia lo pare p
rior ab
b a
q esta
qu
a embaxada, no tots agueren
sabut exir-ne al cap com n
ne isqu
isqué
q é aquest,
qu
aq
, perquè ell se era criat des de
minyó ab negocis,
acostumen
genovesos,
gocis, segons
nss acost
s umen
st
um
me loss g
enovesos, sos cconterràneos,
y sense axò, era de linatj
linatje
molt
principal
emparentat en cort.
t e mo
tj
m
ltt p
rincipal
ri
a y molt empare
al
Y creuria yo que, abans que·l
que·ll pa
pare
are
r p
prior
rior llos
os enviàs, tingué
tingu llicència de
950. manllevades,
nllevades, al manuscrit
manusc
man
u rrit
usc
iit man
manllevader.
nlle
llevad
vader.
vad
er
951. Pere
e Badia fou not
notari,
otta
otari
ari
ri, eescrivà
scrrivà
sc
và re
reial
ial i re
ial
rrec
receptor
e eptor de la Inquisició
Inquisic (Maria Àngela
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nostre pare general per una cosa com aquexa, que bé se ha de pensar
de una persona tant religiosa y observant953 no la aguera feta absolutament, sinó ab molta maduresa y consulta del superior, perquè no
tenia encara lo954 dit fra Marruff quatre anys de hàbit.955
En ﬁ, los dos anaren ab determinació de arribar a la cort per
supplicar al rey don Ferrando fes merçè a esta casa de alguna charitat
y almoyna, que per estar tant pobre, no podían sustentar-se en ella los
religiosos, sinó ab gran misèria. Y passant son camí, arribaren ab salut
ﬁns a Çaragoça; y passant de allí, se enmalaltí lo pare fra Benejam, y
fonch forçat de tornar-se’n a Sancta Engràcia; y allí se reparà y, avent
cobrada salut, se’n tornà a esta sa casa. Lo fra Damià Marruff passà
avant, puix la tenia; y arribà a Burgos, a ont estava la cort; y parlà ab
lo rey956 don Ferrando y féu sa petició; y negocià de tal manera que
alcançà d’ell una consignació de sin-cents ducats sobre Nàpols. Y en
tornar a Barcelona, entremeteren-se quines persones de negoci y conﬁança y que fossen diligents y avia en Nàpols, que fossen cathalans, a
qui se pogués acomanar que cobrassen aquesta quantitat allà; y aprés
de aver pilotajat aquest negoci y mirat una cosa y altre, determinaren
de fer procura a un mossèn Jaume Fonoll, que devia estar en Nàpols
per negocis seus propris, y encarregaren-li fes assò com a cosa pròpria.
Lo que resultà de assò veurem ab altra occasió.957
No sé quin plet tingueren los vassalls de Thous ab lo convent ni
sobre què. Lo que sé de cert958 és que donà occasió per a que lo pare
procurador, fra Pere Benajam, començàs a posar en orde la escrivania
y cort de Thous, per lo qual comprà un llibre, com ell matex diu en lo
Llibre de les Despeses, que com ell avia praticat de notar
notari ans que fos
959
religiós, tenia
a habilitat per assò. Y també concertà assí
assí, en casa, los
llibres millor del que estaven abans; y féu un capbreu d
de sa mà, que
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ﬁns vuy està en peu, qui li diuen lo Capbreu Vell, que fonch de molta
importància [p. 137] y de més clarícia que no lo que feren després.960
Estes coses són las més principals que yo trobe que féu lo pare
fra Gualbes en esta quarta vegada que fonch prior. Y crech yo deuen
ser moltes més, però com no estan escrites ni les trobe en llibres,
no·s poden atinar. Totavia, no·n dexaré de dir una que, ab tot que par
ninyeria, servirà per a provar la antiquitat de una costuma sancta y
bona que ﬁns vuy se guarda, y és961 que comprà lo pare procurador
quatre lliures de torrons per lo dijous abans de l’advent per donar als
religiosos que <eren> anats a cercar las ﬁtas y veure los térmens del
monestir, de ont se veu que <à> ya cent anys que dura esta costuma
de anar a mirar la mitat del terme lo dijous ans de l’advent y l’altra
mitat962 lo dijous abans de carnestoltes. Y degué ser lo pare prior lo
qui963 ordenà y posà esta costuma y per ventura moltes altres que no
sabem.
De aquesta vegada no fonch prior d’esta casa sinó tot l’any de
1507 y de 1508 ﬁns a 20 de964 setembre, que fonch un any y nou mesos,
perquè en lo monestir de Sancta Engràcia lo postularen; y·l vingué a
cercar lo pare fra Gabriel Caselles, profés de aquella casa; y partiren de
Barcelona a 20 de setembre de 1508. Exemplar és aquest que poques
voltes se fa: donar un prior de sa casa pròpria per la agena, si no és
per Madrit o Valladolit, com allí està la cort.965
En ﬁ, ell se féu y arribà allí ab contento de tots, perquè /com/
lo conexían ya molts dies avia, perquè avia visitada aquella casa dos
vegades per orde del capítol
p
general
g
ab la rectitut de justícia,
j
com ell
acostumava en966 les demés coses. Y en aquest últim ca
capítol general
també lo avían
an nomenat per dit effecte, per<ò> los ﬁlls
ﬁl de Sancta
Engràcia estimaren
maren més tenir-lo per jutge ordinari que no per extraordinari. Y regí
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rigor de religió, que tal fama à tingut aquell monestir; y967 quasi tot
se attribuex al pare fra Gualbes, al qual tenen retratat ab un quadro
en aquella casa en memòria de tant gran prelat, y de qui·ls portà la
font que està dins del claustro, cosa ben senyalada per aquella terra.968
No dexaré de dir una tradició antiga assí, a la ﬁ, que va de pares
a ﬁlls, que quant lo general sabé la electió que avien feta en Sancta
Engràcia, ne rebé gran contento; y·ls o agrahí molt; y·ls escrigué que si
pensara que tiraven a tal subiecte, los aguera dona<t> la electió líbera
molt abans, perquè no acostuma nostra orde donar la electió libertada
a las casas969 noves de molts anys.970 Y fonch aquest lo primer prior
que aquella casa féu de electió.
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[p. 138] Primer trienni del pare fra Jaume Roqueta971 {1508-1511}
Des de 20 de setembre ﬁns a 18 de octubre de 1508 estigué esta
casa sense prior per les rahons que poch ha me dexe de dir; y en lo
ínterim, veent-se privat de tant gran prelat los religiosos de aquest
convent, supplicaren a Nostre Senyor Déu se servís de proveir-ne altre
que fos a honrra sua y proﬁt de ses ànimes. Y com ell té sempre las
orelles ubertes per les oracions dels justs, cumplí ab sos bons desigs
de tal manera que, venint los conﬁrmadors, que no sé qui972 foren,
entrant en electió los religiosos de aquest convent, elegiren ab molta
conformitat y unió de voluntats al pare vicari fra Jaume Roqueta, ﬁll
y profés d’esta casa, persona que era estat sinch vegades vicari y un
trienni procurador, ya de edat madura, perquè tenia vint-y-set anys de
religió. Fonch conﬁrmat a 18 de octubre, dia de Sanct Luch, de 1508 a
deu hores de matinada. En ninguna manera he pogut trobar rastre de
qui li donaren per vicari, tantost al principi. Lo procurador, cosa certa
és que fonch lo pare fra Pere Benajam, ya quinta vegada; y feren caxer
a fra Gaspar Fontarnau. Y assò fonch tantost al principi del trienni.
Però no durà aquest asento y concert de casa, perquè
perq
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consideràs moltíssimas vegades —y passaren, per ventura, molts anys—,
segons lo discurs que escriu lo pare fra Pere Alzina en sa vida. Ab tot
axò, és cosa notable y que si vuy se attentàs una cosa com aquesta,
par que se escandalizaria tota la orde y, per ventura, se castigaria
rigurosament.976
Y més y ha, que encara no era sacerdot, sinó que, essent procurador, lo ordenaren. Però no y ha de què maravellar-se, perquè la
llanesa de aquell temps podia passar ab esta y semblants coses, que no
se’n faria molt incapié, lo que no suffriria lo nostre per aver-hi poca
simplicitat y tenim necessitat de anar més recatats en nostres actions,
axí per lo que toca a la religió com per los seglars, que nòtan més
nostres coses del que seria menester, quant més que podem escusar
estos pares fàcilment de aver feta una cosa com esta: una, perquè estava llavors la casa ab tanta falta de subiectes, que par que no·s podia
fer altra cosa; l’altra, perquè lo dit pare [p. 139] donà des de novici
tal<s> demonstracions de virtut y sanctedat, y estava tant imposat, y
tant bé en la devoció y exercici spiritual y en la composició exterior,
gran indici de la interior, que tots estaven contentíssims d’ell.
També perquè pensaren que, com des de minyó se era criat en
negocis seglars y de mercaderias, exercitaria aquest ofﬁci, mudat lo
ﬁ, ab la diligència que aquell y millor. Y verdaderament no se enganaren aquells pares, que com eren sancts, no feyen cosa que molt de
veres no las acomanassen a Nostre Senyor y, axí, ell los il·luminava
y·ls mostrava lo camí més segur y cert, perquè lo que avien concebut
speculativament, los reisqué millor per la obra y experiència.
Y assò que yo escrich assí no és imaginació mia, però llíjan lo
are fra Pere Alzina en la vida de aquest pare
p
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per
er provar
pro
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ar mon
m n intent.
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Y per ventura no he dit res en comparació de les consideracions y
del molt que ells tenien concebut977 del978 pare fra Fontarnau, y devien
ser més altes de punct las rahons que ells tenían per a fer una cosa
com aquesta, millor de las que yo puch considerar. Però com no és de
mon propòsit escriure vidas de sancts, no y ha per a què allargar més
la ploma acerca de aquest subiecte, que quisvulla que vulla saber la
del pare procurador de qui ara tractam, lija-la en lo quart llibre de las
chrònicas de nostra orde, capítol {31},979 que a més que és senyaladíssima, és digna se tinga molt en memòria per als procuradors y altres980
ofﬁcials que estan notablement en estas cosas exteriors y temporals
occupats, perquè·ls981 mostrarà com se han de exercitar en elles.
En ﬁ —tornant a mon propòsit en aquest trienni—, fonch elegit lo
pare fra Fontarnau en procurador y perseverà en ell y en molts altres,
com veurem per avant. Però lo pare vicari, fra Pere Benajam, no perseverà tot lo trienni, perquè lo elegiren per prior de Vall de Hebron en lo
setembre de 1510, que encara no avia dos anys que era vicari. Fonch
aquest pare lo primer prior que los pares de Vall de Hebron elegiren
d’esta982 casa per son prelat. Alomenos, ﬁns ara no n’he trobat altre.
Y en aquesta hera y avia tres priors ﬁlls d’esta casa, y tots persones
sanctes, graves y de qui se ligen heroiques coses en nostres chròniques.
[p. 140] Per esta causa agueren de fer altre vicari per lo temps
que restava de aquest trienni, que era poch més de un any, y feren
al pare fra Joan de Tudela. Y entench que no era ﬁll d’esta983 casa,
axí per no trobar-lo en lo Llibre dels Frares d’esta casa com perquè
aprés, en l’any de 1512, he trobat lo gasto que·s féu per a tornar-se’n
en sa casa, que
ue a lo que puch arbitrar per algunes conjectures,
conje
devia
ser profés dee Sancta Engràcia y, estant assí hoste, lo fe
feren vicari. Y
lo ofﬁci de caxer, que com vérem al principi,984 tenia llo pare vicari
passat iuntament,
ment, lo acommanaren al pare fra Pere Alzi
Alzina, que poch
la escola.
essco
cola.
la
a.
avia acabà lo temps de la
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Belem” (José de SIGÜ
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981. lo pare vicari, fra
escrit al
marge dret.
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Però tampoch no·l continuà lo que restava del trienni perquè,
veent que cada any se estava lo pare procurador major tres mesos en
Thous per a cullir los delmes, com se fa al dia de985 vuy —que segons
axò, bé·s pot al·legar per costuma antiga y tradició de nostres passats,
encara que no sia escrita—, determinaren de fer segon procurador, que
en absència del primer exercitàs lo ofﬁci; y axí, elegiren al pare fra Pere
Alzina en segon procurador —la qual costuma també·s guarda vuy en
dia. Y axí, agueren de fer altre caxer, que fonch lo pare fra Bernardí
Jaume, y en aquest concert perseveraren lo poch temps que restava.
Donà986 l’hàbit lo pare prior a quatre frares —que ya serà hora
iscam del concert del<s> ofﬁcis de la casa y digam lo que succehí en
aquest trienni—: lo primer d’ells, fra Martí Morillo, que era navarro de
nació y fonch frare llech; l’altre fonch fra Gerònim Soler, natural de
Llagostera, del bisbat de Gerona; lo terçer fonch fra Pere Lopis, natural
de Villa Real, del regne de Castella;987 y lo quart fonch fra Francesch
Quassada, natural de Cardona, lo qual aprés féu segona professió en
Castella, en lo monestir de Bassa de nostra orde.988
La primera cosa en què se entengué aquest trienni fonch en vestir
los religiosos, que·n tenían989 prou necessitat, perquè com no acabà lo
trienni lo pare fra Augustí Gualbes, per aver-lo fet prior en Çaragoça,
com ya avem vist, no donà vestuari, que de ordinari se fa a la ﬁ del
trienni. Veritat és que ya tenia fetes algunes preparacions acerca de
assò y lo pare prior de qui anam tractant exercità prest lo demés que
faltava, que devia seguir-li bé los passos de son govern. Y axí, compraren
dos draps blanchs, altres dos burells y dues estamenyes.
Dos cosas
sas se feren en aquest temps que, encara que no eren
absolutamentt necessàries, totavia990 no dexaren de ado
adornar molt lo
monestir. La una fonch fer los pilars del parral, que enca
encara en nostres
dies los avem
m alcançats, que començant des del cantó de casa, junt a
la torre nova,, que s’és feta
feeta
a després,
des
espr
prés
ééss, arribaven
arrri
a
riba
b ven ﬁns en dret
dre del çafarex
major y més alt. Y lo ma
matex
ate
t x [[p. 141
141]
41
1] parral
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per
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Y ara lo an dexat perdre, que no n’i ha la mitat, que no arriba
sinó ﬁns a l’abeurador, escusant-se que gastava molts pins cada any y
que era de poch proﬁt, com si en las communitats no·s conservassen
sinó las cosas molt proﬁtoses y que las que servexen sols de ornato
y curiositat les dexassen perdre, que d’exa manera tampoch no avían
de tenir en conrreu las murtas del claustro, los cipressos que estan991
fora casa y altres quoranta d’esta manera. Veritat és que, quant venia
al podar y entaiar de dita parra, ya u avem vist, donar de molt gentils
esclataradas y caure moltes voltes d’ella, per estar pudrides moltes
barres d’ella, per no anar tant recatats y remirats los mossos sobre
ella. En ﬁ, ella se restarà com ﬁns assí y no tenim que predicar, puix
assí no fem ofﬁci de axò.
L’altre992 cosa que·s féu en aquest trienni, y és de manco entitat,
fonch lo púlpit y trona, prou estreta y magrida, que si lo que té demasiat de fondo lo tinguera en amplària, estiguera més993 a propòsit. La
capella de Sanct Miquel, que la senyora de Concabella, dona Violant de
Cabrera y de Bovadilla, manava fer, se acabà del tot en aquest temps.
Compraren994 dues mules y dos matxos, perquè·ls agueren ben menester
per portar995 blat, civada y altres provisions de Thous.
Lo negoci de enviar a Nàpols y fer procura a mossèn Jaume
Fenoll996 per cobrar los sin-cents ducats que lo rey Cathòlich, don
Ferrando, avia consignats sobre Nàpols, lo qual se era negociat en lo
trienni passat, entench que no fonch de algun effecte; y axí, entench
que per aquest negoci agué de anar a Castella lo pare fra Pere Benajam ans que·l fessen prior de Vall de Hebron, essent vicari d’esta
casa, per a parlar
arlar al rey. Lo que allí negocià no u he po
pogut rastrejar.
Yo creuria que·l
ue·l remeté per las Corts de Monçó, dient-li
dient- que acudís
allà, que ell pensava tenir Corts997 allà.998 Y axí, trob que
qu lo pare fra
Damià Marruff,
uff, estant lo rey en Monçó, anà alla a ont tenia
t
Corts; y
dells sin-cents
sinsinsi
n cent
cents
ce
ntts ducats
d ca
du
ca que Sa Altes
cats
li digué com lo negoci dels
Altesa avia manat
donar no avia
a tingut effec
effecte.
e te.
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M. MAS I SOLENCH,
Les corts a la Corona
rona catalano-aragonesa. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor,
Edi
1995, p. 51).

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 307

Y axí, ell manà llavors que·ls pagassen en Barcelona y fonch d’esta manera: que lo rey donà orde que son tresorer, qui·s deya mossèn
Ferrer, los pagàs y ell, a 23 de dezembre de 1510, féu una girada en
la taula de la ciutat de Barcelona al prior y convent de vuytanta-y-sis
ducats. Avien-ne ya rebuts abans vint-y-quatre, que són cent y deu, y
diu en la partida que són en part de paga de sin-cents ducats que eren
deguts a fra Damià Marruff.
Y de assí tinch yo alguna probabilitat que estos diners que·l rey
Cathòlich manà donar, ell o son pare, lo rey don Joan, los devían al
pare fra Damià Marruff, y per ventura major quantitat, que com ell era
[p. 142] mercader rich ans que fos religiós d’esta casa, ab la necessitat
que llavors patían los reys ab tantes guerres, valían-se del que podían y
manllevaven a cambi, com també se fa en nostros temps y és fama que
los genovesos tenen arruïnat lo rey de Espanya per estos cambis. Degué
dexar estos —o com pens, major quantitat— y no·ls pogué cobrar, sinó
de la manera que anam dient, després que fonch religiós d’esta casa. Y
esta seria per ventura la causa principal per què tant jove lo enviaren
a la cort ab companyia del pare procurador, com vérem en la pàgina 298.999 Però sia com se vulla, estos cent y deu ducats foren molt ben
arribats y vingueren molt a propòsit per la causa que veurem tantost.
Quant aquest convent comprà lo lloch de Thous en l’any 1505,
prengué los actes d’esta compra mossèn Joan Bóxols, notari de Barcelona, com vérem en la pàgina 284.1000 Lo qual morí y dexà una ﬁlla
de edat pupil·lar y debax de tutors. Estos, per son sustento y aliments,
tingueren necessitat de cobrar los deutes que·s devían al quòndam
mossèn Joan Bóxols, y entre·ls demés lo deute que aque
aquest convent li
devia de les scriptures que prengué en la venda y comp
compra de Thous,
que valien setanta-dues
tanta-dues lliures y vuyt sous. Y com lo dema
demanassen una y
moltes voltes y lo convent no tingués remey ni possibilita
possibilitat de pagar-lo,
per aver pagats
ats tants deut
deutes
uteess q
utes
ut
que
ue
eya
avia
v a en
vi
en Thous, fonch forçat
f
aver de
manllevar estos
tos dinés; y ccom
om1001 n
no·ls
o·ls tro
trobaren,
robaren, agueren de pendre’ls
ro
a for de censal.
al.
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ct Gerònim de Va
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gina 135 al manuscrit.
1000. pàgina
gina 126 al manuscrit.
1001. Vall
all de Hebron dexà un censal de setanta-set lliures, escrit a
al marge esquerre.

308

CARLES DÍAZ MARTÍ

setembre de 1509—; y axí, pagà aquest convent lo deute al<s> tutors
de la minyona de mossèn Joan Bóxols. Però no se agué de pagar la
pensió molts anys, perquè a 2 de janer de 1511 girà lo pare procurador
de aquesta casa en la taula de la ciutat de Barcelona al pare prior y
convent de Sanct Gerònim de Vall de Hebron lo preu y la porrata de
dit censal, fent-los moltes gràcies de la charitat los avien feta. Y axí,
entench que estos cent y deu ducats que cobraren del rey don Ferrando
en aquest trienni serviren per a redimir aquest censal. Lo demés que
faltava a cobrar dels sinc-cents ducats que lo rey consignà sobre Nàpols, y aprés ne pagaren los cent y deu en Barcelona, se cobrà aprés,
com veurem en son cas y lloch. Entretant, direm lo poch que resta
de aquest trienni.
[p. 143] No és possible que totas las cosas nos succeèscan a
nòstron gust y a sabor de nòstron paladar, perquè no són las cosas
d’esta vida miserable de tal naturaleza ni de tal subsistència que estígan sempre de una manera, ans de força an de ser vàries y mudables
e inconstans; y axí, no y ha que ﬁar d’elles, que moltes voltes, al més
menester, nos falten; y permet-o Nostre Senyor, perquè en ell sol posem
nostra sperança y conﬁança, qui may se muda y sempre està en un ser
y valer. Però dexem ara lo ofﬁci de predicador y vingam al propòsit per
què·s diu assò. Avien succeïdes al pare prior coses bones y pròsperes
en aquest son trienni y volgué Nostre Senyor que li’n succeïssen altres
al revés per provar1002 la patièntia, y entre les demés fonch que, quant
més descuydats estaven, robaren las casas de Barçelona, portant-se’n
la roba de lli, tovalles, torcaboques, axugamans.
A la roba
ﬁns a
ba de llana no li perdonaren, ni a quant trobaren,
tro
las calderes y ferros del foch, tanta era la devoció que tenían a las
cosas del benaventurat
aventurat sanct Gerònim. Y perquè entengue
entenguessen que era
major, se’n portaren
ortaren lo càlser de plata que tenían allà per
p dir missa.
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ga
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las ovelles,1003 en aquest cas també u seria en aquesta casa,1004 perquè
lo prelat era un sanct, com se diu en les chròniques; y axí, u serien
ses ovelles, imitant-lo en ses actions; y lo servex del Senyor aniria ab
la perfectió deguda.

1003. Una
na possible fon
font
nt d
d’aquest
’aq
qu
ue
ues
e t p
pensament
ens
nssam
ame
ment correspon a Sir 1
10,2: “Tal com és
el cap d’estat són
n els seus ministres, tal com és el governador de la ciutat
ci
són tots els
seus habitants”.
1004. casa
sa afegit a la interlínia.
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[p. 144] Quint trienni del pare fra Augustí Gualbes1005 {1511-1514}
Com acabà son trienni lo pare fra Jaume Roqueta ab tant bon
succés, com avem vist, y estaven los religiosos tant sossegats y quiets, no
y agué ruïdos ni alteracions, sinó que, entrant en electió, sens ninguna
contradictió elegiren en prior al pare fra Galceran Augustí Gualbes —y
esta, la quinta vegada. Però perquè no estava en casa, perquè avia poch
que acabava lo trienni del priorat de Sancta Engràcia de Çaragoça, ab
no manco nom y fama que los demés, encara se estava allà. Y pens
yo que per orde de nostre pare general, que gustaria de tenir-lo més
prop per ser persona de tantas parts, com ell tenia, y a qui demanava
en coses àrdues y difﬁcultoses son parer y consell, particularment que
en lo capítol general que poch avia se era celebrat en l’any de 1511
—a ont se trobaren tres priors ﬁlls d’esta casa: lo pare fra Gualbes, de
Sancta Engràcia; lo pare fra1006 Jaume Roqueta, d’esta casa; y lo pare
fra Pere Benajam, de Vall de Hebron—, feren al pare fra Gualbes del
capítol privat.
Y axí, per estas causas no se n’era anat de Sancta Engràcia, que
segons pens li manà no isqués de allí ﬁns tingués altre o
orde y per est
respecte, quant
nt lo elegiren assí, en casa, esta quinta vegada
vegada, anà lo pare
fra Pere Alzina
na a cercar-lo, com clarament consta de do
dos partits dels
gastos de aquest
uest temps. Y arribat assí, tantost lo conﬁrmaren,
conﬁrm
encara
que no sé determinadament
eterminadament lo dia, però entench que fonch
f
per los
primers dies de nohembre
r d
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e 15
1
1511,
511
11, sse
11
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conﬁrmació del següent
trienni. Tampoch
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ch notíci
notícia
ia de quii foren los conﬁr
conﬁrmadors, però
poch importa.. Elegiren en
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a ssexta
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Vestí en aquest trienni lo pare prior set religiosos1009 y rebé un
donat qui·s deya Sagarau. Los1010 religiosos foren: fra Pere Benaula,
natural de Barcelona; fra Pere Barrera; fra Pere Vilaseca, natural de
Guissona; fra Joan Marquès, natural de la vila de Tírvia; fra Pere Josa,
que fonch un exemplar religiós. Però no u fonch lo que·s seguex, qui·s
deya fra Joan Mas,1011 natural de la ciutat de València, perquè aprés
de profés, féu una gran maldat y tacanyaria, que robà notablement la
enfermeria y se n’anà apòstata; y aprés a ell lo atravessaren per un
costat —no sé si per voler-lo robar altres lladres— y morí fora de la
religió, molt fea y desgraciadament. Són judicis de Nostre Senyor molt
secrets, etcètera.
No fonch menor lo cuydado que tingué lo pare prior en aquest
trienni que avia tingut en los altres de mirar per lo augment y proﬁt
d’esta sa casa per tots los medis més [p. 145] a propòsit que podia,
però sempre tingué gran tino en no empendre obras que, poch més
o manco, no sabés de ont avia de traure lo sustento d’ellas, que és lo
diner. Y axí, en aquest trienni no·n féu moltes que las pagàs la casa,
perquè tingué pochs extraordinaris y pocas venturas o charitats, que
com eren ya més religiosos del que eren abans y la renda no avia
augmentat, prou tenían que fer en sustentar lo convent y en donar-los
vestir, que en aquest trienni1012 se féu prou cumplit. Ab tot axò, féu
dues capes de fustani vergat y blanch, que vuy en dia estan tant bones,
quasi com si les aguessen fetes noves poch ha; y comprà també alguna
quantitat de tela o llens per fer amits, de què y avia molta necessitat.
Lo1013 carner de la capella de Sanct Miquel, que manava la senyora
de Concabella,
a, dona Violant de1014 Cabrera y de Bovadil
Bovadilla, se fes per
la sua sepultura
ura y dels seus, se acabà en aquest trienni.11015 Una paret
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lliures. Va esta aygua per moltes ofﬁcines de casa: al celler, al forn, a
la casa de les bugades y a la sagristia.
És tinguda esta aygua per la millor de totes, segons se nota en
lo Capbreu Vell (foli 175), perquè diu que feren aquesta diligència en
l’any de 1512, y era en aquest trienni, que la feren pesar a persones
expertes en assò y trobaren que era més subtil que les altres, y particularment que pesava una onça manco per corter que la del pou; y
persones ayguaderes, que en assò tenen més gust y val molt son parer,
digueren que era millor de sabor que les altres; y diu lo matex pare
prior, de qui és la lletra de aquella memòria que està en dit capbreu,
que la experiència ha mostrat la bondat d’esta aygua per no aver tinguts esta casa tants malalts com tenia abans.1018 Però vuy ja par que y
ha parers contraris y, axí, no sabem qual seguir per anar més segurs.
Altra1019 obra començà dit pare prior, en què gastà quoranta-tres
lliures, que per ser ya a la ﬁ del trienni1020 no la pogué acabar. Però
lo pare fra Jaume Roqueta, en lo trienni següent, a qui ell succehí,
la acabà, com se notarà allí. D’esta obra se avia tractat ya molts anys
avia, com se mostra ab un paper que està ﬁcat al principi del Llibre
dels Actes Capitulars, lo qual conta que a 27 del mes de nohembre de
1502 —ere llavors prior lo matex pare fra Augustí Gualbes, lo segon
trienni—, ajuntats tots los frares professos, axí clergues com llechs —y
aquestos no sé per a què—, en son capítol, proposà si eren de parer
que [p. 146] la yglésia que llavors era se degués exemplar, la qual
tenia trenta-dos palms de ample, o si bastava solament allargar-la de
un cap que no tenia.
Y tots foren de parer que no·s devia axamplar, puix
pu no·s podia
fer axò1021 de la part del capítol, sinó tant solament1022 sinch palms,
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perquè de part de las capelles no y avia algun remey; y que per tant
poca amplària, fer tant gran gasto y despesa, no parexeria bé, sense
altra inconvenie<n>t que y avia molt gran, que era aver-se de celebrar
los ofﬁcis divinals en lo capítol ab gran inquietut y desassosego;1023 y
que lo més acertat era que solament se allargàs ab la matexa amplària,
fent-hi tres voltes ab grues de pedra y pendents de rejola ab un gran
cap ab vuyt brassos. Lo qual no·s pogué posar en executió per grans
occasions y destorps que s’offeriren ﬁns a la ﬁ de aquest trienni, com
consta en lo Llibre de les Despeses y també en lo Llibre de la Caxa ab
un albarà. Y com dit és, no se acabà esta obra, que sols se ubriren los
fonaments del cap de la yglésia y sagristia, com diu lo matex paper, y
la primera pedra s’i posà a 11 de setembre.
Y és bé notar una advertència que lo matex pare prior escriu en
lo matex paper per als qui li succehiran y vindran aprés d’ell, y no és
mal la sàpian los qui·ns succeiran a nosaltres. Y diu estas paraules:
“E perquè los qui·ns succeiran a nós en lo monastir àjan notícia de
la casa e no volguessen fer ço que no·s pot fer, com algunes vegades
massa affectió a les obras engànyan alguns dels priors e religiosos.
E llavors se mirà tan bé,1024 que millor no s’i podia mirar, ab consell
del sènyer en Joan Font e n’Antoni Marçer, mestres de cases”. Estes
són les paraules del matex pare fra Augustí Gualbes, per ont se veu
ab quanta maduresa y prudència anava tractant estas cosas de obras,
y quant attentadament feya mirar als experts y mestres de cases lo
que·s1025 podia fer.
Y tinch per cert que estos dos mestres que ell nomena assí devían ser los més hàbils y pràtichs que y avia llavors en Barcelona; y
que no·s pogué
ué més allargar del que·s féu, encara que no particulariza
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que y gastà cosa ninguna, segons consta per una capitulació feta entre
lo monastir y lo benefactor qui volia començar esta obra, lo qual era
mossèn Miquel Albanell, canonge y enfermer de la seu de Tarragona.
Aquesta capitulació y concert està en lo Capbreu Vell (foli 174). La qual
conté, en summa, que lo pare prior y vuyt frares capitulars que allí se
nomenen,1028 moguts de entranyes de charitat, dexen al reverent mossèn
Miquel Albanell, canonge y enfermer de Terragona, tot aquell espay que
està vàcuo o buyt des de les cases de las bugades ﬁns a la porta de
la hera de la rejola, tant com tenían los fonaments ya començats, per
a que en aquell puga obrar a sa voluntat y llíberament a ses costes y
despeses pròpries, y fer aquelles estàncies y aposentos que li donaran
gust y contento; y fets, gozar d’ells a sa voluntat y estar en ells ab un
criat, o molts, conforme li parexerà —però assò avia de ser de vida
sua, tant solament; y que, seguida sa mort, fos tot allò del monestir—,
y que de dits aposentos no pogués dispondre —ço és alienar, donar ni
vendre ell o altri per ell, etcètera.
Y dit senyor conﬁrmà dita capitulació y concert, ﬁrmada de son
nom, com està en lo dit llibre y foli al·legats. No prengué esta obra
lo dit senyor mossèn Miquel Albanell ab la ﬂeuma que altres tenen
en mirar per les malles, y si serà temps a propòsit o no, sinó que ab
molta fervor la començà y passà avant, y és tot lo que vuy nos servex
de enfermeria. Y si no fóra per una mala resposta y de mala gràcia que
li féu un frare llech una tarda quant venia1029 assí, aguera continuada
esta obra, que fóra de més proﬁt y ornato que no és ara.
És la hystòria, segons se té per tradició y la he yo oyda contar
a alguns delss pares antichs d’esta casa, que venint molt
moltes vegades a
esta lo dit senyor
enyor canonge Albanell, axí per occasió de la obra com
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Y volent-lo assosegar lo senyor canonge, dient-li que no se anujàs,
que si era vingut tart no avia pogut fer altra cosa y que li fes charitat
de donar civada a la cavalcadura, que venia cansada, tornà lo dit porter
a raenvidar ab paraules impertinents, com ell era, dient-li en la cara
que no era aquella hora de venir als monestirs, y que la cavalcadura
dejunaria, que no sabia ell ser matalot en aquella hora, y coses semblants, per lo qual se vingué a enfadar y desgustar de tal manera que,
encara que lo pare prior y altres religiosos procuraren amansar-lo y
donar satisfactió de quant avían sentit lo mal modo que l’altre avia
tingut, y que seria castigat de sa poca criança y terme que avia tingut,
totavia no fonch bastant assò per assosegar-lo ni llevar-li lo desgust y
enfado avia concebut. Y axí, manà parar la obra y ell se anà retirant
a sa casa. De manera que en aquest cas se veriﬁcà lo adagi comú y
vulgar que diu que “més enderroca y destruex hu tot sol que cent que
ediﬁquen junts” y l’altre que diu que “un home bèstia llança una pedra al pou que cent savis no la’n poden traure”. Totavia, se acabà dita
enfermeria1033 de la manera que està vuy (pàgina 343).1034
Per tenir lo pare fra Pere Alzina bona habilitat de escriure lletra
de chor, sense altres que·n1035 tenia boníssimes, de què per ventura per
avant se offerirà occasió de dir-ne algunes, compraren dotze dotzenes
de pregamins y ell se exercitava de bona gana las horas vacativas en
escriure llibres grans del chor, per la qual occasió avem ya vist atràs
que li’n compraren altre quantitat. En Thous tenían necessitat de un
parell de matxos perquè, com1036 no arrendaven las terras del castell
y de la senyoria, tenían necessitat de llaurar-les y conrrear; y també,
quant assò foss fet, portarien des de allà al monestir algun
algunes provisions
de blat y altres
es grans —y per ço los compraren. Assí, per casa, també
compraren una
na mula, però1037 no·n gozaren molt, perquè
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diu, y fonch que un donat de casa, qui·s deya Sagarau, girà per dita
de taula al nostre monastir setanta-sinch lliures. Altre fonch de menor quantitat: y és que quan tornà lo [p. 149] pare fra Miquel Stela,
que crech estigué fora de casa des de que·l pare fra Gabriel Andreu
era prior ﬁns en aquest quint trienni del pare fra Augustí Gualbes,
que foren quinze o setze anys —y d’ell en tot aquest temps no se’n fa
menció, com feya abans y·s féu després, per tenir habilitat en tenir1039
lo Llibre de la Caxa y altres—, /de manera que quant tornà/ portava
una mula, que segons se entén era sua, y veneren-la per nou lliures
dotze sous y lo preu d’ella restà en casa.
Un benefactor o devot d’esta casa, qui·s deya mossèn Pere Badia
y era receptor de la Sancta Inquisició1040 de Cathalunya, morí en aquest
temps; y en son testament dexà un llegat de deu lliures a esta casa y
cobrà-las lo pare prior en aquest son trienni. Una1041 sepultura y agué
de una ﬁlla de la senyora Pallaresa, que·s deya Àgatha, y volgué la
soterrassen en lo present monestir; y donà dita senyora per la charitat sexanta reals. Al1042 monestir de Sanct Gerònim de Vall de Hebron
veneren un organet per preu de divuyt lliures, que també les cobrà lo
pare fra Augustí Gualbes en aquest seu quin<t> trienni.
La1043 major quantitat que yo trobe que rebé lo pare prior en
son temps fonch de vuytanta-quatre lliures y mija que·s cobraren per
dita de la taula de Barcelona, y diuen que les cobraren de Sardenya,
y segurament foren de aquells sin-cents ducats que lo rey don Ferrando consignà primerament sobre Nàpols, com se digué en la pàgina 298;1044 y com allí no·s pogueren cobrar, ne féu pagar en Barcelona
vuytanta-sis ducats, ut supra (pàgina 306).1045 Y com apr
aprés lo anaren
a sol·licitar y supplicar sobre lo matex negoci en Monçó
Monçó, a ont tenia
Corts, lo paree vicari y lo pare fra Soler,1046 com se trob
troben los gastos
que feren perr anar allà —fonch assò en l’any de 1512—, degué llavors
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sobre Sardenya.1047 Del qual negoci serà forçat aver-ne de tractar en
altra occasió. Assò és lo que toca al temporal.
Lo que toca al govern spiritual, no tindrem que dir més de que
ell perseverava de la manera que molt<s> triennis abans, com ya s’és
dit altres vegades, perquè no trobam cosa en contrari, y governàvan
los matexos que abans ab la matexa charitat y unió que tenían en la
observància de la religió. Y com estos caps éran tots sancts y de gran
exemple y tant units entre si, difﬁcultós era rompre aquesta corda tant
forta; y axí, los altres que no·s senyalaven tant en virtut no podían
fer altra cosa sinó caminar al matex compàs que·ls altres, que anaven
davant y portaven lo llum.
[p. 150] També tingué lo pare prior en aquest trienni gran cuydado y sol·licitut que los pobres1048 tinguessen lo necessari y ab netedat
lo que fos possible; y féu comprar llansols per ells, com ya notàrem
cosa semblant en la pàgina 281,1049 perquè lo pare prior sempre fonch
de una manera y de un compàs en son govern, que si una vegada
tenia assentada una veritat en son enteniment, aquexa procurava que
la voluntad abraçàs com a cosa bona y posava en executió sense tornar atràs, que és gràcia particular de Nostre Senyor, el qual, veent la
constància y perseverança en sos bons propòsits, també li donava los
medis proporcionats al ﬁ que desijava, que era acertar a servir-lo en
aquest negoci de governar y regir, que és tant difﬁcultós.
Com tenia guanyada lo pare prior tanta fama y opinió, axí per la
bondat y sanctedat de sa persona com per la rectitut de justícia que
tenia1050 y guardava en los càrrechs1051 y ofﬁcis que
q
li acomanava la
orde, lo feren
n difﬁnidor moltes vegades, com ya tinch notat
no
en altras
parts. Però ara,
ra, en aquest trienni,1052 y avia més necessitat
necessita de que·l1053
fessen per la occasió que direm: celebrà’s capítol genera
general en l’any de
1513 y estava
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so
pare
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gueix y·n ratllat.
ratlla
at.
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1051. lo pare prior feren difﬁnidor,
f
escrit al marge esquerre.
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a penas féu cosa de parer y consell de altri, sinó seguint lo seu propri,
proprietat de imprudent; y axí, mudà inﬁnitas cosas e innovà costumes
noves molt fora de propòsit, trencà moltes constitucions e instituts de
la orde,1054 fent-ne altres de nou, cosa que may se era feta. Lo qual
causà tant escàndol en la orde, que no y avia a penas religiós que no
sentís mal de assò y desijaven molt que s’i posàs remey. Però mentre
ell tenia lo poder absolut, no s’i trobaven medis.
En ﬁ, tingueren patièntia per força ﬁns a que vingués lo temps
del capítol general, y llavors donaren quexas formadas uns y altres que
parexia pujaven al cel. Y procuraren, primer, de assentar lo difﬁnitori,
que estigués molt a propòsit del que desijava la orde, que y agués
persones de pit y zeloses del bé comú; y entre los demés y assentaren
lo nostre pare fra Augustí Gualbes, conﬁant que ell faria son dever en
aquest cars tan particular, segons la opinió que tenían conçebuda d’ell.
Y encara que los pares difﬁnidors avían allà en particular donada
una mà al general que acabava, y·s deya fray Miquel de Ocaña, totavia
no·ls paregué que la orde se sosagaria ab assò, sinó que era menester
que públicament lo reprehenguessen, puix las culpas eren públiques y
las lleys que ell avia rompudes, [p. 151] comunes. Y tra<c>tant entre si
los pares difﬁnidors qual d’ells faria la difﬁnició y li donaria la reprehensió, quasi tots se escusaven y par que temien de exercitar un acte
com aquell per caure en persona tant grave com era lo pare fra Miquel
de Ocaña. En ﬁ, resolgueren1055 que ningú podia millor fer aquell ofﬁci
que era nostre pare fra Augustí de Gualbes, el qual acceptà tal executió.
Y quant vingué
g sa hora,, q
que tingué
g p
postrat al dit p
pare fra Miquel
de Ocaña, prengué
engué per thema de sa reprehensió Fidelis serv
servus et prudens,
quem constituit
uit dominus,1056 etcètera. “Vos padre —come
—començà per estas
paraules— no
tenido prudencia
o avéys sido ﬁel siervo de la religión ni avéys ten
en el govierno
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str
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à ccom
om los altres, totavia fonch
de manera que
ue tots lo en
entengueren
ntengue
uere
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r n y elll se sabé declarar
declarar.
1054. Segueix
gueix féu ratllat.
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orde
de donada
d nada per lo pare p
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escrit al marge dret.
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1056. “Quis
Quis putas est ﬁdelis servus et prudens, quem constituit Dominus supra
familiam suam, ut det illis cibum in tempore?” (Mt 24,45).
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Y ohí yo a dir a un religiós d’esta casa, qui·s deya lo pare fra
Miquel Galseran Garbeller —que per tenir gentil veu y habilitat lo detingueren en aquella casa de Sanct Barthomeu de Lupiana vint anys,
cosa ben peregrina y que no·s sap altre exemplar semblant que aquella
casa tingués un hoste tant temps—, /a aquest pare, com dich, li ohí
a dir/ diverses voltes que restà tanta memòria del pare fra Augustí
Gualbes y tenien tant fresca la1057 reprehensió que donà al dit general,
que estant allí y veyen<t> los religiosos de aquella casa que algunes
coses tenían necessitat de remey y era bé las reprehenguessen ab rigor,
deyen: “aquí estaría bien y1058 a su propósito la reprehensión del padre
cathalán del Fidelis servus et prudens” y que la al·legaven com si fóra
una de las set sentèncias dels set1059 savis de Grècia.
Al temps que passà aquesta hystòria, per estar allí tanta gent grave
de la orde, los paregué a alguns que fonch demasiat y excedi<t>; a
altres los aparegué que estaven las cosas en son punt, que axí se esdevé
quasi en totes les coses comunes, y que més que axò merexia qui avia
alterada la orde en tanta manera, usant tant mal y tant absolutament
del poder que tenia. Y axí, no parà lo negoci en solas paraules, que
aquexes de prest pàssan, sinó que s’i ajustaren obras, y no poques,
perquè1060 privaren al dit pare fra Miquel de Ocaña perpètuament de
l’ofﬁci de general y que no pogués1061 tenir [p. 152] ningun ofﬁci en la
orde per sis anys. Y axí ho manaren escriure los matexos pares difﬁnidors en lo primer § o ítem del ròtol de aquell capítol general, com
més llargament està allí continuat, per a que fos càstich del delinqüent
y1062 exemple dels esdevenidors, com diu lo matex ròtol.1063
En aquest
est matex capítol general de 15131064 feren visitador general de la Corona de Aragó al dit pare fra Augustí Gu
Gualbes, perquè
encara no estava
tava feta la extravegant que diu que no púg
púgan los pares
difﬁnidors exir
xir del deﬁnitori ab més ofﬁcis dels que ent
entraren en ell,
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1064. Visitador
sitador general lo pare prior, escrit al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
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perquè en nostros temps se és feta.1065 Restà, totavia, lo dit pare fra
Gualbes, seguida esta hystòria, en opinió de un home terrible y que en
son govern devia ser insoportable, regulant o prenent per regla aquella
reprehensió que donà en capítol general en totes les demés actions.
Y realment se enganyaren, perquè <de>1066 sa persona era sols rigurós y en los altros manso, si no era en unas cosas graves com aquella
y altres semblants, perquè si ell tinguera aquella condició ordinària,
com era possible que l’aguessen fet prior tantes voltes y en altres parts
fora de sa casa? També diuen que si no fóra per aquesta hystòria,
lo trienni següent lo agueren fet general. Però assò estava per fer y lo
que féu no u aguera dexat de fer per quants ofﬁcis li podia donar la
orde, segons ell era amich de justícia.
Després que tornà de capítol general agué de anar a València
—pense que seria per algun ministeri de l’ofﬁci que la orde li avia acomanat—, però no estigué entre anar y venir sinó un mes. Y lo demés
temps occupà y empleà en regir esta casa ab la prudència acostumada,
acabant son trienni felicíssimament.

1065. L’extravagant
extravagant sis
sisena
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en
na de
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seten
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n els capítols generals de 1573 i 1588 (Constituciones, p
p. 17).
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[p. 153] Segon trienni del pare fra Jaume Roqueta1067 {1514-1517}
Cuydado tingué molt particular lo pare fra Augustí Gualbes, ans
que acabàs son trienni, de avisar ab temps a nostre pare general per
a que proveís en conﬁrmadors per a la futura electió d’esta casa —y
consta de les despeses en lo Llibre del Pare Procurador que·s feren per
aquest propòsit—; y axí, foren molt diligents en venir. No sabem de
ont ni qui foren. Y entrant en electió, isqué per prior lo pare vicari fra
Jaume Roqueta, y és aquest lo segon trienni. Fonch la conﬁrmació1068
a 7 de nohembre de 1514, a les deu hores ans de dinar. Elegiren en
vicari al pare fra Augustí Gualbes aprés de ser estat sis voltes prior,
sinch en esta casa y una en Sancta Engràcia. Però no li1069 durà molt
aquest ofﬁci per la occasió que direm aprés. Elegiren1070 en procurador
al pare fra Pere Benajam, ya sisena vegada, y que era estat vicari d’esta
casa un trienni y prior de Vall de Hebron, altre. Caxer fonch lo pare
fra Gaspar1071 Fontarnau.
Durà aquest concert poch més de un any, perquè agueren de fer
procurador segon al pare fra Gaspar Fontarnau, que per occasió del
lloch de Thous
procurador en
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casa, particularment
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1070. procurador
ocurador lo pare fra Benajam, escrit al marge dret.
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ocurador segon lo pare fra Gaspar Fontarnau, escrit al marge dret.
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principi de mars de 1516, que no fonch vicari1073 sinó quatorze mesos.
Y axí, en son lloch elegiren en vicari al pare procurador fra Pere1074
Benajam, ya segona vegada; y lo càrrech que ell tenia acomanaren al
pare fra Simon Álvarez; y la caxa, al pare fra Pere Alzina. Y d’esta
manera de concert se acabà lo trienni. Vestí lo pare prior l’hàbit de la
sancta religió a un frare llech que·s deya fra Damià Spasa; y al pare
fra Gabriel Gerònim, àlias fra Bertran Cansalada, natural de la vila
de Montblanch.
Les obres que lo pare prior passat dexà començades procurà lo
pare fra Jaume Roqueta, que sempre fonch gran imitador del pare fra
Gualbes, que pasassen molt avant; [p. 154] y axí, acabaren de posar
l’aygua dins la cuyna ab canonada y a la entrada de la hostaleria,1075
que és la font que està al pas de la cuyna. Lo1076 cap de l’altar de la
yglésia se passà molt avant en aquest trienni y feren lo portal de la sagristia, en la qual obra se gastaren més de cent y sis lliures, sense los
gastos dels qui trencaven la pedra en Montjuïch.
Y encara que entenían en esta obra molt de propòsit y ab gran
fervor, no per ço se oblidaren1077 de fer vestuari, y segons los draps que
compraren, axí burells com blanch<s> y estamen<y>es, entench lo donaren molt cumplit. També compraren una mula per preu de divuyt1078
lliures. Per lo pare fra Pere Alzina, que se exercitava en scriure llibres
de chor,1079 li compraren vuyt dotzenes de pregamins perquè continuàs
lo que tenia començat. Sense estos gastos no·n faltaren altres, que són
propris dels qui són senyors de vassalls, perquè succehiren en lo nostre
lloch de Thous grans avalots de gent dolenta y de adalats,1080 per la
qual causa fonch
graves
onch forçat que procurassen anassen allí persones
per
y de pits perquè
què fos respectada la senyoria y tornassen per
p sa honrra.
Y axí, lo pare fra Pere Benajam, que encara en aquesta conjunctura era procurador del convent, anà allà ab lo senyor
seny don Jordi
Aymerich, que
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<anys> ha los de la casa de Queralt, don Garau de Queralt y son ﬁll
don Pedro, vuy compte de Queralt, que també fa merçè a aquest convent, encara que sia <a> compte de ministrar la justícia criminal de
aquell lloch. Axí que llavors, lo don Jordi Aymerich ab companyia de
un cunyat seu, qui·s deya mossèn Marlès, y ab mossèn Jaume Franquesa, notari de Igualada, anà a Thous y sentencià alguns d’ells. Y
entre anades y vingudes y en lo temps que estigueren allà se gastaren
molts diners, perquè sense estas persones graves y de tomo anaren ab
elles criats y altres que·ls avien menester per lo ministeri que anaven
a fer, y a tots los avien de tractar conforme ells eren y gustarien que
no·ls tractassen mal.
Assí, en lo monestir, també vingueren algunes persones il·lustres
y principals, que no poden dexar de portar molt tràfech a usança de
palàcio y, per consegüent, molt gasto. Y sempre li’n cap molta part
a la pobre casa, axí per descuyt dels criats, que no porten lo que és
menester les demés voltes —y té-u de suplir lo convent—, com també
perquè saben dits criats que los senyors [p. 155] gusten que·s comètan
tals desgu<s>ts, que moltes voltes1082 van curts al banch y va aquest
negoci per la via afforrativa; y altres vegades són devots de sanct Avaristo; y altres pretenen que fan gran merçè als religiosos venir a estos
convents, y que tot lo regalo que se’ls fa pretenen que se’ls deu. Altres
són tant comedits, que volen que se’ls pague als convents ﬁns a una
lletuga, y que demasiat fan per ells que pèrdan los religiosos sa quietut
y concert particular de sos exercicis.
Y a estos, de parer de persones discretes, avían de procurar los
convents de abundar tot lo que bonament y dins los llím
llímits de religió
se permet; y als demés, estar-se’ls mirant ab bon terme y criança, que
aver de llevarr los béns al pobre per donar al rich, puix no se’ls deu,
no és obra dee justícia ni de charitat tampoch, etcètera. H
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se’n sia molt remuntada la casa y, axí, he determinat de posar-los en
lo títol de les despeses y no de les rebudes.
Però tots estos gastos, de què ﬁns assí he fet memòria, foren no
res en comparació de altres1086 que·s feren per occasió del plet que lo
monestir de Nostra Senyora del Carme de Barcelona portava ab lo
nostre, com ya diguí en lo terçer trienni del pare fra Augustí Gualbes
(pàgina 294),1087 y fonch la occasió per certa hystòria que succehí, la
qual me ha paregut escriure-la en aquest lloch algun tant diffusament,
puix lo temps ho porta. Avia un jove en Barcelona, qui·s deya Joan lo
Gras o Joan Gras, lo qual, desijant servir a Nostre Senyor y per poder fer assò ab manco impediments, donà de mà totalment als gusts
de món, y determinà de fer-se religiós de Nostra Senyora del Carme
y prengué l’hàbit en la matexa ciutat. Y feta la professió, perseverà
alguns dies en son bon propòsit.
Però com la devoció se anava refredant, ell no tingué cuydado de
affegir llenya al foch ab sanctes y bones consideracions; y axí, vingué
a apagar-se del tot y ell se cansà de estar en la religió, com fan altres
com ell, que tenen poca devoció. Y anà-sse’n no sols de la religió,
sinó de Cathalunya,1088 y estigué molt<s> anys absent, aprés dels quals
tornà en Barcelona. Y com ya tenia barbas y avia mudat de trajo y
hàbit, ningú·l conexia y, vist que podia estar segur en ella, determinà
de casar-se ab la primera occasió que li isqués a son propòsit. Lo qual
executà y·s casà públicament ab grans festas y regozijos de balls y
danças; y perseverà en ell ﬁns a la mort, que no deguera, y de aquest
casament dexà una ﬁlla.
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feren-se cridas, com se acostuma de fer quant se venen proprietats
semblants, perquè si alguns pretenen algun dret o interès sobre elles,
s’i vagen a opposar.
Vista la bona occasió, lo convent de la Verge Maria del Carme
de Barcelona donà orde com lo pare procurador de aquell convent se
opposàs en lo lloch de Thous. Lo qual féu demanda a nostre monestir, com a tenint y posseint lo dit lloch, del censal de quatre-centes
y sinquanta lliures1090 que diguí atràs que era del dit Joan Gras. Lo
qual censal, deyen, pertanya a aquell convent de dret, perquè lo dit
Joan Gras era frare profés de aquell monestir. Entretant que aquestos
pares del Carme fortiﬁcaven sa causa, la muller y ﬁlla del quòndam
Joan Gras vingueren a nostra casa; y procuraren de fer-se a una y que
lo convent defensàs la sua causa y la nostra; y per ço, feren les dues
procura al nostre procurador per a que respongués per tots.
Y axí, a la petició y demanda que féu lo procurador del Carme
respongué lo nostre que tal censal no era llur, puix que lo dit Joan
Gras era estat casat, y per tal estava reputat y tingut públicament et
in facie Ecclesie; y que si era axí com ells deyen, per què, vivint lo
dit Joan Gras y sabent que era frare profés de aquella casa, com no·l
prengueren y feren tornar a son monestir? Y que se espantaven que
fossen tant negligent<s> en mirar per una ovella que estava tant mal
encaminada, en no tornar-la a camí; y que assò era engany, frau y dol;
y que qui tal permitia no parexia estava molt ferm en la fe christiana,
ans afavoria a la heregia, suffrint que·s casassen los religiosos públicament. Però à’s de pensar que estos pares no saberen lo cas ﬁns que
lo Joan Gras fonch mort, perquè de altra manera fóra m
mal negoci.
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centes que lluhiren mossèn Joan Ram y sa muller, Isabel Çaplana, no
estaven ben lluhides, [p. 157] perquè donà dita quantitat a la muller
del quòndam Joan Gras, que·s deya Paula, y a sa ﬁlla Tecla, per quant
éran posessores male ﬁdei, y que, per ço, fossen pagades al monestir
del Carme. També condempnà en despeses al nostre monestir. Tenim
de assò un procés en lo nostre arxiu.
Ab tot axò, no·s tingueren per contents los pares del Carme y
appel·laren de la sentència, pretenent de nou tot lo censal de las quatrecentes y sinquanta lliures; y volgueren tornar a pledejar contra aquest
convent ab tant fervor y gana com abans, pretenent que la justícia los
sobrava.1091 Però advertint algunes persones de <la> manera que manejaven aquest negoci, que parexia mal pledejar monestir contra monestir
y religiosos contra religiosos y sobre cosas de interès, procuraren de
ablanar aquells pares y persuadir-los a que posassen aquest negoci per
via de compromís, del qual estigueren molt contents. Y nomenaren
per compromissari de sa part al senyor misser Clariana y per la part
de aquest convent y de mossèn Joan Ram nomenaren y posaren al
senyor misser Gomis. Lo notari que prengué lo acte de aquest compromís fonch lo matex qui tenia la causa, qui·s deya mossèn Balús.1092
Los senyors compromissaris miraren aquest negoci molt de espay
y a pas de bou, que diuen, y sentenciaren ab tanta justícia y prudència,
que totes les parts estigueren contentes, que rares voltes se succeex;
y declararen que aquest nostre monestir pagàs al monestir del Carme
dos-centes lliures de proprietat de aquell censal, y que per totes les
pensions caygudes y per las que a ells poguessen pertànyer ﬁns en
aquella jornada
setanta lliures.
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que fonch a 27 de mars de dit any, girà lo matex pare procurador en la
matexa taula de la ciutat vint-y-vuyt lliures al matex convent del Carme,
y diu foren per obeir a un manament fet per la Real Audiència que
dins deu dies pagassen al monestir del Carme cent lliures de pensions
caygudes, y los advocats los aconsellaren los girassen una pensió, a
solta del matex jutge misser Vicents Gibert. Y totes estes pagues foren
ans de la sentència arbitral.
Però aprés d’esta, lo pare procurador1093 segon, qui era lo pare
fra Gaspar Fontarnau, pagà al monastir del Carme per dita de taula
les dos-centes lliures de la proprietat del censal y cent quoranta-una
lliura deset sous y sis a compliment de les cent setanta lliures que·ls
adjudicaren per les pensions caygudes —avien-ne rebudes ya abans
[p. 158] vint-y-vuyt lliures, que diguí abans. Fonch esta partida o girada
feta a 18 de febrer de 1517. Per ont se veu que pagà lo pare prior en
aquest trienni al monastir de Nostra Senyora de<l> Carme quatrecentes sexanta-quatre lliures en comptants y per lo manco se gastaren
en aquest plet més de cent lliures entre salaris de advocats, salaris de
jutges, y scriptures del notari, y procés y altres extraordinaris, que tot
junt seria al peu de sis-centes lliures, que és gran colp de fortuna per
una pobre casa com aquesta y per un pobre prior, que mal no y merex.
Causà aquest plet, sense lo que costà, gran inquietut y demasiada
distractió en deu anys que durà, perquè donà molt en què entendre y
aproﬁtà lo que avem vist. A més de axò, que és altre dolor, no tenia1094
aquest convent diners per pagar tantes cantitats ni sabia de ont averlos; y axí, fonch forçat de manllevar un censal, lo qual vené mossèn
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casa, estigueren a evictió, com se acostuma en quinsevulla venda de
proprietats. Y perquè lo convent de Nostra Senyora del Carme se donava tanta pressa en cobrar lo censal de las quatre-centes y sinquanta
lliures del nostre monestir, tingué per bé lo nostre convent, vist que·ns
portaven tan acossats aquells pares, de que citassen als dos còniuges en
la causa; y perduda que fonch, pretengueren los religiosos que mossèn
Joan Ram y sa muller avien de pagar las quantitats damunt dites y
tots los gastos que s’éran fets en lo plet.
Y perquè no y agués plet entre dits cònjuges y aquest convent
—y aguera paregut mal que·l tinguessen ab persones que avían fet un
beneﬁci tant gran a esta casa; al manco estaven en aquexa opinió de
tots, que avían donat al monestir lo lloch de Thous, y que aprés per
poca cosa se mostrassen tant interessats los frares—, determinaren
de posar-ho per via de compromís uns y altres. Y foren [p. 159] compromissaris los matexos que u foren entre lo monestir del Carme y lo
nostre: lo senyor misser Clariana y lo senyor misser Gomis.
Los quals sentenciaren y declararen que mossèn Joan Ram y sa
muller, la senyora Isabel Çaplana, fossen obligats dins deu anys, o que
per temps de deu anys se retingués lo monestir, las trenta lliures de
la quèstia del lloch de Thous que rebien marit y muller cada any per
consignació feta del convent de tot lo temps de sa vida, com estava en
los pactes y condicions quant veneren a dit lloch de Thous; y si abans
dels deu anys morien mossèn Joan Ram y sa muller, que obligassen un
censal que rebien sobre lo General de vint-y-quatre lliures de pensió y
lo nostre monastir lo rebés ﬁns a tant agués cobrades les tres-centes
lliures, ab tal, emperò, que no poguessen vendre ni empen
empenyorar dit censal. Fonch aquesta
benèvola per mossèn
questa una sentència molt piadosa y benèvol
Joan Ram y sa muller —y crech que no li pesà—, consid
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temps, y fonch la occasió que los pares de fra Vilaseca moriren y pretengué aquest convent que llurs béns éran d’esta casa. Però per evitar
plets y qüestions, també ﬁrmaren compromís y donaren al convent
quoranta lliures; y ab assò totom callà y·s tingueren per contents. Y
d’esta manera, ab tanta varietat de coses, se acabà lo trienni de nostre
pare fra Jaume Roqueta.
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[p. 160] Trienni del pare fra Pere Benajam1102 {1517-1520}
Acabat lo trienni del pare fra Jaume Roqueta, foren tant punctuals los pares conﬁrmadors, encara que no sabem qui foren, que dins
tres dies aprés de la vacació estigué proveyda esta casa de prelat, que
fonch lo pare vicari fra Pere Benajam, ﬁll y profés d’esta pròpria casa,
persona ya de trenta-sis anys de religió y ben experimentat en negocis
axí spirituals, perquè era estat prior un trienni de Vall d’Ebron; y vicari, dos vegades d’esta sa casa; y procurador, sis vegades, que no és
poch negoci per un prelat ser passat abans quasi per tots los ofﬁcis,
perquè sap per un se pert o·s guanya; y sap lo que pot fer cada hu
en son ofﬁci; y no li poden donar entendre garces per perdius, si ya
ell no·s volia dexar enganyar adredes, que també alguna vegada és
cosa expedient, encara que no necessària, per causa de pau. Fonch la
conﬁrmació del pare prior a 10 de nohembre de1103 1517.
Y donaren-li per vicari al pare fra Pere Alzina, que ya tenia tretze anys de1104 hàbit; y per procurador, al pare fra Simon Álvarez, que
u era estat molta part del trienni passat, com diguí allí. Però ara no
u fonch sinó ﬁns a 4 de janer de 1518, que no foren sin
sinó dos mesos
—y no sé la causa—, y axí, elegiren en son lloch al pare11105 fra Jaume
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toca al pare fra Jaume Roqueta, ell féu son ofﬁci més de dos anys
y aguera acabat lo trienni si los pares de Vall de Hebron no l’aguessen occupat en lo ofﬁci de vicari de aquella sa casa.1107 Fonch assò
al principi de janer de 1520. Y axí, los deu mesos que restaven de
l’ofﬁci de procurador de aquesta casa agué de fer lo pare fra Gaspar
Fontarnau —col·legex-se açò clarament del Llibre de les Despeses y
del de la caxa (foli 151)—; y axí, en tots aquestos deu mesos no
y agué segon procurador, perquè ere-u ya lo dit pare fra Fontarnau y
per poch temps no volgueren alterar res, sinó que en1108 sa absència
gastà’s lo pare vicari. [p. 161] Caxer feren al pare fra Miquel Stela y
lo pare fra Bernardí Jaume.
Donà la professió lo pare prior en aquest trienni a fra Pere Mascaró, natural de la ciutat1109 de Barcelona; a fra Francesch Olivart,
natural de la Guàrdia de Montblanch;1110 a fra Christòphol Ruiz o de
Contreras, natural de Mallent, del regne de Aragó, lo qual aprés féu
segona professió en lo monestir de Nostra Senyora de la Strella, que
és una casa de nostra orde; a fra Joan Barçeló, natural de la parròquia
de Tayà, lo qual ans que entràs en religió era capellà y ya sacerdot;
al pare fra Mattheu Blanch, natural de Rius de Arenas, del bisbat
de Gerona, que fonch hu dels assenyalats sancts que·s lligen en les
chròniques de nostra orde. També donà la professió a un donat qui·s
deya Jaume Oller.
La primera cosa en què se occupà lo pare prior, parlant en matèria
de obres, segons se trobe en los gastos que·s feren, fonch en concertar
la sagristia, que poch avia la1111 avien feta nova y tenia necessitat que
fessen en ella
roba; y vestir y
a alguns taulells de fusta per a posar la rob
despullar-se los religiosos quant anaven a celebrar; y1112 altres coses
semblants1113 que avían de usar de vestidures sagrades
sagrades. Immediatament aprés de assò entengué en compondre la celda de la sagristia,
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menester y necessari, com foren ﬁnestres, portes, matalassos, màrfega
y coses semblants.
També1114 tingué ànimo de fer cent sinquanta-y-una cana de paret
seca al circuit de la vinya que estava dalt, prop del bosch, perquè los
animals faréstechs y cunills no y fessen tant dany com fèyan abans. No
costà molt, que no·n pagà sinó a sou per cana, que foren set lliures1115
y onze sous. Comprà dos matxos jóvens y vené’n altres dos de vells,
que vull dir que·ls1116 renovà. També donà vestuari molt cumplit als
religiosos, segons los molts draps que comprà, axí burells com blanchs,
y més de vuytanta canas de estamenya.
En1117 lo arxiu y avia necessitat de un armari per tenir en ell las
scriptures guardades y concertades, axí dels censals com privilegis,
testaments y altres; y lo pare prior lo féu fer ab la distinctió y repartiments que vuy veem, que com avia praticat de notari, sabia quant
importava guardar scriptures y tenir-las ab distinctió per a que ab més
facilitat les poguessen trobar. Y com ell era estat procurador tants
anys y avia pledejat alguns, de necessitat avia de mirar scriptures y
produir-las per sa justícia y, estant confuses, era [p. 162] gran treball
aver-las de cercar. Y axí, no se li pot negar al pare prior que en esta
matèria de scriptures fonch molt curiós, com ya diguí en altra part,
en la pàgina 299,1118 donant rahó com posà la escrivania de Thous en
concert y lo Llibre Vell del Capbreu. També1119 estava la sagristia molt
pobre de sobrepellissos, de càmits y tovalles per los altars; y comprà
llens, y tela prima de set canes y de altre més gros —setze canes—,
que tot serví per dit effecte.
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De l’emperador Carlos quint y rey de Espanya, tindrà bé que recordar-se esta casa, puix li féu tanta merçè, que en l’any 1519, quant
passava en Alemanya, vingué a ella des de Barcelona y tingué la semmana sancta assí,1123 que no sé yo, per no tenir la hostaleria dins casa
com vuy té, com pogueren estar accommodats los grandes que venían
ab sa companyia y altres persones il·lustres y graves, perquè tampoch
estaven fetes las celdas del pany del claustro que mira a la mar, que
aprés se feren de la charitat que lo matex emperador donà quant se
n’anà d’esta casa. De manera que no entench <de> què poguessen
servir-se, sinó de la hostaleria de baix, de tres cambres que y avia; y
de les celdes que míran a la part de l’hort; y de les que estan1124 al
pany del refetor. Y los frares se degueren recollir al dormidor y per
altres recons entretant que ells estigueren en casa. Per la persona de
l’emperador no faltà la enfermeria, que no és mal aposento.
Ab tant bona occasió com era aquesta de venir lo emperador a
esta <casa>, no pogueren dexar de venir molts altres senyors, de alguns
dels quals tenim notícia per ser estat curiós lo pare fra Miquel Stela
en escriure’ls en lo Llibre de la Caxa, com realment ho fonch en estas
cosas. Entre·ls demés fonch lo compte de Gavere, mossiur de Fries, que
donà per almoyna quatre ducats.1125 Lo majordom —no·l nomena per
son propri nom— també donà un ducat. Mossiur de Biorey, camarer
major, donà de charitat sis ducats. Lo capità de la guarda donà un ducat. Y per trobar-se en esta casa gent de tant gran tomo y valor, valgué
la adoració del moniment en lo Divendres Sanct nou lliures. Lo dia de
Pascua de Resurrectió offerí Sa Magestat un ducat; y un secretari seu,
qui·s deye mossèn
mossiur de Charles
ossèn Orries, donà trenta-tres sous; y mossiu
de la Noy donà
nà deu ducats de dotze reals.1126
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Axí que, per esta occasió de que [p. 163] vingués a esta casa lo
emperador, tingué ella algunes charitats y extraordinaris. Però de qui
la rebé major fonch del matex emperador Carlos quint, que en remuneratió1127 del bon aculliment que li avien fet lo pare prior y los demés
religiosos, y mogut de entranyas de pietat, manà que·ls donassen cent
ducats, dels quals se trobe rebuda en la caxa lo dia que se n’anà de
casa, y diu lo pare fra Miquel Stela en lo Llibre de la Caxa (foli 228,
pàgina 2) que foren en paga de sinch-cents ducats manà donar per
reparar o, per millor dir, acabar lo monestir. Y los altre<s> quatrecents ducats consignà sobre lo donatiu que li avien de donar en les
Corts, dels quals féu la provisió don García, doctor major de Castella,
y fonch a 27 de abril de 1519. Quant se cobraren, y com, se veurà per
avant (pàgina 344).1128
Ans1129 que vingués en esta casa lo emperador Carlos quint, vingué
a ella lo duch de Cardona y son gendre, lo duch de Sogorb,1130 que
fonch a 2 de febrer del matex any de 1519; y offeriren, per ser dia de
la Puriﬁcatió, trenta-nou sous y lo duch de Sogorb, per sinch dies que
avia estat en casa, donà sinquanta reals. Després, en lo agost següent
del matex1131 any, vingueren altres persones principals e il·lustres, com
foren don Francisco Alonso de Tello, germà del marquès de Villena.1132
Donà de almoyna un ducat. Aprés vingué, a 25 del matex1133 mes, el
señor licenciado don Francisco de Vargas, y donà per la sepultura de sa
muller y misses que·s digueren per ella y per nou dies que ell estigué
assí, en casa, deu ducats de dotze reals.
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Con
de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2002, vol. 5, p. 41). Cal tenir en
e compte que el
cronista llegia els
de la casa
ls noms d’aquests personatges en un llibre d’administració
d’administ
que havia estat escrit per un frare
amb
fra
ra
aree que,
q , de
qu
que
de ben
ben segur,
segur,
seg
u no estava gens familiaritzat
fa
els noms dels acompanyants
companyants de
d l’emperador,
o la majoria
ma
ajoria estrangers.
1127. Carlos
arlos quint 500
0 lliures
lliures ... sous,
sou
so
o s, escrit
ri al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.
1128. pàgina
gina 170 al manuscrit.
m uscritt.
ma
man
1129. Duch
uch de Cardona
na
a y lo duch
duch [de]
[de]
d Sogorb,
Sogo
g rb, escrit al marge dret per una mà
diferent de la de l’autor.
1130. Alfons
pel seu
fons d’Aragó, duc
du dee Sogorb,
Sogo
orb,
r era gendre
gend
e re de Ferran de Cardona,
C
matrimoni amb Joana de Cardona.
Card
dona.
1131. Don
on Alonso de Tello,
Telllo,
o, escrit
esc
s rit
sc
i al
al marge
ma
argee dret
d per una mà diferent
dr
diferen de la de l’autor.
1132. Dos
foren Diego
os dels ﬁlls del
de
el primer
prrim
im
mer marquès
m quèès de
ma
mar
de Villena,
Villena, Juan Pacheco,
Pache
López Pacheco, segon marquès
ès de
de Villena,
Ville
V
ll na,
na i Alonso
Alon
lonsso
lo
so Téllez
T
Girón, anomenat
anom
Francisco
Alonso del Tello pel cronista, que
que fou
fou
ou senyor
sen
enyor
yo de
d Montalbán
Montalbán (Alberto GARCÍA CARRAFFA i
Arturo GARCÍA CARRAFFA
F , Diccionario heráldico y genealógico…, vol. 37, p.
p 73).
1133. Sepultura
pultura de la muller de don Francisco de Vargas y m
misas que donà,
escrit al marge dret
ret per una mà diferent de la de l’autor.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 335

Altre cavaller, qui·s deya don Manuel, donà per charitat quatre
ducats. Fonch ya1134 assò a 30 de janer de l’any 1520.1135 Altre cavaller castellà, que·s nomenava don Rodrigo1136 García, donà setanta
reals per misses y per alguns dies se avia recullit en esta casa. Una1137
dona nomenada Serena donà per la sepultura de un ﬁll seu sis lliures.
De1138 manera que estes almoynes y charitats, encara que eren de poca
quantitat, però com eren moltes en número, arribaren a ser al peu de
dos-centes lliures.
Sense estes charitats rebé en aquest temps lo pare prior per ventura
altres dos-centes1139 lliures de coses que·s veneren, y molt ben venudes,
per occasió que estava la cort en la ciutat de Barçelona, com foren
taronges, axí agres com dolçes, llenya, fruytes de diverses maneres, de
vi blanch y claret, que per no aver tinguda patièntia1140 de contar-ho
tot per menut, ho he dit axí a bulto y crech que no·m só enganyat de
molt, segons les rebudes que y ha tantes, y tant sovint, en lo Llibre
de la Caxa de aquest temps.
Tinch per cosa certa y averiguada que lo pare prior, com a prudent
y discret que era, no volgué posar mà a una obra que no sols ell, sinó
tots los religiosos de casa, la desijaven se fes, y fonch fer les celdes
que estan y míran a la part de la mar, ﬁns a tant tentajàs s·i auria
prou pasta per exir-ne ab la sua. Y axí, ara, veent que avia rebudes
les quantitats que poch ha [p. 164] diguí, determinà de empendre una
obra com aquella, en què gastà molt diner, perquè1141 trobe que sols de
mans pagà al mestre que proseguia esta obra sexanta-quatre1142 lliures,
puix en fusta, en serrar-la, en guix, en clavasó per les portes y ﬁnestres
de les celdes, y taulels y parastatjes que·s gastaria per aqu
aquest propòsit,
feren dos fornades
rnades de rejoles, que y agué més de trenta mil·lers —y
ab tot axò, no bastaren, que n’agué de comprar molts centenars—;
y no sols en assò, que era acabar los buchs y parets o envans, però
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banchs, ﬂassades y la demés roba que era menester per als religiosos
se gastà molt, com consta claríssimament en lo Llibre de les Despeses
de aquest trienni.
Al temps que estigué lo emperador en Barçelona, procurà lo pare
prior de regalar y acariciar a alguns de aquells senyors y grandes que
seguían la cort, axí en algunes conversations particulars que tenia ab
ells quant venían a visitar a esta casa, que las tenia admirables y de
un sanct, com ell ho era, com també ab algunes fruytes que ell los
enviava des del monastir, y en particular del confessor de Sa Magestat1143 se1144 troba memòria en los llibres que li envià una cistella de
moscatells y altres fruytes.
Y com tingué la cosa ya madura y a bon punt, isqué ab lo intent
que pretenia, que era1145 que lo emperador conﬁrmàs de nou lo privilegi que lo rey don Ferrando, son avi, avia donat a esta casa acerca
de l’enfrenquiment del lloch y castell de Thous, com ya vérem en la
pàgina 285.1146 Lo qual negoci avia tractat lo pare prior ab persones
doctes y experimentades en coses de negocis y tots li consellaren que
seria cosa molt acertada. Y axí, ab sos bon<s> medis alcançà esta
merçè de l’emperador, la qual conﬁrmatió se féu a 10 de setembre de
l’any 1519.1147
No li faltaren plets al pare prior en aquest son trienni. Y entrels altres fonch hu que1148 lo rector de Sanct Martí del nostre castell
y lloch de Thous pretenia cobrar los pollastres del delme de Thous y
formà plet contra lo monastir. Lo que d’ell resultà veurem en lo trienni
següent (pàgina <350>).
) 1149 Los vassalls de Thous mogueren
g
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y que no estaven obligats a anar al forn de destret y del senyor. Esta
difﬁcultat tampoch se resolgué en aquest trienni, però veurem lo que
resultà en son cars y lloch (pàgina 351).1151
Un camí extraordinari féu lo pare prior que fonch anar a Sant
Bartholomé de Lupiana [p. 165] per a parlar ab nostre pare general —tingué’s alguna suspita que anà per aquest negoci que·m dexe
de1152 dir—, consultant-lo y demanant-li son parer; y ell li digué que u
tractàs ab los pares diputats y que ells elegissen un compromissari, o
dos, temerosos de Déu y rectes. Los quals elegiren al pare fra Dimas
Terré, guardià del monastir de Sancta Maria de Jesús de Barçelona, y
si ell no podia entendre en assò, fos en son lloch lo senyor ardiaca de
Sancta Maria de la Mar, Busquets, com consta de un acte capitular
de l’any de 1520 (foli 19).
Lo pare fra Augustí de Gualbes, que ya era tornat del convent
de Nostra Senyora de la Murta de Valèntia, a ont estigué prior tres
anys, també féu altra camí, que també degué ser per alguna consulta
o negoci de importàntia, y estigué entre anar y venir dos mesos. Per1153
respecte del pare fra Mascaró pertanyen a esta nostra casa certs béns, y
encara que no·s reberen en aquest trienni, totavia se féu la adjudicatió
a 27 de julio<l> de 1520.
Quasi a la ﬁ d’est trienni tingué lo pare prior algunes entrades
extraordinàries. La1154 una fonch de mossèn Pujasola, que donà dos
blanquets que li costaren denou lliures, y diu lo pare fra Fontarnau
en lo Llibre de les Despeses que fonch en part del que avia despès
dins tres mesos y mitx q
que avia estat en lo corral al temps de la
pesta.1155 Fonch
ch assò principi, en aver-lo acullit al corral en un temps
tant perillós, per a que aprés nos fes tanta merçè, com se dirà a son
temps.1156 En1157 Thous se seguí una inquietut entre en G
Genovès de la
Volta y son sogre,
ogre, Antoni Cardó; y perquè se provà que lo dit Genovès
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volgué matar a son sogre, fonch condemnat a que pagàs dotze ducats:
los deu foren de la senyoria y los dos donaren a mossèn Franquesa de
Igualada per sos treballs.
Mestre1158 Gerònym Prats, fuster, morí y dexà hereu al monestir; y
pagats sos deutes y la dot a sa muller, restaren netes quatorze lliures,
com consta en lo Llibre de la Caxa (foli 228). Lo1159 pare fra Pere Alzina
féu un organet —que sense esta, tenia moltes habilitats— y·l veneren
a les monjes de Jerusalem per quoranta-dos lliures. Finalment,1160 en
aquest trienni se concertà la germandat que tenim ab la devota y sancta
casa de Montserrat, essent abbad d’ella lo pare fray Pedro de Burgos.
Fonch a 18 de abril de 1520, en lo darrer any de aquest trienni del
pare fra Pere Benajam, que l’acabà com d’ell se esperava.
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[p. 166] Sisè trienni del pare fra Augustí de Gualbes1161 {1520-1523}
Poch més de un any avia que era tornat de València lo pare fra
Augustí Galceran de Gualbes, a ont avia estat, com ya diguí, tres anys
prior de la casa de Nostra Senyora de la Murta, y en aquell trienni
lo occupà la orde en visitar las cases de la Corona de Aragó, com
estava senyalat en lo capítol general. Y en acabant assí son trienni lo
pare fra Pere Benajam, lo elegiren assí, en sa casa pròpria, ab gran
conformitat y consolació de tots perquè, sense ser ell prior, lo tenien
per pare y amparo de tots sos treballs. Fonch conﬁrmat esta sisena
vegada en prior en lo mes de nohembre de 1520. No he1162 pogut saber
lo dia ni la hora.
En vicari elegiren al pare fra Pere Benajam, que acabava de ser
prior, y fonch esta la terçera vegada e indici de que se era portat en
lo ofﬁci prudentment. Però no acabà lo trienni, perquè se li acabà esta
vida miserable y·n començà altra que may se ha de acabar. Faltava
poch temps per acabar lo trienni y per aquex elegiren al pare fra Pere
Alzina1163 en vicari, perquè no estigués al temps de la1164 vacatió sense
vicari. En procurador
Fontarnau, ya tercera
ocurador elegiren al pare fra Gaspar Fontarna
vegada —totss sancts, com consta en les chròniques de la orde, que
quasi era impossible,
ossible, parlant moralment, que no estigués b
ben governada
esta casa ab tant valerosos capitans. Caxers foren lo par
pare fra Miquel
Stela y lo pare
re fra Simon Álvarez. Donà l’hàbit de nostra sancta religió
lo pare prior en aquest ttr
trienni
rie
ienn
n i a dos
nn
dos religiosos:
do
reli
reli
re
ligiosos: al1165 pare
par fra Raphel
Guardiola, natural
Sanahuja;
pare
Ferrer, natural
atural de San
a ahuja;; y al pa
are
r fra Andreu F
de la vila de Cervera.
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La primera cosa en què posà los ulls lo pare prior en ser conﬁrmat en son ofﬁci fonch en mirar si los pobres que Jesuchrist nos té
tant encomanats tenien lo recapte que convenia,1166 com ya en molts
triennis seus tinch advertit y notat, y en aquest no manco, antes la
primera cosa que he trobada és que féu comprar llansols per l’hospital;
y més avant, que féu fer travessers, compraren tela y llana, de què feren
matalaphs y màrfegues. Y és ben cert que qui tenia tant cuydado de
que tinguessen bon recapte en lo dormir y al temps del descansar, que
tindria major sol·licitut en lo menjar. Y axí, per a mi tinch per cosa
averiguada que aquesta diligèntia que tenia y la misericòrdia de què
usava ab los pobres, ab què donava tant contento a Déu, Nostre Senyor,
e[re]n causa que Déu encaminava les coses d’esta casa al temps que ell
era prelat d’ella tant pròsperament, axí en lo spiritual com temporal,
com sempre avem vist.
La segona cosa —que procurà traure d[e] casa un sobròs que
devia tenir sobre sos ulls, que li donava1167 pena— fonch lluir un censal que en lo trienni del pare fra Jaume Roqueta avien manllevat de
mossèn Fontarnau per pagar al monestir de Nostra Senyora del Carme
de Barcelona les quan-[p. 167] titats de què férem memòria en dit
trienni (pàgina1168 326);1169 y juntament pagà las pensions d’ell, que no
se n’avia pagada alguna des de que·l manllevaren. Y axí, per aquest
respecte girà lo pare fra Gaspar Fontarnau, com a procurador que era
del present monestir, en la taula de la ciutat de Barcelona a Francina
Fontarnau, de qui éran los diners que prengueren a censal.
No sé yo si li era a ell mare o madrastra, perquè la girada,
quant los rebéé lo monestir, féu son pare, mossèn Pere Fontarnau,
com
Fon
1170
diguí en dita pàgina 326.
Però quisvulla que fos, a 7 de dezembre
de 1520 se li féu la girada de tres-centes y vuytanta lliu
lliures: les trescentes y trenta
ta foren de la proprietat y les sinquanta per les pensions
nch assò ta
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fonc
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ior, que encar
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Trets los enemichs de casa, que són los censals, que roseguen
més que febra y menjen1171 més que verdet,1172 entengué lo pare prior
en fer algunes obres que convenían per lo bé de la casa. Una d’ellas
fonch fer un abellar, del qual ﬁns al dia de vuy encara resten algunes
relíquias y li diem lo abellar, en què algun temps y tenían moltes
abelles, però vuy són molt poques per no tenir persona que y tinga
affectió. Féu-se1173 en casa una fornada de obra, en què y agué divuyt
mil·lers de rejola; y lo pare procurador ne féu una en Thous de cals,
que la avien ben menester per fer algunes obres necessàries al castell,
de cambres, graners y altres coses semblants.
Fonch lo pare prior molt amich de que la casa estigués proveyda
de aygua, com se pot veure1174 en los altres triennis que fonch prior,
y en aquest també, puix posà ab canonada aygua en la sagristia, a
ont se renten los religiosos ans de tocar los vestiments sagrats. En1175
la matexa sagristia féu fer taulells o calaxos per tenir la roba y vestiments concertats; y comprà per açò trenta fustes a rahó quinze sous,
que valgueren vint-y-dues lliures y deu sous. Y entre serrar y pagar
les mans del fuster que entengué en la obra costà més de1176 sexanta
lliures. En la matexa sagristia féu molts exugamans y amits, de què1177
y avia molta necessitat. A més de axò, féu una capa y casulla blanca,
o renovà, posant-hi la cenepha que era del Rejola.
Donà-li molt ànimo per fer assò lo pare fra Damià1178 Marruff,
que era ﬁll y profés d’esta casa, però en aquesta hera <era> hermità y
estava en una hermita junt a Palamós.1179 Y allí no li faltaven alguns
ducats, que·ls hi avia donats lo rey Ferrando, perquè·ls hi devia ans
que fos religiós,
diu-se [p. 168]
iós, y·ls hi féu pagar sobre Sardenya. Y di
que, passant per allí lo emperador Carlos quint, estant llas galeras en
lo port de Palamós
lamós esperant temps a propòsit per sa nave
navegació,1180 anà
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lo pare fra Damià Marruff a besar-li les1181 mans, supplicant-lo molt
encaridament li fes merçè de pujar a sa hermita, lloant-la-y molt, axí
de la vista y puesto com dels regalos que y avia en ella.
Lo emperador condecendí a son bon desig, puix en Palamós no y
avia molts altres entreteniments ni grans negocis, y arribant a la hermita
del pare fra Marruff, que ya ell sabé de algú de sos privats quant avia
de ser, que per ço estava tant previst y proveït, li donà lo bon hermità un dinar principal, que més era de gran senyor que de hermità y
més per lo modo y manera com fou: perquè venían les taules debaix
de terra per una trapa, sense saber ni veure qui las pujava bones y a
punt, ab sos servicis molt concertats, de manera que, acabada la una
o los servicis d’ella, pujava l’altra, pròpria invenció de italians, de què
gustà molt lo emperador. Y per aquest bon servici que li féu lo pare
fra Damià Marruff, li manà donar molt gran charitat de present y una
pensió de cent o dos-cents ducats de sa vida, que no·m recorde1182 las
quantitats que·m digueren los qui contaven esta hystòria, que éra<n>
nostros mestres, qui·l1183 conegueren molt bé al matex pare fra Marruff,
y ell los ho contava moltes voltes, estant en conversació, aprés que
fonch tornat de la hermita, com se veurà en la pàgina 461.1184
Però poria demanar assí què1185 fonch la occasió que aquest pare
se isqué de la religió y se n’anà a la hermita que tinch dit. Yo no·m
trobe altra sinó que, aprés de alguns anys de religió y ya sacerdot,
demanà llicència a nostre pare general per anar a Gènova, de ont ell
era natural, per a veure sa mare, que encara vivia. Y com llavors no
y avia menester
ter molt<s> diners ni molts prechs per trau
traure un breu y
exir-se de la religió, a ell li paregué, estant en Gènova en companyia
de
c
sa mare y de sos parents, que era bona occasió aquella per
p traure un
breu,1186 com lo tragué, pensant que, sent hermità, viuria més quiet y
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sossegat —al manco no·l despertarían tant a menut las campanes—; y
axí, se’n tornà y·s posà en aquella hermita.
Lo que succehí aprés de passats alguns anys veurem en son lloch
y temps. Ara digam lo <motiu> per què só entrat en aquesta hystòria,
que fonch per la occasió que lo pare prior féu a la sagristia una capa
y una casulla o, per millor dir, la renovà, y mudà la cenepha d’en
Rejola; y que per assò li donà gran ànimo lo pare hermità fra Damià
Marruff. Lo qual, com estava [p. 169] content en sa hermita y ni li
faltaven reals, lo afavorí des de allí, enviant-li setze lliures y quatre sous
per comprar quatre canes de domàs blanch per dita capa y casulla.
També1187 féu lo pare prior una tovallola morisca a la sagristia. Deu
ser una de las moradas que y ha.
Començà1188 una obra de importància que fonch posar la mà en fer
lo claustro debaix de la enfermeria, y li diuen vuy encara lo claustró.
Tingué de aquesta obra una consulta y acte capitular ab lo convent
si·ls parexia se continuàs lo claustro per donar compliment a la obra
de la enfermeria nova, que com vérem atràs, féu lo canonge Albanell
y, per lo desgust que li donaren, dexà de proseguir-la (pàgina 313).1189
Vingué lo convent molt bé en aquesta obra ab tal condició que lo pare
prior no gastàs tots los diners que pensava gastar-hi, que eren procehits de la herència de la senyora Beatriu Claperosa, com veurem en
aquest matex trienni;1190 y axí, la obra se anà continuant. Y compraren
tretze fustets, de què feren les portes y ﬁnestres a la enfermeria, y la
acabaren de posar en la perfectió que vuy està y·s trobe, que pagaren
sols de mans a mestre Garau, fuster, trenta-tres lliures y setze sous per
tres arquets que avia fets davant las casas de las bugad
bugadas, sense los
1191
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No volrria que m’oblidàs, ans que entre en escriure les rebudes de
aquest trienni, de una bona curiositat que·s començà aquest trienni y
degué ser del pare vicari fra Pere Benajam,1194 que començaren a escriure
y notar los actes capitulars més principals que·s tenían en lo convent y
las determinacions d’ells, y concertaren un llibre per aquest propòsit.
Y los primers actes que y ha són scrits de mà del matex pare vicari,
que com he dit en diverses parts, tenia gràcia particular per assò; y en
posar llibres de comptes en orde; y concertar scriptures —que en assò
ninguna curiositat és supèrﬂua ni demasiada, etcètera— que, com he
dit, concertà lo Capbreu Vell, la escrivania de Thous, féu lo armari de
les scriptures en lo arxiu y ara lo Llibre dels Actes Capitulars, etcètera
(pàgines 299 y 332).1195
Estas cosas, ya dalt dites, pogué lo pare prior ab molta facilitat
executar-les y posar en obre sos bons desitgs y intents,1196 que éran
augmentar la casa, axí en les coses ne-[p. 170] cessàries com en las de
ornato y embelliment perquè, ultra que tenia bons ofﬁcials y diligents
y a son gust per ser tant puntuals en fer las obedièncias, que és gran
consolació y descans per un prelat tenir ofﬁcials que no·ls agen de
dir dues voltes una cosa y que entenguen1197 quasi los pensaments de
sos superiors, tingué també molts extraordinaris y ventures, que són
la pasta o la matèria de las obras, perquè cobrà en son temps trescentes y sexanta lliures que giraren los diputats de Cathalunya al prior
y convent a 7 de setembre, y les cobraren en dezembre, y foren de la
charitat que lo emperador Carlos quint consignà a esta casa en l’any
1519 quant estigué en ella la semmana sancta en lo trienni passat del
pare fra Pere Benajam1198 (pàgina 333).1199
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sos estats, lo enviaven a cercar y ell anava allà per la obediència, del
qual negoci he vists yo molts partits en los llibres de les despeses, que
li donaven per lo gasto del camí que ell avia de fer.
Quant més que bastava per prova de assò referir lo que diu altre
sanct com ell, y que tots eren en un temps, que és lo pare fra Pere
Alzina, escrivint la vida del pare fra Pere Benajam, que és cert no diu
una cosa per altra, y diu d’esta manera: “Lo duch y duquessa de Cardona, don Joan Folch y dona Aldonsa,1201 lo tenían en gran veneració
y devoció, y en actes molt assenyalats y de importància lo cridaven
y demanaven son consell y parer, conﬁant molt en ses oracions. Y lo
matex —diu— feren don Ferrando Folch, ﬁll dels sobredits duchs, y
don<a> {Francisca}1202 Manrrique, sa muller, ﬁlla del duch de Nájera”.1203
Estos últims són los que vingueren assí aquest trienni per la festa
dels apòstols sanct Pere y sanct Pau de l’any 1522, en lo qual dia offerí
lo duch un ducat en la missa major. Y lo matex dia dinà ab lo convent
en lo refetor y, en aver dinat, féu merçè al convent de sinquanta1204
quarteras de forment, com consta en lo Llibre de la Caxa (foli 111).
Lo qual forment estava en lo pallol de Barcelona y quant lo pare vicari, fra Pere Benajam, anà per cobrar-las, los consellers de Barcelona
les empatxaren, per usar del matex terme antich, de manera que no
volgueren donar-li llicència que las tragués de allà —que segons axò,
gran falta y devia aver de blat per la terra— y <fonch> forçat aver-las
de vendre per consell dels matexos consellers.
Lo preu fonch a rahó de ducat la quartera. Però lle-[p. 171] vats
los gastos del mesurar,, cops,
p , dels bastaxos y altres semblants, restaren
etes sinquanta-vuyt lliures y set sous y quat
franques y netes
quatre diners, de
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altra volta marit y muller, y no dexaven de fer merçè a esta casa y
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erse
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diverses
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També1205 rebé en son temps lo pare prior dos-centes vint-y-set
lliures dels diners que lo rey Cathòlich féu girada sobre Sardenya y·ls
devien al pare fra Damià Marruff, de què ya diverses vegades he feta
memòria (pàgines 298, 306 y 316)1206 y no·m pesa, puix tot és de proﬁt. Una1207 devota viuda, germana de unes altres viudes Bertranes que
també foren molt devotes de aquest convent, dexà en son testament
sinquanta lliures barçeloneses perquè servissen per la obra que·s feya
del cap de l’altar de nostra yglésia. Veritat és <que> lo pare prior no·n
cobrà en son temps sinó dotze. Altra1208 senyora, qui·s deya Vilatorta,
també dexà sis lliures de charitat y les cobrà en son temps.
En1209 aquesta occasió se morí la mare del pare fra Barseló y dexà
lo poch que tenia a esta casa, que valgué nou lliures y quatre sous.
Quant féu professió fra Raphel Guardiola, dexà en1210 son testament
certa quantitat que tenia en depòsit, y aprés li veneren la roba seglar
que portava, que entre tot foren vint-y-set lliures quatre sous y sis, de
què se n’aproﬁtà la casa y lo pare prior per sos bons designes. A un
donat descubriren que tenia nou lliures y applicaren-les a la communitat. Devia ser alguna maranya o patranya, per no dir altre terme, o
ell avia votat pobresa com los frares, que de altra manera bé podia
ell tenir diners y no y avia per a què fer tal conﬁscació als cofres de
Sanct Gerònim.1211
En1212 aquest trienni se cobrà una herència de mossèn Armant
Negre y fonch d’esta manera: que lo dit mossèn Armant Negre, notari
y causídich y ciutadà de Barcelona, féu son testament, en poder de
mossèn Gabriel Devesa, notari de Barcelona, a 24 de febrer 1486, y
dexà a nostre monestir un llegat de sinquanta lliures per celebració de
1205. 227
7 lliures del rey Cathòlich don Fernando, escrit al marge
marg dret. Don Fernando correspon a una mà diferent de la de l’autor.
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un anniversari per sa ànima y de un ﬁll seu, aprés, emperò, de seguida
la mort de mossèn Pere Joan Armant Negre, prevere, ﬁll y hereu seu,
de tal manera que lo monastir no pogués demanar les sinquanta lliures
vivint lo mossèn1213 Pere Joan Armant Negre, ni que tampoch tingués
obligació de celebrar lo anniversari ﬁns fos mort lo dit mossèn Pere
Joan Armant Negre.
Y aprés de alguns trenta-quatre anys, lo mossèn Pere Joan Armant
Negre, llavors canonge de la yglésia de Sanct Joan de Perpinyà, ordenà
son testament, en poder de mossèn Francesch Masdemont, notari de
dita vila, a 3 del mes de juny de 1520, en lo qual féu hereu universal
dels béns y proprietats que estaven dins de la ciutat de Barcelona
que foren de son pare al nostre monestir ab pacte y condició que lo
convent se encarregàs de totes les obligacions dexava lo testador en
sa última voluntat.
[p. 172] Venint a notícia del pare prior aquest negoci, convocà
lo capítol y representà-li lo que passava, com consta en lo Llibre dels
Actes Capitulars (foli 20), declarant en què consistia esta herència,
avent feta gran diligència acerca de assò1214 ans que u tractàs1215 ab
lo convent, dient que lo principal en què consistia era en unes cases
que·s llogaven en vuyt lliures, en un hort, en un censal de pensió de
quoranta sous y en quatre morabatins sobre unes cases; y los càrrechs en què estava obligada esta herència éran un censal carregat
sobre dites cases de setanta-sinch sous de pensió y sexanta lliures de
proprietat, y trenta-sis sous de censos per la casa contigua a mossèn
Colom, per ont aparexia que y avia de proﬁt set o vuyt lliures. Y vist
assò del convent,
vent, acceptaren tots nemine discrepante dita herència ab
beneﬁci de inventari.
nventari.
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que aquest monestir agués de celebrar cada any un anniversari, com
diguí al principi de aquest §, y altre lo monestir de predicadors de
Barcelona, per lo qual manava1217 que li fossen donades deu lliures
de contants.
Y per ço, a 26 de juliol de l’any 1521 proposà lo pare prior al
convent si volien acceptar aquestos càrrechs ab dita herència o, per
millor dir, si volían acceptar la herència de mossèn Armant Negre ab
estos càrrechs, y tots foren de parer que sí, puix ne resultava algun
proﬁt. Assentat aquest primer pas, se mogué una difﬁcultat acerca del
testament del canonge Pere Joan Armant Negre en unas paraules que
deya dexava o feya hereus1218 al present monestir del béns y proprietats
constituïts dins la ciutat de Barcelona que foren de son pare, Armant
Negre; y dels béns de la vila de Perpinyà o de quinsevulla part dexava
a la communtitat de Sanct Joan, etcètera.
Com en Barcelona se trobassen alguns béns, sense los que éran
de son [p. 173] pare, que éran del canonge, ad cautelam féran una
adiudicatió y declaratió en la cort del veguer de Barcelona que los béns
que·s trobaven y se trobarien dins la ciutat de Barcelona que eren del
discret Armant Negre y de son ﬁll, mossèn Pere Joan Armant Negre,
pertanyen al present monastir. De totes estes coses, axí testaments com
adjudicatió, tenim scriptures autèntiques en nostre arxiu. Qui volrrà
saber més distinctament la renda que es lija lo Capbreu (foli 140)1219
y lo Llibre de les Misses y Anniversaris (foli 104), que per a mon propòsit basta aver apuntat lo que tinch dit assí y saber en commú que
vuy en dia ne rebem de renda sis o set lliures.
Un1220 plet
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son lloch o per ell li succehia en los béns. Y axí, lo convent féu la
demanda a la viuda relicta de Miquel Mascaró, madrastra que era del
dit fra Pere Mascaró y de un germà seu que·s deya Miquel Mascaró;
y als pubills que restaven ﬁlls de Pere Mascaró, sabater, quòndam.
Los quals contradigueren a la demanda varonilment y, axí, lo plet se
proseguí quasi dos anys.
Però com1223 la justícia fos clara y manifesta per la part del monestir perquè alcançara tots los béns que éran del germà de fra Pere
Mascaró —ço és la dot y escrex de llur mare y altres mobles y la legítima
de son pare—, y a la part contrària no se’ls amagava, ans conexia que
lo monestir no podia caure sinó de peus, tingueren bon acudiment en
portar-ho per lo camí que u posaren la viuda Mascarona y los pubills
ya nomenats perquè, tement que·ls avia de caure tot al revés del que
pensaven, posaren algunes persones honrrades per medianeras que
pregassen al pare prior y convent fos servit que aquest negoci se tractàs
amigablement, y de bé a bé, y·s donàs un tall en ell, de manera que
totom visqués, perquè plets no són sinó destructió de cases pròpries,
y guany de juristes y notaris, y lo [p. 174] que ells an de guanyar lo
millor és que les part<s> s’o partèscan ab amigable concòrdia.
Ohí lo pare prior aquest tracte de bona gana per las rahons que
portaven y deyen a son propòsit. Però ans de tractar-ho ab son convent,
li aparegué primer, com a cuerdo, de demanar parer a l’advocat del
monestir —que cosa clara era que los convents, en negocis que ells
no entenen, tantost o remeten als advocats— y perquè ell tingués ya
caminat aquest pas, tractà-u ab ell. Y aprés, congregat lo convent, los
digué lo que passava, com consta de l’acte capitular (fo
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lona lo matex dia per los tutors de dits pubills noranta-sinch lliures
barceloneses al prior y convent, fent-los gràcia de tot lo demés que li
podia pertànyer de dits béns. D’estes noranta-sinch lliures ne donaren
deu a n’en Dorcha, un procurador seglar que tenia aquest monestir,
per los treballs avia tinguts en aquest negoci. Les altres serviren per
la obra del claustró, que llavors se feya. De ont se veu que lo pare
prior en aquest trienni tingué ventures que li valgueren més de vuytcentes lliures, sense los béns immobles de mossèn Armant Negre, y no
contant misses ni venedures, que també fonch bona quantitat. Y axí,
pogué passar molt avant las obras.
En lo trienni passat del pare fra Pere Benajam (pàgina 336)1224 ﬁu
memòria com lo1225 rector de Thous pretenia cobrar tots los pollastres
del delme de Thous y que posà de facto plet acerca de aquest negoci;
y també u remetí per aquest lloch, en què entench se posà per via
de compromís, que totom se cansava de pledejar. Y axí, foren elegits
per jutges àrbitres de aquest negoci los senyors misser Pere Costa y
misser Joan [p. 175] Vilar, doctors y ciutadans de Barcelona, entre lo
pare procurador del present monestir, fra Gaspar Fontarnau, de la una
part; y entre mossèn Guillem de Peralta, donzell, com a procurador de
mossèn Joan de Peralta, rector de la yglésia parrochial de Sanct Martí
del terme e lloch de Thous, de altra part.
Sentenciaren y declararen1226 alguns delmes de terres de alguns
particulars, que pretenia dit rector avia de cullir per la posessió de
molts anys tenia, y també dels1227 pollastres; y lo monestir, com a senyor
de Thous, succeint a mossèn Joan Ram, pretenia li avien de pagar los
matexos delmes,
mes, y particularment per estar capbrevats een lo capbreu
de mossèn Joan
oan Ram. La qual declaració y sentència, per ser cosa
llarga, dex de
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Del1229 plet que·s mogué en lo trienni passat entre los vassalls
de Thous y lo convent, de què diguí alguna cosa en la pàgina 336,1230
remetent lo demés assí, és bé saber en què parà, perquè és cosa de
importància per lo monestir. Pretengueren dits vassalls que no tenían
obligació de coure lo pa en lo forn de destret y del senyor, sinó que cada
hu podia tenir forn en sa casa pròpria. Lo convent pretenia lo contrari
y anà aquest negoci en plet cerca de dos anys. Y com1231 los ple<t>s
de Cathalunya de ordinari són llarguíssims y·s gasta desaforadament
en ells, particularment los qui estan fora de Barcelona, determinaren
per estas rahons los vassalls, y al convent que no li estava mal, de que
se apasiguàs aquest negoci y assentàs de manera que no y agués plet,
sinó que se’n fes una concòrdia, dexant-ho en mans de mossèn Jaume
Honorat Franquesa, notari de Igualada.
Per lo qual lo pare prior tingué dos actes capitulars —lo hu a
17 de agost 1521 y l’altre a 18 de setembre de dit any—, proposant al
convent si·ls parexia se donàs llicència als vassalls de Thous per a que
cada hu d’ells pogués fer un forn en sa casa pròpria ab tal condició,
emperò, que pagàs cada hu d’ells quatre cortans de forment bo y rebedor a la cullita, en les heres. En lo qual vingué molt bé lo convent,
donant poder y facultat al pare fra Gaspar Fontarnau ab procura special, no derro-[p. 176] gant a la general que tenia abans del convent,
per a que pogués donar llicència a dits vassalls per fer los forns en ses
cases pròpries; y lo dit pare procurador los concedí tal llicència, ab la
condició que pagàs cada hu d’ells los quatre cortans de forment y ab tal
que dits forns no isquen a la plassa o als carrers públichs, com consta
més llargament
ent en la concòrdia rebuda per mossèn Jaume
Jau
Honorat
Franquesa, notari
otari de Igualada, a 15 de setembre de 1521 en lo castell
de Thous, declarant
clarant en les primeres paraules que tenían obligació los
vassalls de anar
nar a coure son pa al forn de destret.
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1229. concòrdia
ncòrdia del forn de Thous, escrit al marge dret.
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gina 164 al manuscrit.
1231. Segueix
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setanta anys ha o més, y que se’n són penedits inﬁnites voltes —però
trau-l’on-té si pots.
Com1232 lo pare fra Jaume Roqueta acabà son vicariat en lo monestir de Vall de Hebron, elegiren-lo en prior de la matexa casa y és
lo segon que an tingut d’esta, com abans esta casa ne avia tinguts
altres dos de aquella,1233 que ﬁns ara yguals són en assò. Y assentada
ya la casa, paregué al pare prior que era bé, puix tanta germandat
tenían estas casas y s’ajudaven uns als altres en la vida, que també
la tinguessen en la mort, ajudant-se ab oracions y sacriﬁcis. Per lo
qual demanà lo1234 convent de Sanct Gerònim de Vall de Hebron molt
encaridament al pare fra Gualbes, prior d’esta casa, y als conventuals
d’ella que·ls fos concedida la germandat y fraternitat de la manera que
la tenia est convent ab lo monestir de Nostra Senyora de Montserrat.
Lo qual, considerat per lo pare prior, congregà lo capítol y proposà lo
que1235 dit pare prior y convent de Vall de Hebron demanava. Y tots
unànimes concediren dita germandat, com consta del capítol (foli 24).
Y d’esta manera se acabà aquest trienni ab la felicitat que avem vist.

1232. Lo
o pare fra Jaume
Jaum
me Roqueta,
Roqu
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queta
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a, prior
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Vall d’Ebron, escrit a
al marge esquerre.
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[p. 177] Setè trienni del pare fra Augustí Gualbes1236 {1523-1526}
Era tant lo amor, respecte y concepte que tenían los frares d’esta
casa al pare fra Galceran Augustí Gualbes, que·ls parexia no podien viure
aconsolats si no·l tenien per pare y pastor; y axí, no y agué difﬁcultat
en la electió ni foren menester moltes consultes acerca de qui farien
prior en aver ell acabat lo sisè1237 trienni, perquè tantost lo elegiren
altra vegada, y fonch aquesta la setena. Y no he pogut trobar lo dia
que·l conﬁrmaren; sols sé1238 <que> fonch en lo mes de nohembre de
1523. Feren vicari al pare fra Pere Alzina, y és esta la terçera vegada
que l’an elegit per aquest ofﬁci. Entenien molt bé los religosos que
avia de ajudar molt al pare prior en sustentar aquest ediﬁci spiritual
ab1239 sa bondat y exemple de religió y virtut, com en effecte passà axí.
En procurador elegiren, la quarta vegada, al pare fra Gaspar Fontarnau, que també sabían que no avia de exercitar aquex ofﬁci per sols
passejar, sinó ab la matexa diligència y sol·licitut que las altres vegades,
de què no poch contento rebia lo pare prior, puix li donaven ofﬁcials
tant a son gust y propòsit per tenir ells lo matex que tenia lo pare
prior, que era
a mirar per lo bé de la communitat y per lo de cada hu
en particular. Y axí, anaven las coses d’est convent tant concertades,
que era grandíssim
díssim motiu de alabar y gloriﬁcar a Nostre Senyor Déu,
no sols en la observança de la religió, que era lo principal,
principal però encara
en estes cosess exteriors y temporals, que sempre anaven augmentant
en proﬁt y utilitat
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co
veu
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m
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354

CARLES DÍAZ MARTÍ

lo terçer, fra Miquel Fuster, de Vinacet, dins del regne de Aragó; lo
quart fonch fra Joan Puig, natural de la ciutat de Vich, que fonch
gran subiecte; lo quin<t> fonch fra Paul Blanch, natural de la vila de
Monells; y lo sisè, fra Jaume Gavaldà, de la vila de Falset. Est últim
era frare llech.
Lo1241 cuydado que avia tingut los altres triennis lo pare fra Augustí
Gualbes en mirar que·ls pobres de Jesuchrist tinguessen lo necessari no·l
perdé en aquest, antes lo [p. 178] augmentà, perquè no sols manà que·ls
proveïssen de llansols, com abans tenien, y lo demés per al dormir,
però encara volgué que·ls posassen tovalles quant dinarían o soparían,
y ans de menjar que·s rentassen les mans, com clarament consta en
lo Llibre de les Despeses que·s compraren tovalles y exugamans per
aquest propòsit, cosa que, encara que no la avia usada ningun prior,
que yo sàpia, y si vuy se continuara, no parexeria sinó molt bé, perquè
la netedat y policia sempre agrada a Déu y als hòmens.
Las obras que féu lo pare prior en aquest trienni no foren de
molt cost, si no fonch la1242 que feya en continuar lo claustró debaix
la enfermeria, que diguí que lo avían començat en lo trienni abans
de aquest. En aquesta obra gastà lo pare prior en aquest trienni1243
al peu de noranta lliures. En la sagristia renovaren dos càlsers vells,
posant-hi alguns sinquanta o sexanta reals més de plata. També féu
una capa de tela negra1244 per portar a les professons de rèquiem, que
costà poca cosa.
En Thous se gastaren molts reals, que no he pogut averiguar la
quantitat. Veritat és1245 que
q
no p
podia dexar de ser molta,, perquè feren
una sala. No sé si fonch la que caygué, essent procurado
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gasto feren en Thous una fornada1247 de cals, que per aquella terra és
cosa de gran fama, perquè del que més se servexen és de guix. Assí,
en lo monastir, també per occasió de la obra que feyen del claustró,
feren dues fornades, una de cals y altra de obra, de rejola y teula; y
també feren moltes pesses de terra per fer los arquets.
Lo vestuari que donà lo pare prior en aquest trienni fonch hu dels
més cumplits que ﬁns assí aja vist, perquè compraren sinch divuytens
blanchs, quatre pesses y mija de burells y vuytanta-quatre canes de
estamenya, ab dues voltes. Lo pare vicari, fra Pere Alzina, las horas
que li sobraven fora del chor y cum-[p. 179] plides sas devocions, las
empleava en cosas proﬁtoses per la communitat: o en fer òrguens o
en scriure llibres de lletra de chor. Y en aquest trienni, en particular,
féu dos llibres: lo1248 hu, en què escrigué tots los Evangelis que·s canten en tot l’any; y en l’altre, totes les epístoles. Y tenían en casa un
il·luminador que il·luminava algunas caplletres, que no sé qui era, si
era frare o seglar.
De1249 València enviaren al pare prior dues o tres vegades arroz
y obra de terra, que no he pogut saber quanta ni quina era, que com
ell era estat prior del monestir de Nostra Senyora de la Murta, avien-li
cobrat particular affectió, y tenían-li voluntat y no dexaven aquells pares
de mostrar-la per obra en las occasions que se offerien. Y1250 no sols en
axò que tinch dit, però encara li enviaren vint-y-sinch lliures de charitat
de misses, les quals dividí ab lo monestir de Sanct Gerònim de Vall de
Hebron y partí-les com a bons germans. Era llavors prior de aquella
casa lo nostre pare fra Jaume Roqueta y —no sé si per respecte del
nostre pare fra
ra Gualbes— los enviaren a ells també obra vvalenciana. Y
perquè de assí
sí no aguessen de enviar los diners a València per pagar la
roba que enviaren
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Un llegat del papa, y era cardenal del títol de Sanct Cosma y Sanct
Damià,1253 també vingué en est temps y estigué dotze dies en esta casa. Y
quant se n’anà, pagà son majordom per algunes coses que avien preses
de casa per son gasto ordinari de menjar y beure nou lliures y setze
sous; y per lo bon aculliment li avien fet y en rahó de gratitut, donà
dotze lliures. També1254 vingué un embaxador de Nàpols a recollir-se
uns quants dies a esta casa y donà per charitat dotze lliures.
En1255 lo any de 1526 morí un cavaller de Barcelona qui·s deya
mossèn Francesch Gerònim Boquet, lo qual, per la devoció gran que
tenia a esta casa, se dexà que·l soterrassen en ella, pregant molt affectuosament al pare prior fos servit de donar-li [p. 180] l’hàbit en la
mort, puix en vida no·n fonch merexedor. D’esta sepultura cobraren
de charitat set lliures y dexà en son testament vint-y-quatre lliures per
a que fossen esmerçades en lloch tuto y segur perquè de las pensions
d’elles se diguessen cada any vint-y-quatre misses, les quals acceptà lo
convent, com conste en lo Llibre de les Misses y Anniversaris (foli 25).
Mossèn1256 Luís Pou de Leyda també dexà unes misses y foren
acceptades per lo convent, tenint consideració que de vida sua avia
feta donació de un censal de tres-centes quoranta lliures y de pensió
de deset lliures. Fonch assò a 17 de octubre de 1523. Però com morí,
foren demanades a son hereu, qui·s deya mossèn Pere Pou, estant en
Leyda, y no y agué remey de cobrar-ne cosa xica ni gran. Lo ﬁ que
tingué aquest negoci se veurà per avant en l’any de 1549,1257 com se
col·legeix del Llibre de les Misses (foli 146).
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y altres que ella nomena en son testament a sa intenció, y assò a
coneguda y disposició dels dits monastirs.1259 Los marmassors d’esta
senyora miraren molt de espau aquest negoci y tentajaren los béns que
ella tenia, y procura<re>n de partir-los de manera que a ningú dels
monestirs se fes injustícia ni tingués algú d’ells de què quexar-se. Y
aprés de enllestida dita heretat, donaren y senyalaren los marmassors
a cada hu sa part.
Per la part d’esta nostra casa senyalaren un censal de proprietat
de cent lliures y de pensió de tres lliures y dos sous y sis diners, que
era part de aquell censal que dita defuncta rebia sobre lo General de
Cathalunya a rahó de trenta-dos mília per mil. Ítem, nos senyalaren,
sobre mossèn Bernat Çapila, sinquanta lliures que éran part de doscentes lliures que lo dit mossèn Bernat Çapila, ciutadà de Barcelona,
devia a la dita senyora Claperosa y, com no pogués pagar en comptants, creà d’elles un censal a for de vint-y-sinch mília per mil. Y axí,
las sinquanta lliures de mota són quoranta sous de pensió. [p. 181]
De aquest negoci se trobe un acte capitular (foli 22) y en lo Capbreu
Vell se dóna notícia d’ell (foli 50 y foli 141).
Ítem, giraren los marmassors en la taula de la ciutat de Barcelona
a compte del nostre monestir ab dues partides cent noranta-set lliures
y vuyt sous. Ítem, girà Francesch Figueres, procurador dels hereus, sis
lliures denou sous y deu proceïdes dels ròssechs de les pensions de
dit censal. Ítem, girà mossèn T. Aguilar, ciutadà de Barcelona, onze
lliures. Y aprés ne reberen vint-y-sis lliures y deu sous; y aprés, en
lo mes de dezembre de 1558, se’n reberen sinch lliures, que tot pren
summa de tres-centes
deu. Per la qual
es-centes noranta-sis lliures deset sous y deu
quantitat senyalà
(foli 22),
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feta assí memòria.
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mossèn Joan Modolell, notari de1261 Barcelona, a 14 de maig de 1521,
féu hereu lo monestir y fonch acceptada dita herència per lo convent
ab beneﬁci de inventari, rebut per lo matex notari. D’esta herència se
reberen las quantitats següents: primo, vint lliures en comptants de
algunes coses se veneren a l’encant públich; ítem, sinch lliures que li
trobaren en contants; ítem, un censal sobre lo General de Cathalunya de
pensió de onze lliures dotze sous y set diners y de preu de dos-centes
sinquanta-sinch lliures, esmerçat a for de vint-y-dos mília per mil, que
summa tot dos-centes vuytanta lliures. Però perquè esta heretat estava
carregada de moltes obligacions, quant vingué <a> apurar-ho tot, restà
molt tènua y ﬂaca, de manera que a penas restaren deu lliures per les
rahons que diré.
Esta herència fonch, abans que la posseís la viuda Serena Puig,
de un germà seu qui·s deya Joan Montalar. Y ab son testament, que
féu en poder de mossèn Joan Modolell, notari de Barcelona, a 6 de
mars de 1518, dexà hereva1262 a sa germana Serena Puig, de qui anam
parlant, ab condició que dita sa germana pagàs los llegats que ell dexava en son testament, que eren los següents: primo, sinquanta lliures
a la senyora Clariana, viuda relicta del quòndam misser Simon Benet Clariana, y los interessos d’elles si·ls demanava; ítem, trenta-dues
lliures que restaven a pagar a la senyora Catharina Vilatorta, [p. 182]
muller que fonch de mossèn Antoni Vilatorta, cavaller; ítem, un llegat
de donzelles a maridar.
Estos llegats dexà en son testament que·s pagassen <per> lo germà
de na Serena Puig, Joan Montalar, y d’ells fa menció la dita Serena
Puig en lo seu,
u, que ella féu aprés, y sense aquestos ne de
dexà ella altres
de nou y propris
pris seus, que foren que pagassen a la senyora
senyo Pallaresa,
muller de mossèn
ossèn Jaume Pallarès, cavaller, trenta lliures; y a la abbadessa de Valldonzella,
donzella, Àgatha Vilatorta, sinquanta sous; y molts altres
que, per no cansar, dex de d
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dos sous. Y lo que restà, que a penas arribà a cent1263 reals, se esmerçà
perquè se li diguessen deu misses.1264
En lo trienni passat (pàgina 348)1265 ﬁu memòria com los pares
de aquesta casa1266 avían començat un plet per causa que lo pare de
fra Pere Benaula, frare profés de aquest convent, que·s deya mossèn

1263. Segueix lliu ratllat.
1264. La consulta del testament de Serena Puig del 14 de maig de 1521 (AHPB,
Joan MODOLELL, Llibre de testaments, 1515, octubre, 30 – 1530, març, 30, f. 36r-37v)
conﬁrma les dades aportades pel cronista. En donem d’altres per completar la informació. En primer lloc, nomena marmessors el prior de la Murtra, el donzell Miquel de
Vilatorta, Elisabet Pallarès, vídua del cavaller Jaume Pallarès, i el mercader barceloní
Jaume Francesc Gili. Quant a les deixes, que són moltes, crida l’atenció que n’hi ha un
bon nombre relacionades amb el monestir cistercenc de Santa Maria de Valldonzella:
a l’abadessa Àgata de Vilatorta —parenta, molt possiblement, del marmessor Miquel de
Vilatorta—, 50 lliures; a la monja Jerònima de Vilatorta, “una patena d’or petita en la
qual és gravada, ço és de la una part lo misteri de la Passió, e de l’altre part la imatge
de sanct Sabestià”; a la monja Jerònima Alegre, 24 sous; a mossèn Pere, vicari, 10 sous,
i a la Verge Maria del cor de l’església de Valldonzella, “un anell d’or ab encast de una
turquesa”. Sant Jeroni de la Murtra és nomenat hereu universal i també és escollit com
a lloc de sepultura (“La sepultura del meu cors vull sie feta en lo dit monastir de Sanct
Hierònym de la Murta de la Vall de Betlem en lo loch lo qual a mi serà ottorgat per
lo reverend prior del dit monastir”). Ara bé, Serena Puig va fer algun canvi posterior,
tal com es desprèn de l’apunt que hi ha al manual sobre la publicació del testament
(f. 38r), que va tenir lloc el dia 3 de març de 1524. La difunta, que havia redactat un
altre testament o codicil dos dies abans a Valldonzella, va ser enterrada en aquest monestir femení, la qual cosa suposa un canvi evident respecte al que havia determinat
anteriorment i conﬁrma la vinculació estreta amb la comunitat cistercenca barcelonina
(“Noverint universi
vicesimo
ersi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
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Miquel Benaula, notari real, morí; y pretenia lo convent, per comtemplació del dit fra Pere Benaula, que los béns de son pare y mare li
pertanyien1267 —ço és del pare, tots; y de la mare, pretenia se n’avia
de conseguir la legítima y molta part de l’escrex. La qual, morta, féu
lo convent demanda d’estos béns a l’hereu, qui·s deya Guillem Ramon
Beda, nét seu, y respongueren los tutors d’ell que no tenían obligació
de restituir los béns del fra Pere Benaula perquè, ans que·s fes religiós,
avia renunciat als béns de son pare; y quant al que toca als béns de
sa mare, digueren que éran molt pochs y que d’ells se avien de fer
moltes parts.
Vist assò per lo convent, determinà de posar lo plet en la Audiència Real y que allí se proseguís la causa. Però als tutors de la part
contrària paregué que·l seria millor per a ells declinar de aquell for y
jurisdictió y posar lo plet en la cort del bisbe, perquè lo pubill tenia
prima tonsura.1268 Y encara que lo monestir tingués la justícia tant segura en una part com en altra, [p. 183] totavia en quinsevulla tribunal
era molt incerta per causa del jurament prestat.
En ﬁ, sobre aquest negoci y agué moltes dades y preses. Però ab
tot axò, la part contrària escometé de partit y concòrdia amigablement,
y concertaren-se que los tutors donarien setanta1269 lliures en comptants
al convent, les quals rebé de bona gana perquè, com advertex lo matex
pare prior, que fa memòria de aquest negoci en lo Capbreu Vell (foli 55),
fonch més del que pertanya al monestir y més del que·s poguera alcançar per justícia en los béns de la mare de fra Benaula. À-y de assò
un acte capitular de l’any 1524 (foli 27). Y rebé lo convent les setanta
lliures per dita
ta de taula a 27 de juliol de 1524. Girà-la mossèn Anti1270
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llargament està continuat en lo acte que rebé de assò mossèn Pere
Janer, notari de Barcelona, a 30 de dezembre de 1525.
A la ﬁ de aquest trienni agueren de anar per força —no sé si ab
orde de nostre pare general— a la ciutat de Vich lo pare prior y lo pare
fra Miquel Stela, o si fonch per pura importunació del canonge Cassador de Barcelona —no sé lo nom de font—,1272 y també era cabiscol
de Vich, que volia ediﬁcar1273 un monestir allà y volia que mirassen lo
lloch que seria més accommodat y a propòsit. Anaren allí, ediﬁcaren
lo monestir, però no serví per nostre orde per no tenir la renda competent per a dotze frares. És vuy de frares franciscos1274 y tenen en ella
estudi per estar molt a propòsit per axò, per estar apartada aquella
casa de poblat y de la ciutat tres quarts de llegua en una planícia molt
alegre y graciosa, com yo la he vista, y la tenen allà per lo millor joell
que y ha en aquella terra, que cert avían elegit gentil lloch.
En1275 l’any de 1524 fonch otorgada participatió dels beneﬁcis
spirituals dels frares menors del gloriós pare sanct Francesch a est
convent —y tenim las cartes d’ella en nostre arxiu—, lo qual se entén
fonch per la diligèntia del bon pastor y prelat, que en estes y altres
coses bones empleà y acabà aquest setèn trienni.
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[p. 184] Octau trienni del pare fra Augustí Gualbes1276 {1526-1529}
No puch dexar de admirar-me quant veix fer en algunes communitats, a ont y ha persones discretes y graves, coses que, mirant-les axí
superﬁcialment y a la cara, no par que estan fundadas en rahó ni que·s
púgan pendre, parlant ab llengatje de món, ab patiència perquè, quin
home del món volrrà carregar a un altre pes que no·l pugue portar y
que sap que li ha de costar la vida? Ni qui serà, sent discret, que vulla
perseverar y ser importú, que a pesar de qui pesar, aja de carregar una
càrrega insuportable sobre les espalles de un amich seu? Clar està que,
veent hu de aquestos inconvenients —si, emperò, és persona cuerda y
de bon discurs, que dexarà tal pretensió—, puix que vejam que en las
religions que són communitats tant ben concertades se sufra cosa que
no·s faria per ventura en lo món, no dexa de causar admiració gran.
Qui no se admirarà de veure que fàssan treballar a les persones velles,
y que quasi no poden alçar los peus, y portar càrregues y ofﬁcis que
ya no poden fer-los ni regir-los? A qui no causarà espant que, contra
voluntat y quasi sense tenir rèplica, compel·lèscan a un home a portar
un jou ﬁns a morir?
Dich assò
sò al propòsit que, avent acabat lo priorat de
del setè trienni
lo pare fra Augustí
ugustí Gualbes, desijava quietar-se y descans
descansar per a més
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càrrega fóra en altre subiecte més gallart y de més forçes, y féu de sa
part tot lo que pogué en no acceptar-la lo que dintre terme de religió
y obediència se suffrex. Però per més que ell se estranyava de assò, los
religiosos lo importunàvan que avia de ser. Y a la rahó que ell deya que
estava molt vell, responien que ara era hora <de> gozar de la fruyta,
quant ha perdut la asprura y verdositat y estava madura; y que ab la
experiència que tenia, sense donar molts passos y que esta<n>t en una
cadira, podia regir esta casa ab facilitat, com tenían conﬁança ho faria;
y particularment que Déu, Nostre [p. 185] Senyor, li donaria forçes per
a empendra esta jornada y acabar-la com avia acabades altres.
Finalment, vist que no valían ses escuses ni las admitían, y que la
orde lo y manava per la obediència,1279 no tingué remey sinó de abaxar
lo cap y rendir-se a la voluntat de Nostre Senyor, que entenia devia ser
aquella. Y axí, lo conﬁrmaren en lo mes de nohembre1280 —que no sé
lo dia ni qui foren los conﬁrmadors— de 1526.
Elegiren en vicari al pare fra Pere Alzina, ya quarta vegada; y
en procurador, al pare fra Miquel Stela, ya vell, que tenia passats de
quoranta-sis anys de hàbit, que tampoch no li valgueren ses escuses,
vist que al pare prior no las hi admeteren, y agué de fer lo que dit
pare prior féu, que fonch posar lo coll al jou y fer de sa part lo que
bonament pogués. Caxer feren al pare vicari, que llavors y alguns anys
aprés se permitia, però no·s fa vuy per alguns inconvenients que resultarien de1281 assò.1282
Però no tingué a martell, que diuen, aquest concert de ofﬁcis,
perquè los pares de Vall de Hebron elegiren
g
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fra Jaume Roqueta, que ya devia estar curat de la desgràcia li succehí
en Vall de Hebron;1284 y en caxer elegiren al pare fra Bernardí Jaume.
En tot lo temps que en aquest trienni fonch prior lo pare fra
Augustí Gualbes,1285 estigué occupat lo pare fra Gaspar Fontarnau en
Thous, regint aquells vassalls y los béns que tenia allí lo monestir com
a procurador d’ell, cosa que importava molt per la quietut y pau de
aquell lloch y per llevar remordiments de consciènties de uns y altres.
Y plaguera a la Magestat divina que ﬁns vuy se conservara, que no fóra
de manco proﬁt ara que llavors, axí spiritual com temporal, particularment sent rectors, com som ara —y abans no u éram, antes teníam
plets ab lo rector, com ya vérem en los triennis passats y trobarem
més avant. Però si no s’és continuat assò de tenir allà un religiós, no
tenim que maravellar-nos, que no sempre les [p. 186] communitats
tenen persones de tant valor ni de las prendes que tenia lo pare fra
Gaspar Fontarnau; y si las tenen, són necessàries per altres coses y
seria major la falta que farien en lo lloch a ont estan que proﬁt allà
a ont les desíjan.
Y axí, aquells pares feren lo que podían, com nosaltres en nòstron temps, perquè ells tingueren en Thous frare, com an tingut qui
posar-hi; y lo matex feren sos successors, com veurem per avant y
nosaltres ho avem alcançat. Y quant no an tingut, an fet com avem fet
nosaltres, que assí no diem sinó que seria molt acertat, si fos possible,
que estigués en Thous hun religiós de les qualitats que tenia lo pare
fra Gaspar Fontarnau, que a no tenir la bondat y virtut y exempli de
vida, juntament maduresa, edat y prudència, saber tirar y mollar a
son temps, mostrar-se rigurós y a son temps benigne, y de entranyes
dolçes y amoroses
roses y coses semblants, que són qualitats que
que·s requerexen
en una persona
na que ha de regir un poble grosser per la major part y
villana de condició,
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La primera cosa que trobe que aja feta en aquest trienni lo pare
prior fonch que concertà1287 ab lo pare prior de Vall de Hebron que
enviassen un mosso las dues cases, pagant lo gasto per iguals parts,
a nostre pare general ab certes cartes, supplicant-lo fos servit que,
puix estas dos cases éran tant pobres, donàs algun medi en què les
exemissen de pagar lo subsidi que lo emperador, nostre senyor, avia
demanat en Corts avia tingudes en Castella, etcètera.1288 No he pogut
saber quin ﬁ tingué aquesta diligència. Alomenos, aquestos dos anys
que fonch prior lo pare fra Gualbes no he trobat que pagassen subsidi
y, segons axò, de algun proﬁt degué ésser enviar aquest mosso. La1289
major y la més costosa obra que·s féu en aquest temps fonch fer lo
dormidor per als novicis y jóvens de las culpas, però no he pogut
traure net lo que costà.
[p. 187] Comprà un parell de matxos assí, en casa, per estar ya
vells los que tenían. Y en Thous ne1290 tenia altra parell lo pare fra
Gaspar Fontarnau y ab los quatre juntament provehían les coses necessàries per casa y portaven forment de Thous, lo que era menester
per al monastir.1291 En Thous particularment obraren algunes coses: lo
sostre de la cambra, que dèyan de Sanct Joan, del castell; y repararen
les taulades.
Avia lo pare prior en lo trienni passat —fonch assò a 25 de abril
de 1526— proposat al convent si volían rebre per donats a Jaume
Quintana y a Juana, sa muller,1292 que tenían grandíssima gana y devoció de servir a Nostre Senyor y a esta sancta casa. Ya ell avia aguda
llicència de nostre pare general per poder-los acceptar, segons mana
la constitució.
ó. Y com lo convent los rebé per donats, env
envià’ls a Thous
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obligació de fer, y quant no, los despedirían, conforme mana la religió.
De assò y ha dos actes capitulars (foli 28).
Y per aquell temps fonch cosa molt acertada, perquè axí com
axí avien de tenir en lo castell de Thous algú, perquè conrreaven las
terras d’ell per propri ús y no les tenien arrendades com ara, y era
necessari algú qui donàs recapte a la gent y aparellàs de menjar als
qui treballaven. Y per esta causa, en ser professos los enviaren altra
vegada en Thous, a ont estigueren molts anys. Y tenint allí tant bona
companyia com tenien del pare fra Fontarnau, no degueren passar
mal, perquè ab exhortacions, vida y exemple los degué ensenyar la
vida que avien de tenir, y lo concert que avien de posar en les coses
temporals, y com avien de mirar per elles, pagant-los son bon servici
ab pràctiques spirituals.1293
No donà en aquest trienni, o lo temps que li durà de vida, vestuari complit, perquè no compraren sinó vint-y-quatre canes de blanquet
y quoranta-quatre de estamenya per las causes que veurem prest. Lo
de que compraren molta quantitat fonch de pregamins, vint-y-vuyt
dotzenes,1294 que serviren per uns llibres feren per lo monestir de les
monjes de Pedralbes, que tenien tres-cents y trenta-nou fulls, que escrigué un pare que·s deya fra Gilibert Flamench;1295 y donaren a esta
casa per rahó d’estos llibres trenta-tres1296 lliures, a rahó dos sous lo
full. Y també pagaren per setanta dotzenes de pregamins, que dit pare
los agué, set lliures, a rahó dos sous la dotzena.
Dues1297 sepultures tingué lo pare prior en aquest temps. La una
fonch de mestre Benet Muntels,, sabater,, que
q
mataren los moros en
Badalona, y manà en son testament lo soterrassen y li diguessen lo
n lo present monestir, y dexà per assò deu ll
bé [p. 188] en
lliures quator-
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ze sous.1298 L’altre fonch de mossèn Jaume1299 Pau, que també volgué
li diguessen assí totes les exèquies, y donaren per charitat quatorze
lliures y vuyt sous.1300 És veritat que la casa gastà per la novena y cap
d’any dos moltons; pens yo que seria per la gent que vingué a celebrar
estes exèquies.
Però ab més sentiment, llàgrimes y plors se degué celebrar la
sepultura del pare prior per1301 los pares y germans d’esta casa que no

1298. Hem pogut localitzar el testament de Benet Muntells, sabater de Badalona,
que fou redactat el 31 de gener de 1523 (AHPB, Pere JANER, Plec d’inventaris i testaments,
1520-1547, s. n.). Els marmessors foren el prior Agustí Galceran de Gualbes, el frare
Bernardí Jaume i la seva muller Caterina, a la qual institueix hereva universal. Volia ser
enterrat a la Murtra, amb l’hàbit jerònim (“sepulturam vero corporis mei ﬁeri volo in
prefato monasterio Sancti Hyeronimi de la Murta, in tumulo in quo sepelluntur, abitum
dicte religionis accipientes”). Deixava un total de 20 lliures per a la seva ànima, sepultura
i causes pies, a més de 66 sous per a un trentenari de misses de sant Amador. No va
morir de la malaltia que patia quan va redactar el testament, ja que la publicació va
tenir lloc el 17 de juny de 1527. Per tant, és perfectament possible que, com aﬁrma el
cronista, la mort fos violenta i no com a conseqüència d’una malaltia.
1299. sepultura de mossèn Jaume Pau, escrit al marge esquerre.
1300. Les disposicions testamentàries de Jaume Pau aporten algunes dades interessants sobre la vinculació dels Pau a Sant Jeroni de la Murtra. El que fou sebollit en
el trienni 1526-1529 era ciutadà de Barcelona i testà per primera vegada el 3 d’abril de
1525. De fet, escollí la sepultura en el capítol conventual, on ja s’havia sepultat el seu
pare, també Jaume Pau de nom (“Eligo sepulturam corpori meo in monasterio fratrum
Sancti Hieronymi Vallis de Betllem, vulgariter nuncupato de la Murtra, barchinonensis
diocesis, cui singularem gero devocionis efectum (sic), rogans in Domino venerabilem
et religiosos priorem
quatenus
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f
omni pompa funerali
observari in
nerali cessante, sed solum observata consuetudine solita
so
sepeliendo fratribus
ecclesiastice
bus eiusdem monasterii vita functis, corpus meum tradant
trad
sepulture in capitulo
tulo dicti monasterii ubi corporis venerabilis et circumspecti
circums
viri domini
Jacobi Pauli, quondam,
ondam, utriusque iuris doctoris, civis Barchinone, patris
patr mei carissimi,
fuit sepultum”). Aquest fet permet identiﬁcar l’anterior Jaume Pau a què
qu el cronista feia
referència com a enterrat a la Murtra
Jaume Pau
Murt
rtra
ra
a l’any
l any
l’a
ny 1466
146
46
66 ((pàgina
pàg
p
àg
gina 191) amb el conegut
con
que fou jurista i membre del consell
consell reial d’Alfons
d’
d Alfonss el Magnànim i Joan II. Com que el
jurista Jaume Pau
i hel·
hel·lenista
de Vic i
au era el pare de
de l’humanista
l’huma
anista
nii
nis
l·llenista Jeroni Pau, canonge
l·
c
Barcelona, aquest
st darrer era germà
ge
ermà del benefactor
beene
nefactor de
d la Murtra que testà
tes l’any 1525. El
monestir jerònim,
d’una deixa
m, juntament amb
am
mb l’Hospital
l’Hospi
s tal
spi
a de
al
d la Santa
Santa Creu, fou beneﬁciari
beneﬁ
que consistia en tot allò que cor
corresponia
Pau
Violant Bartomeua
orrrespon
nia a JJaume
a
aum
eP
au en l’heretat de Vio
March, ﬁlla del cavaller Jaume March
March
h (AHPB,
(AHPB
B, Joan
n MODOLELL, Llibre de testaments,
t
1515,
octubre, 30 – 1530,
30, març, 30, f.
f 85r-86v).
85r-86
6v).
) P
Poc
oc despré
oc
després,
rés, el 19 de maig de 1
ré
1525, Jaume Pau
redactava un codicil
dicil en què af
afegia
fegia nous
uss ll
lllegats
eg ts (f. 87r-87v).
eg
ega
87
8 r-87v). A Sant Jeroni
Jero de la Murtra
li atorgava quatre
re rebosters amb
mb
b l’escut
l scu
l’e
scutt dels
delss Pau
Pau i tres
tres catifes (“ultra legatum per me
factum dicto monasterio
onasterio in dic
dicto
ic
cto
o meo
me
m
eo testamento
te
testa
stamen
st
sta
men
en
nto
o illos
illos quatuor reposterios
reposte
quos habeo
am tres
tres catifes
cati
atifes
fes
es dee maioribus
m ioribus et melioribus
ma
melioribu que die obitus
cum meis armis de Pau et eciam
mea”).
m
mea
”) Al
Al ﬁnal,
ﬁnal
n , però,
peerò
ò, en
en un darrer codicil del 12 de gener
mei invenientur in hereditate mea”).
de 1526 (f. 88r-88v),
8v), anul·lava molts dels darrers llegats, un dels quals era
e el dels quatre
rebosters per a Sant Jeroni de la Murtra.
1301. mort
ort del pare prior,
r escrit al marge esquerre.

CARLES DÍAZ MARTÍ

368

les altres. Lo qual fonch Nostre Senyor servit1302 que acabàs sos dies a
9 de janer de 1529, faltant-li deu mesos de aquest últim trienni, tenint
de edat sexanta-sis anys y de religió quoranta-dos, y molt ben empleats
en servici de Nostre Senyor, y quasi los trenta en càrrechs de prior
y vicari, perquè fonch vuyt vegades prelat de esta casa, un trienni de
Sancta Engràcia de Çaragoça y un altre del monestir de Nostra Senyora
de la Murta de València. Y sense assò fonch difﬁnidor tres voltes —de
les dues ya u diguí en sos triennis; d’esta última, que fonch en l’any
de 1524, me oblidí. Fonch també visitador moltes voltes. Y axí, no és
possible sinó que tingué grans treballs y pesadumbres, com los ofﬁcis
o aporten ab si.
Però com ell era persona rigurosa y que·s tractava mal y no tenia
aquexos càrrechs per regalar-se, sinó per creu, portava-la ell y anava
davant. Y ab assò tenían-li respecte y gran reverència, y regia d’esta
manera més suaument. Y axí, ve a dir lo pare fra Alzina a la ﬁ de
la sua vida, que ell scriu, que en temps de aquest sanct pare ﬂorí en
gran manera esta communitat y convent en moltes y sanctes y notables persones de edat y antiquitat, y de molta virtut y sperit, y que y
avia entre ells gran pau y concòrdia, molta recol·lectió y observància
de religió. Lo qual, a més de /que/ un sanct com lo pare fra Alzina
com a testimoni de vista, se podia molt fàcilment entendre per los
effectes que avem vist en son govern. La maleltia, entench, que fonch
molt curta, perquè trob que a 2 de janer féu y ﬁrmà una carta cuenta
en lo Llibre de la Caxa, y a 9 del matex mes morí. Però basta que la
sua vida és molt llarga en mèrits y està escrita en las chròniques de
la orde, en lo
o llibre 4 (capítol 29).

1302.

servit
rvit afegit a la interlínia.
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[p. 189] Terçer trienni del pare fra Jaume Roqueta1303 {1529-1532}
Per la mort del pare passat prior, fra Galceran Augustí Gualbes,
estigué aquest convent sens prior poch més de un mes, que degué ser
tot lo temps que lo mosso que enviaren a nostre pare general per a
avisar-lo de la mort del pare fra Gualbes tardà en anar y venir, que per
ser d’ivern y los dies són curts, y en Castella de ordinari y ha grans
neus y terribles frets, no poden caminar tant com en altre temps. En
venir los pares conﬁrmadors —que folgara donar notícia d’ells, que
ha molts triennis que may ne he pogut saber, com ﬁu al principi—,
entraren en electió los religiosos d’esta casa y elegiren en prior al pare
vicari, fra Jaume Roqueta, la tercera vegada, ya de anciana edat, perquè
tenia més de quoranta-set anys de religió.
Y visqué1304 en ella sinquanta-sinch anys, que cert me espanta
lo que vivían aquells sancts, y en aquella temporada, que n’i avia en
esta casa sinch o sis d’esta edat o prop, com era lo pare fra Gualbes,
que morí poch avia; lo pare fra Miquel Stela, que com vérem l’altre
trienni, quant lo feren procurador, tenia quoranta-sis anys de religió; y
lo pare fra Bernardí
ernardí Jaume, que també en lo trienni pas
passat era segon
caxer, que tenia
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fonch Nostre Senyor servit que no pogué exercitar aquest ofﬁci a penas
quinze dias, perquè se enmalaltí tantost, com consta en la primera1307
carta cuenta, y pens que de aquella malaltia morí. Succehí-li en lo
ofﬁci lo pare fra Pere Josa y perseverà en ell tot lo demés del trienni
—y tenia ya quinze anys de hàbit. Caxers feren al pare vicari, que com
diguí altres voltes en aquell temps no y trobaven tants inconvenients
com aprés, per aver-hi més llanesa y sinceritat; y en lo nostre, manco
simplicitat y és menester llevar occasions de no pensar mal. L’altre
caxer fonch lo pare fra Miquel Stela.
No perseverà aquest concert tot lo trienni perquè, enviant lo
pare prior al pare vicari a Thous per a tenir compte en las cosas de
aquell lloch, com a persona que y avia tingudes les mans molts anys y
[p. 190] sabia lo que convenia, y ab un temps tant perillós com aquell,
en què y avia peste,1308 y1309 fent allà la obediència com a bon religiós,
ajudant a uns y altres en aquell perill, apegà-se-li a ell la pestilència y
dins breus dies morí, aprés de aver viscut en la religió vint-y-sis anys
ab la sanctedat que compte lo pare fra Pere Alzina en sa vida com a
testimoni de vista, que és molt caliﬁcat, particularment de una persona com fonch lo matex pare fra Alzina. La mort del pare fra Gaspar
Fontarnau fonch en l’any 1530, poch més de un any que era vicari.
Y axí, en sos ofﬁcis posaren al pare fra Matheu Blanch, que1310
en aquella occasió tenia dotze anys de religió y hàbit, persona de gran
bondat, y sanctedat, y zelosa de la honrra de Déu, y de la observança
de la religió y molt amich de soledat y silenci perpètuo. Lo qual, perquè
o pogués1311 guardar ab més rigor, se avia procurat1312 una llicència o
patent per estar
tar hoste en lo convent de Sancta Engràcia de Çaragoça,1313
casa molt observant
bservant y religiosa. Y allí estigué algun tem
temps ab tanta
recol·lectió y silenci perpètuo, que bé entengueren los religiosos de
aquell convent
nt que no era anat allà per passejar ni per re
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per fer una vida heremítica estant en un convent, de què li tenían una
sancta enveja y·ls causava desigs fervorosíssims de imitar-lo.
Y era aquest negoci tant de propòsit y avia lo pare fra Matheu
Blanch emprès tant de veres aquesta recol·lectió y silenci, que en ninguna manera lo veyen per casa, sinó sols al chor y al refetor, cosa que
en sa casa pròpria la guardava tot lo possible, però parexia-li que no
podia ab lo rigor que desijava per los negocis que se offerexen en la
casa pròpria, lo que no y ha en la agena. Y quant exia de sa celda,
era tanta la composició y mesura d’estes parts exteriors del cos, que
mostrava bé la composició que tenia interior y lo concert que portava
ab sa ànima y sperit. Totavia, volgué Nostre Senyor donar-li entenent
que, encara que aquelles coses éran boníssimes, era millor fer-les en
sa casa pròpria sempre que les occupacions nos donen lloch.
Y fonch per un medi molt suau y propri de sa condició, que
passà d’esta manera: exia un dia en tocar lo primer senyal per anar
al chor, que en assò fonch tota la vida punctualíssim en ser lo primer
que allà acudia; y passant davant de quatre o sinch religiosos ab la
compostura1314 o composició de un sanct, saludà’ls segons la bona y
sancta costuma que tenim en nostra sagrada religió, sense parlar paraula. Y quant fonch passat, digué lo hu de aquells religiosos: “O, qué
buen frayle es éste”. Respongué aquí matex un altre: “Calle, padre, que
los buenos frayles en su casa se están”.
[p. 191] Ohí aquest diàlogo lo pare fra Matheu Blanch, permetento axí Nostre Senyor, y féu-li tanta impressió, que des de aquella hora
determinà de tornar-se’n a esta sa casa. Y axí,, no differí de escriure a
con
nostre pare general li donàs la llicència, lo qual la y concedí
de molt
bona gana. Y poch aprés que fonch tornat y passà esta hystòria, lo
feren vicari, que té Nostre Senyor Déu ses trasses millor concertades
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son cas y lloch, me ha aparegut de notar-la y escríurer-la, encara que
per ventura se aguera offerit lloch més a propòsit que no ara. Però per
temor que no m’oblidàs y perquè avia poch que avia succeït, ans que·l
fessen vicari, me só determinat de assentar-la assí.
Però tornem al ﬁl de la hystòria de aquest trienni y digam com
lo pare prior donà l’hàbit de la sancta religió a sis frares: a fra Bernat
Fontana, natural de Vimbodí; a fra Jaume Lorens, natural del lloch dit
Ferran;1315 a fra Bernat Castellar; a fra Gerònim Ubach, lo qual, aprés de
aver viscut en la religió vint anys, que fonch en lo any de 1550, presentà
un breu y se isqué d’ella —veurem aquesta hystòria més llargament en
lo trienni del pare fra Antoni Joan (pàgina 474)—;1316 l’altre1317 a qui
donà l’hàbit lo pare prior fonch al pare fra Augustí Sumes, natural de
Barcelona, que fonch un sanct religiós y molts anys prior d’esta casa;
lo últim de tots fonch fra Raphel Mattheu, natural de Balaguer.
No·s1318 donà en lo trienni passat compliment de vestuari als religiosos, com allí advertí, perquè morí lo pare fra Augustí Gualbes ans
de acabar son trienni; y per ço, la primera cosa en què entengué lo
pare prior fonch en comprar draps per dit effecte —quatre divuytens
blanch<s>, y un burell y quoranta canes de estamenya—, perquè tinguessen los religiosos lo que era necessari. Entengué també en que se
aca-[p. 192] bassen los llibres del chor, en què ya lo pare fra Gualbes
avia entès y donat orde en1319 que vingués un frare del monestir de
Sancta Engràcia, qui·s deya fra Gilibert de Flandes, y escrigué molts
d’ells y també alguns devocionaris y hores per algunes persones devotes
d’esta casa qui·ls feyen fer. Y de la charitat que donaren per assò, que
foren en diverses
erses vegades més de vint lliures, compraren passades de
divuyt dotzenes
nes de pregamins, que costaren quatorze ll
lliures. Y dels
llibres que ya
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il·
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com avia de estar. La1321 obra més principal que féu en son trienni lo
pare prior fonch acabar del tot lo cap de la yglésia —avia-la començada
y passada molt avant lo pare fra Augustí Gualbes en lo quint trienni
que fonch prior—, del qual negoci consta ab un acte capitular ab què
tingué consentiment del convent, prometent-li lo mestre de cases que
emprenia la tal obra que, donant-li cent ducats, la acabaria ab pacte y
condició que li trencassen la pedra que avia menester per ella. Y axí,
crech que per aquest respecte feren una1322 fornada de obra, en què y
agué tretze mília y sis çentes rejoles y mil y set-centes teules,1323 y altra
fornada de cals. Y tot tingué bon ﬁ perquè, com no·s pretenia sinó la
honrra y glòria de Déu, ell o encaminava de manera que tot se acertàs.
Ajudaren a pagar estos cent ducats que·s gastaren en esta obra que
tinch dita algunes persones devotes que venían a consolar-se y tractar
negocis de sas conscièncias. Y en esta occasió tenían-la boníssima, perquè y avia en esta temporada tals subiectes, de tant sperit y sanctedat,
que podían complir sos bons desitgs que portaven y beure de aquella
font que may se acaba, per gran set que tinguessen, per estar en ells
la gràcia del Sperit Sanct. Y per ço, com estos seglars restaven tan
aconsolats en sos treballs y afﬂictions, no dexaven de ajudar-los en les
coses temporals, puix los religiosos los afavorían y donaven consells y
documents spirituals per a regir y governar ses ànimes y consciències.
Entre los demés qui ajudaren a aquesta empresa y obra1324 fonch
mossèn Vallès, mercader, que donà cent reals per dita obra. Altre
mercader,1325 qui·s deya mossèn Prats, donà set lliures quatre sous; y
mossèn Sabater, notari de Vich, [p. 193] donà1326 sinquanta reals per
lo matex intent.
ent. T
També la senyora Palleresa donà cent reals, encara
que no digué
perquè
é servissen per la obra. Però a la ﬁ, allà anaren,
an
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De1327 la sentència arbitral que donaren en favor del monastir en
l’any 1522 contra lo rector de Thous, mossèn Joan Peralta, los jutges
àrbitres, misser Pere Costa y misser Joan Vilar, com vérem en lo sisèn
trienni del pare fra Augustí Gualbes (pàgina 350),1328 appel·là dit rector;
y altra volta tornà en camp lo plet dels pollastres y altres delmes, en
<què> se gastaren molts diners en substanciar lo procés y en provar
son intent, y se’n gastàran molts més si no·s cansàran las parts y més
les bosses, que algunes vegades dèyan de no. Y axí, determinaren altra
vegada de posar aquest negoci en mans de terçers y elegiren compromissaris a dos notaris y ciutadans de Barcelona, mossèn Antoni Anglès
y mossèn Francesch Jovells, los quals declararen que los pollastres que
pagaven los vassalls de Thous se partissen entre lo senyor del castell
y lo rector per iguals parts; y les altres demandes que foren fetes per
la part del rector de alguns delmes declararen que uns pertanyen al
monestir y altres al rector, com més llargament està notat en lo Llibre
dels Testaments (foli 123), a ont està lo trasllat de la dita sentència,
que fonch donada en l’any de 1530.
Un acte capitular se troba en aquest trienni, que·s tingué a 19 de
mars de 1530, en què proposà lo pare prior al convent si volían acceptar
una herència que dexava la senyora1329 Joana Beneta, muller que fonch
de mossèn Jaume Tallada de Cervera. Y perquè constàs millor de sa
voluntat, llegí lo pare prior públicament lo testament davant tots los
pares, del qual constava que dexava a la sua ànima hereva; y los diners
que traurien de sos béns, al monestir de Sanct Gerònim de la Murta;
y que aquells esmerçassen en lloch tuto y segur; y de les pensions se
diguessen misses
marmessors, que éran
sses y suffragis a coneguda de sos marmess
lo pare prior y vicari d’esta casa y lo canonge Ciurana de la seu de
Barcelona. Vista
ista la voluntat de dita senyora, lo convent acceptà dita
herència. Però
rò ﬁns ara, ni pens que per avant, se n’aja rebuda cosa
alguna ni sé la causa.
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més prest gozar de la divina1331 essència. Lo matex procurà en aquest
trienni, sent prior d’esta casa, ab los pares de Montalegre.1332 La qual
germandat se concertà en l’any de 1531 y d’ella se troba memòria en
lo Llibre de les Misses (foli 160).
També fa memòria lo pare fra Alzina en lo Capbreu Vell, a ont estan
continuats per son orde los priors de aquesta casa, arribant en aquest
trienni, de la desgràcia que li succehí al1333 pare fra Jaume Roqueta,
de qui anam tractant, estant prior en lo monestir de Vall de Hebron,
de com lo volgué matar un frare llech de aquella casa y com lo tractà
tant mal, que si miraculosament Déu, Nostre Senyor, no·l curava,1334
era quasi impossible humanament cobrar salut. Y axí, perquè la conta
aquesta hystòria més llargament en lo lloch citat y en un quadern que
féu dels sancts d’esta casa, y més estasament las chròniques de la orde,
no tinch que perde temps, sinó remetre allí los lectors.1335
Sols assí faré memòria, puix no se m’offerirà ya més occasió de
parlar del pare fra Jaume Roqueta,1336 que fonch molt pràtich en la
sciència del cant, dexant altres habilitats que tenia; y juntament bona
veu, qu·és gran companyona per aquella sciència. Y axí, fonch gran
corrector del cant y molt destra. Tant que, trobant-se en un capítol
general entre·ls demés que allí fonch, estant en lo chor molta part de
la orde, se desbaratà lo chor, de tal manera que parexia que cada hu
anava per son camí. Y lo pare fra Jaume Roqueta tenia fort y, com
tenia veu, sentia’s més que molts altres. Y vent assò lo general, donà
un crit y digué: “Sigan todos al padre cathalán”; y axí, los demés callaren y, estant ell ferm, lo seguiren los demés. Y en assò guanyà gran
fama de cantor
or y li donà la orde poder que, en qualsevul
qualsevulla casa que·s
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trobàs, fos corrector major o sobre tots los correctors. D’esta hystòria
tenim tradició de nostros mestres qui·l conegueren, y los uns la1337
diem als altres com a tradició, y per ço me ha paregut posar-la assí,
en lo últim d’est trienni.

1337.
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[p. 195] Primer trienni del pare fra Matheu Blanch1338 {1532-1535}
Fonch nostre pare general, que llavors era lo pare fray Martín de
la Torre, en enviar conﬁrmadors per la futura electió de aquesta casa
tan cuidadós,1339 que per ells no·s detingué la electió, encara que a la
veritat lo convent aguera perdonat al dit nostre pare general de molt
bona gana que no agués enviat lo hu d’ells de tant lluny. Aquest fonch
lo pare fra Nophre de València, profés de la casa de Nostra Senyora de
Guadalupe, al qual agueren de donar deu lliures y setze sous per causa
dels camins tant llarchs, que per unes cases pobres com estes, y més
en aquell temps, cent reals éran tres-cents per al nostre. De assí és que
per estes occasions semblants se és zelat en alguns capítols generals
y manat que los conﬁrmadors los envien de las casas més prop quant
bonament poran. Però d’esta vegada no y agué sinó pendre patièntia
y agrair a nostre pare general y al pare fra Nophre en ser vingut tant
prest ab son companyó, que yo imagine degué ser del monastir de
Sanct Gerònym de Vall de Hebron.
Los quals asistiren en lo ministeri de la electió y foren tant diligents, que no
o avent passat sinó un dia aprés de la vacac
vacació del priorat
del pare fra Jaume Roqueta, fonch elegit en prior lo pa
pare vicari fra
Matheu Blanch,
ch, que fonch als 14 de febrer; y lo dia següent
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Y tinch per cert que fonch menester que Nostre Senyor li ajudàs
en fer un acte de mortif<ic>ació com aquest, de aver-se de carregar
sobre las espalles una creu tan pesada y tant contrària a sa humor y
condició. Y de altra part, com ell era persona tant sancta y dels més
senyalats que y ha en nostres chròniques, comanant-se a Déu y considerant que aquella devia ser la voluntat sua, se llançà en ses mans,
conﬁant que, puix que ell lo avia posat en lo ofﬁci, li donaria los
medis més a propòsit y efﬁcaces per a que fos servit y alcançàs lo ﬁ
que pretenia Nostre Senyor en son govern. Y axí, me certiﬁcà1341 cert
religiós que l’alcançà y·l conegué que, en aver-lo fet prelat, prengué
uns quaderns y un llibre que ell se avia concertat per a sos exercicis
spirituals entre semmana —y yo l’he tingut també en mes mans— y·ls
tancà dins un calaix del scriptori y digué: “Vosaltres descansareu ara
y yo treballaré, puix Nostre Senyor ho vol axí”.
Dexà sos propris gusts per donar-lo a Nostre Senyor en lo ofﬁci
que li avia donat. Lo qual, sense dubte ningú, lo acceptà per sola obedièntia, sense mesclar-hi cosa de sa pròpria voluntat. Y no pense yo en
assò dir una cosa per altra, puix per a fugir d’estos ofﬁcis se n’anà a
Sancta Engràtia per morador y, essent prior de Vall de Hebron, com
veurem en son cars y lloch, concertà de fer-se hermità y donar-se a
grans dejunis, silenci, recol·lectió y contemplatió.1342 [p. 196] De ont se
inferex clarament quant repugnava sa condició y sperit a estos ofﬁcis
y, si·ls acceptà, fonch sols per la pura obedièntia y no resistir a la voluntat divina. Y de aquí és que, com ell no cercava assí sinó a Déu en
estos càrrechs, ell lo afavorí axí en les coses spirituals com temporals,
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y medis extraordinaris,
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nestir de Vall de Hebron, tres anys vicari y tres anys prior; y a més
de axò, avia estat vicari d’esta casa sis vegades, sense aquesta de ara,
que·m par a mi que ya devia ser hora que·l dexassen descansar. Però
yo segurament me dech enganyar y aquells sancts pares acertaven en
una cosa tan ben feta, perquè entenían que convenia d’exa manera per
lo bon govern de sa pròpria casa. Y lo pare prior folgaria de axò més
que tots per conèxer la bondat y virtut del sanct vell, per entendre la
molta experièntia que tenia en coses de govern, la que no tenia encara
lo pare prior per no tenir sinó quatorze anys de hàbit; y sabia que li
podia donar consell en cosas de importàntia si se esdevenien, que no
dexen de succeir-ne algunes en un trienni, com també sabia que li
guardaria les espalles; y com a experimentat, li tindria compassió y
l’acomanaria a Nostre Senyor molt de veres en los treballs que se li
offerirían.
Donaren-li per procurador al pare fra Josa, que ja u era estat lo
trienni passat, y1345 era persona de gran ser y valor y de molta conﬁança en los negocis que estaven a son càrrech, que no és poch regalo y
descans per un prior nou en lo ofﬁci. Caxers foren lo pare fra Miquel
Stela, que avia exercitat aquest ofﬁci, y lo pare vicari;1346 y diputat,
lo pare fra Bernardí Jaume, persones ancianes, que tots passaven de
sinquanta anys de hàbit, sinó lo pare procurador, que·n tenia denou,
que cert és cosa de notar lo temps que vivían aquells sancts pares.
Assentada la casa de la manera que tinch dit, procurà lo pare
prior en posar noves plantes en la vinya del Senyor, que ya les velles
se cansaven, y axí, donà lo hàbit de nostra sancta religió a sis novicis:
a fra Joan Fonoll;
de aver viscut
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[p. 197] tenia1347 la mare molt pobre y molt vella, y no·s podia
po
sustentar
sinó de almonynes
nynes y, fent-se o posant-se en hàbit de capellà
capellà, fonch vicari
uia de Sanctt P
erre dee lles
es P
uell
ue
l es de Barçelona
en la parròquia
Pere
Puelles
Barçelona, y perseverà
ﬁns a la mort;; també donà
don
nà l’hàbit al
a paree fra
fra Gabriel Sumes,
Sum
germà del
pare fra Augustí
ustí Sumes; a
all paree fr
fra
a Saturní
Satur
u ní Castelló; y a dos germans
ur
m y a fra
f a Gabriel
fr
G brieel Torner.
Ga
T
Torner
r.
llechs, a fra Joan Guillem
mo y b
r o ab què entrà lo pare
ri
p
Fonch tant lo bon ànimo
brio
prior en
48
48
son govern, que al cap de
de tress1348
ssemmanes
e mane
em
n s que fonch co
conﬁrmat juntà
1345. Procurador
ocurador lo pa
pare
are fra
r Josa,
Josa
sa, escrit
esc
scrritt al
a marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
putats, escrit all ma
m
rge
g es
sq
querre
que
rr per
per una
una mà diferent de lla de l’autor.
1346. diputats,
marge
esquerre
1347. Vicari
cari de Sanct Pere de las Puellas, fra Berenguer Jenovès,
Jenovè escrit al marge
dret per una mà diferent de la de l’autor.
1348. Acte
cte capitular per acabar la iglésia y lo cor, escrit al ma
marge dret per una
mà diferent de la
a de l’autor.

380

CARLES DÍAZ MARTÍ

son capítol, que fonch a 5 del mes de mars de 1532,1349 y proposà al
convent si·ls parexia se agués de proseguir la obra de la iglésia, puix
ya lo cap d’ella estava acabat y avia alguns anys que estava començada,
perquè ara li aparexia hi avia molt bona occasió, perquè mestre Thomàs Bersa1350 se offeria de acabar ab tota la perfectió que demanava
la obra que restava —ço és tres claus: la de la capella dels Set Goigs,
la de Nostra Senyora y la del chor—; y prometia també a fer la o gran
rodona, tota de pedra picada, y un arch al cap del chor, tot de pedra
picada; y espadaria les parets de una part y altra del chor sinch palms
entre tot. Y que assò se obligava a fer lo dit mestre Thomàs Bersa per
preu de cent vuytanta-set ducats y mitx, que són dos-centes y vint-ysinch lliures, ab lo pactes y conditions en dit acte capitular expressats,
ço és que lo mestre Thomàs Bersa avia de comprar tota la pedra de
Montjuïch necessària per dita obra, picar-la y posar-la, cobrir-la de
teulada, y que avia de pujar set palms més alt del que estava la taulada
del cap de la yglésia, que avia dexada molt baxa, y aniria continuant
a la matexa alçada tota la demés taulada, cobrint tota la yglésia. Però
lo monastir li avia de donar a ell tots los materials necessaris per dit
effecte —ço és teules, rejoles, cals y morter, etcètera.
Veent lo convent la bona determinatió y lo gran desitx que·l pare
prior tenia de que se acabàs aquella obra, vingué molt bé en les capitulations que se eren tractades entre lo convent y lo mestre Thomàs
Bersa, però ab tal que lo dit mestre acabàs ab tota la perfectió la obra,
segons ús y costums de un bon mestre, dins del temps de dos anys y
mitx; y que no·n se’n llevàs mà y que no diguessen que és com la obra
de la seu, que
e may se acaba. Convingudes y concertades les parts ab
los pactes y condicions que tinch dites, tantost y sens di
dilació se posà
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a y no·s parà d’ella ﬁns a tant arribà a la ﬁ y terme que
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va, parexeria molt mal. Y perquè no se era tractada ab los pactes que
avien concertats ab lo mestre y convent, no avían gosat lo pare prior
y lo dit mestre Thomàs alterar cosa ninguna ﬁns a tant se tractàs altra
vegada ab lo convent y·s donàs rahó del que passava.
Lo negoci era que la capella de Sanct Miquel, a ont tenen la
sepultura dona Violant de Cabrera1352 y sos descendents, restava molt
baxa respecte de la alçada que avia de tenir lo chor y, per ço, era
cosa forçosa que dita capella se fes de nou de pedra de Montjuïch ab
un arch de pedra que vingués a l’igual del chor, y que lo orgue major
poria estar en dita capella, fent allí una escala per a baxar los frares
a la sagristia. Y axí, digué lo pare prior que lo matex mestre Thomàs,
ab qui ell avia tractat assò, se emprenia, alçant lo chor, en què avia
de fer una clau de pedra molt ben feta, continuar la obra de dita capella ab una clau y arch de pedra que vingués a l’igual del chor. Y lo
preu seria per setanta ducats, que són vuytanta-quatre lliures, però ab
tal condició que lo monestir agués de portar tota la pedra necessària
per a dita obra. També vingué molt bé lo convent en aquest tracte y
capitulatió, guardant-se, emperò, las condicions y pactes expressats.
Costaren estas dos obras o, per millor dir, una tant principal molts
ducats, perquè1353 sense lo que donaren de mans a mestre Thomàs Bersa, que portava la obra, que foren tres-centes y nou lliures, compraren
pedra de Montjuïch, que costà trenta-y-una lliura de prima compra, y
/lo/ per lo port d’ella se pagaren set lliures. Per aquest matex effecte
compraren en la plaja de Barçelona sinquanta bigues que costaren dotze
lliures. Y als serradors pagaren més de cent reals; als fusters, altres
tants. Entre clavasó y altres coses de ferro se gastaren dotze lliures.
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les altres dues de les capelles, quatorze lliures y vuyt sous. També1357
féu las vidrieras del cap de l’altar major, que costaren quoranta-quatre
lliures. Alçà lo campanar una llanterna més alt del que estava, [p. 199]
que1358 també costà molts reals, que sols de las taules envernissades
se pagaren a mestre Mates quatorze lliures y setze sous; y per daurar
lo pom y bandera del campanar o1359 lo panell, tres lliures dotze sous.
Sense estas obras féu lo pare prior un relotje, que sols la campana de
les hores costà deu lliures; y lo relotje, quinze. Y no sé si més perquè,
com no·s pagava junta la quantitat, yo crech me oblidí de advertir un
partit dels que pagaren, per ont se veu que gastà lo pare prior en estas
obras més de sin-centes y quoranta lliures.
En lo matex any de 1533, a 14 de janer, tractà lo pare prior ab lo
convent de fer1360 altre molí sense lo que y avia en lo lloch de Thous1361
perquè, segons ell diu, estava informat seria de gran proﬁt per los vassalls y més per lo senyor perquè, fent-se segons la trassa que ell tenia
imaginada, que era que la aygua que exia de l’hu entraria en l’altre, /y/
no·s perdria1362 l’aygua en ninguna manera; y podrían llavors molrre
dues moles; y no sols los vassalls no aurían de anar fora del lloch a
molrre, que per no aver-y tanda per tots era cosa forçada, mas encara
y vendrían los que estaven fora de vila y dels que estaven vehins de
Thous, com s’és vist per la experiència.
Y més, digué que un mestre lo avia escomès per fer dita obra,
y li prometia de fer-li lo molí per cent ducats, y que ell y posaria tots
los materials —ço és pedra, cals, mossos, les moles—, faria la bassa,
casa y tot lo demés, que no volia sinó que sols li fessen la despesa a
ell y a sos mossos.
ossos. Vista aquesta commoditat per lo convent,
conv
ab molta
facilitat se adherí
dherí a la voluntat del pare prior, entenent qu
que ell miraria
aquest negocii com a cosa pròpria y que lo proﬁt se veya a l’ull.
Avia difﬁcultat
ﬁcultat acerca de quins dinés se faria aquesta obra, perquè
a la casa no lii sobrava en
na
aquella
quel
qu
e la
el
a cconjunctura,
onju
on
nju
unc
nctu
t ra, y facilità-la lo pare prior,
dient que restava
tava certa qu
quantitat
q
antitat de1363 una
n lluïtió dels censals
ce
tenia lo
convent sobree Montornèss que no
o estava
essta
t va esmerçada,
esm
s erçada, y que aquexa poria

1357.
la de l’autor.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
de l’autor.

Vidrieras
drieras de l’alta
l’altar
tar majo
ta
major,
ajor,
ajo
r, esc
escrit
s riit al ma
sc
marge esquerre per un
una mà diferent de
Campanà,
ampanà, escrit all ma
marge
rgee d
dret
dr
ret per
p un
una
a m
mà
à diferent de la de
d l’autor.
relotje
lotje y campana
na
a d
d’ell,
d’e
’eell,
ll esc
escrit
scrit
rit all m
rit
marge
ma
arge
r dret.
rg
olí en Thous, esc
es
r a
rit
arge
ge dr
ret.
et
Molí
escrit
all ma
marge
dret.
gueix se ratllat.
t
Segueix
Segueix
gueix l’aygua ratllat.
Censals
ensals sobre Montornès, escrit al marge dret per una mà
m diferent de la

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 383

servir. Y encara que no·s fa memòria que aguessen llicència de nostre
pare general, ell degué ser d’exa manera y·s degué fer debita forma.1364
Y cert, los que an considerat aquest negoci diuen que no y ha aguts
may més ben empleats diners que foren aquest<s> cent ducats, puix
cada any se’n trauen dels dos molins, y més, com per ventura se veurà
més llargament en altra occasió. Executà ab diligència lo pare prior,
puix ya tenia la voluntat del convent, la obra, que de son natural devia
ser colèrich, segons se mostra [p. 200] ab la prestesa que executava
las cosas, y que no era amich de mastegar fum.
Reisqué aquest negoci maravellosament y lo que·s podia desijar,
de què ﬁns vuy, gràcias al Senyor, goza aquest convent y se’n trau gran
proﬁt. Però entench que no·s féu ab los matexos pactes y condicions ab
què·s tractà ab lo acte capitular, y u desígnan unes paraules que estan
en lo marge de dit acte capitular y u declàran més les despeses que·s
feren, com consta en lo Llibre del Gasto del Pare Procurador, perquè
enviaren des de Barcelona les moles y altres coses, y lo preu no quadra
ab aquell perquè, com consta en dit llibre a la ﬁ de aquest trienni, a
ont estan continuats los gastos se feren per lo molí de Thous, se veu
clarament que costà dos-centes quoranta lliures1365 y dotze sous, que
fonch al doble més del que demanava lo mestre. De manera1366 que en
estes obres gastà lo pare prior set-centes y vuytanta lliures, sense un
reliquiari1367 que feren per la sagristia que costà divuyt lliures y mija.
No sé yo qual és dels que allí tenim.
Encara que estava tant occupat lo pare prior en aquestes obres,
fent-les totes juntes, y assí, en lo monestir, y en Thous, no·s descuydà,
per ço, de donar
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Estas grans empreses executà lo pare prior ab tant gran ànimo
y valor, que cert me espanta quant considere estas cosas que féu en
una casa tant acossada com aquesta —y altra fóra que no y aguera
gosat pensar, quant més executar—, y a la ﬁ, ell ne isqué ab la sua,
que acostumam de dir. Y lo que més és de notar, que quant entrà en
lo ofﬁci, no tenia diners que gastar sinó setanta-sis lliures y quatre
sous que y avia en la caxa, com consta en lo matex Llibre de la Caxa,
scrit de mà del pare fra Jaume Roqueta, que acabava de ser prior y
avia rebuts los comptes als caxers. Però era tanta la conﬁança que ell
tenia posada en qui lo avia posat en aquell càrrech, que esperava li
donaria los medis [p. 201] molt accommodats al ﬁ que ell pretenia,
que era lo bé de aquesta communitat. Y axí, fonch que algunes persones acudiren ab algunes almoynes y charitats, ab les quals ell pogué
proseguir avant lo que tenia trassat y començat y li donaren ànimo
en passar avant sos intents.
Entre les demés que rebé fonch una que, passant en Barcelona
quant anava1371 lo emperador Carlos quint a coronar-se, manà que
donassen a esta casa cent escuts y serviren per ajudar a fer lo chor,1372
perquè llavors devia anar la obra ab gran fervor.1373 Y axí, creuria
que, perquè estos diners se emplearen en aquella obra de fer la volta
y molta part del chor, per ço estan esculpides les àguiles imperials
debaix del chor.1374
1371. Lo emperador Carlos quint donà, escrit al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.
1372. A partir d’aquesta informació i de dades d’alguns historiadors
que no eshistoria
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Altre charitat rebé en aquest trienni per causa de la mort de la
senyora Isabel Pou, muller de mossèn Luís Pou, quòndam, la qual
manava en son testament que fos soterrada1375 en lo vas de son marit,
que està en lo claustro del present monastir, exint del capítol a mà
esquerra, a ont estan esculpides ses armes, en les quals y ha un pou,1376
en lo qual vas ya estava soterrat son marit, mossèn Pou; y manava a
son hereu o hereva que donàs al monestir, per sinch misses cantades
de rèquiem y per altres misses baxes celebradores en dit monestir per
sa ànima, sexanta lliures. Y com lo pare prior y convent saberen la
voluntat de la defuncta, procuraren sens dilació alguna de fer lo que
ella manava molt cumplidament, perquè sempre la avían regoneguda
per molt devota y benefactora de aquesta casa, com avia mostrat ab
ses bones obres y·s veurà més clarament en altra part que se’ns offerirà
occasió de parlar més llargament de esta senyora. Y axí, no·s faltà cosa
ninguna, en lo que toca per la part del convent, en celebrar sepultura,
novena, trentè, y cap d’any y lo1377 demés que ella manava.
Faltà, emperò, la hereva o pare de la hereva, qui·s deya mossèn
Matheu Vidal,1378 que per ser de las parts y qualitats, que serà forçat
aver-las de dir ab altre occasió,1379 no volgué pagar sinó sinquantauna lliura y un sou, dient que lo demés que faltava ﬁns a las sexanta
lliures avia ell gastat en coses de sa sepultura, com fonch per dret de
parroquiatje a la iglésia de Sanct Miquel de la ciutat de Barcelona
—quoranta sous—, cera, còvens y altres coses semblants, pretenent
que tot se avia de pagar de las sexanta lliures que dita senyora Pou
dexava per sa sepultura. Persona era que anava molt prim en aquestes
coses y plàsia
202]] ell muyra no
a a la divina Magestat que quant [p.
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Y tenia molta rahó de advertir assò perquè, essent sa ﬁlla Aldonsa Vidala,1380 hereva de dita senyora Pou, hereva de tants mil·lanars,
reparàs ell ab les malles, com a tutor que era de sa ﬁlla, y feya cars
de ninyerias, que si cayguera aquest negoci en altre subiecte més generós y hidalgo1381 de condició, aguera tingut a punt de honrra no sols
gastar lo que la defuncta manava en son testament, sinó altre tant en
agraïment de tanta merçè com feya a sa ﬁlla. Però com ell era tant
cautelós y interessat, com se veurà ab un plet que tingué esta casa
per un vincle que dexà la senyora Pou, mare de aquesta Pou,1382 en lo
qual enganyà a est convent ab ses manyas y cautelas, /y/ per ço no és
maravella que començàs per poch qui avia de enganyar en lo molt a
aquells sancts pares, que anaven ab tanta llanesa y sinceritat. En ﬁ, la
rebuda fonch tan solament de sinquanta-una lliura y un sou.
Ab la occasió de tantes obres y sabent la pobresa de la casa, no
podien algunes persones dexar de afavorir ab lo que podían. Particularment qui sabia ses necessitats1383 era lo notari d’esta casa, mossèn
Lunes, y axí, ell féu charitat de sinquant<a> reals que servissen per
la obra de la iglésia. Un cavaller castellà dels que passaven ab lo emperador1384 donà per aquest effecte vint-y-quatre reals. Lo marquès de
Canete1385 estigué1386 en esta casa la semmana sancta de l’any 1533 y
donà, quant se n’anà, trenta reals —molt curt devia portar lo poder,
puix no se allargà més la obra. Un1387 devot, qui·s deya mossèn Çatorra,
quant morí supplicava al pare prior en son testament li fes charitat
de donar-li l’hàbit de nostra sagrada religió y, perquè se li concedí,
donà1388 sexanta reals.
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Mossèn Gerònim Ortiz y de Cabrera, senyor de Concabella, quant
morí sa mare,1389 que la soterraren al vas de1390 dona Violant de Cabrera,
que tenen1391 en la capella de Sanct Miquel de nostra yglésia y li feren
assí totes les exèquies de la sepultura, novena y cap d’any, donà per
charitat vint lliures. Quant fra Joan Fonoll, a qui lo pare prior donà
l’hàbit, com vérem al principi de [p. 203] aquest1392 trienni, féu professió,
dexà un llegat de cent ducats per ajuda de las obras que·s feyen llavors
en casa. Veritat és que lo pare prior no·n rebé sinó quatre ducats.
Lo1393 senyor canonge Ubach, que aprés fonch abbat y últimament bisbe de Elna,1394 quant se feyen les quatre vidrieras del cap
de la yglésia, de què poch ha ﬁu memòria, volgué per sa devoció
pagar una d’elles y donà per ella dotze lliures. Tenia en aquesta casa
dit senyor un nebot frare que·l volia com si fóra son ﬁll, y per esta
causa tenia tanta devoció y li féu molt bones obres, com veurem a sa
occasió. Un llegat cobrà lo pare prior que avia alguns anys lo devían
a esta casa —era de quantitat de1395 quoranta-sis lliures tretze sous y
dos—, lo qual dexà mossèn Jaume Pau, lo cors del qual està soterrat
en nostre monestir, com ya diguí en lo trienni octau y darrer del pare
fra Gualbes (pàgina 366).1396
Lo pare fra Antoni Joan cantà la primera missa lo dia de Sanct
Matheu apòstol y evangelista1397 de l’any 1534. Y per ser ell natural de
Barcelona y tenir molts parents y richs, acudiren a oyr-la y offeriren
quinze lliures deset sous y tres diners.
Quant1398 lo pare fra Sadurní Castelló féu professió, a qui també
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la herència que dexà a esta casa la senyora Tallada, de qui ya abans
se féu memòria. En Thous avían posat un manament a un vassall1400
y, perquè no l’observà y guardà, li feren pagar las penas en què avia
caygut, que foren sis lliures. En lo matex lloch de Thous y agué no sé
quina revolta y qüestió1401 entre dos vassalls —lo hu se deya Magre y
l’altre Mas— y composaren-los per aquesta causa en set lliures y quatre
sous, que segons la composició no degué ser cosa de molta importància.
Estos extraordinaris rebé lo pare prior en aquest trienni que ajudaren molta part a pagar los gastos que·s feren en les obres que ya
avem dites, que costaren vuyt-centes lliures llargament. Y com estos
extraordinaris no arribaren a tres-centes lliures, fonch necessari, perquè·s
pagassen cumplidament, que empenyorassen un censal de dos que lo
pare fra1402 Augustí Sumes dexà en son testament, lo qual, encara que
era de preu de tres-centes lliures, no les empenyoraren totes, sinó les
dos-centes. Però no tardaren molt temps a cobrar-lo, perquè en l’any de
1540 se tornà a desempenyorar dels diners cobraren de [p. 204] unes
cases que eren de la herència de mestre Casaldòfol, metge, y estaven
en la Argenteria1403 de Barcelona, com veurem en son propri lloch y
consta en lo Llibre dels Anniversaris (foli 59).
A alguns los aparagué que l’ànimo que tingué lo pare prior en
empendre obras de tants gastos era demasiat; y que primer avia de tenir
tentajat de ont avia de traure la massa; y com diuen, avia de tenir los
diners en la mà ans de començar-las, segons la prudència humana.
Però a altres los paregué que estava la cosa en son punt; y1404 que era
millor y més açertat acabar-las de una vegada; y no anar cada dia
pediguanyantt y estar tota la vida ab obres imperfectas, que cada vegada que las miràvan se n’offenien los ulls y se angustiava
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a la capella del Cruciﬁxi; y dexà hereu seu universal a un germà seu,
que·s deya Gabriel Sumas, ab pacta y condició1407 que si ell no volia o
no podia ser son hereu, que los béns fossen del present monestir ab los
pactes que estan en dit testament y està en lo Llibre dels Testaments
(foli 72). Y com Nostre Senyor fonch servit de cridar també a esta casa
al Gabriel Sumes, son germà, per a que fos religiós d’ella, tingué lloch
lo vincle y ﬁdeicomís —y féu professió aprés, en l’any de 1533, dos
anys aprés de son germà— y per aquesta causa entraren en lo trienni
del pare prior de renda deset lliures y mija, com més llargament se
declara en lo Llibre de las Missas (foli 59).

1407.

condició,
ndició, al manuscrit concidió.
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[p. 205] Segon trienni del pare fra Matheu Blanch1408 {1535-1538}
Estaven los religiosos d’esta casa tant satisfets y contents del
modo del govern del pare fra Matheu Blanch, y de l’ànimo tant valerós
y brio tan gallart y generós1409 que vèyan en son pit, que no cabien
en sos enteniments altres pensaments, ni en la imaginació se’ls offeria
altre obiecte o subiecte, en acabar ell son ofﬁci de prelat, de elegir-ne
altre sinó a ell matex perquè, com avien vist com avia empresas unas
obras tant graves y de importància y que no sols las avia començades,
sinó del tot acabadas, ab la prestesa y diligència que diguérem, y que
faltaven altres que acabar, entenían que ningú podia millor exir d’esta
empresa que era lo dit pare fra Matheu Blanch, puix tant de veras se
aplicava y esvellava en son ofﬁci. Y axí, en venir los pares conﬁrmadors,
que també foren diligents en acudir al puesto a son punt —lo hu d’ells
era lo pare prior de Sancta Engràcia de Çaragoça,1410 del qual no he
pogut saber lo nom propri, com del companyó, que degué ser algun
pare del monestir de Sanct Gerònim de Vall d’Ebron—, entrant en
electió, isqué per prior sense contradictió ninguna, la segona vegada,
lo pare fra Matheu Blanch.
Y crech yo que no ab manco sentiment seu que la primera vegada per ser amicíssim de recolliment y de silenci, com tots sabien,
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ofﬁci y fonch conﬁrmat1412 en ell a 18 de febrer de l’any 1535, a les
deu hores ans de dinar.
Donaren-li per vicari al pare fra Pere Josa. Estava ya lo pare
fra Jaume Roqueta molt vell, que tenia ya sinquanta-quatre anys de
religió; y estava molt aggravat de inﬁrmitats y axaques dels treballs
avia passats en la religió, [p. 206] y més per los que passà en Vall de
Hebron; y axí, ya no estava per tenir ningun ofﬁci que agués de seguir
la communitat. Elegiren en procurador al pare fra1413 Joan Barseló, que
tenia pròpria edat per aquell ofﬁci, que éran divuyt anys de religió y
de edat no li’n faltaven quoranta-sinch ﬁns en sinquanta, perquè era
capellà y sacerdot ans que entràs en la religió. Caxer feren al pare fra
Miquel Stela y per companyó li donaren al pare vicari.
Vestí1414 en aquest trienni lo pare prior l’hàbit de la sancta religió
a fra Miquel Ferrer, a fra Benet Martí, a fra Jaume Ferrer, a fra Jaume
Corts, a fra Guillem Vedrinyà —est fonch per a llech—, a fra March
Orriols1415 y rebé un donat qui·s deya Antoni Coll. Molta falta y devia
aver de frares en esta casa quant lo pare prior entrà en lo càrrech,
puix veem que en lo trienni passat vestí sis religiosos y en aquest altre,
altres sis, sense lo donat, de ont se veu lo gran ànimo que tenia en
quinsevulla cosa que tocàs al proﬁt de sa casa.
Una cosa tenia aquest convent1416 molts anys avia sobre lo cap,
y que li donava molta pena y1417 desijava molt se remediàs, y era que
avia cerca de trenta anys que era senyor del lloch de Thous; y quasi en
tot aquest temps avia tingut plets ab lo rector; y sospitaven que may
estarien contents,, ni uns ni altres,, p
per tenir cada hu a son parer una
sobrecàrrega molt pesada; y que cada dia exirien plets y qüestions. Y
per ço, lo pare
re prior, a 6 de mars de 1535, tractà aquest negoci ab lo
convent, ço és que si·ls parexia que cercassen algun bia
biax y medi per
a que tractassen
ssen ab lo rector de Thous que·ns fes algun partit de la
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rectoria o que procurassen de unir-la per via de Roma perquè, a més
dels treballs que avien tocats ab les mans los dies passats, se’n preparaven altres que per ventura serían pijors, perquè entenia que cert
canonge volia entrar en dita rectoria de Thous, que estaria allí molt
mal per lo convent segons se mostrava contrari y èmulo en ses coses,
y que seria millor, ans que ell hi posàs los peus, lo monestir tingués
ya negociat la unió o cosa semblant.
Respongué lo convent a esta proposició que seria cosa molt acertada
que vingués a effecte perquè, a més de que seria cosa útil y proﬁtosa
per la casa, seria acabar de una ve-[p. 207] gada plets y qüestions
entre lo senyor y rector; y fent-se esta unió, no y auria sinó un cap
y un senyor en Thous; y que per als vassalls també seria cosa molt
convenient; y que per aquest effecte donaven facultat al pare prior que
pogués servir-se de uns diners que avien lluïts de Montornès y que,
quant aquells no bastassen, que prengués qualsevol altre diner de la
communitat, que tot estaria molt ben empleat en aquest negoci.
No tingué effecte assò en aquest any de 1535, que per ventura no
degué trobar lo pare prior sahó ni estava encara madur. Y axí, esperà
altra occasió que fos a propòsit, que fonch en l’any de 1537, en què
tornà aquest negoci a tractar-lo. Devia aver provat lo vado per diverses
parts y a la darreria lo acertà per medi del senyor canonge Ubach, que
fonch lo que prengué aquest negoci com a cosa sua pròpria. Y quant
estigué ya concertat, lo pare prior tingué un capítol de assò a 20 de
janer de 1537 y digué al convent lo que passava y que estava lo negoci
a terme: que mossèn Peralta, rector de Thous, demanava un personat
de sinquanta lliures de dos vidas; y que si assò li donaven,
lo rector
donav
renunciaria en mans del monestir la rectoria; y quant a
assò no·s fes,
trobava qui lii donava dos beneﬁcis per ella.
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per lletra de cambi a mossèn Vicents Bassa; y per los interessos dels
cent y trenta ducats pagaren al dit mossèn Jaume Botines, mercader,
tres lliures y sinch sous, a rahó sis diners per ducat, de manera que
fonch aquest gasto de cent sinquanta-nou lliures y sinch sous. Veritat
és que, encara que lo pare prior féu totes aquestes diligèncias y·s donà
tota la pressa possible en que se conclogués y passàs aquest negoci en
Roma ans que ell acabàs lo trienni, no tingué [p. 208] remey perquè,
com las cosas de Roma van a la llarga, axí per la distància del camí
com per la multitut de negocis que allí se offerexen, no tingué aquest
despedició ﬁns a l’any següent de 1538, que ya ere prior lo pare fra
Pere Alzina.
Y concedí las bullas d’esta unió lo papa Paulo terçer a 25 de juliol
de dit any, en les quals se veuen los motius y causes que tingueren
aquells sancts pares antichs per a fer aquesta unió, que si no m’engany,
me par consistien en dos punts: lo hu és en llevar la occasió de plets
que y avia entre lo convent y lo rector de Thous; y l’altre, en que esta
casa gastava molt en la hostelaria, en donar de menjar a molts hostes,
axí pobres com richs, axí a peregrins y passajers, com als matexos de
la terra, y per aquest respecte no podia sustentar als religiosos d’ella.
Y ab aquestos motius concedí lo papa Paulo terçer la gràcia de la unió
en lo trienni següent.
Però al pare prior se ha de agrair aquest beneﬁci que féu a la
casa, puix ell fonch lo principal qui despertà y entaulà aquest negoci
y pagà las bullas, com avem vist, encara que en lo trienni següent se
pagaren més de cent lliures per aquest matex negoci, perquè sense las
bullas se donaren
naren per altres gastos —per fer la súplica y passar-la, de
estrenes y presents—,
esents—, que tot és necessari per a que los negocis tinguen bon succés,
donen las cosas
ccés, y particularment en Roma, que no·s do
molt lliberalment.
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de mossèn Francesch Stela per respecte y contemplació del pare fra
Miquel Stela, de qui moltes voltes avem feta memòria y serà necessari
per avant fer-ne altra vegada per aquesta causa. Y serà ben prest.
La segona cosa que tractà lo pare prior pochs mesos aprés que
fonch conﬁrmat —fonch1421 assò a 7 de juny de 1535—: tingué capítol
y digué que esta casa tenia gran necessitat de tenir un orgue que fos
a proporció segons la iglésia, perquè llavors no·n [p. 209] tenían sinó
hu de xich; y que y avia en aquell punt molt bona occasió, perquè era
vingut en casa un capellà, qui·s deya mossèn Alex Roig, que estava
en Alguayre, més enllà de Leyda, que tenia gran fama y opinió de fer
òrguens y deyen que era gran ofﬁcial, com la experiència o mostrava
per aver-ne fets molts y bons. Digué més lo pare prior que, tractant
aquest negoci ab lo mossèn Alex, ell se offerí de servir a esta casa ab
gran voluntat y que prometia de fer un orgue molt principal y molt ben
acabat, que no la y auria millor deu llegües a l’entorn de Barcelona,
per preu de cent lliures, comprant-se ell los materials necessaris per
aquest propòsit, com seria fusta, stany, plom, manxes, ferros, frontisses, portes y tot lo demés, que parexia cosa impossible ab tant poch
preu, etcètera.
Oydes estas rahons del pare prior per lo convent,1422 considerada
la necessitat que y avia de orgue y vista la commoditat tan gran del
preu, foren molt contents los religiosos que lo mossèn Alex emprengués
esta obra y que y posàs mà promptament. Y en agraïment de tanta
affectió y voluntat que mostrava a esta casa, li concedí lo convent lo
orgue vell o deu lliures per a que començàs dita obra. Estas deu lliures
li foren donades
des a 22 de juny de 1535 y, molt content, lo mossèn Alex
prometé de donar l’orgue bo y acabat per lo dia de No
Nostra Senyora
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per no espantar als qui las an de pagar, com se veu en aquesta, que
prometé que ab cent lliures farían l’orgue y costà cent sinquanta o
cerca d’elles—, perquè trobe que en lo Llibre de les Despeses se pagaren deu lliures per la fusta; per estany, quoranta lliures; de clavasó,
trenta-nou sous; per aludes, tres lliures y sis sous; per plom y ﬁl de
llautó, sinquanta sous; per ayguacuyt, frontisses y altres ninyerias, quatre
lliures1425 quatre sous; a l’entretallador pagaren de mans set lliures; la
tela que compraren per les portes costà tres lliures; y al pintor, qui·s
deya mestre Jaume Seraphí, per pintar les portes de l’orgue1426 donaren
dotze lliures.
També pagaren per una àguila [p. 210] que estava dalt de tot en
lo mitx de l’orgue —que aprés, per estar pudrida, se caygué de allí— y
per los dos minyons que estan ﬁns vuy als estrems altres dotze lliures;
y al mossèn Àlex Roig li donaren de mans quoranta lliures; y a un criat
seu, vint-y-sis reals de estrenes; y al fuster, axí per sos jornals com per
alguna fusta que li compraren per la matexa obra, li pagaren deu lliures
y dotze sous; y perquè anàs la festa molt cumplida y no tingués de
què quexar-se, lo mossèn Àlex Roig, quant agué acabat l’orgue y se’n
volgué tornar a Alguayre, li llogaren una cavalcadura y l’enviaren a sa
casa com a home honrrat. De ont se veu clarament que costà l’orgue
cent quoranta-vuyt lliures y tres sous.
No puch dexar de admirar-me de l’ànimo del pare prior, no tant
del que ﬁns assí tinch escrit, de què qualsevulla prior se tinguera per
molt content que en son trienni las agués fetes, sinó del que resta a
dir, que són cosas importantíssimas —y que altres per ventura, en
pensar en elles,
es, se foren esglayats y espantats, quant més
m en fer-les.
Y més se m’augmenta
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Tenia aquesta casa molta necessitat de1427 que·s fessen les cadires
del chor —que lo que toca a la volta y buch d’ell ya estava fet en lo
trienni passat— y tenia grandíssim desig lo pare prior que estiguessen
los religiosos en lo chor ab la policia y curiositat que se acostuma
en nostra orde, lo qual signiﬁca y nota lo acte capitular que de assò
tracte, lo qual tingué lo pare prior lo primer de maig de 1536, en
què diu, entre les demés rahons, que no cabien en lo chor. Y axí, per
aquesta causa proposà al convent si·ls parexia que·s fessen les cadires
d’ell y que·ls donava paraula y prometia que miraria en los avansos y
aventatjes de la casa tot lo possible, així en [p. 211] los ofﬁcials com
en los materials.
Considerant los religiosos d’est convent lo bon desig y gana que
tenia lo pare prior de empendra una cosa com aquella, condescendiren
a sa bona voluntat supplicant-lo executàs aquesta obra de la manera
que avia dit, mirant per los avanços y proﬁt de la casa, y que s’i posàs mà tantost. Lo qual no u digueren al sort ni al peresós, perquè
promptament comprà fusta per sexanta lliures y donà orde li fessen
venir dos-centes pesses de roure de Flandes, per lo qual negoci girà
per dita de taula lo pare procurador, fra Joan Barçeló, vuytanta-sis
lliures y quatre sous a mossèn Barthomeu Bolet, mercader, y diu són
per dos-centes pesses de roure de Flandes posades dins la platje de
Barcelona, contant-se ab aquest preu los nòlits.
Y donaren-se tanta pressa en la executió d’esta obra, que en l’any
següent ya tingueren asentades molta part de las cadiras, com se mostra en una d’ellas que està a la part del vicari, en les cadires de dalt,
en la quart<a>,
a>, a ont està esculpit l’any de 1537.1428 Veri
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Molts1430 dies avia, y per ventura molts anys, que aquells pares
antichs anaven trassant y tractant com porían comprar una casa en
Barcelona per a estar allí lo pare procurador y altres pares quant anaven allí per negoci que estigués en part més a propòsit y convenient
y en carrer més honest y de millor reputació y veynat que no la que
tenien en lo carrer d’en Cuch, que parexia molt impertinent y en què
de ordinari se trobava molta brutíssia. Y no y trobaven lo jàs y sahó,
axí per falta de diners, que era la ordinària maleltia d’esta communitat,
com també per no trobar la commoditat del lloch. Y poria ser també
la causa, per no tenir l’ànimo tant valerós y avantetjat com tenia lo
pare prior, que no avían empresa una cosa com aquesta.
Però com lo pare prior véu la sua y son llans no dexà perdre la
occasió, y fonch que en lo carrer Més Baix de Sanct Pere treyen una
casa venal y se accommodaven rahonablement en lo preu, del qual,
tenint [p. 212] notícia lo pare prior, promptament tractà ab lo convent
si·ls parexia se agués de entendre en comprar dites cases. Consta de
assò en un acte capitular (foli 34), en què informà al capítol [d]ientlos1431 lo que passava y com ell estava molt bé en lo cas, perquè sabia
que les cases eren molt bones, y estaven en molt bon lloch y en un
carrer de molt bon veynat y companyia, però que entenia que no las
donarían un diner manco de dos-centes y quoranta lliures y ab pacte y
condició que qui las compraria se avia de obligar a pagar los lluïsmes,
mortizacions y altres càrrechs.
Y axí, proposava si volían que·s comprassen estes cases y que li
declarassen sa voluntat; y que, en cars que las volguessen comprar, los
demanava llicència
cència per a que poguessen vendre l’altra cas
casa que tenían
en lo carrer d’en Cuch, perquè·s pogués valer dels diners y ajudassen
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en un carrer boníssim, y en què1432 de ordinari està gent molt honrrada
y de lustre, y prop del portal Nou.1433 Y digueren al pare prior que li
donaven facultat que venés l’altra casa y pagàs esta de quinsevulla diners fossen del monestir o de mossèn Stela. Com lo pare prior tingué
la voluntat del convent, aquí matex posà faldes en cinta y procurà que
vingués a effecte esta compra. Y per més que ell procurà regatejar en
veure si poria llevar alguna cosa del preu que li avien assenyalat, no
y agué ningun remey, sinó que agué de pagar las dos-centes quoranta
lliures en comptants sense llevar-ne un diner —tant ferms estigueren
en la primera paraula.
Lo matex dia y hora que lo pare prior agué determinat ab son
convent de comprar estas1434 casas que tinch dites, que fonch a 9 de setembre de 1536, tractà ab lo matex convent si éran de parer de comprar altra casa xica que estava al costat d’esta gran, de què ell se
era molt ben informat y entenia que·ls accommodarien molt bé en lo
[p. 213] preu, perquè entenia, segons estava informat, que la donarían
per setanta-sinch lliures; y que li parexia que convenia molt, perquè ab
un menester, comprant les dues, ne farien d’elles millor repartiments,
cambres y altres ofﬁcines y la ampliﬁcarían. Estes y altres semblants
rahons digué lo pare prior a son convent.
Y com los religiosos d’ell lo tenían en tant concepte y opinió,
adheriren-se molt fàcilment a sa voluntat, a més que tots gustaven
que les coses estiguessen com avían de estar; y los religiosos1435 que
avían de anar a la ciutat estiguessen accommodats en les cases, cada
hu en son aposento y celda; y també que y agués apartaments per als
moços y donats.
ats. Lo preu d’esta casa xica foren setanta-sinch
setantalliures,
com diguí al principi, que quant lo pare prior tractava alguna cosa
d’estas, com ya avem vist, ya ell tenia la última resolució del
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Compradas estas dues cases, aquí matex donà orde lo pare prior
en que·s posassen en concert1436 de la manera que avien de estar los
aposentos y cambres per al pare procurador, que allí avia de residir
de ordinari, y per altres religiosos. Y perquè tinguessen lloch per a
comanar-se a Nostre Senyor y dir missa, féu fer la capella, de què ﬁns
vuy gozam, ab sa vidriera y aquell corredoret per a passar a la cambra
que està al costat de dita capella ab aquells arquets que estan molt
graciosos. Empaymentà la matexa capella y concertà altres ofﬁcines
de la casa, del qual tot se fa menció en lo Llibre dels Gastos, en què
se gastaren més de quoranta lliures.
Últimament, damunt de la porta forana al carrer féu pintar la
ﬁgura de nostre pare sanct Gerònim a la penitència per a que entenguessen los demés de qui eren aquelles cases, perquè no·s dexàs cosa
que no·s degués fer, que cert és cosa de lloar a Nostre Senyor veure lo
que gustaven aquells pares de fer les coses ab curiositat1437 y que estiguessen acabades ab perfectió. Costà de pintar esta ﬁgura set lliures y
quatre sous —y vuy està quasi tota borrada y desfeta per lo infortúnio
del temps, ayguas y vents—, de manera que, entre unas cosas y altres,
costaren estas duas cases més de tres-centes y noranta1438 lliures —però
molt ben empleades.
[p. 214] Encara que lo pare prior estava occupat en estas cosas
y en obras de tanta importància, com acabam de dir, no per ço se
oblidava del ﬁ principal, que era lo culto divino, y que las cosas del
servey de Déu anassen ab la curiositat que ellas demanen. Y per ço, féu
reparar y adobar alguns ornaments de la yglésia que tenían necessitat
1439
de adobar-se. A més de axò, féu un reliquiari —no sé yo143
qual és dels
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obras communes si falta la consolació dels particulars; y si no, no
fàltan las armas comunes dels frares, que és murmurar y renegar de
tantes obres, etcètera. Y perquè no aguessen de venir en assò, comprà,
com a persona molt remirada en ses coses, sinch divuytens blanchs,
y un burell que tirava vint-y-dues canes, y setanta-quatre canes de
estamenya. També1442 comprà quatre matxos jóvens, dos per a casa y
dos per a Thous, que li costaren1443 noranta-y-tres ducats; y féu una
fornada de obra.
De totas estas cosas que són fetes en aquest trienni consta evidentment que gastà lo pare prior, llevant-ne lo vestuari, que és cosa
que cada trienni se fa, més de mil y vuytanta1444 lliures, que n’i avia
per espantar a quinsevulla que no tingués las raels posades tant fondes,
com las tenia lo pare prior, en la conﬁança de la misericòrdia y providència divina. Y per ço, Déu, Nostre Senyor, lo provehí en quantitats
extraordinàries, com veurem per ses partides distinctes, quasi en altre
tant del que gastà.
La primera de les rebudes, anant seguint l’orde dels llibres, trobe
que fonch de un1445 dobló que donà lo duch de Cardona quant vingué
a esta casa a consolar-se spiritualment, com anys avia que u acostumava de fer. Cantaren missa dos sacerdots nous. Lo hu dels quals fonch
lo pare fra Gerònim [p. 215] Ubach1446 y, per ser de parents richs y
poderosos, se tragué de la offerta denou lliures y tres sous1447 y deu.
L’altre fonch lo pare fra Berenguer Genovès y també de la offerta ne
reberen nou1448 lliures en comptants. Un religiós de la casa de Nostra
Senyora de Guadalupe —no sé si anava o venia de Roma— donà de
charitat quatorze
orze lliures. Y no diu la causa, si fonc per lo que gastà
en esta casa esperant pasatje de galeras, que per ventura poria ser axí;
o si1449 per altre
tre respecte.
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en lo trienni passat, en la pàgina 383.1450 També reberen en aquest trienni sinch lliures que manava mossèn1451 Jaume Marot, mercader, que
fossen donades a aquest monestir de charitat, conforme era sa voluntat
y u dexava en son últim testament. Les cases que estan junt1452 de la
Porta Ferrissa, que ans éran de mossèn Montpalau, foren venudes y
rebé lo convent, com a senyor alovari, tretze lliures quatre sous y quatre
diners per rahó del lluïsme. D’estes cases y del mossèn Montpalau, en
lo temps del pare fra Romeu Borrell (pàgina 146)1453 férem més llarga
relació, a ont remetem al curiós qui assò volrrà mirar y saber com
són del monestir o com és senyor alovari.
De1454 un llegat que mossèn Jaume Pau avia dexat, de qui ya en
altra part (pàgina <387>)1455 ﬁu memòria,1456 cobraren en Sardenya
vint lliures; y de l’altre que dexà lo pare fra Joan Fonoll, de qui poch
ha també ﬁu memòria, ne cobraren vint-y-dues lliures y vuyt sous.
Una persona molt devota d’esta casa, que no la nomena lo pare1457 fra
Miquel Stela en lo Llibre de la Caxa, diu que donà per charitat dotze
lliures.1458 També vingué1459 assí, en casa, lo marquès de Culla, que no
sé de ont és ni en quina província està aquest marquesat,1460 y donà
de charitat quoranta reals.
Certa persona devia de algunes escriptures que avia rebudes en
son poder mossèn Sumes,1461 pare1462 dels pares fra Augustí y Gabriel
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Sumes,1463 frares professos d’esta casa. Y perquè lo monestir succehí1464
en1465 estos béns per les rahons y títols que vérem a la ﬁ del trienni
precedent (pàgina 388),1466 /y axí/ cobraren de dita persona set lliures
y mija. També1467 diu lo pare fra Miquel Stela que rebé nou lliures —y
no diu de qui, que devia ser algun devot que no volia per sa humilitat que restàs memòria d’ell— y diu serviren per pagar la pintura de
la image que pintaren sobre lo portal de [p. 216] les cases que avien
comprades en Barcelona, en lo carrer Més Baix de Sanct Pere.
La major quantitat que lo pare prior rebé en aquest trienni fonch
de una herència a la qual succehí aquest monestir per respecte del
pare fra Miquel Stela, profés d’ella, y passà d’esta1468 manera: mossèn
Francesch Stela, ciutadà de Barcelona, nebot del nostro fra Miquel
Stela, morí en l’any de 1536 ab intestato, dexant un sol ﬁll, dit Joachim Stela, lo qual també morí després de la mort de son pare, Francesch Stela, dos dies aprés. Y per ser impúber1469 y de edat de sis o
set mesos, no pogué fer testament, y restaren los béns del dit mossèn
Francesch Stela sense tenir hereu senyalat ni particular ﬁns a tant fos
declarat a qui pertanyen.
Y com y aja constitució en Cathalunya que morint algú ab intestato
en los béns paternals an de succeir los parents més propinchs de part
de pare, que en terme de dret se diuen agnati, ﬁns al quart grau,1470
trobaren-se tres persones en igual grau de part de pare en los béns
del dit mossèn Francesch Stela, que foren lo nostre fra Miquel Stela,
honcle del dit mossèn Francesch Stela, /y/ pare del minyó Joachim
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Stela; l’altra fonch la senyora Eulàlia Ferrera, que fonch muller de
mossèn Barthomeu Ferrer, qui regia la thesoraria real de Cathalunya;
y la terçera fonch la senyora Cecília de Sarrià, que fonch muller de
mossèn Galceran de Sarrià, quòndam, ciutadà de Barcelona. Y estas
dos1471 senyoras éran germanas de la mare del dit mossèn Francesch
Stela, quòndam, y en quart grau de parentela del dit Joachim Stela,
pubill y únich ﬁll del mossèn Francesch Stela.1472
A les quals tres persones —ço és al pare fra Miquel Stela, Eulàlia
Ferrera y Cecília de Sarrià— pertanyen los béns del quòndam mossèn
Francesch Stela, com fonch declarat en una adjudicatió se féu en la
cort del veguer de la ciutat de Barcelona a 15 de mars de 1536, dels
quals béns se féu una divisió per iguals parts, y assò amigablement,
la qual fonch rebuda en poder de mossèn Antoni Anglès, notari de
Barcelona, a 24 de mars de 1537.1473
Y axí, tocà a la part del pare fra Miquel Stela, o al monestir
per causa d’ell, un censal de pensió de set lliures y sis sous sis diners
y malla y de preu de dos-centes trenta-quatre lliures un sou y set,
esmerçades sobre lo General de Cathalunya a for de trenta-dos mília
per mil, que lo dit quòndam mossèn Francesch Stela rebia cada any
a 9 de octubre, y vuy en dia les reb esta casa en la matexa jornada.
Més, també senyalaren per la part del monastir altre [p. 217] censal de
pensió de nou lliures vuyt sous y quatre y de preu de tres-centes dues

1471. Segueix
gueix germanas ratllat.
1472. Quan
uan anteriorment el cronista parlava d’agnati, s’estava rreferint al fet que
només es té en compte els ascendents del pare per l’heretament dels béns
b
paterns del
menor difunt, no
o pas que s’apliqui la successió intestada als agnats een el sentit romà
de la paraula, ja
a que pel dret romà tan sols són agnades les relacions de parentiu per
via masculina (Inst.
L.. GARCÍA DEL CORRAL, Cu
nst. lib. III, tit. II,
III §1;
§1
1; IIldefonso
ld
lde
d fonso
defon
fon
nso
s L
Cuerpo del derecho
civil romano. Barcelona:
s’hagués aplicat la
rcelona: Jaimee Molinas, 1889-1898,
1889
8 -1898,
88
8,, vol. 1, p. 85). Si s’h
successió dels agnats,
podrien
haver
considerat
gnats, no es p
odrien ha
aver
v consider
de at com a legítimes successores del
menor Joaquim Estela a dues ge
g
germanes
ermaness de
d lla seva àvi
à
àvia
a paterna, ja que procedien de via
femenina. Ben all contrari, doncs
doncs,
n , del fra
nc
fr
frare
r M
re
Miquel
iquel E
Estela,
stela, que era germ
germà de l’avi patern
del menor. Es va
a considerar qu
que
ue tantt ell fr
ffrare
rar
are
ar
r com
m lles
es dues germanes tenien el mateix
grau de parentiu
quart,
per la qual
u amb el difunt
n —el q
nt
u tt,, eell darrer
uar
r que permetia la llei—
re
l
cosa l’herència va ser repartida
da
a en tre
tres
ress p
re
parts
art
r s iiguals.
guals.
ls
1473. De
e fet, la concòrdi
concòrdia
rd a per al rep
rrepartiment
ep
partimen
nt de l’heretament de Francesc Estela
entre les parts implicades
mplicades —mo
—monestir
ones
nestir
ttir
i de
d S
Sant
ant JJeroni
ant
eroni
ero
ni de la Murtra, Cecíli
Cecília Sarrià, Eulàlia
Ferrer i Elisabett Estela— va se
ser
er ssignat
ignat
ign
at el
e 10
0 de
de mar
m
març
ç de 1537. El 24 de març el que
va fer-se és executar
cutar els capítol
capítols
o s cconcordats,
onc
n ord
ordats
ats
ats,
ts, la
la qual
qu cosa suposava la distribució dels
censals i dels diners
ners entre ells. Es
Es van
van
n redactar
red
edact
actar
act
arr dos
do documents. En el primer,
p
els hereus
pagaven a la vídua
ua Elisabet Estela un total de 773 lliures 15 sous i 7 diners
din
en concepte
de dot i escreix. En el segon hi ha les adjudicacions entre els tres hereus (Antoni ANGLÈS,
Llibre de vendes, 1536, novembre, 19 – 1537, agost, 31, s. n.).

404

CARLES DÍAZ MARTÍ

lliures un sou y vuyt diners,1474 esmerçades sobre lo matex General a
for de quoranta-una mília per mil,1475 que lo matex mossèn Francesch
Stela rebia cada any a 20 de nohembre, y vuy també les reb aquest
convent a la matexa jornada. A més de assò, rebé aquesta communitat
en comptants per dita de la taula de Barcelona dos-centes trenta-nou
lliures sis sous y onze que li giraren, per lo que tocava a sa part, dites
senyoras Eulàlia Ferrera y Cecília de1476 Sarrià.
Les quals quantitats juntes sumaven set-centes setanta-sinch lliures
deu sous y dos diners. Y cada una de aquelles dues senyores y germanes ne reberen altra tanta quantitat, pagada primerament y satisfeta la
senyora Elizabet Stela, muller del quòndam mossèn Francesch Stela,
que aprés casà en segones núpties ab don T. de Lordat, de son dot
y escrex y de la legítima que li pertanyia per aver sobreviscut lo ﬁll
d’ella y de mossèn Francesch Stela, que segons axò valia esta heretat
dos mília tres-centes vint-y-sis lliures deu sous y sis y, partida en tres
parts iguals, cabé a cada hu les 775 lliures 10 sous 2, com ya avem
dit. Però no parà aquí lo negoci, perquè poch aprés de aquest concert
y tracte morí una de las duas germanes, que·s deya Eulàlia Ferrera; y
dexà hereva, a lo que·s creu, a l’altra germana, Cecília Sarriana, per
no tenir aquella ﬁlls. Y aquesta ne tenia ya hu gran, qui·s deya Luís
de Sarrià.
Y per aquesta causa pretengué aquest convent, y també /perquè/
per certs indicis que no devien ser molt1477 leves, que restaven encara
més béns del quòndam mossèn Francesch Stela; y també perquè avia
sobreviscut lo pare fra Miquel Stela a un germà seu qui·s deya Guillem Stela, al qual avia fet hereu quant féu testament abans
ab
de fer la
professió. Y axí, per totes estes causes pretenia aquesta communitat
alcançar per via de justícia aquells béns que entenia los
lo possehia y
tenia la senyora
ora Elizabet Sarriana1478 y son ﬁll, Luís Sarrià;
Sar
y volgué
lo convent fer-se
adjudicar
entenent
de
er-se adjudic
car eestos
stoss béns,
st
béns,
én
ns,
s eent
n enent que li pertanyían
p
dret. Y com dita senyora
aS
Sarriana
arriana y son ﬁl
ﬁ
ﬁll,
l, Luís Sarrià, pretenguessen
p
lo contrari, al·legant la posessió
y molts
posessió
ó de
de ditss béns, la prescriptió
prescr
altres títols, formaren plet
pllet en la
la R
Real
eal1479 A
Audiència
udiència y pled
pledejaren molts
1474. Segons
gons l’escriptura
ur de re
rrepartiment
partim
pa
par
tim
i ent de
dels
els
l béns del protocol d
del notari Antoni
Anglès (vegeu nota
ota anterior), lles
es pensions
pensio
iio
onss dels
d s censals
de
del
cens
nssals eren de 7 lliures 6 sous 3 diners
i malla i de 9 lliures
ures 8 sous i 4 di
d
diners.
ners.
ner
e s..
1475. Aquest
quest rèdit, quee ééss el
el q
que
ue apa
apareix
p rei
ree x a
all d
document
ocument original del protocol del
glès, és incohere
er nt
n am
amb
mb
m
b les
les dades
dade
ades
es de
de la
la pensió i del preu del censal mort.
notari Antoni Anglès,
incoherent
5 lliures de la
a h
her
erènc
nc
cia
a de
d fra
fra
a S
teela, escrit al marge dre
tel
te
1476. 775
herència
Stela,
dret.
1477. molt,
olt, al manuscrit molts.
1478. Lapsus
apsus del cronista, ja que és Cecília en lloc d’Elisabet.
1479. compromís
mpromís en los béns de fra Stela, escrit al marge dret.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 405

anys acerca de assò ﬁns a tant que fonch Nostre Senyor servit que,
per evitar gastos y fugir a plets, qüestions y inquietuts, donaren en un
medi més benigne y que era més a propòsit per a tots, que u posassen
per via de compromís.
Y axí, per esta causa elegiren en àrbitres, estant pendent encara
en la Real Audiència, al senyor [p. 218] misser Dionís de Clariana y
Seva y al senyor misser Gerònim Guinyard, doctors en quiscun dret y
ciutadans de Barcelona y persones molt graves, com consta del compromís rebut en poder de mossèn Antoni Anglès, notari de Barcelona,
a 9 de febrer de 1542.
Los quals compromisaris sentenciaren y declararen que aquest
monastir avia de rebre les quantitat<s> següents ab los pactes y condicions debaix expressades. Y axí, foren girades en la taula de Barcelona
a 11 de febrer de 1542 al compte de<l> prior y convent cent sexantatres lliures y deu sous; més un censal sobre lo General de Cathalunya
de pensió de vint-y-set sous y dos diners y de preu o proprietat de
quoranta-tres lliures, que vuy reb aquest convent a 22 de octubre cada
any; més dos morabatins, ço és divuyt sous de censos ab ﬁrma y fatiga
sobre una vinya en lo lloch dit lo Clot, en lo territori de Barcelona,
que abans era de Salvador Cathalà.
Les sobredites quantitats adjudicaren al present monestir ab
condició que renunciàs al plet y dret que pretenia sobre los béns de
mossèn Guillem Stela, germà del pare fra Galceran Miquel Stela, y
de la senyora Eulàlia Ferrera, y ab pacte que lo monestir se obligàs a
pagar a mossèn Luís Sarrià y a misser Gerònim Guinart1480 quatorze
lliures y vuytt sous; més a la senyora dona Isabel de Lordat,
L
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y per causa del pare fra Miquel Stela ha heretats valen1481 vuyt-centes
vuytanta-una lliura divuyt sous y sis, sense lo censal que ell dexà quant
féu professió, que era de pensió de deset lliures y sinch sous y de
proprietat de tres-centes quoranta-sinch lliures sobre lo1482 thresor
de Rodes, de què ya ﬁu [p. 219] més llarga memòria en lo trienni del
pare fra Joan Feliu (pàgina 234).1483 De manera que tot lo que·s tragué
de la herència del pare fra Miquel Stela valgué, comptant las proprietats dels censals y los comptants, mil dos-centes vint-y-sis lliures divuyt
sous y sis —dichosa stela, que tanta inﬂuència tenia; y si moltes n’i
aguera en lo ﬁrmament d’esta casa, bé aguera més resplandit del que
ha ﬁns en nostres dies; però may li ha faltat la misericòrdia de Nostre
Senyor, etcètera.
Veritat és que lo pare fra Matheu Blanch en aquest trienni no·n
rebé sinó las set-centes y setanta-sinch lliures y deu sous, y aquestes
foren la major part ab censals, com ya diguí poch ha en la divisió que
feren entre lo pare fra Miquel1484 Stela y las dues germanes Eulàlia
Ferrera y Cecília Sarriana (pàgina 402),1485 perquè las deset lliures1486 y
sinch sous de pensió y tres-centes y quoranta-sinch lliures de proprietat
ya avia més de sinquanta-y-sinch anys que·s rebien, que fonch des de
que lo pare fra Miquel Stela féu professió ﬁns ara —y féu-la en l’any
de 1479, a 20 de maig—; y las cent y sis lliures se reberen aprés, en
l’any de 1542, essent prior lo pare fra Pere Josa, que per juntar los
béns plegats, los he posats assí, perquè sabéssem tot lo que se n’avia
agut y estigués tot junct.
Y axí, esta fonch la causa per què, com1487 lo pare prior no rebé
en comptantss d’esta herència sinó1488 dos-centes y trenta
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divisió; y que, per ço, era necessari se empenyorassen los dits censals
de mossèn Stela o altres, perquè los ofﬁcials no podían dexar de ser
pagats en ninguna manera, que estos no vivían de renda, sinó dels
treballs de ses mans, etcètera.
Tingué aquest acte capitular a 25 de mars de 1537 y los pares
capitulars foren de parer que ab llicència de nostre pare general1489 se
venessen los dos majors censals que la casa tenia de la herència de
mossèn1490 Francesch Stela ab carta de gràcia. Estos dos censals comprà
la senyora Eleonor Rupida a for de vint-y-sinch mília per mil, girant la
proprietat y preu de dits censals en la taula de la ciutat de Barcelona
a 4 de juny de 1537. La quantitat fonch de quatre-centes divuyt lliures
quinze sous y tres, y d’estos diners se pagaren los ofﬁcials y lo demés
que restava [p. 220] a pagar per rahó de las obras. Però no estigueren
estos censals en mans de dita senyora Eleonor Rupida sinó tres anys
y mitx, perquè lo convent los cobrà y lluhí a 7 de dezembre de 1540
dels béns que cobrà de la herència de mestre Casaldòfol, com se dirà
en son cas y lloch.1491
Considerant lo pare prior ab molta attenció la gran providència
de Déu, Nostre Senyor, y lo cuydado tant particular que tenia d’esta
sa casa, que a ell li avia acomanada per a que la regís y governàs, en
proveir-la de tot lo necessari, axí en lo spiritual com en lo temporal, per
los medis que la persona no poguera imaginar ni atinar, no volgué ser
ingrat a tals beneﬁcis, ans ne féu moltes gràcias al Senyor y donador
de tots béns. Y per no ser notat de semblant vici davant los hòmens,
que també senten estranyament la ingratitut, congregà los capitulars,
estant absent lo pare fra Galceran Miquel Stela, y representà’ls
los bereprese
neﬁcis que Nostre
ostre Senyor los avia fets, en què per respect
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lo pare fra Miquel Stela, posassen la segona oració per ell, puix era
estada la causa de que aquests béns vingueren a esta casa. Lo qual,
per la gràcia de Nostre Senyor, s’és guardat y·s guarda ﬁns vuy1493
punctualment.1494
Y cert que, si bé·s considera aquest negoci, veurem que y ha
grandíssima occasió de alabar y gloriﬁcar a Nostre Senyor, perquè
donà tant llarga vida al pare fra Miquel Stela —que com vérem en lo
primer trienni del pare fra Benet Sanctjoan, prengué l’hàbit, essent dit
pare prior, que fonch en l’any de 1478; y féu professió a 20 de maig
de l’any 1479; y ﬁns que passà aquest negoci y un any aprés vivia,
que tenia de religió sexanta anys, cosa que pochs la veuen—, que par
que no esperava Nostre Senyor sinó1495 que se effectuàs aquest negoci,
per la consolació de aquest convent, per a llevar-li la vida del cors y
donar-li lo premi de sos llarchs treballs que avia passats en la religió
ab tant llarga vida, perquè entench morí tantost al principi del trienni següent —segons tinch alguns indicis y per ventura se dirà allí—,
perquè·l tornaren a elegir en caxer1496 y aprés ne agueren de fer altre.
Altre motiu y ha per a gloriﬁcar y alabar a Nostre Senyor, que
és veure la sua divina providència y que, al temps [p. 221] que avia
acomanada esta casa a un prior tant valerós y a un prelat tan amich de
fer obras, lo proveís de què fer-las y del menester per a que no restàs
confús, que també Nostre Senyor té cuydado a ses hores y punts de
mirar per la honrra de qui molt de veres té cuydado y sol·licitut de la
sua, com la tenia lo pare prior en totes ses coses.
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Pere Pou, cavaller y ciutadà de la ciutat de Leyda; y perseverant en l’any
de sa provació, féu professió segons lo estil de nostra orde; y mudà’s
lo nom de font y féu-se dir Gerònim Pou, com abans se digués Pere
Pou. Per aquesta occasió vingueren a esta casa algunes vegades son
pare y sa mare y, com vessen la charitat y amor dels religiosos d’ella y
la affabilitat ab què·ls rebían y acariciaven, cobraren-los molta affectió
y voluntat. Y en tenir avinentesa y occasió, no dexaven de fer moltes
merçès a est convent, recordant-se’n en vida y no oblidant-se’n en la
mort. Morí primer lo pare, mossèn Pere Pou, y en son testament féu
particular memòria de aquest monestir, dexant-li certa quantitat de
renda sobre lo General de Aragó. Y per certs respectes, que seria cosa
llarga aver-los de contar assí, no tingué effecte aquest llegat.
Per mort del dit mossèn Pere Pou, sa muller y mare del nostre
fra Gerònim Pou, qui·s deya Elizabet Pou, casà en segones núpties ab
lo noble Gallart de la Roca, senyor del castell de Hàczens, de la diòcesis de Carcassona. Esta senyora, ans que morís, féu son testament,
lo qual prengué mossèn Dalmau Ginebret, notari de Barcelona, a 21
de abril de 1486,1498 del qual no tingué notícia aquest convent, com de
molts altres en què y ha al-[p. 222] guns llegats y vincles y tot se1499
fa malbé per no saber-se n·i ha qui avise de assò. Esta senyora Isabel
Pou, en aquest últim testament que tinch dit, instituhí hereu seu universal de tots sos béns a Luís Pou, ﬁll seu y del primer marit, mossèn
Pere Pou; y en cas que morís lo dit Luís Pou sense ﬁlls llegítims y1500
naturals, substituhí a Aldonsa, ﬁlla natural del dit Luís Pou y néta sua;
y morint esta Aldonsa sense ﬁlls llegítims y naturals, substituhí hereu
seu universal lo monastir de Sanct Gerònim de la Vall de
d Bethlehem,
àlias de la Murta,
urta, del bisbat de Barcelona.
Morta esta senyora Isabel Pou, vingueren los béns en mans de
son ﬁll, Luís Pou, com ella avia ordenat en son testament.
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lo mossèn Luís Pou. Y per esta causa y perquè moriren pare y ﬁlla
sens tenir ni dexar ﬁlls llegítims y naturals, tingué lloch lo dit vincle,
substitució1501 y ﬁdeicomís en aquest monestir, y per consegüent, los
béns y heretat de la dita senyora Isabel Pou, quòndam, per virtut del
vincle pertanyen al dit convent y monestir. Estos béns, que éran de la
senyora Isabel Pou, que aprés possehí son ﬁll, mossèn Luís Pou, per
mort d’ell restaren en poder de sa muller, que també se deya Isabel
Pou, y era ﬁlla de un cavaller de Barcelona qui·s deya Valls, a la qual
lo mossèn Luís Pou, son marit, dexà senyora y majora, pensant que,
aprés de morta ella, los béns avien de venir en mans de aquest convent,
puix sabia que sa mare los avia vinclats a ell.
Però esta senyora segona Isabel Pou y Valls,1502 muller del mossèn
Luís Pou, encara que fonch molt devota d’esta casa, com també son
marit, mossèn Luís Pou —los quals estan soterrats en lo claustro, en
son propri vas, que està junt al capítol, a ont està esculpit un pou y
un raig de sol;1503 y en vida sua instituïren certa quantitat1504 de misses
que·s diuen en la capella de Nostra Senyora, que està entre la capella
dels Goigs y del Cruciﬁxi—, dexà hereva sua universal a Eleonor Vidala, donzella, ﬁlla de mossèn Matheu Vidal Desplà, cavaller domiciliat
en Barcelona, dexant-li tots sos béns, y al que·s sospita, per inductió
del dit mossèn Matheu Vidal, que era home molt sagaz y1505 astut en
estes coses humanas. També pense1506 que dita senyora Isabel Pou, la
segona, no tenia notícia del vincle que sa sogra, mare de son marit,
Luís Pou, la primera Isabel [p. 223] Pou, féu al present monestir, que
si u sabera no aguera dispost de aquells béns d’exa manera, a més de
que era molt devota d’esta casa, com tinch dit.
En ﬁ, sia
a per una causa o per altra, ella dexà, com tinch dit, hereva de tots sos
os béns a la Eleonor Vidala. Y no sols lo mossèn
mo
Matheu
Vidal Desplà, pare de dita donzella Eleonor, se encorporà los béns de
la senyora Isabel
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Però com lo mossèn Matheu Vidal y Dezplà entengués que aquestos béns, que ell possehia com a administrador de sa ﬁlla Eleonor,
hereva de la segona Isabel Pou, no·ls podia tenir en bona consciència,
particularment los de son marit, Luís Pou, per aver tingut lloch lo ﬁdeicomís y vincle en lo monestir —avia ell ben mirades, a bon segur,
les scriptures de la senyora Pou, testaments y lo demés que feya al cas
per aquest propòsit—, /y/ per ço procurà ab ses manyes y astúcias de
fer que aquest convent li renunciàs lo dret que tenia en aquest vincle
per concòrdia y avinença, pensant que d’esta manera estaria tuto y
segur en consciència y taparia los ulls dels hòmens. Però què aproﬁtava assò, puix no podia tapar los de Déu, que mira totes les coses y
li estan present<s>?
Axí que un dia lo mossèn Matheu Vidal, per exir ab la sua, féuse encontradís, y quasi com a cosa descuydada, ab lo pare fra Joan
Barçeló, qui era procurador d’esta casa, com vérem al principi del
trienni. Y li digué que ell avia trobada una clàusula del testament de
la senyora Isabel Pou, sogra de la 2ª Isabel Pou y mare de mossèn
Luís Pou, ab la qual dexava los béns vinclats a aquest convent; y que
ell no tenia altres scriptures que fes al cars ni al propòsit de aquest
communitat, sinó la dita clàusula; y que aquella, que procuràs la vessen alguns juristas y mirassen si era bona —com si ell no u sabera-;
y que també fes diligèncias lo dit pare fra Joan Barceló en veure si·s
trobarían alguns béns de la senyora Pou —no·n devia ell tenir prou de
dita senyora, que volia los altres li ajudassen a cercar-ne més.
Lo pare fra Joan [p. 224] Barçeló, presa la clàusula, la amostrà
al senyor misser
digué era molt
ser Joan Quintana y, vista dita clàusula, li d
bona; y que procuràs en veure si·s trobarían béns de la ssenyora Isabel
Pou, que era cosa certíssima que eren del monestir per ser hereu de
la senyora Pou;
algú. Averiguat
ou; y que no y avia spina ni os ni dubte al
aquest primerr punt, restav
restava
que
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va l’ll’altre,
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e q
ue eera
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de assò féu lo
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Pou, lo qual li portava sos
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verbo ad verbum dix
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procurador que li mostrà la clàusula del testament; y·l pregà molt li fes
charitat de encaminar-lo en aquell negoci; y si tenia notícia de algunes
scriptures que fessen al propòsit, li digués a ont les trobaria, que li’n
faria molta merçè, y coses semblants.
Y respongué-li lo mossèn Antoni estas paraules: “Déu vos o perdó,
que si m’aguésseu avisat un mes ha, yo us aguera endreçat molt bé,
per ço com yo tenia un mitx cofre, y ha molt poch que l’he donat a
mossèn Matheu Vidal, en lo qual y avia moltes scriptures que us satisfeyen molt per lo negoci del vincle, en les quals he llegides yo una
o dues sentències sobre la dot de la dita senyora sobre Martorell ab
totes ses posessions”; y li digué més, que lo mossèn Matheu Vidal, diu,
que possehia y tenia entre argent y robes, que valien més de dos-centes
lliures, que pertanyen al monestir per rahó del ﬁdeicomís. Tot aquest
rahonament digué lo capellà mossèn Antoni, com referex lo pare fra
Joan Barçeló, de ont se veu la sua llanesa, y com digué simplement lo
que entenia acerca del negoci y mostrava tenir-ne molta intel·ligència.
També inferim de assí la rabosia y ﬁctió del mossèn Matheu Vidal, dient que ell no tenia altres scriptures sinó aquella clàusula, com
fos veritat que lo mossèn Antoni li avia donat lo mitx cofre ab moltes
scriptures y aprés ell las produhí en un procés de un plet que portava ab
mossèn Luís Valls, lo qual demanava al mossèn Matheu Vidal li restituís
sis-centes lliures que li avia [p. 225] pagades de més lo mossèn Valls,
perquè cobrà’s lo castell de Martorell, que era del dot de la senyora
Isabel Pou.1508 Y com lo pare procurador no trobàs escriptures algunes

1508. La
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ni rastre d’elles —tenia-les totes lo cautelós y astut mossèn Matheu
Vidal; com les avia de trobar ell, sinó quasi adevinant—, estigué parat
en lo negoci. Lo mossèn Matheu Vidal, entretant, se servia dels béns
y scriptures de la senyora Pou y li servían de defensa y armes contra
lo plet portava ab lo mossèn Valls.
Y veent que los pobres frares enduraven y perdien lo temps en
va ni tenían notícia de cosa alguna, determinà de escometre de partit
al pare procurador, fra Joan Barçeló —devia’l remordre la consciència
acerca de aquest negoci y volia reparar en alguna manera, no despullant-se dels béns—, y digué-li tractàs ab lo convent que li donassen
commissió que ell cercàs las scripturas y béns de la senyora Pou a sas
costas y despesas, y que aprés partirien a mitges los béns entre ell y
lo monestir —altra trapassa y maranya. Ohí aquest partit lo pare fra
Joan Barceló de bona gana y, en arribant al monestir, donà rahó del
que passava al pare prior. Y ell convocà son convent y tractà de aquest
negoci ab ell. Y en ninguna manera volgueren venir ab lo tracte de
què avia escomès lo mossèn Matheu Vidal, al qual tornà la resposta
lo pare procurador y la resolució que lo convent avia tinguda en assò,
y que no volia fer la concòrdia que ell pretenia.
Com lo mossèn Matheu Vidal véu lo que passava, callà y dissimulà
com a persona que no se li donava res, que tant estimava lo no com
lo sí, y ab ses bones paraules y manyes cobrà la clàusula del testament
de la senyora Isabel Pou que ell matex avia donada al pare fra Joan
Barçeló —és cosa molt fàcil enganyar a un home de bé y a una persona
que no professa tràfechs ni negocis de món, sinó per la obediència.
Passats ya alguns
fra Joan
guns dies, féu reﬂectió de aquest negoci lo pare
p
Barçeló. Considerant
siderant com lo mossèn Matheu Vidal li avia treta de entre
mans la clàusula
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que la voluntat de la <di>functa era bé se cumplís; y que, no fent-se
assò, era grandíssim escrúpol de consciència; y que qui tenia estos
béns tenia obligació de restituir-los; y no podia ser absolt si no tenia
aquest propòsit, y altres rahons semblants. A les quals respongué lo
mossèn Vidal que ell donaria alguna coseta al monestir si li renunciava lo convent lo ﬁdeicomís o vincle de la senyora Isabel Pou, y açò
donaria ell més per charitat y amor que tenia a esta casa, que no per
lo proﬁt que·n sperava aver —en assò veritat deya, perquè qui té la
cosa no la spera.
Determinà lo pare fra Joan Barceló de donar rahó del que passava al pare fra Matheu Blanch, llavors prior d’esta casa y de qui anam
scrivint lo segon trienni, lo qual, oynt lo que passava, anà a Barcelona
ab lo matex pare procurador a parlar al mossèn Matheu Vidal, y saber
d’ell cara a cara què determinava fer de aquest negoci y lo que donaria
a esta casa si lo convent li renunciava lo dret que tenia en lo vincle.
Y diu lo pare fra Joan Barçeló, en un memorial que trobí de sa
mà, que lo mossèn Vidal, veent al pare prior que li tractava de aquest
negoci, féu grans cerimònies, dient que ell no sabia què pogués donar,
perquè no li romania a ell sinó un tros de pregamí —ço és la clàusula
del testament—, ni sabia a ont podria trobar béns ni scriptures. “Però
—digué— yo, totavia, vos donaré vint-y-sinch ducats per una mula, y
assò més per charitat que per causa del vincle, que per ventura may
ne auré cosa ninguna”. Tot assò era engany, ﬁctió y manya, perquè ell
possehia béns per rahó del vincle que valien més de sis-centes lliures
y certes pensions de censals prop de Cervera, que com consta en lo
procés que·s portava entre ell y mossèn Luís Valls, se pro
provà que tenia
vuytanta lliures
una casa situres de renda de dita senyora Isabel Pou, y u
ada davant lo
y molts
o palau del Governador de la ciutat de Barcelona
Barce
mobles. Però com llavors no tenían notícia aquells pares d’estes coses
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tingueren més pacièntia en aguardar, que no y avia perill en la tardança
o, com diu lo dret, non erat periculum in mora, y si1509 tinguéran més
diligència en cercar scriptures y béns, no dexara de ser gran proﬁt
per esta casa, perquè no·s fa lo foch tant fondo, com diu lo commú
proverbi, que no isque lo fum al llum. En ﬁ, ad1510 preteritum non est
potencia,1511 ni al passat hi ha remey que dexe de ser, n·i ha que plorar
lo que no·s pot remediar.
Alcançat lo que pretenia lo mossèn Matheu Vidal, fonch tant diligent y cuydadós, per por que no se li escapàs de las mans lo negoci,
que lo dia següent aprés que lo convent féu esta resolució donà orde
en que·s fes la concòrdia y renunciació, llarga y bastant, en poder de
mossèn Pere Janer, notari de Barcelona, la qual féu fer a son contento
y de la manera que ell la desijava. Y·s té per cosa molt certa que may
lo convent la véu, sinó que la ﬁrmà un procurador seglar que tenia
lo convent ad lites tantum y estava en Barcelona, per molts indicis y
conjectures que·s trobaren en certa occasió y seria cosa llarga aver-las
de referir assí.
Proseguí avant son negoci lo mossèn Vidal y lo dia següent que
fonch feta la concòrdia girà en la taula de la ciutat de Barcelona al
prior y convent los cent ducats —fonch esta girada a 30 de juny de
1536—, y diu en ella que són estos cent ducats a compliment de sincentes lliures que tenia promeses de pagar al convent quant tindria
los béns de la senyora Isabel Pou ab pacíﬁca posessió, lo que tal no
avia promès. De manera que1512 dins tres dies tingué conxavat tot son
negoci, perquè a 28 de juny resolgué aquest convent que li renunciassen lo vincle, a 29 del matex mes féu la concòrdia y a 30 féu la girada
dels cent ducats,
cats, indici gran de molt negociant y de poc
poca simplicitat.
Y si bé·ss mira aquest negoci, trobaran que en tote
totes estes scriptures y agué engany y trapassaria, perquè lo convent no avia rebudes
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certs respectes que diu no són necessaris que se expliquen —que si·ls
explicara, manifestara ses maranyas y enganys—, y promet-les pagar,
sempre y quant tindrà pacíﬁca posessió dels béns de la senyora Isabel
Pou per rahó del vincle del monestir.
En aquest1513 acte de regonexença par que volgué dir que en lo
primer acte de la concòrdia no avia dita veritat ni passava de la manera que estava estipulat, y que ara se’n desdeya y confessava en aquest
últim la veritat, que no avia pagades les tres-centes y vuytanta lliures,
sinó que las restava a deure sense aver-ne tractat paraula ab lo convent, que ni sabé que ell agués fet aquest últim acte, sinó que lo mossèn Vidal lo féu fer ad cautelam per lo plet que portava ab mossèn
Luís Valls, que ab la renunciació y concòrdia li feya la guerra. Y si
lo mossèn Valls aguera vist que lo convent avia renunciat per cent
ducats a tots los béns de la senyora Isabel Pou, aguera conegut manifestament que lo mossèn Matheu Vidal avia enganyat aquest convent
y aguera descuberta la maranya. Y per ço, féu posar en la concòrdia
las sin-centes lliures, que per ser tant manyós y cautelós, a tots los
caps acudia a son parer.
Però com és proprietat y naturaleza de la veritat no poder estar
molt temps amagada, sinó que se ha de manifestar com la llum, a la
ﬁ se descubriren totes estes gentilesas y tantost ne agueren sentiment
aquells pares, y des de llavors ﬁns en lo any de 1592 sempre anaren
quexant-se que mossèn Matheu Vidal los avia enganyats notablement
en los béns de la senyora Isabel Pou, que valien més de quatre o sinch
mília lliures. Y ab tot axò, ningú d’ells tingué ànimo de mirar aquest
negoci de asento
ento y de propòsit y saber en què consistia lo mal o lo bé,
que si·s fera llavors, era fàcil lo remey, puix no y avia prescriptió;
y
p
mentre vivien alguns dels religiosos que avien entrevingut y tractat aquest
negoci de la concòrdia, agueren provat lo engany ultra dimidium;1514
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y vivían alguns seglars que avien conegut molt bé al mossèn Matheu
Vidal y aﬁrmàvan que era hu dels més cautelosos y manyosos, per usar
de terme comedit, que aguessen conegut en lo món. Y tot assò ajudara
a la justícia per la part del convent. Però com se sabé per los medis
que·s dirà en son lloch y temps,1515 fonch ya tart y no pogueren provar
son intent ni alcançar lo que pretenían, perquè mora sua cuilibet est
nociva, [p. 229] com diu la regla de dret.1516
En ﬁ, lo mossèn Matheu Vidal y Dezplà isqué ab la sua y possehí
estos béns per ser curador de sa ﬁlla Eleonor, la qual era hereva dels
béns de la senyora Isabel Pou, com diguí al principi. Y axí, mentre
ell visqué, gozà d’ells; y després de sa mort, sa ﬁlla Eleonor Vidala. Y
perquè se vèjan los judicis de Déu, diré ab dos paraules lo poch que
gozaren d’estos béns: esta senyora Eleonor Vidala casà ab don {Pere}1517
de Boxadors, y no tingué d’ell descendents ni ﬁlls, aprés de la mort del
qual, casà segona vegada ab mossèn Sanctcliment, d’estos de Badalona,
y tampoch no·n tingué ﬁlls, de manera que estos béns no vingueren a
segon hereu per descendèntia; y axí, quant vingué a morir, dexà hereu
d’estos béns a don Acart de Erill, que no li atanyia res ni li era parent,
sinó sols ﬁllol per aver-lo tingut en la pila del baptisme.
Y cert, que fóra més acertat los dexara a est convent, de qui eren,
per fer bona obra al convent y a son pare, que passava gran perill no
patís molt purgatori per voler-la dexar a ella molt rica. Però dexem axò
a Déu, que se ha dexat per a ell sol aquest judici, y tornem a dir que
aquest don Acart de Erill casà ab una ﬁlla de mossèn Areny, germana
del pare fra Balthazar Areny, profés del monestir de Vall de Hebron,
y·s digué perr aquest respecte dona Juana de Erill y de Areny, ab la
qual senyora pledejà aquest convent per posseir los béns de son marit,
don Acart de Erill, de qui tingué un ﬁll y una ﬁlla.
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d’esta casa que sabia tot lo que passava. Assí, per ara, basta’ns saber
que en aquest segon trienni del pare fra Matheu Blanch succehí esta
hystòria y que per aquest respecte cobrà los cent ducats del mossèn
Matheu Vidal que li ajudaren a pagar les obres que tenia fetes, com ya
damunt està continuat. Del mossèn Matheu Vidal també diguí alguna
cosa tractant de la sepultura de la 2ª Isabel Pou, que volgué la soterrassen en aquest monestir, y dexà sexanta lliures per sa sepultura. Està
esta hystòria en lo primer trienni del pare fra Matheu Blanch (pàgina 385)1519 y és bé la veja lo curiós lector perquè veja lo marco de
l’home y quant interessat era.
[p. 230] En aquest trienni se troba que lo pare prior y convent
concediren a don Joan Miralles, archebisbe de Thesalònica,1520 que
pogués fer la sua sepultura en lo altar o1521 capella major de nostra
yglésia. Lo qual an tingut molts a demasiada llanesa y simplicitat,
perquè las capellas majors, particularment en Castella, a ont se fa més
cas de estos enterros y sepulturas que estiguen en llochs honrrats, no
s’acostumen de donar sinó a persones graves y de títols, y estes que
estiguen molt ben dotades de renda, en sinch-centes, y més y manco
segons la vila o ciutat y la persona qui la dota, etcètera. Tingué’s un
acte capitular de aquest negoci a 9 de octubre de l’any 1536. Lo que
d’ella se n’agué y com la dotà veurem en l’any 1544, en lo trienni del
pare fra Alonso de Guadalupe (pàgina <446>),1522 en lo qual morí,
juntament ab altres coses per aquest propòsit.
També en aquest trienni se concertà la germandat que y ha entre
esta casa y la1523 de Sancta Engràcia de Çaragoça, y fonch la occasió que
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vida, poguessen més prest gozar de la benaventurança eterna, vent lo
pare prior de Sancta Engràcia que esta vinguda era molt al propòsit
del que ell y son convent desijava, tractà-u ab son capítol. Y aprés,
quant vingué assí, féu sa petició y lo nostre pare fra Matheu Blanch
la proposà a son capítol.
Y tots nemine discrepante vingueren molt bé en ella y la acceptaren de bona gana, prometent que cada sacerdot diria dues misses
quant se moriria algun religiós y los demés sa equivalència, com més
llargament està continuat en lo Llibre dels Actes Capitulars (foli 37).
La causa per què tenim germandat doble ab lo monestir de Sancta
Engràcia, lo que no fem ab altres cases, no la he trobada escrita, sinó
que sols se té per tradició y yo u he oyt a dir a alguns pares antichs
d’esta casa, que fonch perquè tingueren consideració que, quant se
fundà aquella casa, y anaren alguns ﬁlls d’esta y tenen moltes costumes
segons las d’esta casa.
[p. 231] Cosa forçada és estada aver-me de detenir en estos dos
triennis del pare fra Matheu Blanch y ser estat més llarch que en los
altres passats, que com en ells y ha agudes tantes coses y de tanta
importància, no era possible aver-les de passar en silenci ni dir-les ab
dues paraules. Y cert, si bé·s consideren, foren de las de major qualitat
y entitat que ﬁns assí ningun prior aja fetes, alomenos tantes juntes. Y
creuria yo que pochs dels electors, quant lo elegiren en prior, pensaren
que avia de tenir tanta actió ni executió en son priorat per aver-lo
vist tota la vida tant contemplatiu, tant recollit y tant exercitat en sos
exercicis spirituals, que may exia de casa si no era en las recreacions
communes abans
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[p. 232] Primer trienni del pare fra Pere Alzina1524 {1538-1541}
Ya vérem com en lo últim trienni del pare fra Augustí Gualbes los
pares de Vall de Hebron elegiren en prior al pare fra Pere Alzina, ﬁll
de aquesta casa (pàgina 363),1525 sent ell llavors vicari d’ella. Y estaven
aquells pares tant contents de son modo de regir, que tres triennis arreu
fonch prior de aquella casa, aprés dels quals se’n tornà a esta pròpria,
en la qual lo desijaven summament per ser una persona sancta, de
entranyes molt dolçes, de condició molt benigne, de conversatió molt
affable y de un sperit de un seraphí ab lo qual aconsolave a qualsevol
afﬂigit y acossat de tentacions y treballs interiors y exteriors. Y axí, per
estes qualitats com per altres lo amaven tots, axí frares com seglars,
estranyament y li tenien un respecte com de pare. Era-u ell de tots
ab la charitat que tenia.
A més de axò, tenia gentil veu de tenor, molt sonorós y graciós,
molt hàbil de cant y contrapunt, del qual ohí a contar a mon mestre,
a qui1526 lo pare fra Alzina donà l’hàbit de la religió, que li veya fer tres
coses juntes estant en lo chor, specialment en les festes principals: que
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aquest desijaven molt que tornàs a sa casa pròpria per a que se poguessen regalar spiritualment ab ell. Tornà dit pare sis mesos ans que
acabàs lo darrer trienni lo pare fra Matheu Blanch y, en acabar-lo, los
religiosos d’esta casa lo elegiren en prelat. Fonch esta electió a 19 de
febrer de 1538, dos dias aprés que agué acabat son trienni lo pare fra
Matheu Blanch. Foren conﬁrma-[p. 233] dors de aquesta electió lo pare
fra Raphel de Fuentes, que entench era profés de Sancta Engràcia de
Çaragoça, y lo pare procurador de Sanct Barthomeu de Lupiana, encara
que no sé lo seu nom propri —però sé que li donaren nou lliures y
divuyt sous per lo gasto del camí.
Elegiren1527 en vicari al pare fra Matheu Blanch, que acabava de
ser prior; y en procurador, al1528 pare fra Pere Josa, que era vicari lo
trienni passat. Caxers feren al pare fra Miquel Stela y al pare fra Joan
Barçaló. Veritat és que lo pare fra Miquel Stela no u fonch sinó poch
temps per estar molt vell y xaquós, que ya no podia a penas fer res.
Tenia ya més de sexanta anys de religió y tinch per sert que morí en
aquest matex any de 1538 per alguns indicis que he trobats de assò. Y
axí, en son lloch feren al pare vicari. Segon procurador feren al pare
fra Pau Blanch.
No durà aquest concert tot lo trienni, perquè set1529 mesos ans
que se acabàs, los pares de Vall de Hebron elegiren per prior al pare
vicari, fra Matheu Blanch. Fonch assò per lo mes de agost de l’any
1540. Eren-se trobats molt bé ab lo govern del pare fra Pere Alzina,
que·ls governà nou anys arreu, y pensaven que també·ls aniria ab lo
pare fra Matheu Blanch, que fonch lo quart prior que aquells pares an
tingut d’esta casa. Y axí, per esta causa fonch forçat ave
aver de elegir1530
per los set mesos
esos que faltaven altre vicari, y fonch-ho lo pare fra Pere
Josa, que u era estat ya altra vegada y ara era procurad
procurador. Però per
restar poch temps, no·n feren altre, sinó que entre ell y lo pare fra
a acabaren co
om millor
miilllor p
mill
ogue
og
u ren.
Pau Blanch la
com
pogueren.
hàbit de la sancta
s ncta relig
sa
igió lo pa
ig
p
re prior a quat
Donà l’hàbit
religió
pare
quatre religiosos:
nch al paree fra M
a hiià Mar
at
artí, natural de Barcelona;
ar
B
lo primer fonch
Mathià
Martí,
lo
an Dols, que
e reisqué
reisq
qué
u molt
molt mal,
m l,1531 perquè se n’anà fugitiu
ma
segon, fra Joan
dos vegades y, a la terçera,
morí fora
terçer
era, determinà
er
det
etterrmi
eter
m nà dee may tornar y, axí,
a
de la religió; lo terçer fonch
fonch
h per
peer frare
p
frare llech,
lle
l ch, qui·s deya fra Salvador
1527. Vicari
cari lo pare fra
ra M
Matheu
atheu
ath
u B
Blanch,
lan
anch,
a
ch
h eesc
escrit
s rit al marge dret.
1528. procurador
ocurador lo pare
are fra
ffra JJosa,
osa,, esc
os
osa
escrit
es
rit
it al marge dret.
1529. prior
ior de V
Vall de He
H
Hebron
b on
bro
n llo
o p
pare
are fr
ffra
a M
Matheu
atheu Blanch, escr
escrit al marge dret.
1530. Vicari
cari lo pare fra Josa, escrit al marge dret.
1531. Fra
a Joan Dols, fugitiu dos vegadas, escrit al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.

422

CARLES DÍAZ MARTÍ

Olivers,1532 natural de la parròquia de Talamanca, del bisbat de Vich; y
lo últim fonch també un frare llech nomenat fra Miquel Arbós, natural
de Vilafranca de Panadès.
Com lo pare prior tenia habilitat, entre les demés, per les coses del chor, gustava molt que les coses del culto divino, que és lo ﬁ
principal y institut de nostra religió, anassen ab la curiositat que fos
possible; y ell y ajudava no sols ab sa per-[p. 234] sona, per tenir bona
veu, però encara en que altres acertassen en assò. Y axí, procurà que·s
fessen alguns llibres que faltàvan en lo chor, com fonch lo Llibre dels
Kíries,1533 de què vuy usam, y també lo Psaltiriet, que és lo que tenim
més per mà en lo chor, que escrigué lo pare fra Gilibert de Flandes.
Com1534 tenia las entranyas tant piadosas, tenia molta compassió
de la pobra gent. Y axí, donà orde que los llits de l’hospital estiguessen
ab la decèntia que convenia, y féu renovar los matalassos y reumplir
las màrfegues per a que dormissen los pobres com a persones.
No·s feren en aquest trienni moltes obres, perquè foren los anys
molt estèrils, com se veu ab los camins que feren quant anaren al
capítol general, que gastaren un ters més del que solían, com ne fa
memòria lo pare procurador en lo Llibre de les Despeses. Y podia1535
ell donar molt bona rahó, puix fonch companyó del pare prior, lo qual
fonch difﬁnidor en aquell capítol general, com està ﬁrmat en lo ròtol de
sa mà. Ab tot axò, perquè no estaven acabades del tot las cadiras del
chor1536 que avia fetes lo pare prior passat, las continuaren y agué de
pagar lo pare prior de mans als entretalladors y fusters més de cent y
trenta lliures. Veritat és q
que cobrà d’esta q
quantitat molta part, perquè
usta que sobrà de dita obra; y comprà-la lo matex fuster
vené molta fusta
que portava la obra de molt bona gana a paga deutes perquè, com
era roure de Flandes, era molt estimada y valia molt. D’esta
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algun1540 tros de vinya, que degué ser segons la possibilitat, que no
tenint blat no·s pot fer molta plantada, que com diguí poch ha, les
anyades foren estèrils.
També1541 féu venir obra de València de tasses y jarros —y no he
pogut saber la quantitat ni lo que costà. Las bullas de la rectoria de
Thous, de què férem memòria en1542 lo trienni passat, vingueren de
Roma. Y encara que lo pare prior passat avia enviats allà los diners per
elles, totavia sempre se offerexen altros gastos de altres scriptures, com
són las súpplicas y procuras, y alguns presents per poder-se despedir lo
negoci més [p. 235] prest; y per ço, agué de pagar vuytanta-y-sis lliures.
Aprés de ser vingudes las bulles1543 de la unió de Thous, tingueren plet
ab lo bisbe de Vich acerca de la servitut de dita rectoria y de la visita,
que com llavors encara no era estat lo concili de Trento,1544 no estàvan
las cosas tan declaradas acerca de assò com aprés que·s celebrà. Y axí,
per occasió de aquest plet se gastaren molts reals de part del monastir
y a la darreria tingueren1545 per més acertat de venir en concòrdia.
Compraren una mula de quatre anys que costà vint-y-quatre ducats.
En aquest trienni cantaren missa nova dos religiosos. Lo hu fonch
lo pare fra Jaume1546 Corts y de la offerta cobrà la casa quatre lliures.
L’altre fonch lo pare fra Gabriel Sumes, en què·s féu un gasto molt
més extraordinari que en les demés se acostuma. No sé yo los1547 motius y causes que tingueren per assò, sinó que diguéssem que·s féu en
agraïment dels béns dexà a esta casa y perquè sos parents no notassen
la escassesa. En ﬁ, sia per una causa o altra, se gastaren en esta festa
més de vint-y-set lliures sense lo pa y vi que·s dóna de ordinari en
cosa semblant,
nt, que com dich, fonch cosa prou extravagant.
extravaga
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la rectoria de Thous y de las cadiras del chor, axí també cobrà alguns
extraordinaris que no estàvan acabats de pagar, com foren de la heretat
de mossèn Francesch Stela, de la qual férem memòria molt llarga en
lo trienni passat, y ara ne cobrà lo pare prior quoranta-dues lliures
y mija que restaven. També se troba1549 en lo Llibre de la Caxa que
cobraren deu lliures, y diu són de certa restitució, que per ventura
seria de la matexa heretat. Don Bernat Esbert estigué en esta casa
alguns1550 dies y en recompensa del bon aculliment donà per charitat
nou lliures y dotze sous.
Misser Joan Exerrat també estigué en esta casa cerca de un any, y
assò fonch tantost que isqué de sos studis. Al qual li paregué que, per
a repetir-los, no y avia cosa més1551 a son propòsit; y per esta causa,
quant se n’anà d’ella, donà son pare, mossèn Exarrat, que era mercader,
vint lliures. A est misser Joan Exerrat prengueren affectió molts religiosos y ell també la tingué gran a est convent; y fonch advocat d’esta
casa molts anys y prengué les coses d’ella com a pròpries; y axí, en los
plets com fora d’ells, en coses graves y de importància donà consells
admirables y proﬁtosos, que seria cosa llarga aver-los de refferir.
[p. 236] Lo pare fra Bernat Vedrenya, profés del monastir de
Sanct Gerònim de Cotalba y1552 natural de la ciutat de Balaguer, lo qual
era confessor de dona Eleonor, germana de l’emperador Carlos quint
y muller del rey de França, quant anava a França, donà dotze lliures
y —no sé si fonch en aquest trienni o en l’altre— donà dos rabosters
verts de1553 praderia molt bons, y abans que posassen lo retaula major
que vuy tenim nou servían de empaliar la capella major juntament ab
altres. Aquestt1554 pare confessor de la reyna de França fun
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lo Llibre de les Misses (foli 149).1555 Encara que esta fundació d’esta
missa pens que fonch en l’any 1545, però la charitat de les dotze lliures
fonch en aquest trienni.
Altres charitats donaren, que no éran de molta quantitat, algunes
persones devotes, però1556 juntes són alguna cosa y és bé d’elles y age
memòria. La senyora baronessa Gualbes1557 venia assí algunes vegades
per tenir particular devoció a est convent y donà de charitat sexanta
reals. Lo matex feya dona Eleonor de Icart y també donà la matexa
charitat de sexanta reals. Lo duch de Cardona també continuava ab
sa devoció y lo dia de la Conceptió de Nostra Senyora de l’any 1539
offerí un ducat.
La major charitat que rebé lo pare prior en son trienni fonch
la que donà lo emperador1558 Carlos quint, lo qual vingué a esta casa
a 17 de abril de 1538, que fonch lo Dimecres Sanct, y estigué ﬁns lo
dia de la Pascua de Resurrectió.1559 Y quant se n’anava, sense demanar-li alguna merçè, ell la féu a esta casa, manant que1560 donassen al
pare prior sinquanta doblons en or, que valgueren cent y vint lliures,
y també per aquesta occasió valgué la adoració del moniment aquell
any sis lliures y sis sous.
1555. No hem trobat cap notícia d’aquest frare de Sant Jeroni de Cotalba entre
la bibliograﬁa jerònima. En un Llibre de Misses de mitjan segle XVII hi ha constància
d’aquesta missa instituïda per Bernat Vedrenya, que la dotà amb 120 lliures (ACA, MH,
vol. 2497, f. 9r). S’hi aﬁrma que la pròpia Elionor d’Àustria, reina de França, i no tan
sols el seu confessor, passaren per la Murtra durant la dècada de 1540. Aquesta visita
reial, de la qual Francesc Talet
no en diu res, és una elaboració posterior
T
posteri a partir de la
missa quotidiana
a llegada pel frare, perquè la reina visqué a França i no tornà a Espanya
ﬁns als darrers anys
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Élé
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En esta última vegada que estigué lo emperador en esta nostra
casa, ohí a dir que succehí una cosa prou donosa, que per aver-la oyda
contar a alguns dels pares que·s trobaren en aquella, me ha paregut
contar-la de la1561 manera que passà. En1562 lo hu dels tres dies dels
fasos cantà lo pare prior la primera lamentació, que [p. 237] per tenir
habilitat, veu y gràtia, feya assò admirablement y donava contento y
gust a tots los qui l’ohien. La segona digué lo pare fra Antoni Joan
molt al contrari de la primera per tenir la veu desgarrada, esbravada
y mal entonada, que no tots tenen estos dons de naturaleza, de què
no rebé algun gust lo emperador. Y advertint que altre religiós se disponia en lo faristol per dir la terçera, temé que no succeís com en la
segona y, axí, envià lo matex emperador1563 un recaudo al pare prior
dient-li: “Dezí al prior que digo yo nos diga la tercera lamentación para
que nos dexe a todos con gusto”. Y axí, oynt lo mandato lo bon prior,
acudí promptament a dir la tercera. Y si bé digué la primera, no donà
manco gust en la tercera.
Per lo qual y per altres parts y qualitats que avia notades y considerades lo emperador en lo pare prior, vingué a dir aprés, estant en
conversació de alguns grandes que aportava ab sa companyia: “No he
visto en los días de mi vida músico con tanto seso ni composición como
este prior”. Y podia-u dir molt de veres perquè, segons yo ohí a dir
a mos mestres y alguns vells que l’avían alcançat, estava lo sanct fra
Pere Alzina en lo chor com un àngel y <ab> tant estremada composició, que no y avia donzella que se li igualàs, que a penas conexían si
cantava si no era per la pronunciatió, que avia de menejar y moure los
llabis. Y algunes
unes vegades diuen que plorava y cantava ju
juntament per
lo júbilo que tenia interiorment en sa ànima y llançava ccontrapunt. Y
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exien molt<s> ofﬁcials de ses cases per a besar-li les mans y trèyan sos
ﬁlls al carrer per a que·ls donàs la benedictió. Y en especial ohí a dir
alguns vells que, sent jóvens, lo tractaren y communicaren que tenia
gràtia particular en aconsolar a les persones que estaven afﬂigides y
tristes perquè, diuen, tenia un sperit dolcíssim, la condició molt affable,
amorosíssim y molt semblant al gloriós sanct Joan Evangelista, que
per aquesta causa tenia nit y dia la porta de sa celda uberta, que tots
tenían llicència per a entrar en ella per a confessar y aconsolar-se ab
ell los qui tenían necessitat, perquè tots sos tractes y conversacions
éran de coses de sperit.
Y devinch a inferir —perquè tornem a nòstron propòsit— que
lo nostre emperador Carlos quint, després de aver-se confessat ab ell,
degué tenir més alt1564 concepte d’ell y que altra música sabia lo pare
prior interior y de més gust que la que mostrà en cantar en lo chor.
He volgut contar esta ninyeria assí, no perquè y agués molta necessitat, sinó que donada la occasió me ha aparegut no·s perdés memòria
lo que va per tradició entre nosaltres; y per ventura alguna persona
llegint assò li pendrà gana de imitar a tant sancta persona com era
lo pare fra Alzina, de qui anava la fama y opinió de sa sanctedat y
bondat per tota esta terra, que no és poca alabança sua.
[p. 238] Una sepultura tingué lo pare prior en son trienni que
fonch de algun proﬁt, perquè se morí1565 Pau Tordera de Sancta Coloma de Gramanet; y volgué que·l soterrassen en lo present monestir,
de la qual ne reberen onze lliures y mija; y també en son testament
dexà alguns béns que tenia, que valgueren set lliures y quatre sous. De
manera que tot junt foren divuyt lliures y quatorze sous
sous.
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posassen per via de compromís y que lo mossèn Antoni Boxadell pagàs
lo que dirían los compromissaris. Los quals, aprés de aver <vist> molt
bé lo negoci, tatxaren que lo dit mossèn Boxadell pagàs al monestir
per tot divuyt lliures y les rebé lo pare prior en aquest trienni.
Fonch tant pròvido lo pare fra Matheu Blanch en totes ses coses,
que etiam quant determinà de fer les cadires del chor, provehí de fusta
molta més de la que era1567 menester y estimà més que li’n sobrassen
deu torades que no que li’n faltassen dos palms, com ha discret. Y axí,
acabada la obra, li’n sobrà tanta, que aprés lo pare fra Pere Alzina en
aquest son trienni la vené per preu de trenta-sinch lliures al fuster que
treballava en la obra del chor. Y la donà en part de paga del que se li
devia y, per ser roure de Flandes, la estimà en molt.
També vené una fornada de cals, de què·n cobraren sinquanta
lliures, si més no. Veneren vi per més de sinquanta lliures y çafrà, que
llavors en Thous se’n cullia molt —y ara par que se n’és perduda la
mena ni se’n fa grangeria—, per quoranta lliures. També veneren la
casa que tenia lo monestir en lo carrer d’en Cuch en Barcelona, de què
ya tenían1568 llicència en lo trienni passat de nostre pare general, que
ab aquexa condició comprà lo pare prior del trienni abans les cases
del carrer de Sanct Pere Més Baix, com allí diguí, y cobrà del preu lo
pare prior cent ducats.
També en aquest trienni lluïren los dos censals que en lo trienni
passat avien venuts1569 o empenyats a carta de gràtia, que eren procehits de la herència de mossèn Stella, com ya allà diguérem; y per
ço, giraren1570 en1571 la taula de Barcelona a la senyora
y
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bon subiecte, humil y quiet, que a no ser tal, no servexen als particulars sinó de armes de inquiets per a que ab elles se entonen e inﬂen,
y moltes voltes menyspreant a sos germans, que per ventura saben
més theologia, mystica, affectiva y experimental, que no saben ells de
la speculativa1572 y scholàstica; y a la comunitat servexen de punyals y
açots per a donar1573 pena a una communitat, particularment si tenen
qui·ls ajuda y afavoresca, com de ordinari no falta ab ses pretensions
y ambicions, etcètera.
Veent, donchs, lo pare prior que en esta casa y avia molts bons
subiectes y enteniments aptes per a lletres, y iuntament que la religió
afavoria aquest partit per ser lo general, qui era fra Pedro de la Vega
—qui avia compost lo Flos Sanctorum vell y las chròniques de nostra
orde, també velles;1574 y per ser molt docte gustava que los religiosos se
occupassen en aquest tant bon exercici—, determinà de que·s llegís un
curs en esta casa; y per ço, procurà que vingués lo pare fra Gerònim
Valleriola, profés de Sanct Gerònim de Cotalba, qui era dels més doctes
que y avia llavors en la orde, lo qual llegí lo curs y·s continuà.1575 Y
quant anà lo pare prior al capítol general, en què ell fonch difﬁnidor,
donà orde que lo general que isqué, qui·s deya fray Rodrigo de Çafra,
lo conﬁrmàs. Lo que succehí de assò y lo ﬁ que tingué veurem en lo
trienni següent.
En estas cosas se passà lo trienni del pare fra Pere Alzina y ab
molta pau y concòrdia, de què·s fa memòria en lo Llibre dels Actes
Capitulars, a ont estan continuats los priors, y axí se ha de pensar de
un tant sanct home com ell.
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[p. 240] Trienni del pare fra Pere Josa1576 {1541-1542}
Ben experimentada tenia aquest convent la bondat y religió del
pare fra Pere Josa ab los ofﬁcis que li avían acomanats en esta casa,
axí en lo ofﬁci de procurador com de vicari, los quals avia exercitats
ab molta prudència y exemple de sa persona, de què tenían tots aquells
pares molta satisfactió. Y axí, acabant son trienni lo pare fra Pere Alzina, los paregué que de ningú podían en aquella conjunctura lançar
millor mà que d’ell per tenir ya edat madura, y de religió vint-y-set
anys, y experimentat en altres ofﬁcis; y axí, lo elegiren en prior a 21
de febrer de 1541, que fonch dos dies aprés que acabà1577 son priorat
lo pare fra Pere Alzina, al qual elegiren en aquest trienni en vicari,1578
y és esta la terçera vegada que u fonch d’esta casa. Al pare fra Joan
Puig elegiren en procurador, que era prou jove per a sustentar la càrrega de aquell ofﬁci, que sols tenia quinze anys de hàbit, però tenia
molta maduresa en son tracte y conversació per ser molt1579 exercitat
en cosa de oració y devoció. En segon procurador elegiren lo matex
que avia dos triennis que exercitava aquell ofﬁci, qui era lo pare fra
Pau Blanch. Caxers feren al pare vicari y fra Joan Barceló.
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lo gasto ordinari de casa, que a no fer alguna granjeria semblant, és
quasi impossible poder-se sustentar los religiosos, sub1583 pena de restar
la casa empenyada per no tenir renda competent.
Alguns extraordinaris rebé lo pare prior que també li ajudaren
per a suplir en las necessitats1584 de la casa. Lo hu d’ells fonch que
lo pare fra Gerònim Valleriola, que llegia les arts en esta casa, com
ya diguí en lo trienni passat, predicà la quaresma de l’any 1541 en la
yglésia de Nostra Senyora del Pi de Barcelona y de la charitat que a
ell li donaren ne donà vint lliures a esta communitat.1585
[p. 241] Lo duch de Cardona freqüentava y venia molt a menut
en esta casa al temps que estava en Barcelona, com tenia de costum
molts anys avia, com avem vist atràs per la devoció que tenia a tots los
religiosos1586 d’ella, y molt més al pare1587 fra Alzina1588 —que assò tenia
aquell sanct home, que quisvulla que·l tractava una vegada restava-li
molt affectionat y ab grans desigs de tornar-lo a communicar y gozar
de sa conversació—, ab lo qual se confessava y aconsolava. Y entre
les demés voltes vingué en l’any de 1541 ab companyia de un compte
napolità, qui·s deya misser Vincentio, per occasió de un jubileu que y
agué; y assí se confessaren y combregaren, estant retirats tres o quatre
dies. Y quant combregà,1589 lo duch de Cardona offerí un dobló y donà
altra charitat, y lo matex féu lo compte napolità, de manera que entre
unes coses y altres valgué per la casa divuyt lliures y mija.
En aquest temps que fonch prior lo pare fra Pere Josa cantaren
missa nova tres religiosos.1590 Lo primer d’ells fonch lo pare fra Jaume
Ferrer y de la offerta ne reberen sis lliures y mija.
j 1591 Lo segon fonch
lo pare fra Miquel Ferrer y de la sua offerta ne agueren set lliures y
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mija.1592 Lo darrer fonch lo pare fra March Orriols. La offerta fonch
de poch momento, que no y agué sinó quoranta sous.
Una1593 sepultura y agué en aquest any que fonch de proﬁt de
un mestre de cases qui·s deya Guillem; y dexà perquè·l soterrassen en
casa vint lliures, les quals cobrà lo pare prior1594 en son temps. També
morí la senyora Gerònima Exerrada, muller de mossèn Perot Exerrat,
mercader, lo qual volgué se fessen assí las exèquias y donà per charitat quatre1595 ducats. Lo senyor archebisbe de Thessalònica, don Joan
Miralles, morí en lo nohembre de 1541 y·l soterraren en lo monestir,
com tenien ya capitulat y concertat en lo trienni passat, però no allà
a ont ell manava ni tampoch se cobrà tant prest lo que ell dexava en
son testament. Y axí, serà forçat aver de tractar de aquest1596 negoci
en altra part.
També morí en aquest any mestre Thomàs, ﬂassader,1597 y dexà
sinquanta-dues lliures per a que fossen esmerçades per institució de
una missa semmanera, y·s digués de sanct Onophre, com ﬁns vuy se
celebra, encara que està reduïda per no tenir competent charitat com
les demés.
Una1598 charitat trobe que donà mossèn Galceran Durall de dotze
lliures y no he pogut saber per quina occasió. Sense estos extraordinaris reberen algunas quantitats de venedures, particularment1599 de
vi blanch, claret y vermell, vi cuyt, cals y altres ninyerias, de què tot
se aproﬁtaven y era ben menester, segons la pobre casa anava sempre
alcançada [p. 242] de comptes, que si no fóra perquè Nostre Senyor
donava de quant en quant
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indústria ho he dexat per aquest lloch, perquè·s sàpia1600 més de rael
y fonament lo que valgué a la casa y estigue tot junt. Fonch lo negoci d’esta manera: en lo trienni del pare fra Miquel Piquer —perquè
prengam l’aygua de lluny—, que fonch1601 per los anys de 1475, vérem
com aquesta casa tingué un devot qui·s deya Bernat Casaldòfol, qui
era apothecari y fonch-ho d’esta casa molts anys, lo qual residia en
Barcelona, y donà un censal a est convent de quoranta sous de renda
y de proprietat de quoranta lliures. À-y memòria de assò en dit trienni
(pàgina 218).1602
Aquest mossèn Bernat Casaldòfol tingué un ﬁll, que també se digué Bernat, com son pare; y estudià medicina y la exercità molts anys
en la pràtica; y per ser molt docte y tenir fama, guanyà molt y estava
rich, per lo qual tingué ànimo de passar-se cavaller y alcançà privilegi
de militar. Y si son pare, mossèn Bernat Casaldòfol, fonch devot d’esta
casa, no u fonch son ﬁll manco, ans des de minyó se affectionà a ella
per la occasió que son pare venia algunes voltes a visitar los religiosos
d’ella, que importa molt que semblants ofﬁcials des de jóvens prenguen
l’agre, que diuen, a una communitat y li cobren amor, perquè veem
per la experiència que tota la vida los dura y se’n recorden a la mort.
Axí, lo dit metge y cavaller mestre Bernat Casaldòfol se mostrà
molt devot en vida d’esta communitat y u mostrà a la ﬁ, puix en son
últim testament, que ordenà en poder de mossèn Pere Janer, notari de
Barcelona, a 19 de setembre de 1531, entre les demés coses que féu
instituhí hereva sua universal, de vida sua tan solament, a la senyora
Catharina Beneta, muller sua; y aprés de sa mort, féu hereu seu universal a Raphel
hel Joan de Casaldòfol, ﬁll seu llegitimat, que llavors tenia
tretze o quatorze
ﬁll seu, morís
orze anys; y en cas que lo dit Raphel Joan, ﬁ
sens ﬁlls de llegítim matrimoni procreats, féu hereu seu universal a
nostre monestir,
stir, dexant-li tots sos béns a ses voluntats.
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ans1603 que morí, féu testament y en ell féu hereu de tot lo que podia
a mossèn Bernat Boschà. Y ell mostrà dit testimonial per alcançar
los béns que pretenia del mossèn Raphel Joan Casaldòfol y, fent ses
diligències, dexant a part moltes dades y rebudes per abreviar, alcançà
d’esta herència quatre-centes lliures. No sé yo per quins títols ni per
quina justícia, puix encara lo mossèn Raphel Joan no era hereu de
son pare, vivint encara la senyora Catharina Beneta Casaldòfol, qui
era hereva de sa vida.
Y perquè lo monestir no les tenia, manllevà estes quatre-centes
lliures de diversos per llevar-se una vegada aquest sobròs damunt —lo
reverent1604 fra Miquel Ferrer, prior de Cathalunya de l’orde de sanct
Joan, dexà cent lliures; mossèn Francesch Cassador, altres cent; mossèn Joan Ribera, altres cent; y mossèn Joan Bolet y Pere Saurí, altres
cent lliures—, les quals dexaren graciosament y de bona voluntat dits
senyors, que bé entenien que les tornarían1605 prest, puix sabien per
què les volían y sabien que lo negoci estava molt segur, com se féu
tantost a 10 de mars de 1541, fent-los gràties a tots de la merçè los
avien feta. També se dexà lo mossèn Raphel Joan de Casaldòfol en
son testament dos-centes lliures perquè·s diguessen misses per ell
en diverses yglésies. Però foren tant diligents los pares d’est convent,
que alcançaren un bulleto de Roma per a que se commutassen y·s
diguessen en lo present monestir.
Sabuda1606 la mort del mossèn Raphel Joan de Casaldòfol per la
senyora Catharina Beneta Casaldòfol, desijant la bona senyora fer bona obra a esta casa, a la qual tenia molt particular devoció y sempre la
avia mostrada
a —y1607 segons se diu en un acte capitular (fo
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en diversos llochs y parts de la ciutat de Barcelona, y assò fos ab tal
condició que lo monestir li donàs a ella cada any certa quantitat per
a son sustento conforme son estament demanava y requeria.
Lo pare prior, vista la bona voluntat de dita senyora y considerant
que no·ls estaria mal lo partit, tractà aquest negoci ab lo convent, lo
qual determinà se fes dita concòrdia, agraint molt a la senyora Casaldòfol la merçè o beneﬁci feya a la casa; y vingué molt bé en que se
acceptassen los béns que dita senyora possehia de son marit; y que
a ella li donassen cada any de tres en tres mesos sexanta lliures,
que serían cada any dos-centes quoranta lliures, y estas fossen a sas
líberas voluntats y dispongués d’elles a son gust y contento. Y de aquest
concert y concòrdia se’n féu un acte en poder de mossèn Pere Janer,
notari de Barcelona, a 5 de nohembre de 1540 y los béns que tenia
dita senyora foren adjudicats al nostre monestir per sentència y decret
de la cort del veguer de Barcelona, com conste ab acte rebut en poder de
mossèn Joan Dot, notari real y scrivà major de dita cort, a 2 de dezembre del matex any de 1540.
Per tenir esta casa molta necessitat, y particularment que tenia
empenyorats alguns censals per aver de pagar alguns ofﬁcials de las
moltas obres se eren fetes en lo darrer trienni del pare fra Matheu
Blanch,1608 avien menester alguns comptants per a luir-los. Y com los
béns del quòndam mestre Bernat Casaldòfol consistían quasi tots en
censals, cases, horts y altres posessions, que comptants a penas n’i avia,
paregué-li al pare prior, aprés de aver feta la avinensa y concòrdia ab
la senyora Casaldòfol, que la primera cosa que se avia de fer, aprés de
aver presa la posessió de dits béns, <era> tractar ab lo con
convent si·s vendrían totes less cases y béns immobles del dit mestre Casal
Casaldòfol, perquè
del proceït d’ells
ells se quitassen los censals que tenían venu
venuts a carta de
gràcia y dels diners que sobrarien que se’n creassen1609 ce
censals de nou.
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quitassen los censals que tenien empenyorats del que traurien d’estes
cases y posessions, y los demés diners que sobrarien se esmerçassen
a for de censal en lloch tuto y segur.
Assentada aquesta determinació y aguda llicència de nostre
pare general,1610 preceint los actes solemnes que demane lo dret en
sembla<n>ts1611 negocis, la primera cosa que veneren fonch una casa
que estava en lo carrer de la Argenteria de Barcelona per preu de siscentes sexanta-una lliura a mossèn T. Ferrando —lo acte d’esta venda
rebé mossèn Pere Janer, notari de Barcelona, a 7 de dezembre de
1540—1612 y d’esta quantitat foren quitats los dos censals que estaven
empenyorats y eren de la heretat de mossèn Francesch Stela, com vérem en lo darrer trienni del pare fra Matheu Blanch y·n ﬁu ya menció
en lo trienni passat (pàgina 428).1613 Altra1614 casa de dita heretat, que
està a la plassa de la Llana, veneren a mossèn Joan Fonoll, apothecari
—y eren franques en alou—, per preu de sin-centes y sinch lliures,
del qual preu pagaren a mossèn Bernat Boschà, hereu del mossèn
Raphel Joan Casaldòfol, les quatre-centes que ya damunt diguí se alcançà com a hereu del dit Raphel Joan.
Més,1615 veneren altra casa situada en lo carrer Condal de Barcelona
per preu de setanta lliures a mossèn Gabriel Fuster —fonch en lo mes
de maig de 1541—, de la qual quantitat se pagaren alguns mals y deutes
que·s trobaren en la dita herència que pujaren sexanta-set lliures y nou
sous y deu diners. Més,1616 veneren a n’en Jaume Favara,1617 hortolà,
una casa y hort que està prop del monastir de les monjes de Sanct
Pere de les Puellas, junt a la muralla de la ciutat de Barcelona, per
preu de cent lliures. Fonch en lo matex any de 1541. Més,
Mé 1618 veneren
altra casa, que
ue estava en lo carrer de Sanct Pere, junt a
al Pou Dols, a
mestre Valentí
tí Gribau per preu de cent lliures. Estes dosdos-centes lliures
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últimes se retingué la casa per la sepultura, funeràries y misses que
lo mossèn Raphel Joan Casaldòfol, ﬁll del mestre Bernat Casaldòfol,
se dexà en son testament.
Sense1619 estes cases y horts de què·m dexe de parlar, rebé lo
monestir d’esta herència de mestre Bernat Casaldòfol, y vuy posseex,
los censals següents: primo, un censal de pro-[p. 246] prietat de sincentes y sinch lliures y de pensió de vint-y-sinch lliures y sinch sous
sobre lo General de Cathalunya, en lo primer dia de maig, a for de vint
mília per mil; més, altre censal de preu de cent quoranta-nou lliures
y denou sous y de pensió de sis lliures setze sous y quatre sobre lo
matex General, a 12 de maig, a for de vint-y-dos mília per mil; més,
altre censal de preu de dos-centes lliures y de pensió de deu lliures
sobre lo matex General, a 21 de maig, a rahó de vint mília per mil;
més, altre censal de proprietat y preu de cent y vint lliures y de pensió
de sis lliures sobre lo matex General a rahó de vint mília per mil, a 16
del mes de janer; més, altre censal de proprietat de sin-centes lliures
y de pensió de quinze lliures dotze sous y sis sobre lo matex General,
a 21 de juliol, a for de trenta-dos mília per mil; més, altre censal de
preu de cent y vint lliures y de sis lliures de pensió a for de vint mília
per mil, a 2 de octubre.
De manera que tot lo que·s rebé de la herència de aquest senyor
mestre Bernat Casaldòfol valgué tres mília y trenta lliures y denou
sous, però agueren-se de pagar quatre-centes lliures a mossèn Bernat
Boschà, com diguí, y sexanta-set lliures nou sous y deu de alguns
deutes que y avia. Y axí, restaren netes al monestir dos1620 mília sincentes sexanta-dues
ta-dues lliures nou sous y dos,1621 contant
contant-y també las
dos-centes lliures
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bre dels Anniversaris y Misses (foli 67). Y és de notar que totes estes
quantitats rebé lo pare fra Pere Josa en aquest temps que fonch prior,
si no fonch de la primera casa de la Argenteria, que·s vené primer que
totes, que fonch en lo trienni passat del pare fra Alzina, que cert en
assò fonch venturosíssim.
Lo curs de les arts que·s començà en lo trienni passat no tingué
tant bon succés, com tots1622 pensaven, ni·s proseguí ﬁns a la ﬁ, perquè per manament de nostre pare general, qui·s deya fray Rodrigo de
Çafra, los pares visitadors que vingueren a visitar en lo any de 1542,
qui foren [p. 247] lo pare fra Alonso de Guadalupe, profés y prior de
Nostra Senyora de la Estrella, y lo pare fra Miquel de Longares, vicari
del monastir de Sancta Engràcia de Çaragoça, se desféu y desbaratà,
en tal manera que manaren los pares visitadors al pare fra Gerònim
Vallariola, qui legia, se’n tornàs a sa casa.
Y en la carta de la visita dexaren manaments ab gran rigor que
en esta casa no·s llegís scièntia ni art ninguna, sinó sols grammàtica y
casos de consciència y que ensenyassen de cantar; y que ningun frare
d’ella pogués anar a disputar a conclusions algunes ni a Barcelona ni
a altra part; y que si ningú se atrevia a llegir o oyr ditas scièncias, fos
posat en la carçre y presó; y que si lo pare prior donava tal llicència,
que ipso facto fos suspès de l’ofﬁci, y lo vicari y president fossen privats de sos ofﬁcis. Si aquests manaments se míran axí, superﬁcialment
y sobra pinta, que diuen, parexerà1623 cosa molt rigurosa y dura y, a
qui no sabrà les causas, molt impertinent que en lloch de afavorir los
estudis y lletres, que són las armas de què usa la Yglésia Cathòlica
contra sos enemichs
emichs y que són tant necessàries, axí en commú
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se seguiren grans inquietuts y descompostures notables, que argüint
y estant ab lo fervor de aquest exercici, si no·s tenen molt en si, és
impossible que no·s descuyden algunes vegades en paraules pesades y
ben fora de la matèria que·s pretén tractar.
Lo qual notaren persones graves y devotes de la religió y no
faltà qui digué en la matexa universitat públicament que fóra molt
millor que los frares gerònims se estiguessen en sos monestirs; y que
no anassen per ciutats, que no era aquexa sa professió e institut, sinó
vida heremítica, estant recollits en ses cases y assistint1624 en lo chor;
y [p. 248] altres paraules més pitjades y sentides. Lo qual, tot, vingué
a notícia de alguns religiosos amichs del bé y observància de la religió
y u escrigueren al general;1625 y ell ho encarregà molt als visitadors,
que mirassen per la honrra de la religió.
Los quals, arribats assí, tocaren ab les mans y experiència lo que
sabien speculativament, zelant-los cosas molt particulars los religiosos
d’esta casa y deduint-los palpablement la gran distractió, y encara dissolució, que y avia per occasió del studi y lo mal que·s seguia lo chor,
que és lo principal institut de nostra religió, per lo qual fonch forçat
que ells posassen los manaments que diguí, que de altre manera no s’i
podia posar lo remey que convenia. Y assò no feren ells per no afavorir
al studi y a les lletres, sinó per reprimir las insolèncias y abusos que
per occasió d’elles y avia. Y axí, estigué tot en son lloch.
No1626 sé yo si de aquesta hystòria resultà que lo pare prior se
emmaleltís y vingués a morir-se, que algunes vegades se succeexen per
cosas de manco importància
p
sentir-se molt los hòmens y pendre’ls una
p esta causa
malencolia dee què vénen a morir-se. No sé yo que succeís per
la mort del pare prior, sinó que és imaginació que pot esdevenir-se.
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dia de la Assumptió, aprés de prima, lo soterraren ab molt sentiment
per aver perdut en ell pare de qui tenien tanta satisfactió, que donava grans esperanças avia de ajudar molt a esta casa ab lo exemple y
religió que avia sempre mostrat. Fonch la sua mort a 14 de agost de
1542, avent1627 regida aquesta casa sols divuyt mesos. Cujus anima
requiescat in pace. Amén.

1627. Segueix
gueix sol ratllat.
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[p. 249] Trienni del pare fra Alonso de Guadalupe1628 {1542-1545}
Per la mort del pare fra Pere Josa, que com vérem no acabà son
trienni ni fonch prior d’esta casa sinó divuyt mesos, estigué aquest
convent sense prior quasi dos mesos, perquè agueren de avisar al general de la mort del pare prior, com se acostuma, y ell agué de enviar
conﬁrmadors. Lo qual no·s pot tant prest effectuar per estar tant lluny
lo general, o esta casa de allà a ont ell residex. En ﬁ, ells vingueren
—no he pogut saber de ont ni qui foren— y entrant los electors en lo
acte de la electió, procuraven que lo prior fos de casa. Però los conﬁrmadors los desenganyaren, dient-los que no perdessen temps, que
d’esta vegada no podien fer prior de casa y que tal instructió tenien del
pare general. Vista la resolució dels conﬁrmadors, elegiren los religiosos
d’esta casa per son prior al pare fra Alonso de Guadalupe, profés de
Nostra Senyora de la Estrella. Fonch la electió a 14 de setembre
de 1542. Y anà lo pare fra Antoni Joan a cercar-lo y partí lo mateix dia.
Y entre anar y venir estigueren tres semmanes, que no fonch molt per
aver-hi més de vuytanta lleguas, o aquexas, y creuria yo que al dia de
vuy més que fer y auria y més temps aurían menester per arrancar las
raels, que tenim
nim tots posades molt fondes. Conﬁrmaren al pare prior
a 12 del mes de octubre de 1542.
sió que y agué per a que elegissen1629 aquest pare, essent
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hera en la orde y axí, entenien que en aquella los convenia fos prelat
d’esta1630 casa, praesupposat que no·l podían fer de la matexa casa.
Altra rahó y agué, y pense que fonch la principal, y és que fonch
notada esta casa per occasió del studi o estudians, com vérem en lo
trienni passat y poch ha, de demasiada distractió y1631 poca recol·lectió,
de què estava lo general molt ben informat. Y com Nostre Senyor
fonch servit [p. 250] que lo pare prior morís poch aprés de passada
la visita, tenia nostre pare general encara las spècies del negoci de la
visita molt vives.
Y axí, se tingué sospita que quant donà o envià lo poder als pares
conﬁrmadors de aquesta electió, los donà orde que en ninguna manera
donassen per prior a ningun ﬁll d’esta casa, que ha tenir llibertat, ell la
tinguera millor de estar-se en sa casa perquè, si bé·s mira, trobaran los
curiosos que esta casa, ab cent y vint-y-nou anys que avia que estava
fundada ﬁns ara, no avia tinguts sinó dos priors fora de casa que la
governassen, que foren lo pare fra Jaume1632 Tàpies y lo pare fra Guillem Fuster, y estos, professos del monestir de Vall de Hebron, com
està notat y advertit en sos triennis, y los demés éran estats ﬁlls de la
pròpria casa; y particularment ara, novissime, des del primer trienni
del pare fra Augustí Gualbes, que fonch per los anys de 1498, ﬁns al
que ara estam de 1542, que foren quoranta-y-quatre anys, sempre fonch
governada per ﬁlls que la matexa casa se aviat criats.
Y tals, que tots foren grans sancts, com de tots ells se fa memòria,
no tant llarga com ells merexen, en lo quart llibre de nostres chrònig
ques, que cert fonch cosa admirable y de q
què he tinguda
particular
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las ovelles,1633 a ont se són1634 criats tots junts, lo que li falta a l’estrany,
a qui se li passa molta part del temps en tentar los polsos1635 de cada
hu; y moltes voltes se subiecte al parer y consell del més impertinent
y que manco sap de les coses de la casa; y altres rahons semblants,
que no y ha per a què detenir-nos en elles, sense altres externes que no
són de poca consideració en lo que toca al temporal y govern exterior
per ser molt different lo modo, axí en lo temple de les terres com en
lo cultivar, que és molt different.
Y cada terra té [p. 251] son modo, com los matexos priors y frares estrangés conféssan clarament, perquè voler conrrear estes terres
segon<s> lo estil que tenen en València y Aragó seria desatino; y aver
de governar de la manera que en Castella seria gran dany d’estes cases,
perquè allí tot està a càrrech dels pares procuradors y altres ofﬁcials
que residexen y estan en casa, y los pares priors descuyden en ells. Lo
qual assí no·s permet, que com los procuradors de ordinari no estan
en casa, sinó en Barcelona, si los matexos priors, y en sa absèntia los
vicaris, no miren per las malles, per estar las casas pobres y tenir poca
renda, en dos paraules estaran perdudes y destruydes.
Fonch, donchs, lo pare fra Alonso de Guadalupe lo terçer prior que
tingué esta casa que no fonch ﬁll d’ella y lo primer de nació castellana
que agué, ni sabem ﬁns en nostres dies, des de que està fundada, n’i
aja hagut altre, perquè per la bondat de Nostre Senyor sempre en la
Corona de Aragó hi <ha> agudes persones graves de gran observància
y religió, y dignes d’estes dignitats y majors ofﬁcis, com la experiència ho ha mostrat y u vem de cadaldia, de qui poden llançar mà quant
no poden elegir
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T
digres
he fet per a donar rahó y per saber la causa per què los religiosos de
aquest convent
nt elegiren en prior aquest pare castellà; y per
p desculpar
als electors, sii alguna culpa y avia; y també perquè sapiam que elegiren
una persona benemèrita,, de g
gran
valor,
bondat
ran va
ra
alor,
lo
or,
r b
o dat y religió, y com a tal ne
on
fan memòria nostres chrò
chròniques
catàlogo
sancts y personas
r niques een
rò
n lo cat
atàlogo dels sanc
at

1633. Molt
olt possiblemen
possiblement
nt eell cron
cronista
on
onist
nist
sta
a faci
fa refer
referència
erència a l’obra de sant Tomàs d’Aquino
er
Super Ioannem, concretament al
al capítol
cap
píto
ítoll 10,
10,
0 en
en què
è comenta
comenta la paràbola
paràbol del bon pastor
(Jo 10). Hi ha fragments
s’insisteix
conegui les
agments en què
uè s’insi
siste
si
steix
ste
x en la necessitat
nec
ecessitat que el bon pastor
ec
pa
seves ovelles: “Primo
rimo quidem quo
qu
quod
d oves
ess co
ccognoscit.
ogno
g scit.. U
gn
Unde
nde dicit, quod pro
proprias oves vocat
nominatim: in quo ostendit cog
cognitionem,
og
gnit
n ion
ni
i nem,
em,
m ett famil
ffamiliaritatem
fa
amil
m iaritatem suam ad oves. Illos enim
ex nomine vocamus
mus quos fami
familiariter
miilia
iarrit
itter cog
cognoscimus”
og
gnos
o cim
mus”
u (lectio 1). S’ha de tenir en compte
us
que l’orde imposava
sava la doctrin
doctrina
na ttomista
omiista
om
ta en l’l’ens
l’ensenyament
ens
nsen
nseny
n ament (“En el capítulo
cap
general de
1510 se ordenó y mandó que en los
los cco
colegios
oleg
egios
eg
ios y est
ios
eestudios
ssttudi
u os de nuestra ord
orden se lea y siga
la doctrina de santo
anto T
Tomás, y no otra”, Constituciones, p. 106).
1634. són,
n, al manuscrit con.
1635. polsos,
lsos, al manuscrit polsols.

444

CARLES DÍAZ MARTÍ

senyalades en virtut que y agué en lo monestir de Nostra Senyora de
la Estrella, perquè fonch lo exercici que tenia de sperit y devoció, y
molt occupat y recollit en la celda, com diré a la ﬁ de son trienni.
Conﬁrmat lo pare prior —perquè tornem a l’estil ordinari que
portam en aquest llibre—, entraren en electió los religiosos de aquest
convent per a fer los ofﬁcis y isqué vicari1636 lo pare fra Pere Alzina,
y és esta la quarta vegada, aprés de ser estat dotze anys prior, nou en
lo monestir de Sanct Gerònym de Vall de Hebron y tres d’esta casa; y
axí, no tindran de què quexar-se los de aquesta hera si·ls succeex cosa
semblant, y si tenen pacièntia, imitaran a un sanct home com lo pare
fra Alzina, que en tot estava resignat a la obedièntia y a la voluntat
divina.1637 Feren procurador al pare fra Antoni Joan, que ya tenia en
aquest temps quinze anys de hàbit.
Feren tres caxers o arqueros, cosa que encara no se era vista en
esta casa —ni crech que aprés; al manco, ﬁns a nostros dies no se és
usat. Lo primer y principal entre ells1638 fonch lo pare vicari; lo segon,
lo pare fra Pau Blanch; y lo terçer, lo pare fra Joan Fonoll. La causa
per què lo pare prior volgué que y agués tres caxers no la sabem formalment. [p. 252] Poria ser que en sa casa se devia usar axí perquè,
com la constitució diu que de tres claus que y ha de aver en la arca
tinguen les dos los qui lo convent senyalarà o elegirà y lo prior tinga
la tercera o que la acomane a qui li parexerà,1639 a ell li paregué no
tenir-la ni comanar-la, sinó que eligissen altre que la tingués en son
lloch, perquè no·l notassen al principi que mostrava més favor a uns
que a altres, que algunes vegades, ab1640 manco occasió que no1641 és
aquexa, se fan
procurador al pare fra
n semblants judicis. Feren segon procurado
Joan Puig, que
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passat.
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frare de un natural apasible y graciós en tot lo que feya, y en particular
tenia gràtia en servir los malalts, en què l’emplearen los prelats veent
son bon modo, que segons me digueren los ancians d’est convent, ab son
ofﬁci era cuydadós y ab sos donayres y gràties par que llevava la mitat
del mal als patients. Lo segon fonch lo pare fra Jaume de Planella,
natural de Castellnou, de la vegueria de Moyà, y de linatje principal
y de solar antichs de Cathalunya, com vuy són tinguts y reputats per
tals en Talamanca,1643 y fonch un frare molt honrrat, de qui en son
lloch se farà més particular memòria.1644
Lo tercer fonch fra Onophre Bosch, natural de la ciutat de1645 Vich,
de bon linatje y de pares molt honrrats. Però per aver-se-li alterat lo
enteniment, no pogué ajudar a portar los treballs de la religió ni servia
en cosa de importàntia, si no és en manjar y llegir a la segona taula,
si li venia de grat. Y algunes vegades si·l volían apretar, donava prou
pesadumbre; y altres, com estava més en si o menys turbat, servia de
entreteniment a alguns que estaven melancòlichs y trists, com solen
fer los qui tenen falta de la millor ahina de casa.
No he trobat en los llibres de aquest temps que sien fetes coses de
molt tomo y1646 de importàntia, encara que en lo que toca als comptes
mostrava lo pare prior ser curiós, perquè féu posar les summes a la
darreria de les terçes y a la ﬁ de l’any tot lo que·s gastava. De una
sola cosa entench que y agué prou cuydado, que fonch donar vestuari
als religiosos,1647 y assò ab prou cumpliment, perquè·s compraren dos
blanquets, 22 canes de burell.
Algunes1648 persones
p
principals
p
p
vingueren
g
a visitar esta casa, entre
les quals fon lo cardenal de Sevilla,1649 que fonch a 7 de nohembre de
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1542, y manà donar pietança al convent. Lo1650 duch de Cardona no
s’oblidà d’ella, com feya abans, que vingué lo dia de la Assumptió de
Nostra Senyora de l’any 1543, y donà tres ducats en or de charitat.
Lo marquès de Aguilar,1651 virrey de Cathalunya, començà a venir en
esta casa en l’any de 1545 y donà de cha-[p. 253] ritat set lliures. Y de
aquí avant anà continuant ab sa devoció y aprés començà una obra
principal en esta casa, de què faré memòria en son lloch y temps (folis
468=486).1652
Ya ﬁu memòria en lo trienni passat del pare fra Pere Josa (pàgina 432)1653 com lo senyor don Joan Miralles, archebisbe de Thesalònica,
morí en lo nohembre de 1541 y·l soterraren en lo present monestir,
en lo carner del mitx de la yglésia, per no aver feta la sepultura que
desijava fer en vida en la capella major de nostra yglésia. Y com aprés
de sa mort los marmassors que ell dexà en son testament se portassen
molt negligentment1654 ni·s curassen de executar lo que ell manava, y
veent lo pare prior que en lo monastir se avían fetes las exèquias del
senyor archebisbe ab molta solemnitat —lo dia de l’òbit, dient-li vigília
de nou lliçons, y llaudes aprés de la missa de1655 enterro, lo dia novè,
y cap d’any, y un trentenari de misses— y no pagaven los marmessors
cosa ninguna, determinà de despertar-los y dir-los que cumplían mal
ab la obligació que tenían en son ofﬁci y que corresponían molt mal
a la voluntat del senyor archebisbe, de qui ell tenia tanta conﬁança, y
altres rahons semblants, etcètera.
Oydes estes rahons dels marmessors y considerant que tenían
molta rahó de zelar una cosa com aquexa, posaren faldes en cinta y
donaren ordee en que·s fes lo carner y sepultura y la làpida
làp
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sepultura y novena y cap d’any per aver-los donat lo senyor archebisbe
en vida quatre robosters.
Però lo convent pretenia, com era la veritat, que·ls avia donats
llíberament, sens tenir segona intenció a que anassen en paga de ninguna cosa, per lo qual determinà lo pare prior de ajuntar capítol. Y
junts, los digué lo que passava; y com diverses vegades avien demanats
al<s> marmessors del senyor archebisbe las cent lliures que dexava en
son testament per un anniversari y que may [p. 254] les avien donades;
y que temia que si traslladaven lo cors del senyor archebisbe en lo
altar major, en la sepultura pròpria, ans que los marmassors fessen
lo que tenían obligació, que may ne aurían torn ni volta ni per ventura
ningun diner, segons se mostraven estranys en aquest negoci; y que
per ço·ls avia juntats a tots, perquè li donassen consell com se avia de
portar en aquest negoci, de manera que, fent ells1656 lo que pretenían,
no·ls pasassen les mans devant la cara a ell y al convent y que no
tinguessen <de> què burlar-se dels religiosos d’esta casa.
Los quals determinaren que en ninguna manera translladassen lo
cors del senyor archebisbe a la capella major, en sa sepultura pròpria, ni
li posassen la làpida damunt de la sepultura ﬁns a tant los marmessors
de la ànima de dit senyor pagassen per la sepultura y lo demés de las
exèquias y misses se avían dites en esta casa —sinquanta lliures— que
ell dexava en son testament per aquest effecte; y aguessen girades les
cent lliures en la taula per esmerçar per lo anniversari que dexava fos
celebrat cada any en lo present monestir. Fonch esta determinació a
trien
28 de octubree de 1542, tantost al principi de aquest trienni.
Y perquèè los marmessors no pagaren ni una cosa ni altra, restà lo
negoci indecíss o suspès més de dos anys. Però aprés, a 27 de dezembre
de 1544, se modiﬁcà y moderà aquesta determinació, perquè
los marper
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er
que tenen més
és l’ull a l’interès
l’in
nte
t rès que
qu
ue no
n feren
ferren
e aquells sancts
sanct pares—; y·s
burlaren de tal
tracte;
al manera dee trac
cte
te;; y en
eencara
ncara
a estimàran més ssoterrar-lo per
amor de Déu que pendree aque
aquella
giraren los
ellla ch
ccharitat
aritatt ttan
an tènue. També
T
Tamb
marmessors les cent lliu
lliures
per
anniversari
ure
ress pe
er lo
o a
ann
nn
nniv
niv
iveersari perpètuo. Y axí, llavors
traslladaren lo
major y li posaren
o cors del senyor
sen
enyo
en
yo
y
or archebisbe
arrcch
hebis
eb
bis
isbe
b en lo altar majo
be
la làpida que està esculpida
encara
esculpi
pida
pi
da ab
ab ses
sees armes
a me
ar
mess damunt la sepultura,
sepu

1656. Segueix
gueix q ratllat.
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que de alguns anys a esta part està cuberta per les rahons que·s diran
a son lloch y temps,1657 pàgina {..}.1658
[p. 255] Una sepultura y agué en aquest trienni de la senyora
Gerònima Tost, per la qual donà son1659 marit de charitat sinch lliures. També cantà missa nova lo pare fra Mathià Martí, en què y agué
gran gasto y gran festa, y·s rebé de la offerta més de deu lliures en
comptans,1660 que segons axò molta gent vingué ab aquexa occasió.
Per mort de mossèn Benet Joan, notari de Barcelona1661 y pare del
pare fra Antoni Joan, frare profés del present monestir y ara actualment
procurador d’esta casa, pervingué una herència a est convent per aver
substituït lo dit mossèn Benet Joan a son ﬁll, lo pare fra Antoni Joan.
La qual substitució tingué lloch, com més llargament està continuat en
lo1662 Llibre de les Misses (foli 81). De la qual herència agué esta casa
un camp, que·s diu vulgarment lo Campet de les Banyes, del lloguer
del qual ne reb lo convent quoranta1663 sous, encara que aprés lo an
acensat per dits quoranta sous a misser Joseph Mur y ell lo vené a
mossèn Gaspar Càrçer, del qual ha molts anys ne reb aquest convent los
quoranta sous. Sense esta pessa de terra rebé lo pare prior en aquest
trienni,1664 de la matexa heretat, al peu de cent lliures en comptants de
mobles se veneren en lo encant. Y ab tot axò, ne romangueren alguns
per esta communitat, com foren molta roba de lli y de llana, draps
de ras, catifes, llansols, tovalles, cadires, taules y coses semblants, que
valien més de altres cent lliures, de què se provehiren les ofﬁcines de
casa, que·n tenien prou necessitat, y·s partí lo millor que pogueren
entre la sagristia, enfermeria, hostaleria, refetor y cases de Barcelona.
1657. La
a làpida fou descoberta després d’uns treballs de de
desenrunament de
l’antiga església conventual de Sant Jeroni de la Murtra. S’hi pot lle
llegir la inscripció
Sepultura R. Ioannis
nnis Miralles, Dei gracia archiepiscopi Thesalonicensis, qui
q obiit die XVI
mensis novembriss anni MDXXX
MDXXXXI.
en pal amb
XXI
XI.. Sota
Sota
ota de
de la
a inscripció
iin
nsc
scrip
scripc
scr
ip ió hi ha l’escut, partit
p
un mirall a cada
episcopals:
a costat, coronat
coron
nat per dos ssímbols
í
ím
ímb
ols eep
piscopals: la mitra i l’estola (Jaume
AYMAR I RAGOLTA, “Carles I i Feli
Felip
eli
lip II a Sant
ant Jeroni de
d la Murtra”, p. 19).
19
1658. S’indica
ndica amb {..}} u
un
n espaii en
n bla
b
blanc
nc al manuscrit per al nú
número de pàgina.
L’autor, però, no féu més referèn
referències
ències post
èn
posteriors
osteri
os
ost
erior
eri
ors
or
r a la sep
ssepultura
ultura de Joan de Miralles.
1659. Sepultura
pultura de la ssenyora
enyora
a H
Hier
Hierònima
ieeròni
ier
òn ma T
Tost,
ost, escrit al marge dret.
1660. 10 lliures del par
pare
a e fra
ar
a Math[ià]
Math
th
h[ià
[i ] Mart
Martí,
a í, escrit al marge d
ar
dret per una mà
diferent de la de l’autor. La darrera
dar
arrera p
ar
paraula
araula
ara
la
a queda
q eda incompleta
qu
i completa perquè arriba
in
a
al ﬁnal del
marge de la plana
a del manuscri
manuscrit
ritt i hi ha un
ri
u forat
fo
en
n una lletra.
1661. Elss Joan eren una
na fa
na
ffamília
míl
í ia
ia vin
vincul
vi
vinculada
cul
cu
ullada
a
ad
a l’oﬁci notarial. No tan sols el pare
del frare Antoni Joan, Benet Joan,
Joan
oan
an,, fou
fou
u notari,
notari
no
not
ari
ri,, sinó
sinó
in que també ho ere
in
eren l’oncle Antoni
toni (Jordi GÜNZB
ÜNZBERG
BERG
G I MOLL
OL
L , Los
Lo n
notarios
no
tarios y su organi
organización social en
Benet i l’avi Antoni
Barcelona, 1275-1544,
1544, p. 466, 5
540).
40)
4
0).
1662. herència
rència del pare fra Antoni Joan, escrit al marge dret.
1663. Càrcer,
àrcer, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
l
1664. Mobles
obles de la herència, escrit al marge dret per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
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A més de axò, quant cantà missa lo pare fra Antoni Joan, rebé
la casa d’ell un plat de plata, dues canadelles y un salpasser també de
plata. Del plat y salpasser encara vuy en dia nos ne servim en los dobles
majors; las canadelles se desferen per a millorar-las,1665 com veurem ab
altra occasió.1666 També de la matexa herència agué dues cubertes de
setí carmesí folrrades de tafetà blau, que també servexen de cobrir lo
missal y capitulari quant lo prelat fa lo ofﬁci de hebdomadari. També
uns1667 agnus y líneas molt bones. Més, ne té lo convent un censal de
proprietat de dos-centes lliures y de pensió de deu lliures, que rebia
ans a 1 de nohembre sobre lo General de Cathalunya, y aprés fonch venut a carta de gràcia per neces-[p. 256] sitats de casa y aprés fonch
quitat a 21 de maig de 1550. Altre1668 censal reb de set sous de pensió
sobre una vinya que era d’en Thomàs Esteve, ﬂassader, la qual pensió cau a 23 de febrer.
Estas cosas són las que aquest convent1669 heretà per occasió y
comtemplació del pare fra Antoni Joan, lo qual, per tenir parents richs,
se provehí de molts y bons llibres y curiosament enquadernats, perquè
tenia particular affectió a estudi, pròpria affectió de religiosos y de
gent que desija conèxer y amar a Déu, Nostre Senyor, dels quals llibres
gozà en esta casa molts anys. Però aprés ya de ser estat dues vegades
prior d’esta casa y aver tinguts altres ofﬁcis en ella, com veurem per
avant, y tenint ya molts anys de edat y religió, li donà gana de anarse’n a Sanct Lorens d’El Escurial, que com llavors encara no y avia
ﬁlls de la pròpria casa, sinó frares jóvens, gustava lo rey Philip segon,
qui anava fent aquella casa, que y anassen religiosos ancians de altres
cases, entre·lss quals y anà lo pare fra Antoni Joan.1670 Y p
provà molt bé
en aquella casa
asa y portà-se’n estos llibres de què vaig die
dient, que eren
molt bons y curiosos.
Y com lo
o dit pare féu professió en aquella casa —los
—lo llibres éran
de esta, pu<i>x
acquirits
d’ella—, volgué ell,
>x los avia a
cq
qui
uiri
ritss eessent
ri
ssen
ss
entt ﬁl
en
ﬁl y profés d’ella—
ﬁll
per no privar-se
-se d’ells, que
que·s
u ·s pagasse
ue
pagassen
sen a es
esta casa. Y axí, concertà
c
ab lo
rey que mirassen
aquells
llibres
lo preu
ssen lo que vvalien
alien a
qu
uells lli
libres y que enviassen
li
envia
a est convent.. Y paregué
paregué-li
é-li al p
pare
arre ffra
ra Ant
Antoni
n oni Joan que eera millor que
1665. millorar-las,
illorar-las, al man
manuscrit
ma
usccrit mil
millarar-les.
mi
i lar
la ar-less.
1666. Vegeu
geu pàgina 768
768.
68.
68
1667. Censal,
ensal, escrit al ma
marge
rge d
dret
drret
ett per
pe u
una
un
a m
mà
à diferent de la de ll’autor.
1668. Censal,
ensal, escrit al ma
marge
m
arge
rge
ge es
esquerre
qu rrre
que
r per
re
peer una
p
una mà diferent de la de l’autor.
ystòria de lo que
ue pa
p
ssà
à ab lo
o pa
p
re fra Antoni Joan, escrit a
re
1669. Hystòria
passà
pare
al marge esquerre
rent de la de l’au
’au
autor
au
to
tor
or.
per una mà diferent
l’autor.
1670. Antoni
ntoni Joan va professar a San Lorenzo de El Escoria
Escorial l’any 1574, on
hi va morir el 5 de setembre de 1581 (Fernando PASTOR GÓMEZ-CORNEJ
ORNEJO, Las memorias
sepulcrales de loss jerónimos de San Lorenzo del Escorial, vol. 1, p. 395)
395).
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u enviàs ab alguna bona pessa y, axí, féu fer en lo matex Escurial un
reliquiari de plata, que té a cada cap un àngel que susténtan una arca
de plata, dins la qual y ha al mitx un vàcuo per portar lo sanctíssim
sagrament quant és menester a algun malalt; y sobre la caxa, un vericle
ab uns agnus-dei il·luminats; y més amunt, una creueta, tot lo qual és
sobredaurat y ben macís, encara que molt llano. En paga dels matexos
llibres també envià la Bíblia Règia de Ario Montano,1671 que val molts
centenars de reals, y són llibres molt estimats, encara que alguns que
sabien los llibres que tenia y se’n portà allà lo pare fra Antoni Joan
estimàran més que·ls aguera tornats a enviar que no la vàlua d’ells.
Però ya està fet y no·s pot remediar. Tot assò he dit assí perquè de una
vegada sabessen lo que ha rebut y té esta casa per respecte del pare
fra Antoni Joan ab la occasió de la herència de son pare.
[p. 257] Com lo pare prior no era ﬁll de casa ni natural d’esta
terra, no gozà empendre moltes coses, perquè és difﬁcultós negoci
tractar totes les coses per terçers y aver de conﬁar de persones de qui
no tenia1672 molta experiència. Y axí, no féu sinó conservar las cosas
de <la> manera que las trobà en lo temporal y tingué gran prudència
en son govern. Y encara que no féu grans obras, tingué gran tino en lo
balans de la casa, de manera que la dexà molt rodonida y, com diuen,
tant guanyat com despès, com se veu en los llibres a la ﬁ del trienni.
En lo que més se senyalà lo pare prior y mostrà gran exemple
y religió fonch en estar molt recullit, no sols en anar fora casa, que
no isqué d’ella en son trienni sinó dues vegades —la una perquè l’envià a demanar lo duch de Cardona, estant mal, per a confessar-se; y
l’altra, per altre
tre negoci de molta importància que no he pogut saber
què era—, ni en casa a penas lo vèyan fora de la celda, si no és per
anar al chor, de què tingué també gran cuydado que·s se
seguís ab gran
rigor, o al refetor.
fetor. En acabar la nona, se detenia alguna mija hora ab
alguns religiosos
osos en conve
conversació
vers
ve
rrssac
ació
ació
óy
y,, p
passant
pa
ass
ass
ssan
ant aquella, se des
despedia y tenia
sol·licitut en que tots se rrecollissen
ecollissen
e a sas
en
as celdas. Y ell lo primer, que
de ordinari estava
occupat
y,, quant se can
cansava, escrivia
stava molt o
ccupatt en
n sstudi
tudii y
lletra de chor,
r, y molt b
bé,
é, de qu
quii ttenim
enim las sacras de q
què vuy usam
en las missass y altres cos
coses,
o es, per
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p r les
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l s quals
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qual
a s era molt volgut
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volgu de tots los
religiosos.

1671. Bíblia
blia poliglota o règia
rrèg
ègia
ia que
ue F
Felip
elip
eli
p III va conﬁar a Benito Arias Montano
(1527-1598), quee va fer quatre
ree llargues
lllarg
argu
argues
ue
ues
es estades
estades
es
estad
tad
ad
deess a El
El Escorial relacionades
relacion
amb la biblioteca monàstica
ica (Quintín ALDEA, Tomás
T
MARÍN i José VIVES, Diccion
Diccionario de historia
eclesiástica de España,
spaña, vol. 1, p. 90-91).
1672. tenia,
nia, al manuscrit teniu.
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Y quant anaren a capítol general, demanà lo convent que no·ls fos
llevat lo prelat ni l’absolguessen del càrrech. Y respongué lo difﬁnitori
que estaven molt ediﬁcats de tal petició y que se’ls concedia, ab tot
que·l pare prior avia demanat que l’absolguessen d’ell. Finalment, ell
acabà son trienni com desijava.1673

1673. Segueix a continuació Lo pare Francesch Talet me apar que se equivocà
en los anys que diu atràs, foli 168 (43 al manuscrit), que fou consagrat lo nostre capítol,
perquè millor se pot crèurer lo que he trobat notat en foli CLV y a l’últim del llibre
anomenat Episcopologium Barcinonense y, axí mateix, en lo llibre Diago, capítol 24, in
corpore libri, a hont diuen com lo Il
Il·lustríssim
lustríssim Senyor don Joan quint de Cardona y lo
115 bisbe de Barcelona
rcelona al primer de febrer 1546 digué la primera missa
mis en la capella
y altar de nostree capítol, lo qual consagrà y beney los clastros. Y lo mateix dia morí
en la torre Pallaresa
aresa y portaren son cos ab gran llanto de tots per sas
sa virtuts. Y fou
enterrat en la seu
u de Barcelona. De a ho<n>t se col·ligeix que succey lo trienni del pare
fra Joan Puitg, que és lo següent. Les referències emprades per l’autor d’
d’aquesta anotació
són les següents: Joan CORBELLÓ
LÓ
Ó, Episcopologium
Epis
pii cop
cop
opolo
olo
ologiu
og
giu
iu
um
m barc
b
barcinonense.
a inonense. Barcelo
Barcelona: Typographia
Antonii Lacavalleria,
“Tandem,
eria, 1673, p. 155,
1
155, on diu,
diu
u, referit
referit al
a bisbe Joan de Cardona,
Ca
cum Antistitis essent
admiranda
omnia,
Sancti
Hieronymi
claustris novam pro
ssent admirand
da o
mnia, San
Sa
cti Hiero
er nymi Mirtetae clau
consecratione celebravit
ebravit Missam,
m, et eodem
m,
em
m die
dii suam
m Fama mortem, scilicet
scilic die prima Februarii, anno millesimo
llesimo quingentesimo
quingeentesimo quadragesimo
qua
uad
dragesimo
mo sexto”; i Francisco DIAGO, Historia
de los victoriosíssimos
ssimos antiguos
os condes
des
e de
de B
Barcelona.
arcelo
ona. Barcelona: S. de Comellas, 1603,
p. 313, en què s’explica
Cardona
explica que Joan
a de Ca
an
Cardo
d na
do
a ““murio
murio
o en la Torre Pallaresa en el primero de
febrero del año siguiente
iguiente en el qual
qual
u dia
diia avia
avia
a dicho
di
missa
missa nueva en el capítulo
mi
cap
del claustro
de san Hieronymo
o de la Murta”.
”. L’únic
”.
L’únic ssegur
egu
eg
gurr q
que
ue es p
pot
ot extreure d’aquest
d’aquestes fonts és que el
bisbe Joan de Cardona
rdona celebrà mis
missa
mi
issa
sa nova
nov
ova een
n eell capítol
ccapí
ap
a
apí
p tol del claustre de Sant
Sa Jeroni, ja que
tan sols Joan Corbelló
orbelló fa referèn
referència
èn
ncia
ci a la
la consagració
co sag
con
aggrac
ració
ació
i dels claustres, mal
malgrat que es basa
ranscrit de Francisco
Franc
an
n isc
iss o D
iaggo,
o on
o no
no s’hi
s’hi diu res. Considerem
Conside
en el fragment transcrit
Diago,
que aquesta
informació no invalida
nvalida l’aportada
ada
da anteriorment
an
anter
anter
te ior
ormen
men
m
ent p
ent
per
er Francesc
F ncesc Talet sobre la benedicció del
Fra
claustre i la consagració
sagració del capítol l’any 1457. No tan sols perquè no són
s
en si contradictòries, sinó perquè
rquè és estrany que Francesc Talet confongués el segle en què havia estat
escrita la font d’on
on procedia la dada, que eren els llibres de despeses de m
mitjan segle XV.
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[p. 258] Primer trienni del pare fra Joan Puig1674 {1545-1548}
Dos dies aprés que acabà son trienni lo pare fra Alonso de Guadalupe, fonch elegit en prior lo pare fra Joan Puig, natural de la ciutat
de Vich y profés d’esta casa, lo qual tenia ya experiència de negocis,
puix era estat procurador dos voltes, y tenia ya de religió vint anys,
lo qual fonch conﬁrmat a 15 de octubre de 1545, a les vuyt hores de
la matinada. Los conﬁrmadors de aquesta electió foren lo pare fray
Alonso de Alcáçar, que devia ser castellà, y lo pare fra Adrià Villell
—crech1675 que era profés de Sancta Engràcia de Çaragoça per certs
indicis que he trobats en los gastos que·s feren. Donaren-los per1676 lo
gasto del camí setze lliures y setze sous. Elegiren en vicari al pare fra
Pere Alzina1677 —és esta la quinta vegada— y en procurador al pare
fra Augustí Sumas, y era de prou bona edat per a trafegar ab aquest
ofﬁci, perquè tenia quinze anys de religió. En segon procurador elegiren al pare fra Saturní Castelló. Caxers foren lo pare vicari y lo pare
fra Gerònim Ubach.
Donà l’hàbit de la sancta religió lo pare prior a set frares. Lo1678
primer dels quals fonch fra Álvaro Calderón de la Barc
Barca, natural de
la vila de Aguilar
uilar del Campo, del regne de Castella. La occasió que
y agué per què
uè vingué a fer-se religiós en1679 esta casa aq
aquest castellà
fonch que, com
om era virrey de Cathalunya lo marquès de
d Aguilar, tenia particularr devoció a esta casa y freqüentava de venir a ella per a
recollir-se y comanar-se
omanar-se a D
Déu
é ssempre
éu
em
empr
mpr
pre qu
q
que
ue los negocis li d
donaven lloch.
Y com aquestt Álvaro Cal
Calderón
alderón es
al
ald
estava
stta
ava en
n son servey y li era patje, veari ab ell y p
aregué
é-l
-ib
é lo mo
m
do de viure de
nia de ordinari
paregué-li
bé
modo
dels religiosos.
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5 5ﬁ
54
ﬁns
ns lo any 1548, escrit per una mà diferent
de la de l’autor. 1545 i 1548 subratllats.
sub
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ub
s
1675. crech,
ech, al manuscrit
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it creu.
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1676. Vicari
cari lo pare fra
ra P
Pere
eere
r A
re
Alzina,
lzi
zina,
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1678. Hystòria
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esquerre per una mà
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1679. Virrey
rrey de Cathalunya, escrit al marge esquerre per una m
mà diferent de la
de l’autor.
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Y prengué-li devoció de ser frare y determinà de demanar l’hàbit al
pare prior, del que se estranyava en alguna manera per ser de nació
estranya.
Però lo dit Calderón se valgué dels remeys que podia, y és que
determinà de declarar-se a son amo, y·l supplicà que u demanàs en
son nom al pare prior y convent y li fos intercessor en aquest son bon
intent. Lo qual, vists los bons propòsits del jove, ho demanà al pare
prior que u tractàs ab lo convent, dient que ell ne rebria particular
[co]ntento. Y axí u féu lo pare prior y·l reberen, axí per demanar-ho
lo marquès com per veure la devoció del fadrí.
Y tenia parts per axò, y molt en particular per tenir una veu gentilíssima, y un regalat contralt, y habilitat de cant y contrapunt, que
segons diuen los qui·l conegueren, era contento y glòria de [p. 259]
oyr-lo, encara que y agué de alguns molta contradictió en sa receptió,
no perquè no tingués parts, que las tenia, com tinch dit, per a servir
aquest convent, y particularment per lo chor, sinó per ser castellà de
nació y estar molt apartat de sa terra, que la experiència nos mostra
que los que són de altres nacions par que no se apanyen tant fàcilment
a nòstron modo de viure y sempre tenen lo agre a sas pròpries terres,
que com digué aquell, Dulcis amor patrie. Y de aquí és que, aprés que
tenen alguns anys de hàbit, puix no se’ls permet tot lo temps que estan debaix de disciplina del mestre, procúran llicèncias de anar a sas
pròpries terras y, si allí prop y ha alguna casa de la orde, se resten
allà, que cert no·s pot negar sinó que los que tenen bon sentir senten
molt que, aprés de aver criat un subiecte en religió y s’és perfectionat
en la art o scièntia
communitat ha de
cièntia que professa, al temps que la comm
gozar de ses habilitats y religió se’n vaja a pasejar per altres
cases de
al
la orden y goze
oze del fruyt qui no l’ha sembrat.
Verdaderament
erament que en aquest pas no se enganyaren los religiosos
que reparaven
receptió
del
pare
Calderón y par que
n en la rece
epttió
ó d
el p
el
a e fra
ar
fra Álvaro Calderó
fr
prophetizàvan,
manco
coniecturaven,
de ser perquè,
n, o al manc
co ben coni
niectura
ni
ave
v n, lo que avia d
aprés de alguns
aquesta
n’anà a Castella
uns anys que
ue
e estigué
u een
ué
n aque
uesta casa, se n’a
ue
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monestir
Çamora;1680 y aquest
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on
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dit pare fra Álvaro Calderón tornàs a la casa de la primera professió.
Però no isqueren ab lo que pretenían, perquè respongué lo difﬁnitori, com sol, discretament, dient que no tenien rahó ni la petició
era justa, que puix en aquell convent avia consumida la vida y avia
servit1681 la major part d’ella a1682 aquella casa, que lo restant lo servissen a ell, si·n tenia necessitat —y podían-los dir que, puix avien
gozat de la fruyta, que rosegassen lo pinyol; y puix avían menjada la
farina, que guardassen lo segó—; y més féu lo difﬁnitori, que manà
a tots los qui avien vingut bé en aquesta petitió que rezassen unos
psalmos penitentiales. Y per ço, ell se restà en Çamora y allí morí molt
vell. He escrita esta hystòria en aquest lloch perquè per ventura no se
m’offerirà occasió de tractar ni parlar més del pare Álvaro Calderón
y també per a que si alguns dels ﬁlls de casa lligen assò, per ventura
miraran y repar<ar>an en rebre novicis de altres nacions per la rahó
sobredita y altres que la experièntia nos mostra.
[p. 260] Lo segon novici a qui donà lo hàbit de nostra sancta
religió lo pare prior fonch fra Pere Miquel, natural de la ciutat de
Leytora,1683 del regne de França, que fonch hu dels frares llechs proﬁtosos que ha tingut esta casa, y podem dir1684 de ell que fonch lo primer
que posà en trench y bon concert lo que toca al conrreu de les vinyes
y altres terres per a sembrar quinsevulla de llevor y llegumanuscrit Y
axí, tingué lo ofﬁci de cellerer des de novici ﬁns que morí, que foren
més de trenta-y-quatre anys, los que visqué en la religió. De qui per
ventura en altra occasió se diran altres coses.
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propòsit de nostra casa, y altre dels1687 actes capitulars y altres coses
que importaven per la clarícia de les coses d’esta casa.
Lo quart novici que vestí fonch fra Pere Gili, natural de la vila
de Blanes, del bisbat de Gerona, que tingué particular affectió a la
sagristia y, per ço, fonch molts anys sagristà y procurà tot lo que
bonament pogué en augmentar los ornaments y coses d’ella. Lo quint
fonch lo pare fra Francesch Rovirola, natural de Barcelona, que fonch
prior un trienni d’esta casa, com se dirà a son temps. Lo sisè
fonch lo pare fra Garau Altarriba, natural de la vila de Cervera, de
principal linatje, com vuy són los Altarribas.1688 Lo setè y últim fonch
lo pare fra Miquel Alzina, natural de Vich, que per distinguir-lo del
pare fra Pere Alzina, li deyen fra Alzinetes. Sense estos pares rebé lo
convent en aquest trienni un donat qui·s deya Pere Ros, y morí en
esta casa aprés de aver-la servida alguns anys.
Las obras que·s feren en aquest temps podem dir que més eren
reparos que altra cosa, [p. 261] puix1689 no·s llig que àjan fetes altres
obras de importàntia, sinó la botiga de les cases de Barcelona, que
tenia molta necessitat. Y no fonch tant poch lo gasto, que no s’i empleassen més de trenta lliures, que en ciutat costen més les obres que
fora d’ella per moltes causes. La escala per a pujar a la roberia se féu
en aquest trienni, que segons axò, abans devia de ser1690 de fusta, y lo
gasto fonch de poch momento per tenir los materials en casa. En la
cuyna se rompé una olla de coure de les grans y tornaren-la a buydar
de nou, y costà1691 vuyt lliures y onze sous entre les mans y coure que
s’i agué de affegir.
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temps, que·s féu per pagar un breu que impetraren de Roma, ab lo qual
se concedia facultat que poguessen commutar les misses de rèquiem
ab altres. No sé yo si fonch concedit aquest breu a tota la orde o si a
esta casa tan solament; los llibres no diuen sinó que pagaren al pare
fray Gerónymo de Aliviano quatorze lliures y mija per lo dit breu.
Altres1694 gastos se feren per coses de més importàntia y foren per
occasió de un plet que portava lo monestir ab los vassalls de Thous,
demanant-los que pagassen delme1695 y primítia de olives, de alls, de
llegums, de llavor de cànyem, de llana y altres coses, que may les
avien pagades, al qual resistien ells varonilment, pretenent no pagar
cosa ninguna. Però considerant que·s feyen grandíssims gastos per
una part y per altra y que seria cosa llarga la deﬁn<i>ció d’ell, com
solen ser de ordinari los plets de Cathalunya, cansaren-se uns y altres
y determinaren que entre lo senyor y vassalls se fes una avinensa y
concòrdia acerca de assò per les causes ya apuntades y per ser lo plet
molt dubtós, que llavors no y devia aver tants exemplars en la Real
Audièntia com y ha vuy.1696
Los pactes foren los següents, segons lo parer de misser Joan
Exarrat, que donà aquest consell: los vassalls de Thous avían de pagar
delme y primícia de alls y de tots llegums; y que fossen obligats a fer
lo oli al trull del senyor; y ningú d’ells pugue tenir trull particular ni
pogués fer oli en altra part —però lo senyor los avia de proveir de
totes les ahines necessàries per aquell menester, ço és caldera, casses,
etcètera, excepte lo animal per al trullar de les olives—; y los vassalls
aguessen de pagar al senyor de cada una quilmada de olives, que són
divuyt cortans,
s, mitx cortà; y més, que fossen obligats a pu
pujar la primícia de la verema
ema al castell y posar-la al cup del senyor sense
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Lo que més llastimà y donà gran desgust y pesadumbre no sols al
pare prior, però encara1698 a tot aquest convent en aquesta hera, fonch
un gran descomediment y atreviment que·s féu en Thous. Fonch lo
cas que, avent comès un vassall, qui·s deya Joan Riba, certs crims y
culpas per les quals lo avia fet posar en presó lo senyor don Garau de
Queralt, un ﬁll de l’encarcerat, que també se deya Joan Riba, com son
pare, perdé la patièntia y, juntant-se altres ab ell, anaren al castell de
Thous y ab força de armas trencaren les presons y tragueren violénment lo presoner. Del qual se sentí molt, com era rahó, lo senyor don
Guerau perquè, com aquest convent li tenia comès lo govern de aquell
lloch, era gran mengua y deshonrra sua no castigar un atreviment tan
grave com aquest.
Y axí, prengué aquest negoci com a cosa pròpria y mostrà en ell
son gran valor y pit, perquè féu estremades diligènties y no parà ﬁns
que entengué que lo dit Joan Riba estava en Castelló de Farfanya. Y
no sols lo féu pendre, però encara ell en persona y molts altres que
portava ab sa companyia anà allà. Y fonch necessari pendre una posta per executar ab diligèntia lo que pretenia y no li escapàs, y no és
manco sinó que se gastà molt diner en est negoci. Però tot fonch ben
empleat, puix dit senyor isqué ab honrra.
Y prengué al pare y al ﬁll Ribas y donà orde en que·s fulminassen
los processos. Y considerant sos demèrits, al pare condemnà a desterro, perquè los crims y culpes que avia comesses no eren tan graves ni
atroçes que meresquessen mort, y per ventura si no·l traguera son ﬁll de
la presó o ell no se n’anara, no l’aguera desterrat. Al ﬁll condempnà a
galeras, al qual
al no sols se li provà lo cas de aver rompudes
rompude les presons,
però aver cremats
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en son lloch y, axí, determinaren que se li donàs a dit senyor don
Garau quaranta ducats en or, axí per los gastos que avia fets com per
donar-li ànimo de que per avant castigàs als malefactors y rebel·les a
la senyoria; y que lo pare [p. 263] prior de part sua y de tot lo convent
li fes las gràcias y se li offerís a pagar qualsevols gastos, sols se miràs
per la honrra de la senyoria, que tant gravíssimament1700 la tenían
offesa alguns dels vassalls ab tan gran descomediment y poch respecte.
Del qual se encarregà lo pare prior de bona gana. Y ell, en presència del pare procurador, fra Augustí Sumes, li donà les quorantavuyt lliures y les rebé de bona gràcia, prometent de nou que miraria
per aquells vassalls y per la honrra del monestir com si fos cosa sua
pròpria; y faria justícia cumplidíssimament, com véu aprés per la experiència, que ell féu donar commissió a un criat seu, el qual, ab altre
companyó que elegí, se donà tant bona manya, que alcançaren lo ﬁ
que pretenien en perseguir als vellacos y sentenciaren los que avían
ajudat a fer aquelles maldats y vellaquerias. Lo qual al convent costà
entre unas cosas y altras, axí per camins com per despesa, notaris y
altres ofﬁcials, al peu de cent ducats.
Altra1701 occasió y agué per a gastar, perquè anà lo pare fra Antoni
Joan a Sicília per a cobrar certes quantitats y deutes de uns parents
seus —no alcançaria en estos nostres temps per ventura ab tanta facilitat llicència per una cosa com aquexa, y camí tant llarch y en què
se avia de passar la mar—, y gastà en aquest camí trenta-set lliures y
tretze sous. Y ab aquexa occasió passà a Roma y féu discretament, que
després no se li aguera offerta semblant occasió y ab diners de altri
prou li és llícit
it a una persona allargar un poch lo camí, particularment
pa
si són de parents,
rents, que ells ho tindran a bé.
Veritat és que mossèn Berenguer Cornet, que era a qui pertanya
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y nòlits, etcètera. En ﬁ, no y agué [p. 264] altre proﬁt ni utilitat sinó
que lo pare fra Antoni Joan anà a pasejar-se a Sicília y a Roma, de
què creuria yo que llavors alguns li’n tingueren enveja y ara a altres
no·ls pesaria los enviassen per occasió de manco importància, que
cosa natural és als hòmens desijar veure. Succehí aquest camí en lo
mes de octubre de 1547.
Per aver-se fets estos gastos y molts altres en esta casa, y principalment per no ser vingut1702 lo temps tant pròsperament com era
menester y aver faltat los manteniments per grans sterilitats de la
terra, en què·s cullí molt poch blat, /per lo qual/ fonch necessari que
lo pare procurador agués de anar a Empurdà a comprar blat per més
de cent sinquanta lliures. També agueren de comprar moltes càrregues
de vi, axí per lo convent com per la companya. Y axí, per estas causas se enderrerí y empenyà esta casa en molts ducats y·ls agueren de
manllevar a molts devots, com consta en les cartas cuentas del Llibre
del Pare Procurador.
Y aprés, per pagar estes manlleutes no tingueren altre remey sinó
demanar llicència al capítol general o al deﬁnitori que donassen1703
llicència per a empenyorar censals ﬁns a tres-centes lliures. La qual,
alcançada, ne empenyoraren dos: lo hu de dos-centes lliures y l’altre
de cent sinquanta que rebien sobre lo General de Cathalunya. Y també
se gastaren sinquanta lliures que cobraren de la herència de mossèn
Baldiri Manyà, vicari de Rexach, de qui aprés direm lo que y ha acerca
de assò. Y encara que en la visita següent se manà que depositassen
estes sinquanta lliures promptament per ser coses de misses y aver-se
de esmerçar, no y agué remey, ans demanaren llicència a nostre pare
general per a que servissen per a pagar1704 alguns deutes que y avia en
una herència del monestir, que fonch la torre que vuy ttenim davant
Moncada y abans
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diré més llargaca
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teniments tant cars del blat y del vi y trobar-se’n tan poch,1708 no era
molt açertat tenir despesas de mossos y pastors, que en aquexas temporadas en semblants grangerias, si bé·s compte lo guany y lo qu·és
gasto, trobaran que són tornados en tal [p. 265] granjeria. Y axí, restà
per totes estes rahons la casa molt alcançada de comptes y enderrerida.
Creu-se que no y avia molt bona administració en lo que tocava
als mossos1709 per ser1710 lo cellerer molt lliberal y massa companyó,
y los mossos no an menester altra cosa per aruynar prest una casa,
que són pijors que las sangoneras, que xúpan la sanch de l’home ﬁns
que·l té mort. Y segons yo entenguí dels matexos qui llavors estaven
en casa, totom tenia prou llibertat, y cada hu prenia lo pa que volia
y per ventura lo venían, com s’és vist altres voltes per la experiència.
Y axí, no y bastava res.
En aquest trienni cantaren missa nova dos religiosos. Lo hu fonch
lo pare fra Joan Dols, de qui no y agué molt proﬁt. L’altre fonch lo
pare fra Jaume de Planella y germà1711 de la baronessa de Erill.1712 De la
offerta tragueren tres lliures y dona Paula, la baronessa, féu una capa
de color morada a<b> unes vias blancas, y vuy en dia li diuen la capa
de dona Paula, y donà de charitat quatre ducats. També, per lo que
estigué malalta en esta casa, que llavors podien entrar las donas en la
hostelaria,1713 y la serviren1714 en ella alguns dies, donà trenta-set lliures.
També cobrà cada any lo pare prior vint lliures per la despesa de
fra Noph<r>e Bosch, lo qual, com conegueren que se avia transtornat
lo enteniment, sent encara novici, lo1715 pare prior, qui era llavors lo
pare fray Alonso de Guadalupe,
p , y lo convent lo volgueren
g
despedir; y
creu-se fóra molt acertat, que de innocents y de bèsties ve
velles may se’n
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trau lo cabal. Y agueren-ne sentiment sos parents, que eren gent molt
honrrada y de bon llinatje, y u tenien per afront que·l llançassen de
casa. Y per ço, concertaren que donarien cada any vint lliures en part
de son sostento y, axí, acudien cada any ab les vint lliures.
En aquest trienni tingué lo pare prior molts predicadors que també
li ajudaren1716 ab algunes charitats que rebien de sos sermons. Lo hu
fonch lo pare fra Antoni Joan, que predicà una quaresma en Badalona
y donaren-li quatre ducats per sos treballs. L’altre fonch lo pare fra
Gerònim Ubach, que predicà una quaresma en Mataró ab gran acceptació y exemple, perquè ab son aspecte sols parexia que predicava, per
tenir-lo de molt penitent y ser ell molt remirat y compost en ses actions, de què se ediﬁcaven molt1717 los seglars. Donà d’esta vegada a la
[p. 266] communitat quatorze lliures y vuyt sous sense altres sermons
que féu en la matexa vila, a ont li tenían particular devoció, entre any,
y particularment lo dia de Sancta Magdalena, en què allí fan gran festa,
y del sermó li donaren un ducat.
Altra quaresma predicà en Cervera, de la qual he trobat que·n
rebé la communitat denou lliures y setze sous. Y molts altres sermons
predicà, que segons axò, ell ho devia fer bé y devia tenir gràcia per
aquest exercici apostòlich, y ell també tindria affectió y molta gana
de exercitar-lo. Y plaguera a Déu no fóra tanta, perquè no succehira
lo que veurem en l’any 1550. Ab tot axò, predicà la última quaresma
de aquest trienni altra vegada en Mataró y li donaren quatorze lliures
y divuyt sous. Lo que succehí de tant predicar veurem en lo trienni
següent (pàgina <474>).1718
Lo1719 pare
are fra Damià Marruff, de qui en diverses pa
parts de aquest
llibre se an dites algunes coses —y últimament fonch en lo sisèn trienni del pare
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131723 sous que donà de altra charitat. Lo que resta a dir de aquest
bon pare veurem en lo trienni següent (pàgina 483).1724 Don1725 Carlos
de Cardona, abbat de l’Estany y prior del monastir de Sancta Anna
de Barcelona,1726 vingué assí a dir la primera missa —y fonch a 22 de
setembre de 1548— y donà per charitat deu escuts en or, que valgueren
en plata deu lliures y vuyt sous.
Mossèn1727 Baldiri Manyà, vicari de Rexach, morí en l’any de 1546
y volgué lo soterrassen en esta casa ab lo hàbit, per lo qual ne rebé lo
pare prior quinze lliures. A més de axò, lo dit mossèn Baldiri Manyà
dexà a Nostre Senyor Déu, a sa ànima y a1728 Sanct Gerònim de la
Murta1729 hereus de sos béns, volent se digués cada any un anniversari,
com vuy lloablement se diu, dexant per assò sinquanta lliures, les quals
volia fossen esmerçades en lloch tuto y segur per dit effecte, y lo demés
fos distribuït en misses. Y ab aquesta occasió, dels mobles que tenia
se provehiren les ofﬁcines de roba, en què·s trobaren sinch parells de
llansols, set tovalles, tres exugamans, divuyt torcaboques, una copa y
tres casses de aram, [p. 267] una casulla de seda negra ab càmit y lo
demés per dir missa, lo qual se posà en la sagristia. També se trobaren en dita herència alguns grans, com foren blat, ordi y civada, que
segons refferex lo Llibre de les Misses, fonch estimat en més de cent
lliures, sense las sinquanta que dexava per lo anniversari.
Com lo pare prior era natural de la ciutat de Vich y lo pare fra
Jaume de Planella tenia allí un cavaller deute seu qui·s deya mossèn
Monrredon, dels principals linatjes de aquella terra, y tingueren necessitat de anar allà per algun negoci —y
y per ser jove lo par
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y de las culpas,
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y prengué acte de assò, y com la tenían aquells cavallers y de on la
avían aguda, etcètera.1731
En1732 lo any de 1547 morí en Benet Vestit, de la parròquia de
Moncada. Lo qual féu son testament y, com no tenia ﬁlls ni ﬁlles,
dexà hereu universal a aquest monestir de tots sos béns ab tal que
lo convent pagàs tots los deutes y mals que ell devia y feya. Sabut lo
que passava per lo pare prior, ajuntà a son capítol y digué’ls lo que dit
Benet Vestit avia ordenat en son testament; y que advertissen que ell
estava informat que en dita herència y avia molts deutes, que vivint
lo Benet Vestit, no tenia molta salut, y no podia treballar molt ni feya
molt treballar en sa casa —y si assò no·s fa, particularment en casa
de un pagès, és impossible que no tinga molts deutes si vol menjar,
etcètera—; y també·ls advertí que a la viuda y muller que era de dit
Vestit se li avia de tornar la dot y tot lo que y tenia.
Ab tot que los pares entengueren que y avia molts deutes y que
per traure la viuda de casa eren menester cercar diners, foren de parer
que se acceptàs dita herència per tenir una torra molt accommodada,
per tenir bestiar y terras per a conrrear y per anar allí a divertir-se
algunes vegades los religiosos. Per respecte de aquesta torre y d’esta
heretat ha tingut esta casa /ab/ molts plets, com veurem a son lloch y
temps, però gràcias al Senyor de tots ne és exit lo convent ab honrra,
y la posseex vuy pacíﬁcament y no y ha qui demane cosa alguna.1733 Tot
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lo negoci està si convé tenir-la lo monestir, de manera que ell córree
a ses pròpries costes y despeses, o si és millor que la tíngan arrendada —est questio in utramque [p. 268] partem ad modum controversa et
utraque opinio suos habet patronos, et cetera.
La occasió per què aquest bon home dexà estos béns y torre a
esta communitat fonch, segons me contà lo pare fra Jaume Ferrer, qui
fonch la causa material y era llavor<s> cellerer, que vingué lo Benet
Vestit mort de fam, que segons digué, era home de molt poch ser y
de pocas forças, y vingué a matar la fam a la hosteleria. Y aprés que
se n’anava, li digué lo pare fra Jaume Ferrer, que era de sa condició
y generós: “Y ara, a ont anau? Ara que vos aveu ben menjat y begut,
no teniu cuydado de vostra muller ni de la gent que teniu en casa de
què menjaran? Y si·n volen, que se’n cerquen, que axí u aveu fet vos?”.
Y demanà-li si portava algun saquet y digué-li que no. Y llavors
anà lo bon pare fra Jaume Ferrer, y ab un costal donà-li una dotzena
de pans de companya, y digué-li que·ls portàs a sa muller y que donàs
que menjar a sa casa. Sabia molt bé aquell pare la gran necessitat
que patían en aquella casa. Y vist assò per lo Benet Vestit, sentí’s tant
obligat a aquest beneﬁci, que afﬁrmà ab jurament, sense compel·lir-lo
ningú ni persuasió alguna, que may sa casa seria de altri sinó de Sanct
Gerònim de la Murta. Lo qual cumplí tan bé1734 com avia promès y
més prest del que pensava, que tantost se enmalaltí. De la qual malaltia
morí y dexà, com tinch dit, sos béns al monestir.
Moriren en aquest trienni dos frares, que puix de assí avant trobe
memòria de assò,, no dexaré de continuar-la,, q
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precedent, que restaven escrits en los actes capitulars de Sant Bartholomé, que segons axò, degueren ser cosas de gran nota, puix allà réstan
en memòria. Nostre Senyor lo tinga en la glòria. Amén.

dan y echen en cárcel perpetua como está mandado” (dada proporciona
proporcionada per Fernando
Pastor a partir del
el volum corresponent de les actes dels capítols generals
general dels jerònims).
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[p. 269] Primer trienni del pare fra Antoni Joan1736 {1548-1551}
Gran cuydado y ànsia tingueren los religiosos d’esta casa de avisar
a nostre pare general de que enviàs conﬁrmadors per a la futura electió. Y mostrà’s, evidentment, puix foren tant punctuals, que en acabar
son trienni lo pare fra Joan Puig, ya foren assí. Acabà son temps lo
pare fra Joan Puig a 15 de octubre de 1548, y a 16 de dit mes y any
ya tingueren elegit prior y conﬁrmat a 17, a les vuyt hores de matí. Y
fonch lo pare fra Antoni Joan, profés de la matexa casa, natural de la
ciutat de Barcelona y de mediana edat, perquè tenia vint-y-hu o vinty-dos anys de religió.1737 Donaren-li per vicari al pare fra Pere Alzina,
y és esta la sexta vegada, y1738 juntament lo feren caxer, com ho era
lo trienni passat. Tornaren elegir en procurador al pare fra Augustí
Sumes, y fonch la segona vegada. Los conﬁrmadors d’esta electió foren
lo pare fra Joan de Salamanca, prior del monestir de Nostra Senyora
de la Murta de València, y lo pare fra Calinys, profés del monestir de
Sancta Engràtia de Çaragoça, als quals donaren per lo gasto del camí
quinze lliures y sinch sous.
Lo pare prior en tot son temps no vestí altre novici sinó un frare
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a l’emperador fes merçè a esta casa de que no pagàs lo escusado y
quarta.1742 Alcançà esta merçè lo pare fra Gerònim Ubach y portà un
privilegi, però entench que no durà molt y fonch de poch proﬁt. Gastà
per lo camí dotze lliures.
Las1743 obras que·s feren en aquest trienni foren que concertaren
la llibreria del traschor, fent los parestatjes de nou a ont vuy se posen
los llibres del cant, axí grans com xichs, de què·ns servim en lo chor.
Y fonch obra prou ben feta. [p. 270] Lo corredoret davant les cambres
de la enfermeria ﬁns ara no estava empaymenta<t>1744 y paregué al
pare prior /que/, puix era consolació, axí dels malalts com dels que
tenían salut, que l’empaymentassen. En la sagristia féu un1745 tern de
domàs1746 vermell y una capa del matex, encara que quisvulla que·ls
tallàs no era molt pràtich ni molt destre ofﬁcial, com consta en lo mal
garbo que tenen, y curtes, que és llàstima mirar-les. En lo que toca a la
matèria era bona y de bon barato, perquè quisvulla qui fos lo qui vené
dit domàs se accommodà prou en lo preu, perquè donà una gramalla
ab son caparó per vint-y-tres lliures, encara que cert devot d’esta casa
he trobat que n’ajudà a pagar certa part. No diu qui era.
Una1747 bona provisió féu lo pare prior de torcaboques perquè,
segons se trobe en lo Llibre dels Gastos, se’n feren quoranta canes, que
si tota la pessa serví per a torcaboques, ne1748 feren més de tres-cents.
Una fornada de cals se féu y la agueren ben menester segons la preparació que agueren de fer per una obra de importància que·s féu en
aquest1749 temps. A més de axò, plantaren un tros de vinya, que fonch
bon negoci y que avia ya molts anys que ningú se’n curava. També
procurà en vestir
estir1750 als religiosos, de què y avia prou necessitat,
n
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Per venir molt a menut en esta casa lo marquès de Aguilar y
virrey de Cathalunya, a1751 la qual tenia particular affectió y voluntat
y gustava de venir a ella per desenfadar-se de moynes y melancolias
que càusan la multitut de negocis en què estan engolfats los qui tenen semblants ofﬁcis y càrrechs, desijaven, axí lo pare prior com los
religiosos d’esta casa, donar-li contento y tenir aposentos que fossen
a propòsit y a gust de dit senyor perquè ell pogués estar més accommodat, y també y agués alguns aposentos per alguns criats seus y que
estiguessen junt a sa persona.
Y com vèyan que no y avia altra cosa de què·l poguessen servir
si no era la enfermeria; y avent-hi malalts cada vegada que ell avia de
venir, los avían de traure de allí y posar-los en las celdas; y més que
[p. 271] alguns dels religiosos en semblants occasions se avien de exir
de ses celdes per poder accommodar alguns cavallers y criats del matex
marquès per no tenir prou aposentos, determinà lo pare prior de fer
una hostelaria —veritat és que no fonch son intent des del principi
fer-la tant su<m>ptuosa y costosa com aprés se mostrà— per a que,
quant dit senyor o altres persones semblants vingués, pogués estar més
a son pler y a son gust, y los criats més accommodats y junt al senyor.
Tractà lo pare prior aquesta imaginació y pensament1752 ab lo
marquès una de las vegades que vingué en esta casa, al qual trobà de
son gust y propòsit, y mostrà donar favor y ajuda als bons desigs del
pare prior, y prometé-li de donar tres-centes noranta-y-sis lliures sobre
lo General. Molt content estigué lo pare fra Antoni Joan de que sos
pensaments anassen tant ben encaminats y ab desigs que isquessen en
degut effecte. Congregà lo capítol dels religiosos d’esta ca
casa y tractà’ls
aquest negoci,
marquès li estava
i, dient-los lo que passava; y com al marq
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troben de assò molts actes y capitulacions ab diversos mestres que feya
lo convent ab ells, que aver-los de referir assí seria cosa molt llarga y
prolixa y sense proﬁt.1754 Finalment, ells se concertaren y començaren
dita obra y hostaleria en l’any de 1550. Y per aver ya dos anys que lo
pare fra Antoni Joan era prior, no·s pogué molt continuar ni1755 anar
molt avant. Però ab tot axò, s’i gastaren quatre-centes deset lliures
quinze sous y deu diners sense altres coses que y anaven de la casa,
que de ordinari en estes occasions sempre y va del pèl del boch, que
diuen vulgarment.
És, emperò, de notar que encara lo marquès de Aguilar no avia
donat ningun diner —perquè·s veja [p. 272] la diligència y gana que
tenia lo pare prior de que·s fes esta obra, que en altre subiecte cayguera est negoci, que no·s moguera ﬁns tinguera molt que gastar y per
ventura encara aguera tinguda necessitat de qui·l sol·licitàs per a començar—, perquè lo dit senyor marquès avia promès de donar les
tre-centes noranta-sis lliures dins tres anys y a pagues. Y axí, no acudí tant prest, per lo qual la communitat agué de manllevar totes les
quatre-centes lliures que·s gastaren en esta obra a diverses persones,
y en special al senyor abbat Ubach,1756 honcle estimatiu del pare fra
Gerònim Ubach, profés d’esta casa, y al senyor prior de Cathalunya de
l’orde dels Comanadors de Sanct Joan.1757 Als quals aprés se tornaren
quant se cobraren.
Y axí, se ha de agrair al pare prior molt aver feta o començada
una obra tant principal, que a judici y parer de quantes persones la
an vista y la veuen, diuen que és una hostelaria de les més principals
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de per poder-se aposentar en ella qualsevulla persona per
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d
com o
avem vist en nostros dias y s’anirà notant en son lloch y temps. Veritat és que no s’acabà de molts anys per las rahons que veurem més
avant,1758 y no·n
o·n pogué go
goza
gozar
ozza
ar per
pe
er qui·
qu
qui·s
ui·
i·ss co
ccomençà.
omençà.

1754. Sobre
obre aquests ca
capítols,
apítols,, vvegeu
ege
eg
geu Carles
es DÍAZ MART
ARTÍ
R Í, “L’
“L’Obra
L Obr Nova de Sant
Jeroni de la Murtra”,
rtra”, Carrer dels
deels
l Arbres,
Arb
bres
r , 21 (2010),
(2010),, p.
p. 65-86.
1755. 417
7 lliures 15 sous
sou
ous gastà
ou
gast
sttà en
e son
son temps
p lo pare prior per fer
f la Obra Nova,
escrit al marge dret.
ret. Lo pare prior
prrior perr fer
ferr la
la Obra N
Nova
ova correspon a una
un mà diferent de
la de l’autor.
1756. Lo
o senyor abbatt Ubach
Ub
bac
ach y lo senyor
sseenyo
ny
yor prior
prior de Cathalunya dels
d
comanadors
de Sanct Joan dexaren,
exaren, escrit al
a marge
m rge
ma
g esquerre
ge
esque
es
querre
que
rre per
p r una
pe
una mà diferent de la de l’autor.
1757. Miquel
iquel de Ferrer,
err que
que ostentà
qu
ostentà
ste
tentà
n à el priorat
prio
pr
rio
i at hospitaler de Catalunya
ior
C
ﬁns al
1553 (Josep Maria
ia SANS I TRAVÉ (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya,
Catalun
vol. 2, p. 4345), ja estava vinculat
nculat a la comunitat de Sant Jeroni de la Murtra (vegeu
(veg
pàgina 434).
1758. Vegeu
geu pàgina 488.

470

CARLES DÍAZ MARTÍ

Lo major gasto que lo pare prior tingué en son temps fonch que,
per aver permès Nostre Senyor que1759 la vigília de la Pascua del Sperit
Sanct de l’any de 1549 caygués tant gran pedra y de tal quantitat y
modo, /que/ arruhinà no sols las messes, que estaven ya quasi madures
y guanyades y per a segar, però encara los fruyts dels arbres, que a
penas se collí cosa alguna, y les vinyes aparellà de tal manera que en
dos anys no feren res de bo ni llevaren fruyt. Y per esta causa agueren
los pobres frares de comprar més de dos-centes y trenta-sinch lliures de
vi, que quasi tot lo compraren de mossèn Torrent, apothecari. Y sense
las provisions ordinàrias de ordi y civada y altres vitualles, agueren
de comprar més de tres-centes y sinquanta lliures de forment, perquè
llavors no·s provehían de Thous per tenir-lo arrendat a mossèn Bolet.
Y axí, per aquesta causa agué de anar lo pare fra Augustí Sumes, qui
era procurador, a Empurdà a comprar lo forment que1760 era necessari
per la casa y gastà molt per los camins, que anaven cars.
Y paregué-li que ab aquesta occasió no aguera fet lo que devia
si no fóra anat a visitar aquell gran pare y devot hermità, lo pare fra
Matheu Blanch, que estava en una hermita cerca de la [p. 273] vila
de Blanes,1761 a ont estava fent grandíssima penitència, y donant-se
molt de veres a oració y contemplació, y gozant dels abraços del spòs
celestial. Y arribant allí lo pare fra Augustí Sumes, no·s pot ben pensar
lo contento y alegria que tindria lo bon vell de veure’l y saber noves
de tots sos ﬁlls y germans en Christo, als quals amava de cor, encara
que absent.
Y aprés de diversos col·loquis spirituals y conversació sancta, determinà de convidar-lo
onvidar-lo y regalar-lo com se regalava ell lo dia
d de Pascua,
que fonch posar
quantes sardinas
osar en taula uns trossos de pa y unes qua
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lo dia de Pascua no tenia altres servicis sinó de sardinas saladas, que
en lo demés temps de molt manco se contentaria.
A la despedida, que per no aver en la hermita lloch per a tant degué ser en lo matex dia, se degueren moure les entranyes de l’hu y
de l’altre y a bon segur que no faltarien llàgrimas. Y serien sufﬁcients
per a donar ànimo al pare fra Sumes per a que li supplicàs se servís
de tornar a esta sa casa, a ont tenia tants ﬁlls que·l desijaven com a sa
salut y que, després que ell estava absent, avían patit molts treballs; y
que aquells éran la causa per què ell era arribat allí; y que miràs que
estava ya vell y tenia necessitat de algun alívio y regalo perquè no se li
acabàs tant prest aquest desterro; y que si en la hermita tenia alguna
maleltia, no tindria a mà los remeys ni qui·l servís ab tanta gana y
amor com estos sos ﬁlls; y que ell se li offeria com al menor de tots
de emplear-se en assò si li prometia de tornar-se’n a esta sa casa.
A estes rahons no respongué lo sanct vell més de que ell era
un gran peccador, y que tenia molta necessitat de fer penitència de
sos peccats, y que·l comanàs a Nostre Senyor molt de veres que l’illuminàs y li donàs gràcia per a que acertàs en fer la sua voluntat en
totes ses actions. Y d’esta manera se despediren los dos, que no sé yo
a qual d’ells se exugaren primer las llàgrimas. D’esta visita se entén
que restà lo sanct vell fra Matheu Blanch molt mogut per veure las
bonas entranyas del bon fra Augustí Sumes, axí per les rahons que li
[p. 274] avia representades com per algun remordiment de consciència
de tornar-se’n a esta sa casa, de què, per no detenir-me demasiadament
en aquest lloch y acabar lo que tinch començat de contar las llàstimas
y desgràcies de aquest trienni, faré aprés més llarga dig
digressió a la ﬁ
1762
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Los alívios y adjutoris que tingué lo pare prior per passar millor
ab estos treballs foren1764 los següents. Lo senyor marquès de Aguilar,
don Joan Manríquez,1765 com a particular devot d’esta casa, sentí molt
estas desgràcias y treballs. Y mogut de compassió, donà o consignà
de las llistas que llavors se usaven cent ducats. Fonch assò en l’any de
1549. Y aprés, en l’any següent de 1550, ne consignà altres tants. Les
quals dos-centes quoranta lliures serviren per a comprar vi, de què tenia
molta necessitat la casa, y és de advertir que esta quantitat no anava
en compta dels diners que consignà per la Obra Nova o hostaleria que
s’anava fent, perquè assò succehí abans que·s començàs.
Algunes1766 indústries se intentaren en aquest trienni que no reisqueren mal, com fonch tenir cabres, y del proﬁt d’elles se’n tragué passades de noranta lliures. També1767 compraren quoranta moltons a rahó
de 23 sous per la provisió de casa. Però no·s continuà —no sé yo la
causa—, sent grangeria esta molt proﬁtosa, a més de que ménjan bona
carn —al manco saben què ménjan. Y ab assò se lleva un gravamen
molt treballós, que és aver de enviar cada dia un mosso a Badalona o
a Sancta Coloma a cercar carn; y quant és allà, lo fan esperar ﬁns a
les quoranta, y moltes voltes aprés [p. 275] <li>1768 donen molta part
de basilea y moltes voltes lo que los altres no volen; y molts dies, per
venir tart lo moço qui la va a cercar, o per culpa del carnicer que
no·l despedeix tant prest o ell aver-se detingut per sos antojos, dina
lo convent a les quaranta y a hora molt desconcertada, segons nostro
modo de viure y concert que tenim en nostra sagrada religió, cosa és
que en nòstron temps la avem vista prou vegades, ﬁns a tant se tornà
a continuar aquest concert de comprar bestiar, que per la gràtia del
Senyor ha molts
olts anys que dura, com se dirà a son cas y lloch.1769
Molt se deu al pare prior fra Antoni Joan per aver procurat en
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Ya vérem que lo trienni passat, lo pare prior, essent súbdit, anà
a Sicília per cobrar algunes1771 quantitats que devien a alguns parents
seus y per estos treballs li donaren soles trenta-set1772 lliures. Y com
era tant poca cosa, després degueren considerar la misèria que li avien donada per sos treballs y ara, en aquest trienni, ab dos vegades li
donaren trenta lliures. També mossèn Bosch, germà de fra Onophre
Bosch, acudí a sa promesa1773 de donar per la despesa de son germà
vint lliures cada any y axí·n rebé lo pare procurador sexanta lliures per
los tres anys. Restaven a cobrar de la herència de la senyora Catharina
Beneta Casaldòfol,1774 de la qual férem llarga mentió atràs, en la pàgina 434,1775 algunes relíquies. Y no foren tan poques, que no sumàs la
quantitat més de noranta-y-tres lliures, que ya fonch alguna ajuda de
costa per los intents del pare prior.
Don Antonio Manríquez, parent del marquès de Aguilar, virrey
de Cathalunya, se recullí en esta casa per a repassar sos estudis1776 y
estigué en ella alguna temporada,1777 que no he pogut saber quant. Y
no degué ser molt —y si estigué molt, fonch molt poch <lo> que donà
de almoyna—, perquè no foren sinó setanta reals. Manco donà lo bisbe
de Sogorb,1778 a qui alguns que tenen poca simplicitat, per no dir1779
que són maliciosos, li avien posat per sobrenom lo bisbe de Carnestoltes, y la causa era perquè tots los anys, a ont se vulla que·s trobàs, se
despedia de negocis y acudia ans de carnestoltes a Barçelona, perquè
gustava molt de les desfresses y altres inventions [p. 276] que allà se
fan; y aprés se retirava y recullia a algun monestir, y molt sovint en lo
de Sanct Gerònym de Vall de Hebron, a ont tingué particular devoció,
com se mostra
ra en la hospederia y obres que féu en aquella sancta casa,
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que per ser obra de un bisbe particular és molta cosa. Aquest senyor
bisbe també volgué retirar-se —no sé quants dies foren— y vingué assí.
Y consta en los llibres de les despeses que·s compraren algunes coses
per son gasto y servey, però no consta en lo Llibre de la Caxa que
donàs res. Y no és maravella, puix feye tant bones y costoses obres en
Sanct Gerònym de Vall de Hebron, a ont estava tot molt ben empleat.
En lo any 1551 lo pare procurador, fra Augustí Sumes, predicà
la quaresma1780 en Badalona. No devían <tenir> en aquell temps los
procuradors tantes occupacions com fan ara, puix tenien temps per
estudiar y predicar quaresma, que encara que no sien lo<s> sermons
sinó los diumenges y festes, totavia és menester temps. Bé poria ser
també que lo bon pare devia ser tant destre y exercitat en assò, que
no tendria menester tant temps com fan altres. Per la charitat de sos
sermons li donaren sis lliures y ell ne donà molta part a la communitat.
Lo1781 pare fra Gerònym Ubach també predicà la quaresma en
lo any de 1550 en Cardona y li donaren deu lliures de charitat; y en lo
any següent de 1551 la predicà en Solsona y li donaren la lectoria
aquell<s> senyors canonges, per lo qual li donaren trenta lliures. Yo
pens que degué partir ab la comunitat, com se acostuma. Verdaderament que he estat dubtant, escrivint assò, lo modo com se féu de que
dit pare llegís allí en Solsona; y quant temps, si és com en la seu de
Barcelona, que cert temps de l’any lligen en la matexa iglésia y explícan
algun llibre de la divina scriptura, o si fonch per un any; y com tingué
llicència tan llarga. Y com no sé la rahó, no la puch donar.
Lo que sé de cert és que
q
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més formatje que pa, dient-los que·ls serviria, com veurían per la experièntia, etcètera.
Com lo senyor abbat1782 y aquells senyors canonges de Solsona
conegueren la voluntat del pare fra Gerònym Ubach, paregué’ls que
lo negoci los venia a ells molt ample y que·ls estaria molt bé tenir ab
sa companyia una persona de tals parts, prendes y valor, perquè en lo
exterior tenia unes actions molt morigerades; y tot ell, molt compost;
en lletres, molt docte; y en la vida, molt exemplar; y en lo predicar
tenia gràtia; y que movia ab ses bones paraules y rahons al poble a
conpunctió y a devoció, per lo qual lo afavoriren a sa pretensió y li
ajudaren, y ell per sa part també féu lo que pogué. Y axí, alcançaren
lo breu y fra Gerònym Ubach, de frare o de monje, se restà canonge
y estigué alguns anys en Solsona.
Però com los judicis de Nostre Senyor són grans y secretíssims,
que no·s pot donar alcance ni penetrar, permeté Déu que·s vingués a
desgraciar ab lo senyor abbat y ab alguns altres dels canonges —no
sabem per què, si fonch per no conformar-se ab ses costumes o per
voler ser gall en garbera, que acostumen de dir—, y anà de die en die
augmentant-se-li lo desgu<s>t y carregant-se-li tant les melancolies,
que de pur mohino se n’anà de Solsona y se’n vingué a Barçelona. Yo
creuria que ab llicència de son superior, que per llevar-se de davant,
le y donaria de bona gana, quant més que per a exos senyors no eren
menester tantes ceremònies per a alcançar llicència per anar de una
part en altra.
Y arribant a Barçelona,
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Lo1784 pare fra Francesch Boygues cantà la primera missa en aquest
primer trienni del pare fra Antoni Joan y de la offerta se’n rebé set
lliures y tretze sous. A més de1785 axò, donà mossèn Joan Lunes, notari
de Barcelona, que era parent molt propinch del missacantant y notari de aquest convent, que volgué se fes festa en tal dia, [p. 278] y per
aj<u>da de costa donà sis lliures y mija, que ya n’i agué per a comprar
una vedella y altres coses. Estes són les quantitats que rebé lo pare
prior y ajudaren o foren causa de que se lluïssen y desenpenyassen
los censals que tinch dit.
No faltaren plets, que no servexen sinó de pesadumbre y de exercitar la patièntia1786 y algunes vegades de fer espavil·lar los enteniments.
Tenia la senora Catharina Beneta Casaldòfol, de qui avem tractat algunes voltes (pàgina 4341787 y 4731788) per aver-nos fetes bones obres, una
criada que·s deya Gargantera, a la qual, per lo bon servici que avia fet
a sa senyora, li digué la dexava hereva del que podia, que com vérem,
no era més de usufructuàri<a> dels béns de son marit. Y per aquesta causa pretengué dita Gargantera una casa que està al carrer dels
Candelés de Sèu, junt als Cotoners, en Barcelona. La qual casa fonch
del quòndam Bernat Casaldòfol, cavaller y doctor en medicina, y lo
temps que visqué dita senyora Casaldòfol, muller sua, estigué en ella.
Y després de sa mort, pretengué dita Gargantera que li pertanyia.
Però enganyava’s, perquè sa senyora no podia dispondre sinó de son
dot, com constava per actes rebuts en poder de mossèn Pere Janer,
notari de Barcelona, a 5 de nohembre de 1540. Y axí, com lo monestir
tenia la cosa per molt segura y per sa part la justítia molt clara, par
que·s burlaven
en del plet que dita Gargantera portava en lla Real Audièntia. Però las
as burlas se tornaren veras, perquè donaren sentèntia en
contra al monestir
onestir y fonch menester ubrir los ulls. Y vveent lo pare
prior lo que passava, appel·laren de la sentèntia, perquè foren avisats
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Y encara que la criada de dita senyora Casaldòfol, dita Gargantera, provava ésser hereva y mostrava son testament ser vàlido a son
parer; y que li podia dexar son dot, en què no y avia espina ni os per
ser privilegiat; y que aquell no estava vinclat al monestir ni tenia que
veure ab los demés béns de son1789 marit, Bernat Casaldòfol, /y/ en
lo ínterim agué de manllevar lo convent aquesta dot y pagar a dita
Gargantera quatre-centes y sexanta lliures, que era la quantitat de la
dot, que fonch una cruel plaga per un monestir que tenia prou que
fer en sustentar los religiosos que tenia en casa y altres extraordinaris
que may fàltan. Però aprés obtingué sentèntia en favor lo convent y
guanyà dita causa, com se dirà en son lloch y temps (pàgina 498).1790
[p. 279] Altre plet se mogué en aquest trienni, que encara que al
principi paregué que no era cosa de1791 molta importància y que seria
cosa de burlas, però per avant donà molta molèstia y pena a aquest
convent. Fonch lo cas que dues senyores germanes carnals y viudes,
que·s dèyan la una la senyora Torrademer y l’altra la senyora Relada,
pretenían certs censos y senyoria sobre la torre que abans era d’en
Benet Bastit y vuy la possehia lo monestir per aver-la dexada ell en son
testament al dit convent. Y com y avia ya algunes pensions caygudes,
volían estas senyoras ser pagadas d’elles. Y com lo convent no volgués
pagar sense saber com, tingueren acerca de assò alguns tractes y concerts. Però ningú d’ells vingué a effecte y, del que he pogut col·legir,
fonch perquè estas senyoras no volían estar a evictió al monestir dels
danys y gastos, si acàs se movían per estos respectes. Y per ço, parà
aquest negoci per ara. Però per avant no faltà qui·l tornà a resuscitar
y demanà molt
olt de propòsit, com veurem1792 en son prop
propri lloch.1793
Per estar
ar tant juntes esta casa y torre de què anam parlant y la
casa d’en Balle,
le, entre1794 les quals no y avia sinó un torrent
torre al mitx,1795
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se succehí una notable inquietut per molt lleve y poca causa —que
no sé si perquè lo bestiar de una casa feya dany a l’altre o per altre
ninyeria semblant—, que començaren-se a barellar los de la casa d’en
Balle ab lo donat que tenia lo monestir en la torre, qui·s deya Pere
Ros. Y passà tan avant la cosa, que un dia, quant pensaven que dit
donat avia de venir al monestir des de la granja, lo esperaren alt en lo
bosch. Y allí li donaren moltes bastonades y ab elles li trencaren molt
bé lo cap, de manera que vingué a punt de morir-se.
Y no contents de assò, posaren dues voltes a las portes de la
granja o torre desaﬁus, de manera que per esta causa no gosaven anar
allà los frares ni los criats y mossos de casa, per lo qual se perderen
moltes coses y·s causà gran dany en la torre —que com són coses
de conrreu, és menester alguna sol·licitut perquè no·s pèrdan—, y
particularment y agué gran dany, axí en los sembrats com en las vinyas, en què lo bestiar dels contraris féu gran tala, y en aquell any a
penas s’i collí cosa alguna. Y com estas cosas no podían estar d’esta
manera y lo convent patia notablement, cercaren algun medi ab què
remediar-les. Y perquè tingueren gravíssimes sospitas que lo hereu
Balle o avia fet o fet fer, prengueren-lo, y juntament ab ell un mosso
seu. Y als dos posaren en la presó, en la qual estigueren més [p. 280]
de dos mesos.1796
Y vist que lo cas no·s podia provar; y lo hereu Balle sempre avia
negat, encara que li avían donats torments; y també perquè s’i posaren
algunes persones graves y de tomo de per mitx, considerant que sa casa
anava a perdició, donaren orde en que isquessen de la presó y que los
danys que de aquesta alteració y qüestió avían resultat los posassen en
mans de duess persones per a que elles, segons Déu y ses consciències,
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judicassen lo que·ls parexeria se avia de satisfer. Y axí, aquest convent
o cometé al senyor Corbera, senyor de Linàs,1797 y al senyor Ferrer de
Gualbes y de Sanctcliment, donant-los un memorial del que pretenia
lo convent, com més llargament està continuat en lo Llibre dels Actes
Capitulars de l’any 1551 (foli 57), y en lo marge d’ell diu que en Albinyana donà1798 per en Balle al monestir tretze lliures y vuyt sous y
quatre càrregas de vi. Però las avinensas, pactes y condicions que de
assò se seguiren no las he pogudes trobar; sols sé que aprés de alguns
anys, per ser restat molt lisiat y baldat lo hereu Balle per los treballs
y torments que avia patits en la presó, no podia treballar y sa casa
anava de cadaldia perdent y arruynant. Y per ço, vingué a escometre
al convent de partit o si li volia comprar la casa y heretat. Del qual
negoci tractaré al temps que se effectuà, que fonch en lo trienni del
pare fra Augustí Sumes (pàgina <510>).1799
Dona Paula, baronessa de Erill y germana del nostre pare fra
Jaume de Planella, donà1800 en aquest trienni dues capes de tafetà grog
o de catalufas1801 ab mostres blanques, a les quals féu posar unes çanefes morades mostrejades de blanch, a semblança de l’altra capa que
abans avia donada de color morada, com diguí en lo trienni precedent
del pare fra Joan Puig, de les quals usen los cantors1802 en1803 las festas
més precípuas. Tenia esta senyora gran devoció a esta casa y·ns feye
moltas merçès y tenien conﬁança que si no li abreviaren la vida, nos
ne aguera fetas de majors, segons la affectió mostrava.
En aquest trienni se començà a arrendar lo nostre lloch de Thous,
segons consta en1804 un acte capitular scrit de mà del matex pare prior,
en què usa del terme de baronia de Thous. Lo motiu principal
que
p
tingueren fonch
nch que trobaven que·s gastava cada any een la baronia
dos-centes sinquanta
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altres coses de conrreu, gran xera devien fer los donats. Però yo creuria
que no contaren los proﬁts tant per menut com los gastos.
Però com se vulla sia, mossèn Bolet devia tenir ganes de arrendar
dita baronia y, axí, la y arrendaren, que com era parent del pare prior,
pogué fer-se assò ab major facilitat. Y pagava cada any de arrendament quatre-centes y trenta lliures, que per aquell temps los paregué
a aquells pares que era un gran y excessiu preu y que may era arribat
a tant. Y d’esta manera anà continuant aquest arrendament y manera
de govern de Thous ﬁns en lo any de 1573, que·s mudà per consell de
persones expertes, entenent que los arrendadors arruhinaven aquella
baronia1805 y als particulars d’ella, escorxant-los tots nuus y xupant-los
la sanch com a sangoneres, pròpria condició de mercaders, etcètera.
Lo primer arrendament començà en lo mes de agost de 1549, com
consta de l’acte capitular.
Ya1806 yo escriguí en la pàgina 4701807 com lo pare fra Augustí
Sumes, com a procurador que era del monestir, tingué necessitat de
anar a Empurdà a comprar blat y, tenint tant bona occasió, no la
volgué perdre de anar a visitar a aquell sanct hermità, lo pare fra
Matheu Blanch. Y diguí lo que passà en aquella visita y com lo bon
vell restà tan emprendat de las rahons y persuasions del bon pare fra
Sumes, que·s té per cosa certa que, després que ell se despedí de sa
presència, a penas tingué dia que no tingués un no sé què de carinyo
o de anyorament y que, quant més anava, més se li augmentava la
gana de tornar-se’n assí, a ont avia viscut entre sos germans vint-yquatre anys, a ont ya no temia, per ser ya de tant anciana edat y vell,
que l’avían de
avorria, encara que
e occupar en ofﬁcis, lo que ell tant avorria
lo motiu més principal que ell tingué, segons ell matex re
referia després
que tornà de la hermita, era perquè allà feya sa voluntat pròpria, dejunava quant volia y orava quant li donava gust, encara que en estes
dos coses sempre·l
mpre·l tingu
tingué,
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per
erquè
erqu
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Joan,1808 de qui anam parlant, com a prior que era d’esta casa, fent-li
a saber las ganas y desig que tenia de tornar a esta casa, entenent que
assò era lo més acertat, supplicant-lo escrigués a nostre pare general
ho tingués per bé.
Rebuda esta carta per lo pare prior, ajuntà lo capítol, com consta
de un acte capitular de 1550 (foli 57), y donà notícia als religiosos
dels bons desigs que tenia lo pare1809 fra Matheu Blanch y com li avia
escrita una carta, que pens la llegí públicament. Y ohida una cosa
com aquesta, tots los frares ne reberen particular contento y de bona
gana concediren lo que dit pare demanava, perquè pensaven que en
ell tindrían pare y amparo en sos treballs y tentacions; y·ls donaria
consells vinguts del divino consistori, a ont los avia estudiats y apresos
en aquella vida tant contemplativa que avia feta.
Y per esta causa escrigué lo convent una carta molt discreta a
nostre pare general —que per no ser demasiat de llarch, la dex de
refferir assí y està continuada en lo matex acte capitular de què poch
ha he feta menció—, en la qual molt encaridament demanà a nostre
pare general, qui era lo pare fray Nicolás de Segura, los concedís una
petició tant justa y piadosa, enviant-li juntament altra carta del matex
pare fra Matheu Blanch que supplicava lo matex ab molta devoció y
humilitat, com diu lo matex acte capitular y en la carta que escriu lo
convent, que tot fonch molt ben pensat y discretament concertat, perquè constàs a nostre pare general de la voluntat dels uns y de l’altre.
Lo qual concedí de molt bona gana esta llicència —y crech yo que ell
y aquest convent o tingueren a ditxa y a favor particular—, perquè
estava ya tantt divulgada y estesa la fama y opinió de la sanctedat del
pare fra Matheu
heu Blanch, que molts desijaren tenir-lo een companyia
sua y ell volguera
guera condecendir ab sos desigs.
Y axí, tant quant se alegraren los de aquest conv
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lo ploraven, perquè se apartava de sa companyia.1811 Y no crech que
sia assò encariment, perquè he oyt a dir a persones qui anaren per
aquelles parts poch aprés que lo pare fra Matheu se n’anà de allà, que
encara no se’n podían aconortar y que, axí, parlaven d’ell com de un
sanct Antoni o de un sanct Pau.
Axí que, vinguda la resposta de nostre pare general, enviàran-se-la
al dit pare y ell, sense molta dilació, se’n vingué a esta sa casa. Y lo
dia de Nostra Senyora de Mars de 1551, estant tots los pares en capítol
aprés de lliçó, se agenollà lo dit pare fra Matheu Blanch y digué la
culpa davant tots, ab gran humilitat, de la absència avia feta en estar
tant temps fora de la religió, demanant perdó a tots com si aguera
commès algun crim facinerós o atrós. No puch pensar sinó que en un
acte tant heroich y de tanta humilitat com aquest, devían uns y altres
plorar llàgrimes vives de sos ulls, perquè qui seria de sos ﬁlls, que·n
tenia assí molts, vent a un pare agenollat ab tanta submissió y mansuetut, que demanàs perdó de aver feta una cosa de què molts li’n tenían
sancta enveja, no li saltassen las llàgrimas dels ulls? Y qui seria tant
dur de cor que, veent unas canes tant venerables y un aspecte de un
sanct Pau posat enmitx de un capítol, agenollat, no li reventàs lo cor
de compassió y de devoció? Y axí, tinch per cert que fonch menester
que lo pare prior aconsolàs al convent y·ls digués que·s sossegassen.
Y fet assò, aquí matex féu nova professió, renunciant al breu
que avia impetrat del papa Paulo terçer per estar absent de l’orde y
poder-se donar a la vida heremítica y contemplativa, en la qual estigué,
si mal no m’engany, des de que acabà son priorat de Vall d’Ebron, que
seria des de l’any
1540 —y encara
’any 1543, perquè allí lo elegiren en l’any 154
dubte, segonss yo demaní en aquella casa, que no acabà son trienni,
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sinó que en lo segon any impetrà aquest, per lo que estava enfadat de
semblants ofﬁcis; y axí, auria estat en sa hermita des de l’any 1542—,
ﬁns en aquest de 1551, que serien vuyt o nou anys.
Los quals no·ls empleà en passejar-se per ciutats y viles, sinó per
los cels, y tant recollit, que may lo veyen sinó algun dia que anava
a predicar en algun poble, que per ço lo tenían en tanta veneració y
reverència. Lo demés que passà en sa vida y en sa mort conten les
nostres chròniques en lo llibre quart (capítol 27)1812 admirablement y
ab galant y gentil estil y, axí, no tinch que enbrutar assí lo que allí està
tan apurat y net, ni assò diguera si no és perquè succehí en lo trienni
del pare prior de qui vaig escrevint lo que li succehí en son trienni.
[p. 284] Assí poria algú admirar-se de que lo pare fra Matheu
Blanch li fessen fer professió de nou, perquè par que bastava que
agués renunciat lo breu que tenia y, axí, ya restava ab la primera
obligació que tenia abans, com féu la primera, perquè promesa una
vegada obediència, sempre ne ha de tenir una o altra, y altres rahons
que y avia acerca de assò. Però no y ha dubte sinó que fonch acertat
fer-ho d’exa manera perquè, dexant moltes altres rahons a part, en
lo capítol general precedent, que·s celebrà en l’any de 1549, se manà
que tots los que avían alcançats breus y usat d’ells per exir-se de la
orde no poguessen tornar a ella sense que primer fossen rebuts per
la major part del capítol, y fessen professió de nou y·s portassen ab ells
com si vinguessen de nou en la religió, axí en la antiquitat com en no
tenir vot ﬁns als quatre anys, que en aquell temps bastàvan aquestos
per a1813 tenir vot, que aprés, en nostros dies, se ajustaren dos més,
de manera que
tenen vot.1814 Y
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trienni passat del pare fra Joan Puig (pàgina 461),1816 que era tornat
de la hermita de Palamós y estava en esta casa—, /y/ ara, en aquest
trienni, dich que ell se estava fet un príncep, sense tenir obediència ni
obligació de seguir la communitat, tenint cent ducats de renda y un
criat qui·l servia. Y concertà’s ab lo pare prior ab esta vida que donaria, perquè li fessen la despesa a ell y a son criat, sinquanta lliures.
Y axí·n rebé lo pare prior lo temps que durà sexanta-sinch lliures. Veritat és que molts dels religiosos sentien molt mal de assò y no
dexaven de llançar-ne algunes goladas. Y com no aproﬁtava, venint
los pares visitadors generals, zelaren aquest negoci los frares. Lo qual
zel accep-[p. 285] taren de bona gana, perquè consideraven que no
estava posat en rahó que dit pare se estigués en casa ab una vida tant
holgazana y llibertada, sent ell ﬁll de la pròpria casa, en la qual avia
feta professió quoranta-quatre anys avia, que fonch en l’any de 1505;
y que, aprés de aver alcançat un breu per viura sense obediència de
la orde y tenint una pensió de cent ducats que li donà lo emperador
Carlos quint, de qui ya·s féu memòria en lo sisèn trienni del pare fra
Augustí Gualbes, /y/ que aprés se estigués en esta casa ab un criat
sense obediència; y tenint propri y sense seguir la communitat, sinó
algun dia que tenia devoció o li dona<va> gust.
Lo qual, tot, paregué molt mal a dits pares visitadors. Y ben mirat, realment parexia cosa de burla y de mofa que, essent tots de un
hàbit y ﬁlls de una religió y casa, tots obeïssen a son prelat y ell sol
seguís son propri parer; los altres no tenían propri y ell tenia sa renda
concertada, et sic de singulis. Y axí, dits pares visitadors advertiren
que ni uns nii altres estaven tutos en consciència, los uns en suffrir-ho
y l’altre en fer-ho.
er-ho. Y axí, exhortaren charitativament al pare prior y
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1551, que fonch lo dia aprés que lo pare fra Matheu Blanch avia feta
professió y avia renunciat al breu, que sols aquest exemple era sufﬁcient
perquè lo pare fra Marruff fes altre tant, en lo qual acte se narra, en
summa, esta hystòria. Y en ell proposà lo pare prior als religiosos: si
lo pare fra Damià Marruff renunciava lo breu y lo propri y visqués de
la manera que vivien los demés religiosos, si·l volían acceptar y rebre
en sa companyia, que ell se n’aconsolaria molt.
Considerant los frares d’est convent los beneﬁcis que d’ell tenia
rebuts, ans y aprés de ser religiós —que [p. 286] segons diu lo matex
acte capitular, foren més de sin-centes lliures; y en lo Llibre de les
Misses y Anniversaris, en la lletra D, a la ﬁ, a ont estan continuats los
benefactors de aquest convent, diu que foren més de sis-centes lliures
sense uns vestiments que féu negres ans que fos religiós—, determinaren
que restàs en casa; y que renunciàs al breu y a la pensió que tenia;
fes de nou professió, segons lo manament del capítol general passat;
y d’exa manera, tots estarían contents in utroque homine.
Y axí, lo bon fra Damià Marruff renuncià a tots los impediments
que li impedían la perfectió evangèlica, y que éran contraris als vots
que tenia promesos, y féu de nou la professió ab molt contento de tots.
Y aprés de assò visqué un any, poch més o manco, perquè1817 morí en
lo principi de l’any de 1552 —y la professió fonch en l’any precedent
de 1551, com avem vist—, avent ya passats quoranta-sinch que avia
feta la primera, de ont se veu que quant morí era molt vell y també
de assí se veu la misericòrdia del Senyor quant gran és, que esperà a
llevar-li la vida ﬁns a tant renunciàs a las exempcions y estigués en lo
primer estament
ment en què l’avia cridat. Laudetur Deus.
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[p. 287] Segon trienni del pare fra Pere Alzina1820 {1551-1554}
Foren los pares conﬁrmadors tant sol·lícits en venir a exercitar
son ofﬁci per a la futura electió d’esta casa, que a 17 de octubre de
1551 acabà son trienni1821 lo pare fra Antoni Joan y ya a 18 del matex
fonch elegit lo pare fra Pere Alzina, lo qual fonch conﬁrmat a 19 de
octubre de 1551. Però no sé qui foren los conﬁrmadors ni de ont vingueren; sols sé que·ls donaren per lo gasto del camí vuyt lliures y dotze
sous. Fonch aquest lo segon trienni del pare fra Pere Alzina, ﬁll d’esta
pròpria casa y ya de anciana1822 edat, perquè tenia en aquest temps
quoranta-set anys de hàbit. Elegiren en vicari1823 al pare fra Joan Puig,
que era estat prior ya una vegada abans del trienni precedent. Feren
procurador al pare fra Saturní Castelló y caxers, al pare vicari —de
l’altre, no n’i ha memòria.
Sols donà l’hàbit de la sancta religió lo pare prior en aquest trienni
a un frare que fonch al pare fra Miquel Galceran Garballer, natural de
Vich, de molt bona veu y habilitat de cant, contrapunt y que componia molt bé, del qual réstan moltes obres sues en casa, axí de motets
com de misses,
es, villançicos, de què y ha llibres plens, per
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per ses partides distinctes, no contant lo que toca al menjar y beure,
que si assò se posara en compte, seria per ventura més de mil lliures.
Y perquè lo marquès no acudí ab les pagues que tenia consignades
sobre lo General ni lo qui u tenia a càrrech ne tenia molta basca, que
com és cosa que ells no n’an de traure algun proﬁt, poch se’ls dóna
que altres patèscan, /per lo qual/ fonch forçat que los pares de aquest
convent, perquè la obra no paràs —que si una vegada se1826 alça la mà
d’ellas, és difﬁcultós negoci tornar a continuar-les—, que manllevassen
dos censals: lo hu de tres-centes lliures que dexà la senyora Vallesa,
viuda, a for de vint mília [p. 288] per1827 mil; y altre1828 de dos-centes
lliures que dexà mossèn Joan Janer, rector de Moncada, al matex preu.
Ab la qual quantitat se continuà la Obra Nova.
Veritat és que lo convent vingué bé en que·s manllevassen aquestos censals y quantitats, però ab condició que, com se cobrassen los
diners que lo senyor marquès avia consignats, lluïssen immediadament
dits censals. Ajudà a donar empenta en aquest negoci de manllevar
estos censals,1829 aver de tornar per f<o>rça dos-cents ducats que avien
manllevats lo trienni passat per aquest effecte al senyor abbat Ubach,
perquè ell los demanava y no·s podia escusar aquesta petició. Estava
ya fora de la religió son nebot, fra Gerònim Ubach, com vérem en
lo trienni passat, y per ço, ya no tenia tanta paciència en aguardar
la paga. Y axí, estes foren las causas principals per què agueren de
manllevar estas quantitats. Consta de assò de un acte capitular a 11
de octubre de 1552.
Esta obra, que·s començà lo trienni abans y se continuà en aquest,
fonch causa de grans treballs en esta casa y de demasiada
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com pagar deutes
eutes y manllevar a uns per pagar a altres. Y per ço, ni
las provisionss se podían fer ab los avansos que·s requerexen
requerex fer ni los
religiosos tenían
nían las cosa
cosas
as or
ordinàrias
rdi
dinà
dinà
nàri
riia
ass ttan
an a son punt com era menesan
ter, de què per
er avant se’n
n veuran algunes
a guness coses y nosaltr
al
nosaltres en nostros
temps ne avem
rahonablement,
m participat
att rahonab
able
ab
lementt, perquè en unes cases pobres
le
com estes y que tenen po
poca
oca ren
renda,
nd
da
a, si una
a vegada se ende
enderrerexen y se
endogalen ab tot lo trebal
treball
stat1830 perquè,
all del món,
al
mó
ón,
n ttornen
orne
en a son primer st

1826. Censals
ensals enmallev
enmallevats,
vat
ats
ts, esc
escrit
scrit
i a
all marge
ma
argee d
dret per una mà diferen
dr
diferent de la de l’autor.
1827. 200
0 lliures de Joan
oan
an
a
n JJaner,
aner,
ane
r escrit
r,
ess rit
esc
itt al ma
marge
m
rge esquerre per un
una mà diferent de
la de l’autor.
1828. altre,
tre, al manuscrit
manusccrit
ri alt
altres.
a
al
l res
e .
es
1829. Tornaren
rnaren 200 ducats al senyor abat Ubach, escrit al ma
marge esquerre per
una mà diferent de la de l’autor.
1830. stat
at afegit a la interlínia.

488

CARLES DÍAZ MARTÍ

com los convents no poden fer mercaderias ni trapassas, o se an de
reparar estos danys ab algunes charitats —y estas no són moltes, perquè
no poden creure los seglars que·ls frares gerònims sien pobres— o ab
algunes grangerias —y ab estes també és necessari posar-hi cabal, y
qui no·l té reste tant pobre com abans.
Avien-se gastades en lo trienni passat, com allí diguí, quatre-centes
deset lliures y quinze sous; y en aquest, sin-centes setanta-set,1831 que
són al peu de mil lliures, que no se’n falten <sinó> sis lliures, com se
avían de cobrar. Totavia, se’ls ha de agrair a aquells bons pares lo bon
ànimo tingueren en empendre una cosa de tant tomo y de importància
y que pasassen tants treballs per donar gust y descansar als qui vindrien aprés d’ells. Y també·ls escusa molt pensant que·l marquès, per
[p. 289] causa del qual se avia posat mà en esta obra, ajudaria molt,
puix era senyor poderós; y per tenir lo càrrech que tenia de virrey,
podia aplicar algunes quantitats, si volia, a ella. Y com avia promès al
principi las tres-centes noranta-sis lliures, feyen compte que, passant
avant ab la obra, ell acudiria també ab la bossa.
Però ni volgué ni pogué: no volgué, perquè las pensions que al
principi consignà sobre lo General no·s pogueren cobrar, sinó aprés
ab gran treball;1832 ni pogué, perquè fonch Nostre Senyor servit que lo
dit don Joan Manríquez, marquès de Aguilar, morís a 14 de octubre,
disapte, de l’any de 1553, estant en Barcelona. Y com los pares de
aquest convent volgueren cobrar les tres-centes noranta-y-sis lliures,
los marmassors que lo marquès avia dexats en son testament no·n
foren de parer. Y per esta causa agué de anar lo pare fra Antoni Joan
a Castella, procurant
rocurant que estos diners se pagassen assí, een Barcelona.
Y ab tot que portà orde de allà, no volgueren donar-los,
donar-los de manera
que vingueren
n a terme que agueren de amparar la roba y recàmara
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Lo qual avia de servir de escarment y exemple als successors y
sdevenidors perquè no conﬁen tant en los hòmens, pensant que són
immortals y que afavoriran en semblants necessitats, perquè veem per
la experiència lo contrari, no sols en aquest cars, mas en molts altres,
que falten al temps que millor los avien1835 menester, com faltà lo
marquès de Aguilar, faltant-li la vida y los diners, que yo só segur que
si aquells pares pensàran, al principi que determinaren de fer aquesta
obra, avien de gastar en ella mil lliures y que no n’avien de cobrar
sinó quatre-centes, no agueren posat tant prest la mà a la executió
d’ella, specialment estant la casa tant pobre. Veritat és que1836 aprés
cobraren vuytanta lliures de uns mercaders que avien assegurat certa
quantitat de fustets que feyen portar de Tortosa. Y los moros prengueren lo vexell en què venían y, per ço, agueren de pagar al monastir
dites vuytanta lliures.
Encara que estigueren occupats lo pare prior y sos ofﬁcials la major
part del trienni [p. 290] <en>1837 aquesta obra tant principal, encara que
voluntària, no per ço se descuydaren del principal y necessari, que és
lo vestuari ordinari, que a no tenir assò, lo religiós lleva molt mal1838
que·s fassen obras voluntàrias, faltant-li a ell lo necessari. Y axí, perquè
no tinguessen occasió de quexar-se, trobe que compraren cent y trentadues canas de estamenya de Cardona —a rahó 9 sous 6, part; y altra,
a 9 sous 3— que costaren sexanta-una lliura y deu sous. Compraren
també dos blanquets que costaren trenta lliures y tretze sous. Tiraven
24 canes. També feren texir dos burells que no sé determinadament
lo que costaren. Unes1839 dalmàtigues de setí negre se feren en aquest
trienni, que crech
rech són de las que vuy nos servim,1840 y cos
costà lo setí deu
lliures y deu sous. No sé lo demés. Estos gastos són los principals
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mestre Badia, per los llibres li avían venuts, que éran de1843 la herència de mestre Bernat Casaldòfol, metje, que com vérem en lo trienni
del pare fra Pere Josa (pàgina 433),1844 dexà tots sos béns a esta casa.
De la vila de Mataró enviaren1845 al pare prior quatre ducats de
charitat perquè·ls avia adobats los òrguens. Yo creuria que fonch abans
que·l fessen prior perquè, essent-ho actualment, no parexeria bé. Ara,
al manco, se tindria per manco ser y valer y la orde no u tindria a
bé; però com llavors y avia més llanesa y sinceritat, no pecarà qui
creurà que·ls adobà sent prior. Tenia en açò particular habilitat, com
en moltes altres coses. Lo1846 pare fra Gili cantà missa lo dia de Sanct
Jaume apòstol de l’any 1552 y tragueren de la offerta deu lliures, que
ya fonch de algun alívio y adjutori per a la casa. També lo1847 pare fra
Francesch Rovirola la cantà a 8 de abril de l’any 1554 y de la offerta
se’n tragueren set lliures.
Dues sepultures y agué en aquest trienni que foren de molt proﬁt.
La una fonch de mossèn1848 Luís Setantí,1849 que té lo vas o carner davant la capella del Cruciﬁxi,1850 del qual linatje ya, en nostros temps, no
y ha ningú. Donaren per dita sepultura vint lliures. Altre1851 fonch del
senyor Bernat Piquer, canonge de la seu de Urgell y prior de Organyà,
lo qual fonch soterrat assí, en lo carner del mitx de la yglésia, la vigília
de Nadal de [p. 291] l’any 1553, de la qual ne reberen trenta-y-tres
lliures y setze sous. Fonch aquest senyor1852 molt devot d’esta casa y
conﬁava molt en las orations dels religiosos d’ella.
Y u mostrà en moltes occasions, y en special en son últim testament, en lo qual
q
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molta quantitat, de la qual dexà patró o administrador entre·ls demés
al pare fra Pere Alzina, de vida sua, a qui ell tenia particular devoció
y voluntat, axí per ser-li parent com per sa bondat y virtut, que la
tenia molta, com tots saben; y aprés de sa mort, al pare prior d’esta
casa, dexant-li cada any un dobló per los treballs de dita causa pia,
de què vuy a penas y ha memòria per culpa dels administradors, en
què y ha prou scrúpol de consciència, puix se pert molta renda y la
menjen qui poch la merex, que segons entench, són més de trenta
lliures cad·any —si mal no·m recorda, per aver molts dies que no u
he vist—, y diu que acàs que no·s troben donzelles de son linatje, vol
sien distribuïdes en misses y la tercera part ha de ser en esta casa.
No serà mal avís assò per un prelat qui assò llegirà o le y dirà, que si
assò deslindava y u treya a llum, entench ne faria gran servici a Nostre
Senyor, y aquesta casa se n’aproﬁtaria en alguna cosa, y les ànimes
tindrían sos suffragis, etcètera. També lo senyor canonge dexà en son
testament per misses sexanta lliures.
Per1853 la pensió que tenia lo pare fra Damià Marruff, de qui
tantes voltes avem tractat, restaven-li a deure, quant ell féu altra volta professió, dos mercaders sinquanta-sinch lliures, les quals reberen
aquest trienni per lo banch de mossèn Joan Bolet a 5 de janer de 1553.
Las vint-y-sinch girà Philippo1854 Galieno y les trenta, Joan Lomelino.
Altres1855 rebudes tingué lo pare prior de extraordinaris que foren
de sermons. Lo hu fonch de quatorze lliures que donaren los consellers de Igualada per los sermons de la quaresma que predicaren los
pares fra Antoni Joan y fra Augustí Sumes, que·s deguéran partir
los sermons com a bons germans, predicant un dia lo hu y l’altre, altre
dia. Fonch assò
ssò en lo any de 1553. En1856 lo matex any donà lo pare
fra Matheu Blanch set lliures y nou sous per charitat dels sermons
y confessions,
s, que no sabem a ont fonch la quaresma d
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Una1857 indústria tingueren en aquest trienni, que ab un rossí y
carreta carrejaven llenya a Barcelona, de què tragueren alguns reals.
Però no durà molt. En aquest trienni instituhí una missa quotidiana
principalment, y altres sense esta,1858 mossèn Joan Janer, rector de
Moncada, de qui serà forçat parlar altra vegada per ser estat particular
devot d’esta casa.
Com lo pare prior era una persona tant sancta y tan benintencionada, desijava ajudar a tots no sols ab ses oracions, sinó <que> volia
que uns als altres se ajudassen <a> anar al cel. Per assò li paregué que
seria un bon medi que esta casa tingués fraternitat1859 y germandat ab
altres monestirs a ont y avia gran sanctedat y bondat, entre·ls quals se
senyalaven molt lo monastir de Scaladei, de la orde de Cartoxa. Y1860
axí, procurà que·s concertàs esta germandat, la qual tingué effecte en
la festa de Corpore Christi de l’any de 1553. Y perquè entengué, per
no sé quina via,1861 que també en lo monestir de Nostra Senyora de la
Murta de València anaven tras de assò matex, tamb<é> ell donà orde
en que en lo matex any de 1553, a 10 de nohembre, se concertàs. En
estas y semblants coses empleà son trienni lo sanct pare fra Pere Alzina
y acabà ab molta quietut y sossego.
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[p. 293] Primer trienni del pare fra Augustí Sumes1862 {1554-1557}
Lo dia aprés immediadament que acabà son trienni lo pare fra
Pere Alzina fonch elegit lo pare fra Augustí Sumes, ﬁll d’esta matexa
casa y persona ben experimentada en los negocis de la communitat,
avent exercitat lo ofﬁci de procurador sis anys ab gran exemple y
diligència,1863 y també era anat per procurador en lo capítol general
de 1552, y tenia ya de religió vint-y-quatre anys. Fonch la conﬁrmació
lo dia següent de la electió, que fonch a 20 de octubre de 1554. Los
conﬁrmadors d’esta electió foren los pares fra Miquel Navarro, vicari
del monestir de Sancta Engràcia de Çaragoça,1864 y fra Pere Serra,
profés del monestir de Sanct Gerònim de Vall de Hebron.
Elegiren en vicari al pare fra Pere Alzina, que acabava de ser prior, y esta la sèptima vegada.1865 Al pare fra Jaume de Planella elegiren
en procurador, el qual tenia ya deu anys de hàbit, frare molt verdader
y molt compost en ses actions y de bon exemple, que1866 per ço le y
comanaren tantes voltes, com se dirà més avant. Al pare fra Joan Puig
feren procurador de Thous. Caxers foren lo pare vicari y lo pare fra
Matheu Blanch,
ch, un parell de sancts, que no sols la caxa, p
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fray Diego de Linares, y contenta<n>t-se de son modo y conversació,
tenint també notícia de sa habilitat, se’l na aportà ab sa companyia. Y
de allí al cap de poch temps lo enviaren a Sanct Lorens el Real d’El
Escurial, a ont y avia necessitat de frares, perquè avia poch que s’era
fundada aquella casa.1869 Y encara que aprés tornà assí, però com li
contentava més aquell modo de viure, procurà de anar altra volta al
monestir d’El Escurial, y allí féu segona professió1870 y acabà la vida
ab bon exemple y religió.1871 L’altre frare llech que vestí lo pare prior
se deya fra Miquel Gibert, natural de la vila de la Granadella, que
fonch frare molt devot y visqué en esta casa quoranta-dos anys sense
exir d’ella.
[p. 294] Tenia gran necessitat la casa o torre que aquest convent
avia heretada d’en Benet1872 Bastit de reparar-se, perquè del tot se anava arruïnant. Y per ço, ans de començar a obrar-la féu lo pare prior
dues fornadas de cals y obra juntament, de tal manera que y agué cals
bastantíssimament per fer un quarter o quarto de la obra, que és tot
lo enfront de la matexa part de la porta major; y la demés cals se vené
per pagar les mans dels mestres y altros gastos, que en coses de obras
no poden dexar de ser molts. Assí,1873 en lo monestir, també tingueren
necessitat de alçar-se les taulades damunt de la celdes que estan a la
part de la marina, lo qual féu fer lo pare prior ab molta diligència, y
també las taulades de l’hospital junt a la badia dels mossos.
Altra obra féu lo pare prior de més importància que las dues
primeras, que los dos primers anys1874 plantà un gran tros de vinya
que li deyen la Vinya de Badalona, en què s’i collien passades de cent
càrregues de verema —y fonch ab molt gentil trassa—, pas
passat lo torrent
1875
o, per millor dir, la riera
que afrontava de la part de mi
mitjorn ab casa
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d’en Nadal. Y en aver-lo comprat, tallà tota la llenya y arrabassà tota
la rabassa, y del que tragué de assò plantà tot lo que era bosch. Y com
agué fet assò, volent proseguir més avant son bon intent, escometé a
n’en Amigó si li volia vendre altre tros de bosch que estava contiguo
a la vinya que ell avia plantada a la part de sol ixent. Y digué-li tot ras
y curt que no, perquè li digué: “Pare, vos nos amostrau com o avem
de fer nosaltres”. Y axí, lo matex Amigó, a imitació del pare prior, féu
altra plantada al costat de la nostra.
En aquest trienni se pintà la cena que vuy està en lo refetor,1876
encara que prou dolentament, que bé és de pensar que si lo pare prior
pensara que no avia de reexir millor, no permetera1877 que·s pintara. Y
axí, la bona voluntat se li agrahí més que la obra. Però també pagaren
la obra segons era la feyna, que no donaren al pintor sinó un dobló;
y al seu criat, dos reals de estrenes.
Una1878 grangeria se intentà en aquest trienni que avia ya molts
anys que s’era dexada, y degué ser lo auctor d’ella lo pare fra Pere
Gili, que a més de que era molt actiu de son natural, era sagristà; y
era-u tant de1879 cor y desijava tant augmentar-la, que no perdonava a
treball [p. 295] ningú, sols pogués aproﬁtar-la en alguna cosa; y aquesta
invenció que ell féu ara de fer seda en casa entengué que seria per a
son propòsit. Y no se enganyà del tot perquè, encara que era negoci
de gran màquina, tenint sos canyissos y cuchs en los aposentos de la
Obra Nova —y compraren fulla de la Pallaresa y altres parts—, en què
era menester diligència1880 y sol·licitut, totavia li reisqué de manera
que de la seda que tragué féu un tern cumplit —ço és capa, casulla,
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a rahó 7 sous 3 valgué quatorze lliures y dos sous;1882 y l’altra tenia
sexanta canes, que a rahó sis sous costà divuyt lliures. Un blanquet
compraren que costà deset lliures y setze sous y vuyt; y quatre pesses
de burell, que les feren venir de Çaragoça. No sé què1883 costaren ni
quantes canes n’i avia.
Mossèn1884 Joan Janer, rector de Sancta Engràcia de Moncada,
se affectionà molt a esta casa y desijava servir-la en lo que pogués. Y
com ell venia moltes voltes assí o a la torre que tenim davant Moncada
per a tractar ab alguns religiosos, y li tractassen ab tota1885 la llanesa
del món y ell per lo semblant, un dia li paregué al pare prior que y
avia bona occasió, y u féu venir a son compte, apuntant-li si era cosa
que·s pogués fer que la rectoria de Moncada se unís ab lo monestir,
lo qual digué lo pare prior ab molta sal y ab molt bon terme. Al qual
respongué lo mossèn Janer que era cosa molt fàcil, com ell donàs son
consentiment y, a la veritat, llavors més fàcil cosa era que no ara.
Y axí, parlant-ne un dia y altra, determinaren que·s fes la petició al papa, que ell venia molt bé en la unió ab condició que lo
convent li donàs de sa vida alguna quan-[p. 296] titat y pensió, que
foren sinquanta-sinch lliures cada any —que bé pica lo pebre—, y que,
fent-se d’exa manera, ell se offeria a donar tot lo favor y ajuda que
fos menester en aquest negoci. Tenint ya lo consentiment del mossèn
Joan Janer, avien menester més, que són los diners, que sense ells
no·s fa res y en Roma més que més. Y com lo convent no·n tenia,1886
fonch necessari manllevar dos-centes lliures, com consta en un acte
capitular de aquest trienni, que éran ben menester per al gasto de la
despedició dee las bullas y quoranta altres coses que estan connexas al
principal. Less quals entench dexà lo matex rector, mossè
mossèn Joan Janer,
a qui pagaven
n cada any sa pensió del censal. Y axí, ting
tingué est negoci
molt bon effecte,
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Lo pare fra Antoni Joan tenia un germà en Sicília y era fama
que estava molt rich,1888 lo qual morí allà. Y sabuda la nova, envià
promptament per llicència y ell embarcà’s per a Sicília, fent compte
que cobraria dels béns de son germà grans riqueses y molts ducats, y
vindria molt rich, y desempenyaria y remuntaria esta sa casa. Però com
arribà allà, trobà que tot avia parat en fum y que era més la remor
que las nous, que a penas y trobà cosa,1889 que axí passa de ordinari
entre mercaders, que mentre viuen és fama que tenen trenta o quoranta
mília en negoci y, com moren, ve a parar lo negoci en tres o quatre
mília, y alguns que tenen prou que fer de pagar sos deutes y acreadors.
De manera que, volent-se’n tornar de Sicília lo pare fra Antoni
Joan,1890 agué de manllevar a cambi quatre-centes lliures, que les agué
menester per anar, estar y tornar. Y negocià de tal manera que, a penas
fonch vingut en Barcelona, quant les1891 hi demanaren dos germans
mercaders qui·s deyen Salaverts. Y és lo bo que, avent pagades les
quatre-centes lliures dels diners que allà cobrà —perquè assí, en Barcelona, ans que partís per a Sicília, agué menester diners y·ls prengué
a cambi—, no cobrà la regonexensa d’elles y assí las1892 demanaven
ab gran instància al convent, lo qual se defensava que ya lo pare fra
Antoni Joan las avia pagades. Y axí, posaren aquest negoci en plet,
perquè sabien que lo pare fra Antoni Joan no podia mostrar com les
avia pagades.
Fonch aquest negoci de molt mala digestió y donà molta pesadumbre al pare prior y convent, considerant que, per coses que ells no
las avien menjades, ni begudes, ni gastades en super-[p. 297] ﬂuïtats y
per descuyt del pare fra Antoni Joan, aguessen de pagar quatre-centes
lliures, que en
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Y axí, ohí la d’estos bons religiosos, que estaven en aquest treball
y afﬂictió, y posà lo remey com a cosa de sa mà, perquè hu dels dos
germans Salaverts se posà en religió, par-me que en la de1894 Cartoxa.1895
Y1896 vist que l’altre germà no desistia del plet, sinó que perseverava en
sa demanda impertinent y injusta ab prou molèstia de aquest convent,
mogut de escrúpol de consciència y per pietat1897 de aquest convent
descubrí la maranya y lo secret que y avia en aquest negoci. Y donà
un bon consell al pare prior y procurador, dient-los que fessen una
supplicació al virrey en la qual demanassen que manàs Sa Excel·lèntia1898
al mossèn Salavert que depositàs los llibres de l’any T, en lo qual sabia
molt bé lo dit religiós Salavert, y germà del pretenent, que ya estaven
rebudes las quatre-centes lliures en lo any que ell senyalava.
Lo qual consell posaren en execució. Y com lo mercader véu que
se li feya aquest manament y que ell no podia escusar, sinó que l’avia
de cumplir si lo plet passava avant, determinà de dissimular y callar
per no aver de mostrar los llibres, que entre mercaders, quant se ve
en aquest punt, és cosa de gran nota. Y axí, dissimulà y callà, que
ﬁns vuy no an demanat cosa alguna. Esta hystòria he posada assí per
a que·s veja la astúcia y trapassa que y ha entre mercaders, y alguna
vegada la poca consciència que tenen; y la cautela que és menester que
tinga lo qui tracta ab ells; y que no tinga tanta llanesa y simplic<it>at
com tenia lo pare fra Antoni Joan, que realment diuen tots los qui
l’an conegut que la tenia molta y no sabia pensar cosa mala y pensava
que tots éran de sa condició y bondat. Y també he dit assò perquè·s
veja los monts y valls que tenen los mercaders com viuen y, aprés de
morts, com see sap la veritat, /y/ com vénen a extenuar-se [p. 298] sos
béns y venir quasi a no res.
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(pàgina 476),1900 y particularment una casa que està al carrer dels Candelers de Sèu, la qual aprés vené aquest convent al doctor Francesch
Micó, doctor en medicina, y del preu, que foren vuyt-centes lliures, ne
creà censal y vuy ne reb cada any aquesta communitat quoranta lliures
de renda. Y tot se deu al bon benefactor /de/ mestre Bernat Casaldòfol, metge y cavaller, de qui en diverses parts se ha parlat per occasió
de aver dexat <béns> a esta casa, los quals, si yo no·m só enganyat,
valgueren,1901 no contant las quatre-centes y sexanta lliures que dita
Margarida Gargantera rebé com a hereva de la senyora Casaldòfol,
tres mília y sinquanta-una lliura (dich 3.051 lliures), per ont se veu la
obligació que tenim los religiosos d’esta casa de recordar-nos de un
tant gran benefactor.
Compraren en aquest trienni una mula que costà trenta-nou ducats y un matxo que·n costà poc manco. Entre tants gastos y despeses
bé serà que fassam memòria de algunes rebudes de extraordinaris,
puix la renda ordinària no era sufﬁcient per a empendre tantes coses.
Cobraren-se en aquest trienni, dels béns del marquès de Aguilar, trescentes1902 y sexanta lliures per pagar part dels gastos que s’avien fets
en la Obra Nova1903 y foren rebudes a 20 de dezembre de l’any 1554
per dita de taula. Y aprés, en lo any següent de 1555, se’n reberen
noranta-set lliures sis sous y mitx, que foren lo preu de onze escudelles
de argent veneren a mossèn Antoni Ferrer, apothecari, a rahó de sis
lliures dotze sous lo march, que pesaren quatorze marchs dues onçes
y vuyt argensos.
Les quals escudelles donà lo comanador Ribera, com a procurador
del quòndam marquès y de son ﬁll, ab prou prechs e im
importunacions
dels pares de
299]] part y paga de dose aquest convent y foren en [[p. 299
centes lliures que lo marquès prometé donar per dita ob
obra, com més
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de 1555.
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los avia feta venir de Tortosa cent sinquanta lliures y ajudaren a lluhir
un censal que tenia manllevat est convent al senyor bisbe de Elna,
Ubach, de preu de quatre-centes sexanta-quatre lliures.
Una1907 cosina germana del pare fra Jaume Ferrer, que era muller
de un hortolà qui·s deya Gaçull, y per altre nom Cuch, dexà un llegat
a est monestir de trenta lliures, les quals rebé lo pare prior en aquest
son trienni. Tenia ya en aquest temps un devot aquesta casa, que1908
visqué molts anys y deye’s mossèn Joan1909 Marquès, al qual se li morí
la primera muller —y que li morira la segona, tantost no·ls pesara a
molts per lo que succehí aprés. Y axí, marit y muller estaven molt
conformes en voluntat en fer merçè a esta casa y, axí, quant morí dita
senyora, volgué la soterrassen en aquesta casa, de la qual sepultura
ne agué lo pare prior de charitat vint lliures. També1910 se feren assí
las honrras y exèquias de mossèn Puig de Roda —ço és cos present,
novena y cap d’any— y donaren per la charitat vuyt lliures. També
morí la beata sor1911 Roses en lo mes de agost de 1554 y fundà un
anniversari en esta casa, per lo qual paga cada any lo Hospital General
de la ciutat de Barcelona tres lliures.
Lo1912 pare fra Antoni Joan porﬁava en predicar. Y encara que no
era en auditoris molt graves ni com requeria la auctoritat de nostre
hàbit, com fonch en la parròquia de Mollet, a ont predicà la quaresma,
/y/ donaren-li per sos treballs sis lliures y mija. Aprés1913 de la mort
de don Joan Manrríquez, marquès de Aguilar, vingué per virrey de
Cathalunya lo marquès de Tarifa y duch de Alcalá, y també li succehí
en la devoció que tenia a esta casa, a ont venia algunes vegades. Y
perquè dues voltes y estigué més de propòsit y alguns dies
di que fonch
en la semmana
na sancta, donà de charitat cada vegada ce
cent reals, que
foren vint lliures.
ures.
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obres que feya. Però no foren sufﬁcients per a que no restàs la casa
empenyada y enderrerida en set-centes y vint lliures, com consta en la
última carta de [p. 300] difﬁnició, de mà del pare prior, en lo Llibre
de la Caxa.
Una cosa volrria que no m’oblidàs de posar assí. És una cosa1915
que féu lo pare prior, que paregué a alguns que fonch molt discreta,
no faltant altres que no foren de aquex parer, com se esdevé quasi en
totes les coses de aquest món: y és que en la llibreria comuna y avia
molts llibres duplicats y triplicats de pregamí y de mala lletra, que a
penas se podían llegir1916 per ser ya molt vells, segons se diu en lo acte
capitular que assò tractà, y era de manera que no se’n podían servir los
religiosos y, si no de mostra y parensa, no servían ya. Y com lo pare
prior era affectat a lletres, gustava que la llibreria estigués com avia
de estar, parexent-li que aquells no servían de res. Y si·ls venían, ab lo
que traurían d’ells se’n comprarien altres de moderns, y aproﬁtar-se-n’i
als uns y altres y tots los qui volrrían usar d’ells.
Lo qual tractà ab lo convent, demanant als pares son parer y voluntat, los quals respongueren que de bona gana venían en que·s venessen
los que no éran de algun proﬁt ab tal que restassen los originals que
fossen bons en la matexa llibreria; y que senyalassen persones graves
y doctes que mirassen quals eren bons y quals inútils y de poch proﬁt.
Y axí, per aquest effecte nomenaren als pares mestre Arcos y mestra
Ramon Pascual, frares de predicadors, y dels de casa senyalaren al
pare vicari fra Pere Alzina y al pare fra Gerònim Ferraz, que era bon
estudiant y tenia bon gust en aquesta matèria y tenia càrrech de la
llibreria. Los quals, junts, lo darrer dia de dezembre de 1554 miraren
los llibres; y los que se avien de reservar y guardar no
notaren en un
inventari; y los
os demés, inútils, posaren de part; y aprés llos veneren a
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de nostra orde, en lo quart [p. 301] llibre, a ont remet al lector curiós
si vol desenfadar-se de aquesta hystòria y aproﬁtar-se1920 de aquella.
També morí un novici, de qui és bé fer memòria per ser cosa digna
de notar y aver dexada una pessa molt curiosa en esta casa, que ell
la avia feta de ses pròpries mans, que era una bandera de lletres molt
artiﬁcials de una part y altre —però per estar ﬁcada en una paret de
la Obra Nova o hostaleria nova no·s poden veure sinó las de una part,
y són las de més artiﬁci, que coménçan: Schola de Abbaco, etcètera—,
les quals, mirant-les de lluny, par que estiguen fetes de relleu y quisvulla que las mira, si és bon ofﬁcial de esta art, se admira de la art y
artiﬁci se mostra en elles.
Aquest novici se deya Nicola y era grech de nació. Y encara que ell
era molt garbat, que diuen, per ser xich y geperut per davant y darrera,
y no sé si coxo y de un gran nas y altres imperfections naturals, però
era molt docte en las arts y sabia molt bé mathemàticas, astrologia,
arithmètica, òptica y moltes altres scièncias naturals, de què resten en
lo nostre arxiu molts instruments, y també escrivia admirablement. Y
no sé per quina occasió isqué de sa terra y peregrinà per moltes parts
del món. Y arribant a Perpinyà en lo any de 1556, parà allí schola
de scriure y de arithmètica. Y per esta occasió féu allí aquesta peça
que poch ha tinch descrita y, per ço, està escrit en la última ralla a
Perpiniano de 1556.
Y com allà per ventura no degué trobar la commoditat que ell
pensava o perquè Nostre Senyor lo volia salvar per aquest camí, vinguése’n a Barcelona. Y allí tingué notícia de aquesta casa y, venint a ella
una y moltes voltes, determinà de demanar lo hàbit. Y co
com li donaven
passada, veent-lo
tan estrant-lo de aquella manera y ya de edat y de terra
te
nya, ferejava’ls
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Y ab tot axò, com veren que perseverava ab tanta constància y
ﬁrmesa y feya tot quant li manaven ab molta simplicitat —perquè·l
fèyan anar al bos<c>h y portava al coll fexos de llenya per escalfar-se
los frares aprés de matines; y li feyen fer lo foch; y li manaven que,
en aver-lo fet, se n’anàs d’ell; y deya a sos condexebles que ell era com
l’ase que portava lo vi y bevia aygua—, estaven contents d’ell per veure
la gana que tenia de continuar lo que tenia començat y creu-se1921 que
li agueren donada la professió si Nostre Senyor li donara la vida més
llarga, perquè als onze mesos de son noviciat morí y és de creure que
anà a gozar del que tots esperam.
També ohí a dir a aquells pares antichs que, en aver feta professió,
lo agueren enviat a l’emperador Carlos quint, que estava en Espanya,
que per ventura aguera gustat molt de las habilitats que tenia, ya
que no de sa presència, perquè era home de grandíssimes màchinas
y tenia grans trasses y invencions de instruments de guerra: com se
avien de minar montanyes, combatre fortalesas, y enderrocar muralles
y coses semblants. Veritat és que, ans que fos religiós, suspitaven que
las habilitats de què ell usave fossen totes acquirides naturalment, per
coses particulars que ell contava y no y ha per a què referir-les assí.1922
Basta’ns saber que li féu Nostre Senyor molta misericòrdia que·l portàs
de tants centenars de llegües a esta casa y en ella li ensenyassen lo
camí de la virtut, per lo qual caminà lo temps que visqué, per a que
ab breu temps alcançàs lo que fan altres ab molt llarch discurs.
Després que morí trobaren moltes receptes de coses curiosas y
de secrets de naturaleza, de què se n’aproﬁtà lo pare pintor que aprés
tinguérem en
n esta casa; y de les altres, que no estaven ttant1923 llestes
ni segures, ne
e encengueren lo foch.
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[p. 303] Segon trienni del pare fra Augustí Sumes1924 {1557-1560}
Restaren los religiosos d’esta casa tant contents del modo de proceir
y del bon govern y regiment que tingué lo pare fra Augustí Sumes en
lo trienni passat, axí per lo que toca al bé comú com per lo cuydado
que tenia en la consolació de cada hu, en particular a ses occasions,
que era per a llohar a Nostre Senyor. Y aquesta fonch la causa per què
la electió futura de prior se féu tant prest, perquè lo dia següent que
acabà lo ofﬁci de prior fonch elegit segona vegada sens contradictió
ninguna, que fonch a 21 de octubre, y lo dia següent de dit mes y de
l’any 1557 fonch conﬁrmat a les vuyt hores de matí. Lo hu dels conﬁrmadors fonch lo pare fra Miquel Navarro, que ya lo trienni passat
vingué per lo matex ministeri. De l’altre conﬁrmador no n’he pogut
saber rastre ni tinch notítia d’ell, però yo creuria que degué ser algun
pare del monastir de Sanct Gerònym de Vall de Hebron, que lo matex
fonch en lo trienni passat.
Elegiren1925 en vicari al matex pare fra Pere Alzina, la octava vegada
—ya devia saber bé lo ofﬁci—, lo qual, per tenir tan bones entranyas
y condició molt
acariciaven. Y ell
olt affable y benigne, tots lo amaven y acar
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li podia servir de vicari, particularment en fer poques1929 absènties de
casa, sinó per força, y en seguir ell la communitat lo primer. Y d’exa
manera podia donar algun alívio al sanct vell, que·l merexia per aver
tant treballat en la religió, com avem vist atràs en moltes occasions.
En1930 procurador elegiren al pare fra Saturní Castelló. Y encara
que acceptà aquest ofﬁci per la obedièntia, que en assò no y ha rèpliques algunas vegades, y l’ex[e]rcità alguns dies, però aprés lo renuntià
perquè, segons me informaren, entre les demés virtuts que tenia aquest
bon religiós era ser molt desapegat de seglars y de coses d’ells. Y com
la casa anava endeutada, era menester amprar-se molt sovint de uns
amichs y altres, manllevant a uns per pagar a altres y destapar un
forat per tapar-ne altre. Y com ell no tenia amichs ni·ls volia tenir,
perquè com a persona particular no·ls avia menester —y per ço, no
podia fer lo que feyen altres en manllevar— y li donava [p. 304] molta
pena aquesta manera de viure, /y axí/, lo pare prior tingué per bé de
admetre-li la renuntiatió.1931 Y en son lloch elegiren al pare fra Jaume
Ferrer, que era home de l’amich y companyó, que acostumen de dir, y
tenia ya de hàbit vint anys. Caxer fonch lo pare vicari.1932 No sé l’altre.
Feren1933 procurador de Thous al pare fra Joan Puig, que avia ya
molts anys que regia aquell poble ab molta maduresa y prudèntia y
que, juntament ab axò, feya guardar-se lo respecte y reverèntia que·s
deu a la senyoria, y que per ninguna occasió volia se perdessen les
costumes que ells solían usar acerca del senyor, com són que los diumenges y festes an de pujar al castell lo balle y jurats a acompanyar
lo senyor si vol anar a la iglésia, de manera que ell no exia del castell
ﬁns que ells anassen a cercar-lo; y quant y avia músichs ta
també pujaven
al castell ab los balle y jurats y sonaven ﬁns a la iglésia
iglésia; y lo matex
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Y quant faltaven en alguna cosa d’estes, los enviava a cercar y·ls
donava una bona mà y grave reprehensió; y si era menester, los castigava rigurosament y·ls feya estar en la presó o en la sitja uns quants
dies, que era lo ordinari càstich de què ell usava, y algunes vegades a
pa y aygua, perquè se’n recordassen altra vegada y no al·legassen ignoràntia. Entenia ell molt bé que és molt verdader aquell adagi comú:1935
“si donau lo dit al villà, ell se pendrà la mà y si·ls ne1936 suffriu una,
ells ne faran quatre”, com la experièntia mostra. Y per ço, lo bon pare
fra Puig procurava conservar estes costumes, que encara que par no
són coses de importàntia, ni diuen o frisen ab un religiós ni ab son
estat, ans bé par que són vanitats, és cert que ell no u feya perquè
gustàs d’exas coses, perquè era un home molt spiritual y mortiﬁcat y
un sanct, com diuen tots los qui l’han conegut, sinó perquè los vassalls
no se’n pre<n>guessen de la plassa, que costumen a dir, y perdessen
lo respecte a la senyoria.
Y tant era en assò zelós, que quant algunes vegades li era forçat
anar al monestir per negocis que se li offerien, quant tornava a Thous
y no anaven a besar-li la mà y a fer-li la benvinguda de hu en hu, ell
tenia bon cuydado en notar y advertir qui faltava en assò. Y aguardava
tres o quatre dies y si no venían a fer sa obligatió, los enviava a cercar. Y si no li donaven legítima escusa, no la y portaven al molí ni la
pena ordinària de la sitja no faltava. Y d’esta manera tenia la gent al
puny y los vassalls guardaven lo respecte y reverèntia que convenia a
la senyoria. No·m pesa de aver-me detingut en aquesta digressió, que
per ventura algú ho llegirà que li donarà ànimo per fer guardar les
costumes delss vassalls.
[p. 305] Dexant ara estos discursos, tornem a nòstron
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La primera1938 cosa que trobe féu lo pare prior, aprés de aver
asentada la casa en los1939 ofﬁcis y obedièncias, fonch comprar una
estamenya que tirava quoranta1940 canes, que1941 a rahó sis sous, ab la
bolla,1942 ne pagà quatorze lliures. Altra ne comprà a la ﬁ del trienni
que tenia quoranta-set canes, que a rahó de nou sous y quatre, ne pagà,
ab la bolla y tot, més de vint lliures. També féu comprar en Aulot tres
pesses de drap blanch —y no he pogut saber lo que costaren. Féu venir
un burell de Çaragoça y quoranta-y-set que·n compraren en Barcelona,
de ont se féu lo vestuari,1943 que·s féu rahonable.
No estava acabada encara ab la perfectió que lo pare prior desijava la obra de la torre1944 que féu en lo trienni passat y, axí, donà
orde que en aquest se acabàs de empaymentar las cambras y sala, per
lo qual se agueren de fer alguns gastos y se agué de comprar alguns
quintars de guix per a emblanquar los matexos aposentos. També1945
fonch necessari fer1946 obras en la casa que avían guanyada poch avia
de na Gargantera o, per millor <dir>, la casa de mestre Casaldòfol que
dita Gargantera pledejava, perquè com avia tant temps que estava en
plet, ni uns ni altres se’n curaven y ella se anava arruyna<n>t. Y perquè
no anàs pijor, lo pare prior la féu reparar lo millor que pogué, en què
s’i gastaren al peu de trenta lliures. Veritat és que la tenien llogada1947
per preu de vint lliures l’any y pagaven-ne de censos al beneﬁciat de
Sanct Hipòlit1948 sis lliures. Y axí, ya no·n restaven sinó quatorze lliures
franques y quíties.
Altra1949 obra féu que, encara que no fonch de molt gasto, fonch
de molt proﬁt: y és que la vinya que estava junt a Sanct Onoph<r>e, de
què ara ya no
pedra seca de
o y ha a penas memòria, la féu circuir de p
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la part del bosch perquè no entrassen en ella al-[p. 306] guns animals
feréstechs y danyassen, com són cunills y salvagines, etcètera, fent de
quant en quant unas sitges cubertes o paranys per a que en elles se
pogués també pendre alguna cassa, de què tenien prou cuydado alguns
frares de parar-los, perquè los reexia algunas vegades prou bé per caure
en ells alguns conills y algun senglar, etcètera.
En aquest trienni patí lo pare prior y tot aquest convent grans
treballs, perquè estava1950 Barcelona y molta part de Cathalunya que
s’abrasava de peste, y estava endeutada y ni podían cobrar les rendes
per un temps tant terrible y llastimós, en lo qual estigué ferit del mal
contagiós un frare llech qui·s deya fra Miquel Arbós y fonch1951 Nostre
Senyor servit que curà. Aprés que esta contàgio fonch remediada, no
faltaren altres treballs, perquè cada any venien los moros per aquesta costa y la inquietaven notablement. Y un any desembarcaren en
Badalona y pujaren per les cases del torrent amunt y de manera que
des del monastir veyen los religiosos que los moros anaven inquietant
los vehins.
Com, donchs, lo pare prior véu lo perill tant gran en què estava
aquest convent, y més perquè entengué que lo gran Turch aparellava una grosíssima armada per mar y·s divulgava que venia en Barcelona —perquè com y avia passat pestilència per ella poch avia,1952
pensava la avien desemparada y que a penas y auria gent dins d’ella,
lo qual se deya públicament; y sent axí, occasió tenien los qui estaven
prop de la ciutat, y més los qui estaven a la part de la marina, de tenir
temor no·ls captivassen y arruïnassen ses cases y proprietats—, /y axí/,
lo pare prior,, com a persona prudent y cuydadosa de sos
s
súbdits y
casa, desijantt tant de veres lo bé de tots y, per conseqüe
conseqüent, evitar los
danys que podían
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diu que avia parlat ab lo regent y canceller,1953 y a altres persones que
ell entenia podían ajudar a sos intents y que podían alguna cosa ab lo
virrey per a que·ls concedís llistes, com se acostumava en Barcelona,
ﬁns en mil ducats; y que dits senyors li avien promès que l’afavoririen
tot lo possible —paraules de compliments, com ells acostumen, y aquí
se acaba son favor per la major part—; y que proposà al convent si·ls
parexia se effectuàs aquest negoci, vista la necessitat que y avia tant
gran.
Molt bé paregué al convent que se entengués en aquest negoci y
que, en tenir diners, se posàs tantost mà a la obra. Però si lo primer
no tenia effecte, no y1954 avia per a què tractar del segon, puix no y avia
possibilitat. Veent lo pare prior aquesta determinació de son convent;
y que lo negoci de las llistes seria cosa molt llarga per ser ya prop
lo estiu; y que los moros anaven ya danyant y talant aquesta costa
de mar, entenent que en les fustes y avia molts renegats que sabien
la poca defensa tenia esta casa1955 y que per ço estava en gran perill
que no la saquejassen y captivassen a tots los religiosos d’ella, /y axí/,
tornà altra vegada a tractar ab son convent si·ls parexia se fes una
paret que prengués des del cantó de la paret de la enfermeria de la
part de llevant ﬁns a la Obra Nova que tingués de alçada quoranta o
sinquanta palmanuscrit Estava llavors tota aquella part uberta que era
llàstima. Y fent-se assò, diu lo pare prior, estarà la casa rahonablement
tancada y ab poch cost.
Vist per los pares conventuals lo bon ànimo y zel del pare prior,
foren de parer nemine discrepante que·s fes promptament y ab diligència esta paret,
t, puix erat periculum in mora y no y avia molts gastos
en executar aquesta obra. No u digueren al sort ni al per
perezós, perquè
tantost posà faldes en cincta y, com tenia ya feta una ffornada de1956
cals —no sé si per a vendre o per aquest intent—, fonch
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de la llibreria y dels particulars que cada hu tenia en sas celdas, que
no dexaren sinó sols los que no·s podían escusar. Y part de aquestas
alajas ab carretas portaren a Sanct Marçal1958 y a Sanct Cugat de Vallès
y part en Barcelona per temor que los [p. 308] moros no se’n portassen
tot quant y avia en casa.
Costà esta paret sense los materials1959 y despesa, del que yo he
pogut traure dels llibres, setze lliures y mija, que serien les mans dels
mestres. Veritat és que no las pagà la casa, sinó algunes persones devotes d’ella, com fonch lo senyor misser Sorribes, canceller de la Real
Audiència, y son germà, mossèn Gerònim Sorribes, que donaren divuyt
lliures per a que servissen per la obra de dita paret. També mossèn
Janot Gelonch donà per dita obra sinch lliures y onze sous, que tot
summa vint-y-tres lliures y onze sous.
Una cosa féu lo pare prior de molta importància y gran empresa, y més per estar la casa tant pobre, que podem dir que féu més
que home —tanta era la gana que tenia de prosperar1960 y augmentar
esta sa casa. Lo negoci fonch d’esta manera: ya vérem en lo que restà
scrit abans, com en Benet Vestit nos dexà la torre que tenim davant
Moncada; y també que Antoni Balle tenia junt a esta torra una casa y
heretat en la qual vivia, que no y avia entre les dues sinó un torrent
al mitx; y també las qüestions que y agué per aquest respecte, perquè
estaven estes dues heretats tant mesclades y entrellissades que per esta
causa, ya abans que la torre fos del monestir, tenien plets y qüestions
lo Benet Vestit y dit Antoni Balle; y ara, de present, lo Antoni Balle
pledejava ab lo convent.
tenirEnfadat ya lo hereu Balle de tants plets y per tenir-los
ab persoen defensar sa capa y per exir de qüestions e inquietuts,
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se declararen las utilitats y proﬁts que resultarían de dita compra. Y
en summa, diu que la una heretat sense l’altre és de poch proﬁt; y que
ya los pares antichs avien procurat de aver estas duas casas, perquè no
tenien certinitat dels térmens y ﬁtes del nostre bosch que conﬁna ab
dites terres; y si estaven juntes o fossen totes de un amo y senyor, se
llevarien aquexos dubtes.
A més de axò, diu que convenia molt comprar esta heretat d’en
Balle perquè nostra casa se conformàs ab les demés de la orde, que
acostúman donar granjas, [p. 309] y la nostra casa no las donava per
no tenir lloch per axò perquè, encara que la torre que teníem abans,
que era d’en Vestit, era molt a propòsit per axò, però com tenían
aquell vehí tant prop, no tenían remey fer-se ﬁns a tant ell fos fora.
Altra rahó, que·s porían traure molts fruyts d’ella per poder sustentar
millor1962 los frares d’esta casa, etcètera.
Com ohy lo convent estes rahons y congruèncias que lo pare
prior avia dites y vessen que era cosa que convenia molt per la casa,
axí per las utilitats y proﬁts que d’ella speraven com per lo recreo y
divertiment dels religiosos —y lo que més se ponderava, per llevar-se
un mal vehí de prop, que mentre ell estaria allí, estava clar que no
avien de faltar plets y qüestions—, vingueren molt bé en que se entengués en comprar dita heretat nemine discrepante. Ítem, digueren més,
perquè aprés no fos menester moltes més consultes, que y posassen
dues persones de part, que també entenien que lo Antoni Balle volia
aquex medi per a poder-se concertar millor y més prest; y que tots
quatre judicassen, segons Déu y sa consciència y ab madur consell y
del·liberació, lo que valia dita heretat y posessió; y se li pagàs
p
lo preu
de la manera
a que ells dirían.
Tingué aquest negoci lo ﬁ que tots desijaven y se effectuà ab
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Lo preu que judicaren se avia de pagar de la heretat1963 de dit
Balle fonch de sin-centes lliures, com consta clarament en lo Llibre
de la Caxa (foli 172). Les tres-centes li foren girades en la taula de la
ciutat de Barcelona y les dos-centes pagaren en comptants a diversos
creadors de voluntat del matex Antoni1964 Balle. També pagà lo convent
lo lluïsme, ço és a misser Camps setze lliures y al rector de Moncada,
mossèn Joan Janer, vuyt lliures. Los senyors consellers y Consell de
Cent de Barcelona feren gràtia dels lluïsmes y mortizacions d’estes
[p. 310] dues heretats —la que ere d’en Benet Vestit y de Antoni Balle
y ara estaven en mans de aquest convent—, que eren entrades en mà
morta, que diuen, les quals heretats estaven en alou de la ciutat. Lo
acte de la compra que féu aquest convent de Antoni Balle rebé mossèn
Thomàs Vellers,1965 notari de Barcelona, a 16 de nohembre de 1559.
Poria assí algun curiós dir que, estant aquesta casa tant endeutada y pobre en aquesta occasió, /que/ fonch gran temeritat y demasiat
ànimo comprar esta posessió, y que era posar-se un dogal al coll que
ab difﬁcultat se’l traurían no sols los presents, però encara los esdevenidors. Al qual responch que és molta veritat si sols se aguera de
pagar dels diners de les rendes ordinàries de la casa, que era quasi
impossible. Però com ya sabían de ont avien de traure los diners o la
major part, per lo que prest veurem, no fonch temeritat, sinó molta
cordura y prudència. Quant més que algunes vegades és expedient
y molt acertat endeutar-se per traure un mal vehí de casa y per llevar occasions de baralles y qüestions, particularment si dels deutes
no se’n paga interès, que llavors seria cosa de més consideració, que
si no són1966 sinó deutes sensillos, la matexa proprietat és sufﬁcient, si
la saben menejar,
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Los diners de què pagaren la casa y terres d’en Balle procehiren
de la herència de una1967 devota d’esta casa qui·s deya dona Joana de
Castro. Esta senyora —perquè prengam l’aygua un poch lluny— era
çaragoçana, ﬁlla de don Joan de Castro y de la senyora Gracia de
Fuentes, ciutadans de la ciutat de Çaragoça, segons ella diu en son
testament, que segons los noms, devia ser de noble linatje.1968
[p. 311] Esta senyora vingué en Barcelona per certa occasió, que
no y ha per a què refferir-la assí, y tingué casa parada en la matexa
ciutat en lo carrer d’en Argenter. Y estava molt rica, axí dels béns y
diners que portà de Çaragoça com dels que aprés ella cobrà; y tenia,
juntament ab axò, molts mobles y alajas de casa, que segons lo vulgar
parlar, estava feta com una princessa, molt regalada y ben tractada. Y
vivia conforme son estat, encara que aprés, ab lo discurs del temps,
dexà aquella gala, y·s féu beata, y estava més retirada que abans y,
axí, li deyen dona Joana de Castro beata.
La occasió del bon veynat que esta senyora tenia fonch causa que
tingué conexença, ya a la ﬁ de sos dies, de1969 esta casa perquè, estant
un dia en conversació ab altres dones, vingueren a parlar de Sanct
Gerònim de la Murta y una de las vehinas, que acostuma<va> de
venir assí algunes vegades, que no la devien tractar mal ni en paraules
ni en obras, començà a alabar esta casa y dir ﬂòs y violes d’ella: de
la charitat y amor ab què tractaven los hostes, lo siti del lloch tant
graciós, les aygües fresques, lo claustro tant alegre y la yglésia tant devota, a ont se deyen los ofﬁcis divinals ab tanta pausa y magestat y
ab gran quietut y sossego, que cada vegada que venia a esta casa, se’n
tornava tant devota, que li durava molts dies aquella de
devoció. Y més
li digué que si fóra home, no y aguera bastat, sinó sols Déu del çel,
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procurà regalar-les1970 de la manera que·s permet entre religiosos y la
pobresa acompanya, tractant-les ab moltas carícias y affabilitat religiosa, de tal manera que entengué dita senyora que allò anava de cor y
que no éran compliments.
Quant importa tenir bons ofﬁcials en les obediències, y particularment en la hostelaria, a ont està la mostra del drap, y és necessari
que sia benigne y affable [p. 312] de condició per atraure los ànimos
dels hostes ab modèstia y exemple. Y ya que los1971 regalos que volrria
no·ls té per a donar-los, alomenos no li falte bona gràcia en sas paraulas
y bona conversació, mostrant-los affabilitat y amor, que de assò estan
moltes voltes més pagats y contents que de quants regalos los poden
donar, que com ells matexos diuen, no vénen assí per a regalar-se,
sinó per a desenfadar-se de negocis importuns que·ls donen demasiada
pesadumbre y tractar ab los religiosos1972 coses bones y sanctes. Veritat
és que tots no tenen aquest intent, etcètera.
De manera que esta senyora dona Joana de Castro restà tant
contenta y tant satisfeta del bon acolliment y tracte que li avien fet,
que provà per experiència lo que sa bona companya li avia dit ans
que assí vinguessen y no li pesava de altra cosa sinó com no avia conegut molts anys abans gent tan honrrada y tant generosa y hidalga
de condició. Y de aquí és que avant se’n féu molts compliments y se
offerí molt de veres a servir a esta casa en cosa que pogués, lo qual no
fonch tot burles ni tot paraules, perquè poch aprés se encengué una
pestilència en Barcelona, que tot ho portava a tall de espasa y·s moriria
moltíssima gent.1973 Y entre los demés que reberen esta contàgio fonch
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coses y altres, a la ﬁ se resolgué lo pare prior de anar allà a confessar
y consolar a dita senyora. Y estimà més que patís sa persona que no
tota aquesta communitat —tant era lo amor li tenia— y és de creure
que, abans de fer una cosa com aquesta, que [p. 313] ell se armaria
de molta oratió y u acomanaria molt de veres a Nostre Senyor.
Y sense dubte ningú demanà /de/ consell als pares diputats y
vells de casa y·ls1974 encarregà que ab ses orations li ajudassen en una
empresa tant difﬁcultosa y perillosa com aquesta. Y axí, conﬁant en la
misericòrdia de Nostre Senyor, que li donava ànimo y una voluntat tant
determinada per assò, anà a Barçelona, y no per sos interessos propris,
sinó per1975 los de esta casa, y féu lo que dita senyora desijava y la
aconsolà de la manera que millor pogué. Y ella ordenà son testament
en poder de mossèn Joan Lunes, notari de Barçelona, a 3 de setembre
de 1558. Y com lo dit mossèn Lunes era també notari d’esta casa y molt
devot d’ella, ajudaria a dita senyora en descarregar sa consciència en
bé y utilitat de nostre monestir y, axí, dexà tots sos béns a esta communitat, que segons se deduex en lo Llibre de les Misses1976 (foli 141)
y se trau del Llibre de la Caxa (foli 170), valgueren nou-centes norantasis lliures y quatorze sous y deu diners sense molts mobles que s’aturà
la casa per proveir las casas de Barçelona, las ofﬁcinas y obedièntias
de casa y del monestir.
Veritat és que, segons yo me informí de alguns que1977 tenien
més notítia de aquest negoci que no yo per se<r> trobats en aquella
temporada, diuen que se n’aguera cobrat molt més si no fóra perquè
no gosàran portar assí la roba per temor no estigués empestiferada y
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ell present y en altres occasions, se perderen per aquesta communitat
al peu de tres-centes lliures.
Esta senyora, dona Joana de Castro, dexà1980 al mossèn Sanctinyana un llegat per molts servicis que diu li avia fets, que fonch una
casa, una archimesa de fusta de alba ab los caxons de noguer, un llit
de posts y banchs ab sos matalassos y pavelló, en què dita senyora
morí. Oblidave’m de dir una cosa que féu lo pare prior, molt discreta,
en aquest cars: quant agué confessada a dita senyora y concertat son
testament y sabut la disposició d’ell, com1981 véu que la cosa anava ya
acabant-se, que aquell mal no durà molt, comanà estos béns, a lo que
yo entench, al mossèn Sanctinyana, que com era tant de casa d’esta
senyora, sabia lo que y avia, y ab son tracte conegué lo pare prior que
era home de bé.
Y fet assò, no gosà tornar a1982 [p. 314] esta sa casa, sinó que des
de Barçelona se n’anà a la torra davant Moncada y allí estigué purgant
ﬁn[s] a tant los paregué que ya no y auria perill. Y en lo ínterim dita
senyora morí y la soterraren assí, en casa, com ella manava en son
testament. Y com lo temps estigué ya sossegat y passà aquella terrible
y horrible pestilèntia, donaren oïde en que·s cobrassen los1983 béns de
dita senyora y d’ells se pagaren a Antoni Balle quatre-centes lliures
per la heretat li avían comprada, com ya tinch dit. Y dels demés béns
se pagaren molts deutes que devia la communitat, com consta en lo
Llibre de les Despeses (foli 124), y feren compliment dels diners de
casa a les sin-centes lliures que avían de donar al dit Antoni Balle.
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contra lo convent. Lo primer y principal fonch de la communitat de
Sancta Maria de la Mar de Barçelona. Lo fonament que tenia esta
pretensió era que ab tanta borrasca y mal temps de pestilèntia se morí
un capellà beneﬁciat de dita yglésia que·s deya mossèn Pere Matheu,
lo qual, ab son últim testament dexà hereva de tots sos béns a la dita
dona Joana de Castro per los respectes y rahons que ell se sabia. Y com
abans de aquest ne tingués altre fet en favor de la iglésia, pretengueren
que lo últim era nul·lo, y que no tenia força alguna, y que l’altra era
in favorem cause pia y, per consegüent, que los béns pertanyan a la
iglésia de Sancta Maria de la Mar.
Però com lo fonament era ﬂach y les rahons molt frívoles, tantost caygué aquest plet, y particularment perquè·s mogueren tants y
lo monestir o sos procuradors foren molt diligents en pendre posessió
dels béns, axí del mossèn Pere Matheu com de la dita senyora dona
Joana de Castro, y ab bon títol. Y essent axí, no y avia per a què
fossen despullats los religiosos d’ells. Però com la part contrària del
monastir véu que per aquest camí no podían alcançar cosa y que no
anava per lo ferm, giraren per altri. Y és que cert personatje avia fet
un testament fals en què dexava hereu a ell la dona Joana de Castro
y a Sancta Maria de la Mar de Barcelona un llegat, lo qual testament
produyren en procés. Y pensaven que ya no y avia més, sinó que los1987
[p. 315] frares avían de posar la mà a la bossa y donar tots los béns
que tenien de dona Joana de Castro.
Aquest testament procuraren lo pare prior y procurador de averlo y mostrar-lo al nostre notari, mossèn Lunes, que avia rebut lo bo y
verdader de dita senyora, com ya diguí abans. Lo qual, ccom se l’agué
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Urgell, lo qual pregà als pares de aquest convent que no pasassen avant
en aquest negoci, sinó que dissimulassen, que castigant-se las personas
y diffamant-las no se’n trauria ningun proﬁt, ni spiritual ni temporal, y
seria arruynar als delinqüents per a tota la vida. Per estes rahons y per
algunes altres que consideraren aquells pares més intrínsecas y spirituals, foren molt contents y fonch molt fàcil cosa acabar-ho ab elles.
Y respongueren molt discretament que ells de molt bona gana
desistirían del negoci y procurarían de sepultar-lo vint canes devall terra;
y que·ls perdonaven, com Christo, Nostre Redemptor, perdonà al bon
lladre, però ab condició que acabassen ab la communitat de Sancta
Maria de la Mar que no demanàs cosa alguna a esta casa. Però que
advertissen que si dits capellans molestaven aquest convent ab ses pretensions impertinents, que no podia dexar aquest convent de defensar-se
y no tenia millors armes que mostrar la maldat y descobrir tant gran
ruïndat com se avia comès. Respongueren en assò los qui·s posaren
de per mitx en aquest negoci [p. 316] que·ls sobrava la rahó en assò
y que ells procurarían que totom callàs, puix lo convent dissimulava
qui era lo agraviat. Y axí, d’esta manera se apagà aquesta ﬂamma.
Per1989 la matexa occasió dels béns d’esta senyora los pares del
convent de Sanct Augustí de Barcelona mogueren altra plet contra
aquest monestir, que encara que esta senyora los féu un llegat de
quoranta lliures perquè celebrassen cada any en la Casa de Déu dos
anniversaris, les quals ya ells avien rebudes, totavia ells no·s tenían
per contents de assò. Los motius que tingueren per moure aquest plet
no éran de molta honrra per a ells ni per alguns que ya eren morts, y
axí, no y ha per a què referir-los assí, puix no són tamp
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y també la casa. Però lo senyor alovari volgué ser pagat de una pensió
dels censos que li devían sobre dita casa, que era de l’any passat —no
era sinó sis lliures—, les quals demanava a qui tenia la casa, que era
lo mossèn Sanctinyà.
Ell lo remeté al pare procurador de aquest convent, dient que ell
no tenia obligació de pagar los censos de cosa que ell no la possehia y
que lo convent la avia possehida tot l’any passat <y> que dit convent
avia de pagar dit censos. Y lo convent pretenia lo contrari, perquè
la casa no era sua, sinó del Sanctinyà, puix dita senyora la y dexava
en testament; y que lo convent no y tenia part ni quart; y puix no y
tenia proﬁt ni utilitat ninguna, que tampoch no n’avia de aver dany ni
encarregar-se dels mals. Y com assí era punt de dret y par que molt
entricat, sobre ell se mogué plet y durà tres o quatre anys per burlas.
Y a la ﬁ, fonch condempnat lo monestir a que pagàs les sis lliures
que·s devían dels censos [p. 317] al senyor alovari, que no era rahó
pagàs lo qui encara no possehia.
De la qual sentència appel·là1992 lo convent, perquè no podían
pendre en pacièntia los nostres advocats que agués de pagar lo monestir
per cosa que no era sua. Y ab tot axò, lo tornaren a condempnar en
segona sentència, que no fonch sinó afexir al perdut, que lo interès
del negoci no éran sinó sis lliures y per voler porﬁar se gastaren en
lo plet, sense estes sis lliures sobre què debatien, més de vint lliures,
perquè·s veja las porﬁas a ont arríban, que si des del principi procuràran
fer avinensa o de posar-ho en mans de dues personas que arbitràran en lo negoci, no·s feren aquestos gastos supèrﬂuos ni agueren
donats estos guanys ni proﬁts a notaris y gent que gusten
gu
molt de
aquestes porﬁes
ﬁes y qüestions.
No1993 pararen
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lo ediﬁci, que encara que dita Catharina Mas era ﬁlla de dita senyora
y per tal la regonex en son testament, però quant la casà li donà tot
sò del seu y per ventura més del que li avien de dar.
Y ella degué renunciar als demés drets, com se fa de ordinari en
los capítols matrimonials, quant més que era ﬁlla de mal just y de la
part esquerra y aquexos ﬁlls semblants no poden pretendre tant com
axò, y particularment ella, que ya tenia tot lo que podia tenir com la
casaren. A més de axò, racione ingratitudi<ni>s, per estar mal ab sa
mare, no sé com podia pretendre cosa semblant, perquè se entén que
sa mare no la podia veure, que segons axò, alguna occasió li avia
donada. Y axí, la cridà en lo testament ya per aquest respecte que
no pogués pretendre en sos béns y dexà-li sinch [p. 318] sous y altres
sinch a son ﬁll Sebastià Mas —bé podían fer grossa xera.
Ab tot axò, los pares de aquest convent foren tant benignes de
condició, que procuraren que renunciàs a dita1994 pretensió y li donarien vint-y-sinch lliures, com de facto les hi donaren com renuncià a la
causa, les quals li giraren per dita de taula de la ciutat de Barcelona
a 2 de dezembre de 1559. Y dita Catharina no perdé del tot lo temps,
ans ne isqué més medrada del que ella merexia. Però los pares, per
llevar occasions de murmurar, més estimaren pagar ab dinés y redemir
estes murmuracions, etcètera.
Per estar en matèria de plets y acabar de dir-los de una vegada,
serà bé que·n diga un1995 altre que ya no era de aquest negoci, sinó
de un tal mossèn Morera, que pretenia no avia de pagar una pensió
de censal quee feya cada any de trenta sous sobre unes cases que ell
possehia en lo
o carrer de Sanct Pere y de na Massaguera que avia més
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lo que acabam de dir que y guanyà son pare, mossèn Morera, com se
dirà en lo segon trienni del pare fra Vicent Montalvà, en l’any 1604.1997
Algunas grangerias se feren en aquest trienni que foren de algun
proﬁt. La una d’elles fonch occupar-se lo pare Garau Altarriba en fer
seda, tenint la màquina dels canyisos1998 y cuques en las cambras de
la Obra Nova. No he trobat lo proﬁt que se’n tragué, però yo pens
que degué ser poch, puix després ensà no s’i ha entès més en aquesta granjeria, si ya no diguéssem que los altres qui an succeït a estos
pares no an tinguda tanta patiència com tingueren los passats en una
cosa com aquella, que per ventura1999 de tot y aurà un poch, etcètera.
L’altra grangeria que feren entench que fonch més acertada y de més
proﬁt, que fonch plantar un tros de vinya, [p. 319] que seria la que
vuy diuen a las Roquetas, y·s va ya acabant.
En una granjeria donà lo pare prior en aquest temps que molt<s>
la an feta2000 y·ls ha reexit admirablement: y és que comprà ovelles en
Thous, en què y empleà cent lliures, que no devia ser mal remat, y al
cap de l’any2001 trobe que·n cobrà vint-y-sinch lliures del que y guanyaren
en elles. La occasió que lo pare prior tingué per a comprar estes ovelles
fonch perquè avia poch que era mort un capellà2002 qui·s deya mossèn
Joan Algay, vicari de Sancta Coloma de Gramanet —fonch assò en lo
any de 1560—, y manà en son testament que·l soterrassen en aquest
monestir, de la qual sepultura se’n reberen vint lliures per mans de
mossèn Antoni Font, prevere. Y més, manà lo dit mossèn Joan Algay
en son testament que li diguessen2003 certs2004 anniversaris a coneguda
de sos marmessors, lo hu dels quals era lo pare prior d’esta casa.
Y ell se degué donar manya y ab son bon modo, qu
que tenia, donà
a entenent que
ue assí se dirían ab molta punctualitat y ab la solemnitat
acostúm
acostumada, com per la misericòrdia del Senyor acostúman
fer semes estes cent lliures, les empleà en comprar dites ovelles.
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en altres per avant, que par que tots sos pensaments y cuydados, com
a bon pare, no eren sinó com augmentaria los béns d’esta sancta casa,
de qui ell era verdader y affectionat ﬁll.
També2005 morí en aquest temps la mare del pare fra Francesch
Rovirola y volgué y dexà manat en son testament la soterrassen en
aquest monestir, de la qual sepultura ne rebé lo pare prior deu lliures.
En Sancta Coloma de Gramanet també se morí un home qui·s nomenava2006 Joan Janer y dexà en son testament un llegat de vint lliures
sense obligatió alguna, cosa inusitada, al manco per aquest temps. Y
encara que foren sinquanta, no li pesara al pare prior. Per2007 aquest
matex camí <anà> una bona senyora que·s deya Jovera, la qual dexà
altre llegat de vint-y-sinch lliures també sense obligació xica ni gran. Y
los dos llegats rebé lo pare prior en son temps y a bon segur que ell los
degué tant ben emplear en coses de proﬁt per la casa, que no tindria
escrúpol de aver-los gastats en coses supèrﬂues y de poch momento.
[p. 320] Sense estos benefactors morts ne tenia aquest convent
altres de vius que feyen molta charitat als religiosos d’ella y·ls tenían
particular devoció. Y en esta occasió2008 los avían molt menester perquè,
com la casa estava alcançada y enderrerida, tenia necessitat lo pare
prior y procurador per a fer les provisions de algunes coses necessàries, com són civada, oli y coses semblants, qui·ls prestàs diners, que
faltant assò, no é<s> possible fer estes provisions a son temps; y no
fent-les a son temps, se pert molt en elles y·s compren cares, com veem
de cadaldia per la experièntia. Y axí, per aquesta causa era forçat de
acudir als amichs y devots, supplicant-los afavorissen y·ls fessen mercè
de dexar-los algunes quantitats. Y los que en assò més sse senyalaren
y u feyen de millor gana foren lo senyor don Dionys C
Clariana y de
Seva y son ﬁll, don Miquel Clariana,2009 que no sols de
dexaven diners
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emprestats a aquest convent moltes voltes per remediar ses necessitats,
sinó també·s trobe que donaren onze lliures. Y no fonch esta la última
vegada, com veurem ab lo favor divino per avant en moltes parts que
se’ns offerirà moltes occasions de aver-ho de escriure, per la molta
devoció y bondat que avia, y la y ha vuy, en la casa de aquells senyors.
Digne és lo pare fra Antoni Joan de alabança y se li ha de agrair
lo bon zel que tenia de convertir ànimes ab sos sermons. Y juntament
ab assò, sentia aquesta2010 communitat algun proﬁt temporal de las
almoynes que li donaven, perquè a penas y avia any que no predicàs
la quaresma y alguns sermons entre any. En2011 lo any de 1558 predicà la quaresma en Mollet y d’ella ne rebé aquest convent sis ducats.
També predicà en Martorelles, que devia de ser a les tardes. També
se trobe que·n donà vint reals a la communitat. En lo any següent de
1559 predicà la quaresma en Badalona. La part que·n donà al convent
foren sis lliures. Però la major almoyna que rebé aquest convent dels
sermons de dit pare fra Antoni Joan fonch en l’any següent de 1560,
en què·s troba que en dues vegades donà a la communitat vint-y-una
lliura, may manco, y foren de la quaresma2012 que predicà y alguns
sermons entre any en <la> vila de Granollers. Y a ell se li concedí per
comprar llibres y altres coses per sa consolació trenta-sis2013 lliures.
Lo senyor de Gra, mossèn Cortit,2014 manllevà al convent de Vall
d’Ebron a for de censal 500 lliures .. sous sobre la quístia de dit lloch
y a nosaltres, com a senyors que som directes y alovaris, no·s pertanya
per nostra part, sense fer alguna gràcia, mitx llu-[p. 321] ïsme,2015 que
éran vint-y-sinch lliures, a rahó de sou per lliura, perquè allà no tenen
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titat que·s manllevà no era sinó empenyorar, y no era venda total, no
y avia sinó mitx lluïsme, que són las vint-y-sinch lliures o sinc-cents
sous. Però lo convent féu gràcia al senyor de Gra del ters y, axí, sols
pagà setze lliures, les quals girà en la taula de la ciutat de Barcelona
a 9 de abril de 1560, y ﬁrmaren als pares de Vall de Hebron la carta
per rahó de senyoria.
En2016 lo nostre lloch de Thous succehí un desastre notable que
no dexaré de dir-lo breument: estava en la vila de la Laguna un fadrí
treballant en casa de un texidor del matex ofﬁci y era francès de nació.
Altres dos jóvens, també francesos, que li feyen de l’amich, oloraren
que tenia alguns ducats, anaren a la Lacuna y persuadiren-li que se
n’anassen tots junts a Barcelona, perquè en las ciutats grans y ha de
ordinari moltas feynes; y que si un amo no·ls agrada,2017 van a un altre;
y que allí són pagats cada semmana, si volen. A més de axò, s’i troben
moltes occasions per fer córrer los diners ab alguns negocis, lo que
no·s pot fer estant per aquí defora, en llochs de mala mort, perduts,
avent de suffrir per força coses que en altres parts no·s sufrirían y
aprés tenen prou que fer de traura la soldada dels amos, per ser pobres.
Y axí, entenien que si anaven a Barcelona, se farien richs y altres
utilitats que li posaren al devant. Y com lo bon fadrí anava llanament
ni entenia la malícia que·ls altres dos tenían concebuda en sos ànimos,
cregué’ls fàcilment —y també que lo nom de ser richs alegre lo cor y fa
provar moltes coses per veure si arribaran a l’effecte; y lo que signiﬁca
lo nom, y més en francesos, que de ordinari són2018 gent que guarden
molt los diners per portar-los en sa terra—2019 y axí, determinaren tots
tres de pendre
re lo camí per a Barcelona. Y arribant en lo terme de
Thous, quant foren prop de Sanctfores, lo mataren y li ro
robaren trenta
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després que l’agueren mort y·l dexaren allí tot estès, al cap de uns
[p. 322] quants dies arribaren per allí uns pastors y·l trobaren molt
mal aparellat y menjada la cara, que alguns gossos o llops lo avían
desﬁgurat. Del qual negoci avisaren al balle, que era en Fuster,2021 y ell
avisà al senyor don Garau de Queralt del que passava, el qual donà
orde, puix no y avia ningú que·l conegués per la rahó sobredita, que
li despullassen la robeta y gregrescos, y guardassen esta roba y que
soterrassen entretant al mort. Y aprés féu portar per diverses parts,
viles y llochs la casaca y calses per veure s·i avia ningú que conegués
de qui era aquella roba.
Y entre los demés llochs la portaren a la Lacuna y allí trobaren
qui la conegué y digué de qui era. Y testiﬁcaren com dos altres fadrins,
qui eren texidors, com lo matex diffunt, qui·s dèyan lo hu Joan Bosch
y l’altre Tarongeta, lo vingueren a cercar y que se’l ne aportaren ab sa
companyia. Sabut assò per lo senyor don Garau, féu grans diligències
en saber dels homicidas y tingueren rastre que lo Tarongeta estava en
Vilafranca. Y callant y dissimulant, lo senyor don Garau de Queralt
agué territori per a capturar estos homicidas a ont se vulla que·ls trobàs
de terra del rey. Y anaren a Vilafranca ab esta commissió y prengueren a dit Tarongeta, el qual, com lo prenien y li digueren: “Teniu-vos
pres per lo senyor de Thous”, ell digué: “No cercau a mi, que no só
yo lo qui he fet lo mal”. Y los ofﬁcials li digueren: “Donchs, qui és?”.
Respongué: “En Joan Bosch”.
Y demanaren-li a ont era y digué que en Barcelona. “Bé està
—diuen los ofﬁcials–, aprés anirem per ell. A vos, perquè no us sia
menester2022 anar a cercar tant lluny, si us avien meneste
menester, millor serà
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b nostra companyia”. Y dexant-lo en Thous, partiren per
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[p. 323] Estas cosas que tinch escritas en aquest segon trienni
del pare fra Augustí Sumes mòstran bé lo cuydado y ànsia que tenia
en lo govern d’esta casa, puix no dexà de intentar cosa que entengués
que fos de proﬁt, sols la pogués fer, ﬁns a posar la vida a perill perquè sos germans tinguessen què menjar. Y de assí és també que no
tenia manco cuydado dels frares particulars que del comú y, per ço,
procurava que la observança de la religió se conservàs de la manera
que la avien fundada y ensenyada los pares antichs.
Y perquè assò se fes ab més fonament y los religiosos estiguessen
ben occupats,2025 procurà que llegissen grammàtica y la oyssen los qui
tenían necessitat d’ella; y axí, per aquest intent se compraren alguns
llibres d’esta facultat, com foren Antonis de Nebrissa, donats y altres,
com consta del gasto en los llibres. Y als qui ya no tenien necessitat de
assò y estaven ya més provectes, donà orde en que se’ls llegís les arts y
per esta causa féu venir un religiós de nostra orde, castellà —entench
que era profés del Parral de Segòvia,2026 deye’s fra Gaspar de Medina—,
lo qual llegí les arts, y consta que compraren per als studiants molts
Titelmans. Y com lo pare prior era molt affectat als studis, que com
estava desocupat, a penas entenia en altra cosa, sinó en llegir, tenia
cuydado de proveir de bons llibres, no sols per a son studi, sinó per
la llibreria communa, que en son temps se’n pagaren molts y en lo
trienni passat per aver-los ell comprats.
En la consolació dels frares particulars tingué molt particular
cuydado de consolar-los bé y religiosament, no perdent-se las lleys y
bones costumes de la orde y d’esta casa2027 en particular. Y no reparava
en gastos quant
ant la n<e>cessitat ho demanava, com se veu en una grave
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per lo qual restaren los dos grans amichs y, per son respecte, molt
devot d’esta casa. Lo qual se doctorà aprés en medicina y, casant-se
ab una ﬁlla de l’apothecari de Gua<da>lupe, se’n vingué en Barcelona.
Y fonch metje d’esta casa ﬁns morí y volgué lo soterràssem en ella sa
mare. Y un ﬁll seu morí aprés y també volgué lo matex. Quant tornà
lo pare fra Antoni Joan de curar-se de Castella, los diners que lo pare
prior li avia manat donar per lo gasto del camí, que eren set lliures y
setze sous, los tornà, en què mostrava que tenia amor a sa casa. No
sé si ara se trobaria.
Lo pare prior fonch lo qui ordenà, perquè los religiosos tinguessen
algun recreo y2028 alívio del treball ordinari de la comunitat, que uns
quants dies abans de l’advent y quaresma fessen algunes recreacions
per a que ab major fervor y ànimo entrassen aprés en los dejunis de
aquell sanct temps, com se usava ﬁns a tant que se posaren les granges,
segons lo estil de la orde. Y axí, encara resta una consuetut, que uns
quants dies abans de l’advent y quaresma los prelats donen llicència
per a que vagen a recrear-se los religiosos a la plassa, que aprés feren
uns quants religiosos ab prou treball y continuació de dies. Lo estat en
què dexà la casa no l’he pogut saber determinadament, però entench
que2029 devia la casa molts ducats perquè, com diuen alguns actes capitulars del trienni següent, devien-se vuyt-centes lliures y altres diuen
mil. Y no me’n maravell, puix avia comprades terres y fetes algunes
obres ben necessàries.

2028. recreacions
creacions abans de l’advent y de la quaresma, escrit al marge esquerre.
2029. Estat
tat de la casa, escrit al marge esquerre per una mà diferent
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[p. 325] Segon trienni del pare fra Antoni Joan2030 {1560-1563}
Encara que lo pare prior passat, fra Augustí Sumes, procurà tot
lo que bonament pogué en augmentar los béns d’esta casa y treballà
en mirar per las mallas d’ella que no·s perdessen, no perdonant a sa
persona, llevant-se de ses consolacions y privant-se sa quietut per a
donar-la a sos germans —lo qual se pot veure per lo que dexam notat
en lo trienni passat y axí u entenia també en aquella occasió la major
y més sana part del convent, perquè estaven contentíssims de veure
lo que avia treballat, fent-se trossos, a manera de dir— y procurant
aconsolar a cada hu en particular lo que bonament pogué, però no
faltaren altres qui foren de contrari parer, que sempre és estat lo món
de una manera, que uns senten bé de una cosa y altres mal, segons
tenen la voluntat bé o mal affectada.
Y a estos que no sentían bé de las cosas del pare prior passat2031
los paregué que tenían necessitat de remey algunas cosas que ell avia
fetes per ventura sense consultar-les ab ells, o no tenir ells aquella
opinió, com fonch plantar un tros de vinya que plantà y altres coses
semblants, dee què se li avien de fer las gràcias. Y ya que
qu eren faltes,
que és quasi impossible dexar de fer-ne en un trienni pe
per la multitut
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perquè envià nostre pare general dos persones graves de la orde, que
foren lo pare fray Diego de Linares, profés del monestir de Granada
y ara prior de Baça,2032 que era una casa nova, y fray Surbano, profés
del monestir de Sancta Engràcia de Çaragoça, los quals no vingueren
tant prest com era menester, perquè lo pare fra Augustí Sumes acabà
son trienni a 22 de octubre y ells no vingueren ﬁns a la terçera semmana de nohembre de l’[p. 326] any 1560, que y agué quasi un mes.
Y aprés de ser vinguts, presentaren-se com a visitadors y conﬁrmadors
y en las dos cosas exercitàran son ofﬁci.
Lo effecte que resultà del primer, que fonch de la visita, fonch que
al pare prior passat lo privaren de vot passiu, que era lo que·s pretenia
de la part ﬂaca per temor de que no·l fessen altra volta prior, de què
se’n passava prou perill. Y degué fer ell moltas gràcias a Nostre Senyor
de aquest beneﬁci, que per tal lo tenia: no poder tenir ningun ofﬁci,
sinó estar-se quiet y sossegat en una celda. Veritat és que a altres qui
mogueren la llebra no·ls anà molt bé, que també tingueren que tussir,
que no faltaren treballs, que ya·s costuma de dir que tant grata la
cabra, que mal jau. En aquest exercici de la visita se passaren alguns
quinze dies, poch més o manco, segons se inferex dels llibres, perquè
vingueren la terçera semmana de nohembre y entraren en lo exercici
de conﬁrmadors a 5 de dezembre, que és lo segon.
Y en aquell dia fonch elegit lo2033 pare fra Antoni Joan y conﬁrmaren-lo a 6 de dezembre de 1560, y és lo segon trienni.2034 Fonch a
les deu hores de la matinada. Elegiren en vicari al pare fra Joan Puig,
qui avia ya molts anys que era estat prior, y és esta la primera vegada
que·l feren vicari.
cari. Feren2035 procurador al pare fra Jaume de Planella.
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Fer
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causa bastant, determinà de emplear al pare fra Augustí Sumes en
un ofﬁci molt honrrat y de molta qualitat per ser la casa que era,
que·l féu anar per vicari de la casa de Sanct Miquel de los Reyes en
València, la qual avia ediﬁcada quatorze anys avia, que fonch en l’any
de 1546, lo duch de Calàbria2037 —no sé yo com entengueren assò los
visitadors passats, com ho passaren, etcètera—, casa molt poderosa y
rica, en la qual estigué quasi un trienni ﬁns a tant que·l tornaren fer
prior d’esta casa, donant allí lo exemple que sempre avia acostumat, de
què restaren molt contents y ediﬁcats los de aquell [p. 327] regne.2038
També feren en esta casa una bona diligència, en què·s conexia que lo bo y millor d’ella afavoria y feya les parts del dit pare fra
Augustí Sumes, perquè en lo capítol general que fonch poch aprés
que passà esta tragèdia, que·s celebrà en l’any 1561, demanà aquest
convent dispensació de la privació del vot passiu, lo qual concedí lo
difﬁnitori de molt bona gana y se [e]diﬁcaren2039 de semblant petició.
Consta de assò en lo ròtol particular del que demanà aquest convent
en dit capítol general.
Tornant ara al que toca al govern de aquest trienni, segons lo
orde que he tingut en los demés, dich que lo pare prior no vestí en
tot son trienni sinó a un novici, qui fonch lo2040 pare fra Pau Serratex,
natural de Barcelona. Veritat és que reberen un donat que era sacerdot
y·s deya mossèn Jaume Serra, ya de molta edat, de poca vista y molt
mal acondicionat, segons estich informat dels qui·l conegueren. Y cert,
no dexa de causar alguna admiració que tinguessen tanta paciència
aquells pares de tenir un sobròs en casa que donava tanta pesadumbre, que no crech yo que si ara vingués en estos temps, suffríssem lo
delme que llavors,
necessitat que llavors
avors, segons som delicats. Però la necessita
tenia la casa era causa de més suffriment. Y perquè ara
ar no deu los
centenars2041 que abans, ya no avem menester ningú y, per ço, no tenim
tanta paciència.
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sa paraula, perquè consta en lo Llibre de la Caxa (foli 176) que donà
tres-centes dues lliures y sinch sous, de2042 les quals lluhiren un censal
o, per millor dir, quitaren un censal que avien empenyorat als administradors de l’Hospital de Sanct Sever de Barcelona.2043 Estes tres-centes
lliures donà lo donat mossèn Jaume Serra ab condició que cada any li
donàs aquest convent trenta reals per ses necessitats. Aquest concert
y modo de vida durà sols aquest trienni y part del següent, perquè
aprés se descobrí certa patranya o maranya, per lo qual se agueren
de desembossar las tres-centes lliures o la major part d’elles, com se
dirà en lo trienni següent (pàgina 557).2044
[p. 328] Una2045 cosa notable succehí en la visita, aprés de aver
conﬁrmat al pare prior, que m’oblidí de posar-la a son lloch y no·s
pot dexar de dir: com en las visitas no falten zels, y algunes vegades
prou impertinents, tampoch2046 ne faltaren en la que y agué en aquesta
conﬁrmació, y en particular pretengueren llevar que en ninguna manera los frares anassen a Barcelona. Y per ventura instaven assò los
qui més freqüentaven de anar allà, com se és vist per experiència, que
per mostrar-se molt religiosos en les visitas y en escriure als generals
—y són ells los més defectuosos—, pretenen2047 que·ls altres estiguen
recollits, no faltant-los a ells prou causes per estar prou derramats y
procurant-se negocis molt fora de propòsit.
Desijaven los visitadors donar contento a estos pares qui avían zelat
aquest negoci, y volían fer de manera que no restassen los demés sentits
demasiadament, y cercaven alguns biaxos que fossen per al propòsit y
fossen medis per alcançar lo que pretenían. Paregué’ls que aquest que
ara diré feya molt al cas. Acabant de conﬁrmar al pare prior, estant
en lo chor, proposaren al convent y digueren algunes rrahons per lo
qual convenia
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ab dos criats y una mula; y quant aquesta faltava, avia de tenir altre
frare per companyó y era lo gasto excessiu, lo qual se escusaria tenint
un procurador seglar, que ab poca cosa se contentaria, etcètera.
Estigueren molt atens a esta proposició los religiosos. Y com lo pare
fra Pere Alzina era estat dos vegades prior d’esta casa y vuyt vegades
vicari y era lo més vell, que tenia en aquesta occasió sinquanta-y-sis
anys de hàbit, agué de votar primer. Lo qual, com a persona experimentada, entengué los pensaments dels visitadors a ont anaven y aquella
proposició tant encuberta y solapada a ont tirava. Y alçant-se ab un
brio estrany y ab un ànimo valerós, encara que ell de sa condició era
molt benigne y affable, /y/ digué algunes rahons molt sentides ab les
quals donà entenent a tots que esta casa no tenia necessitat de posar
[p. 329] clausura ni recol·lectió ni llevar la llibertat que altres cases de
la orde tenen, puix per la bondat divina y gràtia de Déu, Nostre Senyor,
se era conservada ab tanta religió y observàntia com quantes n’i avia en
la orde, y altres coses semblants, que per ser la persona qui era2048 tant
caliﬁcada y tenguda ab tanta fama y reputatió de sanctedat, li estigué
molt bé dir-les. Y degué ser ab tant sentiment y força de rahons, que
tots restaren com a espantats y atònits y, de altra part, molt contents
los demés per veure lo que aquell sanct vell avia fet y dit.
Com los pares visitadors veren que·ls avien entesos los pensaments
y que no·ls reexia la trassa que portaven, pensaren que, puix lo pare
fra Alzina avia començat a descob<r>ir son pit y que atinaven al ﬁ que
pretenían, que molts dels altres religiosos seguirien son parer y dirían
per ventura algune<s> raons y paraules2049 que no gustarían de oyr-les,
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agués fet lo capítol se desabrira notablement— y també·ls digueren de
paraula que era impossible totalment llevar les anades de Barçelona
perquè, encara que tinguessen procuradors seglars, no feyen los negocis de la casa sinó molt fredament; y que per a que los procuradors
seglars sol·licitassen los negocis del monestir, ne avien menester altre
que·ls sol·licitàs a ells; y si abans ne tenien hu, ara ne avían de tenir dos; y que ya altra temps avien provat assò y que no·ls reexia2051
bé, com la experièntia mostrava, quant més que las provisions que·s
feyen de les coses del convent no les podían ben fer2052 estranys, que
no miren tant per les malles com fan los matexos ﬁlls de casa, ni los
deutes y rendes las cobren ab tanta dili-[p. 330] gèntia y cuydado com
nosaltres, perquè sabem més interiorment la necessitat que pateix un
convent, per lo qual és menester tot un home, y encara no y basta. Y
assò quant més va, més. Y axí, diu nòstron vulgar que no y ha ningú
per hom: “Vols-ne, vés-i,2053 y si no, no·n mengeràs”. De manera que
per ara aquest negoci restà assentat d’exa manera.
Altra2054 cosa encarregaren també los pares visitadors al pare prior
que tractàs ab son convent y fonch si lo cellarer avia de ser chorista o
frare llech. No sé yo per quina causa se tractà assò, s·i avia agut algun
desconcert o si era que los mossos tenían poch respecte als germans
llechs o altres causes que la persona no las attina. Lo que sé de cert
és que y ha2055 acte capitular y determinació que lo cellerer fos frare
del chor. Axí que ab aquesta resolució acomanaren aquest ofﬁci al
pare fra Garau Altarriba. Però no·l tingué molt temps, que /com/ era
religiós tan recollit y retirat, que no exia de la celda perpètuament
sinó per anar al chor o al refetor —de qui puch yo donar bona relació,
perquè·l conaguí
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Per estar la casa tant endeutada, no sabem que·s fessen algunes
obres ni·s continuassen les començades, que demasiat feyen en sustentar los frares, que eren molts. Ab2057 tot axò, se pintaren dos retaules
de tela prou sotils: lo hu de la tentació y l’altre dels tres sancts diacas
—sanct Esteve, sanct Lorens y sanct Vicents—, que abans estaven en
la capella nova y vuy estan en la portaria, cosa de poca substàntia y
yo pens que lo barato de l’ofﬁcial fonch la occasió de esta obra.
Ab2058 tot axò, no y agué descuyt en lo que toca al vestuari que
és necessari, per lo qual compraren quoranta canes de estamenya a
deu sous —valia 20 lliures .. sous—; y sexanta-dues canes de burell y
tres pesses de burell que feren venir de Çaragoça, que costaren més
de cent ducats. També compraren dos setzens blanchs y lo refetor
proveyren de torcaboques, de2059 què y avia necessitat, y·n feren venir
vint-y-set canes.
Estava en aquesta hera lo pare fra Augustí Sumes vicari en Sant
Miguel de los Reyes en València,2060 que era casa nova per aver poch
que lo duch de Calàbria la avia fundada, y allí féu fer obra de terra
y donà orde la portassen assí, de ont se inferex que a ses costes ell
degué [p. 331] pagar tota la obra y sols lo convent pagà los nòlits. Y
a bon segur que no fonch la provisió curta, segons ell tenia voluntat
a sa casa pròpria, enviant plats <y> escudelles de diversas formas, de
què ﬁns vuy gozam. També degué enviar jarros y tasses y tot lo demés
que entenia convenia per lo servici ordinari de casa, pagant-ho ell de
son depòsit de misses, que allí no li’n faltarien, etcètera.
Ya vérem en lo p
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vivint lo rector, mossèn Joan Janer, ell se estava fet un príncep, sense
tenir cuydado de cosa ninguna ni cura de ànimes; y plogués o nevàs,
fes bon sol o pluja, a ell li donava la communitat sinquanta-sinch lliures, agués-hi fruyts o no; y lo demés temps se estava en esta casa molt
descansat y regalat; y restava a càrrech del convent si lo capellà que
allí tenían feya bé son ofﬁci y quant era lo temps de cullir los delmes.
De manera que entench que tot lo temps que visqué lo dit mossèn Joan Janer no tragué ningun proﬁt aquesta casa de dita unió, ans
entench que y perdia tot lo que donava al vicari que tenían en dita
rectoria perquè, com se veu aprés que ell fonch mort, no la arrendaven
sinó a sinquanta lliures; y al rector li’n donaven sinquanta-sinch, y lo
que donaven al capellà, y lo interès de les tres-centes lliures que manllevaren a for de censal, que eren quinze lliures. De manera que feren
lo guany de Na Peix-frix, que comprava a tres y venia a dos, y assò
mentre visqué lo rector. Però volgué Nostre Senyor que no visqué<s>
molts anys aprés de la unió, perquè morí en lo setembre de 1563, y
axí, llavors gozà dels fruyts aquesta communitat que ab tant treball
y pesadumbre se avien alcançats en aquest trienni.
En2064 aquest trienni tingueren cabres a mitjes. Y lo mitjer ne
comprà en Prades cent y una per part del monastir a rahó de deset
sous y nou, que costaren entre lo anar [p. 332] y tornar cent y set
lliures set sous y nou; y lo mitjer ne comprà altres tantes per sa part,
del que entench se’n tragué proﬁt.
En Thous succehí una desgràcia que tocà a molts. No sé per
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d’esta manera: que·l portaren de Sancta Coloma de Queralt a Thous
y·l pujaren al castell; y estant lo senyor don Garau present y fent assentar al balle en una cadira, li féu llegir la sentència y des de allí lo
portaren a la forca a penjar. Costà aquesta justícia2067 dos-centes lliures
o aquexes de què es fa memòria en un acte capitular quant tractaven
si volían vendre Thous, que fonch en aquest matex trienni. Y deu ser
molta veritat, perquè del que sols pagaren al senyor don Garau de
Queralt he trobat que li donaren cent y quoranta-tres lliures, entre
lo que donaren a ell y a sa muller, dona Contesina,2068 com consta en lo
Llibre de les Despeses.
La2069 capa de vellut negre, de què ﬁns vuy usam en los dias dels
defuncts, se féu en aquest trienni y feren-la de una saya que compraren per preu de deu lliures. Y diu que estes deu lliures procehiren del
guany se avia tret de la seda que féu lo pare fra Garau Altarriba, com
consta en lo Llibre dels Gastos (foli 132), y també diu que los gastos
que·s feren en dita seda costaren vuyt lliures, de ont se veu quant poca
ganància era la que·s treya de dita grangeria per aver-hi tanta màquina y estar [p. 333] occupat tant temps un frare. Y axí, mèritament an
dexada aquesta occupació quasi inútil y no sé yo que després ensà s’i
aja entès més ni crech que u sufrissen per la falta que fa2070 un frare
tant temps, y en cosa de no res. En la torre, segons se inferex dels
gastos, se plantà un tros de vinya, que no és manco, sinó que costà
molt<s> reals. També feren2071 allí dos fornades de obra que degueren
ajudar a pagar lo gasto de la plantada.
Per occasió de alguns camins, sense lo ordinari del capítol general, se gastaren
patent al pare fra
en alguns reals, perquè enviaren una paten
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que éran a son propòsit —tenia salut—2073 com2074 ab los religiosos,
per estar de ordinari molt recollit y occupat en coses de sa facultat,
totom estava content,2075 si no era esta sa casa, puix tenien allí un
frare ya criat gosant de sa veu y habilitat en lo millor de sa edat, fent
compte que aprés en la vellesa lo enviar<i>en a que descansàs assí,
puix allí avia treballat.
Lo qual passà al peu de la lletra y és quexa esta molt vella de les
cases de la orde: que més gozen las agenas de las habilitats dels frares
que no las pròprias. Y axí, algunes vegades se enfaden y no volrrien
en part que tinguessen tanta habilitat per aquex respecte. Però avem
de passar per aquí o per la porta y no y ha sinó pendre patiència,
encara que aquesta exida del pare fra Galceran Garbeller se attribuex
a hu dels pares visitadors, que fonch lo qui concertà esta panada. Y
diu que procurà que anàs a sa casa, que era Granada, y de allí lo
feren anar a Sanct Barthomeu, del qual estigueren molt descontents
los pares d’esta casa.
Una2076 altre patent enviaren per al pare fra March Orriols, lo qual,
ultra de que tenia molt bon contrabaix y cantava bé, tenia habilitat
particular en trassar y concertar jardins. Y per esta causa li manaren
que anàs a Sanct Lorens el Real d’El Escurial, que poch avia que lo
rey don Phelip segon de aquest nom avia començat a ediﬁcar, [p. 334]
y tenían per cert que ell avia de posar en orde y concert los jardins
de aquella casa per la gran invenció y habilitat tenia acerca de assò.
Ya per aquesta causa, al temps que lo emperador Carlos quint
se recollí en lo monestir de Sanct Gerònim de Yuste,, a ont feren anar
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concertar los jardins de Sa Magestat, que no·s pot negar sinó que tenia
rara habilitat y merexia ser ofﬁcial de reys y emperadors, puix en esta
casa conservava una màquina de quatre doctors y quatre evangelistas
de murta que era cosa de veure, segons diuen los qui·ls alcançaren, y
tenían fama quasi per tot lo món.
Y ab aquesta occasió venían no sols de la pròpria2077 terra, sinó
estrangers a veure esta curiositat, però de poch proﬁt. Immo, per
esta causa se gastaven molt<s> reals en aver de donar a menjar y
a beure a quasi quants venían, que si assò no·s feya, los tenían per
gent inurbana y sense charitat. Y axí, per faltar qui tingués en conrreu y concert aquesta màquina, com també per veure que tot l’any
avia de estar occupat un frare en assò y aver de gastar en cosa que
portava tant<s> menjadors en casa, tingueren per bé de desfer-la y
posar la murta de la manera que està2078 ara, ab los portals y torres,
cosa llana; y llevaren tots aquells personatjes que y avia abans, que
com éran molts menjaven molt in causa. Axí que lo pare fra March
Orriols se n’anà aquest trienni a l’Escurial y morí allà al cap de dos
anys, que fonch en l’any de 1564, ab molt bona opinió de religiós y
de gran jardiner.2079
No faltaren al pare prior altres occasions de gastar, sense las que
tinch dites ﬁns ara, per aver tinguts alguns plets, que sense las inquietuts que càusan, són una gotera contínua y que sempre an de estar las
mans en la bossa los procuradors,2080 pagant per sa occasió quoranta
coses. Entre los demés plets que tingué en aquest trienni fonch hu
lo d’en Pau Soler, gerrer,2081 lo qual pretenia certs [p. 335] interessos
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demanava no tenia rahó ni justícia, condemnaren-lo de barra a barra,
posant-li silenci perpètuo.
Altre2082 plet se mogué de part del pare prior y convent. Y la occasió fonch que morí la madrastra del pare prior y pretengué ell que
los béns d’ella éran del monestir, com éran los de son pare. Y anà tant
avant aquest negoci, que los béns foren adjudicats a esta casa y fonch
condempnat lo curador, qui·s deya T. Oliveres y estava a la devallada
de la Presó y era botiguer de marxanteria. Però aprés, ben mirat lo
negoci y deslindat, se entengué que no tenia justícia lo convent y manaren los pares visitadors, en una visita particular que y agué a la ﬁ
de aquest trienni, que no·s proseguís dita causa. Y axí, parà dit plet,
que a tenir justícia se proseguira ab gran calor y no fóra debades,
perquè valían los béns que·s pledejaven més de sis-cents ducats sense
una casa de què ya tenien posessió, que estava en la plassa de Sancta
Anna de Barcelona.
Altre2083 plet se mogué contra lo monestir que fonch per occasió
dels béns que dona Joana de Castro dexà a esta casa, com vérem en
lo segon trienni del pare fra Augustí Sumes (pàgina 513).2084 Lo actor
de aquest plet fonch mossèn Joan Matheu, que pens seria nebot de
mossèn Pere Matheu, beneﬁciat de Sancta Maria de la Mar de Barcelona, que per certs respectes en son últim2085 testament dexà hereva
a la dita senyora dona Joana de Castro, com ya diguí en la pàgina 516.2086 Y lo mossèn Joan Matheu pretengué que son honclo, mossèn
Pere Matheu, no podia dexar estos béns a esta senyora —com si ell
los agués heretats de sos pares, y no·ls agués guanyats ab sos treballs
y indústrias, y no·ls pogués donar a qui li donava gus
gust sense tenir
respectes a parents
arents ni a parentes. Y axí, com no tenia ra
rahó, tampoch
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lo acabà, quee no féu sinó perdre temps y gastar alguns reals fora de
propòsit y impertinentment.
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de bous molt bons, los quals anà a cercar lo pare fra Jaume Ferrer,
de qui ell era particular devot. Y quant arribà allà, no sols li donà los
bous, però encara li donà deu escuts en or, que valgueren onze lliures
y quinze sous, y diu los hi donava per fer-se un hàbit. Però d’ells se’n
féu entrada en la caxa y no fonch mal donatiu,2088 aquest. Altre benefactor, qui·s deya mossèn Joan Claret, quant morí dexà en son testament un llegat de sinquanta lliures a aquest monastir, les quals rebé
lo pare prior2089 en aquest son trienni. Lo senyor don Miquel Clariana
y de Seva, de qui ya ﬁu memòria y se’n farà per avant,2090 féu merçè
a esta casa en aquest trienni de trenta-dues lliures que avia alguns2091
dies li avien manllevades y no volgué las hi tornassen; y al pare fra
Joan Puig féu charitat de deu lliures per ajudar a casar a una neboda.
Mossèn2092 Joan Ribera també fonch hu dels senyalats benefactors que tenia esta casa en aquesta temporada perquè, com tenia una
torre junt a la Pallaresa2093 y era vehí del monestir, gustava de venir
moltes voltes assí. Y com era mercader famós y rich, que tenia una
nau, la qual anava cada any a Alexandria a carregar de specieria, ell
encarregava molt als religiosos d’esta casa que·l comanassen a Nostre
Senyor y a sas cosas. Y quant la nau venia, no era menester solicitar-lo
que·ns fes mercès de algunas spècies, que ell ne tenia prou cuydado de
portar-ne, de manera que·n tenien per tot l’any. Una vegada2094 entre les
demés féu venir un cocodril·lo molt gran y·l féu posar a l’entrar de la
yglésia, davant la capella del Cruciﬁxi, que aprés se rompé y caygué.
De aquest benefactor2095 y dels seus és lo retaule de la Nativitat
que2096 està en la capella debaix l’orgue, que si no me an enganyat de
qui yo·m só informat,
portassen en esta
nformat, aquest retaule servia abans que·l port
casa a la festa
Barcelona lo dia
a que feyen los mercaders en la lotge de Bar
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de Nostra Senyora de Setembre y, sent cònsol lo mossèn2097 Francesch
Vallers,2098 parexent-li que era molt xich per allà a ont servia, /y/ féune fer un altre de major y donà aquest perquè·l posassen en aquexa
capella, a2099 ont ara està. Morí lo dit mossèn Joan Ribera en aquest
trienni y manà en son testament un llegat de vint lliures per aquesta
casa, les quals rebé lo pare prior en aquest son trienni. [p. 337] Y2100
aprés, sa muller, la senyora Violant Ribera, fundà en la matexa capella
una missa semmanera y una llàntia que cremàs des de que tocassen
a dormir, després de completes, ﬁns que aguessen dita la missa major
de l’altre dia, com veurem en son temps.2101
També rebé lo pare prior deu lliures que donà lo pare fra Joan
Regla, profés del monastir de Sancta2102 Engràcia de Çaragoça y confessor que fonch de l’emperador Carlos quint, lo qual dexà marmassor
de sa ànima y com a tal donà estes deu lliures, per a que se celebràs
un anniversari molt solemne per la ànima del dit emperador, que avia
poch que2103 era mort.2104 Altres deu lliures reberen de misser Claris per
quinze dias que avia estat en estat casa recollit fent certa penitència que
li manaren fer los senyors inquisidors, no per cosa de la fe, sinó per
certs desacatos avia fets per ser ell molt colèrich y resolut de condició
per defensar a un pagès que no tenia obligació de offerir.
Altres extraordinaris rebé lo pare prior que, encara que cada hu
en particular era de poca quantitat y de poch momento, totavia tots
junt<s> foren de major entitat2105 y summa que pensaven. Lo pare fra
Galceran Garbeller cantà la primera missa en l’any 1561 y reberen de
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la offerta quatre lliures y sinch sous. Y en l’any següent2106 la cantà lo
pare fra Monserrat Caxa, que fonch en l’any de 1562, y de la offerta
tragueren tres lliures y dotze sous.
En2107 aquesta hera tenia molts predicadors aquest convent y exercitaven molt aquest ofﬁci uns y altres, y axí, portaven proﬁt. Lo pare
fra Augustí Sumes, ans que se n’anàs a València per a ser vicari de
Sanct Miquel de los Reyes, predicà la quaresma de 1561 en Mollet y
donaren-li de charitat sis lliures. També lo pare prior predicà la quaresma de 1563 en Badalona y donaren-li de charitat set lliures. Però
lo qui més fuga tenia en aquest temps, perquè tenia més gràcia y
llenguatje, era lo pare fra Gerònim Ferraz, de qui ya ﬁu memòria en
altra part (pàgina 523).2108 Aquest pare predicà la quaresma de 1562.
Donaren-li de charitat vuyt lliures. En lo advent de aquest matex any
predicà en Granollers, de què·n rebé sinquanta reals, y la quaresma
de 1562 predicà en Mataró y li’n donaren vint-y-[p. 338] una lliura. En
la quaresma de l’any següent de 1563 li donaren lo púlpit de la vila
de Granollers y·n rebé de charitat divuyt lliures, per ont se veu que
no·l dexaven descansar y, puix predicava en estes viles tant famoses y
principals, que no seria ell dels més moquosos.
Molts2109 diners de llenya se cobraren en aquest trienni, axí de
llenya de forn com rodona. Y lo que més és, que a la ﬁ del trienni
veneren quasi tot quant bestiar era del monastir —no sé yo per quin
consell, que sols de les cabres que tenían en Thous se’n treya molta
ganància, que un any, sols dels cabrits, se’n tragué quoranta-sis lliures;
y de les cabres que tenien en la torre, en lo primer any se’n tragué
sexanta-dues lliures; y aprés, en l’any següent, vint-y-qua
vint-y-quatre lliures; y
ya al terçer any las veneren, y juntament los bous y las vaques, que
era grangeria
a molt proﬁtosa— y de assò feren diners.
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priva d’ells perquè·n púgan gozar los altres, no par bé que un altre
venga lo fruyt y lo cabal, y aprés los altres, que se’n cerquen. Veritat
és que de aquestos diners que tragueren de aquest bestiar ne pagaren
molta part dels deutes y lluhiren un censal que feyen2110 a2111 la senyora
Elizabet Rosana de preu de set-centes lliures. Y axí, no se emplearen
mal y és bé que parlem per totom. Però, tantost, agueren de anar per
altre camí los qui succehiren en lo govern de aquesta casa.
Algunes coses extravagans succehiren en aquest trienni de què
és bé ne fassam memòria,2112 perquè porà ser que serviran de major
cautela a nostres successors. La una d’elles fonch que robaren lo càlser
de plata de las casas de Barcelona per no tenir-lo en lloch2113 segur y
amagat, lo qual ya avia succeït altra vegada en lo primer trienni del
pare fra Jaume Roqueta (pàgina 308).2114 Veritat és que ara atinaren,
poch més o manco, qui u avia fet y feren ses diligències, /y/ donant
uns quants reals a un notari que tenia molta notícia de gent qui estava
a la presó. Y d’exa manera lo cobraren sa y salvo, que per ventura a
tardar un poch més no se’n trobara rastre.
[p. 339] Altra hystòria ben extravagant succehí en aquesta occasió
molt fora del que pensava aquest convent,2115 però com la conﬁança la
tenían posada en unas speranças que donava una dona, no·m maravell que no tingués effecte perquè, com elles de ordinari són animals
imperfets y de naturaleza molt dèbil y fràgil, ab molta facilitat múdan
de parer y quinsevulla rahó apparent los muda sos intents y propòsits,
no ponderant-las ab lo pes de la rahó. Fonch, donchs, la hystòria:
estava en Barcelona una senyora que en primeras núpties casà ab un
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o qual servia a esta casa —y no <sé> si·s deya mossèn
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tots sos béns éran de aquest monestir y que ya tenia fet testament.
Era ya també mort lo segon marit, Oliver, que també li dexà tots sos
béns, que éran molts; y segons manera, ella devia ser dona de sort y de
gran valor, puix los dos marits que avia tinguts ho avien fet tan bé2116
en dexar-li tots sos béns. Y axí, ab estes promeses estaven molt contents los pares d’esta casa, y més per aver-los encarregat molt diverses
vegades que, en saber que ella estava malalta, acudissen a sa casa y
que aquí matex prenguessen las claus de les caxes y se apoderassen de
quant y avia. Y que aquexa era sa voluntat y que advertissen que sos
parents, si hi podían posar lo morro, que no y dexarien cosa ninguna.
De manera que ab aquestes bones esperanças estàvan molt contents
los pares d’esta casa, tenint per cert que, morint ella, exiria esta casa
de misèria perquè, segons era fama, tenia esta senyora de renda, per
lo manco, quatre o sinc-centes lliures sense los contants y mobles, que
éran de gran estima.
Y axí, mentre ella visqué, procuraven en regalar-la tot lo que
bonament podien. Particularment advertí, quant passava los ulls per
los comptes del temps que lo pare fra Jaume Ferrer era procurador,
que fonch en lo trienni segon del pare fra Augustí Sumes, y era en
lo trienni passat, que compraren per dita senyora molts regalos, com
foren perdius, gallines, cabrits [p. 340] y altres coses, y diu servien per
la senyora Olivera. Y quasi lo matex feren en aquest trienni. Y assò
era sense lo ordinari, perquè cada dia li enviaven pa y vi del convent
y una portió de carn, com si fóra per un frare del convent. Y assò
era de manera que ella cada dia enviava una moçeta a les cases de
Barcelona perr aquest propòsit y ya los procuradors estav
estaven previ<s>ts
y la proveyan
n ab gran cuydado y solicitut, com si fóra per
p la matexa
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Y com dit pare tenia las claus d’ellas, no pogueren acudir promptament ab la necessitat que s’offeria y de assí prengueren occasió de
anar a dir-li moltes llàstimes, particularment unes dones que li estaven
allí de contínuo, ponderant molt que no acudien los frares ab ses necessitats y que la dexaven sola sense donar lo menester; y que tenien
necessitat de uns draps per a mudar-la y que no podían; y que encara
no era morta y ya los frares se eren fets senyors de casa y de sos béns,
y altres rahons semblants. Particularment li’n digueren una, fundada ab
molta part de vanitat y de punt de món, com fonch dir-li que, quant la
portarien al monestir a soterrar aprés de morta, no farien sinó carregar
lo cors ab un rossí de la biga y·l portarien sense llum, ni2118 còvens de
pa, ni atxes, ni tocarien campanes ni la acompanyaria cleresia ninguna,
que no farien sinó portar-la com si la portassen al canyet; però que
si·s soterrava dintre de Barcelona, la soterrarían ab molta pompa y
com a persona, que per ço eren los diners y no dexar-los a persones
que per ventura may se recordarien d’ella. De manera que esta rahó
tant frívola y de poch momento fonch sufﬁcient per a transtornar-la
y, segons ella estava ya [p. 341] tant acabada, no y agué molt que fer.
Y axí, li feren mudar lo testament que avia tants anys que tenia
fet, dexant sos béns a una neboda sua; y al monestir de Sanct Gerònim
de la Murta, per alguns2119 serveys, com ella diu en son testament, que
avia rebut de dit monestir, dexà dos gots de specier que servien per
donar purgas als malalts y eren de plata —que devien ser del primer
marit, que com avem dit, era specier—: lo hu d’ells pesà dos marchs
y una onça y l’altra2120 també pesà dos marchs y alguna cosa més, de
manera que·ss veneren per vint-y-nou lliures sis sous y ssinch. També
dexà una creu
que la
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que a la ﬁ no·n resultàran sinó més gastos y inquietuts y era difﬁcultós
negoci aver de provar esta pretensió.
Alguns donaren gran culpa de aquesta mutació al pare fra Jaume,
qui estava allà y l’avien enviat per aquest negoci, perquè en semblants
negocis, per la experiència que y ha, may se avien de apartar del capsal
del llit, a ont està lo malalt, o hu o altre; y si no tenen companya, an
de procurar de tenir alguna o algunes persones de conﬁança que, estant
ells absents, tíngan quatre ulls per mirar, axí per los béns de la casa
com en no dexar parlar algú sol ab lo pacient, perquè és cosa certa
que totom procura per a si y més com més parents són. Y més culpa
tingué, puix ella, estant ab salut, los avisava que, en estant malalta,
acudissen a sa casa y prenguessen les claus de tot y no la dexassen,
perquè sos parents se n’aportarían quant tenia, com passà en effecte.
En ﬁ, sia la culpa de quisvulla, lo convent li féu la despesa alguns
anys y la regalà; y a la ﬁ, parà en fum y los frares ab major nas per a
rebre’l. Tot sia per amor de Déu, que volgué que esta casa no isqués
tant prest de la misèria que tenia de deutes.
[p. 342] Estava en aquest trienni la casa tant alcançada de deutes,
que era llàstima, perquè no avien los prelats y procuradors de entendre
en cosa que més cuydado los donàs que en tornar las quantitats que
tenien manllevades a uns y a altres. Y per tornar-ne una, ne avien de
manllevar altra, y axí, anaven emprant-se de quants devots tenia esta
casa. Y per més que anaven cercant medis per exir de aquest fanch
y de aquesta misèria, no·ls trobaven ni Nostre Senyor o volia, perquè
volia estiguessen pobres, encara2121 que ne intentaren hu que·ls parexia
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deyen que lo lloch estava molt lluny del monastir; y que per aver-hi
molta gent inquieta y bandolers, era molt difﬁcultós de governar; y que
per aquesta causa se gastaven molts diners per conservar la justícia y
honrra de la senyoria, com en diverses parts avem vist y ara poch ha
en aquest matex trienni.
Altre motiu tenien, que per ventura era lo principal, dient que
la casa de cadaldia se anava més endeutant, que devia ya més de mil
ducats; y que per esta causa tenían ya cansats y mohinos tots los devots
de casa, manllevant a uns y a altres, y aprés no·ls podían tornar lo
que manllevaven; y que, de afrontats los pares procuradors, no gozaven
mostrar-se davant de ninguna d’estes persones a qui tenían manllevades
algunes quantitats, perquè volían cobrar sò del seu y, com no tenien
remey de tornar-ho, no sabien què respondre ni què fer en semblant
cosa; y de assí se seguia que no podían proveir a son temps les coses
necessàries [p. 343] per al sustento ordinari del convent, que és gran
inconvenient y s’i perden molts reals no fent-se les provisions en son
temps, com la experiència o mostra.
També deyen que si aquest negoci no venia a effecte, seria forçat
de traure la major part dels frares d’esta casa per no poder-los sustentar, perquè com aniria més, més se empenyaria, que axò té una casa
poch poderosa y pobre, que si una volta va escala·vall, a penas se pot
alçar si no és que Nostre Senyor la remedie ab algun gran extraordinari. Estas foren, en summa, las rahons que tenían aquells pares per
a vendre lo lloch de Thous y remediar las necessitats de la casa, que
la portaven tant acossada. Però com a persones discretes y prudents,
no·s volgueren
sinó que anaren
n abalançar ni precipitar promptament, sin
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Les persones ab qui·s tractà aquest negoci foren principalment
quatre, ço és misser Montaner,2123 qui llavors era canceller de Cathalunya, de molta edat, sciència y experiència; misser Negrell, qui també·ra
de la Real Audiència;2124 lo bisbe de Vich, don Benito de Toco, també
persona de madura edat y per ser estat abbat de Monserrat sabria per
la experiència si convenia als convents tenir càrrechs de llochs o no;
l’altre fonch mossèn Pere Cassador, home de gran discurs y enteniment
y en opinió del major negociant de aquell temps.2125 A cada hu de estos
senyors se tractà y consultà aquest negoci en particular.2126
Y tots concordaren en lo principal [p. 344] y2127 determinaren
que en ninguna manera venessen lo lloch de Thous per moltes y evidents rahons, que per no ser demasiat de llarch y pesat en aquesta
matèria, no las referesch assí. Però qui volrrà saber-les, porà llegir-les
en lo calax de les scriptures de Thous, en lo nostre arxiu, scrites de
mà del matex pare fra Joan Puig, qui fonch lo que consultà aquest
negoci, com tinch dit; y juntament trobaran altres memorials, entre·ls
demés és hu, lo que donà mossèn Joan Bolet, qui era hu dels qui volían comprar dit lloch, en lo qual se mostra que donava mil lliures de
renda y quasi totes sobre lo General de Cathalunya.2128 Sabia ell molt
bé lo que valia Thous, perquè l’avia tingut arrendat alguns anys, com
vérem en lo primer <trienni> del pare prior de qui ara anam parlant
(pàgina <479>).2129
En ﬁ, tot lo negoci foren consultes y les coses se restaren de la
manera que estaven abans, encara que alguns, desenganyats de la opinió que tenien que era millor tenir pensions de renda sobre lo General
que no tenir vassalls. De aquest matex negoci se ha tracta
tractat altres voltes
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y en nostros temps, com direm en sa occasió,2130 però may és vingut
en effecte, perquè qui vol comprar va molt mercantívolment y no vol
allargar-se en lo preu, sinó com a cosas de mercaders, mirant sols al
proﬁt que·s trau del lloch. Però lo convent mira altres circunstàncies
y qualitats que té y, si l’ha de vendre, vol que sia molt ben pagat, perquè no té necessitat de vendre, sinó que cassa per delit. Y axí, may se
conclourà aquest negoci per aquest respecte ni tampoch y ha moltes
persones en Cathalunya que tíngan tant poder, que donen lo que val
Thous; y en esta terra no y ha gent tan ambiciosa, que compre un
títol de baró tant car com farien en altra part; y més amichs som los
catalans dels diners y riqueses que de honrra.2131
Altre negoci se offerí en aquest trienni que donà molta pena y
causà molta inquietut a tot2132 aquest convent. La occasió fonch que
cert ofﬁcial dels religiosos de la casa no·s portava bé ab son prelat y
par que anava ab ell ab puntes, cosa que de ordinari no para en bé si
no procúran de trencar dites puntes. Y com lo dit ofﬁcial no anava tant
recatat com devia en son ofﬁci ni llevava las occasions de murmurar,
no faltava qui li tenia l’ull, que may falten curiosos en un convent y
també bons zels mirant per lo bé de la religió y per la salvació de sos
germans.
No faltà qui advertí al pare prior que convenia que ell demanàs
visita particular contra dit religiós, perquè si ell lo volia castigar, per
ventura lo aguera donat per suspecte [p. 345] y apassionat. Y com lo
pare prior era un bon home y de condició fàcil, paregué-li que qui tal
consell li donava tenia rahó. Y axí, callant, sense donar demostracions
de cosa alguna,
na, escrigué a nostre pare general supplicant
supplicant-li enviàs dos
persones que averiguassen estos negocis y suspitas que y avia.
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com alguns encarien. Y devien-ho saber ells molt bé, puix feren un
requeriment als pares visitadors que no pasassen avant en son ofﬁci
ﬁns a tant tinguessen resposta de nostre pare general, al qual avien
escrit acerca de alguns negocis, que importava per lo bé y pau de
aquesta communitat.
Y per ço, pararen los pares visitadors ﬁns a tant que vingué lo
mosso avien enviat al general, escrivint-li fos servit sa paternitat de
donar poder als pares visitadors per a que tam in capite quam in membris poguessen exercitar son ofﬁci, donant-li causes molt2133 bastants y
sufﬁcients. Las quals, vistes per lo superior, concedí ab facilitat lo que
los pares antichs demanaven y llavors los pares visitadors proseguiren
o, per millor dir, començaren de nou son ofﬁci. Y pochs dies aprés que
entenien en estos negocis, vingueren a cercar al pare fray Francisco
de Angulo, que l’avien fet prior de Sanct Gerònim de Yuste. Y per ço,
agué de parar altra vegada la visita ﬁns a tant que nostre pare general
senyalàs companyó al pare prior de Cotalba, que fonch lo pare Artal
de Claramont, qui era llavors prior de Sanct Gerònim de Vall d’Ebron
y profés de la matexa casa.
En lo qual exercici y entre anades y vingudes, se passaren tres
mesos llarchs, com diu lo pare prior en una carta cuenta del Llibre
del<s> gastos (foli 233), estant, entretant, los pares visitadors ab sos
mossos y mules menjant y bevent y los frares no molt quiets ni sossegats, que és propri effecte de visites particulars. Vingué lo pare fra
Gerònim Valleriola, prior y profés de Sanct Gerònim de Cotalba, en lo
mes de dezembre de 1562 y anà-sse’n [p. 346] d’esta casa a 3 de mars
de 1563, per ont se prova lo que diu lo pare prior.
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Ab2134 estos y semblants treballs passà son trienni lo pare prior y
l’acabà. Encara que no he pogut saber, ab la curiositat que yo aguera
volgut, ab quin terme y estat restava la casa en aquest trienni, perquè
no·s tenia la curiositat en los llibres de la caxa que aprés se té, però
entench, per conjectures que he vistes, que restava a deure esta communitat al peu de vuyt-centes lliures.

2134. Estat
tat de la casa era de 800 lliures de deuta, escrit al marge
ma
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r
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[p. 347] Terçer trienni del pare fra Augustí Sumes2135 {1563-1566}
Gran cuydado y sol·licitut tingué nostre pare general de enviar
a esta casa conﬁrmadors a son punt y hora per a conﬁrmar la futura
electió de prior perquè, segons he trobat en los gastos del pare procurador, ya en la primera de l’advent estàvan los pares conﬁrmadors
en Barcelona y acabava son trienni lo pare fra Antoni Joan a 6 de
dezembre. Foren conﬁrmadors lo pare prior del Parral de Segòvia y
lo pare vicari del monestir de Sancta Engràcia de Çaragoça, que los
noms propris no·ls he pogut saber. Però sé que·ls donaren per lo gasto
del camí al pare prior del Parral vuyt lliures y al pare vicari de Sancta
Engràcia sis lliures, que al dia de vuy sé si n’i auria per la mitat del
gasto, segons se despèn per los camins y van cars los manteniments,
per no dir que escórxan o ròban los hostalers, etcètera.
Arribant en casa los pares conﬁrmadors, entraren tantost los electors en electió y sense molta contradictió isqué prior lo pare fra Augustí
Sumes, y fonch esta la terçera vegada, que com tenien tots experimentat
molt bé son govern, prudència y bondat, paregué’ls que no y avia en
aquesta coniectura
ectura persona qui millor pogués encarregar
encarregar-se
s dels treballs
d’esta casa. Lo qual, per estar vicari en Sanct Miquel de los Reyes de
València, fonch
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y tenia en aquesta occasió deset anys de religió. Caxers foren los pares
fra Jaume Ferrer y fra Mathià Martí. Però perquè lo pare fra Jaume
Ferrer al cap de un any alcançà llicència y patent per anar-se’n2139 a
Sanct Miquel de los Reyes de València, elegiren en son lloch al pare
fra Jaume de Planella. Diputats feren al pare fra Pere Alzina, que tenia
ya sexanta anys de hàbit, y al pare fra Antoni Joan, que era prior lo
trienni passat.
Vestí lo pare prior en aquest terçer trienni a tres novicis, lo primer dels quals fonch [p. 348] lo pare fra Lorens Daviu, natural de la
vila de Mataró, y entrà en la religió ya theòlech y fonch gran studiant
y de gallart ingeni, de qui en son cas y lloch se veurà son marco, ser
y valor. Lo segon novici fonch lo pare fra Miquel Vilar, natural de la
ciutat de Barcelona, y serví2140 a esta casa molts anys de sagristà. Y lo
terçer fonch lo pare fra Vicents Torrent, natural de la vila de Vilafranca
de Panadès, y també serví molts anys de porter y jardiner.
Per estar la casa tant pobre y alcançada, no·s pogueren fer obres
en aquest trienni, no perquè lo pare prior no fos amich d’elles, ans o
era molt, sinó que la poca possibilitat2141 feya y era causa de no posar
mà <a> algunes de què y avia prou necessitat. Totavia, en Thous, per
aver-hi vigent necessitat, féu una obra que li diuen la cambra de la
torreta que costà més de trenta lliures.
Lo de que més necessitat tenia est convent era de roba2142 y vestuari per als religiosos, que cert era cosa de llàstima veure quant mal
arropats y apedeçats anaven los frares en lo vestit ordinari, que segons
entenguí, los ministres de la orde se ediﬁcaren de la paciència
p
y pobresa dels particulars
culars religiosos, però no dexaren de notar q
que no era de
molta decència
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capes de telilla vergada ab cenephas de vert2146 y groch que servexen
alguns dobles majors en lo chor per als qui fan ofﬁci de cantors.2147
Tampoch se oblidà de la llibreria, a què tenia ell particular affectió,
comprant per a ella las concordànties majors, les parts y opúsculas
de sanct Thomàs y les obras2148 de sanct Justiniano. Per lo refetor féu
vint-y-nou canes de tovalles y trenta-una2149 de torcaboques. També
féu venir obra de terra de València, en què y avia set dotzenas de
tasses per al refetor y quatre dotzenas de jarros, tretze dotzenas de
plats comuns y ﬁns y tretze dotzenes de escudelles, que tot li costà
trenta-quatre lliures.
[p. 349] En lo any de 1564, que fonch en lo principi del trienni
que tenim entre mans, vingué lo rey Phelip segon de aquest nom en
Barcelona a tenir Corts, que fonch la primera vegada que vingué com a
rey en Cathalunya. Y foren tant renyides estas Corts,2150 que no tingué
temps de venir lo rey a esta casa, ab tot que lo pare prior ho desijava
molt y·s creu féu algunes diligències per aquest propòsit. Y com altre
no pogué fer-li, féu un present, que no he pogut saber de què fonch;
sols he trobat en los llibres que llogaren quatre paners per portar lo
present a Sa Magestat. Però no pecarem en pensar que no fonch de
molta importància ni de molt cost, que no estava la casa en disposició
de fer grandesas y prodigalitats, y axí, creuria yo que degué ser de
algunes fruytes y coses semblants.2151
Y no fonch en va perquè, ultra de que conﬁrmà lo privilegi de
nou que lo rey Cathòlich y aprés son pare, lo emperador Carlos quint,
feren o donaren
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de Sanct Roc, que2153 és a 16 de agost, y costà de traure vuyt ducats.
Sense axò, féu merçè a esta casa de mil lliures. Però segons diuen los
pares antichs d’ella, agueren-ne sentiment los pares de Vall d’Ebron y
procuraren que, com a bons germans, partissen les mil lliures, y axí,
ne agué cada hu d’estos monastirs sin-centes lliures. Y ab aquesta
benedictió de Déu pogué lo pare prior remediar algunes necessitats
vigents que y avia en casa, particularment de vestir los frares, com
tinch dit; y lo demés serví per a pagar molts deutes que y avia, segons
la determinació del convent, com apar en un acte capitular.
Algunes altres quantitats rebé lo pare prior en aquest trienni que
li ajudaren a supportar la2154 misèria d’esta pobre casa. La una fonch
dels sermons que alguns religiosos predicaren, perquè lo pare fra Gerònim Ferraz predicà la quaresma de 1564 en Cervera y donaren-li los
paers, pagats tots los gastos de les anades y vingudes, vint lliures. Lo
pare fra Antoni Joan també exercitava aquest ofﬁci en diverses parts
y donaren-li nou lliures de charitat. També lo pare prior ajudava en
aquest ministeri y predicà la quaresma de 1565 en Mollet. Donaren-li2155
de charitat sis lliures y mija. Don Francesch Clariana donà de sa llíbera voluntat,2156 sense obligació alguna, sinquanta reals. Misser Joan
Exerrat, essent conceller de Barcelona, donà2157 de charitat quoranta
reals. En aquest temps estigué misser Ubach2158 en esta casa repassant
sos estudis un any y donà son pare per la despesa vint lliures. Ara avia
de venir en nostros [p. 350] temps, que no·ns contentarem de sexanta,
quant més de vint.
Lo pare fra March Orriols, com ya diguí atràs, anà per
p conventual
en la casa que
ue feya lo rey don Phelip segon de aquest nom y morí
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lliures y vuyt sous, portà lo pare fra Francesch Rovirola quant vingué
del col·legi de Sigüença, que fonch en aquest trienni. Altra caritat he
trobada que donaren certs2161 benefactors —y no sabem qui— per ajuda de les capes feya lo pare prior, de què poch ha ﬁu memòria, que
fonch de quantitat de quinze lliures. També lo pare fra Lorens Daviu,
quant2162 féu professió, donà per la matexa causa sis lliures. Un cavaller
qui·s deya mossèn Joan Alió morí en lo nohembre de 1566 y pregà
en son2163 testament al pare prior li fes charitat de donar-li l’hàbit de
nostra sagrada religió y li concedís que·l soterrassen en esta casa. Lo
qual se li concedí de molt bona gana y, per ço y perquè li feren assí la
sepultura, novena y cap d’any, ne rebé lo pare prior vint-y-dues lliures.
Per aver rebut lo pare prior estos extraordinaris y conﬁant en
la misericòrdia del2164 Senyor, que·l provehiria del necessari, tingué
ànimo de empendre una cosa de importància, desijant augmentar lo
bé de la casa, que no fóra poch si·s posara en execució, y fonch que
volia portar l’aygua del torrent de la torre dins la matexa granja, lo
qual tractà ab lo convent. Y tingué ya fet lo concert ab dos mestres
de cases molt pràtichs y experts, als quals se avien de donar, posada
tota la manobra al peu, sinquanta lliures de mans. Y per ço, tenien
ya fetes teules grans, que poch a poch se són gastades, y la obra restà
per a fer. No sé per qui·s perdé.
Molts an tractat moltes vegades de aquesta obra y an tingut intenció de fer-la, perquè diuen-y molts hòmens experts y vehins nostres
que seria de grandíssim proﬁt nostra granja si tinguera l’aygua junt
o dins casa, perquè llavors se porían regar molta part de les terres,
en què·s porían
an fer molts herbatjes y fruytals y altres co
coses. Però ﬁns
vuy tot s’és passat en propòsits per aver tingudes altres occupacions,
que per ventura
arribat tan avant
ura eren més precisses. Y axí, ningú és arrib
com féu lo pare prior de qui anam tractant. Per ventur
ventura Nostre Senyor ubrirà al-[p.
351]] gu
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2162. 6 lliures del pare
per una mà
diferent de la de l’autor.
2163. sepultura
pultura de mossèn Joan Alió, escrit al marge esquerre.
2164. Se tractà de fer anar la aygua del torrent de Valldensana
Valldensan a la torre de
Moncada, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
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Dos2165 maneras de granjeria trobe que tingueren en aquest trienni: una fonch en tenir cabres a mitges —compraren-ne en Prades
vuytanta-una y en altra part cent y vint-y-dues—,2166 de las quals se
tragué molt proﬁt, axí dels cabrits com de la llet; l’altra fonch de la
llenya que portaven contínuament en Barcelona y del que treyen d’ella
se comprava lo pex peu y altres coses semblants.
No faltaren plets en aquest trienni, perquè un cosín germà del
pare prior, qui·s deya misser2167 Luís Mas, pretengué sobre los béns del
pare del pare prior certa quantitat que era de quatre-centes lliures, y
particularment pensava alcançar-se la dot de la mare del dit misser
Luís Mas, que era germana del dit mossèn Sumes.2168 Y com los béns
del mossèn Sumes, que morí sense fer testament, foren dels2169 dos ﬁlls
que dexà y los dos se feren religiosos d’esta casa y ells los dexassen
a est convent, com vérem en lo primer trienni del pare fra Matheu
Blanch (pàgina 388),2170 y com avia ya més de trenta anys que la casa
possehia estos béns, era cosa difﬁcultosa aver-los de desmembrar d’ella
y també entengueren que la pretensió era molt dubtosa y difﬁcultosa.
Y per estas causas determinaren de fer una avinensa y concòrdia entre
lo convent2171 y lo dit misser Luís Mas,2172 y fonch de manera que li
donaren quoranta lliures y ell renuncià al plet y pretensió. Rebé esta
concòrdia mossèn Luís Jorba, notari de Barcelona, com consta en los
actes capitulars del present monestir.2173
Quasi2174 a la ﬁ de aquest trienni se descubrí la panada, o una
trapassa ben emmarenyada, que y avia en la recepció del donat mossèn Serra, de què·s féu menció en lo trienni passat (pàgina 530),2175 lo
qual, per tenir
ir una condició terrible y ésser colèrich en ssummo gradu,
prenia unes betzanes y múrries que éran insuffribles. Y de
dexades moltes
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hystòries y actes particulars, sols diré una cosa que fonch la causa per
què·s vingué a descubrir ell qui era: estava en esta casa, al temps que
lo dit mossèn Serra y estava, un fadrí que, per ser més través del
que era menester, féu al dit mossèn Serra una burla algun tant pesada
y bruta per donar-li entenent que y veya molt poch, donant ell entenent
que y veya molt bé. Del qual se enujà en tanta manera, que estava fet
un frenètich, ni deya missa ni·s volia confessar, dient mil blasphèmias contra ell, del qual se escandalizava misser Francesch Ubach, que
llavors estava [p. 352] també en esta casa repetint sos studis.
Y un die digué-li que parexia molt mal que un sacerdot estigués
tant temps sens confessar ni dir missa; y que li duràs la malícia contra
son pròxim tant, que miràs que era christià, dexeble de Christo; y que a
exemple seu li avia de perdonar la injúria que li avia feta, y altres coses
semblants, pensant que ab assò lo ablanaria. Però lo mossèn Serra, en
lloch de agrair la correctió fraterna que li donava, se encolerizà de tal
manera, que digué de aquella boca quoranta bestiesas y proposicions
desatinadas que sabien més a herètiques que no a cathòliques, les quals
ohiren alguns religiosos. Y escandalizats d’elles, zelaren al pare prior
que allò no·s podia suffrir; y que si ell no·l castigava, seria necessari
anar per altra via; y que per ventura, per los desatinos que deya la
Inquisició li posaria la mà damunt.
Considerant estas cosas lo pare prior y veent que a son ofﬁci tocava
remediar-las, puix estava a son càrrech aquella ovella que no anava per
lo camí de las altres, féu informació del negoci més en particular. Y
enterat bé en ell, cridà al donat mossèn Serra y féu-li càrrech del que
passava y volgué’l
demanaven las culpas.
gué’l castigar y penitenciar, segons demanave
Però lo mossèn
èn Serra fonch de contrari parer y digué que
qu no·l podia
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aquella vida y renuncià lo breu; y anà-sse’n sense tenir obediència a
ningú, sinó sols a si matex, tenint arrendaments de diverses rectories,
ministrant sacraments y dient missa cada dia com si no fóra apòstata,
excomunicat y irregular, durant una vida com aquesta més de trenta y
tants anys, cosa que fa tremolar l’ànima en lo cors, en lo qual temps
avia acquirits molts ducats y guardava la pobresa que avia votada.
Y per ço, donà les tres-centes lliures que diguí en lo trienni passat
y prestà la [p. 353] obedièntia al pare prior d’esta casa, pensant que
d’esta manera estava tuto en conscièntia, com si poguéssem enganyar
a Déu com als hòmens. Entenent lo pare prior, fra Augustí Sumes,
una cosa tant peregrina y rara y considerant quant desencaminada
anava aquella ànima, determinà de reduir al camí de salvació. Y per
ço, féu avisar al pare fra Mallol, qui llavors era prior de Coplliura, del
que passava acerca de mossèn Serra y la obligació que tenia de mirar
per aquella ovella. Lo qual, com a bon religiós y temerós de Déu, féu
lo que tocava a sa part y vingué y se’n portà a son monestir al dit
mossèn Serra. Y demanà li d[ona]ssen les tres-centes lliures que lo
mossèn Serra avia donades a esta casa, puix no u pogué fer sent del
monestir de ont era profés.
Y a més de axò, estava posat en rahó, que puix ell se encarregava
del treball, com era sustentar un vell quasi cego y tant mal acondicionat, tingués també algun refrigeri y alívio, puix lo y avia per a alimentar-lo, segons la regla de dret que diu:2177 “Qui sentit onus, sentire debet
commodum et e contra” (De regulis iuris in 6).2178 Lo qual, considerat
per lo pare prior d’esta casa, parexent-li que tenia molta rahó lo pare
prior de Coplliura,
graves
lliura, consultà aquest negoci ab algunes persones
per
y tots li digueren
ueren que no y avia espina ni os, sinó que estos diners
pertanyien al monestir de Coplliura per la lley tan sabu
sabuda que quidquid acquirit monachus, monasterio acquirit y·s col·l[ege]
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aliis juribus. Y que, per ço, no tenia remey, sinó que avia de donar al
pare prior de Coplliura los diners que lo mossèn Serra avia donats a
nostre monestir y que tot lo que·s poria alcançar seria fer-li pagar la
despesa de tot lo temps que avia estat en esta casa lo mossèn Serra.
Tenint, donch, esta resolució lo pare prior de persones doctes y
graves, determinà de donar-ne rahó a son convent perquè no li donassen culpa que avia fetes les coses de son cap y de propri parer.
Lo qual, oynt les rahons que y avia y que·ls sobrava la justítia al pare
prior de predicadors y a son convent de Coplliura, determinà que·s
fes concòrdia amigablement ab ell per llevar-se de plets y no donar
mal exemple a seculars, que fàcilment se escandalízan de misèries de
religiosos, pensant que no·ls és llícit, com a ells, cada hu defensar sa
capa ab justítia.
Y axí, mirades y considerades unes coses y altres y constant de
la veritat que lo mossèn Serra era frare profés del monestir de Coplliura, determinaren de donar al pare prior del monestir de Coplliura
dos-centes lliures, que foren per a ell dos-cents cavalls, y ell se tingué
per content de tant bona concòrdia, que també son convent patia prou
misèria. A més de axò, li feren2181 molt bona obra y procuraren que lo
senyor Gerònym Bolet, que era un mercader famós de Barcelona, li
giràs estes dos-centes lliures2182 en Perpinyà, que temia no les hi furtassen per lo camí. Y al dit senyor mossèn [p. 354] Gerònym Bolet les
girà lo pare fra Garau Altarriba, com a procurador de aquest convent,
en la taula de Barçelona a 18 de mars de 1556.
Ab tot axò,, no <a>cabà del tot de quietar-se
q
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lo camí era més a propòsit— ni l’avia trobat. Y en lloch de donar-li
los escuts de or y los doblons, li tornà altres pe[sse]s de dos reals,
que com ell ya no y veya, fonch molt fàcil de enganyar-lo ab aquest
ardit y trassa. Y lo frare llech se restà ab lo demés diner y se n’anà
a pasejar ab diners de altri y desembaraçat de un vell y cego. Y com
lo fra Serra sabé que lo companyó se n’era anat, tingué sospita que
l’avia enganyat. Y un dia tingué una de les pesses de dos y ab molt
secret demanà a certa persona si aquells doblons eren bons. Y com li
digué que no eren doblons, sinó reals de dos, estigué fet un desalinat
y digué mil maravelles y gentilesas, com acostumava, y fonch-li forçat
de guardar la pobresa y lo demés que mana la religió, etcètera.
Estes coses són las que yo he pogudes rastrejar que succeyren en
aquest trienni. Y en conclusió, regí lo pare prior admirablement com
los demés triennis, ab tot que la casa restà2183 enderrerida en més de
171 lliures, perquè li faltaren les 200 lliures .. sous que hagué de donar
al pare prior de Coplliura. Y ya de altres anys atràs restava a deure
lo monestir 806 lliures, de manera que devia, en summa, lo convent
982 lliures 4 sous 11, com consta en lo Llibre de la Caxa (foli 321).

2183. Segueix
gueix a la ratllat.
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[p. 355] Segon trienni del pare fra Joan Puig2184 {1566-1569}
Vingueren per conﬁrmadors de la futura electió que se avia de fer
en esta casa, per aver acabat ya son trienni lo pare fra Augustí Sumes,
los pares fra Joan Baptista Blanes, prior de Sanct Gerònim de Gandia,
y fra Artalt de Claramont, prior del monestir de Sanct Gerònim de Vall
de Hebron. Y entrant en son ministeri, elegiren los pares d’est convent
per son prelat al pare fra Joan Puig, ﬁll de la matexa casa, qui avia
tingut aquest ofﬁci altre vegada vint anys avia, y era estat vicari dos
vegades y avia tingut càrrech del lloch de Thous molts anys. Conﬁrmaren-lo a 31 de dezembre de 1566, no avent-y agut de vacació sinó
dos dias de per mitx. Elegiren2185 en vicari lo pare prior passat, lo pare
fra Augustí Sumes; y en procurador, al pare fra Mathià2186 Martí, que
tenia ya trenta anys de religió. Caxers foren los pares fra Jaume de
Planella y fra Jaume Cort.2187
Vestí lo pare prior en aquest trienni al pare fra Antoni de Nájera,2188
natural de Taraçona, del regne de Aragó; y al pare fra Andreu Pachi,
qui primer fonch religiós de l’orde de Premostè. Y la occasió que y
agué per a fer
er esta mudança fonch que lo pare fra Fra
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que·ls emparàs y afavorís, perquè no·s volien dexar regir ab tanta facilitat
com pensaven, perquè ells estaven ya prevists y també avien fetes ses
diligències per via de Roma, de manera que també·ls presentaren ells
als reformadors altre contrabreu y posaren gent en casa, de manera
que tenían los pares reformadors, hores y avia, més por que vergonya
y·s penidiren prou vegades de ser arribats allà.2190
Y —perquè abreviem— la anada fonch per la vinguda y de tota la
reforma no·n tragueren altre fruyt sinó que aquest pare de què anam
tractant, com era de bones y piadoses entranyas, desijava salvar-se y
exir de aquells avalots y, axí, digué que de bona gana se passaria a
nostre orde, puix tenien2191 commissió de axò, com avien notiﬁcat. Y
axí, lo pare fra Rovirola donà orde que vingués a esta casa, a ont li
donaren l’hàbit ab llicència de nostre pare general y dels capitulars
a 2 de juliol de 1568, manant nostre pare general que li donassen la
matexa antiquitat que tenia en la primera religió que avia professat,
que era en l’any de 1542. [p. 356] Y fonch Nostre Senyor servit de
donar-li perseverança ﬁns a la mort y visqué ab molt bon exemple y
com a bon religiós.
Sense estos dos que tinch dit poch2192 ha, vestí altres2193 religiosos: lo hu d’ells fonch fra Joseph Ginestar,2194 natural de Barcelona,
frare llech y que serví molts anys de enfermer; l’altre fonch lo pare fra
Francesch Pomet, també natural de la matexa ciutat de Barcelona; y lo
últim fonch fra Francesch Torrent, natural de Vilafranca de Panadès,
per a frare llech.
En aquest trienni se2195 desconcertà notablement un frare llech
2196
qui·s
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f
de càrcer y dej
dejunis y altres
semblants, tingueren
ngueren per acertat de alcançar-li llicència de son con2190. La
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2193. Segueix
ratllat.
gueix q ratllat.
2194. Segueix
2195. se,, al manuscrit de.
2196. Hystòria,
ystòria, desconcert de fra Berthomeu Prats, escrit al marge esquerre.
Hystòria correspon
on a una mà diferent de la de l’autor.
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sentiment per a que·s pogués passar a altre religió, puix entenien que
en la nostra no tenia remey de viure aconsolat ni sossegat, cercant
invencions molt fora de propòsit y ﬁngint-se innocent, en què y avia
menester tenir més seny del que ell pensava, puix molts conexien sa
bestiesa. Y vinguda la llicència, determinà de pasar-se als pares de
sanct Francesch. Y perquè no y anàs debades, tractaren lo negoci primer ab lo pare provincial y donà orde que·l rebessen. Y perquè era
molt conegut en Barcelona, per no donar que dir y no fos tant gran
la nota, procuraren que l’enviassen a Perpinyà, a ont lo acompanyà
un frare honrrat y vell d’esta casa. Y allí li donaren l’hàbit y perseverà
en ella ﬁns a la mort, encara que entench2197 que fonch breu sa vida.
També despediren en aquest matex temps a dos donats que vivien molt inquiets en esta casa —lo hu era un portuguès, que·s deya
Duarte, y l’altre se deya Joan de Tarragona—, però en different manera, perquè lo Duarte desijava tenir més quietut de sperit y estat més
perfet del que tenia y, per ço, demanà llicència per a ser religiós del
Carme; y la y alcançaren y cumplí en assò son bon desig. L’altre, que
com dich se deya Joan de Tarragona, anava per molt different camí
perquè, com tenia càrrech del forn, agueren sentiment que no vivia
tant recatadament ni castament com convenia y que faltaven algunes
coses del forn. Volgueren-lo reprimir y encara recullir més del que
estava, de què ell se sentí molt y vivia molt inquiet. Y a la postre,
sense llicència alguna se n’anà de casa y amenaçà que avia de matar
o llesiar al qui lo avia acusat.
Y encara que pasaren alguns dies, no dexà de [p. 357] acudir
per a cumplir
ir la promesa. Però no fonch tant secretam
secretament, que no
n’aguessen sentiment
entiment y avisaren a fra Pere Miquel, qui era
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2197. Hystòria
ystòria de dos donats despedits, escrit al marge esquerre. Hystòria de dos
correspon a una mà diferent de la de l’autor.
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Y venint galeras en Barcelona, anà un religiós, de qui yo he sabut
aquesta hystòria, a parlar ab un capità de las galeras que li era amich,
supplicant-lo los fes merçè de passar aquest home a Itàlia y que per
ninguna manera lo dexàs desembarcar ﬁns fos allà, perquè convenia
molt per esta casa. Lo qual li prometé que u faria d’exa manera. Y
dos dies abans que se n’anaren les galeras, lo portaren a Barcelona
de bé a bé y abillaren-lo lo millor que pogueren en forma de soldat,
encara que tingueren alguns indicis que ya no tenia ganas de passar
la mar y tingueren temor que no fugís. Y per est respecte donaren
orde que dos valentons los anassen detràs de lluny2198 perquè si acàs
y avia alguna alteració, ells acudissen promptament y li fessen fer per
força lo que no volia fer de grat. Y d’esta manera lo acompanyaren
ﬁns fonch dins la galera y ﬁns vuy encara·l tenen per a veure, que era
lo que pretenien, que era descartar-se de tant ruín ﬁgura.
En2199 Thous també tingueren una tragèdia quasi al matex to,
però lo compàs anava més pesat y costà més la música: estava un
home per moliner en Thous y, perquè no feya son ofﬁci com era rahó,
prengueren-lo. Y aprés de aver estat en la presó alguns mesos, y averse-li provat que robava part del blat o farina dels que anaven al<s>
molins, y també que volia robar la honrra de algunes dones honrrades
que acudien allà, sol·licitant-les a mal, li donaren cent açots. Y cada
hu d’ells costà a la senyoria un real o quasi, perquè los gastos que·s
feren en aquesta festa foren deu lliures o quasi —però crech que més
li costà a ell.
[p. 358] No·s2200 feren en aquest trienni obres de importància
perquè no y avia de què fer-les. T
Totavia, fonch forçat rreparar en lo
castell de Thous
amenassaven ruïna
ous y en la badia algunes coses que amena
si no se adobaven,
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stuari, escrit al marge esquerre.
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bres en la llibreria, escrit al marge esquerre.
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llibre que·s diu Harmonia mundi; lo cardenal Caietà, Super psalmos;2203
las obras de sanct Bernat, de impressió moderna y correcta, y enquadernaren las obras de sanct Joan Chrysòstom. Compraren2204 una mula
per quoranta-quatre lliures, venent-ne altra de vella per quinze. Per2205
la torre compraren un parell de bous que costaren trenta-vuyt lliures
—que ara sols lo hu las costaria—, perquè determinaren de tenir-la lo
monestir y conrrear-la propriis2206 expensis.
En aquest temps vingué en effecte una concòrdia y avinensa que
avia molts anys que·s tractava entre lo convent y Joan Mir y Antoni
Mijans, los quals dos pretengueren los béns que mossèn Pere Matheu
avia dexats a dona Joana de Castro, dient que no·ls hi podia dexar
ni fer-la hereva, de què ya atràs férem més llarga memòria.2207 Y ab
tot que lo convent tenia molt segura la justícia per sa part, totavia,
perquè no·s descubrissen faltas agenas y desenterrassen los mort<s>,
determinà que a dits pretenents se’ls donassen trenta lliures, però ab
pacte y condició que renunciassen a la lite y plet que portaven contra
lo convent. Y en effecte, lo pare fra Mathià Martí los pagà dites trenta
lliures,2208 com a procurador que era d’est convent.
No tingué lo pare prior en aquest son trienni moltes ventures
ni extraordinaris y, per ço, no pogué fer-los ell. Totavia, de un pastor
que avia estat molts anys a casa d’en Janer de Sancta Coloma2209 de
Gramanet, y·s deya Joan Bossió, ne agué vint-y-sinch lliures, perquè
dexà hereu aquest2210 monestir. Un mercader de Perpinyà, qui·s deya
mossèn T. Sabater, donà de charitat sense ninguna obligació vint lliures.
Y ab assò se acabaren los benefactors d’est trienni.
Dos bisbes
bes2211 vingueren a esta casa en temps del p
pare fra Puig.
Lo hu fonch don Gui-[p.
[ 359
359]] llem2212 Cassador, bisbe de
d Barcelona,
al qual procuraren
uraren servir y regalar de la millor manera que
q pogueren.
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L’altre2213 fonch don Benito de Toco, bisbe de Vich, que abans fonch
monjo de Montserrat y abbat de aquella casa y aprés hermità, y de
aquí pujà a ser bisbe de Vich y aprés de Girona y últimament de Leyda.
Y tenint aquest terçer bisbat, li manà lo papa y lo rey que visitàs lo
convent de Nostra Senyora de Montserrat, de ont ell era ﬁll. Y estant-la
visitant, morí allí. Sols dos dies estigué en esta casa y manà donar,
per lo bon hospedatje que li avían fet, deu lliures, que fonch a 18 de
octubre de 1569.
Restà2214 la casa endeutada a la ﬁ de aquest trienni en mil trescentes vint-y-set lliures, rellevades quatre-centes y quoranta-nou lliures
que devien al monestir, que si estas no·s degueren a la casa, restava
enderrerida prop de dos mília lliures, per ont se veu que quasi tots los
triennis se empenyava en tres-centes, poch més o manco, que cert era
cosa llastimosa y que no atinaven los pobres priors y ofﬁcials per ont
se perdia, que ells no u perdían per negligència en treballar y avensar
lo que podían, sinó que Déu ho permetia d’exa manera.

2213. Bisbe
sbe de Vich donà, escrit al marge dret per una mà diferent
diferen de la de l’autor.
2214. Estat
tat de la casa, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
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[p. 360] Quart trienni del pare fra Augustí Sumes2215 {1570-1571}
Estigué aquesta casa, acabat lo trienni del pare fra Joan Puig, sense
prior un mes y quinze dies y no per culpa dels pares conﬁrmadors,
perquè molt bé acudiren a son punt y hora, qui foren los pares fray
Antonio Pérez, prior del monestir de Sancta Engràtia de Çaragoça, y
fray Pau Nadal, profés del monestir de Sanct Gerònym de Vall de Hebron, sinó perquè elegiren los electors al pare fra Gerònym Vallariola,
profés del monestir de Sanct Gerònym de Gandia, persona molt sancta,
y de gran religió y observàntia y molt docte, que ya era estat prior de
sa casa, lo qual conexían molt bé los electors, perquè avia llegit en esta
casa les arts, com diguí en lo primer trienni del pare fra Pere Alzina,
avia ya més de trenta anys. Anà per ell lo pare fra Garau Altarriba.
Entretant que anaren per lo elet, los pares conﬁrmadors feren
una bona diligèntia y donaren orde en que·s posassen per menut y
distinctament los deutes que devia la casa en lo Llibre de la Caxa,
perquè sols tenían en memorials particulars y, quant donaven comptes,
no sabían sinó per paperets lo que·s devia. A més de axò, sabían que y
setanta-set
set lliures que algunes person
persones particulars
avia nou-centes
es2216 y setanta
avien dexadess per a esmerçar y d’elles se avien de fundar m
misses perpètuas y, no tenint
nint assò en memòria, fàcilment se n’oblidari
n’oblidarien y era cosa
escrupulosa. Y axí, los pares conﬁrmadors, que eren pers
persones graves y
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Entretant que estes coses se concertaren assí, lo pare fra Garau
Altarriba féu2218 son camí y arribà a Cotalba y presentà sos de<s>pachos
al pare fra Vallariola. Y ell, vist assò, paregué-li que estava posat en son
lloch que donàs notícia del que passava a la duquessa de Gandia,2219 de
qui dit pare era confessor.2220 Y ella, per no privar-se de un tant gran
bé spiritual, com tenia ab tant sanct confessor, escrigué de prompte a
nostre pare general supplicant-lo no permetés que dit pare acceptàs lo
priorat de Barcelona, perquè traure’l de Gandia era a ella llevar-li la
vida, que las personas sanctas ajuden-se molt en la virtut.
Vista la petitió de dita senyora duquessa per nostre pare general,
digué-li que u dexava a sa voluntat si volia acceptar [p. 361] o no. Y
puix nostre pare general lo y dexava a sa llibertat, com a persona discreta y prudent renuncià a la electió de ell feta, que com a persona
experimentada sabia quin pà s’i donava en aquexa porta; y quant difﬁcultós negoci era governar a altres; y los tragos y desgusts se passen;
y lo perill que y ha en acertar, encara que aprés se entengué que se’n
penedí, no directament perquè li pesàs aver dexat de ser prior, sinó
indirectament, perquè aprés lo feren prior de altra casa a ont y avia
més màchina y tenia allí més que fer en un dia que assí en vuyt.2221
En ﬁ, lo pare fra Garau Altarriba descansà uns quants dies en
Sanct Gerònim de Cotalba ﬁns que vingué la resposta de nostre pare
general y aprés se n’agué de tornar sense alcançar lo que pretenia. Y
arribant assí, entraren altre vegada los pares d’esta casa en electió y
isqué en prior lo pare fra Augustí Sumes. Y en assò pararen las trassas
y diligèncias humanas procurant que ningun ﬁll y profés d’esta casa
pogués ser prior
consilium.2222 Conrior d’ella —
—contra Dominum non est consil
ﬁrmaren al pare prior a 13 de febrer de 1570 y fonch eesta la quarta
vegada. Elegiren
ren2223 en vicari al pare fra Antoni Joan, que a
ab tot que era
estat prior dues
ues vegades, no2224 avia encara tingut aquest ofﬁci. Feren
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vegada.
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2223. Vicari
cari lo pare fra Antoni Joan, escrit al marge dret.
2224. procurador
ocurador lo pare fra Planella, escrit al marge dret.
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Caxers foren lo pare fra Mathià Martí y lo pare fra Montserrat Caxa.
No·s sab que en aquest trienni donàs l’hàbit de nostra sancta religió
lo pare prior a ningun novici.
Totes les vegades que lo bon pare fra Augustí Sumes fonch prior
d’esta casa, si bé s’és advertit, trobàrem que procurà pro viribus et
posse lo proﬁt y bé de aquesta casa, que par que no se esvellava en
altra cosa sinó com augmentaria los béns d’ella y de contínuo anava
trassant y cercant modos per alcançar aquest ﬁ. Però per més trasses
que tinga un mercader, si ell té poch y pobre cabal, no és possible fer-se
rich en poch temps si altres no li ajuden. Y com la casa era pobre y
estava endeutada de la manera que avem vist a la ﬁ del trienni passat,
era quasi impossible exir de aquell fanch en breu temps. Però lo bon
prior no dexava de fer de sa part lo que bonament podia y, axí, en
aquest trienni donà en una cosa en la qual pretengué avançar molts
reals y tractar molt millor2225 lo convent que abans en lo que toca a
son sustento y aliment.
La trassa fonch que tractà ab lo convent si·ls parexia que compràs
una quantitat de moltons, axí borrechs com primals, y que·ls tinguessen y criassen en casa, los quals servissen per lo ordinari sus-[p. 362]
tento de la communitat, perquè entenia seria cosa de gran descans y
regalo per a tots. Y del contrari, se seguían grans inconveniens, com
la experiència ho mostrava enviant cada dia un mosso a la carniceria,
que perdia la terça part del jornal en aquest exercici; y algunes vegades
venia tant tart, que desconcertava lo convent, dinant molt més tart que
no faria si tinguessen la carn en casa. A més de axò, moltes vegades,
per no ser molt
olt escrupulosos de ordinari los carnicers, en loch
l
de moltó,
donaven ovella;
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las matinades y vesprades, picaren-se de mal de melça y moriren-se’n
molts, axí per lo camí com aprés que foren arribats en casa. Y axí,
fonch forçat aver-los de vendre promptament y tallar en Barcelona.
Y perdé’s en aquesta mercaderia cerca de quoranta lliures, lo que
no succehira si·ls aguessen comprats a la ﬁ de setembre o principi de
octubre, que lo temps comença a refrescar-se, y si no·ls aguessen fet
tant caminar, que per esta causa se vingueren a cançar y fatigar. Lo
qual se mira molt ara, en nostres temps, y reix molt bé y millor del
que reisqué al pare prior, de què ell tingué vivíssima pena com a qui li
cohia més que a tots per ser verdader ﬁll, y ara pare, d’esta communitat.
També avem vist en los altres triennis seus la affectió que tenia a
la llibreria y lo2227 que procurava en augmentar-la tot lo que bonament
podia. De la qual no se n’oblidà en aquest últim, perquè la provehí de
un Decret de Gracià gran, de molt bona lletra y molt ben enquadernat; y portà de Castella, quant anà a capítol general, en dos tomos, la
[p. 363] Chrònica Pontiﬁcal.2228 Y los féu enquadernar en Barcelona y,
ab unes cadanetes perquè no·ls robassen, los féu posar a la llibreria.
Altre tomo també portà de Castella, que és Soto, Sobre la Epistola ad
Romanos, De natura et gratia,2229 y donà orde y agués un catàlogo dels
llibres.
Gran fonch lo cuydado que tenia lo pare prior en que als religiosos se’ls donàs lo necessari2230 perquè estiguessen contents y fessen
lo que tenían obligació, conforme lo sagrat concili de Trento, com se
veu en los altres triennis, de la millor manera que podia. Y en aquest
no mudà de p
propòsit,
p
, p
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q
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q
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També fonch molt amich de granjeria y, com tenían la torre per
si, paregué-li que seria cosa molt acertada posar-hi vaques, com avia
fet altre vegada y aprés vingué un altre2234 prior y vené tot quant y
avia per a fer diners.2235 Però ell no mirà axò, sinó que de nou tornà a
proveir la torre y comprà quatre braves que costaren vint-y-tres lliures
y vuyt sous. També volgué provar a tenir ovelles y·n comprà cent y
quatorze a rahó setze sous, que li costaren2236 noranta lliures y quatre
sous. Y entench que, axí com las vaques li reisqueren bé, axí les ovelles
li reisqueren al contrari perquè, segons diuen los pagesos y experts, no
convé per aquelles parts de Valljensana tenir bestiar de llana y que sols
és territori per a bestiar boví. Finalment, lo pare prior era tant amich
de sa pròpria casa y era tant lo desig que tenia se augmentàs, que no
dexava de executar cosa que entengués era per a son propòsit y proﬁt.
En aquest trienni no fonch molt venturós en tenir alguns extraordinaris y charitats,2237 que si no foren dues o tres, lo demés fonch de
poch momento. La una d’elles fonch que certa senyora, sense anomenar
qui era, li envià sinquanta reals, dient-li per un terçer que lo dia de
nostre pare Sanct Gerònim pregassen a Déu per ella. Altra2238 persona,
que tampoch no sabem qui era, li donà trenta lliures sense obligació
[p. 364] alguna per a que·s compràs un drap.
En aquest temps estava conventual en aquesta casa lo pare fra
Joan de Sanct Gerònim, persona molt2239 docta y virtuosa y en opinió
de un sanct, encara que escrupulós, que és prou destorb per a arribar
a la perfectió moltes voltes. Era ell profés de la casa de Salamanca2240
y aprés féu segona professió en Sanct Lorens d’El Escurial y prior de
241
aquella casa.2241
Aquest pare, com avia ya exercitat lo ofﬁc
ofﬁci de predicar
2234. Braves
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allà en Castella, paregué-li que en aquesta terra faria fruyt y poria emplear son talent. Y no se enganyà del tot, perquè predicà en Barcelona
ab molt aplauso y contento dels oynts; y en l’any de 1571 predicà la
quaresma en la parròquia de Sanct Pere; y en los diumenges en la parròquia de Sanct Miquel, sense altres sermons que féu entre any, de
manera que li donaren quoranta-una lliura. Y ell, segons estil de la
orde, partí la mitat de la almoyna y donà a esta communitat vint lliures y deu sous sense altres charitats particulars que ell donà segons
los sermons que feya.
Lo senyor bisbe de Vich, don Benito de Toco, vingué assí en lo
any de 1570 y donà ordes a tres o quatre religiosos d’esta casa, que
fonch en lo mars de dit any de 1570. Y cantà la primera missa lo pare
fra Pau Serratex a la Pascua següent.
Dos2242 plets se mogueren en aquest temps. Lo hu fonch de la senyora Çapila, o de son hereu, que no volia pagar al monastir de Sanct
Gerònim de Vall de Hebron ni a esta casa un censal que fa cada any
de quoranta sous per unes misses que·s diuen cada any en estes cases.
Lo succés de aquest negoci se veurà en lo primer trienni del pare fra
Lorens Daviu, en què·s donà sentència en favor d’est monestir.
L’altre2243 plet mogué Perot Sesolivelles, que pretenia que la torre
que posseex tants anys ha2244 lo monastir era sua. Los fonaments que
tenia és menester dir y traure’ls de molt atràs per a que si acàs en
algun temps se tornava en camp, perquè encara no està deﬁnit aquest
negoci, se sàpian més de rael. Esta torra, que vuy posseex aquest convent, fonch antigament
g
de un tal Vallmanya,
y , q
que·s troba, entre·ls demés, en la mort
ort de un abbat de Sanct Culgat de Vallès molt
m
nomenat,
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Vallmanya vené esta torra a un misser Sasolivelles,2246 lo qual casà ab
una senyora del2247 linatge d’Espés.
Esta senyora trobaren un dia morta sense [p. 365] saber per què
ni qui u avia fet. Veritat és que tingueren grans suspites los parents
d’ella que lo matex marit ho avia fet —les causes, ells las devien saber—
y axí, lo processaren de regalia y ell agué de absentar. Y no visqué
tant recatadament que no tingués un ﬁll bastart en aquesta absèntia.
Aquest misser Sesolivelles, ans de morir, féu son testament y entre les
demés que disposà fonch que féu llegat de la torre que vuy posseïm
davant Moncada al dit ﬁll seu, encara que bastart. Y morint lo misser
Sesolivelles, restà lo minyó de edat pupil·lar y empararen-se d’ell dues
ties sues, germanes de son pare —la una d’elles se deya Torredemer
y l’altra se nomenava Relada—, que com a més propinqües, tenien
compte ab ell y de sos béns curaven.
Y perquè esta torre, de què anam dient, se anava perdent del
tot2248 per no tenir amo, determinaren de acensar-la a un pagès qui·s
deya Benet Bastit; y aquest, com ya diguí en lo primer trienni del pare
fra Joan Puig (pàgina 463),2249 la donà a est nostre monastir. En aquest
ínterim lo bastardet Sesolivelles se féu gran y·l feren estudiar. Y aprés
casà en Barcelona, però d’esta muller no tingué ﬁlls. Y després anà a
València y allí tingué un ﬁll, també bastart. Y aquest ﬁll Sesolivelles
fonch lo qui començà a moure plet al monestir acerca de la torra.
Altres diuen que no era bastart y que per subsequens matrimonium
fonch legítim.
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esta torra a Benet Bastit; y per consegüent, ell no la pogué donar al
nostre monastir y lo convent no la podia tenir ab bona conscièntia.
Però lo convent resistia varonilment y pretengué que estava en son
lloch lo acte y contracte, de manera que aquest negoci donà molt en
què entendre per estar tant enmarenyat y per aver-hi molts caps en què
respondre, y molts que pretenían tenir justítia y que dita torra era sua,
que seria may acabar de fundar ses intentions y pretensions, que cada
hu de estos cavallers tenia —les monjes de Montesyon també y altres
de Barcelona tenían també— ganes de pledejar y anaven cercant títols
y motius per dit effecte, los quals podem dexar estar, puix no isqueren
de peu dret, que diuen.
Sols nos basta saber que lo principal qui las avia ab lo covent y
las tenia molt fermes era aquest Sesolivelles. Y com era pobre companyó y tenia per ofﬁci velluter y casà en Vila-rodona, y com allí no
y avia què treballar de son ofﬁci o enfadat de aquella muller, se n’anà
per lo món, perquè tampoch no tenia béns ni diners per passar avant
en lo plet. Y per sa bona ventura arribà a Toledo, que entenia que allà
trobaria molta feyna de son [p. 366] ofﬁci. Y sense exa ne trobà altre
que manco li convenia, perquè se casà allí, vivint encara l’altra muller
que estava en Vila-rodona. Y estigué en Toledo alguns anys ab aquella dona amigat, de la qual ne tingué alguns ﬁlls, lo que no féu de la
primera y legítima muller. Y fonch tanta la sua simplicitat o ceguedat
que, confessant-se de aquest peccat y manifestant lo mal estat en què
estava —los confessors degueren fer son ofﬁci en no voler-lo absolrre
y dir2251 la obligació que tenia de tornar ab sa llegítima y verdadera
muller—, /que/
dispensa per a
e/ his non obstantibus pretengué alcançar d
descasar-se dee la primera y casar-se ab la segona, cosa desatinada y
molt fora de propòsit. Y per aquest ﬁ e intent isqué de Toledo per a
anar a Roma..
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Y aprés de aver-lo regalat lo millor que pogueren, paregué-li que
tenia obligació, després de tants dies de regalo, mostrar algun agraïment
de la merçè se li avia feta y, per ço, demanà de merçè li fessen venir
un notari pràtich per a cert negoci que convenia per lo bé y proﬁt de
aquesta casa. Y com lo pare prior olorà, poch més o manco, per a
què·l volia, donà orde en que mossèn Luís Jorba, notari de Barcelona,
molt honrrat y dels més pràtichs de la ciutat y era notari d’esta casa,
enviàs un jove que fos molt hàbil y en la facultat pràtich. Lo qual envià
a mossèn Francesch Vidal, qui aprés li succehí en son ofﬁci y fonch
hu dels notaris de Barcelona de major nom y fama, lo qual, arribant
assí, acudí a parlar al dit Sesolivelles y entengué d’ell que volia donar
en agraïment dels beneﬁcis avia rebut d’esta casa2252 tot lo dret que
podia tenir y pretendre en la torre que ya posseyem davant Moncada.
Y vist assò y tractant lo negoci ab lo pare fra Lorens Daviu,2253
llavors prior, concertaren que lo dit mossèn Vidal, com a substitut de
mossèn Jorba, son mestre, prengués dos actes: lo hu en què renunciava
a la lite y plet que dit Sesolivelles portava contra lo monestir acerca
de dita torre; y lo altre fonch una donació de tot lo que ell podia pretendre en ella, y assò per rahó de agraïment, que fonch lo formal, que
estes donations són nul·les si no y ha en elles causa justa,2254 com era
aquesta de aver-lo servit y curat tants dies. Veritat és que ell també
se dexà la 3ª part, com més llargament [p. 367] està continuat en dits
actes, los quals tenim en sa forma en nostre archiu, en lo calaix de les
scriptures de la torre, escrits de ma pròpria mà, closos y subsignats del
matex mossèn Francesch Vidal, ya notari de Barcelona y tenint llicèntia
del dit mossèn
èn Luís Jorba per a cloure escriptures sues. Lo dia que·s
reberen estos actes fonch al primer de mars de 1592.2255
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tura no se’n parlarà més. També importa2257 molt tenir estos actes per
a defensar-se dels contraris que pretenen dita torre, si acàs tornàvan a
demanar-la, perquè a més que·s pot defensar ab les armes que abans
tenia, per ventura seran de més forçes las que aquest Sesolivelles li
ha donades. Y seria molt convenient que·s cobrassen certes escriptures
que lo dit Sesolivelles produhí y las tenia un notari geperut qui·s deya
mossèn Moxo y estava en la plassa de Sancta Anna de Barcelona.
Lo dit Sesolivelles —perquè no dexem la hystòria suspesa—, després
que tingué salut, anà a Roma per alcançar sa impertinent dispensatió y
de allà envià una carta al pare prior y convent demanant que li enviassen
diners, que estava en necessitat. Y com no digué per quina via ni lo
modo, no se li enviaren ni després ensà no se n’ha sabut cosa alguna.
Y com ha de assò més de trenta anys, que és al temps que se escriu
aquest negoci, creem que serà mort, y ab axò, totes ses pretensions,
acabades. Y lo convent posseex dita torre ab pau y quietut y ﬁns ara,
que som en lo any de 1620,2258 no se ha mostrat ningun pretensor.
En2259 aquest últim trienni del pare fra Augustí Sumes succehí
en esta terra tant gran secada, que no sols les fonts, però los pous
profundíssims y de moltes aygües los faltaren les aygües y tenían un
treball excessiu de anar-ne a sercar per diverses parts. Y fonch tant
gran la falta de aygua, que aquella font tant famosa de la Pallaresa
se vingué totalment a secar ni en lo pou tenían gota de aygua.2260 En
altres parts fonch lo matex, y en particular esta nostra casa sentí molt
aquest treball y li causà grandíssims danys, com prest veurem. Faltava
l’aygua per tota casa, que no·n venia sinó molt poca en la cuyna, que
és lo primer lloch a ont ella ve. Y com allí la avien menester
me
tota y
encara no bastava,
astava, era forçat que per a pastar anassen a cerca-la al
cap del çafareix,
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que creuria yo que per aquexa causa estaria en aquexa occasió allí. Y
sabut [p. 368] assò per lo pare prior, ajuntà son capítol a 13 de maig
de 15702261 y proposà si seria acertat que fessen venir al dit mestre Gili
per a veure si tindria ànimo de remediar aquella falta de aygua o si·n
trobaria altra nova, perquè la casa no podia estar de aquella manera y
patint tanta necessitat. Y tots los pares nemine discrepante foren molt
contents que vingués mestre Gili y que miràs lo que convenia.
Lo qual, aprés de aver mirada la font, digué que era impossible
poder-se remediar per la molta sequedat que y avia en tota la terra,
però que si volían, ell los donaria aygua com un pom de espasa dintre
lo canyar o damunt del çafareix, a vint passos, y que no seria menester
enfondir sinó alguns vint-y-sinch palmanuscrit Lo qual, com lo pare
prior y los demés religiosos ho tinguessen per burla, lo mestre Gili o
afﬁrmà y adverà tant constantment2262 y donant per assò algunes rahons
tant probables, que li donaren2263 crèdit, a més de que sabien que tenia
guanyada gran fama en esta matèria y tots lo tenían en gran opinió. Y
axí, feren pactes y avinenses ab ell, prometent de donar-li vint lliures,
y fer-li la despesa a ell y a tres fadrins seus que contínuament estaven
ab ell fent aquest exercici, y donar-li tota manera de ferramenta si
trobava l’aygua que deya.
Començà a cavar a 14 de maig de 1571 y fonch Nostre Senyor
servit que, al cap de tres mesos que treballava en esta obra, trobà als
vint-y-sinch palms, com avia dit, major quantitat de aygua que ell avia
promesa. Y per ço, començaren a conduir-la y fer-li volta grassa ab
molt contento de uns y altres, y ab prou gasto, perquè anava lo blat en
aquella occasió,
ió, per causa de tanta sterilitat, a tres lliures
lliure la quartera,
y aver de fer la despesa tant temps a quatre persones ext
extraordinàries,
no podia ser manco, sinó que·s feya gran forat al sach. Però
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lo pare fra Jaume de Planella, que com era procurador, a penas may
estava en casa, que per ço tenia salut. Y fonch de tal manera esta
contàgio y malaltia, que no·s podían servir uns als altres ni ajudar
entre si, que cada hu tenia prou que ent<end>re en sa indisposició.
Entenent una tant gran necessitat com aquesta, lo pare fra Montserrat
Caxa, que era ﬁll d’esta casa y estava conventual en Sanct Gerònym
de Vall de Hebron, alcançà llicència per a ell y per un frare llech de
[p. 369] aquell convent, qui·s deya fra Moler, per a que vinguessen <a>
ajudar a tan gran necessitat. Però al cap de quatre dies que estigueren
en casa, se embaraçaren ells també y se’n tornaren a Vall de Hebron.
Estengué’s esta nova per tota la ciutat de Barcelona, però ningú
tingué ànimo de venir a ajudar y favorir los pares religiosos, si no
foren los pares de Jesús de l’orde del gloriós sanct Francesch,2265 que
se offeriren de molt bona gana. Y en effecte, vingueren sis d’ells y
estigueren en esta casa cerca de quatre mesos, exercitant la charitat
y servint los malalts, de manera que2266 ells <eren> los amos y mossos, y feyen de cor y abbat, tenint les claus de totes les ofﬁcines, que
no y avia ningú en casa que tingués salut ni pogués alçar lo cap del
coxí, que era la major llàstima del món. Y és molta rahó recordar-se
de un tan gran beneﬁci, puix en temps de tanta necessitat, en què se
han de conèxer los amichs y devots, nos ajudaren y posaren en tanta
occasió de perdre la salut y a rrisch y perill de la vida per a donar-la
o conservar-la als frares d’esta casa.
La maleltia e indisposició que tots tenían era que al principi
començaven per unes terçanes que duraven alguns quinze dias o vint,
ab vòmits y dolor de ventrell, vomitant2267 unes coses ver
verdes y negres
que parexían metzines y alguna verinada. Y encara que parexia que·s
remediàvan, però tantost tornaven ab lo matex accident y era de manera que los metges no sabían atinar lo que era ni la causa de ont
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No faltà qui volgué anar a regonèxer la font. Y entrant per la caseta a ont estava la mare, sentiren gran pudor y corrupció. Y mirant-ho
ab més curiositat, trobaren en ella y dins la canonada molts animals
morts per allà a ont passava la aygua, com éran calàpats, llangardaxos y altres semblants, que per la sequedat tanta que y avia en tota la
terra, acudiren estos animals a la humitat y aygua y aprés no podían
tornar atràs. Restaren-se allí morts y avien corrompuda la aygua, de
la qual cuynaven, pastaven y servían d’ella en totes occasions. Y com
era poca, més se encorporà de aquella corrupció. Y axí, vingueren a
atinar que la mal<al>tia procehia de allí y que los religiosos estaven
quasi enverinats o enmatzinats.
Y digueren los doctors que si los frares agueren begut de aquella
aygua, com sols se’n servían per a pastar y cuynar, infal·liblement se
moríran, que com l’aygua se cuyha y·s bollia en lo pa y en lo cuynat,
no tenia tanta malítia lo verí dels animals que estava en l’aygua. Y axí,
procuraren remediar aquest negoci de la manera que millor pogueren.
Però ya fonch tart per alguns, perquè d’esta refrega moriren sis religiosos, que foren lo pare fra Saturní Castelló, lo pare fra Jaume Corts,
persones ya velles y ancianas, fra Onophre Bosch y dos frares llechs
vells y honrrats, fra Antoni Gavaldà y fra Gabriel Torner, que com no
tingueren tanta resistèntia com los jóvens, aquella verinada los acabà.
Lo últim de tots fonch lo pare prior, que fonch a 24 de nohembre de 1571,2269 avent governat y regit aquest convent en aquesta úl[p. 370] tima vegada un any y nou mesos ab molta prudèntia, sol·licitut
y cuydado y gran2270 exemple de sa persona, com se pot veure en ses
obres y en la bona fama y opinió que ha dexada en los q
que vuy viuen.
Los altres qui escaparen d’esta tempestat o malaltia restaren contaminats
de aquesta verinada.
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per sos treballs. Ab2271 aquesta occasió féu una bona diligèntia lo pare
fra Antoni Joan, que féu enfondir lo pou que tenim dins del claustro,
davant la porteria, més de deu palms més del que estava abans —y
trobaren major deu de aygua que y avia abans— y·l féu empedrar baix
al sòl de tot y féu llançar sis o set càrregues de pedres de riera. Y per
la gràtia de Déu no sabem que després ensà aja faltat aygua; y que és
estada ben menester en altres occasions que faltaren totes les fonts de
casa y sols l’aygua del pou servia de tot, y per lo forn y cuyna, beure
y per lo celler, encara que ab treball —però major fóra no tenir aygua
en casa. Y axí, se’ls ha de agrair molt a aquells sancts pares vells.
Restà2272 la casa endeutada en 13 de juny de 1572,2273 quant entrà
lo altre prior, en 1.465 lliures 14 sous. Però devían a la casa 374 lliures
4 sous 2 y, axí, estava alcançada en 1.091 lliures 9 sous 10. És veritat
que lo bon prior, fra Augustí Sumes, avia alcançada una saca de blat
de Sicília, que aprés, com veurem en lo trienni següent, la veneren per
dos-centes y vint-y-nou lliures y mija.
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[p. 371] Trienni del pare fra Artalt de Claramunt2274 {1572-1573}
Vint-y-set anys avían governada aquesta casa los ﬁlls que ella se
avia criats, que fonch des de que acabà son trienni lo pare fra Alonso
de Guadalupe ﬁns a vuy, sense parar y si no fóra la desgràcia que poch
ha me dex de contar, perseveraren molt més temps en son govern. Però
per aver-se morts tant<s> frares, estava ella tant desenquadernada, que
fonch maravella del Senyor com no se’n moriren més. Y estava tant
estesa esta nova per la orde, que nostre pare general no volgué enviar
conﬁrmadors per la futura electió d’esta casa ﬁns a tant entengué estaven ya los mala<l>ts desospitats y que no y avia perill en enviar-los.
Y axí, regí esta casa lo pare vicari, fra Antoni Joan, des de que morí
lo pare fra Augustí Sumes, que fonch a 24 de nohembre de 1571, ﬁns
a 7 de juny de 1572, que discorregueren més de sis mesos.
Veritat és que nostre pare general ya envià los conﬁrmadors a la
ﬁ de la quaresma, que foren lo pare fra Gerónimo de Cáceres, profés
de Nostra Senyora de Prado, de Valladolit, a qui donaren per lo gasto
del camí vint-y-tres lliures manco un real. Yo crech que de bona gana
los pares d’esta
sta casa agueren perdonat a nostre pare general
g
agués
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Hebron—, perquè sempre ha tingut subiectes de qui poder-se valer en
son govern y regiment.
Estava lo pare elet, al temps que l’elegiren en prior, en València
visitant aquelles cases, perquè era visitador general de la Corona de
Aragó y per esta causa no pogué venir ﬁns al principi de juny. Y en
venir, tantost lo conﬁrmaren, que fonch a 7 de juny de l’any 1572, a
les sinch hores després dinar. Y estigué, tot aquell temps que tardà en
venir lo pare prior, lo pare fra Gerònim de Cáceres menjant y bevent y
donant-se bon temps. Elegiren2275 en vicari al pare fra Planella, persona
de molta experiència y que era estat dues vegades2276 procurador. Feren
procurador al pare fra Montserrat Caxa, que en aquesta oc-[p. 372] casió
tenia quinze anys de religió y era de bona edat per a poder sufrir los
treballs de aquest càrrech, que no li’n faltaren prou lo temps que durà.
Caxers foren los pares fra Mathià Martí y lo pare fra Garau Altarriba.
No·s pogué fer cosa de importància en tot lo temps que lo pare
fra Claramont tingué a càrrech lo govern d’esta casa, perquè a penas
tingué un dia de salut, que segons tinch entès2277 de las personas de
aquell temps, no seguí la communitat vuyt dias. Y per poder curar y
tenir los metges més a mà, se n’anà a Barcelona y en nostres cases
estigué molts mesos ab tres frares y dos mossos, que estaven allí quasi de contínuo. Y tots eren menester, perquè se vingué a tullir y no·s
podia valer ni de mans ni de brassos, en què·s gastà notablement, axí
en medicines com en gallines, pollastres y colomins, manant los metges
que cadaldia li donassen un pollastre o un colomí, sense altros regalos.
Aprés de alguns mesos li donà gust de pujar-se’n a sa casa pròpria de
Vall de Hebron
on per veure si allí se trobaria y provaria millor
m
—però
fonch de ningun
un proﬁt—, y allí lo provehiren d’esta casa com si estiguera
ant-li diners, volateria y tot lo demés, com lllargament se
en esta, enviant-li
troba en lo Llibre de les Despeses.
quest treball,
trebal
all,
al
ll,
l, que
qu
uee era
erra
a molt
mol
olt pesat y grandíssim
grandís
Sense aquest
per esta
bre mullatt y avia
a d
os dies que av
casa per averr plugut sob
sobre
dos
avien tingudes
alties tan lla
argues, ne
ne tingué
ué un2278 altre qu
aquelles malalties
llargues,
que no era menor y fonch que una do
dona
ona qui
qui·s
i·s d
dey
deya
ey Eli
ey
eya
Elizabet
lizabet Cessa, qu
li
que fonch molt
temps majordona
dona del re
rector
ector d
de
e M
Moncada,
o cada
on
da, mossèn Joan Janer, quant
da
ell vivia, a qui
ui dit rectorr avia
a d
dexada
ex
xad
a a us
usufructuària
sufructuària de sa vida de sos
béns, y aprés a nostre m
monestir,
onesti
tiir,
r ssee eenmaleltí
nma
aleltí o, per millo
millor dir, se ferí.
2275. Vicari
cari lo pare fra
ra P
Planella,
lanell
lan
ellla, escrit
esc
scrit
r al m
marge
ma
rge dret.
2276. procurador
ocurador lo pare
ar fr
are
fra
a C
Caxa,
ax
axa
xa,
xa
a esc
escrit
cri
rrit
it al
a marge dret.
2277. maleltia
aleltia del pare prior y lo gasto que féu, escrit al marg
marge esquerre. Y lo
gasto que féu correspon
rrespon a una mà diferent de la de l’autor.
2278. maleltia
aleltia de na Isabel Cessa, escrit al marge esquerre.
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Y fonch de manera que era necessari que algun frare estigués allí de
ordinari y donàs una passada de matí y altra de vespre per fer-li donar
recapte, que encara que ella estava en sa casa dins Barcelona y lo2279
procurador d’esta casa li tenia llogada una dona, anava de tal manera
lo negoci, que lo millor recapte era per la sana que no per la malalta.
Y axí, era forçat que y asistissen molt a menut per a cumplir ab la
obligació que tenien com a religiosos.
De manera que quasi tot lo temps era menester en servir malalts,
axí en casa com fora d’ella, y durà aquest exercici molt temps. La qui
més pressa se donà per anar al cel fonch la dona Elizabet Cessa, que
morí al cap de alguns mesos, y estigué lo pare procurador aliviat de
aquest treball. Restava lo del pare prior, qui perseverava en sos treballs
y malaltia. Y ve-[p. 373] ent que avia cerca de un any que durava ni
tenia esperanças de cobrar salut, determinà de scriure a nostre pare
general supplicant-lo se servís de admetre la renunciació del priorat,
puix no podia ni tenia remey de tenir-lo per no tenir salut ni seguir la
communitat, que és un gran inconvenient per una communitat perquè,
com lo superior està mal, no·s guarda la religió ab tanta punctualitat
com ella demana, que no tenint qui va devant, ab difﬁcultat se seguexen
los qui són darrera. Respongué-li nostre pare general que tenia molta
rahó en lo que demanava y que, quant ell enviaria conﬁrmadors per
a la futura electió, podria renunciar. Assò veurem en lo principi del
trienni que2280 ve.
Entretant que lo pare fra Claramont tingué a càrrech lo govern
d’esta casa, no sabem que2281 aja succeït cosa de importància ni que sia
digna de notar,
lloch de Thous
ar, si no fonch que penjaren en lo nostre llo
a un ﬁll d’en Cardó del Mas per una mort avia feta —y anava perdut
y bandolejantt per aquella contornada—, al qual féu pend
pendre don Pedro
de Queralt, vuy
uy compte de Sancta Coloma de Queralt.2282 Y·l portaren
al Callar y allí,
sabé tant
lí, estant en
n la
a presó,
pre
resó
resó
só,, al
al cap
cap
ap de
de uns quants dies
d
bé ﬁngir lo mort, que·l dexaren
de
exaren ya ccom
om a ttal
al y anaren-se’n a dinar. Y2283
en aquest temps
escalà
mps se escal
allà per la
a ﬁnestra
ﬁne
n stra
a avall
avall y anà-sse’n.
anà-sse’
2279. lo, al manuscrit los.
los.
lo
2280. que,
ue, al manuscrit
i qui.
it
2281. penjaren
njaren en Card
Cardó
rdó del M
rd
Mas
as en
as
en Thou
Thous,
us, escrit al marge dret.
dre
2282. El 1572 el cap dels
elss Qu
Queralt
uera
ra
alt
l era
er el
el baró
ba
aró
r Guerau III, pare de P
Pedro de Queralt.
No fou ﬁns a la mort de Guer
Guerau
rau l’any
l’a
’a
any
n 1595,
159
5 5, qua
595,
q
quan
nP
Pedro,
edro, amb el títol de
d comte, assumí
la senyoria. Tanmateix,
mateix, Pere prenia
prrenia
eni
nia un
un paper
pape
pape
ap
perr executiu
exec
xec
e uti
u u a la baronia en vida
ut
v
del seu pare,
com ho demostra
a la relació que
ue te
tenia
nia
a am
amb
b el
el cons
cconsell
on
ons
nsell
e de Santa Coloma d
el
de Queralt aquell
mateix any 1572 (Joan SEGURA I VALLS, His
Hi
Història
i tòri
ò ia de
de Santa
Santa Coloma de Que
Queralt, p. 358). Per
tant, és possible que la captura del malfactor fos obra de Pedro, i no de Guerau, tal
com indica el cronista,
onista, que li atribuïria anacrònicament el títol de comte.
com
2283. Segueix
gueix al ratllat.
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Y com la fam lo aquexava, detingué’s en una ﬁguera a menjar
ﬁgues, que no deguera, y en aquella conjunctura passà lo balle per
allí y conegué’l y anà per a pendre’l. Y féu tanta resistència, que si
lo balle no cridara, se entén lo aguera mort y fóra escapat. Però com
acudiren alguns a ajudar al balle, lo prengueren y·l tornaren a la presó;
y de allí, a Sancta Coloma. Y allí li feren la causa y aprés lo portaren
a sentenciar a Thous. Y·s digué que molta gent anà a veure’l, no tant
per conèxer al qui penjaven, sinó per la hazanya que avia feta de saber-se ﬁngir mort. Però no li faltà prest la verdadera. Fonch aquesta
la primera sentència que féu en Thous lo senyor don Pedro, vuy2284
compte de Queralt. També castigaren a un ﬁll de Toni Saliguera del
matex lloch de Thous per certs atreviments y desomboltures avia fetes.
No volgué Nostre Senyor que tot fos treball en aquest temps, que
també volgué donar algun alívio a la pobre communitat, que estava
tan acossada y afﬂigida no sols per las malalties dels anys passats y
del present, sinó encara per los deutes grans que devia. Y axí, en una
cosa y altre donà algun remey perquè, renunciant lo pare prior per
orde de nostre pare general, se remedià2285 aquest cap; y l’altre, del<s>
deutes, rebent alguns extraordinaris, dels quals fonch hu que don Hernando de Toledo, ﬁll del duch de Alva2286 y virrey de Cathalunya, féu
merçè a esta [p. 374] casa de cent lliures proceïdes de les llistes que en
cada trienni se fèyan quant exien diputats nous,2287 a la qual merçè se
mostraren agraïts aquells pares, dient-li una missa de Nostra Senyora
molt solemne y cada sacerdot una missa particular.
2284. Castigaren
astigaren a un ﬁll de Toni
T
Saliguera, escrit al marge d
dret per una mà
diferent de la de l’autor.
2285. lo prior don Hernando de T
Toledo donà 100 lliures, escrit al marge dret.
2286. El virrei Hernando de T
Toledo, prior de Castella, era ﬁll il·legítim
i
de Fernando III Álvarezz de Toledo,
tercer duc d’Alba
T
d’Alba (Alberto GARCÍA CARRAFFA
F i Arturo GARCÍA
CARRAFFA, Diccionario
nario heráldico
o y genealógico…,
geneal
gen
ealógi
eal
ógiico…
ógico…
co
o…, vol.
vol.
ol 84
84,, p. 213-214).
2287. Primera
imera referènc
referència
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t a uness lllistes
ta
listes relacionades amb
a
l’elecció dels
diputats de la Generalitat.
eneralitat. La rresta
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1573-1576 (pàgina 593), 1576-1579
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N’hi
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d’anterior, de 1554-1557
1554-15 (pàgina 509),
tot i que no es diu explícitament
e que procedeixin
en
proc
roced
ed
ede
d ixin de
de l’elecció de diputats.
diputa Possiblement
aquestes llistes estiguin relacio
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aposte
tes que es realitzaven arran de l’electe
ció per insaculació
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tats i oïdors
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oïd
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d comptes
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m es de la Generalita
mp
Generalitat de Catalunya.
Almenys, així ess pot deduir d’una
d’ na constitució
d’u
con tituc
con
const
t ió aprovada
apr
provada a les Corts de 1585 en què
pr
aquestes apostes,, que es feien
n sota
sota ell control
con
o tro
tr l del virrei,
virrei, foren prohibides
prohibid pel perjudici
econòmic que causaven
ausaven entre
e la
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bl
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i ((Constitucions
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Consti
Con
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st
t ions y altres drets de Cathalunya,
p. 70). La gran expectativa d’aquestes
d’aqu
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stess eleccions
el ccions
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ns (Eva
(
SERRA, “Constit
“Constitucions i redreç:
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M
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ón
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los centenarios
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en ena
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os d
de
e Felipe II y Carlos
Carlo V, 1999, vol. 4,
p. 179; John H. ELLIOT, La revolta catalana, 1598-1640. València: Universitat
Univers
de València,
via ser aproﬁtada pel virrei per obtenir uns ingressos extraordinaris
ex
2006, p. 151) devia
que
li servien, entre d’altres coses, per ajudar els monestirs aﬁns a la instit
institució, com fou el
oni de la Murtra durant el segle XVI.
cas de Sant Jeroni
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Altre quantitat reberen major per la2288 bona diligència del bon
prior fra Augustí Sumes, que procurà una saca de blat de cent salmes de Cisília en lo trienni passat —donà-la lo rey don Phelip segon
de aquest nom—, y vengueren-la a mossèn Joan Homs, mercader. Y
pagats to<t>s los gastos, ne reberen en aquest any de 1572 dos-centes
vint-y-nou lliures deu sous y set. Les quals quantitats foren molta part
y causa de que no restàs la casa tant endeutada com estava abans,
ans lluïren y desempenyaren2289 un censal de dos-centes lliures que
tenien2290 empenyorat als hereus de Joan Benet Guardiola, llibreter, y
pagaren alguns altres deutes. Y axí, no devia la casa, quant entrà2291
lo pare prior del trienni següent, fet lo balans d’ella, sinó set-centes y
denou lliures, poch més o manco, com consta en lo Llibre de la Caxa
de dit temps (foli 332).
Una2292 sepultura tingueren en aquest any que durà lo priorat
del pare fra Claramont, que fonch de una dona qui·s deya Elizabet
Fontaneta, de Moncada, la qual manà en son testament que la soterrassen en aquest monestir y dexà per assò deu lliures. Dels2293 béns de
mossèn Joan Janer, rector de Moncada, aprés de la mort de na Elizabet
Cessa,2294 que era usufructuàri<a>, agué lo monestir alguna roba de
servey, que la portaren en casa y [..]2295

2288. Saca
aca de blat quee do
donà
nà
à lo
o rey
ey do
d
don
n Phelip,
Phel
h ip, escrit al marge esquerre.
2289. Lluyren
uyren un censa
censal,
al, escrit al m
marge
ma
arge
r esquerre
rg
esque
ueerre per una mà difere
diferent de la de l’autor.
2290. tenien,
nien, al manusc
manuscrit
scrit
sc
ri ten
rit
teníem.
eníem
íem
m.
2291. estat
tat de la casa, esc
es
escrit
scrit
rit
it all m
ma
marge
rge
gge es
eesquerre.
sque
que
que
qu
u rre.
pultura de Eliz
izzabe
bet F
be
ontane
ont
aneta,
ane
ta escrit
ta,
escrrit
es
esc
ri al marge esquerre.
2292. sepultura
Elizabet
Fontaneta,
ossèn Joan Jane
ner,
ne
r esc
crit
r al ma
marge
rge
rg
ge ees
squerre.
2293. mossèn
Janer,
escrit
esquerre.
2294. Cessa,
essa, al manuscrit Dessa.
2295. El text queda interromput, sense que es pugui atribuir a la pèrdua de cap
plana del manuscrit.
crit.
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[p. 375] Trienni del pare fra Francesch Rovirola2296 {1573-1576}
Per estar de la manera que diguí en lo any passat lo pare fra
Claramunt, no pogué anar a capítol general que·s celebrava en l’any
de 1573. Y axí, féu procura al pare fra Antoni Joan, que ya estava
conventual en la casa de Sanct Lorens d’El Escurial, en la qual féu
aprés professió segona.2297 En aquesta procura que feren al dit pare
fra Antoni Joan se tingueren dos respectes y considerations: lo hu que,
ya que avien de fer procura a altri, millor era que la fessen a un ﬁll
de la pròpria casa, que era estat dos vegades prior d’ella y poch avia
que dexava de ser vicari; y l’altre fonch perquè, com ell estava ya allí
prop de Sant Bartholomé de Lupiana, no·s faria molt gasto en lo camí
per anar allà.
Lo convent també envià son procurador, que fonch lo pare fra
Garau Altarriba, y ab ell no dexarien molts de escriure lo que importava
que lo pare prior d’esta casa renunciàs, puix estava tant mal y poca
conﬁança de cobrar salut y per aquest respecte se gastava excessivament
en les cases de Barçelona, axí per sa persona com per occasió de que
anaven a visitar-lo
itar lo moltes persones principals y graves per
p ser ell de
noble linatje y tenir parents de gran tomo y valor. De manera
m
que se
entenia que li agueren manat nostre pare general y lo d
deﬁnitori que
renunciàs lo priorat. Però no fonch menester perquè, com era de molt
bon judici, docte
octe y temerós de Déu, ell se comedí, que sentia
sen
que en sa
conscièntia no
altre
general senyalà
o podia fer a
ltre
lt
re cosa.
re
cos
osa.
osa.
a Y axí,
axí
xí, nostre pare ge
conﬁrmadors per la futura
futur
u a electió,
ur
electiió,
ó, que fforen
o en lo pare fra Gerònym de
or
Alfajaría y lo pare fra Miquel
Gerònym
Miquel de Villa-real,
Villa-rea
eal, profés de Sanct
ea
Sa
de Vall de Hebron.
ebron.
Y arribant
Barçelona,
pare
renuncià
ant en Barçe
elona
a, lo
op
arre fra
a
a Artal de Claramont
Claram
lo priorat en presèntia de
dels
pares
conﬁrmadors,
portaven exprés
d
ls p
aress cconﬁr
ar
rma
m dors, que por
ceptar dita renunciatió,
renunc
nc
cia
attiió,
ó, est
tant presents altr
poder per acceptar
estant
altres religiosos
qui·l servían allí. Arribant
Arriban
an
nt assí,
assí
as
sí,
sí
í, en
e lo
lo monestir,
monestir, los dits pares conﬁrmo
2296. Segueix
gueix des de 1573 a 1576, escrit per una mà diferent de la de l’autor.
1573 i 1576 subratllats.
ratllats.
2297. Vegeu
geu nota 1670.
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madors, fetes les cerimònies acostumades, isqué prior de la primera
vegada lo pare fra Francesch Rovirola, profés y ﬁll d’esta casa —tenia
ya de hàbit vint-y-sinch anys—, de bones parts, ingeni y lletres, que
les avia estudiades en lo col·legi de Cigüença. Esta electió se féu en
28 de juny de 1573 y fonch conﬁrmat als 29 de dit mes y any, a les
deu hores ans de dinar. Elegiren2298 en vicari al pare fra Mathià Martí,
home ya de més madura edat y de més benigna condició, que tenia
ya trenta-sinch anys de hàbit. Feren procurador al pare fra Jaume2299
de Planella, que fonch esta la tercera vegada; y caxers, als pares fra
Montserrat Caxa y al pare fra Miquel Galceran Garballer.
Fonch lo pare fra Francesch Rovirola venturosíssim en venir-li
novicis, que per ventura ne vestí més de vint en son trienni, però no·n
perseveraren sinó sis. Era lo pare prior de condició un poch colèrich,
encara que li passava prest, y molt<s> d’ells [p. 376] no perseveraren
per parèxer-los que·ls tractaven ab algun rigor. Però més fonch la sua
poca devotió que no la colèrica conditió del pare prior, que altres també
passaren per aquexes ninyerias y passaren avant en la vocació que Déu
los avia cridats mediant la gràtia divina: lo primer dels sis que perseveraren fonch lo pare fra Francesch Talet, natural de la vila de Peralada,
del bisbat de Girona; lo segon, lo pare fra Gerònym Torroell<a>,2300 que
era natural de San Saloni; lo tercer, lo pare fra Ambròs Sanxo, natural
de la Seu de Urgell; lo quart, lo pare fra Gerònym Ezquerra, natural de
Çaragoça, de Aragó; lo quint, lo pare fra Pere Garriga, natural de la
vila de Benisalem, de la isla de Mallorca; y lo últim, lo pare fra Luch
Carbonell, natural de Rocafort.2301
De la qual
prior, que segons
ual receptió estava tant content lo pare prio
ell referia y altres
que anava y·s
ltres deyen lo matex, que en qualsevol part q
trobava, axí en las cases de la orde com fora d’ellas, se alabava que
avia plantadess sis plantes en esta casa que no les avia m
millor<s> en la
orde de barra
tant
per
tant,
cant y veus per
a a barra, tan
an
nt pe
p
er ta
tant
nt,, en
nt
en vvirtut,
irtut, lletres, ca
sustentar un chor y altres
prophetizant
e habilitats,
es
habilitatts, proph
p etizant y dient que ells sols
eren sufﬁcients
sustentar
d’esta casa com
nts y bastants
ts per a ssus
usstentar
ar la màchina d’e

2298. vicari
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hià
à M
Martí,
arttí, escr
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ri al marge dret per una mà diferent
rit
ri
de la de l’autor.
2299. Procurador
ocurador (Proc
(Procuradol
curadol al man
manuscrit)
m
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o pare fra Jaume d
de Planella, escrit
al marge dret perr una mà diferent
diferrent
nt de lla
a de
de l’ll’autor.
au
aut
u or.
orr.
2300. En
n totes les ocasio
ocasions
sio
on
nss pos
p
posteriors
oster
teerior
ter
o s eess refereix
rrefe
e reix a aquest frare amb el cognom
ef
Torroella.
mb tota seguretat
seguret
ettat
etat
at correspon
corrrres
cor
reespon
po
on a Rocafort
Roca
occafort de Queralt, on el
e cognom Carbo2301. Amb
nell era molt habitual
bitual —cinc casos sobre quaranta-quatre— a mitjan segle
s
XVI, mentre
que a Rocafort de Vallbona no hi havia aleshores cap Carbonell (Josep IGLÉSIES I FORT,
El fogatge de 1553,
53, vol. 2, p. 296, 300).
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a columnes d’ella. Y no se enganyà del tot perquè, vivint y en sos dies,
experimentà lo que avia ben conjecturat, perquè visqué, aprés de ser
estat prior, vint-y-tres2302 anys y véu que lo pare fra Garriga llegí un
curs; y lo pare fra2303 Gerònym2304 Ezquerra, theologia; y als dos véu
prior y vicari; y a la ﬁ, vingué a morir en mans del pare fra Ezquerra,
que era prior, y del pare fra Talet, que era vicari. Y si visquera alguns
anys, vera que los quatre foren priors, vicaris y procuradors que governaren aquesta casa,2305 com ell tingué conﬁança y avia ben discorregut.
També2306 fonch venturosíssim lo pare prior en que en lo primer
any que entrà en lo càrrech de prior tingué tant gran cullida en Thous
de tots grans, y en particular de forment, que·n tingué de aquell any
sol per tot lo trienni, cosa maravellosa y que no se és vista de trenta
anys a esta part. Veritat és que assò no·s pot atribuir a indústria sua,
perquè Nostre Senyor donà aquella benedictió, que ni ell avia fet sembrar ni treballar les terres, ans bé si aguessen seguit son parer, volia
que lo convent arrendàs lo lloch de Thous, mogut per lo consell de
mossèn Rovirola, son germà, que com era mercader, desijava ell que li
arrendassen2307 Thous, que més estimava son proﬁt que no del convent.
Però com entengueren la ﬂor y consideraren la trassa alguns
religiosos de casa que discorrien bé y sentien millor del negoci, /y/ no
volgueren consentir en que se2308 arrendàs. Y la rahó era evidentíssima,
perquè dèyan, y molt bé, que los arrendaments no se avían de fer en
temps que la anyada estava guanyada —aquest tracte se menajava
[p. 377] en juliol—, quant ya estaven cegades la major part de les
messes y estaven, com diuen, ya los grans al graner. Y axí, que no era
rahó, puix lo proﬁt se veya a l’ull y lo guany cert, que ar
arrendassen lo
cullit y lo quee tenían ya quasi en casa.
quí és que per esta occasió no s’és arrenda
Y de aquí
arrendat lo dit lloch
prés ensà, que ha cerca de sinquanta anys, a lo que toca
de Thous després
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als grans,2309 si no són algunes ninyerias2310 y cosas de poca importàntia, com són los anadons, la llana, trul de l’oli, llegums y altres
coses semblants, que les arrenden als matexos vassalls, que tenim per
experièntia que d’exa manera està millor per a tots, perquè lo convent
ne trau més proﬁt; y està molt millor proveït del necessari y sustento
per al menjar bon pa; y són pagats millor los deutes dominicals a las
messes; y los vassalls no réstan tan escorxats ni·ls fan tantes despeses,
mes ningunas, com fan los arrendadors y mercaders, que·ls destruexen.
Ab tant bona occasió, com tinch dit,2311 de l<a> cullita de tant
forment y tant pròspera anyada, tingué2312 ànimo lo pare prior de empendre algunes coses que altres no agueren gosat fer, com fonch fer
una plantada en Thous, prou rahonable; y altre assí, en lo monestir,
que té des del<s> pedrissos de la Miranda2313 ﬁns a la creu gran d’ella;
y més amunt, que pren ﬁns baix ab lo terme de la Pallaresa.
Assò matex li donà ànimo per a que continuàs y passàs avant en
la hostaleria nova y de dalt que avia començada lo marquès de Aguilar,
la qual ﬁns vuy té tanta nomenada2314 y fama per la orde y fora d’ella,
que diuen no la y ha millor. Quant ell posà mà en aquesta obra no tenia
esta hostaleria fet sinó sols des de la sala gran, a ont està la tribuna,
ﬁns2315 a les cambres últimes, a la part de llevant, però lo corredor y
tot lo demés de la part de mitjorn no estava sinó ﬁns a mitx lloch. Y
axí, lo pare prior acabà de alçar les parets foranes ﬁns a les taulades;
y cobrí las matexas taulades, totes les voltes del corredor y de las dos
salas, entrant des del claustro a la dita hostaleria; empaymentà tot lo
corredor y posà las columnas y chapitells; y féu molta part del sostre
del matex corredor,
rredor, encara que, com se li acabaven los materials, no
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pogué proseguir lo demés que faltava ni tampoch posà les pedras de
l’antipecho del corredor, que en son temps direm qui féu assò.
Una cambra que·s féu al cap del corredor, portas y ﬁnestras se
féu en aquest trienni. Però no·s feren dels diners de la communitat,
ans bé la féu fer un sanct home qui·s deya don Miquel de Clariana y
de Seva, ﬁll del regent don Dionys Clariana, de qui se n’oferirà altras
occasions majors per a dir de ell moltes alabanças y llaors,2316 y pagà
de son diner lo2317 que costà.
Gastà lo pare prior en esta hostaleria al peu de quatre-centes
lliures, poch més o manco, en diners sense lo menjar y beure. Y verdaderament lluyren més en ses mans [p. 378] que no agueren en altre
vuyt-centes, perquè féu estes coses ab tots los aventatjes, com és2318 fer
serrar la fusta en los majors dies de l’any, fent no sé quantes fornades
de obra y de cals; y ell era tant sol·lícit en fer treballar los ofﬁcials,
que a penas los dexava de vista, si no era per acudir a la communitat,
de què era gran seguidor, que molt a tart faltava. Y per ço, vingué a
fer tanta cosa en poch temps, de manera que fonch notat de estremat
en assò —però, què maravella, los moços nunca volrrían que los2319
amos estiguessen entre ells per poder millor respirar y pendre la feyna
més de espay.
En ﬁ, lo intent que tenia era bo y desijava lo bé y proﬁt de casa
y u mostrava prou, puix no perdonava a ningun treball de sa persona,
que parexia que no dormia, esvellant-se com poria avansar algun real
per la communitat. Tant, que no·s tenia per content, quant se avia de
comprar alguna cosa de importàntia,
p
, si ell no estava present.
p
Però
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Y tingué aquesta trassa: que avent de anar a Thous per certs negocis
de allí, anà al Camp de Tarragona y en la vila de Valls concertà que
li fessen dos burells boníssims y, com ell deya, dels millors que may
fossen entrats en casa, que tiraven sinquanta-una cana y no li costaren
sinó cent y sinch lliures, donant orde que de junta ferida los portassen
assí, en lo monestir, sens tocar en Barcelona. També2321 comprà 29 canes
de vint-y-dosè blanch que li costà sinquanta-nou lliures y vint-y-sinch
canes de setzè blanch que costà trenta-dues lliures. Estes serviren per
les túniques dels jóvens. També comprà quoranta-quatre canes de estamenya de Cardona. Féu venir de2322 Mallorca una dotzena de ﬂassades,
sense sis altres que avia comprades en Barcelona. En lo refetor y avia
gran necessitat de torcaboques y·n féu fer vuytanta-y-dues canes.
Altra2323 diligèntia féu molt christiana, que donà orde que los
pobres tinguessen bon govern, axí en lo menjar com en lo dormir,
comprant-los roba per als llits. Comprà2324 dos matxos que de prima
compra li costaren noranta-quatre lliures y una mula per sexanta-tres
lliures. Una olla de les tres grans que tenim en la cuyna se2325 ubrí y
la féu de nou, que costà, sense lo mestall vell que donaren al mestre,
setze lliures.
Comprà un organet que avia fet mestre Joseph Bordons, que al
principi lo posaren dins2326 del chor, a les últimes cadires de la part
prioral, però aprés no·ls estigué bé per alguns [p. 379] inconvenients y
vuy està en la capella de Sanct Sebastià. Costà trenta lliures. Però no
las pagà totes la communitat, perquè lo pare fra Montserrat Caxa, de
certa almoyna que li donaren, /ell/ donà deu lliures; altres deu lliures
pagà don Miquel
quel Clariana; y la communitat, altres deu. Le
Les quals coses
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vint-y-tres lliures. Però de aquesta quantitat se ha de rellevar lo gasto
que feyen los bous, carreta, carrater y boscater.
Sense estes rebudes /que/, per sa bona trassa y indústria ne rebé
altres que ajudaren a proseguir sos2328 bons intents. Una d’ella<s> fonch
de cent y setse lliures, les quals éran de na Elisabet Cessa, que fonch
majordona molt temps y aprés usufructuària del quòndam mossèn Joan
Janer, rector de Moncada. Les quals, lo pare prior y lo pare procurador,
com a marmessors de dita Cessa, tragueren de la taula de la ciutat
de Barcelona y las donaren a títol de causa pia al present monastir y
aprés las esmerçaren, com se dirà en son cas y lloch.2329 També2330 rebé
cent lliures que·l prior major de Sanct Joan de Castella, don Hernando
de Toledo y virrey de Cathalunya, donà del repartiment de les llistes
quant tragueren los diputats de Cathalunya.
També lo matex pare prior donà a la communitat ab dues vegades
prou bones quantitats: la primera vegada, sinquanta ducats en or que
a rahó de dotze2331 reals valien sexanta lliures; y l’altra vegada, vint-ytres lliures y sis sous, y diu que li eren sobrades dels diners li manà
donar lo rey Phelip de Castella, segon de aquest nom, per lo negoci de
la reforma dels frares premonstratenses, en què l’occupà Sa Magestat
molts dies, com ya diguí en lo segon trienni del pare fra Joan Puig
(pàgina 562).2332
Altre extraordinari rebé de trenta lliures y foren de una sentèntia
que donaren contra2333 lo sotsveger de Igualada en lo trienni passat,
qui·s deya mossèn Jaume Ferrer, lo qual avia feta una notable injustítia als vassalls de Thous. Y la hystòria
y
passà d’esta manera: tingué
p
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Y com assò no fessen o no pogueren fer, lo dit sotsvaguer prengué
al balle y jurats de Thous y·ls portà presos a Igualada y·ls tingué en la
presó [p. 380] molts dies. Posaren-se persones per mitx y procuraren
en amansar la còlera del senyor sotsveguer; y tragué’ls de la presó. Y
totom dissimulà y passaren los de Thous tot lo temps que li restava
de son ofﬁci al sotsveger ab molta dissimulatió. Però quant lo acabà,
al temps que purgava taula, li demanaren la injúria o injustícia,2334 sollicitant aquest negoci lo pare fra Montserrat Caxa, qui era procurador
de aquest convent, y condemnaren-lo que li purgessen la bossa y que
pagàs quoranta lliures per la injúria que avia commesa, com consta
ab una sentèntia que tenim en nostre archiu. Però ell se humilià molt
y demanà misericòrdia ab molta submissió. Y lo convent la usà ab ell,
fent-li gràtia de deu lliures y, axí, lo pare prior ne rebé en son temps
les trenta que tinch dites.
Mossèn Paxau, mercader de Barcelona rich y poderós,2335 donà al
pare prior en ajuda de la obra que2336 feya dotze lliures y dos pesses
de tela gran que valían molt més, de les quals se feren molts llansols,
de què y havia molta necessitat, y proveyren la hostaleria y enfermeria
d’ells. La occasió per què féu esta almoyna lo dit mossèn Paxau fonch
perquè un ﬁll seu, de edat de deset o divuyt anys, vingué a esta casa
a demanar lo hàbit. Y veent lo pare prior que mossèn Paxau no tenia
sinó sols aquell ﬁll y que sentiria en estrem si li donaren l’hàbit, y
també sospità lo pare prior que lo jove devia tenir alguns desgu<s>ts
de son pare y que, per fer-li aquest tiro, volgué inventar o tentar a
son pare, perquè conegué en lo jove més brio que devoció, paregué-li
que avia de usar ab lo mossèn Paxau de aquest comedim
comediment, fent-li a
saber lo que passava. Y axí, ell lo vingué a cercar assí y sse’l ne aportà
avi usat ab ell,
a Barcelona, agraint al pare prior del bon terme que avia
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y en paga de assò li donà lo que tinch referit. Però no per ço son ﬁll
dexà de passar avant ab son intent, perquè dexà sossegar a son pare;
y aprés, quant manco se acatà, se n’anà al monestir de Vall de Hebron
y allí li donaren l’hàbit sense usar de semblants cortesies y térmens de
món. Y allí perseverà ﬁns a la mort, encara que no visqué molts anys
en la religió ni arribà a ser ordenat de sacerdot.
No·s pot negar sinó que lo pare prior fonch venturosíssim en
moltes coses perquè, ultra de les que2337 tinch referides, cullí lo primer
any de son trienni oli per dos anys de sols las oliveres de assí, de casa,
cosa que no la avem vista semblant ha cerca de sinquanta anys, poch
manco, encara que y aja algunes anyades bones —però ninguna com
aquella, que foren més de quinze càrregues.
A més de axò, fonch venturós en tenir moltes sepultures, de què
rebé algunes2338 quantitats. La primera fonch de mestre Gerònym Osset,
doctor en medicina y metge d’esta2339 casa, y li donaren deu lliures. La
segona fonch de un padrastre de un frare d’esta casa, que·s2340 deya fra
Miquel Vilar, de la qual ne rebé vuyt lliures. La 3ª fonch de un nebot
de misser Joan Exerrat, qui·s deya Gerònym Exarrat, que era beneﬁciat
de la seu de Barcelona, lo qual manà en son testament lo soterrassen
en aquest monastir y donaren per la sepul-[p. 381] tura deu lliures. Y
perquè demanà que·l soterrassen ab nostre hàbit, donaren per ell sinquanta reals; y aprés, sa tia, la senyora Exerrada, donà quinze lliures
perquè les esmerçassen2341 en lloch tuto y segur y cada any diguessen
per ell un anniversari ab lo del fundador.
Altra sepultura
p
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g de mossèn Miquel
q
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p , chirugià que avia
praticat moltss anys en Barcelona,2342 lo qual procehia d
dels Tàpies de
Badalona,2343 y per la molta devoció tenia a esta casa manà
m
lo soter-

2337. Collita
ollita de oli, esc
escrit
crit
riit al
al ma
m
marge
rge es
esque
esquerre
querre
que
rree pe
perr una mà diferent de la de l’autor.
2338. Sepultura
Gerony
pultura de Ger
e ony Osset, eescrit
er
scrit all marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
2339. Altre
tre sepultura, esc
eescrit
es
rit al marge
marge
rge esquerre
rr per una mà diferen
rr
rre
diferent de la de l’autor.
2340. Altre
tre de Gerony
y Exerrat,
Exerratt, esc
eescrit
s ri
rit
i al ma
marge esquerre per un
una mà diferent de
la de l’autor.
2341. Aniversari,
una
niversari, escritt al marge
ma
argee dret
dreet
dr
et per un
na mà diferent de la de l’autor.
2342. 12 lliures de la sepu
sepultura
ep ltura
ra de
d mo
m
mos
mossèn
sèn Miquel
Miquel Tàpies, cirurgià,
cirurgi escrit al marge
dret per dues mans
ns diferents dee lla
a de ll’autor.
’autor
’autor
’au
tor.
orr.
2343. Tàpies
àpies és un llinatge
llinat
natge
nat
ge arrelat
arrela
arrela
arr
ela
at a Badalona
Bada
ada
ad
d lon
lona des d’antic. De fet,
fe un dels masos
que pertanyia a l’alou de la casa
asa
sa
ad
dee la
la M
Murtra
urtra
ur
urt
rra
a era el
e mas Tàpies, prop d
de la Vallençana,
que fou compratt pel monestirr al
al ssegle
egl
gle XVV i pos
posteriorment
o ter
te iorment enderrocat (Joaquim FONT I
CUSSÓ, 62 articles,
s, p. 154). A la
a pa
partt bai
part
b
baixa
xa de
de la
la vil
vvila
vi
a hi havia un mas conegut amb el
nom de can Tàpies
pies (Josep Maria CUYÀS TOLOSA, Història de Badalona. Badalona: Artes
Gráﬁcas Duran, 1979, vol. 5, p. 139-146). A més, sembla que hi havia un
una tradició familiar que vinculava
a alguns Tàpies badalonins a l’oﬁci de cirurgià, ja que eel 1614 el capítol
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rassen en ella, de la qual sepultura ne rebé lo pare prior dotze lliures.
Estes2344 y altres quantitats semblants rebé lo pare prior en son trienni
y foren part per a que desempenyàs l’altre meytat del censal que tenían
los hereus d’en Guardiola, llibreter, de dos-centes lliures. També esmerçà sobre alguns de Thous tres-centes y quaranta2345 lliures; y sobre lo
lloch y universitat de Pavia, de què era senyor don Joan Burguès,2346
quatre-centes lliures, obligant-se lo matex don Joan en béns y persona.
En lo any de 1574, la domínica aprés de la Epiphania, cantà
missa nova lo pare fra Miquel Vilar, en què y agué molta festa, molta
música y molta gent, que a penas cabían en casa. Y2347 per consegüent,
poch proﬁt, y veu-se clarament, puix no y agué sinó sinquanta-sinch
reals de offerta y agué-y, per ventura, dos-centes persones. Poch aprés,
que fonch a 25 de mars del matex any 1574, cantà la primera missa lo
pare fra Antoni de Nágera, lo qual, com era natural de Taraçona, del
regne de Aragó, y per estar sos parents tan lluny, no fonch menester
tanta festa.
En aquest trienni se féu concòrdia y avinensa ab Pere Sesolivelles, del qual ya diguí en2348 lo últim trienni del pare fra Augustí Sumes (pàgina 573)2349 que pretenia que la torre que tenim en lo terme
de Moncada era sua o, al manco, avia de cobrar sobre d’ella certes
quantitats. En aquesta concòrdia prometeren tots los contraris que ell
tenia, qui eren dos cavallers de Barcelona, T. Pujades y T. Junyent, lo
Hospital General, com a hereu de les dues germanes Torredemer y
Relada, y també lo convent, que donarían al dit Pere Sesolivelles doscentes ab tal condició que ell renunciàs tot lo dret que ell pretenia
tenir. De assò
capitular (foli 63) y,
ò consta més llargament en un acte capitula
segons estich informat, aquells cavallers pagaren sa part
part, però aquest
convent may ne ha pagat cosa alguna, ans ell féu dona
donatió de tot lo
que podria pretendre,
retendre, com diguí atràs (foli 576).2350
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dret per una mà
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gina 364 al manuscrit.
2350. pàgina
gina 366 al manuscrit.
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Una cosa de importàntia y que era molt necessària començà lo
pare pr[i]or perquè avia molts anys que los vassalls de Thous no avien capbrevat. Y per [e]sta causa y avia molta confusió entre ells, y
etiam2351 entre lo senyor y ells, per aver-se transportades y cambiades
moltes pesses de terra y de moltes de elles no avían pagat lluïsmes, que
era gran detriment de la senyoria. Axí que començà esta capbrevació
ab certs pactes y condicions, com consta ab acte rebut en poder de
mossèn Luís Jorba, notari de Barcelona, acerca dels quals y ha aguts
molts dubtes y qüestions, com se dirà en son lloch.2352
[p. 382] Dos vegades, sense la del capítol general, anà a Castella
en aquest trienni. La primera2353 fonch en lo primer any que començà
a ser prior, que com ell matex escriu en una carta cuenta del Llibre
de la Caxa, era per negocis de importàntia y, a lo que se entengué,
fonch per donar rahó al Consell Supremo2354 dels negocis li avien acomanats acerca de la reforma del monastir de les Avellanes dels frares
premonstratenses, en què avia entès dies avia, com ya diguí en la pàgina 562.2355 Y no perdé temps en ell, puix a la tornada féu venir assí
a un pare de la orde y profés de Sanct Gerònym de Còrdova2356 qui·s
deya fray Pedro de Córdova, que escrevia admirablement, y2357 lo pare
prior donà orde en que exercitàs sa habilitat en corregir los llibres
del chor y en escriure alguns ofﬁcis que faltaven en lo ofﬁci nou, que
pochs anys2358 avia que lo papa Pio quint de aquest nom avia reformat y manat que·l rebessen les órdens que no avia dos-cents anys que
estaven fundades.2359 Y lo dit pare ensenyà de escriure també a altres
perquè per avant sabessen reparar coses semblants.

2351. Capbrevar
apbrevar en Tous,
T
escrit al marge dret per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
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fe a ﬁnal del segle XVI l’orde insistia
sistia en l’obligació d’adaptar-se al missal i cerimonial romans (Constituciones, p. 52).
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De aquest camí sospitaren alguns, y no sense grans fonaments,
que lo pare prior vindria ben2360 medrat o, alomenos, que poch aprés
vindria tras ell alguna cèdula de bisbat, perquè una vegada era anat
en terna de bisbe y fonch consultat per lo bisbat de Elna. Y en effecte,
vingué lo negoci a tal terme, que la major difﬁcultat que trobaren en sa
persona fonch dir que no avia tinguts ofﬁcis en la orde, que perquè·ls
avia tinguts lo pare mestre Pere Màrty<r> Coma, lo provehiren a ell y
dexaren al pare fra Rovirola. Y com veren que ara ya era prior, prest
lo provehirien a ell, que tampoch no faltà qui digué que per aquest
respecte arribà tant prest a ser prior. Però com se vulla sia, las coses
se restaren com abans, y no·s degueren recordar aquells senyors de
l’ofﬁci que Sa Magestat li avia acomanat de la reforma dels premostrateses y dels treballs que passà en ella y en quant perill estigué de
perdre la vida.
Però2361 poria assí demanar algun curiós què fonch la causa per
què estava lo pare prior en opinió; y per què·l posaren en terna, avent-hi
en Cathalunya, axí en las religions com fora d’ella, subiectes tan benemèrits y de tant bones parts y calitats com ell; y dexaren a aquells y·l
s[e]nyalaren a ell. Responch que lo principi de sa opinió y crèdit fonch
que en aquella hera era virrey de Cathalunya lo duch de Francavilla y
príncep de Mélito, persona molt principal y molt parentat en Castella.
Aquest senyor, per desenfadar-se de negocis de món y mirar algun rato
per lo bé de sa ànima, li paregué que per aquest propòsit li convenia
aquesta casa, de la qual avia oydes mol-[p. 383] tes llaors y alabanças.
Y estant assí una semmana sancta, acertà’s a demanar un confessor, perquè volia
olia combregar y caygué-li la sort a ell. Y lo virrey restà
satisfet, a lo que·s veu, de son bon terme, perquè altres vegades
lo envià
veg
a cercar des de Barcelona. Y de aquí començà a tenir títol de confessor
del virrey y a tenir negocis de uns y altres, ya per interces
intercessions, ya per
pregàries, ya per almoyn
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Y allí, ab aquesta occasió, tingué entrada y fonch forçat de tractar ab
alguns de aquells grandes y2363 parents del virrey.
Y d’esta manera anà granjeant algunes amistats de persones graves,
com foren la del duch de Pastrana, del comte de Chinchón2364 y altres
que en aquella hera éran los que podían2365 y valían molt acerca del
rey Phelip.2366 Y com lo virrey li tenia affectió, donà orde en que anàs
en terna de bisbe de Elna y escrigué a aquells senyors que fessen sos
ofﬁcis allà. Y feren-ho ells tan bé,2367 que lo rey lo nomenà per bisbe
y estigué feta la cèdula, de què fonch ya avisat, de tal manera que no
volia anar de dies per Barcelona perquè no li donassen el parabién, que
fonch gran discretió sua, y més per lo que succehí, perquè no vingué
en effecte la provisió feta.
Y la causa fonch perquè, venint esta cèdula en mans de don
Bernat de Bolea, aragonès de nació y vicicanceller, reparà en la nominatió y digué a Sa Magestat que per a sanear las consciènties dels dos
importava molt saber qui era lo elet y quins ofﬁcis avia tinguts en la
orde, perquè dels altres que anaven en la terna ya sabían que·ls avían
tinguts de priors y de provincials. Oynt esta rahó lo rey del vicecanceller, digué que la tenia y que escrigués al general de nostra orde sobre
assò. Y respongué dit general que el pare fra Francisco Rovirola era
muy buen religio<so> y estudiante, pero que hasta hora no avía tenido
ofﬁcio chico ni grande en la orden. Y vista la2368 resposta del general,
manà lo rey que rasgassen la cèdula y proveïssen al pare mestre Pere
Coma, que era estat prior y provincial dels dominicos, com diguí en
la pàgina precedent, y las cosas se restaren com abans.2369
2363. y afegit a la interlínia.
2364. El duc de Pastrana, que també tenia els títols de príncep d’Éboli i comte
de Mélito, era Ruy
uy Gómez de Silva (Julio de ATIENZA NAVAJAS, Nobiliario español, p. 914).
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Y per ço, ara, en aquesta coniunctura que anà a Castella y essent
prior, pensaren molts que li donarien algun bisbat. Però no y agué sort.
Aquesta hystòria he volgut dir assí per la occasió que m’ha donat de
aquest camí que lo pare prior féu a Castella y perquè vejam las cosas
del món com tenen sos alts y baxos y per quines vies puja un home
y per quines devalla.
La segona vegada que anà a Castella fonch després de ser passada la visita, que2370 demanà llicència a nostre pare general, que tenia
necessitat de parlar ab sa paternitat de coses que importaven. Y axí,
anà a Sant Bartholomé y, estant allí, tractant de sos negocis, avisaren a
nostre pare general de com la casa [p. 384] de la Victoria de Salamanca
vacava y que y avia necessitat de remediar algunes cosilles. Paregué-li
a nostre pare general, puix estava allí y tenia mula y mosso, que anàs
a aquella conﬁrmació2371 y que averiguàs aquells negocis. Tenie’l nostre pare general en opinió de bon negociant. A la tornada passà per
Sant Bartholomé a donar <notícia> del negoci que si li avia acomanat
y tragué una patent per un ﬁll de aquella casa de Salamanca per a
esta —y axí, vingué per conventual d’ella—, lo qual se nomenava fray
Gaspar de León, molt gentil predicador. Y com a tal, li donaren la
quaresma de Sancta Maria de la Mar, que és lo púlpit més principal
de Barcelona en l’any 1575, y en lo any següent predicà la quaresma
de Nostra Senyora del Pi. Fa’s memòria de assò per lo que2372 aprés
succehí y contaré.
Aquest pare estigué tota la quaresma y la major part de l’any en
nostres cases de Barcelona ab moço y mula pròpria, sense seguir la
communitat lo poch temps que estigué en lo monestir oc
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los jóvens, que avían de anar per altres monestirs a dormir y donar
pena per son respecte. Y en recompensa del que avia menjat y begut
ab lo criat y mula y lo bon servici que li avien fet, donà nou lliures,
y encara aquexes ab condició que fossen per ajudar a pagar lo gasto
que·s feya en la hospederia nova que·s feya. Lo que resultà de assò
fonch desgu<s>ts y pesadumbres y quexas de uns y de altres. En lo
que pararen, se veurà en lo trienni següent.
En estes y altres coses semblants se passaren los tres anys del
pare fra Francesch Rovirola, per ont se veu que fonch diligentíssim
en son govern y que treballà en estes coses del temporal tot lo que
bonament pogué en augmentar los béns de la communitat. Y ningú li
donà culpa, ans bé lo notaren de demasiat en assò, perquè arrendà2373
unes terres junt a la torre ultra triennium. Y axí, per sa bona diligèntia
y per aver també succeïdes les coses pròsperament, dexà la casa en
millor estat que la trobà y féu tantes2374 obres com diguí, com consta
en la carta cuenta última, ﬁrmada per lo pare prior que li succehí, en
què, regulats tots comtes, restava la casa a deure dos-centes y deset
lliures. Veritat és que aprés se agueren de pagar moltes coses que per
la occasió de la obra que·s feya avien preses de alguns ofﬁcials, y no
foren tant poques que no costassen dos-centes lliures. No sé yo si fonch
oblit o no pensar-hi més.

2373. Terras
rras arrendà lo pare prior en Montcada, escrit al marge esquerre per una
mà diferent de la
a de l’autor.
2374. Estat
tat de la casa, escrit al marge esquerre per una mà diferent
diferen de la de l’autor.
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[p. 385] Trienni del pare fra Christòphol de la Torre2375 {1576-1579}
Los pares conﬁrmadors que estaven senyalats per a venir a la conﬁrmatió de la electió d’esta casa no pogueren venir tant prest com ells
volguéran y desijaven, perquè casi a un matex temps vacava lo priorat
del monastir de Sancta Engràtia de Çaragoça y lo de esta casa. Manà
nostre pare general que anassen allí primer y aprés vinguessen assí.
Y en Çaragoça elegiren aquell sanct fra Gerònym Vallariola, que era
profés de Sanct Gerònym de Gandia. Agueren de anar allí a cercar-lo
y, ans que no arribà allí, passaren alguns dies. En aver acabat aquell
ministeri, vingueren assí los pares conﬁrmadors, qui eren lo pare fra
Sebastià2376 Bas, prior y profés de Sanct Gerònym de Cotalba, y lo pare
fra Joan de Ávila, profés de Sancta Catharina de Talavera.2377
Y ans de entrar en electió, fonch forçat declarar y averiguar si
lo pare prior passat, per aver arrendat un tros de terra ultra triennium, era caygut en la pena de la Paulina que comença Ambitiosa.2378
Y segons diu un acte capitular (foli 65), declararen que no sols era
caygut ell y lo pare procurador en la pena de la Paulina, però encara
declararen que
ue quants actes avien fets los dits prior y procurador
pro
eren
nul·los després
és que caygueren en la pena de la Paulina,
Paulina per lo qual
tingué per béé revalidar-los de nou lo pare prior que ent
entrà aprés y li
succehí en lo
o ofﬁci perquè uns y altres estiguessen tutos y segurs en
conscièntia. T
També declararen que los actes, axí de min
ministrar justícia
com altres contractes
ontractes que
ue
e avia
avi
via
a fe
ffets
etss een
n lo
lo temps
temps que esta
estava sospès de

2375. Segueix
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576
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2377. L’advocació
advocació d’aq
d’aquest
quest mone
monestir
one
neesti
tir jjerònim
erònim
nim situat a Talavera
T
de la Reina és
Santa Catalina.
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L. III,
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I, T.
T IV,
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l’ofﬁci lo pare prior passat, estant en Thous, no eren de algun valor
ni lo convent los volgué revalidar, ans los annul·là.
Axí que, per aquestes causes no pogueren entrar en electió. Y
aprés de entrats, y agué algunes dades y preses, perquè·ls parexia als
electors que·ls coarctàvan la electió, no volent que ningun ﬁll de cas<a>
fos elegit y nomenant persones que ells no las conexían ni podían votar
en tals persones, que no·ls constava de ses parts. Y resistiren tot lo
possible. Però com veren que no y avia altre remey y que seria may
acabar y batre ferro fret,2379 que diuen, concertaren-se y elegiren en
prior al pare fra Christòphol de la Torre, que també era ﬁll del monastir
de Gandia o Cotalba y estava llavors, actualment, en lo monestir de
Nostra Senyora de Esperança de la ciutat de Sogorbe per prior, que
com era casa nova, pogueren llançar mà d’ell. Anà a cercar-lo lo pare
fra Montserrat Caxa.
Lo motiu que tingueren los electors en llançar mà d’ell més que
dels altres que venien nomenats fonch perquè era estat ya prior de la
Murta de València; y tenia molta experièntia de negocis per aver estat molt temps en la cort, axí per negocis de sa pròpria casa [p. 386]
com per los de Sanct Miquel de los Reyes, que eren importantíssims
y gravíssims; y també per no aver de anar tan lluny com a Castella y
no estiguessen tant temps sense prior. Ab tot axò, estigué esta communitat sense prior dos mesos y deu dies per les causes ya dites,
perquè lo pare fra Rovirola acabà son ofﬁci a 29 de2380 juny y lo pare
fra Christòphol fonch conﬁrmat a deu de setembre de 1576, a les nou
hores ans de dinar.
Assentatt aquest primer pas, tingueren difﬁcultat en assentar lo
segon perquè,, com y avia molts subiectes per a ser vicaris,
vicaris los electors
rramant en uns y altres y [par]2381 no·s pod
se anaven derramant
podían fàcilment
concertar. Però
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en
oss vvots
o
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82
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J
Ferrer.
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de la de l’autor.
2383. Una
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comple de la paraula.
2384. Procurador
ocurador lo pare fra Moncerrat Caxa, escrit al marge esquerre per una
mà diferent de la
a de l’autor.
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2ª vegada. Caxers foren lo pare fra Mathià Martí, que acabava lo ofﬁci
de vicari, y lo pare fra Jaume de Planella.
Donà lo hàbit de nostra sancta religió lo pare prior sols a un
jove qui·s deya Gerònym Belloch, de2385 principal y antich linatje de
Cathalunya y que sos pares eren senyors de Bell-lloch y ell ho avia
de ser per ser lo primogènit.2386 Però ans que·l vestissen y al temps
que estava a la prova, com acostumam en esta casa, tingué notítia de
assò son pare y2387 ab altres cavallers parents seus2388 vingué com un
desatinat y regirat, fet un leó, pretenent portar-se’n son ﬁll per força.
Y per a sosegar y quietar-lo, isqueren alguns religiosos a parlar-li y
aconsolar-lo. Y veent que no2389 volían que son ﬁll li parlàs y era tant
lo sentiment que tenia de veure la determinació que son ﬁll tenia y lo
poch effecte que avia fet la sua vinguda, que no li feren impressió les
rahons que aquells bons religiosos li representaren y, essent ya fosch
y de nit, no y avia remey sinó que se’n volia tornar a Barcelona ab
tota la companyia.
Però carregaren tant los religiosos als qui venían ab sa companyia,
que estàvan més adher[it]s2390 a la rahó, perquè no tenían tanta passió
de ànimo, pregant-los molt que li donassen entenent quant fora estava
de son lloch aver de anar dos llegües de nits y sense necessitat y que·s
restassen assí aquella nit, lo qual acabaren ab ell ab prou difﬁcultat. Y
axí·l portaren a la hospederia y allí féu coses estremades, llançant-se
per terra, bramant com un leó suspirs y gemechs, com si li aguessen
feta la major injúria del món, que parexia avia perdut lo seny. Però
com aprés dormí sobre lo negoci y véu lo bon terme que los religiosos avien tingut
ngut ab ell y ab los demés que venien ab sa
s companyia
y com avien procurat regalar-lo y amansar, començà a ssossegar-se la
mar tan alterada.
rada.
tant, alguns religiosos parlaren a son ﬁll y digueren-li si
Y entretant,
tindria ànimo
o de parlar ab
b sson
on
o
np
pare.
arre.
a
e. Y ell
ell
l digué que si a
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e alguns reli
ligiosos, o faria de
li
d bona gana, però
pe si era sol,
companyia de
religiosos,
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que en ninguna manera, perquè conexia la condició de son [p. 387]
pare, que era terrible. Vist assò, lo pare mestre y altr[e] instruïren2391
al jove y li digueren lo que avia de dir y fer. Y portaren-lo davant de
son pare, lo q[u]al, ab una cara feroz y terrible, li digué en substàntia
per què·s feya frare; y si tenia algun desgust y desabriment d’ell, que
u digués; y si li faltava res, etcètera.
A les quals paraules r[e]spongué breument dient que en ninguna
manera tenia desabriment algú ni descontento de sa merçè, ans bé
conexia las que li avia fetes tota la vida; y que sols se feya religiós per
servir a Nostre Senyor de veres y per salvar-se; y que sa merçè o tingués
per bé, que puix tenia altres ﬁlls, ells lo descansarien y·l servirien en
sa vellesa millor que ell. La qual resposta, encara que causà algunes
llàgrimas a son pare, totavia fonch de gran consolació per a uns y
altres. Y tantost, lo pare mestre se n’aportà al jove dins lo claustro y·l
féu entrar en sa celda; y son pare ab los demés se restaren com uns
encantats y se n’anaren.
Y lo pare prior dins breus dies donà l’hàbit al dit Gerònym Belllloch, de què ell estigué molt content, y perseverà en la religió2392 tota
la vida, encara que fonch curta. Y son pare, consoladíssim de veure
son ﬁll en esta casa tant content y no tenia altre alívio en sos treballs
sinó tractar y conversar ab son ﬁll. Y axí, les demés vegades que anava
y venia de Barcelona a Bell-lloch passava assí a visitar a son ﬁll, fra
Gerònym. Y no és de maravellar, perquè lo jove ho merexia, que era
amable, ben acondicionat, llaníssim y de molt gallart enteniment y
sabia bé les arts que avia estudiades en Barcelona. No li faltà sinó la
vida, que fonch
desijaven, perquè
ch prou curta, y més de la que casi tots desij
morí al<s> quatre anys que estigué en la religió ab gra
gran exemple y
ediﬁcació de tots.
També reberen en aquest temps a dos donats. Lo hu se deya
Huget Micó, que era natural
natturrall de
de Savoya,
Sav
avoy
oya,
oy
a, a
all qual despedir
despediren al cap de
viivi
v a conforme
conforrme diu
iu
u nostra2393 constitutió.
quatre anys perquè no vivia
const
L’altre
se nomenava Francisco del2394 C
Castillo,
asstillo, ccastellà,
astellà, vassall del duch de
395
Ossuna, natural
ral de Mique
Miquel
u l de S
ue
San.
a .22395
an
Lo
o qual, des de xic
xich, se crià en

2391. instruïren,
struïren, al manuscrit
man
anuscrit instruí.
an
ins
n tru
ns
ruí.
2392. Segueix
gueix f ratllat.
2393. Hystòria
ystòria de Francisco
Fran
ncis
cisco
ci
cco
o del
el C
Castillo,
ast
a
s ill
st
llo,
o, donat,
o,
d at, escrit al marge dret per una mà
don
do
diferent de la de l’autor.
l, al manuscrit
itt dol
o.
2394. del,
dol.
2395. Amb
mb aquest nom no s’ha trobat cap població espanyola, per la qual cosa
l’atribuïm a un error de lectura del cronista, que de ben segur no coneixia
cone
el topònim,
o que el nom no estigués ben escrit en el document d’on prenia les dades. Un cop

606

CARLES DÍAZ MARTÍ

esta casa, que fugí de casa sa madrastra, y estigué molts anys en les
cases de Barcelona servint als procuradors y frares que anàvan allà
ab molt gran exemple de home ﬁdelíssim y molt honest. Y aprés, al
cap de alguns anys, anà a sa terra a dispondre de ses coses, que sabia
anaven a mal cap. Y tornant, supplicà al pare prior li fes mercè de
acceptar-lo per donat.
Y tractant-ho ab lo convent, lo reberen de molt bona gana, puix
lo conexían y sabían sa bondat y virtut. Y a més de axò, tenia gran
habilitat en saber aparellar de menjar, que quant venia alguna persona
principal, encara que fóra un virrey, no era menester que portassen
coch, que ell donava a tot recapte; y tant ben aparellat, com se podia
desijar; y ab tanta prestesa, que par que las cosas se li desfèyan en
les mans. Y no li anava mal al convent en assò, perquè ab no res y
ab poca costa regalava2396 los religiosos y feya potatjes y guisados, que
moltes vegades no sabían lo que menjaven, y ab bon gust. Ni ell tampoch perdia ab sa habilitat perquè, quant [p. 388] se n’anaven de casa
alguns hostes y veent quant ben servits los avia lo donat, y regalats,
y sa ﬁdelitat —que no r[ob]ava, com digué lo duch de Cardona, don
Diego de Córdova,2397 unes festes de Nadal que estigué en esta casa,
com fan altres de aquest ofﬁci—, li donaven a ell molts bon<s> reals de
estrenes. Y axí, de assò com de sa hazienda, encara que no era molta,
creà un censal de sinquanta sous de pensió y manà que tots los anys
creme un ciri gran de cera blanca al moniment, y aprés servesca entre
l’any a2398 la capella dels Goigs quant àlçan lo sanctíssim sacrament en
les misses que·s diuen en aquell altar. Est donat serví molt<s> anys
a esta casa y morí en ella ab molt sentiment de tots, perquè
era la
p
consolació dee aquest convent.
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Alguns gastos se li offeriren, tantost al principi del trienni, y no·ls
pogué escusar,2399 perquè se li n’anaren alguns frares de casa, donant
orde nostre pare general que se’ls donàs recapte de mula y moço y
diners. Lo primer fonch lo pare prior passat, que anà per confessor
de las monjas de Sant Pablo de Toledo. Lo segon fonch un frare2400
llech que·s deya fra Raphel Solà, molt hàbil en son ofﬁci de sastre, lo
qual procurà de alcançar llicència per anar a servir la casa de Sanct
Lorens el Real d’El Escurial.2401 Y fonch fàcil cosa alcançar-la perquè,
com ya avia estat allà en altre temps y sabían quan bon religiós era
y la habilitat que tenia y curiós en son ofﬁci, li enviaren la patent. Y
fonch de manera que féu segona professió en aquella casa y allí morí
al cap de alguns anys que estigué en ella. Lo terç que isqué de casa2402
fonch lo pare fra Pau Serratex, que anava per conventual a Sancta
Engràtia de Çaragoça. Per los quals camins, per ser tan llarchs, foren
menester molts diners.
Com lo pare prior no era ﬁll de casa, al principi anà tentajant y
mirant la renda de la communitat y lo estat en què estava. Y vent la
pobresa que y avia, anava molt sobre avís, com a cuerdo, en no gastar
en cosas voluntàrias. Y era en assò tant estremat, que encara en les
necessitats que se offerien, era menester representar-les-hi molt al viu
per a que les fes remediar y reparar, particularment en lo que toca al
vestir dels religiosos, que era llàstima veure’ls quals anaven apedassats,
més que caputxins, particularment los nous. Tant que, com vingueren
los visitadors, no [p. 389] pogueren sufrir tanta pobresa y misèria y
manaren que vestissen als religiosos.
Y per aquest
quest respecte lo2403 pare prior féu comprar sinquanta-sis
canes de estamenya
amenya de Reus que costà més de sexanta-s
sexanta-sis lliures, un
vint-y-quatrè blanch que tirava vint-y-quatre canes, que co
costà passades
de sinquanta lliures, y altre tros de blanquet que costà vint-y-nou
vi
lliuompraren vint-y-vuyt
vin
intin
ntt yy vu
vuyt
yt ccan
an
a
n
nes
es d
es
e burell. Costà ssinquanta-nou
res. També compraren
canes
de
remed
diaren molta
mo
olt
l a part
rt de la necessitat
necessita que y avia
lliures. Y ab assò remediaren
de vestuari, que com digueren
dig
gueren los
lo
os p
pares
ares vi
vvisitadors,
isitadors, no parexia
par
hàbit de
ym lo que po
ortaven een
n aq
a
quella
a occasió los frares
frare d’esta casa.
Sanct Gerònym
portaven
aquella

2399. Lo
o pare fra Francesch
Fran
ncesch Robirola
Robi
ob
b ro
rol
ola confessor
conffessor de las monjas de Sancta Paula
de Toledo, escrit al marge esque
esquerre
uerre
ue
rre
re per
per una
una
na mà dif
diferent
difere
fer nt de la de l’autor.
2400. Fra
a Rafel Solà féu
féu 2<ª>
2<ª>
<ª professió
profe
pr
ofeessi
of
sió
ó a ll’ (al manuscrit a la
la) Escorial, escrit
ife
feren
fe
r t d
ren
a de
de ll’autor.
’auto
’au
a to
t .
tor
al marge esquerree per una mà d
diferent
dee lla
geu nota 1871.
1
2401. Vegeu
2402. Lo
o pare fra Pau Serratex, conventual de Sancta Engràcia,
Engràcia escrit al marge
esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
2403. Vestuari,
stuari, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.

608

CARLES DÍAZ MARTÍ

Ab2404 tot axò, tingué ànimo lo pare prior de plantar un tros de
vinya, que fonch continuar la que lo pare prior passat avia començada,
que fonch des de la creu de la Miranda ﬁns ajuntar-la ab l’altra vinya
que·s deya de la Creu del Duch. Compraren-se2405 en aquest trienni tres
mules que costaren cent y sinquanta lliures, venudes les altres que y
avia en casa. Per al refetor se compraren vuyt canes de torcaboques.
En2406 la sagristia se féu lo càlser major que vuy tenim y fonch
d’esta manera: que lo pare prior, per importunatió del sagristà, qui era
lo pare fra Miquel Vilar, li donà llicència per a desfer dos calses que
y avia ya molt vells y dolents, pensant que, afegint-y alguna cosa de
més, ne farían hu de bo. Y aquest negoci acomanaren a un argenter
qui·s deya mossèn Gaspar Ocrato, lo qual posà mà a la obra. Però may
acabava ni·l podien traure lo cap del ﬁl. A<l> ﬁ, quant Déu volgué,
rematà y la acabà, pos[a]nt-y tres marchs tres onzes y tretze argensos
més de plata, sense2407 la vella que li avien donada, que pesava altres
tres marchs sinch onzes y dotze argensos.
Costà de mans vint lliures, encara que lo avien judicat en vinty-vuyt. Valia lo que y afegiren de més quoranta-quatre lliures y tretze
sous ab les mans, y dotze ducats de or per daurar-lo que valían quinze
lliures setze sous, de manera que costà tot sexanta lliures y nou sous.
Veritat és que lo pare sagristà procurà algunes charitats y de elles ne
pagà divuyt lliures, la qual diligèntia li agueren perdonada de bona
gana2408 los demés religiosos, puix no és de nostre institut de anar a
mendicar, que millor és dexar de fer semblants coses voluntàrias que
no fer-les ab aquesta cua y renom de importuns, com diuen los seculars
als qui tenen tal ofﬁci.
Un2409 altre
ltre càlser vingué a la sagristia quasi de Déu gràties, que
diuen, perquè
que podem dir
è no costà sinó sis ducats de onze reals, qu
que fonch mitx donat, perquè pesava dos marchs y d
dos onzes. Lo
modo com arribà
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er ffonch
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iant y po
p
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à ser, q
que
ue no·s pogué ssaber lo nom.
Y la condició
donava
aquest
càlser
ó ab què don
o ava aq
on
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uesst càl
ue
lse
s r era que si lo monestir de
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Sanct Gerònym de la Murta volia acceptar-lo, que donàs al monestir
de Nostra Senyora del Carme de Barcelona sis ducats de onze reals;
y quant no l’acceptàs, que·l prengués lo monestir del Carme y donàs
los sis ducats al monestir de Sanct Gerònym de la Murta.
Quant lo pare prior véu lo que passava, féu ajuntar lo capítol y
tractà aquest negoci ab ell y que mirassen los pares lo que·l<s> estava
[p. 390] millor. Y la resolució del convent fonch que·ns restàssem ab
lo càlser y que donassen al monestir del Carme los sis ducats, però
ab condició que estos sis ducats no·ls donassen al gentilhombre castellano que portava lo càlser, sinó al pare prior o procurador del Carme,
perquè si acàs era estat furtat lo càlser, no se aproﬁtassen los lladres de
la trassa o invenció que portaven, de què y avia alguna sospita, segons
lo marinatje que corre per lo món. Y axí, se executà com determinà lo
convent y·s donà lo diner al Carme, com consta en lo Llibre de les
Despeses de l’any 1579. Y axí, lo gentilhome, si era veritat lo que·s
suspitava, restà molt burlat, que si pensava passar-nos la mà per la
cara y burlar-se de nosaltres, ell fonch lo burlat.
Algunes rebudes y extraordinaris tingué lo pare prior, de què
s’aproﬁtà en les necessitats que tenia2410 la pobre casa. La una d’elles
fonch que alcançà del virrey de Cathalunya, don Hernando de Toledo,
gran prior de Sanct Joan de Castella, cent lliures que foren de les llistes
dels diputats que treyen cada2411 trienni.
L’altra fonch que li persuadiren anàs a Castella a cobrar certa
quantitat que restava a deure lo marquès de Aguilar, lo qual, sent virrey de Cathalunya,
y ,2412 començà
ç la hostaleria nova2413 d’esta casa y, com
se li acabà lo
o temps de son govern, no la acabà ni donà lo diner que
avia promès. Y axí, anà lo pare prior de bona gana a M
Madrid y, com
a pràtich de negocis y de tractar ab semblant gent, tragué
tragu del ﬁll del
marquès2414 que començà dita obra, que son pare ya er
era mort, cent
lliures, encara
a que en[tre
en[tre]
ree] an
anar
ar y eestar
ar
s ar a
st
allà
llà y tornar gas
gastà vint-y-dos
conform
me —són
ón
n llarchs los neg
lliures, y no fonch moltt conforme
negocis de cort
y los gastos dels camins.
caminss. Però co
ccom
om
m no avia
avia de negociar ab juristes y
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per una mà
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gueix q ratllat.
2413. Segueix
2414. Luis
uis Fernández Manrique de Lara, marquès d’Aguilar, era ﬁll del marquès
Juan Fernández Manrique de Lara que havia exercit de virrei a Catalunya (Alberto GARCÍA
CARRAFFA i Arturo GARCÍA CARRAFFA
F , Diccionario heráldico y genealógico…, vol.
vo 46, p. 191-192).
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notaris y ofﬁcials del rey, sinó ab lo matex marquès de Aguilar, fonch
més fàcil lo negoci de despedir y en manco gasto.
Altra extraordinari rebé també per occasió que, com lo dit pare
prior avia tingut molts anys càrrech dels negocis y plets de Sanct Miquel de los Reyes de Valèntia, que eren importantíssims; y tenia’ls molt
bé en lo cap y estava molt enterat d’ells; y tenia facilitat en negocis
semblants, fonch necessari que fes uns memorials de facto y de genealogias que importàvan per la justítia de aquell convent. Per lo qual
negoci vingué assí lo pare fra Joan de Pastrana o de Sanct Miquel, que
estos dos noms tenia, y estigué en esta casa des de 8 de agost ﬁns a
18 de octubre de l’any 1577, en lo qual temps a penas lo pare prior
ni lo dit pare fra Joan seguiren la communitat, que no venían per
axò, sinó per declarar2415 o aclarir negocis. Y axí, per aquestos setanta
dies que avia estat en esta casa lo dit pare, donà vint-y-una lliura, que
corresponen tres reals cada dia, a real per cap entre lo pare, moço y
mula. Los treballs del pare prior, Nostre Senyor los hi pagà en lo çel.
Dos religiosos cantaren missa nova en aquest trienni: lo primer
fonch lo pare fra Francesch Pomet —fonch en lo mes de maig de
1578— y lo altre fonch lo pare fra Vicents Torrents,2416 en [p. 391] lo2417
dia de la Epiphania de l’any 1579. En lo ﬁ de aquest trienni morí la
mare del pare fra Miquel Vilar y manà la soterrassen en esta casa. Y
entre la sepultura y misses que·s digueren per dita defuncta, ne rebé
lo pare prior vint lliures.
En2418 la semmana sancta de l’any 1577 estigué en esta casa don
Francisco de Moncada,, compte
p 2419 de Aytona,
y
, que
q
aprés
p
lo rey féu o
li donà títol de marquès, ab son ﬁll primogènit, don Gast
Gastó de Moncada, y son gendre,
ndre, don Gerònym Corella,2420 compte de Constentayna.
C
Y aprés, en l’any
causa y,
’any següent de 1578, tornà assí per la matexa
ma
advertint al temps
emps que donaren lo sanctíssim sagrament als religiosos
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for
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que un ou de plata, però era de manera que a penas y podien estar
una vintena de formas—, paregué-li que era assò molta pobresa y poca
decència. Y axí, en arribar a Barcelona per las festas de Pascua, donà
una copa de plata sobredaurada y donà-la a un argenter per a que li
fes una cuberta. Y feta y posada a punt, la envià al pare prior per a
que servís de reservar en ella lo sanctíssim sagrament, com ﬁns vuy
serveix y tenim memòria perpètua de aquell senyor sempre que trauen
lo sanctíssim sagrament per a donar a combregar.
En2422 aquest temps se acabà la capbrevació del lloch de Thous
que en lo trienni passat començà lo pare fra Rovirola, com se digué
en son trienni. Però fonch de manera que molts entengueren en ella,
perquè primer y anà lo matex pare prior y estigué ab companyia del
pare fra Antoni de Nágera y un escrivent de mossèn Luís Jorba, notari
de Barcelona, alguns mesos; y aprés, ya cansat de aquella vida, se’n
tornà y envià allà al pare fra Jaume Ferrer, que era vicari, que també
estigué allí molts dies. Y segons me digueren, no prengueren molt
treball en anar a mirar los camps y pesses de terra a ont termenaven
y ab qui, perquè des de la ﬁnestra del castell senyalaven la pessa y
cridaven los pròmens y deyen son parer.
Y esta fonch la causa que los vassalls no estaven contents d’esta
capbrevació y començaren a menysprear lo capbreu per aver vist lo
modo com capbrevaven, y més per veure que lo original anava per los
recons de la sala del castell sense cubertes y mitx esquinsat, tot brut
y tacat de oli, de manera que ningú·s curava de fer-lo adobar. Fins a
tant que, passats ya alguns anys, li’n prengué llàstima a cert religiós2423
d’esta casa y demanà llicència a son prelat per a trasllad
traslladar-lo y, aprés
de comprovatt ab son original, lo fessen auctenticar, com sse féu y·s posà
en executió. Y aprés lo clogué y auctenticà mossèn Fra
Francesch Vidal,
notari de Barcelona
rcelona y de esta nostra casa.
Altre negoci
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la pretengué una criada de la senyora Casaldòfol que·s deya Margarida Gargantera, com diguí en lo primer trienni del pare fra Augustí
Sumes (pàgina 498).2426 Y encara que lo convent tingué sentència en
favor, totavia appel·là [p. 392] d’ella y estava encara en plet. Y com
dita casa, per ser vella, amenaçava gran2427 ruyna y temían no se enderrocàs tota junta un dia, y desijaven remediar-la y cercaven algun
medi, donà’l Nostre Senyor, perquè fonch tanta la voluntat y gana que
tingué lo doctor Micó de comprar-la, que a trueque de que lo convent
la y venés, ell se aconortava de respondre al plet si la part contrària
lo volia continuar, ab altres pactes y condicions que estigueren molt
bé per la part del convent.
Y axí, en lo any de 1578, a {16}2428 de febrer, vené lo convent
esta casa, tenint la llicència de nostre pare general y avent preceïts
los tractats y les demés solemnitats que demana lo dret en semblants
alienations, per preu de vuyt-centes lliures al dit doctor Francesch
Micó, de les quals2429 ab altre acte distinct ne creà censal de preu de
quoranta lliures, obligant la matexa casa y una altre que ell possehia
en lo carrer dels Flassaders, dintra la matexa ciutat de Barcelona, y
tots los altres béns seus. Y fonch tant acertada esta venda y fonch
la utilitat tant clara y manifesta, que si tardara a fer-se pochs mesos
aprés, no se n’aguera tret la mitat del preu per què·s vené, perquè se
anava tota caent y enderrocant, com ho mostra la experiència, perquè
pochs dies aprés que la agué comprada se li caygué la cuyna tota junta
y aprés se enderrocà un tros de la casa, de manera que li fonch forçat
aver de obrar-la y gastà en ella passades de mil lliures y la millorà
molt ab unes botigues que y féu.
Y si la tinguera lo convent, no y aguera posat mi
mil sous ni per
ventura mil diners, de ont se veu quant acertat fou aquest
aqu
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més de axò, abans no se n’avia de lloguer sinó de vintvint-y-quatre ﬁns
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obligà també en lo acte que féu de pagar-les. Y axí, fonch molt acertada
esta venda. Una2431 fornada de cals feren y·ls reisqué molt bé perquè·n
reberen vuytanta-y-tres lliures.
Quant lo pare fra Antoni Joan, que com vérem era estat dos
voltes prior d’esta casa, se n’anà a Sanct Lorens d’El Escurial per a
fer segona professió en aquella casa, se’n portà allà molts y boníssims llibres d’esta casa que ells los avia comprats de son depòsit. Y
en Castella ne comprà molts, perquè <era> affectionat a lletres, com
ho mostraria en moltes occasions. Y encara que ell tenia lo usdefruyt
d’ells, totavia eren d’esta casa y, com los tenia ben vists y registrats, li
pesava de estar privat d’ells.
Y per ço, escrigué al pare prior y diputats de aquest convent qui
li fessen charitat de dexar-los-hi gozar; y que ell faria que·ls pagarían
molt bé a esta casa; y que, per ço, convenia li fessen procura a ell
matex o a son cosí, mossèn Pau Saurí, mercader famós que estava en
Madrid, perquè pogués cobrar cent y sexanta-set lliures, poch més o
manco, que entenia avia de cobrar de Hernando de Birbiesca, [p. 393]
guardajoyas del rey don Phelip segon de aquest nom,2432 y per cèdula
sua, per mans del pare fra Joan del Espinar. Y entén-se que lo dit rey
féu avaluar aquells llibres perquè, a més de que lo bon vell2433 gustava,
eren tant bons, que podían servir en la llibreria real d’El Escurial per
ser de auctors gravíssims y estar molt ben enquadernats y lligats. Y
per ço, foren judicats en cent y sexanta-y-set lliures.
Quant lo pare prior agué rebuda esta carta, la communicà als
pares diputats. Y ells digueren
g
al p
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q
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g
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Tot2435 lo qual se li concedí al bon vell de bona gana y ell cumplí
molt bé sa paraula, perquè envià la Bíblia Règia que vuy tenim en la
llibreria communa, que són vuyt tomos grans enquadernats ab vaqueta
y ab les parrilles de sanct Llorens; y un breviari gran, en què se2436
deyen las lliçons en lo chor; y un reliquiari de plata sobredaurat que
té uns2437 agnus-dei grans y il·luminats enmitx d’ell y a cada cantó un
àngel. Veritat és que alguns volgueren més los diners, perquè d’ells
disponguéran de altra manera; y altres estimàran més que fossen tornats en casa los matexos llibres, perquè eren molt bons y curiosos.
Però com entengueren que lo bon vell fra Antoni Joan gustava d’ells
y també suspitaren que lo rey se fóra enfadat si agués entès que lo
nostre convent reparava en axò, adheriren-se ab sa voluntat.
Quant anaren a capítol general lo pare prior y lo pare fra Lorens
Daviu, que anà per2438 procurador, no s’oblidaren de demanar al deﬁnitori y de representar-li com lo pare fra Gaspar de León avia estat
en esta casa lo temps que diguí en lo trienni passat ab moço y mula
sua pròpria y que no avia donat sinó noranta reals. Y lo que resultà
de aquesta quexa o petitió fonch que·l condemnaren a que pagàs vuyt
ducats de onze reals, los quals pagà de prompte. Però no per ço restaren satisfets, ans bé molt2439 quexosos, puix no·s guardava lo estil que
té la orde en estas cosas.
No tingué ànimo lo pare prior de empendre alguna obra de importàntia, axí perquè no tenia molta affectió a elles com també per
aver trobada la casa endeutada, que com solen dir, obras se fan de
sobras. Y axí, prou bona obra féu en pagar deutes perquè, sense [p. 394]
les dos-centess y deset lliures que estaven pintades en la ﬁ del trienni
passat, se n’agueren
agueren de pagar dos-centes y vuytanta-dues lliures més,
com consta en
n una carta cuenta de aquest trienni, que er
eren de gastos
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balans del que la casa devia y a2442 ella2443 li devien, restava sobrada en
dos-centes y noranta-una lliura, de manera que avançà en son temps
més de set-centes y noranta lliures. Veritat és que fonch venturós en
que Nostre Senyor acudí en les anyades2444 de Thous, com també
en lo monastir, perquè casi cada any se culliren passades de sinch-centes
quarteras de tot gra. Y axí, vené de grans, com consta en lo títol de
venedures de Thous, passades de set-centes lliures. També tinch notat
en lo estat de casa que dexà passades de sis-centes y sexanta quarteras de blat y altres grans, sense la provisió ordinària de la civada que
s’acostuma de comprar cada any, que era cosa de consideració. Veritat
és que avia poch2445 éran passades les messes y la cullita de Thous y
acabava son trienni en bona occasió de tenir la casa proveyda dels
grans que diguí.
Una cosa provaren en aquesta hera que no reisqué tant bé com
pensaren: compraren tres burros2446 y portaven cada dia llenya rodona
a Barcelona. Y valia cada càrrega, unes ab altres, quatre sous y mitx,
de manera que cada dia portaven tretze ﬁns en quatorze sous. Y contat
lo que en assò se gastava, que era la despesa del traginer, del boscater,
la soldada dels dos y la civada que cada dia menjaven los burros y
contant les festes y diumenges de l’any, se trobà que feren lo guany
de Na Peix-frix, que comprava a quatre y venia a tres. Y axí, agué de
parar esta trassa, que paregué no era molt a propòsit.
Era lo pare prior molt curiós en cosa de comptes y mirava en que
los llibres de la caxa y2447 del pare procurador se portassen ab clarícia;
y volia que los partits se posassen y escriguessen ab molta distinctió y
no a bulto —y si no sabien molt ben dir—, que com ne avien passats
molts per sess mans, sabia quant importava la clarícia d’ells. Y axí,
procurà que los llibres d’esta casa acerca d’esta matèria se portassen
millor que abans,
bans, particularment en posar lo estat de la casa,
c
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que
ue restava
rest
re
sttava
stav
ava y com
av
com estava proveyda,
co
proveyd lo qual féu
posar ya des del princip
principi
pi que entrà
entrrà prio
prior.
or. Y axí, se li deu
de a ell molta
part d’esta curiositat
riositat y cla
clarícia,
arícia, eencara
nc
car
a a qu
que
ue aprés se posare
posaren estes coses
orde y concert.
con
onccert.
molt millor y ab millor orde

2442. a afegit a la interlínia.
interl
rlínia.
rl
2443. Segueix
gueix era ratllat.
ratlla
at.
t
2444. Cullitas
ullitas de T
Tous y de
dell monastir,
monas
mo
na ttirr, esc
nas
escrit
es
scrit
rit
rit
ri
i a
al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
gueix se ratllat.
t
2445. Segueix
2446. Burros,
urros, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
2447. Llibres
ibres de comptes, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de
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Altra cosa se li agrahí també perquè, tantost que entrà prior, conegué que y avia en casa2448 frares jóvens, subiectes bons y aptes per
a lletres. Y considerant que axí com axí se avia de occupar un religiós
per a que llegís, conforme mana lo sagrat concili de Trento, que vol
que en [p. 395] tots los convents se lija y nostre orde ho té disposat
d’exa manera, determinà, ab consell de algunes persones que le y podían donar en aquest cas, de escriure a nostre pare general y que fos
servit2449 de donar llicència que·s llegís un curs de arts en lloch de la
lliçó que ans se llegia de casos de consciència, puix en la pròpria casa
y avia molt bona dispo<si>ció, axí de mestres com de dexebles, axí de
lectors com de oynts, sense exir de casa, ni per una cosa ni per altra;
y que entenia que tots se aproﬁtarien molt d’esta manera, y en tant
bona occasió; y que pendrían aquest negoci molt de veres.
Vista esta petitió de nostre pare general y considerant que seria
cosa de què Nostre Senyor se’n serviria y la religió no perdria de se
reputació en una com aquesta, concedí de molt bona gana la llicència.
Y vinguda, manà al pare fra Pere Garriga —el qual, ans que vingués
a la religió, avia oydes las arts en Valèntia y ab curiositat y de mestre
molt docte, en què isqué ell molt bon studiant, que per conèxer-lo
per tal, llançaren mà d’ell— per a llegir lo curs de les arts. Y axí, se
continuà aquest exercici tot lo trienni ab molt proﬁt dels studians,
los quals aprés oyren theologia, com se dirà a son temps, y no per
ço dexaren de acudir al chor y a ses obediènties, estant ben occupats
y ab molta quietut y sossego, sense traure lo peu de casa, per ont se
veu que reisqué molt millor aquesta traça que la <que> en altre temps
tingueren.2450

2448.
2449.
2450.
havia afectat

nota,
ota, escrit al ma
marge
arge
rrgge es
esquerre
sq
que
u rre
rr per
per una
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n mà diferent de la de l’autor.
Curs
urs de arts, escrit al marge dret per una mà diferent de lla de l’autor.
Es refereix al curs d’arts que fou suprimit en el trienni de Pere Josa perquè
la disciplina monàstica (pàgina 438).
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[p. 396] Trienni del pare fra Miquel Mongia2451 {1579-1582}
Nostre pare general, que era lo pare fra Christòphol de Alcalá,
tingué tant cuydado de que vinguessen a sa hora los pares conﬁrmadors, qui foren los pares fray Miguel de Salazar, profés de Sanct Joan
de Ortega y llavors prior del monastir de Sant Miguel del Monte,2452
y fray Braulio Martínez, profés de Sancta Engràcia de Çaragoça, que
ans que acabàs lo pare fra Christòphol de la Torre son ofﬁci de prior,
ya ells estigueren en casa y no fonch sense causa, que per certes informations que enviaren a nostre pare general, ell donà aquell orde,
que no és de algun proﬁt estar les2453 cases molt temps sense prior, et
maxime en temps de vacacions o elections. Axí que2454 dits pares foren
molt punctuals y estigueren un parell de dies occupats en sossegar
y quietar algunes ninyerias. Però prest se remediaren y entraren en
electió unes quantes voltes.
No·s concertaren ni may se concertàran, perquè votaven per los
ﬁlls de casa y los conﬁrmadors tenían orde que no donassen algú d’ells.
Lo qual, entès dels electors y que no podían elegir ningú de la pròpria
casa, no volgueren
ueren anar molt lluny, sinó que elegiren al pare
pa fra Miquel
Mongia, profés
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a
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casa y,2455 en número, lo quart
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de Planella, y anaren al monestir de Vall d’Ebron a cert negoci que·ls
manava nostre pare general que fessen allí, de què ells deuen tenir
memòria. Y aprés de averiguat, entraren aquells pares2456 en electió y
ab molta conformitat elegiren al pare fra Lorens Daviu, que com vérem, no avia vuyt dies lo avien fet vicari en esta sa pròpria casa, cosa
que causa molta admiració per les circunstànties que concorregueren,
perquè des de Vall d’Ebron enviaren al pare fra Mathià Casanoves ab
dos mules y dos moços.
Y com vingué ya de nits y diguessen al pare prior y a l’altre2457
conﬁrmador que restave assí, en casa, com avia vingut un frare de
allí ab lo demés, pensaren verdaderament que avien elegit a l’altre
conﬁrmador, fray Braulio Martínez, o al pare fra Rovirola. Y sobre
assò y agué algunes sanctes imaginations y bons pensaments aquella
nit, perquè lo bon fra Casanoves no volgué dir paraula del negoci que
portava ni per què venia, ni al matex elet, que li parlà y·l despedí ab
gran exutesa, dient que de matí parlarien més llarch, de què par que
se enfadà, veent que eren amichs y no li deya paraula.
[p. 397] En ﬁ, aquella nit se passà ab prou cuydados, encara
que d[e] differents maneras. Però en la matinada prest isqueren de
mal de ventre, perquè lo pare fra Casanoves prengué dos testimonis y
presentà al pare elet los mandatos y lletres dels pares conﬁrmadors,
de què rest[a]ren mitx espantats quasi tots, y més lo matex elet, que
no pensava sinó que avían postulat en Vall de Hebron al pare prior
que tenían en nostra casa per ser ell ﬁll de aquella y dos triennis
arreu prior. Y no dexaren alguns de fer algun sentiment de una cosa
com aquesta, que no avent volgut nostre pare general que
donassen
q
ningun ﬁll d’esta
los pares
esta casa per prior en la última electió y que
q
conﬁrmadors permetessen elegir-lo en casa agena, faent molts judicis
acerca de assò.
ò. Però importava poch perquè lo negoci vingué
ving en effecte.
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Però tampoch perseverà aquest assento dels ofﬁcis y obediènties,
perquè se moriren tres frares, dels quals2460 lo primer fonch fra Pere
Miquel, que avia quasi trenta anys que tenia càrrech de la celleraria,
la qual obedièntia avia feta ab tanta sol·licitut y cuydado, que no y
avia cosa que no la tingués prevista moltes semmanes abans, y algunas
vegades mesos, acudint axí en les feynes ordinàries com en las provisions de la communitat, que tenia admirats a quants lo tractaven y lo
communicaven en aquesta matèria. Y axí, digué lo pare prior públicament en lo capítol, quant fonch mort, que no avia vist ni creya que en
tota la orde se trobàs un frare de tant concert en ses coses ni de tanta
providència, y assò sense molta fressa, que parexia que no·s movia de
un lloch en tot lo dia y des de allà concertava totes les coses. Y era
de manera que aprés li succeyren en lo ofﬁci persones ben diligentes
y que·s menejaven molt, y digueren2461 los moços y ofﬁcials que més
estimaven a fra Pere assentat en un banch que totes les camades y
camins que estos altres feyen per lo gran concert y trassa que tenia.
Morí aquest bon frare llech de proplèxia a 29 [d]e desembre entrant
en l’any de 1580, poch més de tres mesos aprés que lo pare prior tenia
lo càrrech de aquest convent.
En lo any següent de 1581 moriren los dos pares més vells que y
avia en casa: primer, lo pare fra Mathià Martí, a 1 de abril, com una
ovelleta —y era mansíssim de conditió—; aprés morí lo pare fra Jaume
Ferrer, a 8 del matex mes y any, lo qual se ferí en acabant de dinar
en lo refetor. Y axí, per la mort de aquest pare, que era caxer, com
també perquè lo pare fra Jaume de Planella no tenia molta salut y per
o podia seguir lo rigor que demana lo ofﬁci de2462 vicari,
falta d’ella no
supplicà al pare
are prior li admetés la renuntiatió de l’ofﬁci del vicari.
Y considerant
derant lo pare prior que las causes eren justes
ju
y legítimes, concedí a sa petitió y, per ço, se agué de assentar la casa de2463
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primera missa. En aquest concert perseveraren los ofﬁcis d’esta casa
ﬁns a la ﬁ del trienni.
[p. 398] A dos frares donà l’hàbit lo pare2465 prior: lo hu fonch lo
pare fra Andreu Comas, natural de Barcelona; y l’altre se deya fr[a] Pere
Thomàs, del regne de França, bon ofﬁcial de mestre de cases, qu[e]
encara que no ten[ia] molta trassa en la art, però en lo que tocava a
paredar y picar, empaymentar y obrar de guix era molt destra y llarch
de mans, que diuen. Y fonch occasió que en lo temps que vi[s]qué en
la religió, que sols foren tretze anys, los prelats emprengueren obras
de molta importàntia, que a no ser-hi ell, no y gosàran pensar.
Lo2466 primer que gozà del fruyt de les mans de aquest frare
llech fou lo pare prior, que2467 ya essent novici, li féu empaymentar las
dues primeras quadras entrant en la hospederia nova, en què encara
no y avia sinó les voltes fetes —y faltaven mahonets y lo pare prior
los féu comprar—, y reisqué admirablement. Y fet assò, començà lo
pare prior a posar en concert esta hostaleria per a que servís per al ﬁ
que se era feta, que era per a aposentar y recullir a gent honrrada. Y
axí, prengué de la enfermeria —que abans servia de assò ab excessiu
treball de l’enfermer, que més pena tenia2468 en servir al<s> sans que
als2469 malalts, o al<s> forasters que als de casa— llansols, tovalles,
torcaboques, tovalloles, cuxineres y altres coses necessàries per aquest
menester y accommodà tot assò ab ses caxes y llit a cada cambra.
Comprà sis cadires de repòs o franceses que li costaren deu lliures.
Comprà sis ﬂassades que li costaren més de vint-y-sinch lliures.
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Lo2470 primer fonch don Pedro de Deça, cardenal y de nació castellà,
que passava a Roma2471 y, entretant que aguardava passatje de galeras,
estigué alguns mesos en casa del prior de Castella, don Hernando de
Toledo, que era virrey de Cathalunya. Y com tardaven a venir les galeras
ni sabían noves d’elles, determinà de anar-se’n fora de Barçelona, a un
lloch qui·s diu Sanct Boy, a ont li offerí sa casa, que era molt bona, lo
ardiaca Camps. Però com aprés succehí que vingué un pare de nostre
orde qui·s deya fray Andrés de Málaga, profés de Sanct Gerònym de
Granada, que l’enviava sa casa a Roma per un plet que tenia allà de importàntia —lo qual venia remès y encomanat al senyor cardenal de
Deça, el qual, com era estat president de Granada tenia notítia del negoci y de moltes persones—, aquest pare, de primer encontre, sense
parlar al cardenal,2472 vingué a esta [p. 399] casa y, com véu lo puesto y
la hostaleria tant bona, quant anà a veure’s ab lo cardenal y visitar-lo,
digué-li mil alabanças d’ella y quant estava a son propòsit, y que no
avia vista millor hostaleria en la orde y que sa senyori[a] il·lustríssima
estaria en ella ab tots sos criats molt a son gust, prop de la mar y de
Barcelona per a proveir-se d[e] tot lo necessari.
Oydes estes raons del cardenal, desijava venir a esta casa, però no
sabia ab quin terme demanar-ho al pare prior, perquè no·l conexia ni
tenia persona particular que se encarregàs de assò. Però lo pare fray
Andrés de Málaga se offerí, que ell ho entaularia de manera que tindria
bon succés. Y axí, tornant a esta casa, persuadí al pare prior que anassen los dos a visitar al cardenal altre dia, lo qual féu lo pare prior de
bona gana. Y arribant allí a Sanct Boy, lo dit senyor cardenal los rebé
de molt bona
a gràtia, com ell solia. Y aprés de alguns cumpliments,
cum
lo
pare prior li offerí la casa y aposentos y ell acceptà la offerta
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bon gust. Y axí, vingué en ella a 10 de maig de 1580 y estigué
e
en ella
uns quants dies
ies y ﬁns a tant que vingueren les galeras de
d Gènova, de
què era capità
Doria,
l[o]
qual,
à Marcello D
orria,
ia, l[
ia
[o]
o] q
ual,
ua
al, ab altres senyors
senyor y capitans,
vingueren a visitar al senyor
sen
nyor carden
cardenal
enal y a concertar la p
en
partida.
Entretant
aquest
príncep
cardenal
nt que aque
est prín
nceep y ca
ardenal estigué een esta casa,
procurà lo pare
regalar-lo
are prior dee regal
la
arr-llo y loss altres religiosos
religioso en donar-li
contento ab sanctes conv
conversations
honests
entreteniments, particunv
versati
tion
ti
on
ns y hone
n sts entretenime
larment de música, de qu
gustava
molt
qu el
què
ell gu
gus
stava mo
st
m
lt y en aquella hera y avia

2470. Don
on Pedro de D
Deza,
ezza,
eza
za, ccardenal
ardena
ar
ard
e l y su hystoria,
ena
en
hystoria, escrit al marge
h
ma
esquerre per
una mà diferent de la de l’autor
l’autor.
or.
or
r
2471. Pedro
dro de Deza fo
fou
u nome
nomenat
n
om
ome
m nat
na ca
cardenal
ard
rrde
deenal
n l’any 1578 i el 1580
na
1
va entrar a
formar part de la
a cúria vaticana (Quintín ALDEA, Tomás
T
MARÍN i José VIVES, Diccionario
de historia eclesiástica
ástica de España, vol. 2, p. 748).
2472. al cardenal afegit a la interlínia.

622

CARLES DÍAZ MARTÍ

molt bon aparell per axò, perquè y avia en esta casa tres o quatre
religiosos que, a més que cantaven destrament y tenían bones veus,
sonaven unes violes de arch que eren de don Miquel de Clariana y las
avia fetes portar assí per a que ell y estos religiosos que tinch dit se
exercitassen ab elles als després dinar. De manera que aquest [senyor]
cardenal estigué contentíssim en esta casa y li pesà com des del principi
que vingué a Barcelona no tingué notítia de la casa, puesto y regalo,
que sense comparació, com ell deya moltes voltes, aguera passat millor
assí que no en Barcelona <y> Sanct Boy, que estigué cerca de un any
esperant embarcació.
Y axí, mostrà molt agraïment al pare prior y als demés religiosos
per veure lo cuydado que tenien de donar-li contento en qualsevol occasió, no sols en sa persona, sinó en tots sos criats, proveynt-los de tot
lo menester. Y acerca de assò féu grans profertes y promeses y que si
se offerís occasió de que ell pogués ajudar y favorir aquest convent en
cosa útil y proﬁtosa, o faria de mil ganes, com en effecte o féu molt
cumplidament ab certa occasió, com prest direm. També encarregà molt
a tots lo encomanassen a Nostre Senyor molt de veres y que li donàs
bon passatje, dient que li diguessen una missa de Nostra Senyora. Y
axí, manà lo pare prior, lo dia que se avia de embarcar, la diguessen
ab molta solemnitat y en ella assistí lo matex cardenal y tota sa gent ab
molta devoció, avent ya confessat y combregat quasi tots.
Y en acabant la missa, se partiren tots, manant lo pare prior que
los religiosos sacerdots los acompanyassen ﬁns a Badalona, a ont estaven
ya aguardant unes quantes galeras al cardenal. Y arribant allà, dinaren
2473
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mano sense borrasca ni mal temps. Lo qual attribuí lo bon cardenal
y tota sa gent a las oracions de aquest convent y per aquest respecte,
en arribant a Roma, escrigué al pare prior fent-li les gràcias a ell y al
convent del bon cuydado avia tingut en acomanar-lo a Déu, ab la qual
carta no sols donava rahó del bon viatje, sinó de las merçès y favors
que li avia fetes lo papa Gregorio 13, donant-li títol y anillo que no
tenia assí, en Espanya.
No parà en assò lo agraïment de aqu[est] senyor cardenal, ni
fonch de tant poch proﬁt per esta casa que dit senyor se volgués servir d’ella,2474 ni·s perdé lo temps debades en acariciar a dit senyor en
la millor manera que pogueren los pochs dies que estigué, per lo que
diré ara: molts anys avia que esta communitat desijava renunciar la
rectoria de Moncada, de què tenia la cura, per estar de l’altra part del
riu de Besòs, per ser gran impediment y destorb, perquè los religiosos
no poguessen fer lo que tenían obligació en anar a confessar, predicar
y altres ministeris spirituals venint lo riu ta[n gran] y terrible, que no
y avia remey passar-lo. A més de axò, tenien altre motiu, que no era
lo menor, y era que quasi tots los feligresos que estaven en Moncada
[eren] gent aplegadissa, hostalers y altres, no de tant bona fama y que
no era molt de l’hàbit anar molt a menut entre ells. Y axí, per estes
y altres semblant<s> causes, desijaven aquells pares desfer-se d’esta
rectoria.2475
Però com lo convent ne rebia sinquanta lliures de arrendament
y la casa estava tant pobre y endeutada, no gosava lo prior ni convent
renunciar-la absolutament y anaven cercant algun medi per commutar-la ab altree o fer-ne algun partit. Y /com/ tenían posa
posats los ulls en
la rectoria de Rexach, que parexia era més al propòsit pe
per al monestir,
perquè cessaven
ven tots aquells impediments de no aver de passar lo riu
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Ab tot axò, quant Nostre Senyor és servit de2476 [p. 401] que se
effectue algun negoci per a honrra y glò[ria] sua, ell obre camí, que
no sabem com, com se veu en aquesta occasió de la vinguda [de]l
senyor cardenal don Pedro de Deça, al qual, des de Barcelona, venia
a visitar lo senyor ardiaca Camps. Y [co]m ell era persona molt curial
per aver estat molts anys en Roma, tractaren-li alguns religiosos quin
medi tindrían per a alcançar la rectoria de Sanct Pere de Rexach.2477
L[o]2478 qu[a]l digué que lo rector de aquella rectoria, qui·s deya mossèn
Andreu Vila, li feya amistat y que ell li donaria a entenent que vingués
a parlar ab lo cardenal, que per ventura a[b] aquex medi se facilitaria
y maduraria lo home.
Lo qual executà lo senyor ardiaca Camps ab tanta sal y prudència,
que venint altra vegada a visitar al senyor cardenal don Pedro de Deça,
portà a sa companyia a[l] rector mossèn Andreu Vila. Y avisat de assò
lo senyor cardenal, rebé al dit rector ab molt bona gràtia y benignitat,
com si fóra cosa de més entitat y de grans parts y linatje. Y poch a
poch lo prudent cardenal entaulà lo negoci ab tant bon terme, que·l
persuadí que li convenia molt desfer-se de aquella rectoria per moltes
causes y rahons: entre les demés, una, que estaria sense escrúpol de
conscièntia en no tenir càrrech de ànimes; l’altra, que sabia estava
tant m[al] quist de sos feligresos, que dos voltes lo pensaren matar.
Y en effecte, li tiraren dos vegades y restà lesiat de bras, que tenia’l
tant trencat,2479 que no·l podia alçar, y portava vint-y-dos plets ab ells.
Y sent axí, que li seria gran quietut y proﬁt desfer-se d’ella. Més
valia que fes algun partit ab alguns que li agraïssen la bona obra que
no ab gent ingrata
grata y que, per ço, avia pensat que lo millor era que unís
la sua rector[ia]
[ia] ab aquest convent, de què faria gran sservey a Déu,
Nostre Senyor,
or, y los religiosos d’ell ne tindrían particular memòria. Y
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y que <si> per ventura no estava content dels fruyts pro pensione que
li donarien tots los dies de sa vida, que ell li procuraria altra pessa de
què estaria content y l’afavoreria en tots sos nego[cis].
Y sabé-li dit senyor proposar y dir tals rahons, que foren com a
mantega que ablanà lo pit que tenia tan dur mossèn Andreu Vila, lo
qual, com no estava acostumat a tant dolçes y suaus conversacions y
de semblants prínceps per ser ell de una condició extravagant y peregrina y considerant2481 que aquexos senyors no solen enganyar a algú
fàcilment, se aderí a la voluntat d’ell o, per millor dir,2482 del convent
per medi del cardenal. Assentat aquest primer punt, que era lo més
principal, perquè sense voluntat del rector no y avia cosa bona, tractà
aprés lo pare prior ab son convent aquest negoci y determinaren que·s
fes esta unió.
Y per a facilitar més lo negoci, segons lo consell del senyor ardiaca Camps y altres persones curials, era millor que renunciassen la
rectoria de Moncada que tenia lo convent en mans de Sa Sanctedat,
lo qual féu lo convent de molt bona voluntat. Y per executar aquest
negoci feren procures molt bastants y llargues al pare fray Andrés de
Málaga, del qual férem memòria poch ha y passava a Roma ab lo senyor cardenal. Y tingué tant bon succés lo negoci y lo senyor cardenal
tant agraït y féu tanta merçè a aquesta casa, que tantost que arribà
a Roma, [p. 402] la primera cosa que demanà al p[a]p[a] Gregori 13
fonch la unió de la rectoria de Sanct Pere de Rexach per lo monestir
de Sanct Gerònym de la Murta, segons dit senyor ho escrigué ab altres
c[ose]s que en l[a] c[a]rta narrava, com diguí ya ans, y Sa Sanctedat
ho féu ab molt
olt gran gust, encar[a] qu[e] les unions en Roma éran y
són molt odioses.
oses.
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tals paraules: “Plaguera a Déu que totes les rectories que estan a mon
càrrech estiguéran d’exa manera, perquè yo estaria més segur en conscièntia. Aquestos pares —digué als que estaven presents— alcançaran
quant volran de Roma ab tan bon patrocínio”.
Estes clàusules y paraule[s] que venían en estes bulles de la unió
an sonat per moltes parts y algunes communitats [y] convents que an
tingut notítia d’elles, considerant quant importants éran, axí per la
auctoritat com per evitar plets y qüestions entre ells y los ordinaris,
vingueren assí, a nostre archiu, per traure còpia y trasllat d’elles y
supplicar al Summo Pontíﬁce los concedís sembla<n>t beneﬁci y gràtia.
Però ﬁns ara no sabem que ningun pontíﬁce los aje fet merçè de assò,
de ont se inferex la bona diligèntia y favor que·ns féu lo bon cardenal
en estas bulles y unió.
Costaren estes bulles y la De retentione fructuum set-centes y
vuytanta-set l[li]ures,2485 les quals pagà lo pare prior en aquest trienni.
Y encara que per una casa pobre y de poca renda és cosa pesada de
un colp aver de pagar tanta quantitat, totavia l[o dit] pare prior ho
tingué per ben empleat, puix isqué ab son intent, considerant que per
lo temps seria de gran proﬁt y beneﬁci d’esta casa. Lo que se avia de
sentir més és que la bulla De retentione fructuum, que·s tragué per lo
rector, mossèn Andreu Vila, costà més que totes, que per al convent
no éran de proﬁt algú, y ell fonch tant savi, que no volgué contribuir
en gasto ningú, sinó que li pagassen las bulles que·s traurien per ell.
Veritat és <que> ab aquest gasto s’i conta una bulla que·s tragué de
Roma per la unió de la torre que té aquest monestir davant Moncada
y caya en la rodalia de aquella rectoria. Y ab aquesta occasió y ab
llicència del rector de Moncada, Sa Sanctedat uní esta h
heretat y torre
ab la rectoria
a y terme de Sanct Pere de Rexach, que també
tam
fonch un
boníssim pensament
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perdían cada any noranta lliures de renda, que era cosa de consideració. A més de axò, se feren molts gastos en la rectoria per occasió
de moltes obres perquè, com diguí, lo rector passat, mossèn Andreu
Vila, era de un humor extraordinari y, axí, com se li antojava, feya les
coses a tort o a dret. Y axí, estava tota aquella casa arruynada y casi
per a caure, que fonch necessari reparar la sala, lo cellerer, cisterna
y quasi tot.
Però acabant-se-li la vida al rector, que fonch en l’any de 1587,2486
com veurem en lo primer trienni del pare fra Gerònym Ezquerra, se
acabà aquell vectigal y·s consumí aquell sobreòs tant pesat per aquest
convent y començà a gosar dels fruyts de dita rectoria, que se arrendà
en cent y trenta lliures, y aprés en cent y quoranta y en nostre temps en
cent sinquanta lliures. Per ont se veu lo proﬁt y utilitat que ha resultat
de semblant unió; y aver també millorat en lo que toca a la servitut,
per no aver de passar lo riu quant van allà los religiosos a predicar
y confessar; y també per ser los feligresos gent honrrada y tinguts en
bona reputatió y fama, lo qual no concurria quant lo convent tenia la
rectoria de Moncada.
Lo qual, tot, se ha de agrair, primerament, a Nostre Senyor Déu
com a primera y universal causa, a qui omne bonum, etcètera;2487 y
secundàriament, a la bona diligèntia del senyor cardenal don Pedro
de Deça y al pare prior, fra Miquel Mongia, per aver-lo sabut tan ben
granjear y tan ben encaminar lo negoci y en aver tingut tan gran ànimo
en empendre cosa que avia de costar tanta summa de diner.
En agrayment
y
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llines, perdius, vedelles y de altres coses de regalo, que no les tinch en
la memòria, que fonch cosa molt mirada y notada en Roma, axí per
lo valor del present, que era costós, [p. 404] com per lo orde en què·l
portaren a casa del cardenal, que no degué ser per los carrers més
desats de Roma. En ﬁ, ell degué ser tal que, puix lo pare fray Andrés,
que·l féu, estava content, conforme ell escrivia, que podia aparèxer
davant persones. Y què maravella, puix ell no u pagava de sa bossa.
Vingueren les bulles d’esta unió a 5 de octubre de 1581, la exequutió de les quals venia2490 remesa a don Garau de Paguera, canonge
de la seu de Barçelona, al qual supplicà lo pare prior se servís de
posar en effecte dit negoci. Y ell respongué que de molt bona gana y
que, estant ab salut, ell faria lo que Sa Sanctedat manava. Però com lo
pare prior véu que estava mal y en contingèntia de no curar en molts
mesos, segons los axaques que tenia, determinà de juntar lo capítol
de sos religiosos y digué’ls lo que passava; y que ell avia mirades les
bulles; y que entre les demés clàusules n’i avia una en particular en què
deya lo papa que lo convent pogués pendre possessió de la rectoria de
Sanct Pere de Rexach per si matex, que també fonch altre favor molt
particular; y que, essent axí, no li parexia que y avia necessitat de que
esperassen que lo senyor canonge don Garau de Peguera estigués ab
salut. Però que, ab tot axò, desijava saber la voluntat del convent, lo
qual fonch de parer que promptament prenguessen possessió, perquè
no s’i posàs algun impediment y destorb.
Y demanant lo pare <prior> a qui volían ses reverènties se fes
procura, que era necessària per a pendre posessió, /y/ tots digueren
que no y avia
a per a què fer-la a altri, sinó a ell matex. L
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Aquesta rectoria ha ya vint anys2491 que la governa aquest convent
ab molta pau y quietut, procurant en fer la servitut ab molt cuydado
y diligèntia, confessant y combregant als temps ordenats per la sancta Iglésia y tenint en ella capellans honrrats de gran exemple y bona
vida, de què estan los feligresos molt contents. Ni may lo convent ha
volgut moure ni continuar algú dels vint-y-dos plets que portava ab ells
lo últim rector que tingueren, per lo qual estava tant mal quist d’ells,
ans bé·ls tracta ab amor, com fa lo pare al ﬁll, y ells se mostren molt
agraïts. Nostre Senyor ho conserve molts anys. Amén.
[p. 405] La2492 segona persona principal que gosà de la hostelaria
nova que lo pare prior avia posada en concert y en son punt fonch
lo cardenal Alexandre Riario, a qui avia enviat lo papa Gregori 13
per llegat a latere en Espanya al rey Phelip segon de aquest nom, que
/com/ avia poch que avia pres possessió del regne de Portugal, que li
pertanya per mort del rey don Sebastià, son nebot, sense tenir ﬁlls,
aprés del qual tingué aquell regne lo infant don Henrich, honcle del
dit rey don Sebastià, que morí prest per ser ya molt vell. Y axí, mort
lo nebot y son honcle, lo cardenal don Henrich, li pertanya lo regne
de Portugal a nostre rey de Castella, don Phelip, com se declarà en
moltes audiènties y universitats, axí en Espanya però fora d’ella. Ab
tot axò, perquè no·s perdés per descuyt, com lo últim rey de Portugal
/que/ morí cardenal, volgueren dir alguns que aquell regne pertanya a
la Yglésia y que, per ço, lo papa envià al dit llegat Alexandre Riario a
Espanya per deduir sa justícia.2493
Però sia per assò o per allò, poch nos importa saber la causa
de sa vinguda.
a. Lo que·ns fa al cas és que, quant tornà de Castella y
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de juliol ﬁns a 8 de setembre de l’any 1581, que foren sinquanta dies.
No sols lo dit cardenal y tota sa gent, però encara molts espanyols que
anaven a Roma procuraren acommodar en altres aposentos lo millor
que pogueren, y en particular al senyor Francisco Guerrero, mestre de
capella de la yglésia major de Sevilla, al qual lo cardenal feya molt favor
y regalo, menjant en sa taula y anant de ordinari ab sa companyia.
Y fonch Nostre Senyor Déu servit que en tot aquest temps tots
tingueren molta salut y lo matex cardenal la tingué tant cumplida, de
què se espantaven los seus criats. Y afﬁrmà monsenyor Marcello Bufalo,
que era un auditor de Roma2494 que anava ab sa companyia, que avia
quatorze anys que seguia a dit senyor cardenal, que la gota lo tractava
tan mal, que no·l dexava caminar, sinó que l’avían de portar ab una
cadira; y estant en esta casa, dins breus dies anava per ses cames,
encara que ab un gayato en la mà, y digué moltes voltes missa y donà
órdens a sos criats. Y axí, per aquest respecte estava ell y sos criats
molt alegres y contents, lo qual mostrà lo cardenal en moltes occasions.
Y gustava de anar-se’n al refetor a dinar ab los religiosos. Y encara que lo seu dinar no2495 estigués aparellat, no se li donava molt,
que sols se contentava de la2496 pietança que donaven a cada religiós,
y deya: “Portate me de la vostra menestra, que non2497 voglio altro”. Y
ell també convidà y donà a sopar dos o tres voltes a tot lo convent
debaix [p. 406] del parral, junt a la font de l’abaurador, del qual lloch
ell gustava molt, axí per la frescura del parral com perquè cayen dos
colps de aygua en aquell çafareix. Y avent-hi alguna quantitat en lo
matex çafarex2498 de peix, feyen pescar alguns y tenie’ls2499 allí davant en
una conca gran
manava
an de aram ab aygua. Y aprés, quant se n’anava,
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per fer las provisions de sa casa y per anar y venir lo majordom de
Barcelona al monestir. Del qual matxet hi agué prou qüestió si lo
cardenal lo avia donat al pare prior o al monestir, com veurem2501 en
son propri lloch y temps.2502
També2503 donà un monte calvari, pessa prou curiosa, que la presentaren al matex cardenal en Sevilla. Però perquè se rompé lo christo
que estava enmitx al temps que l’embarcaren en la galera y·s gastaren
algunes altres cosetes, digué lo cardenal que·l dexassen assí, en casa.
Y pensant que ab facilitat lo vendrían, lo pare prior li féu fer un
christo de nou. Y vist que no·s trobava comprador que donàs lo preu
que merexia, procurà lo pare prior del virrey, qui llavors era lo duch
de Terranova, que·l traguessen a llista per preu de tres-centes lliures
o ducats. Però com los albarans que·s posaven eren de gran preu, que
cada hu avia de ser de sis reals, no trobaren a penas qui posàs dos
nomanuscrit Y axí, dit monte calvari se resta ﬁns vuy en casa, que no
s’és empleat en cosa alguna, y està casi com a cosa perduda.2504
També dexà algunes alajes de casa que no las avia menester en
galera —y per ventura2505 serviren més de ambaràs que de proﬁt algú.
Entre les demés fonch un llit, que ﬁns vuy li diuen lo llit del cardenal
y la cambra on2506 estava li deyen la cambra del cardenal. Dexà algunes caxes buydes que vuy servexen de tenir roba en la hostelaria. Al
temps que estigué en casa rebé un present que li enviaren de Sevilla
de conﬁtures, olives, sorra y altres coses, del qual participaren los religiosos algunes vegades de les olives y sorra; y los malalts, qui aprés
succeyren, tingueren ventura de les conﬁtures perquè eren molt regalades. Y en assò
Veritat és que lo
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la cruzada y no sabem si foren de les llistes o de la cruzada. Però de
ont se vulla que fossen, elles foren molt ben vingudes.
[p. 407] Altra persona de major qualitat y tomo, y per ventura
de la major que y ha aguda may en lo món acerca de la noblesa de
la sanch y linatje, estigué aposentada en esta hostaleria y en temps
del pare prior2510 fra Miquel Mongia. Esta persona fonch la emperatriz
dona Maria, ﬁlla de l’emperador Carlos quint; neboda de l’emperador
don Hernando, germà del dit emperador Carlos quint, que li succehí
en lo Imperi aprés de la renunciatió que féu d’ell; muller fonch esta
senyora de l’emperador Maximiliano y mare de tres ﬁlls que foren
emperadors;2511 germana del rey de Espanya, don Phelip de Àustria,
y mare de la reyna de Espanya, dony·Anna de Àustria, que fonch la
quarta muller ab qui casà lo nostre rey Phelip segon de Castella.
Esta senyora venia de Alemanya a Espanya, a ont se era criada,
lo qual ella desijava molt temps avia per a gosar de quietut y pau y de
la gran christiandat que y ha en ella. Però no fonch possible alcançar
una cosa com esta ﬁns a tant que morí son marit, Maximiliano. Y
axí, aprés que fonch viuda, escrigué a son germà, lo rey Phelip, que
donàs orde en assò. Y ell, com a christianíssim, se folgà de assò y per
donar contento a sa germana li envià lo aparell de galeres y lo demés
necessari per a son camí.
Y en la mar la pobre senyora passà grandíssima borrasca en lo
golf de Leó y, animant-la Joan Andrea,2512 que era capità de las galeras
en aquell treball, li manà la emperatriz que, en arribar en terras de
son germà, q
que p
promptament
p
la desembarcàs,, lo q
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Andrea, que arribant a Coplliura, la posà en terra. Y ella
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en Barcelona, li vingué la cèdula de archebisbe de Sevilla, a qui avia
manat lo rey que vingués a rebre a esta senyora en Barcelona.2513 Y
com sabé que esta senyora avia de fer la festa dels Reys en esta casa,
ell se aposentà en la Pallaresa ab molta gent que venia ab sa companyia de il·lustre y principal linaje. Quant esta senyora vingué a esta
casa, que fonch entre dos y tres després dinar, isqué lo convent, com
és costuma a rebre persones reals, ab professó. Y a la ﬁ d’ella lo bisbe
de2514 Cuenca vestit de pontiﬁcal ab sos assistents, lo qual féu lo ofﬁci a
las primeras vespres. Y lo dia següent ab grandíssim fausto y magestat
digué la missa, posant un aparador entre la sagristia y lo altar major
de diverses pesses de or y plata, que valia molts milanars, y cremant
sempre molts peuets y moltes cassoletes de diverses olors, que tenien
perfumada tota la iglésia y fora d’ella se sentia. Y acabant las vespres,
tot lo convent la acompanyà a la hostaleria.
[p. 408] Fonch cosa de veure la vinguda d’esta senyora, perquè
portava ab sa companyia molt<s> senyors de títol comptes, marquesos, barons y moltas damas per a son servici, a més de la gent de
la terra que s’era aplegada y anàvan seguint-la. Fonch ben menester
aquella nit y lo dia següent que los religiosos d’esta casa prenguessen
patièntia perquè, ultra dels aposentos comuns de las hostelarias alta y
baxa y enfermeria y altres racons, foren menester casi totes les celdes
dels frares per acommodar a moltes persones graves y de títol y los
religiosos agueren de passar quasi tota la nit, o la major part, sense
poder dormir, perquè estaven tres o quatre dins de una celda y lo llit
foren unes estores, que no y avia racó en casa que no estigués occupat.
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pri
2515
tenia occupada
da
don Joan de Borja y sa muller, que era
e majordom
major; en la 2ª estava lo cavalleriz y sa muller; en la última, dona
Maria de Lara
a2516 y dona Magdalena Armengol. La cuyne
cuyneta y la saleta
de la enfermeria
plenes
formigues. En la Obra
eria estaven p
l ne
le
nes de
nes
de dones
don
ones
es ccom a formigue
Nova y en los
os aposentoss a ella co
contiguos
ontiguo
os estava també una multitut

2513. No
o pot ser Alon
Alonso
nso de C
Castro,
ast
stro,
ro predicador
ro,
predicad
ca or i teòleg, mort l’any 1558, sinó
que el bisbe de Cuenca, i poster
posteriorment
arquebisbe
era Rodrigo
t iormen
te
ment a
ment
men
arqu
rq ebisbe
be de Sevilla i cardenal,
carde
de Castro. De fet,
prendre
possessió
Sevilla a Barcelona,
t, el 1582 va pre
pr
ndree p
ossess
oss
e ió de ll’arquebisbat
ess
’arquebisbat de Sev
on Felip II li havia
via manat viatjar
viatj
atjar per acompanyar
atj
accom
omp
mpanyarr l’emperadriu Maria (Quintín ALDEA,
m
Tomás MARÍN i José
osé VIVES, Diccio
Diccionario
io
ionar
ona
nario
nar
io
o de
de h
his
historia
istoria
tor
oria
i ecl
ec
eclesiástica
cles
esi
s ástica de España, vo
vol. 1, p. 381-384).
2514. Segueix
gueix Còrdova
a enc
eencerclat
nc
ncerc
eerc
rclat
rclat
la
at p
perr una
pe
una
na lín
llínia
lí
ia de traç discontinu
discontinu.
on Joan de Borj
or a,
a esc
crit al
a ma
m
rge es
esquerre per una mà diferent de la de
2515. Don
Borja,
escrit
marge
l’autor.
2516. Maria
aria Manrique de Lara, ﬁlla d’Antonio Manrique de Lara,
Lar segon duc de
Nájera (Alberto GARCÍA CARRAFFA
F i Arturo GARCÍA CARRAFFA
F , Diccionario heráldico
h
y genealógico…, vol. 46,
6, p. 200-201).

634

CARLES DÍAZ MARTÍ

de dames y senyoras y criades suas que no y cabían. Y feren gràtias a
Nostre Senyor los religiosos d’esta casa com no estigueren en ella sinó
una nit, que si foren moltes, la patièntia se acabara y la casa restara
feta una establa o, per millor dir, unas necessàrias, segons lo que passà
en una nit. En ﬁ, gent de palàcio.
Lo matex dia dels Reys, tantost en aver dinat, se n’anà esta senyora, estant la casa en2517 aquella hora /la casa/ plena de dones, que
no cabien en los claustros, que parexia se eren despoblats los llochs
circumvehins per a venir a veure la emperatriz. Y no me’n maravella,
que pocas vegades se veuen semblants persones per assí. Aquella matexa tarda arribà dita senyora a Barçelona de molt bona hora, a ont
la reberen com sol aquella ciutat rebre semblants persones reals, y li
dexaren per passar son camí alguns milenars a may tornar, que segons
se entén, may la ciutat de Barçelona fa presents ni donatius, sinó a
son propri rey y senyor. Y per ço, a títol de manlleuta li donaren estos
milanars. Però may los demanàran.
No féu esta senyora mercè a esta casa de cosa ninguna, perquè
venia ella tant pobre, que més tenia necessitat que la socorreguessen
que no ella als altres. Lo pare prior tingué particular cuydado2518 en que
se li fes algun regalo de prompte, encara que no fonch de molta entitat
ni de importàntia, perquè no foren sinó unes quantas mantegadillas
que feren las monges de Sanct Pere de Barcelona, altres plats y servicis de rayms, altres de magranes, altres de taronges dolces y agres,
presents de pobres religiosos —y feren lo que pogueren y no lo que
volgueren—, de manera que foren sis plats grans. Y sis religiosos, al
temps que ella
presenla estava assentada y ya per a començar a dinar,
d
taren a Sa Magestat aquella ninyeria.
[ 409]
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menjaven aquelles ninyerias, no mirant si perdían sa auctoritat, que
és tan estimada en Espanya.
Ya avem vist quan ben empleat estigué lo treball y gasto que féu
lo pare prior en posar a punt la hostelaria y Obra Nova y quant prest
la gozaren las personas de qui poch ha férem memòria. També és
rahó digam altra diligència que féu dit pare, que entench fonch tant
accepte a Nostre Senyor Déu, y per ventura més que no la primera: y
és que posà en orde2519 lo hospital per a que los pobres de Jesuchrist
tinguessen aposento convenient en esta casa, puix ya n’i avia per los
richs y per a personas que d’elles en lo món se’n fa molta estima. Y
per ço, comprà màrfegues, matalassos y travessers que costaren molts
reals, y particularment féu comprar sis ﬂassades que li costaren quatorze
lliures y vuyt sous, cosa fonch de gran ediﬁcació y exemple. Y plaguera
a la divina Magestat que·s poguera conservar, però ya los pobres no·s
poden dir sinó belitres, al manco la major part d’ells, puix com altre
cosa no poden fer, furten les cordes dels matalassos y tot ho arruynen.
Per2520 no tenir aquest convent veracreu, sinó una molt xica, que
la posen en los peus del christo2521 quant fan la adoració de la creu lo
dia del Divendres Sanct, determinà lo pare prior de fer-ne una rahonable y donà-li occasió de fer-la una mare de un religiós d’esta casa
que·s deya lo pare fra Miquel Vilar, perquè quant morí, dexà en son
testament un llegat de quinze lliures per fer un reliquiari. Però com
era poca la quantitat, determinà la communitat de fer dita veracreu,
posant lo demés que costaria de l’ordinari de la casa, y que posassen
al mitx una creueta2522 de or ab lignum crucis que era un pectoral que
fonch del bisbe
mans y la plata,
be Ubach, de manera que costà, entre les ma
quoranta lliures
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[p. 410] Una obra féu lo pare prior que, encara que no fonch
de molt2524 cost ni s’i gastà molt diner, però fonch molt acertada y
a propòsit, a judici quasi de tots quant la veuen. Esta obra2525 és lo
refetoret, que està entre lo refetor major y la cuyna, lo qual està molt
accommodat per a quinsevulla persona, axí per tenir la cuyna prop, de
ont se poden donar las viandes calentes, y lo pou està més prop que
no de la Obra Nova. A més de axò, se llevà un notable inconvenient
que y avia abans: que molts hostes, axí seglars com religiosos, avien de
menjar en lo refetor major, a ont no guardaven lo decoro y silenci que
demanava lo temps y lloch y, en descompondre’s algun tant en parlar
alt, se sentia de tot lo claustro.2526 Lo qual cessà ara, que per tart que
vinguen los hostes, los poden acommodar en lo refetoret.
Tingué lo pare prior acerca de assò gran resistència de alguns que
són semblants a altres que·s2527 donen entenent que no y ha cosa ben
feta, sinó la que ix de ses mans. Però puix ell tenia la major part del
convent, donà a càrrech a un donat, que·s deya Francesch del Castillo,
que tenia particular habilitat y executió en derrocar, que posàs mà a la
obra. Y ell fonch tant diligent, que ya una matinada abans de prima
estigué per terra lo que avia de enderrocar. Y aprés ab dos paraules
posaren a punt dit refetoret, que era cosa molt fàcil, puix tenien al
mestre de cases, que era un frare llech, com ya diguí en altra occasió. La qual obra ha reexit tan bé,2528 que no sols paregué bé als qui
de principi vingueren bé en que se executàs, però encara als qui més
contraris feyen los paregué millor.
Altra obra
bra féu, no tan acertada com la que poch h
ha me dex de
dir, ans tant quant2529 aquella fonch accepta<da> y acert
acertada, aquesta
fonch odiosa y murmurada: y és que per persuasió de un religiós dels
més ancians de casa, que era mestre de la capella y era lo organista
major, que·s deya lo pare fra Galceran Garbeller, volgué fer adobar lo
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aquesta obra, perquè digueren que avia adobat lo de Nostra Senyora de
Montserrat y aprés se entengué que l’avia afollat, com féu del nostre.
Aquest remendó era un italià o venecià, lo qual, en començar a
fer la obra, la primera cosa que féu fonch en desfer tot quant y avia,
perquè no li faltàs feyna de molts dies y, si acàs li diguessen que u
dexàs, no poguessen ﬁns a tant ho agués tornat a son punt. Aprés
entengué en fer tres manxes, de què y avia extrema necessitat per
ser les velles molt dolentes, y féu [p. 411] les noves pijors, que avien
menester un bastaix que les manajàs y encara l’orgue no tenia lo vent
que era menester. Y en lo orgue no y féu cosa bona, sinó rentar-li la
cara y donar llustre a las ﬂautes foranes perquè pareguessen noves.
Y en assò se gastaren passades de vuytanta lliures en diners —y
crech yo que foren molt més, perquè no·m só volgut detenir en2531
contar moltes menudències que·s troben en los llibres—, y en assò
no s’i conté la despesa del fuster que treballava ab sa companyia y
la de l’organista, lo qual se feya tractar com a un príncep, perquè no
volia beure sinó vin blanch y si lo almorzar que li portaven era de
fetje o cosa semblant, lo feya tornar a la cuyna y deye que li fessen
unes costelles en brases, y altres coses succehiren de aquest compàs.
Y fonch demasiada la paciència que lo pare prior y altres ofﬁcials
tingueren acerca de assò, que no·s pot negar que si en altre temps y
en altres subiectes cayguera lo negoci, prest se concloguera lo negoci
y no aguera durat tants mesos com durà. Y no·s pot negar sinó que
foren molt fàcils en creure un xarlotà vingut de la ﬁ del món sense
tenir experiència d’ell ni de ses obres y que per dicho de un frare se
abalançaren d
d’exa
prudència.
exa manera: no fonch acte de molta prudè
En ﬁ, lo
o mal fonch de manera que, com volgueren remediar-lo,
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per los regalos que li avien fets y tingué més forçes per tornar-se’n a
Itàlia, podent-se burlar de aquest convent. Assò servesque de exemple.
Encara2533 que se feren estos gastos, no per ço dexà lo pare prior de acudir a l’ordinari del vestuari, perquè·s trobe que compraren
dues estamenyes de Reus que tiraven sinquanta-y-tres canes, les quals
costaren setanta-sinch lliures. Altra pessa de estamenya [p. 412] de
Cardona que tirava trenta-quatre canes, que a rahó de onze sous valia
divuyt lliures y quatorze sous. També compraren una pessa de setzè
blanch que tirava tretze canes y costà quinze lliures y vuyt sous, de la
qual se’n feren alguns sayos y fassets, de què y avia molta necessitat.
També compraren una pessa de vint-y-quatrè blanch que tirava vinty-quatre canas, que costà sinquanta-tres lliures, y dos vintens burells
que costaren cent y2534 sinch lliures. També feren vint-y-dues canes de
torcaboques.
Alguns extraordinaris se li offeriren a pagar que feren bon forat
a la bossa, com fonch2535 aver de depositar sinquanta lliures per un
salari de un plet que aportava aquest convent ab la viuda Corneta de
una casa que estava al carrer dels Banys y abans fonch de mossèn
Francesch Pujasola, mercader, de què·s farà més llarga relació en lo
trienni següent. També per la matexa causa agué de pagar al notari
per lo procés original y per lo trasllat d’ell trenta-sinch lliures. Veritat
és que en son temps ne cobrà trenta lliures y quatre sous per rahó de
aquells bestrets.
També agué de pagar vint-y-sinch lliures y tretze sous per2536 lo
port de la Bíblia Règia
g q
que lo p
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casa d’El Escurial y tenia càrrech dels llibres de aquella2539 casa, pagà
per orde de Sa Magestat, y diu són a compliment de paga per los
llibres que lo pare fra Antoni Joan se’n portà d’esta casa quant anà a
Sanct Lorens. Y aprés se troba altra partida de deu lliures que pagà
lo matex pare, fra Joan del Ezpinar, y diu són per uns escrits y papers
se trobaren en los llibres del dit pare fra Antoni Joan.
Rebé lo pare prior alguns extraordinaris, entre·ls quals fonch hu
que quant fra Gerònim2540 Belloch féu professió, que fonch poch aprés
que lo pare prior fonch prelat d’esta casa, dexà un llegat de vint-y-sinch
lliures en son testament per a esta casa, les quals pagà promptament son
pare, del dit fra Gerònim Belloch. [p. 413] La mare del doctor mestre
Francesch Micó, metje d’esta casa, morí en aquest trienni y volgué2541
la soterrassen en nostra yglésia —y està en lo carner del mitx d’ella—,
de la qual sepultura ne rebé la communitat deu lliures. Tingué moltes
misses en son temps, perquè sols de dona Gerònima de Çúnyiga, que
morí en aquest2542 trienni, ne agué trenta lliures. Y estimara ell més
no rebre-las per aquest títol, perquè li fonch dita senyora devotíssima
y·l tenia per un sanct. Y per aquest respecte estigué ell en son palau
alguns dies ﬁns que morí y s’aconsolava de tenir-lo allí present.
De un prior o ministre de2543 les monjes de Junqueres, que era
un freyle de Uclés,2544 ne agué més de sexanta lliures. Tot lo qual ell
replegava per gasto de l’orgue, de qui poch ha diguí la hystòria del que
passava, y fóra molt millor aver-los guardats per altra cosa, puix avia
de reexir tant mal. Però lo seu intent era2545 bo y se li ha de agrair la
bona voluntat. Don Miquel Clariana y de Seva també li ajudà, que li
donà cent reals
als per aquest propòsit.
De un extraordinari és bé donem notícia, que no li pesà al pare
urador de que vingués, axí per lo que toca a la justícia,
prior ni procurador
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com no tenia subiecte ni forçes per a treballar, vivia a força de enteniment; y és que féu alguns diners de coses que eren sues. Y no tenia
casa ni alberg, sinó que, sabent que alguns pagesos tenían necessitat,
dexava’ls diners ab tots los avansos que podia, ya a uns, ya a2547 altres,
que eren molts distincts, y en caure les pagues, era molt solícit en anar
a cobrar. Y com la pobre gent no tenia què pagar, com sabien que ell
no tenia què menjar, deyen-li que restàs a dinar o sopar. Y l’altre dia
anava a casa de un altre y d’exa manera anava fent la passada, vivint de
mogolló. Y com tenia occasió de guanyar un real, no la dexava perdre.
Y com ell no sabia molts casos de consciència, descuydave’s de
fer alguns tractes, que no n’i avia molta, y particularment en Thous,
a ont y avia gent molt necessitada, entre·ls quals no faltà qui l’acusà
de usurer. Y anant allà lo pare fra Montserrat Caxa,2548 qui era procurador, ab companyia del senyor misser Miquel Pomet, qui era advocat
de aquest convent, proseguint lo orde de justícia, provaren-li lo cars y
demanaren-li si·s volia defensar d’ell o sostmetre. Y ell, com a prudent,
elegí més sostmetre’s y llavors lo asessor lo composà en que pagàs cent
y sexanta lliures. Però lo pare procurador fonch tant piadós, que de
tot lo remeté, sinó de sinquanta lliures, que foren sinquanta cavalls
en aquella occasió.
[p. 414] Tingué2549 lo pare prior grans rebudes de venedures perquè
foren al peu de vuyt-centes y noranta lliures, y lo principal fonch de
llenya, perquè donaren en una trassa que era molt bona y no·s trobe
altre inconvenient en ella sinó que se’n fa massa via en lo bosch. Y era
que, sense posar ningun gasto de part de la communitat ni de despesa
ni soldades de mossos, venían la llenya de forn a sou la càrrega y los
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domínica in albis,2550 que fonch a 10 de abril del matex any de 1580;
y al cap de dos anys la cantaren lo pare fra Gerònim Ezquerra, en lo
segon dia de Pascua de Resurrectió, y lo dia següent, lo pare fra Pere
Garriga; y la domínica in albis, lo pare fra Ambròs Sanxo; y pochs
dies aprés, lo pare fra Gerònim Torroella.
En lo primer any de son priorat, que fonch en l’any de 1580,
succehiren uns catarros generals2551 —y al que se entengué, foren quasi
per tot lo món— y cabe<re>n tan bona part a esta casa, que quasi tots
los religiosos d’ella estaven en un temps mals, si no foren dos o tres.
De manera que no·s podia seguir la communitat y las horas canòniques
deyen quatre o sinch religiosos dels que al principi caygueren en aquell
mal y tenien ya alguna milloria y més forçes, rezant en lo chor las
matinas de part de vespre, com si las diguéran en ses pròpries cases,
perquè los dos o tres que tenían salut y·ls dexà Nostre Senyor per
servir als altres tenían prou occupació en donar recapte als malalts,
que a penas tenían temps de dir son ofﬁci y hores, avent de acudir a
uns y a altres en ses celdes, que en la enfermeria no y avia lloch per
ser tants. Y la indisposició era de tant mala spècie, que donava una
febre terrible que·ls postrava notablement ab un dolor de cap tant vehement, que·ls feya desatinar quasi als demés —tanta era la fúria del
mal al principi—, y un desmenjament tant gran, que no sabían què
donar als pacients.
Entre·ls demés religiosos [p. 415] que caygueren en aquesta indisposició fonch lo pare prior y fonch de manera que li durà sinch o sis
mesos. Veritat és que no fonch sempre una spècie de mal, perquè al
principi fonch
h de la corrença, però aprés se li posà en una febra contínua, de manera
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temps, en què·s perderen molts ducats. Y per ço, restà la communitat
enderrerida de alguns centenars per falta de bon govern, perquè he
trobat que, quant acabà son trienni, fet lo càlc<ul>o y balans del que
devia la casa y lo que li devían a ella, restava deutora en dos-centes
sinquanta-dues lliures. Y com ell entrà per prior, la trobà sobrada en
dos-centes y noranta-una lliura, de manera que y agué de trench en
aquest trienni sinch-centes quoranta-y-sis lliures,2553 encara que podem
escusar aquest negoci en que se pagaren per la unió de la rectoria de
Rexach passades de set-centes lliures. Però com aquestes se podían
descontar de las rebudes de la llenya, que foren més de vuyt-centes,
no sé si la escusa és bastant.
Una falta notable he advertida en aquest trienni y és que, a la ﬁ
d’ell, no y ha estat de com restava la casa en lo Llibre de la Caxa, com
se troba en altres triennis, per a saber los grans que dexava de blat y
civada, vi y altres coses, si no és del que toca als diners. Y donen rahó
de assò los caxers, juntament ab lo pare prior que li succehí, que no·s
féu aquesta diligència perquè lo pare prior, pochs dies abans que acabava son trienni, se n’anà a Thous ab hu dels caxers; y no tornà ﬁns
al darrer dia que ya acabava son ofﬁci; y que llavors no y avia temps
per a posar estes coses en concert, particularment que lo caxer major
no era molt pràtich d’estes coses ni era molt curiós ni sol·lícit en assò.
Quant més que y avia altra embaràs —que no sé yo com se podia
enllestir lo demés si aquest no·s desembaraçava—: y és que, per no
llevar-se bé lo pare procurador ab lo pare prior, no sé quines occasions
li prengué per les quals lo privà de son ofﬁci. Y axí, ell no pogué donar
sos comptes, com era rahó, y avia de gastar en son lloc
lloch lo caxer. Y
com ell rebia
a y gastava y no tenia molta clarícia de son natural, no
podían les coses
ses anar molt distinctes y clares. Y axí, restaren
resta
les coses
de la manera
a que tinch dit, ab prou confusió, y lo arquero
arqu
faltat en
quatorze lliures
res y altres embaraços.
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de assí vingué a formar gran escrúpol de consciència que no·s podia
sustentar aquell home en aquell ofﬁci per lo mal exemple que los altres ne rebien y altres rahons semblants. Y de assò prengué parers y
opinions de juristes y theòlechs y aprés determinà de tractar aquest
negoci ab lo convent, dient los fonaments que tenia; y las consultas
que avia fetes acerca del cars y que li aconsellaven que en ninguna
manera podían sustentar-lo en aquell ofﬁci ni uns ni altres; y que lo
balle tampoch lo podia tenir.
Però per més rahons que lo pare prior deduhí, no feren ninguna
mella ni pogueren inclinar al convent que traguessen lo balle de son
ofﬁci, entenent que los que procuraven assò eren malèvols y maliciosos; y que·l volían traure de l’ofﬁci perquè vèyan mirava per la honrra
del convent; y que les maldats que deyen d’ell no las podían provar
ni hi avia tal; y que lo convent tenia obligació de mirar per sa honrra
y castigar als qui parlaven contra ell sense fonament ningú; y que no
era rahó que los qui servexen a la senyoria ab tanta ﬁdelitat los agen
de llevar los càrrechs sense tenir més fonaments y més proves, perquè
no trobarien qui volgués exercir tals càrrechs, que ya de si són penosos, de poch proﬁt y de molta inquietut. Axí que lo convent fonch de
contrari parer y en ninguna manera se adherí a la voluntat del pare
prior. Lo qual, com ell tingués per gran escrúpol de consciència, volia
de potència absoluta llevar-lo de l’ofﬁci y, per ço, tornà a consultar y
portar papers.
Però no aproﬁtà cosa alguna, perquè li advertiren que ell no u
podia fer sense llicència del convent ni lo convent sense sa voluntat,
per ser dos caps
assò. Y axí, resaps distincts, y que no perdés temps en ass
tà la cosa indecisa
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a son contento, fundant-se en que lo cardenal digué de paraula que·l
donassen al pare prior. Lo convent pretenia que era d’esta communitat.
Totavia, com lo pare prior tenia la mà en la farnera, en lo ínterim ell
vené lo matxet a mossèn Luís de Claramont, senyor de la Figuera;2556 y
ell prengué lo preu, que no sé si foren trenta-quatre o trenta-sis lliures;
y d’ellas ordenà o pagà alguns llibres que avia comprats.
De què·s tingué per agraviat aquest convent. Y per ço, demanà
en lo capítol general de 1582 que declaràs lo difﬁnitori a qui pertanya
y declarà que en favor del monestir. De la qual sentència no·s tingué
per content, sinó que féu lo pare prior una informació de nou per a
nostre pare general, dient que era seu. Y dit general remeté lo negoci
als conﬁrmadors de la futura electió y lo que ells determinaren se
veurà al principi del trienni següent. Y axí, assí no tinch per a què
detenir-me més, sinó concloure aquest y dir que fóra molt millor que
no se n’aguera parlat més del negre matxet, sinó que des del primer
dia lo agués donat a la communitat y no aguera causat tantes alteracions y inquietuts, que no servexen a cosa bona. Y aquesta no serví
sinó a que quasi tots restaren descontents y desasosegats ﬁns a tant
que Nostre Senyor fonch servit de enviar ministres de la orde, que
com a persones prudents y discretes, procuraren que tot se remediàs
de la millor manera que pogueren.
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[p. 418] Primer trienni del pare fra Lorens Daviu2557 {1582-1585}
No vingueren los pares conﬁrmadors tant prest com aguera volgut
aquest convent per estar las cosas de la manera que poch ha diguí.
Y axí, estigué sense prior des de deu de setembre ﬁns a 28 del matex. Però en venir dits pares —que foren lo pare fra Diego de Yepes,
profés de la Sisla de Toledo,2558 que aprés fonch prior d’El Escurial y
aprés confessor del rey Phelip segon,2559 y mort aquest rey, lo féu son
ﬁll Phelip terçer bisbe de Taraçona per ser persona de grans parts y
valor; lo companyó fonch lo pare fray Martín de Pamplona, profés de
Sancta Engràcia de Çaragoça, que avia poch estava conventual en2560
esta casa—2561 y entrant en electió, isqué prior lo pare fra Lorens Daviu, profés d’esta casa y natural de la vila de Mataró, lo qual acabava
de ser prior de Vall de Hebron2562 set o vuyt dies avia, avent regida y
governada aquella casa ab gran prudència y religió tot son trienni
y fonch de manera que en la visita general no tingueren los visitadors
que rependre a penas cosa xica ni gran, axí en lo prior com en los
frares, que per ser la primera vegada que fonch, fonch cosa de notar.
Tenia en aquesta occasió que·l feren prior en esta sa casa deset anys
cumplits de hàbit.
Donaren-li
n-li2563 per vicari al pare fra Montserrat Caxa, que acabava
de ser-ho en lo trienni passat. Y fet assò, sobresegueren lo negoci y
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per aquesta causa un propri a nostre pare general, supplicant-lo se
servís de donar poder als pares conﬁrmadors per a que averiguassen
aquest2564 negoci y visitassen la persona del pare prior passat, lo qual
concedí nostre pare general.
Y ells declararen que estava mal privat dit pare y també que lo
matxet, o lo preu d’ell, que donà lo cardenal Riario pertanya a esta
casa y no al pare fra Miguel Mongia. Per los quals negocis y altres
coses que se acummularen, lo desterraren en Sant Miguel de los Reyes
de València, a ont perseverà.2565 Però may se li assentà lo negoci que
lo matxet no fos seu y, axí, al temps de la visita general, que fonch
aprés de assò, al cap de dos anys, /y/ demanà llicència a nostre pare
general per a venir assí des de València y insistí altra vegada a que li
adjudicassen lo preu del matxet.
Però no isqué ab sa pretensió, sinó que de pura compassió y
llàstima li manaren donar los pares visitadors tretze lliures per lo que
avia gastat y avia de gastar per tornar-se’n a València y no perquè se
li deguessen per rahó del matxet, perquè sempre se tingué per cert
que tot lo que lo cardenal donà fonch en agraïment del servici y bon
aculliment se li avia fet en esta casa; y per lo que ell y sos criats
avían gastat en di-[p. 419] verses coses; y no per lo que lo pare prior
avia fet per sa persona, que cosa clara era que la hortalissa, fruytes
y altres coses semblants de què ell y sos criats se serviren y la roba
dels2566 llits, que no éran del pare prior, sinó de la communitat, y axí,
la recompensa o remuneració a la communitat se avia de fer y no al
pare prior en particular.
Quant més que si lo cardenal entenguera que lo pare
par prior2567 no
era ﬁll d’esta casa, no li passara per lo pensament donar
donar-li un matxet
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ell tenia intent
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Axí que, asentades estas cosas del pare prior passat y declarat per
los pares conﬁrmadors que la privació del pare procurador passat era
nul·la y que bé podia ser elegit en procurador,2568 entraren en electió y
elegiren al matex pare fra Antoni de Nágera en primer procurador. Y
perquè advertiren que en lo trienni passat, y ya abans, se avien seguits
alguns inconvenients, y prou grans —que estant absent lo procurador,
que és forçat moltes voltes, agués de gastar y rebre juntament lo caxer—,
determinaren que fessen segon procurador, y que juntament fos cellarer, per a que en absència del primer gastàs lo que seria2569 menester.
Y axí, elegiren en segon procurador al pare fra Luch Carbonell, que
avia pochs dies avia acabat lo temps de la escola, que no tenia sinó
set anys y un mes de hàbit, y avia ya exercitat lo ofﬁci de cellerer dos
anys o aquexos. Caxers foren lo pare fra Francesch Talet y lo pare fra
Pere Garriga, tots dos gent jova, que no passaven de nou anys de hàbit,
però pràtichs en comptes y curiosos, com se veurà en altra occasió.
Per les occasions que tinch dites, se detengueren los pares conﬁrmadors en aquesta casa molts dies y·s gastaren molts reals que·s
pogueren escusar de alguns dies atràs: la conﬁrmació del pare prior
fonch a 28 de setembre de 1582 y ells se estigueren assí ﬁns passat
Tots Sancts, menjant y bevent a costa de altri.
Donà2570 lo pare prior en aquest trienni l’hàbit a sis religiosos.
Lo primer d’ells fonch fra Francesch Morell, que era fuster y mestre
examinat en Barcelona, natural de la vila de Sanct Feliu de Guíxols.
Lo segon fonch lo pare fra Joan Riera, també natural de la matexa
[p. 420] vila de Sanct Feliu, lo qual, quant féu professió, dexà a esta
casa lo que veurem en son lloch y temps.2571 Lo terçer fonch
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de lleys y alguns expositors d’ells, com las obras de Bàrtol y Paulo de
Castro2573 y altres que estan en lo primer banch entrant a mà dreta.2574
Lo quint fonch lo pare fra Gabriel Torres, natural de Barcelona, que
escrivia admirablement de diversa manera de lletra, y particularment
lletra de2575 chor. Lo qual escrigué dos llibres grans de la semmana
sancta ab totes aquelles caplletres y correguí molts altres dels llibres
vells que y avia. Lo últim fonch lo pare fra Damià Vicents, natural de
la vila de Sanct Feliu de Guíxols, que tenia rara habilitat de pintor,
del qual està plena la casa de imatges.2576 Y féu molts retaules en la
iglésia, axí la major com altres, y las estacions del claustro, com se
dirà en sa occasió.2577
Una de las primeras cosas en què entengué lo pare prior fonch
que lo estudi, de què ell fonc molta2578 part que en los triennis passats
se posàs, passàs avant. Y axí, acomanà al pare fra Gerònim Ezquerra
que llegís la theologia, començant la primera part de sanct Thomàs,
y donant orde en que cada dia se tingués conclusió del que se avia
llegit lo dia abans, avent-la de sustentar cada hu per son orde y altre
que avia de argüir contra ella y aprés los que volguessen; y de més en
més, unas conclusions de tot lo que avia llegit. En lo qual exercici se
aproﬁtaren molt los estudians sense gastar un real en enviar-los fora
casa, en la qual an servit lo que an pogut. Y entenent assò en Vall
d’Ebron, enviaren assí al pare fra Pere Garreta, que puix avia ya oyt
lo curs de arts, no dexaria de aproﬁtar-se en tant bona occasió. Y sols
ab la theologia que ohí en esta casa alcançà ubique per a predicar.
Tantost2579 que las cosas d’esta communitat estigueren en concert,
agué lo pare prior de anar a la rectoria de Rexach, perqu
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reparat alguna cosa, [p. 421] però no fonch de manera que·s poguera
remediar tanta destrossa y ruyna. Veritat és que era cosa que lo pare
prior no la podia pendre ab paciència, considerant que no se’n treya
algun fruyt, ni conﬁança mentre lo rector viuria de cosa semblant, per
tenir ell fructus pro pensione, pasejant-se per Barcelona sens cuydado
de cosa alguna sinó, en ser cayguda la paga, venir-la a cercar assí, la
qual nosaltres li cobràvem y ell ab les mans rentades la prenia.
Y no sols no·n trèyan fruyt, però encara y tenien en la rectoria
un capellà que residia en ella y los diumenges y festas anava un frare
a dir-los una missa, al qual capellà donaven deu o dotze lliures de soldada y algunes càrregas de vi per son sustento. Y que, a més de axò,
dels diners de la communitat se aguessen de fer obres y en un lloch
tant difﬁcultós, que còstan quasi tant de portar-hi los materials com
ells valen, era cosa, com dich, per al pare prior molt dura. Però a la
ﬁ, considerant que no·s podia excusar y que era gran nota de la casa
dexar aquella rectoria d’exa manera, determinà de posar en executió
la obra que era tant necessària, en què s’i gastaren molts reals a causa
dels materials, perquè de mans no foren molts a causa que lo frare
que era mestre de cases féu la obra, estant allí ab sa companyia un
religiós sacerdot y honrrat.
Per aquesta matexa occasió de la rectoria de Rexach agué de
pagar lo pare prior una gran quantitat, que per sa condició fonch una
cosa terrible, perquè ell pensava que ya los gastos de la unió estàvan2580
acabats, com també los demés de aquest convent. Però quant manco
se acataren, vingué nova que la bulla de la unió de la torre que esta
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nt Moncada era vinguda y que estava empen
empenyada en Barcelona per cent
nt y sexanta lliures, cosa que causà gran admiració
adm
a uns
y altres. Y estigué
tigué a punt lo pare prior de no cobrar-las y que no pasàs
tal unió. Però
ò aprés, com dormí sobre lo cars y ohí alg
algunes rahons
que convencían,
ían, determ
determinà
min
nà de
de tra
ttractar
ra
actar
cttar
ar a
aqu
aquest
q est negoci ab lo convent,
581
demanant com
m se avia d
dee regir en
n22581
assò.
asssò.2582
Y resolgueren
gueren que no·s
no·s podia
pod
od
odia
d a fer
fer altra
alt
ltra cosa sinó qu
lt
que se avien de
desempenyar aquelles bul
bulles,
u les, p
ul
puix
uix
ui
x llo
o rec
rector
ctor de Moncada era benèvolo
y content de que s’unís la
la2583 n
nostra
ostr
os
t a torr
tr
torra,
ra, que pertanya a la rectoria
sua, ab la dee Rexach; y q
que
ue p
per
e ventura
er
ventura
ra ne vindria alg
ra
algun altre que,
ell no·n
no
o·n
·n seria
sser
eerria content.
con
ontent. A la qual determinació
on
com nosaltress volrríam, ell

2580.
2581.
2582.
2583.

unió
nió de la torra
a d
de
e M
Moncada
onc
on
ncada
ad ab
b R
Rexach,
eexa
ex
x ch, escrit al marge dret.
Segueix
gueix aquest negoci ratllat.
assò
sò afegit a la interlínia.
Segueix
gueix re ratllat.

650

CARLES DÍAZ MARTÍ

se adherí lo pare prior, encara que no dexava de sentir un tant gran
colp com aquell de cent sexanta lliures. Però aprés, ben averiguat lo
negoci, entengueren que lo monestir de Vall de Hebron avia de pagar
certa part de aquesta quantitat per rahó de la bulla de l’altar privilegiat —y del de aquesta casa també se avia de pagar— y axí, no fonch
tant com pensàvem, que no foren sinó cent y vint-y-quatre lliures y
quatorze sous. Les pagà ab dos vegades.
Ab tot axò, era tant lo [p. 422] sentiment que tenia d’estos negocis y li coya tant aver de gastar y pagar sense cobrar ninguna cosa
de la rectoria de Rexach, que tractà molt de veres que supplicassen
al papa manàs que·s donàs certa portió y quantitat al vicari y capellà
que tenían en dita rectoria, per son sustento, dels fruyts que rebia lo
rector mossèn Andreu Vila. Però no fonch de algun effecte aquesta
pretensió del pare prior, perquè lo convent tingué ses pies consideracions, que foren, entre les demés, llevar occasions de murmurar, que
no·s podien escusar si assò venia en executió; y també que lo convent
avia promès al rector de donar-li los fruyts nets y límpios y, no fent-se
d’exa manera, era rompre la paraula de un convent tant honrrat com
aquest, que fóra molt mal cas y de gran nota, y particularment tenint
lo rector una condició extraordinària y peregrina, que aguera dites
maravelles sense tenir-ne llavor per a sembrar-ne.
En2584 Thous se agueren de fer algunes obres, particularment adobar
les taulades de les cambres, en què·s gastaren passades de sinquanta
lliures. En los molins de dit lloch se agueren de fer també molts reparos per respecte de les ruhines y grans inundacions de aygües, que
feren grandíssim
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Gran necessitat tenia la enfermeria de matalassos per aver molts
anys que no·ls avían2587 rebatuts ni tocats. Y axí, ab esta occasió féu
venir dos matalafers y comprà teles per fer màrfegues y matalassos
que costaren sexanta-sinch lliures y mija, de les quals se provehiren no
sols la enfermeria, que tenia tanta necessitat, sinó las hostelarias y las
celdas dels religiosos. També provehí las ofﬁcinas de llançols de lli ab
molta abundància, perquè se offerí ocasió que morí mestre Mates,2588
cunyat del pare fra Narcís Vergés, y volent vendre la viuda molts mobles [p. 423] de casa, /de la qual/ compraren molta roba de lli, com
foren tovalles, torcaboques y llansols,2589 per preu de quoranta-y-sinch
lliures. Ab aquesta matexa occasió compraren colors a la matexa viuda,
que segons judici del pare pintor fra Damià, que llavors era novici,
valían deset lliures, y serviren per lo matex novici, que ya pintava per
la communitat.
Y féu en l’any del noviciat lo tauló de la2590 ﬁgura de nostre pare
sanct Gerònim a la penitència, ab tanta diversitat de arboledas y estranyesas de lexos, que és cosa de veure. Y aprés, de profés, se posaren
quasi tots los taulons que estan als caps del claustro, comprant per
aquest effecte molt or y tenint algunes semmanes un fuster perquè
fes las guarnicions de dits taulons, de tal manera que lo pare prior
li donà pressa en que estiguessen a son lloch ans que ell acabàs son
trienni. Lo qual véu cumplit, si no fonch de hu d’ells, que no és poch
ornato d’esta casa y embelliment, que no y ha a penas persona que
no2591 guste de veure’ls.
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Ab2593 tant bona occasió que tenia esta casa per tenir pintor y
religiós, paregué als demés religiosos que·s tractàs de fer un retaule
nou, perquè lo que estava a l’altar major estava ya molt vell y tots
desijaven que n’i agués altre fet a la moderna. Y axí, tractaren ab lo
pare pintor que fes una trassa d’ell. Y perquè tots no agueren entesa
la trassa, féu lo pare fra Damià un model·lo y, portant-lo en lo capítol
davant tots los capitulars, ells determinaren que·s fes lo retaule segons
aquell model·lo, exceptat los graons, que·ls parexia éran demasiats de
llarchs y estaven molt prop de la rexa.
Y ab tot que en assò se posà remey y se executà promptament, y
asentaren dites grades y posaren a cada part uns balustres a manera
de unes troneras, com estan en Sanct Gerònim de Madrit,2594 totavia
aprés aparagué gran embaràs per ser lo lloch tant estret y apretat y que
occupaven demasiadament la capella major. Y axí, en l’any de 1601 se
desferen totalment los graons o grades de l’altar major y·ls posaren de
la manera que estan vuy. Y en lo demés del retaule lo pare prior en
aquest trienni donà orde en que s’i posàs mà, tenint en casa un esculptor y fuster que traballaven segons la trassa los donava lo pare pintor.
En2595 lo que més se gastà en aquest trienni fonch en una obra
famosa y de gran empresa, que a no tenir lo pare prior lo ànimo que
tenia, se fóra espantat sols pensar-la —y per ventura altres y agueren
molt més pensat que no ell—, y fonch que determinà de fer totes les
rexes que y avia en la yglésia, axí de la capella major com de les altres particulars, y estes que fossen de [p. 424] ferro, perquè estaven
las velles tan acabades y podridas, per ser de fusta, que ya no tenían
sinó parensa de rexes y un minyó ab una cossa ne ague
aguera rumpudes
quantes ne aguera
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Feren-se estes rexes ab tants avanços2598 y aventatjes, que fonch
cosa de gran trassa, perquè primer féu una ferreria, comprant tot lo
menester, com fonch enclusa, martells, estenalles, manxes, etcètera,
que li costà quinze o setze lliures; lo carbó feyen en lo bosch de casa,
tenint moços qui arrabassaven y cohían lo carbó; lo ferro, o la major part d’ell, féu venir de Ampurdà y·l desembarcaven en Badalona,
y tot lo que avían de guanyar lo mercader, axò se avançava per la
casa. Llogà un mestre examinat en Barcelona que portàs la fornal y
donava-li trenta reals lo mes y la despesa; y dos fadrins per a mallar
que guanyaven tretze o quatorze reals lo mes, y aquestos entengueren
en fer les vergues y carxofes de ferro y lo que ere de manco primor.
Però com se agueren de fer las portas y altres coses de més artiﬁci y armonia, féu venir a dos manyans molt pràtichs, los quals eren
parents de alguns frares de casa —deyen-se mestre Gabriel Sabater y
mestre Joan Torres y tenían casa en Barcelona—, los quals estigueren
en casa alguns dies treballant y donant orde en que los demés acabassen la obra ab la curiositat y perfectió possible y de la manera que
està al dia de vuy. Lo pare prior també procurà que los dies que estos
hòmens honrrats estigueren en casa que·ls regalassen com era rahó,
perquè ells no eren vinguts per interès xich ni gran, sinó sols per la
devoció tenían a esta casa y a sos parents.
Acabaren-se estes rexes, segons lo que yo he pogut conjecturar,
dins tres mesos, que fonch molta pressa —però tenia molta gent en
casa per esta occasió y gran despesa. Y aprés de ser feta,2599 judicaren
esta obra algunes persones expertes en set ﬁns en vuyt-centes lliures.
Però ab los avanços
vanços ab què·s féu, no·n costà per ventura quatre-centes,
q
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sèn Antoni Riera a aquest convent cent lliures per ajudar a pagar les
rexes de ferro que lo pare prior tenia intentió de fer y altres cent per
ajuda del retaule major d’esta iglésia, ab conditió que·s posàs en ell
la im[a]tge de sanct Joan. Tot lo qual tingué effecte, y particularment
lo de las rexes, que·s feren2602 de prompte, com vérem en nostros dies,
y ajudaren a comprar lo ferro, perquè en lloch dels diners provehiren
del ferro que fonch menester. Les altres cent lliures també les cobrà
lo pare prior en son temps y començà a fer lo retaule, com ya diguí.
També2603 posà en aquest temps lo christo que està enmitx de
la barana del chor, que també fonch dexa del dit pare fra Joan Riera, encara que una cortina y altres cosetes pagà la communitat. Per
occasió que un frare llech, que·s deya fra Pere Thomàs, dexà en son
testament, quant féu professió,2604 un llegat de vint lliures de què·s fes
un encenser de plata, determinà lo pare prior de executar la manda. Y
axí, féu un encenser tant principal y de tant pes, que ell y la naveta2605
costà noranta-quatre lliures. Estes se pagaren de certs diners que donà
un bisbe portuguès, de qui aprés se farà llarga memòria.
Per causa que les rexes de ferro estiguessen més fermes y encastades les barres travesseres2606 en la paret, la capella major se acursà
tres o quatre palms, perquè era més llarga y prolongada —que abans
se passava des de la capella de Sanct Miquel a la capella major sense
passar per dins de la sagristia; y lo matex se feya en l’altra part, que
des de la capella dels Goigs, sense entrar en la capella del<s> tres
sancts diacas o capella nova, se entrava en lo altar major—, per lo
qual fonch forçat aver de fer una porta al costat de l’altar de Sanct
Miquel per entrar
la que ix
ntrar en la sagristia, que abans no y avia sinó
s
a la capella major; y en la altra part, enfront de la porta de la sagristia, se féu [un]
n] portal nou per entrar a la capella nova; y al costat de
l’altar dels Set
et Goigs se ubrí altre portal per poder passar per totes les
díss
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ssim
im
m ttreball
reba
re
ba
alll a
frare
r
llech per ser les parets2607
capelles, que costà grandí
grandíssim
all fr
tan grosses y espesses.
Però lo pare priorr lo sab
sabia
bia
i p
portar,
ortar,
r, d
dee manera qu
que ab algunes
e li feya dona
n r als ve
na
vesp
sprres o d
sp
ninyerias que
donar
vespres
dee matí a esmor
esmorçar —perquè
no gustava dee carn bullida
bullida,
d , o fo
ffossen
foss
ossen
sseen
ss
n enxo
enxovas
ovas o sardinas ssaladas o una
poca de cansalada—
alada— y tam
també
mbé a
ab
b al
alguna
lgu
g na lli
llicència
l cència que li prometia,
li
pro
estava
2602. feren,
ren, al manusc
manuscrit
crit
riit fér
férem.
érem
em.
2603. Sanct
anct Christo de
del
el cor,
co
or,
r eesc
escrit
s rit a
sc
al ma
marge
m rge dr
d
dret
et per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
2604. encenser
censer y naveta,
ta
a esc
eescrit
scrit all m
scrit
marge
ma
arge
arge
ge dr
dret
ret
e per una mà diferent
diferen de la de l’autor.
2605. Segueix
gueix cos ratllat.
2606. Obres
bres del presbiteri, escrit al marge dret per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
2607. parets,
rets, al manuscrit parents.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 655

lo frare content y treballava varonilment y li feya fer quant volia: féuli picar totes les pedres dels graons que feren; féu-li fer lo portal que
tinch dit y lo portal de la iglésia, per ont entren los seglars —lo féu
gran, perquè <era> molt xich, y com las portas de les celdes que tenim
en lo claustro—; féu-li picar y assentar totes les pedres en què estan
assentades las vergues de la rexa de ferro entorn de la iglésia, que no·s
pot negar sinó que lo frare tenia habilitat en tres coses boníssimes de
sa art, que éran picar, paredar y obrar de guix polit, y molt, encara
que en cosa de trassa no sabia molt ni era menester conﬁar molt d’ell.
Però en lo demés, ningú li portava ventatje.
Totes estas obras féu lo pare prior ab tots los aventatjes possibles
y, perquè no estiguessen imperfectes, procurà en cercar un fuster. Y
trobà’n un a son propòsit que·s guardava de la justícia, que aquestos
no guànyan tanta soldada com altres y estan més ferms en una [p. 426]
part, y aquest féu totes estas portes de las portalades que avia fet lo
frare llech y féu donar colors a les portes foranes al pintor. Lo qual, tot,
costà molts reals, que encara que la fusta ya era de casa, però serrar
y laborar-la, los golfos y barres o gorniments de ferro y los panys ab
ses2608 claus tan ben fetes fonch de gran preu.
Per tenir tanta gent en casa, particularment en la ﬁ del trienni,
que y avia quatre fusters, serradors, mestre de cases, un fadrí sculptor,
matalafers y molts moços de treball, fonch necessari aver de fer roba
de lli per ells. Y per assò donà orde lo pare prior que comprassen2609
de l’Hospital General de Barcelona ﬁl de la aplega que fan de diverses
maneres, a ont de ordinari se accommódan en lo preu. Y feta esta
compra, féu-ne
ne fer dues tries: del més grosser ne féu texir trenta canes
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<no fa>, no fa res—, en què gastà cerca de tres-centes lliures, perquè
trob que compraren sinquanta-dues canes de estamenya de Reus que
costà més de sexanta-quatre lliures, dos vint-y-quatrens blanchs que
tiraven sinquanta-una cana y costaren noranta-dues lliures. També féu
venir dos burells de Çaragoça —que no he pogut saber quantes canes
tiraven, sinó sols lo preu— que costaren setanta-dues lliures.
També féu una cosa a la ﬁ del trienni, veent que la casa ho podia
supportar y estava fora de llatzèria y sense deutes y que may se era
feta: y és que comprà dos pesses de cordellat que li costaren passades
de sexanta lliures, de les quals ne féu fer llançols o mantilles,2611 que
diuen en Castella, y·n donaren un parell a tots los frares qui éran
sacerdots, cosa de molta limpiesa y netedat, puix se poden ab molta
facilitat2612 netejar, lo que no·s podia fer abans per dormir entre ﬂassades brutes y suades. Lo qual an procurat conservar los qui an succeït
lo millor que an pogut.
Ultra de estos gastos, se’n feren altres per força, perquè agueren
de pagar en capítol general2613 als monestirs de Sant Blas de Villaviciosa
y al de Nostra Senyora de la Estrella trenta y tantes lliures per gastos
se feren per un religiós d’esta casa que estigué en ellas encarcerat2614
algun temps [p. 427] y li enviaren allí visitadors particulars. També2615
li aparegué comprar una pica de pedra de Gerona en què y caben set
càrregues de oli o cerca d’ellas. Y costà de prima compra, en Gerona,
trenta lliures; y entre lo port de Gerona a Sanct Feliu de Guíxols y los
nòlits ﬁns a Badalona, sinch lliures y vuyt sous.
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que avien dexades als vassalls y succehí a molts que, en aver batut y
pagat los censos y delme, tornar<en>-se’n a casa ab la pala en la mà
sens posar gra en casa, que cert era la major llàstima del món. Y per
aquest respecte fonch forçat que lo pare prior y altres manllevassen
algunes quantitats a alguns devots, com consta en lo Llibre de la Caxa,
que foren necessàries per a comprar cent sinquanta quarteras de blat
que feren venir de França. Y posat en Badalona, lo pagaren a rahó
sinquanta-un sou la quartera, que valgueren tres-centes vuytanta-dues
lliures y mija. Veritat és que lo poch que·s cullí en Thous se vené allà
matex, perquè anava més car lo blat allà que no en Barcelona, com
se veu en lo Llibre de la Caxa, que·l veneren a sinquanta-sinch y a
sinquanta-set, per ont se veu que no sols aforraven los ports, però
encara guanyaven sinch o sis sous per quartera.
De manera que, segons yo he pogut col·legir, foren menester per
a provisió del blat per aquestos dos anys set-centes y vuytanta-y-vuyt
lliures. Però per aquest respecte no se empenyà la casa, perquè dels
grans que veneren en Thous y del blat que trobà allà lo pare prior,
que·s cullí en l’any de 1582, y lo poch dels dos anys se’n cobraren
vuyt-centes y setanta-y-sinch lliures, com appar en lo Llibre de la Caxa
de dit temps. Però en lo terçer any per la gràcia de Nostre Senyor no
fonch menester comprar blat, perquè Déu ne donà en abundància,
com veurem.
Altra2618 invenció li passà per lo cap al pare prior y era que la casa
tingués carn en lo monastir y criàs los moltons que avían de menjar
los frares per lo terme de casa, puix y avia ya corral al propòsit, considerant que moltes voltes menjaven basilea y morticina;
morticina y altres no
sabien si era moltó o ovella; y compraven-la tan al just, que si venien
alguns hostess y persones a qui la casa tenia obligació, o la avien de
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noranta-sinch borrechs que costaren los de més a vint sous y, axí, costaren noranta-una lliura y sinch sous. Y estant allí, llogà un pastor y·ls
féu portar en casa quasi a la ﬁ de setembre, que ya lo temps és fresch.
Y ha reexit esta trassa e invenció tant bé, que ha molts <anys>
que dura y procúran los prelats d’esta casa en conservar-la perquè,
ultra de les utilitats ya dites, se calculà als primers anys que menjava
lo convent la carn molt barata, particularment quant se compren borrechs, que passant-los un any, se fan molt bons y2620 grassos, perquè
proven molt bé en esta terra los que pòrtan de allà, y millor que no
los que an comprat algunes voltes de la plana de Vich y del Vallers per
ser la terra més viciosa que no és la de Thous. Y no sols2621 ha reexit
y provat bé esta invenció en esta casa, però encara los pares de Vall
de Hebron an volgut seguir aquest camí y imitar a aquest convent en
assò y·ls ha valgut molt<s> centenars de reals aquest negoci per tenir
majors indústries que no tenen assí.
La2622 millor invenció y la més proﬁtosa indústria que lo pare
prior trassà fonch quant determinà de anar a cort a supplicar al rey
don Phelip segon de aquest nom, lo qual estava llavors en Madrid, per
a que fes alguna merçè a esta casa. Y per assò la primera cosa que
féu fonch demanar llicència a nostre pare general per a que pogués
anar a Madrit per aquest effecte, perquè avia-y manament de la orde,
com moltes voltes le y ha agut, de que ningú pogués anar a Madrit
sensa llicència in scriptis de nostre pare general;2623 y també li supplicà
que los pares visitadors vinguessen primer a esta casa que no a Vall
de Hebron, perquè ell se pogués partir més prest —estaven llavors
aguardant la visita general dins breus semmanes. Lo qu
qual li concedí
lo general dee la manera que ell demanava per tenir-lo en molt bon
concepte y opinió.
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més fàcil de alcançar, perquè merçès en diners ya a penas las feya Sa
Magestat per tenir molta falta d’ells y aver de acudir a moltes plasses y
fortaleses en què té molts soldats y mal pagats. Y axí, feta la súpplica
ab ajuda del pare prior de Madrit, [p. 429] qui era lo pare fray Diego
de Yepes, gran amich seu, que·l vingué a conﬁrmar, com diguí al principi de aquest trienni, tingué orde com parlar ab Sa Magestat. Y fet
son rahonament, ab breus paraules2624 donà-li la súpplica y lo rey la
remeté al secretari Sayas,2625 que tenia a càrrech los negocis de Itàlia.
Y fonch tanta la sol·licitut y bona diligència del pare prior, que
lo dit secretari Sayas despedí lo negoci promptament y fonch que Sa
Magestat concedí la saca y treta de dos-centes salmas francas de dret
—y és cada salma quatre quarteras barçeloneses—, de manera que podia traure de Sicília vuyt-centes quarteras de blat sense pagar ningun
dret. Però perquè sabia lo pare prior que algunes vegades, per llevar-se
de importunacions, estos senyors despedexen a alguns negociants mal
despedits en ses pretensions, volgué, ans de tornar-se’n, parlar clar al
secretari, supplicant-li li digués ab llanesa lo que sentia acerca de assò
y si tindria effecte lo negoci que se’n portava, que li importava molt,
axí per lo proﬁt de sa casa com per sa honrra, que no diguessen que
era anat allà més per a pasejar que per a negociar. Al qual respongué
lo secretari: “Descanse, padre prior, que va muy bien despedido y que
sin falta tenrá2626 effecto su buen deseo”.
Certiﬁcat de assò, sens dilació alguna se’n vingué a esta sa casa
y promptament tractà ab algunes persones expertes de negocis semblants y ab alguns mercaders que eren devots y amichs d’esta casa y
seus del modo
o que·s poria tenir en executar esta gràcia y merçè que lo
rey avia feta a esta casa: si seria millor vendre-la, com féu
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y que lo que los mercaders y avían de guanyar ab esta mercaderia ho
guanyàs lo monestir; y que, encara que y avia algun perill per aver-se
de portar per mar, però assegurant-se la mercaderia, segons lo estil
dels mercaders, tot estava segur. La major difﬁcultat de aquest negoci
era que lo monestir no tenia diners en comptant, los quals se2627 avían
de enviar a Palerm, que si açò no·s feya, era gran lo trench perquè,
avent-se de pendre allà lo diner a cambi, éran grans los interessos.
Però lo pare prior allanà prest aquesta montanya de difﬁcultats, perquè
ya ell tenia, com a persona pròvida y que tenia ben trassat lo negoci,
llicència de nostre pare general per a poder [p. 430] empenyar hu o
molt<s> censals ﬁns a quantitat de sis-centes lliures per dit effecte ab
tal, emperò, que lo convent vingués bé en assò.
Del qual tingué sos tractats y vingué la major part en que se
empenyorassen dos censals que tenia lo monestir sobre lo General de
Cathalunya de preu de sis-centes lliures, com consta en lo Llibre de
la Caxa (foli 121), los quals comprà Phelip Bestrús,2628 porter de la
Diputació, ab carta de gràcia. Y al temps que agué de enviar lo diner,
prengué estes sis-centes lliures, /y/ juntament ab altres dos-centes que lo
pare prior manllevà de alguns amichs y devots, y las acomanà al capità
Palau de Mataró, que era de sa pròpria pàtria y gran amich seu, per
a que les portàs a Palerm, puix anava allà ab la nau Juliana. Y encara
que y avia algun interès de passar lo diner, perquè paguen a dos per
cent, dit capità no·n volgué cosa alguna per respecte del pare prior.
Altra difﬁcultat y dubte se trobava en aquest negoci y era a qui
se acommanaria que fos persona diligent y de conﬁança, que per ser
de tanta quantitat,
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acomanàs un convent, que no era de tant valor. Y axí, se li féu procura
llarga y bastant y li enviaren los poders y tots los papers pertanyents
al negoci. Fonch tant acertada aquesta nominació y fonch lo mossèn
Thomàs tant diligent y tant home de bé, que tractà aquest negoci com
a cosa pròpria, de manera que, encara que aquest convent aguera enviat
allà un religiós o altre persona sols per aquesta causa, no·s pot creure
que u agués fet millor ni ab més diligència y ab tants aventatjes com
ho féu lo mossèn Thomàs Antich.
Y perquè·s sàpia més distinctament diré més per menut lo que
passà, perquè si acàs se succehia altra cosa semblant, tinguen exemplar
que imitar y vejen la bondat y ﬁdelitat del mossèn Thomàs Antich.
Primerament, se ha de presupposar que, com era lo negoci de Nostre
Senyor Déu y de sos servents, ell lo encaminà de tal manera que no
succehí desastre ningú, ans vingué tot a son temps, cas y lloch. Y axí, lo
diner y papers que enviaren des de Barcelona a Palerm arribaren sans
y salvos; y arribaren a temps, que no·s podia desijar millor. Lo mossèn
Antich comprà lo blat al temps que anava més barato en Cicília. Lo
qual, comprat, lo envià ab una nau cathalana y vingué en Barcelona
al temps que·s venia més car, que fonch a la darreria de maig, a ont
se vené la [p. 431] major part.
Segonament, és menester saber lo que·s gastà y lo proﬁt que·n
resultà: enviaren-se a Palerm les vuyt-centes lliures y pagaren-se, de
assegurar estos diners al temps que·ls enviaren allà a dos mercaders,
vint-y-quatre lliures a rahó de tres per cent y per assegurar estes vint-yquatre lliures pagaren a altre mercader set reals. Al qui passava lo diner
allà també se li devia certa quantitat, però ell no·n volgué res, com ya
diguí, per respecte
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assí, en Barcelona,
que pagaren a
elona, a rahó de sis per cent, de manera q
diversos mercaders
caders cent y quatorze
quat
qu
ator
ator
orze
zee lliures.
lli
liur
ures. Després que vvingué lo blat
ures
en Barcelona,, pagaren lo
los
all patró
os nòlits a
ó de la nau, qui·s deya Jaume
Vernich, que portava dos
dos-centes
salmes
s-centes y du
dues sal
almes manco un quartera, que
al
a rahó dotze tarins, que és
és moneda
mone
ne
n
eda
da de
de Cicília,
Cic
icília, la salma —y
— valen onze
reals castellans—,
dos-centes
vint-y-dues
lliures. Y aprés, per
ns—, pujaven
en
n dos
s--c
cen
nte
es y vi
vin
nt-y-dues lliures
lo desambarcar,
car, descarregar,
descarre
regar, mesurar,
re
mes
esur
u ar, garbellar
ur
g rbellar y altres gastos que·s
ga
feren en la plassa de B
Barcelona,
pagaren
quoranta-quatre lliures.
arcelo
ona,
na
a, see pag
garen quoranta-q
De manera que
gasto
que·s
ue fonch tot
ott llo
o ga
ast
sto qu
que·
e·s fféu
e·
éu en dit blat mil
m dos-centes
y quatre lliures.
res.
Lo proﬁt
saca
blat
ﬁt que d’esta
a ssac
aca
ac
a de b
latt se
la
se tragué
tragué fonch lo següent: veneren-se’n, axí
xí en la plassa del Blat de Barcelona com fora d’ella,
sin-centes y sexanta quarteras —part a sinquanta-dos so
sous, y part a

662

CARLES DÍAZ MARTÍ

sinquanta-dos y mitx, y la major part a sinquanta-tres— que valgueren
mil quatre-centes sinquanta-una lliura. A més de axò, se aturaren per
casa dos-centes quarteras per la provisió de l’any següent y quoranta quarteras que se’n menjaren, las quals no volgué lo pare prior ni
lo convent que las venessen, que si2629 las aguessen venudes, agueren
valgut en aquell punt sis-centes y trenta-sis lliures, que no faltava qui
era de parer que fossen venudes, puix se valia tant lo blat y la anyada
venia bona. Però lo parer contrari prevalgué, estimant més que la casa
estigués provehida per un any y anàs avançada d’esta manera, perquè
si acàs succehia algun any estèril, que·s veu moltes vegades en la vida,
no tingués que comprar forment, que costa llavors los ulls de la cara.
Y la experiència ho ha mostrat, que convenia de aquexa manera, y los
priors que són vinguts aprés an procurat de dexar la matexa provisió,
que és gran descans per una communitat.
Sense estas quantitats ya dites, envià lo mossèn Thomàs Antich
cent sinquanta-y-tres lliures que li sobraren de les vuyt-centes que li
enviaren des de assí, pagats tots los mals y lo que li tocava per son
dret, que par que las donassen de nou a esta communitat, de ont se
veu la ﬁdelitat y diligència del mossèn Antich y quanta obligació li tenia
esta casa en pregar per ell y per ses coses. També se veu clarament
que valgué esta treta de blat, contant los diners y lo gra que restava
en casa y las cent2630 sinquanta-tres lliures que tornaren a enviar des
de Palerm, dos mília dos-centes y quoranta lliures, de les quals, rellevant-ne mil y dos-centes y quatre lliures que·s gastaren en lo diner que
enviaren y lo demés que està ya damunt continuat, [p. 432] restarien
netes y límpies
es de proﬁt mil y trenta-sis lliures.
Regonexent
xent lo pare prior una merçè tan gran com N
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vinguessen al monestir los dos germans seus que estaven en Barcelona,
mercaders de gran nom y fama de richs y honrrats, que·s deyen Pere
Antich y Raphel Antich, y ab ells altres mercaders qui en assò avien
donats bons consells y avien ajudat en alguna cosa y a tots junts féu
un convit principal —sabie-u ell molt ben fer quant volia— y·ls féu las
gràcias de la merçè y beneﬁci que d’ells y de son germà, mossèn Thomàs Antich, avia rebut ell y tot aquest convent.
Al qual respongueren aquells senyors, estant sobretaula, que era
estat venturosíssim aquell viatje perquè, ultra de que los vexells, axí
los qui portaren a Sicília los diners com lo qui portà assí lo blat, no
avien patit infortuni algú ni desgràcia, lo blat se comprà allà al temps
que anava més barato y quant vingué assí, fonch al temps que·s venia
més car, que era a la ﬁ de maig y principi de juny, avent-hi necessitat
en Barcelona per aver-hi agudes dues anyades estèrils en Cathalunya,
que si vinguera un mes o dos més tart, que ya la anyada estava guanyada, no·s fóra venut per ventura de un ters tant com se vené, del
que tots feren2632 gràcias a la divina Magestat, que axí encaminà ses
coses, etcètera.
Restava ara, aprés de tenir ya assentades estas coses, tapar aquell
forat que se era fet en empenyar los dos censals de sis-centes lliures, de
què tenia tant cuydado, que no veya la hora de tornar-los a desquitar
y cobrar. Y axí, a penas agué cobrats los diners que eren menester per
assò, quant ya·ls féu girar en la taula de Barcelona per lo pare procurador, dits y escrits al matex Phelip Bestrús. Fonch assò a 26 de juny
de 1585. Lo qual Bestrús sentí en la2633 ànima una cosa com aquesta
per aver-li lluït
ït tant prest los censals, que encara no avia22634 deu mesos
que·ls tenia comprats o empenyats, perquè a 18 de setembre
setem
de 1584
fonch la gi-[p.
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era rahó se cercassen alguns biaxos y medis llícits, com eren aquestos,
per a tràurer-la de tanta misèria y pagar tants deutes que tenia y no
aver de anar sempre mendicant y manllevant, que verdaderament era
de tenir gran compassió dels pobres prelats y procuradors, que contínuament anaven molestant als devots de casa per a que·ls dexassen
diners y de pura vergonya no gosaven algunes vegades anar-los davant
per no tenir per tornar lo que·ls tenían manllevat y no poder acudir
ab sa paraula, del qual li cabé molt bona part al pare prior de qui
anam tractant, perquè en los dos primers anys de son trienni, sense
las sis-centes lliures que empenyorà de aquells dos censals de qui poch
ha tractàvem, manllevà mil nou-centes y set lliures, segons he llegit en
lo Llibre de la Caxa de son temps y està en lo títol de manlleutes (foli
200). Les quals, ab aquestes indústries y altres que·s diran per avant
y també per algunes ventures que y agué, se pagaren, com veurem a
la ﬁ de aquest trienni.
Quant anà a Castella lo pare prior per la occasió que avem vista,
procurà misses, supplicant2635 a nostre pare general, al pare prior de
Madrid y altres que si·n tenien de sobrades, les enviassen assí. Y fonch
de manera que de Segòvia, de Toledo y de Madrid li n’enviaren doscentes lliures. Y podie dir-les llavors la communitat perquè, com no·n
trobaven per assí, tenien dites las que tenien de obligació, anticipades
per2636 set o vuyt anys.
Sense2637 estas bonas diligèncias, se’n féu altre que fonch importantíssima per aquesta casa, que fonch donar pressa a una causa y plet
que·s portava per ventura avia quoranta anys contra mossèn Gerònim
Bonet, mossèn
n Pere Moix, la viuda Àngela Font y contra la communitat
de Sancta Maria
aria de la Mar, tots de Barcelona. Lo plet era per una casa
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Y perquè lo ﬁll del dit mossèn Francesch de Pujasola morí de edat
pupil·lar y sense ﬁlls llegítims, tingué lloch lo ﬁdeicommís y vincle y
vingueren2640 estos béns en mans de sa ﬁlla Antònia. [p. 434] Aquesta
Antònia casà ab un mossèn Cornet y tampoch no tingué ﬁlls. Y en
aquest cars volia son pare, mossèn Francesch de Pujasola, com consta
en son testament, que los béns seus se dividissen en dos parts: la una
d’elles dexava al monestir de Sanct Gerònim de la Murta y l’altra a un
nebot seu que·s deya Jaume Ros, que estava en la isla de Menorca, en
Ciutadella. Però aquesta Antònia Corneta, mort son germà, Arnau de
Pujasola, se apoderà de tots los béns, que segons entenguí, no éran
molts, però avia-y una casa en lo carrer dels Banys que era molt bona.
Y ella estigué en dita casa.
Y com las donas són la confusió del món, començà esta a confondre estos béns y féu donació en vida de tots ells a un capellà que
tenia en casa que·s deya mossèn Portell. Aquest mossèn Portell era2641
beneﬁciat de Sancta Maria de la Mar y morí ans que la dita Corneta,
per lo qual ella se moria de fam, perquè lo dit mossèn Portell dexà
hereu de tots sos béns a la communitat de Sancta Maria de la Mar. Y
axí, possehí esta casa Sancta Maria de la Mar y aprés la establí a un
mossèn Gerònim Bonet. Aquest mossèn Bonet vené esta casa a mossèn
Pau Font y tingué residència en ella y, aprés de mort, restà en casa
sa muller, Àngela Font.
Contra tots los quals portava plet aquest monestir, que era la
major confusió del món, citant a uns y a altres en la causa, de la qual
tingué sentència en favor esta communitat en lo trienni passat, que
fonch a 5 de febrer de 1582, a relació de misser Joan Quintana,
del
Q
2642
Real Consell,
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pagàs al nostre monestir noranta-una lliura per los fruyts avia rebuts
de dita casa tot lo temps que la possehí la viuda Corneta. Pagà estes
noranta-una lliura y sis sous Joan Moix, nebot del mossèn Pere Moix.
Fonch un negoci aquest molt difﬁcultós y un plet molt emmarenyat que donà molt en què entendre als jutges que·l tingueren en
mans per aver-hi tants caps y també cues, que no podien liquidar ab
facilitat estos interessos y obres; y se agueren de fer [p. 435] moltes
visures de mestres de cases y fusters, avent de gastar molt<s> reals
per aquest respecte. Però com la persona ix ab son intent, tot ho té
per ben empleat.
Aprés2643 de aver guanyada lo convent esta casa, que eren tots los
béns que·s trobaren de mossèn Francesch de Pujasola, determinà lo
convent de vendre-la a la matexa senyora Àngela Font que estava en
ella, per lo qual alcançà lo pare prior llicència de nostre pare general
y tingué los actes que per a semblants alienacions se requerexen. Lo
preu fonch de mil y sis-centes lliures. Però poria dir assí algú que per
què la venían, puix llogant-la ne traurien sexanta lliures de renda, y
en Barcelona, a ont se valen tant los lloguers de casa, etcètera.
Al qual se respon que lo convent no u féu sense molt consell y
del·liberada determinació de persones molt expertes en esta matèria;
y tingué consideració, quant féu assò, que dita senyora estava en la2644
casa avia ya molts anys; y que per aver-la <de> traure de casa, segons
diu lo acte capitular que tracte de assò, eren menester mil lliures y,
no tenint-les, forçadament se avien de manllevar, lo qual no convenia.
A més de axò,, si·s venia a altre persona,
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, y avia lluïsme,, que seria de
tres-centes lliures
iures o quasi, y las avia de pagar lo conven
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dels treballs que avia tinguts en aquesta causa, que foren grans y ell
s’i descalsà molt bé.
Però resta assí un dubte y poria algú, mèritament, demanar com,
avent dexat mossèn Francesch de Pujasola la mitat de sos béns al
monestir de Sanct Gerònim de la Murta y l’altre mitat a mossèn Jaume Ros, nebot seu que estava en Menorca, tots los béns prengué lo
monestir y no donaren res al dit Jaume Ros o a sos hereus ni en la
sentència se fa memòria d’ell. Responch que, mirant sols lo testament
del mossèn Francesch de Pujasola, axí avia de ser, però mirant altre
testament, de què per ventura pochs tenen notícia, tota la herència
pertany al monestir per la rahó següent: mossèn Francesch de Pujasola
tingué altra ﬁlla sense la damunt dita Antònia, que·s deya Gerònima.
Y esta devia ser bastarda, puix ell no la cridava en la herència.
Esta [p. 436] Gerònima casà ab un causídich2645 de Barcelona
qui·s deya mossèn Martí Tost, a la qual dexà y féu donació de tot<s>
los drets y actions que tenia o podia tenir lo mossèn Jaume Ros en
los béns de son honcle, mossèn Francesch de Pujasola, com consta per
un acte clos y subsignat per mossèn Berthomeu Jeneytey,2646 notari de
Barcelona, a 7 de agost de 1538.
Esta senyora Gerònima Tost y de Pujasola en son últim testament
dexà un llegat al nostre monestir de Sanct Gerònim de la Murta de
tots los drets y actions que a ella li pertanyen en los béns que mossèn Jaume Ros podia pretendre sobre los béns del quòndam mossèn
Francesch de Pujasola, pare de dita Gerònima Tost y honcle del mossèn Jaume Ros —prengué
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na, com tampoch deu saber de molts altres vincles que estan en mans
agenas; y per ço, començaren los pares antichs d’esta casa a posar plet
y demanar estos béns, los quals, per aver tant temps que estaven en
mans de qui no pertanyen, se disminuïren y embarbollaren, que no·ls
pogueren tenir llests ﬁns en aquest punt.
Assí serà bé advertir una cosa que succehí al cap de dotze o
tretze anys que esta se guanyà y·s vené a la viuda Àngela Font: que lo
ﬁll y hereu de dita senyora, al cap de dit temps, trobà las cartas de la
venda d’esta casa que li avia fet lo convent y advertí que no estaven
ﬁrmadas per rahó de senyoria. Y aquí matex, anà al pare procurador
de aquest convent, dient-li que estaven obligats a donar-li las cartas
ﬁrmades per rahó de senyoria, segons és lley y costuma que qui ven ha
de fer semblants actions y pagar los lluïsmes. Vista la petició, lo pare
de aquest negoci respongué-li que ell no sabia res de aquest negoci y
que ell ne donaria rahó al pare prior, y miraria lo que convenia fer
y que li tornaria resposta del fahedor. Tornant a son convent lo pare
procurador, digué lo que passava al pare prior y a altres y no faltà
què especular, perquè estava ya oblidat lo2647 negoci y avían-se mudats
altres ofﬁcials, de manera que temeren no aguessen de pagar tres-centes
lliures, o aquexes, de lluïsme.
Però mirant [p. 437] los llibres d’esta casa los caxers y arxivers,
qui eren pràtichs en ells, trobaren clarícia del negoci, perquè veren
en una partida que la senyora Àngela Font avia comprada esta casa
del convent ab pacta y condició que ella avia de pagar los lluïsmes
y altres qualsevol càrrechs. Y axí, remeteren son hereu a les penas
de purgatori y restà penjat de la ganya, que diuen vulga
vulgarment. Y per
esta causa manà
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eren les pensions caygudes, se contentà que li’n donassen de prompte
trenta lliures; y de les altres féu concert, encara que sens consulta de
prior ni de convent, que cada any pagassen dues pensions, la una de
l’any corrent y l’altra de les enderrerides. Y axí, agueren de passar més
<de> quinze anys ﬁns que estigueren iguals.
No fonch mala la curiositat que tingué lo pare procurador, que
no dexava de ser-ho en moltes coses, en un negoci que·s tractava en
casa del regent, a ont ell avia acudit per altres negocis molt fora de
aquell que·s tractava, en lo qual se nomenava moltes voltes lo monestir
y convent de Sanct Gerònim de la Murta. Y ell, encara que llavors dissimulà, però aprés procurà de veure’s ab lo notari que portava aquella
causa y poch a poch li tragué del bech quin2649 negoci era aquell y
com, axí, nomenava tantes voltes lo monestir de Sanct Gerònim de la
Murta. Y digué-li en substància que dos cavallers pledejaven uns béns
de un hermità qui·s deya Joan Alemany de Toralla, que segons los
noms també devia ser cavaller principal y dels antichs de Cathalunya,
com o són los de aquests linatjes,2650 lo qual féu donació a un honcle
seu ab condició que agués de donar aprés de sa mort al monestir de
Sanct Gerònim de la Murta cada2651 any cent sous o, si volrrà, cent
lliures juntes.
Oynt assò lo pare procurador, dissimuladament sabé la jornada
y quin notari avia presa aquella donació y féu-la traure, que segons
entench, avia ya cerca de cent anys que era feta. De la qual may
ne tingué notícia aquest convent, ni directe ni indirecte, y axí, no és
maravella que no·s demanàs. Però ara, ab aquesta occasió, sabuda la
veritat y la justícia,
ustícia, no dexà lo pare procurador de fer sa petició a la
part a qui tocava
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pare fra Pere Garriga, com veurem allà.2652 Assí basta’ns saber que no
fonch burla del tot, perquè d’estes noves que lo pare procurador sabé
en casa del regent ne té aquesta casa set lliures de renda cada any
netes y límpies, sense espina ni os ni càrrech de una missa.
Fonch lo pare prior molt venturós perquè rebé alguns extraordinaris, a més de las trasses que ell tenia, que ajudaren molt als bons
intents que ell tenia. La primera fonch de gran trench y, perquè se
entengue més de rael, serà bé se prengue la aygua de lluny. Per2653 la
mort de2654 don Sebastián, rey2655 de Portugal, y de l’infant don Henrich,
que li succehí y era cardenal, lo rey don Phelip 22656 pretengué aquell
regne, com en effecte li pertanya de dret, com se declarà en moltes
universitats. Però com los portuguesos són tan enemichs de castellans,
no volían en ninguna manera adherir-se a la rahó ni a la justícia, sinó
que més estimaven a un bastart /o/ que·s deya don Antonio per ser
de sa pròpria terra, que no al rey don Phelip, que era son llegítim
senyor, per lo qual fonch forçat que lo rey don Phelip portàs aquest
negoci per lo valent.
Però com ell no desijava derramar sanch, sinó tractar-los ab amor
y no perdre lo que era seu, cercà molts biaxos perquè no aguessen de
venir a las mans, encara que tenia la gent a punt. Y per ço, procurà
de tractar ab la gent més principal y discreta de aquell regne y de
donar-los entenent lo que feya al cas y donant-los paraula que ell los
guardaria ses lleys y costumes y coses semblants. Y entre·ls demés
parlà ab una persona grave, ecclesiàstica, del qual se feya gran cas en
Portugal per ser de principal linatje, que·s deya don Jorge de Tayde2657 y
658
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ne se sosegàs y lo rey entràs a pendre posessió de aquell regne sense
estruendo e inquietut. Aprés de assentades las cosas de aquell regne,
volgué lo rey mostrar-se agraït a tots los qui en aquesta empresa li avien
ajudat. Y entre·ls demés fonch a aquest bisbe, don Jorge de Tayde, a
qui ell féu capellà major seu, com a rey que era de Portugal; y se’l ne
portà a Madrit; y allí li mostrà grans favors; y segons deyen, li avia
promès que li auria un capel·lo de cardenal, perquè era costuma que
sempre n’i avia hu de Portugal.
[p. 439] Y ab aquesta esperança visqué alguns anys, seguint la
cort y servint al rey. Y vist que may venia la possessió ni lo messias,
se cansava de tant esperar. Y en certa occasió que tingué parlant ab
lo rey, se descompongué en alguna paraula acerca de aquexa matèria.
Y després li demanà llicència per a passar a Roma, la qual li concedí
lo rey, mostrant que gustava de axò en lo exterior y per donar-li a
entenent que no li pesava de sa absèntia. Però al que se entengué,
en lo interior li pesava, perquè secretament féu Sa Magestat moltes
diligènties, y com que no exien d’ell per no perdre de sa auctoritat y
gravedat, procurant que no se n’anàs.
Però lo bon bisbe ne isqué ab la sua y, partint de Madrid, se’n
vingué a Barçelona per a poder-se embarcar en lo primer passatje de
galeras, de què ya estava avisat lo pare prior d’esta casa, escrevint-li
lo que passava lo pare fray Miguel de Alejos, prior d’El Escurial,2659 y
encarregant-li que·l regalàs tot lo possible y veés si·l poria entretenir per
assí que no passàs a Roma, que de assò tindria Sa Magestat particular
contento. Però com lo pare prior no sabia quant avia de assò ni a ont
faria cap aquest
est senyor, no curà de més. Ab tot axò, ell arribà
a
per ses
jornades. Però
rò no volgué entrar en Barçelona, ans bé sse informà s·i
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onestir de monjos cartuxos cerca d’ella y di
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per a donar rahó al bisbe del que ells sentien. Y entretant, dit senyor
y los demés criats proseguien son camí per a Montalegre, fent compte
que ya tindrien bon recapte. Y volgué Nostre Senyor que, al temps que
los uns anaven y los altres tornaven, se errassen en lo camí, de manera
que lo bisbe y los demés, axí com avien de pendre lo camí des de la
pujada de la Pallaresa y posar-se torrent avall per anar a Montalegre,
prengueren lo camí d’esta casa —y passaren per davant del corredor
de la hostaleria nova y passaren per casa d’en Mas y, de allí, a Montalegre—; y al temps que ells feren aquesta ronda, los altres criats
que venien de Montalegre passaren per lo camí dret de Badalona2662 y
tornaren-se’n a Barcelona, que si·ls troben per lo camí, infal·liblement
tots se’n tornàran a ciutat. Però lo bisbe arribà y estigué aquella nit
en Montalegre.
Al temps que aquest senyor passava per davant lo corredor de la
Obra Nova, estaven uns quants religiosos cantant y proveint una missa
a cant de orgue per a la festa de la Conceptió de Nostra Senyora y
veren com passava aquella gent, del qual tingué notítia lo pare prior
y aquí matex atinà lo que era. Y axí, lo dia següent féu posar les mules
a punt y, en acabant de dinar, lo dit pare prior y ab altre religiós que
prengué per sa companyia anaren al monestir de Montalegre per a
visitar a dit senyor y posar en executió l’orde que tenia del pare prior
d’El Escurial.
Y arribant allà, trobaren que ya lo bisbe ab tota sa gent [p. 440]
estava a punt per a pujar a cavall y fer camí a Barcelona y, entretant
que agués trobat altre lloch més accommodat, aposentar-se en lo collegi dels pares
es de la Companyia de Jesús,2663 a ont ya avia
av enviat un
criat perquè avisàs a dits pares, perquè no gustava en nin
ninguna manera
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panyia, mostrant que tenia alguna mohina y enfado. En ﬁ, tots junts
isqueren de Montalegre ab determinatió de no parar ﬁns a Barcelona.
Y lo pare prior lo acompanyava, pregant-lo vingués assí una y moltes
voltes. Y may volgué acceptar la offerta ﬁns que, arribant al camí que·s
dividex lo camí de Barcelona y de nostra casa, li digué: “Senyor, anem
per assí, que és lo acertat, y reste’s vostra senyoria esta nit en nostra
casa; y quant no li estigue bé, lo sendemà porà vostra senyoria anarse’n a Barcelona, que fes compte que avia estat una nit [e]n un hostal
y no més”. Y cridant lo pare prior als criats que prenguessen lo camí
de dalt, també feyen lo roncero, que més gustàran de la ciutat.
Ab tot axò, tant importunà lo dit pare prior, que lo bisbe manà
que tots lo seguissen. Y arribaren assí, ya tart, la vigília de la festa de
la Immaculada Conceptió de Nostra Senyora, a ont los reberen tots
ab gran amor y carícias del pare prior, vicari y dels demés religiosos,
procurant de regalar-los de la millor manera que·ls era possible, encara que aquella nit no fonch menester per la persona del bisbe molta
cosa, perquè era molt religiós y devot y, com guardava lo advent, no
menjava carn; però per los criats seus y uns cavallers que l’acompanaven feren matar promptament un moltó y donar-los tot recapte ab
molta abundàntia.
Vist lo bon aculliment, la hostaleria y aposentos y tot lo demés
per lo bisbe, conegué que a ell li estava molt a propòsit, y per a sos
criats, esta commoditat. Y axí, aquella matexa nit, de consell de aquells
cavallers que l’acompanaven des de Calatayut, se determinà lo bon bisbe
de restar-se en aquesta casa y perseverar en ella ﬁns a tant tinguessen
passatje per a embarcar-se per a Roma. Y estiguere<n> m
molt contents
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plidament, puix tenia orde del pare prior d’El Escurial, que ab altra
occasió tot se pagaria junt.
Lo modo que avían de tenir en tractar-los és bé saber-lo, perquè
si acàs se trobassen en semblants negocis, estigués ya fet lo camí. A
la persona del bisbe, los dies que menjaven carn, li avien de donar un
guisadillo al principi; y aprés un pollastre, perdiu o sinó mija gallina
o capó, y rostit y bullit ab sa escudella sense los principis de fruytes,
segons lo temps; y a la ﬁ, ses postres. Al vespre no se li avia de donar
cosa ninguna, perquè no sopava sinó algunes fruytes per a col·lació,
que era cosa poca. En lo dies de peix, proportionableme<n>t se avia
de donar a sa persona. Quant al que toca als criats, se’ls avia de donar
dos maneras de carn y de peix, tant al dinar com al sopar, y pa de
convent. Als tres capellans se’ls avia de donar vi blanch y als altres
criats que no menjaven al refetor, vi claret.
Lo bisbe y los tres capellans perpètuament menjaven en lo refetor
al dinar: lo bisbe, assentat junt al pare prior; y los capellans, en la taula
del corrector. Al sopar menjaven a la hostaleria de la Obra Nova y lo
bisbe no feya col·latió sinó molt tart en lo seu matex aposento, que
fonch una gran màquina aquesta y durà sis mesos y vint dies, que n’i
avia per cansar a qualsevol, com causà una febra contínua, avent de
fer bugada molt sovint lo que tenia càrrech de la Obra Nova per la
molta roba que embrutaven de llançols, tovalles, etcètera. Ab tot axò,
fonch tant lo cuydado del pare prior y foren tant diligents los procuradors y ofﬁcials de casa, que no sabem y agués falta alguna que fos
de momento, antes se esmeraren en regalar la persona del bisbe tot
lo possible, com
particularment
om ho notaren los matexos criats seus, y pa
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voltes, quant més descuydats estaven los religiosos, per algunas celdas
per veure en què se occupaven y quins exercicis tenían, que a penas
dexava racó de casa que no·l registràs, que cert en assò fonch demasiat
de curiós; y tant, que ﬁns a la mànegues o pits dels religiosos anava
tocant y mirant per veure lo que portaven en ells y nunca trobava sinó
algun llibret divinal o mocador o cosa semblant. De manera que ell
ni altres de sos criats, per la gràtia del Senyor, no trobaren ni veren
cosa alguna de què prenguessen mal exemple, sinó de què ediﬁcar-se.
Entretant que aquest senyor bisbe, don Jorge de Tayde, estava
en esta casa, se féu lo casament de dona Cathalina de Àustria, ﬁlla
de nostre rey de Espanya, don Phelip segon, y segona ﬁlla sua, ab lo
duch de Savoya, les festes del qual casament se feren en la ciutat de
Çaragoça, en Aragó.2664 Y aprés, tots junts vingueren a Barcelona en lo
mes de maig de 1585, a ont se avien de embarcar lo duch y la infanta,
fent-se moltes festes en la ciutat per a donar contento al rey y a sos ﬁlls.
Entretant que assò passava en Barcelona, lo bisbe donà orde a
son majordom que posàs las coses en concert per a la embarcació
per a Roma. No sé si anava de veres o de burlas; lo que sé de cert
és que li paregué al bon bisbe seria mala criança y mal terme que,
estant lo rey en Barcelona y ell en Sanct Gerònym de la Murta, no
anàs a besar-li les mans, com en effecte anà, lo que no avia fet encara
ni era anat en sis mesos que estava en casa a la ciutat, encara que lo
comte de Miranda, que era virrey en aquesta occasió de Cathalunya,
le y avia supplicat y offerta sa casa. Y sabuda la voluntat del bisbe
lo pare procurador, li féu aparellar lo millor aposento de las casas de
Barcelona, perquè
erquè ya·s sospitava que lo bo y millor de la cort lo avien
de visitar en ella, com realment succehí.
Però no y estigué molts dies perquè, com ell era persona
pe
de tant
principal linatje
atje y de qui lo rey feya molt cas y que ten
tenia en palàcio
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que
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y q
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una bona mà ab breus paraules, que pesàvan quintar y trenta, com
ell sabia fer com volia.
Y aprés, per a consolar-lo li demanà com avia2667 probat en esta
terra y en lo monestir de Sanct Gerònym de la Murta: quina casa era,
quants religiosos, si·s guardava molt bé la [p. 443] observància de la
religió y altres cent preguntes que ell acostumava fer a persones que
sabia que li n’avían de donar bona rahó. De les quals coses li’n donà
tanta satisfactió lo bisbe, com a persona que u avia tocat ab les mans
y com a testimoni de vista, dient ﬂòs y violes d’esta casa y dels religiosos d’ella, y molt en particular del pare prior, que restà lo rey molt
content d’esta informació, que per a ell era lo major contento que li
podien donar dir semblants coses de una casa de la orde de Sanct
Gerònim, a ont ell tenia posats los ulls tant de veres y avia gastats
milions per ella.2668
Aquesta visita que féu lo bisbe a Sa Magestat obrà molts effectes.
Lo hu d’ells fonch, com avem vist, que lo rey restà molt content de
tant bones noves com li avia portades y també perquè entengué que
lo bisbe se sosegaria y no pasaria avant en sos intents2669 de anar a
Roma. També restà molt content lo matex bisbe, com ho mostrà en
son exterior, perquè com avia molt temps que no l’avien vist2670 aquells
cortesans, tots li féran grans festes com a persona que privava molt ab
Sa Magestat, de què ell se estimava molt; y també en aver feta tant bona
obra a esta casa per la bona relació que avia feta d’ella, que contant lo
que avia passat, digué que, entre les demés rahons que avia dites a Sa
Magestat, era una que era tanta la bondat y religió dels frares d’esta
casa, que li parexia
fonch llançar la
arexia que estava entre portuguesos, que fon
barra tot lo que pogué llançar un home y dir totes les a
alabanças que
podia dir un portuguès en lloor de hu que no és de sa p
pròpria terra.
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effecte,2673 y que se executà prest, fonch que mogué tant lo appetit a
Sa Magestat de venir a veure esta casa, que no y bastaren rahons que
destorbassen son intent perquè, en aver-se despedit de sa ﬁlla, dona
Catharina, y de son gendre, lo duch de Savoya, manà Sa Magestat que
lo dia següent que ells se embarcassen se partís ell per a tenir Corts
en Monçó, però que la primera cosa que avia2674 de fer en exir de Barcelona y la primera jornada avia de ser a Sanct Gerònim de la Murta.
Y respongueren-li alguns de aquells grandes que aquel camino
no era para yr a Monçón, antes era bolver atrás. Respongué lo rey: “No
importa”. Totavia, li posaren altre inconvenient y li digueren que si yva
a Sant Gerónimo de la Murta, no podría llegar para Corpus Christi a
Lérida, a donde se podría celebrar aquella ﬁesta com más commodidad
de todos y con más sossiego. Respongué lo rey: “No importa, yo tengo
de yr allá, que en qualquier pueblo que lleguemos aquel día celebraremos
la ﬁesta del santísimo sacramento como si estuviéramos en Lérida”. Y
axí, en exir de Barcelona, vingué a esta casa, que fonch la primera
jornada, vigília de la sanctíssima Trinitat; y en ella ohí las vespres ab
sa ﬁlla major, dona Isabel Eugènia Clara,2675 seguint-los molts grandes
y senyors principals —y ab la infanta venia la duquessa de Avero2676
y moltes dames—; y aprés de dites les vespres, entraren en casa y la
cercaren tota.
Y ya en la Obra Nova, avia fet aparellar lo pare prior una collació principal, tenint tres bufets, tots junts, [p. 444] plens de diverses
conﬁtures y fruytes. Y encara que lo rey ni la infanta no tocaren en
cosa ninguna, totavia se la estigueren mirant molt de propòsit, alabant
l’orde en què estaven los plats y demanant què era aquel
aquell servici y de
què era l’altre.
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Però en acabar de traure los peus de aquell aposento, arremeteren
las damas que venían tras de ell y la infanta a la pobre col·lació, que
si no y aguera qui guardara los tres o quatre plats que lo rey avia dits
que portassen al príncep, no y restava cosa xica ni gran. Y lo pare prior,
quant exia ab Sa Magestat, li digué per què no avia donada llicència
a la infanta y a les damas par a que fessen col·lació. Ell respongué:
“Hoy es ayuno de la Yglesia y es bien que todos le guardemos”. Però
yo crech que no foren tots de son parer, que molts se’n comanaren a
Déu.2679 Y ab assò se acabà la festa, perquè se n’anà a fer col·lació a la
Pallaresa y allí anà lo pare procurador ab tres o quatre gentilshòmens
a portar los plats al príncep que son pare li avia senyalats. Y l’altre dia
en aver dinat, se partiren per a Sanct Cugat de Vallers y prengueren
lo camí per a Monçó.
Lo bisbe portuguès —perquè tornem al que·n fa al cas—, encara
que los grandes seguien a2680 Sa Magestat, ell no·s mogué tant prest de
casa ﬁns a tant que entengué que ya lo rey estava en Monçó. Y ya no
y avia ganas de anar a Roma, perquè lo rey ab sas trassas li féu parlar
per terçés, com que no exia d’ell aquest consell, donant-li entenent
que no passàs y també que li tractassen que acceptàs lo archebisbat
de Lisboa, perquè estant2681 en Barcelona, vingué nova al rey que era
mort lo archebisbe.2682
Però en assò no y agué remey de acabar-ho ab ell y donava molt
bona rahó, perquè deya ell: “Yo no he dexat bisbat per aver de pendre
archabisbat”; y que no pensassen sos parents que assò li procuraven
que per aquest camí avien de portar millors calçes ni tenir major casa,
que si ell agués
és de pendre aquell càrrech, la renda se avia de distribuir
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en pobres y no en galas; y que si ell dexà lo bisbat al temps que era
jove —de escrúpol que tenia, que no feya son ofﬁci—, que per millor
rahó lo avia de dexar ara, que era vell y que manco podia treballar.
Axí que per estas rahons no·s pogué acabar ab ell que acceptàs
aquella dignitat, per més rahons que li diguessen y que Sa Magestat
gustaria molt de axò, sinó que responia que si Sa Magestat li volia
do-[p. 445] nar que menjar, avia de ser sense cura de ànimes; y si no,
que no volia sinó passar-se ab sis mília lliures de renda que tenia. Ab
tot axò, li digueren que procuràs en seguir al rey, que entenían li faria
merçè, com aprés féu, que li donà la abbadia de Alcobaça, que val deset
o divuyt mília lliures de renda, sense tenir obligació de residència ni
té càrrech xich ni gran de cura de ànimes.
Estigué aquest senyor bisbe en aquest convent, com diguí, sis
mesos y vint dies ab molt contento y alegria, axí ell com sos criats,
donant a tots gran exemple de sanctedat y virtut, dient cada dia missa
ab gran gravedat, y molt amich de guardar las cerimònias, tenint ell
tot son aparell de casulles de diverse<s> colors2683 vells, càlser, canadelles, etcètera. Menjava perpètuament en lo refetor, y tres capellans
seus també, en lo lloch a ont lligen en la 2ª taula, y assò tant solament
al dinar, que al vespre en la hostelaria de dalt, en son aposento, feya
col·lació lo bisbe. Y sos criats sopaven ans que ell. Y aprés deyen
matines junts, de prima nit, ab gran pausa y quietut; y de matí, ans
de dir missa, totes les hores. No dormia sinó entre mantilles de llana
ni portava camisa, sinó sols un cabès y aquex mudava cada dia; y lo
mocador, axí matex; y roquet, de vuyt en vuyt dies. Los criats eren
tots gent moltt moderada y molt ben criada, que com ell d
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criats ploraven vives llàgrimes —tant era lo amor que s’avien cobrat
los uns als altres.
Y ans que·s despedissen, ultra de set-centes sinch lliures y mija
que avien cobrades per lo gasto ordinari del que menjaven, que eren
trenta-sinch reals cada dia, com diguí, que cada semmana eren doscents2685 quaranta-sinch reals, que·ls pagaven sempre que volien diners
los arqueros —aquí succehí tenir tota una capsa plena de escuts dobles en or, que no portaven altra moneda—, manà donar lo bisbe en
agraïment del bon servici y amor dos-centes lliures y a alguns frares
[p. 446] que l’avien servit en algunes coses particulars, com al qui
l’afeytava, al cuyner y a altres, també manà donar alguns reals de
estrenes, anant-se’n molt content, dient en quinsevulla occasió que·s
trobava quoranta mil alabanças d’esta casa, com se sabé per moltes
persones de diversos estaments, y en particular del pare prior, de sa
prudència, parts y valor, a qui escrivia molt a menut des de Madrit
per saber de sa salut, etcètera.
No2686 serà tan llarga la hystòria que diré ara de un extraordinari
que rebé lo pare prior, que no fonch de burlas. Per occasió de la vinguda del rey y casament de sa ﬁlla, tingué esta casa molts hostes de
anants y vinents. Però lo qui més de assento y de propòsit estigué en
ella fonch Joan Andrea Doria,2687 príncep de Melﬁ y capità general de
la mar, lo qual, en aver desembarcat lo duch de Savoya en Barcelona,
se’n vingué a esta casa per los respectes que ell se sabia y estigué en
ella cerca de tres mesos, que fonch tot lo temps que estigué en anar,
estar y tornar de Çaragoça lo dit duch. Y tantost que vingué lo rey en
Barcelona ab tota sa cort, volgué dit Andrea Doria anar a Barcelona.
Y ya ell se era
a embarcat y se n’avia portada tota sa roba. Y com lo rey
ho sabé, li manà
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altres senyors en la semmana sancta y sols de la adoració del Divendres Sanct se tragueren deu lliures; y de les venedures de coses que
prengueren, com foren pa y vi, hortalissa, palla, etcètera, pagaren cent
y tantes lliures; y sols de llenya, que gastaren a2690 tres reals la càrrega,
ne pagaren quoranta lliures, com més llargament consta en lo Llibre
de la Caxa. A més de axò, lo dia que se n’anà manà donar, per lo que
avien fet de dany los patjes y altres criats seus, com ell matex digué,
en la fruyta y altres coses, cent sinquanta lliures en pesses de vuyt.
De manera que tot lo que rebé lo pare prior de aquest príncep foren
passades de tres-centes lliures, axí per lo que avien pres de casa com
per lo que ell donà gratis.
Y encara que estava lo bisbe portuguès en casa en aquest conjunctura, com diguí, ell fonch tant discret y comedit, que dexà los
aposentos de la Obra Nova y·s posà en una celda, y sos criats en la
enfermeria, per a que Joan Andrea Doria y sos ﬁlls estiguessen accommodats en dita Obra Nova. Y lo hu a l’altre se visitaven molt a menut,
perquè ya·s conexien des de Madrit. Y axí, totom estigué content y esta
communitat ab les tres-centes lliures.
[p. 447] No se acabaren de conquistar las Índias en aquest trienni
en les ventures y coses que tinch dites, que encara réstan altres de què
fer memòria. Y una d’elles fonch que morí lo doctor en medicina2691
Francesch Micó, persona molt docte en sa facultat y devotíssim d’esta
casa. Lo qual mostrà en vida en moltes occasions molt de veres, no
perdonant a son treball de dia ni de nits, sabent que y avia alguna
necessitat en ella de algun frare que estigués mal; y en mort no la
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De2695 la sepultura que més proﬁt se tragué fonch de la de misser
Joan Piquer, lo qual no sols se volgué soterrar en aquesta casa, corresponent a la devoció de sos antipassats, però encara, puix no tenia
ﬁlls ni ﬁlles, dexar tots sos béns a aquest monestir. Lo qual morí lo dia
de Sancta Magdalena, que és a 22 de juliol, de 1583 y·l soterraren lo
dia següent en lo vas del mitx de la iglésia. Y lo dia següent, a 24 de
juliol, estant tots los pares capitulars junts, manà lo pare prior que·s
llegís lo testament y codicil del defunct y, veent que dexava tants llegats
y que y avia tantes obligacions, determinaren que·s consultàs aquest
negoci ab nostres advocats.
Y aprés de molts tractes y consultas, com consta en lo Llibre dels
Actes Capitulars, se resolgueren en que renunciassen esta herència a
un nebot del defunct misser Joan Piquer qui·s deya mossèn Jaume
Puigmijà, notari real, ab condició que lo dit mossèn Puigmijà agués
de pagar a aquest convent dos-centes y sinquanta lliures, obligant-se,
però, lo convent a dir tres-centes misses per lo defunct. De la qual
quantitat rebé lo pare prior en son trienni cent y setanta lliures. Les
vuytanta que restaven se cobraren en lo trienni següent.
Bé pensarien alguns dels religiosos d’esta casa que quant moriria aquest bon home se trobaria molt més2696 en sa casa del que·s
trobà, segons tenían concebut y ell donava demonstració quant vivia.
Particularment, tenia gran reçel de un cofre2697 que tenia en la matexa
cambra a ont ell dormia, que en tocar-lo o acostar-se a ell, tantost deya:
“Què cercau aquí?”. Però la experiència, que és la mare del desengany,
mostrà la veritat del que y avia perquè, aprés de mort, los marmassors
volgueren ubrir
rir algunes caxes, y entre les demés aquell cofre, en què
y agué molta
a difﬁcultat, que [[p. 448]
448] no podían en ninguna
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de la devallada de Sancta Eulàlia baxant a mà dreta, que era pro<u>
bona casa; y en los llibres que tenia en lo studi, que tots ells éran
vells, com son amo. Totavia, se li ha de agrair la bona voluntat, perquè
tenien aquells pares per cosa certíssima que si més tinguera, més los
dexara. Y també tingué una cosa bona entre les demés, que mentre·s
visqué no fonch penós al monestir, com fan altres que sempre estan
pedigüenyant y demanant, qui pa, qui vi, ya llenya,2699 ya altres coses,
que no gósan2700 dir de no per no desgustar-los; y com vénen en casa,
és menester que tot se vesse a títol de que diuen que fan hereu al
monestir; y a la ﬁ, tot ve a parar en fum y ells an gozat dels regalos
de Sanct Gerònim en vida y an viscut de mogolló, com avem vist en
nostros temps. Lo qual no succehí ab aquest bon home, que a penas li
donaven cosa ni ell venia al monestir. Quant més que no·s burlà del tot,
puix valgué la heretat que dexà a esta casa dos-centes sinquanta lliures,
com ya diguí, y lo pare prior ne cobrà en son temps2701 cent setanta.
També morí en aquest trienni un germà del pare fra Miquel Galceran Garbeller, profés2702 d’esta casa, lo qual era argenter. Y per ser
mort intestat, se agué de dividir la herència en quatre germans que
eren; y per ser poblador novell y aver poch que tenia casa, també s’i
trobà poch, particularment avent de donar a la viuda lo que se li devia.
Totavia, ne reberen per lo que tocava a la part del pare fra Galceran
Garbeller dotze lliures y quatorze sous.
Altre2703 extraordinari rebé lo pare prior que fonch de un portapau
que pintà lo pare fra Damià Vicents per lo bisbe de Urgell —no sé si
era don Ambrosio de Moncada o don Capilla—,2704 que per ser la obra
tan acertada y en tant poch lloch aver-hi tanta cosa y tan ben feta, li’n
donaren centt reals. Altre2705 fonch que en lo capítol gen
general de 1585
se declarà que
ue lo matxet que lo cardenal Riario avia don
donat lo trienni
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Lo2706 senyor don Miquel2707 de2708 Clariana y de Seva donà en
aquest trienni Los Surios, que són set tomos de Vitis sanctorum,2709
obra molt estimada y que val molts ducats y com a tal los tenen en
la llibreria comuna. Y no fonch esta la última merçè que féu aquest
sanct home a aquest convent, com veurem en lo terçer trienni del pare
fra Lorens Daviu.
En2710 ninguna cosa tingué tanta desventura y desgràcia, si·s pot
dir ab aquest terme, com és en que se li moriren al pare prior quatre
frares en son temps, que li pesà molt per ser persones que servien molt
bé a la communitat y de las parts que diré. Lo primer d’ell<s> fonch
lo pare fra Gerònim Belloch, que encara que era molt jove, totavia se
tenia grans speranças d’ell per ser tan humil y charitatiu y, ultra de
axò, ser de molt bona sanch. Y sabia molt bé lògica y philosophia,
que ab dos o tres anys que anara al col·legi, servira molt bé a la casa
y a la orde en quinsevulla cosa, segons era virtuós. Lo qual morí a
11 de nohembre de 15822711 com un sanct y és opinió que, ans que
morís, li aparegué nostre pare sanct Hierònim, segons las entresenyas
y senyals que ell donava.
Lo segon que se li morí fonch lo pare fra Jaume de Planella, a
qui ell amava molt per ser-li estat mestre, quant lo pare prior era novici, y per ser una persona tant honrrada y virtuosa, mostrant en son
tracte la noblesa de la sanch de ont procehia y respectes de home de
bé. Lo qual era estat procurador2712 molts anys y vicari dues vegades.
Morí a 3 de setembre de 1583.
En l’any
y següent
g
de 1584 moriren dos g
germans carnals. Lo primer era un frare llech que·s deya fra Francesch Torrent.
T
Torren
Morí a 26
de febrer y fonch
onch opinió que de fer demasiada penitènc
penitència, açotant-se
terriblement, com ho mostraren moltes disciplines que li trobaren;
munt de una estora en lloch de matalaph y altres coses
y dormir damunt
semblant<s>, lo effecte de
del
el qu
q
qual
all sse
e am
a
amostrà
mos
osstrà en la mort, perquè morí
o
t. L
L’altre germà
ger
ermà se deya
er
deeya Vicents
Viccents Torrent,
T
com un sanct.
y era sacerdot,
e demasiada
a oració
ó y exerci
cicci de sperit, vin
ci
que també de
exercici
vingué a delirar
ncara que aprés
aprés cobrà
cob
obrà
à y morí
mor
orí com avia viscut.
visc
algun tant, encara

2706.
2707.
2708.
2709.
(1522-1578).
2710.
2711.
2712.

llibres
bres que donà
à don
d
M
Miquel
iqu
iqu
uel
el C
Clariana,
larian
na, escrit al marge dre
dret.
Segueix
gueix y ratllat.
Segueix
gueix Seva rat
ratllat.
tlla
att..
sancto
cto
torum
rrum
u historiis
hi
h sto
oriis
riiis del
d cartoixà
ca
Lorenz Sauer o Llorenç Surio
Dee probatis sanctorum
mort
ort de quatre frares, escrit al marge dret.
Segueix
gueix p ratllat.
procurador,
ocurador, al manuscrit procuradós.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 685

En2713 aquest trienni se posà lo Llibre de la Caxa ab gentil stil
y orde, lo que may se ere fet, a ont se veu ab curiositat tot lo que·s
cobra cada any y·s dexa de cobrar; y los títols molt2714 distincts; y a la
ﬁ de cada any, una carta cuenta donant rahó de tot lo de aquell any;
y aprés de ella, se posà lo estat de la casa. De manera que cada any
poden saber lo que s’és cullit de grans, axí en casa com en la granja
y Thous, vi y tot lo demés que y ha en casa, y fer lo balans de un
any ab l’altre, cosa que ha donat contento a tots los que u an vist y
entenen aquella màchina.
També2715 feren los caxers un Llibre de Thous, a ont se sab cada
any cada hu dels particulars de aquell lloch lo que pàgan y réstan a
deure, que encara que és treball per lo caxer, però és gran [p. 450]
clarícia no sols per la senyoria, però encara per los matexos vassalls,
que algunes vegades demanen coses que ha deu anys que són passades
en compte y las tornen a demanar. Lo qual no u podían mostrar los
procuradors abans per no portar las cosas de aquell lloch sinó ab un
quadern que feyen cad·any y, acabat aquell o si·l perdia per lo camí,
no y avia ya més memòria.
Estes coses són las més principals y de més tomo que han succeït
en aquest primer trienni del pare fra Lorens Daviu, per les qual<s> se
veu que és estat hu dels més ben fortunats y ditxosos que aja tingut
may esta casa y se entén que és2716 estat molta part del principi del
remey d’ella y que pogués un poch alçar lo cap que tants anys avia
lo portava tant baix, que de ordinari devia vuyt-centes o mil lliures, y
alguns anys arribava a mil y sin-centes, com vérem en los anys atràs,
per lo qual dee contínuo anaven los procuradors /a/ mole
molestant a uns y
altres per a que·ls dexassen algunes quantitats, lo qual no
n sabem que
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dicines que se li devien de molts anys; y a mossèn Clarà, apothecari,
després que ell entrà en la matexa botiga ﬁns a la present jornada,
vuytanta-vuyt lliures; a mossèn Vaells, droguer, quoranta-sinch lliures;
y a mossèn Barellés, botiguer de teles, quoranta lliures, sense molts
altres deutes vells, de manera que no se entengué restàs algun deute,
cosa que may se2719 era vista en casa y ara quasi tots los anys se veu.
Sense axò, dexà en la caxa tres-centes y sexanta-y-tres lliures en
comptants y devían a la casa mil y trenta-y-nou lliures, com consta
en lo Llibre de la Caxa (foli 216). A més de axò, dexà en grans, entre
ordi, civada, blat y altres, al peu de nou-centes y vint quarteras, y en
special blat bo y net per lo convent tres-centes sexanta quarteras. Dexà
cent y trenta moltons, trenta-dos porchs y dues fornades de cals, una
en la torra y l’altre en lo monestir. Laudetur Deus.

2719. estat
tat de la casa, digne de ser sabut, escrit al marge esquerre.
esquer
Digne de ser
sabut correspon a una mà diferent de la de l’autor.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 687

[p. 451] Primer trienni del pare fra Gerònim Ezquerra2720 {1585-1588}
Vingueren per conﬁrmar la futura electió d’esta casa los pares
fray Joan de Sant Gerónimo, profés de Sanct Lorens d’El Escurial y
llavors prior de Sanct Miquel de los Reyes de València, y lo pare fra
Joan Monjo, profés de Sanct Gerònim de Vall de Hebron, los2721 quals,
entrant en son ministeri, nomenaren uns quants que avia senyalats
nostre pare general que poguessen elegir y tots fora de la casa pròpria.
Però als electors no·ls paregué llançar mà de ningú d’ells, sinó que
més estimaren honrrar als matexos ﬁlls de casa, puix los tenia y se’ls
criava, particularment que los que venían nomenats no eren persones
que no se’ls pogués igualar alguns de la pròpria casa, y axí, era rahó
que estos fossen preferits a aquells. Y axí, elegiren al pare fra Gerònim
Ezquerra, ﬁll de la matexa casa y natural de la ciutat de Çaragoça,
del regne de Aragó, lo qual estava en aquesta occasió conventual en lo
monestir de Sancta Engràcia de la matexa ciutat per concertar certs
negocis de uns germans seus, ben descuydat del que assí passava.
Però com los conﬁrmadors no podían passar avant en son ofﬁci
ni executar cosa ninguna sense primer consultar ab no
nostre pare lo
general, qui era fray Francisco de Segovia, fonch neces
necessari que ells
escriguessen, y juntament molts religiosos de la pròpria casa, supplicant-lo se servís
vís de donar a l’elet, que a no fer-se axí, resultarien
resu
grans
inconvenients.
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avia cumplit onze. Axí que, per aver enviat a nostre pare general un
propri y aprés2722 agueren de enviar a cercar lo elet en Çaragoça, se
passaren dos mesos que no tingueren prior en esta casa. Però, en venint, lo conﬁrmaren. Fonch la conﬁrmació a 29 de nohembre de 1585.
Donaren-li2723 per vicari al pare fra Montserrat Caxa. És esta ya la
tercera vegada que fonch vicari y2724 convenia d’exa manera per tenir
tanta experiència en aquest ofﬁci y en altres. Elegiren en procurador
al pare fra Pere Garriga, lo qual, encara que tenia alguns anys més
de edat, tenia alguns dies manco de hàbit, però religiós de molt bon
exemple y que avia donat molt bon compte de si en los ofﬁcis que
avia tingut lo trienni passat, que foren de mestre de novicis y arquero. Veritat és que no tenia tant subiecte com lo ofﬁci de procurador
demana per ser ﬂach de complexió,2725 però en lo demés ere curiós.
Segon procurador feren al pare fra Luch Carbonell y caxers als pares
fra Francesch Talet y fra Ambròs Sanxo.
Donà lo pare prior lo hàbit sols a un frare llech qui·s2726 deya
fra Joan Alzina, natural de la parròquia de Sancta Agnès, prop de la
Roca. Moriren-se [p. 452] dos vells, que cada hu tenia cerca de vuytanta
anys. Lo hu d’ells se deya lo pare fra Andreu Pachi, que morí a 14 de
octubre de 1587, y ab tot que tant vell, avia dejunada aquella darrera
quaresma ab tant bon ànimo com a2727 trenta anys, no volent menjar
a les col·lacions sinó lo que donaven al convent. Y lo matex feya entre
l’any, axí en los dejunis com en altre temps. L’altre fonch un frare llech
qui·s deya fra Miquel Arbós, que de pura vellesa y quasi sense mal, a
lo que diuen, morí a 21 de janer de 1588.
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alguns deutes que restaren2730 del trienni passat per pura inadvertència
y no saber-hi més, que si·s sabera, no aguera sufrit lo pare prior tal
cosa, que prou vegades ho advertí al pare procurador.
Lo hu d’ells, aver de pagar quinze lliures que·s restaven a deure
de les tovalles grans que·s feren per lo refetor. L’altra fonch que agué de
pagar una pessa de cordellat que tenien concertat2731 del trienni passat
per acompliment de les mantilles que faltaven per los llits de alguns
sacerdots. Tirava dita pessa quoranta-dues canes que a rahó 12 sous 6
valgué trenta-una lliura.2732 A mossèn Avellà, argenter, restaven a deure
per lo encenser gran que féu,2733 que costava noranta lliures, trentanou2734 lliures. També restaven a deure del cotó que avien pres2735 per
texir las tovalles ya damunt dites nou lliures y setze sous. De manera
que fonch lo que pagà de enderreriatjes que·s devían del trienni passat,
contant la civada que·s comprà, al peu de cent setanta lliures. Però
ya·n cobrà en breus dies cent y sinch lliures de dos-centes y quatorze
quarteras que·n vené en Thous.
Comprà cuyro per preu de set lliures que2736 serví per a guarnir
unes cadires de repòs se compraren en aquest trienni y en l’altre. Tingué molts gastos de quoranta mil ninyerias que avia menester cada
dia lo pare pintor, perquè2737 com encara no tenia cabal, tampoch no
tenia depòsit de sa ofﬁcina, com aprés tingué, y axí, la communitat li
avia de comprar quant avia menester. Veritat és que no eren de molta
quantitat estos gastos, però2738 eren molt a menut. La major que gastà
de una volta fonch de dotze lliures per unes colors compraren de un
pintor que·s deye mestre Mates2739 que avia [p. 453] poch que era mort.
Los demés gastos
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Moltes2740 obres se feren en aquest trienni y de importància. Una
d’elles fonch guarnir la porta forana, per ont ixen los frares de ordinari a pasejar-se, de ferro, en què se emplearen set quintars y costà
tot, entre les mans, ferro y claus, algunes vint-y-sinch lliures, que par
cosa de no2741 res y fonch obra molt acertada per lo perﬁll y ha gran
y per tenir allí davant de contín<u>o molta llenya, que a posar-y foch
los enemichs o moros o lladres, se’n porien entrar per casa a peu pla
y sense alguna resistència.
Altra2742 obra se féu de més tomo, de què y avia gran necessitat, perquè la torre que té aquest convent davant Moncada se anava
totalment caent de la part de la capella vella de Sancta Engràcia.2743
Y axí, lo pare prior no sols reparà aquella part, però encara féu en
aquella part un quarto molt bo y graciós, tenint sa cuyna baix y son
rebostet y son forn dins de la matexa cuyna. Costà aquesta obra, entre
las fornades que·s feren, axí de cals com de obra, mans de mestres,
manobres, serradors y altre<s> coses, més de dos-centes y onze lliures
y a no tenir allí lo frare llech, que era lo principal en lo treball, per
ventura costara sinquanta lliures més. Veritat2744 és que las cambretas
dels caps de la sala aprés se feren, quant determinaren que los frares
tinguessen allí granjas.
En2745 Thous se féu una obra de importància y fonch lo inventor
d’ella lo pare procurador, mogut per algunes rahons que·l convencien,
com diré aprés. La obra fonch fer una grossa paret davant la bassa
del molí, en què s’i gastaren més de cent ducats. Però foren molt ben
gastats y fonch obra acertadíssima, que encara que se’n gastaren altres
tants, se tinguera
uera per ben fet, perquè cada any se desp
despenien per les
ruynes que feyen
eyen las ayguas quant pluvia, que venien tan impetuosas y
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ab tanta fúria, que se n’entraven dintra la bassa del molí, y aprés per
netejar-la avien de estar molt temps los molins sense molrre y costava
quasi cad·any trenta o quaranta lliures. Y sense assò feya altres danys
notables, lo qual, tot, ha cessat2746 després ensà que·s féu aquesta paret.
En los matexos molins agueren de comprar dues moles que costaren,
entre lo port y compra d’elles y altros gastos, vint-y-quatre lliures y mija.
Los convents que tenen càrrechs de vassalls de ordinari tenen
més pesedumbres que no [p. 454] fan los que estan sense ells, perquè
com a pares los an de consolar y com a senyors los an de castigar y
amparar de sos enemichs de la millor manera que poden. Y per esta
causa algunes voltes an de gastar lo que no volrrían de pura llàstima
y compassió sub pena de ser molt murmurats, lo qual succehí en
aquesta occasió a esta nostra casa per aver mal exposat un reclam
contra los vassalls de Thous uns mercaders,2747 entre los quals era un
mossèn Serra, per certa obligació que avien feta dits vassalls. Lo qual
posaren en plet y fonch necessari que lo convent los afavorís, perquè
se’ls agueren menjats vius.
Y procurà lo convent per traure als vassalls de aquest fanch que
mossèn Luís Jorba, notari de Barcelona y d’esta casa, fes una sotaescrita de cent ducats, los quals agué de pagar. Y aprés, lo pare prior ab
parer de son convent les pagà al dit mossèn Jorba, que·ls avia fet lo
pler perquè no·ls arruïnassen, que lo mossèn Jorba no·ls volgué dexar
al<s> vassalls sinó ab paraula del convent y per complir ab sa paraula
lo convent se li pagaren a ell. Veritat és que lo pare prior en son temps
ne cobrà setanta-nou lliures y2748 dotze sous de dues fermançes que·s
deyen lo hu Pere Vinyoles y l’altre T.
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forçat aver de vendre una mula que fonch molt nomenada y fonch
molt famosa2750 caminadora, perquè·s tornà guita per tractar-la mal
los mossos. Vené-la2751 lo pare procurador a uns carreters per sexanta
lliures y·n comprà una de jove per sinquanta-sinch, que no fonch mal
lo cambi o barata.
En algunes granjerias volgué arbitrar lo pare prior que li parexia
éran molt proﬁtoses y en alguna2752 manera necessàries, presupposat que
avían de tenir la torre y la avían de conrrear, per lo qual éran menester
fems, que són los que fan lo bon pagès. Y axí, concertà de posar-hi
cabres ab un mitger que y tingués la mitat. Però no tingué a martell
aquest tracte, perquè al cap de dos mesos se posà mal en las cabres y
les agueren de vendre totes. També2753 se offerí occasió que un francès
portava dues egües de França per a batre y aprés li paregué vendre-les.
Y com lo pare prior entengué que la dinada era prou2754 accommodada,
donà orde en que las comprassen y aprés ne compraren un<a> altra
en Granollers, que totes tres li costaren sinquanta-sinch lliures, de les
quals se’n tragué algun proﬁt. Però no fonch en aquest trienni.
En2755 la rectoria de Rexach fonch necessari de fer algunes obretes, encara que no foren de molta importància, [p. 455] com foren
adobar alguns sostres del celler y de la cuyna que estaven a punt de
anar tot per terra. Y axí, no foren molts los gastos, segons he trobat
en los llibres, que no·s despengué sinó quantitat de set o vuyt lliures.
Però entench que manllevaren a un parroquià de la matexa rectoria,
que·s deya Joseph Fontanet, algunes bigues y altres coses necessàries
per a dit effecte, que al cap de alguns anys, com passaren comptes
ab ell, los féu
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Altre extraordinari agué de pagar lo pare prior al senyor bisbe
de Barcelona, don Joan Dimas Loris,2758 que foren algunes sinquanta
lliures per causa que mossèn Andreu Vila, olim rector de Sanct Pere
de Rexach, morí en lo maig de l’any 1587 —y li tocaven, no·m recorde per quin respecte, al bisbe. Però yo no puch pensar que·ls pesàs a
molts, no perquè li desijassen la mort, sinó perquè se redemís aquella
vexació tant gran de aver de pagar tots los fruyts de la rectoria a qui
no prenia treball ningú, sinó passejar-se per Barcelona y de sis en sis
mesos acudir al monestir a rebre sexanta lliures. Y avia ya quasi sis
anys que durava. Y axí, morint ell,2759 se acabà aquesta pesadumbre y
començà lo convent a gosar de la renda de la rectoria. Y ya començà
lo pare prior, a més de que cobrà la mitat dels fruyts de aquell any,
que anava prorata2760 per aver mort en maig; y també·n cobrà un rossí
que era del matex rector y·l veneren per vint-y-sinch lliures.
Sense estos gastos extraordinaris de què he feta memòria, no faltaren los ordinaris del2761 vestuari, comprant una estamenya que tirava
vint-y-sinch canes y costà trenta lliures, un vint-y-quatrè blanch que
tirava vint-y-tres canes, que costà més de quoranta lliures, y perquè no
bastava per a tots, compraren-ne algunes canes més a la botigua. Compraren en Thous fusta per fer deu cadires de repòs y quatre communes
que costà nou lliures2762 y serviren estes cadires per la hostelaria nova,
de què y avia necessitat. També2763 se féu alguna provisió de tela perquè
trobe que·s texiren sinquanta canes de llens, encara que no diuen per
a què serví. En2764 Thous se feren fornadas per fer aquella obra de la
paret que diguí; y en la torre, per fer aquell quarto nou, també se’n
feren dos; y assí, en casa, altra fornada de cals y obra.
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No·s pot negar, ans bé an de confessar los qui an gosat del govern
de priors forastés y del regiment dels ﬁlls de la pròpria casa, que an
conegut un no sé què de més amor y gana de mirar per lo proﬁt de
la pròpria mare. Y si no, yo·m remet al que trobaran escrit en aquest
llibre ans y després del temps en què anam y a la experièntia que
cada hu té de coses. Dich assò a propòsit del que vull escriure, que
si2765 fóra lo prelat de altra casa, no·s curara del que féu lo pare prior,
que era ﬁll de la pròpria, en què mostrà lo amor y afﬁció que tenia,
[p. 456] perquè en aver-lo conﬁrmat en lo ofﬁci, donà orde en que lo
pare fra Lorens Daviu, que acabava de ser prior, anàs a Tortosa, a ont
estava llavors lo rey, que anava de camí per tornar-se’n a Castella, per
a veure si poria alcançar alguna merçè de Sa Magestat. Però no fonch
de algun proﬁt esta diligèntia.
Y veent que per aquest camí no se avia effectuat res, determinà,
anant a capítol general, per sa persona pròpria a provar ventura, com
ho féu. Y per ço, estigué dos mesos en Madrid, sol·licitant y procurant
una carta de Sa Magestat per a que donassen a esta casa los diputats
de Cathalunya, del<s> diners que li acostumen donar sempre que ve a
esta terra a tenir Corts, mil y sinch-centes lliures. Y encara que alcançà
esta lletra lo pare prior y féu per sa part lo que pogué y se li agrahí
son treball, però esta diligèntia no fonch de algun proﬁt ni serví sinó
de gastar-se, entre anades y vingudes y estada de Madrid, sinquanta2766
y tantes lliures.
La causa fonch, a lo que digueren persones que sabían de negoci,
que aquella carta avia de anar dirigida, y lo sobreescrit, als diputats de
Cathalunya y no al virrey, perquè ells són los distribuydós
distribuyd del dona2767
tiu, y no lo virrey. Ya
que no reisqué esta traça, sabé lo pare prior
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tant devot d’esta casa, quant2769 ningun altre senyor sapiam ﬁns ara y
des de que la casa és fundada. Y mostra’s clarament, perquè venia a
ella no sols en las festas principals de las Pascuas y semmana sancta,
però encara entre l’any, per son gust, a desenfadar-se de negocis, de
què ell tingué prou occasió de fer-ho per las pesadumbres y desgusts
que tingué per rahó del càrrech que tenia, que·l tenían tant de tema y
en avorriment los cathalans per defensar ell las pretensions del rey en
moltes coses, que segons deyen, pretenia innovar en esta terra, en les
quals entenían los cathalans que no guardava los privilegis y trencava
lo jurament per ell prestat.2770
Y vingué aquest negoci a terme que·s pensà perdre Cathalunya en
esta conjunctura y a no tenir tanta prudèntia y patièntia los principals
y qui governàvan la terra, se seguíran grans escàndols, segons estàvan
los ànimos irritats. Y en particular, lo populatjo y la gent comuna estava
tan alterada y a punt de pendre armas, que cada dia feyen mostres los
ofﬁcials, donant per escuses que tenien noves que lo gran Turch feya
una poderosa armada y que·s sospitava vendria a esta terra y que, per
ço, era bé que estigués la gent a punt per a que en semblant occasió
sabés menejar les armes. Del qual tiro sabia lo virrey, [p. 457] però
dissimulava, perquè no podia fer altra cosa, que poca occasió bastara
per a que se avalotara tota esta terra y per ventura molta part de la
christiandat, perquè se entengué que de moltes parts y avia en Barcelona algunes persones, debaix de hàbit de peregrins, mirant en què
paraven los negocis, que si s’alteraven y alborotaven assí, no sé si·s
poguéran sossegar altres províncies.
Axí que,, per estas causes y altres desgusts que port
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y·ls tenían emprendats, que no y avia persona que no desijàs donar
contento a qualsevol religiós. Y per ço, no dexaven de pagar molt
cumplidament lo que avien pres ans de anar-se’n d’esta casa, que axí
u tenia manat lo virrey, de què·s troben molts partits en lo Llibre de
la Caxa en aquest trienni.
Com,2771 donchs, aquest senyor vingués molt a menut a aquesta
casa y veés que no estaven acabades les dues primeres salas de la
hostaleria nova ans de entrar en lo corredor, perquè no y avia sostre,
ni ﬁnestres, ni portes als portals, y faltava a fer la mitat del sostre del
corredor y quasi totes les pedres de l’antipecho de dit corredor que y
ha entre pilar y pilar o columna y columna, manà donar tres-centes
lliures de les llistes del<s> diputats per a que se acabàs tot assò. Y
rebudes estes tres-centes, aquí matex donà orde lo pare pri[o]r que·s
posàs mà en la obra.
Y com y avia tant que fer —però se agueren de comprar molts
materials de pedres de Monjuïch, fusta de melis y diversos ofﬁcials—,
no bastaren les tres-centes lliures, de què féu avisar a dit senyor. Y
ell envià per un secretari seu, qui·s deye Christóval de Fuentes, cent
lliures per continuar la obra y aprés, per a que se fessen2772 les ﬁnestres y portes de las salas, envià per un patje quoranta lliures. Y com
aquestes no bastassen, donà orde en que·s venessen las estelles de la
drassana de Barcelona, que eren de las galeras que·l rey manava fer,
y que lo preu d’elles se partís entre lo monestir de Sant Francisco de
Paula y lo nostre, de manera que·n cabé per nostra part setanta-y-tres
lliures. Y ab aquestos adiutoris y favors se continuà dita obra y se
emblancaren aquelles dues sales.
Després volgué que·s fes una escala que pujàs des del claustro
nt de la hostelaria, a ont y ha molt gentil y gratiosa vista
de dalt damunt
y·s descobre molta part de la ciutat de Barcelona y tota aquella sua
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don Manrrique de Lara, sis-centes setanta lliures. Veritat és que la casa
gastà lo pa y vi y comprà molta cosa de companatje, oli, hortalissa,
carn, etcètera, que ha no ser axí y a no tenir un frare llech mestre
de cases que treballava molt més y millor que no los altres ofﬁcials,
gastara molt més lo virrey, lo qual gustava molt de veure’l treballar.
Sense estes obras tant principals, se féu una paret forana davant
del corredor, en l<o> corral,2774 a ont estan las gallines y·s crien los
tossinos, procurant se fes alta, de manera que encara que alçassen
los ulls y·s posassen en lo corredor, no vessen aquells animalets la
primera cosa, que li paregué al virrey que era gran indecèntia. A més
de axò, féu posar un gran portal a la paret del matex corredor per ont
poguessen entrar2775 y exir los qui estaven en la hostelaria nova y no
aguessen de entrar per dins del claustro y casa, com feyen abans, que
de necessitat, quant portaven lo dinar o sopar al senyor que estava en
dita hostelaria, avien de travessar tota la casa y per los dos claustros,
alt y baix, que era gran inquietut per los religiosos y pesadumbre dels
criats, que com són gent de palàcio, no estan avesats a guardar tant
silenci y compostura com los religiosos volen que ells guarden. Esta
portalada féu fer lo comte de tal manera que y puga entrar y exir un
cotxo, si és menester, y tota la màchina que pot portar un senyor per
a son servey sense impedir la quietut dels religiosos. Y la matexa porta
féu guarnir de llauna, de manera que no patís molt en temps de pluja
ni per foch, si acàs succehia alguna desgràtia.
Sense esta obra ne féu altra, com veurem en lo trienni següent. Y
era tant sol·lícit y cuydadós de que passàs avant la obra, que ell matex
venia alguns després dinars en la carrossa ab dos o tres cavallers de
Barcelona a veure los religiosos d’esta casa y a mirar las o
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Era tanta la voluntat y amor que aquest senyor tenia als religiosos d’esta communitat, que sens dubte causava admiració a quants
ho sabían, veent los favors y regalos que·ls feya. Quant sabia que avia
en Barçelona alguns religiosos de qui ell més gustava, [p. 459] o per
tenir la condició més adaptada a la sua o per tenir la conversació més
de son gust, los enviava a cercar y se informava molt per menut del
que passava després que ell no era estat en casa y de cada hu dels
religiosos, dels quals tenia tant particular notítia per ser ell tan agut,
que espantava lo que tenia penetrat los naturals de cada hu d’ells y
los ser y marco y lo talent que cada hu tenia.
Y parlava y tractava aquest príncep d’estes coses ab tant gran
gust, que los prelats y priors lo tenían perquè ell lo tenia d’exa manera.
Y per esta causa los prelats lo enviàvan a visitar algunes vegades per
alguns religiosos de qui ell més gustava, los quals ell rebia ab tanta
humanitat y affabilitat,2776 que se li conexia molt bé en la cara y ab lo
senyals exteriors la alegria que tenia interior. Y succehí per voltes estar
en son aposento molts cavallers principals que eren anats a visitar-lo
y, en arribar allà alguns religiosos d’esta casa, aquí matex los despedia
perquè pogués ab més gust y llanesa tractar y parlar ab ells.
A més de axò, era cosa ya ordinària y segura que a hora de dinar
o sopar los enviava dos o tres plats a les cases de Barcelona per a son
regalo; y quant no enviava estos plats de guisados, no faltava o un capó
o perdius per a que ells los fessen aparellar, per a quant volrrían y a
son gust; y si no era de carn, no faltava bon peix. Seria may acabar
voler contar los favors que feya a uns y a altres, axí en comú com en
particular, cosa
sa que notaven molt los seculars perquè, anant
an
per Barcelona ab sa carroça, com solia, si acàs veya o trobava per la ciutat
algun religióss d’esta casa, aquí matex feya parar al cotxero —lo que no
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Referien alguns cavallers que tenien més entrada en sa casa que
era estranya cosa veure lo gust ab què parlava dels frares de aquest
convent y que per anthonomàsia deya mis frayles, com a cosa sua molt
particular. Altres voltes deya: “Los frayles de la Murta son los mayores
amigos que yo tengo en Cathalunya”. Y de aquí és que, com alguns
sabían la affectió y voluntat que·ns portava, se valían dels frares per
alcançar algunes merçès o remissions qu[e] pretenían d’ell. Y verdaderament no·s pot negar sinó que·ls amava de cor per los grans indicis y
demostracions que feya. Y deya, com yo sé de cert, que la major pena
que tenia era veure’s pobre y no poder fer merçès a esta casa com ell
desijava perquè, com encara vivia son pare, lo duch de Nájera,2780 era
poca la renda de què ell se sustentava y per lo càrrech que tenia de
ordinari estava empenyat.
Altres vegades deya a alguns religiosos: “Lástima es —que no
puch re-[p. 460] ferir millor ses paraules, sinó de la manera que ell
las deya— que me hallen tan pobre, que les certiﬁco que, ha no ser assí,
les avía de cerrar toda la casa y bosque; y les avía de hazer una torre
muy grande con un reloxe que se viesse de dos leguas; y todo el parral
avía de estar de manera que las vezes que los religiosos quisiessen salir
a él, no encontrassen con seglares y algunas vezes con pícaros”. Y cert
que podem pensar y creure que, ya que no tot, alomenos molta part
ne aguera fet del que prometia, segons era la affectió y gana que tenia
de fer-nos merçè. Y la rahó és clara y manifesta, perquè si estant tant
pobre nos féu tants beneﬁcis, què aguera fet si tinguera possibilitat
y agués arribat a ser duch de Nájera y ser hereu de son pare? Però
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en lo llit, y morí dins breus dies, restant la muller verge y nosaltres
privats de un tant gran devot.2781
Ab tot axò, volgué que no·ns oblidàssem d’ell y manà que·ns
donassen cent lliures perquè les2782 esmerçassen en lloch tuto y segur
y que cada any li diguéssem una missa cantada ab una vigília y una
missa baxa cada mes. Tota esta memòria he volgut escriure assí per
la occasió de la obra que féu aquest prínceps, perquè tíngan notítia
d’ella los successors y perquè sàpian qui era lo benefactor y lo gran
amor y affectió que tenia a esta casa y als ﬁlls d’ella y la obligació que
tenim de pregar per ell.
També lo pare prior tingué en son trienni alguns2783 hostes de
importàntia. Lo hu d’ells fonch2784 lo compte de Miranda, que essent
virrey de Cathalunya, celebrà assí la semmana sancta; y féu lo mandato, rentant los peus a dotze p[o]bres; y·ls donà molt bon dinar alt, en
la segona sala de la hostelaria nova, ab certa quantitat de dinar que
donà a cada hu. Lo2785 altre fonch don Joan Cardona, de Valènçia, que
primer fonch canonge de la matexa ciutat de València y, essent bisbe
de Vich, estigué assí uns quants dies, perquè·l proveyren de Tortosa y
avia de concertar ses coses. No se n’alegraren molt los religiosos de sa
estada ni de las merçès féu ni tampoch de sa condició.
[p. 461] Quatre2786 religiosos cantaren missa en aquest trienni. Lo
primer d’ells fonch lo pare fra Andreu Comes —y fonch a 25 de janer
de 1587— y·s tragué de la offerta sinquanta reals. Lo segon fonch2787
lo pare fra Joan Riera, en lo mes de abril de l’any següent de 1588, y
sense la offerta,, q
que foren dotze lliures,, se offeriren algunes
g
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vàlua y estima que servexen a la sagristia, com fonch una casulla de
tafetà blau ab una çanefa de brocadillo blanch y vermell y dos corporals prou curiosos. Lo terçer fonch lo pare fra Antoni Cornell, que
fonch lo dia de Nostra Senyora de Setembre del matex any de 1588.
Y últim fonch lo pare fra Narcís Vergés, que fonch en lo dia de Tots
Sancts del matex any.
Alguns extraordinaris rebé lo pare prior. Lo hu d’ells fonch que
los diputats de Cathalunya2788 enviaren a dir que pregassen a Déu,
Nostre Senyor, per la salut del rey, que estava mal en Monçó, a ont se
tenían les Corts en lo any de 1585.2789 Y aprés, quant cobrà salut Sa
Magestat, enviaren a aquest convent cent reals. També reberen tretze
lliures de una restitutió que feren al monestir, que no·s sabé qui2790 la
féu ni per a què n·i ha perquè saber-ho. Plagués a la divina Magestat
totes les restitutions fossen com aquella, que poch se’ns donaria saber
de què ni per què.
Lo2791 pare fra Lorens Daviu predicà la quaresma de l’any 1587
en la vila de Mataró, sa pròpria terra, y li donaren d’ella vint-y-sinch
lliures. Però manà lo pare prior que al dit pare li donassen cent reals
per comprar-se’n alguns llibres y les quinze lliures foren de la communitat. Lo pare prior també predicà alguns sermons en Barcelona, y
particularment lo dia de Sanct Jordi en la2792 Diputatió, que és sermó
de gran honrra y que no·s costuma acomanar sinó als millors ofﬁcials de púlpit2793 que y ha en aquella hera, perquè acut allà lo bo y
millor de Cathalunya, com en effecte llavors asistí lo nostre devot
y benefactor, lo virrey don Manrrique de Lar[a]. Y per fer-li favor,
aprés dinar, que l’anà a visitar, li digué: “Bueno estava hoy, padre prior”.
Y podia-u dirr sense lligonja, perquè tingué fama de molt bon predicador. Y aquest convent ne rebé de sos sermons algunes quan
quantitats, c[o]m
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Cobrà2794 vuytanta lliures que restava a deure mossèn Puigmijà a
compliment de la herència de son honcle, misser Joan Piquer, de qui
férem memòria lo trienni passat. Veritat és que estes se esmerçaren sobre
unes cases que estan prop la Porta Ferrissa de la ciutat de Barcelona,
de què era senyor útil mossèn Pere Portella, causídich, juntament ab
altr[e]s vint-y-quatre lliures que lo dit mossèn Jaume Puigmijà avia
donades per misses se diguessen per la ànima del quòndam misser
Joan Piquer, son honcle.
En2795 aquesta hera en lo monestir de Nostra Senyora de Montserrat succehiren algunes coses [p. 462] de tant de mala digestió sobre
lo negoci de2796 quis eorum videretur esse maior2797 entre castellans y
cathalans, que paregué a2798 alguns donats y hermitans que·ls castellans
feyen sobres als altres, /y/ que tantost que y avia algun monjo que
mostrava tenir marco y valor, lo transportaven a Castella o·l trèyan
de casa, y altres coses que no són de mon propòsit y, axí, les dexaré.
Sols ne diré una, que és forçat: y és que per remediar esta inquietut,
per orde de Sa Sanctedat y del rey Phelip segon vingué una visita
apostòlica en Montserrat, en la qual se moriren tres bisbes2799 actualment fent-la y molt<s> monjos de aquella casa, acerca de què y agué
moltes suspites y judicis.
Però a la postre, la conclogué don Joan Cardona, que llavors era
bisbe de Vich y aprés morí bisbe de Tortosa, desterrant a molts religiosos de aquella casa y hermitans a diversos monastirs de Cathalunya
per la nota tan gran que y agué de baxar de Montserrat monjos2800 y
hermitans y entrar-se’n en Barcelona com a professó y anar a la casa
de la ciutat a demanar favor y amparo als consellers. Y axí, en Sanct
Gerònym de Vall de Hebron desterrà a un hermità qui·s d
deya fray Joan
de Fuentes. Y a esta casa li cabé per sort a altre hermi
hermità qui·s deya
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fray Thomàs Forés, natural de la ciutat de Leyda, y estigué en esta
casa un any y sis mesos ﬁns a tant que, per la bona diligèntia dels
dos priors d’estas cases y puix tenien bona entrada ab lo virey, que
era don Manrrique de Lara, los enviaren a Sanct Genís, que és una
casa de Nostra Senyora de Montserrat cerca de Perpinyà.2801 Y axí, per
aver estat any y mitx pagà Montserrat a est convent sexanta lliures,
que fonch a rahó quoranta lliures l’any.
Dos2802 lluïsmes rebé lo pare prior, que pocas vegades succeexen.
Lo hu fonch de una casa que està prop la Porta Ferrissa que era de
misser Garcia. Y aprés de sa mort, sa muller la vené o establí a misser
Gilabert, del qual lluïsme ne pagà dit Gilabert dotze lliures. L’altre fonch
de altra casa que està a la devallada de Sancta Eulàlia, que abans era
de la senyora Rossa y després la comprà mossèn Thomàs Refeques y
aprés son ﬁll la empenyorà, y de assò rebé lo pare prior en aquesta
conjunctura trenta lliures y mija.
Lo pare fra Damià Vicents pintà una image de nostre pare sanct
Gerònym, la qual caygué molt2803 en gràtia al pare fray Diego de Marquina, mayordom de Nostra Senyora de Montserrat, y donà per ella
cent reals que serviren per ajudar a pagar coses de sa ofﬁcina de
tantes que la communitat li’n comprava. Altra rebuda tingué lo pare
prior y fonch per occasió de la mort de mossèn Arnau Talet, pare2804
de un religiós d’esta casa. Y per contemplació de son ﬁll manà en son
testament que·l soterrassen en l[o] claustro de aquest nostre monestir
a disposició de dit pare. Y per esta sepultura y algunes misses se’n
reberen quinze lliures.
[p. 463] En aquest trienni se reberen dos-centes y sinq
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També2807 fonch venturós lo pare prior en tenir una herència en
son temps que fonch de imp<ort>àntia y de molt proﬁt per esta casa,
la qual dexà un capellà molt honrrat y virtuós que·s deya mossèn
Joan Fuster, natural de Thous, y que tingué la cura del matex lloch
molts2808 anys, tingut en opinió de sanct —y verdaderament devia ser
axí— y particularment se senyalà en ser honestíssim. Y era tanta la
opinió y fama que tenia guanyada entre los feligresos, que encara que·ls
aguessen jurat que mossèn Fuster avia comesa una deshonestat, no u
agueren cregut. L’altra cosa en què se mostrava sa bondat fonch en ser
charitatiu y fer moltes almoynes, que se afﬁrmava d’el que sustentava
la mitat del poble ab elles. Y ab tot axò, Nostre Senyor lo provehia
del necessari y encara li sobrava, com se véu en la mort, que fonch a
20 de agost de 1586.
Y dexà en son testament, rebut per mossèn Joan Segura,2809 marmessors de sa ànima als pares prior y procurador, y hereu universal al
nostre monastir. Los quals, sabuda sa mort, acudiren allí y celebraren
en Thous las exèquias del defunct ab molt cumpliment y honrra, perquè convidaren a quants capellans y havia en tota aquella contornada,
que segons afﬁrmaren, foren més de vuytanta, y donaren de charitat a
cada hu quatre reals sense lo dinar, que fonch sumptuós. Y predicà lo
pare prior y lo pare procurador digué una missa cantada.
De manera que, axí los parents del defunct com los vassalls de
Thous y capellans, restaren molt satisfets, contents y ediﬁcats del modo
que tingueren los religiosos de aquest monestir en aquest negoci, de
quant lliberalment se avia gastat en fer-se les honrres, que moltes voltes
és necessari, per donar rahó als hòmens del món, fer alg
algunes coses y
gastos perquèè enténgan que no u volem tot per nosaltres,
nosaltres perquè ben
mirat y considerat,
derat, millor fóra que lo que en assò se gastà se empleara
en dir missess y en altres suffragis y donar almoynes pe
per lo defunct.
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Y en lo present monastir se digueren molts anys cent misses y
aprés lo convent determinà li diguessen un anniversari perpètuo en lo
mes de mars y un trentenari, tenint consideratió a les misses se li avien
ya dites y que los béns y hazienda que ell dexà, encara que era de bona
quantitat —que segons diu un acte capitular, valia vuyt-centes lliures,
y quoranta de més [p. 464] que li devien los particulars de Thous, y
també y avia deset lliures y quinze sous c[a]da2810 any de pensions de
censals annuals, que sumàvan mil cent y noranta-sinch lliures—, totavia se avien pagats molts gastos, sense la sepultura, axí de llegats2811
com al bisbe de Vich y a altres, que prenien summa de cent y tretze
lliures, de manera que restaven netes y clares mil y vuytanta lliures.
Les quals, totes, restaven en deutes dels particulars, si no foren los
censals que estaven ya esmerçats en vida del dit mossèn Joan Fuster. Y
per caure y estar en mans de gent pobre aquestos deutes, no·s porían
cobrar en molts anys, com en effecte ha passat axí; y per ser morts
alguns dels deutors que no tenien un pa, se són perduts molts deutes
de aquestos y estan a contingèntia de perdre’n-se altres. Y encara que
esta herència vingué a nostra casa en aquest temps, no pogué gozar lo
pare prior d’ella en son trienni, sinó poca cosa, ni valer-se dels contants,
perquè manava lo defunt que tots sos béns fossen esmerçats y, axí, no
pogué valer-se sinó de les pensions del<s> censals que caygueren en
son temps. Però ya al dia de vuy se’n còbran més de quoranta-quatre
lliures de pensions y és molta rahó que los religiosos tíngan cuydado
de pregar a Déu per tant gran benefactor, puix ell tingué tant compte
en dexar-los a ells perquè se’n recordassen y procurà que tornassen
los béns de allà ont eren exits, que era de senyoria, rect
rectoria y arrendaments de coses de Thous.
Altra herència
rència vingué a esta casa, que diuen de Deo gratias, sense
voluntat del testador,
estador,2812 sinó acàs, lo qual passà d’esta manera:
man
quant lo
pare del pare prior, fra G
Gerònym
parlant, que·s
erròn
nym Ezquerra,
Ezq
zque
que
uerr
rra,
a de qui anam p
813
deya {Pedro}2813
Ezquerra,
a féu son ú
a,
últim
ltim ttestament,
e tament, dexà ssos béns al ﬁll
es
major —que eren tres sen
sense
pare
prior,
del qual
ense lo pa
en
p
re prior
re
or,
or
r que era lo menor,
me
no·n féu memòria
mòria per ser
er ya frare—
frrarre— y aprés
apr
p és als altres successivament
su
en cas que no
o tinguessen
n ﬁlls de
d llle
llegítim
leegítim
m matrimoni. Y a
aprés de aver
cridats als tres
es ﬁlls succes
successivament
e siva
ame
m ntt y alss ﬁ
ﬁlls
lls o ﬁlles de a
aquells, vinclà

2810. Una
na taca impede
impedeix
eix
x la
a ide
identiﬁcació
denti
ntiﬁca
ﬁ ció
ﬁca
ió
ó de
d la segona lletra.
2811. Segueix
gueix axí encerclat
encerc
rclat
rc
lat
at am
amb
mb u
un
n ttraç
raç di
discontinu.
disco
d
sc ntinu.
2812. Herència
erència del pa
pare
are del
d l pare
p re prior
pa
priio
orr fra
fr Gerònym Ezquerra
fr
Ezquerr (Ezquerrra al
manuscrit), escritt al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
2813. El nom del pare de Jeroni Ezquerra, en blanc al man
manuscrit, és Pedro
(ACA, MH, vol. 3783, f. 138r).

CARLES DÍAZ MARTÍ

706

sos béns al parent més propinch. D’estos tres ﬁlls, lo major casà y
tingué una ﬁlla, la qual morí de edat pupil·lar y també lo pare. Aprés
vingueren los béns a l’altre germà y,2814 abans de casar, morí. Y lo terçer,
que era capellà, féu lo matex camí. De manera que tots los germans
moriren, y sense ﬁlls, y sols vivia lo pare prior. Y axí, tingué lloch lo
ﬁdeicomís y los béns pertanyen al parent més propinch.
Y sobre qual era més propi<n>ch estava la difﬁcultat, perquè
pretengueren alguns parents y alguns advocats que·ls afavorien que
lo darrer germà, per ser frare, no avia de entrar en aquesta llista de
parent més propi<n>ch perquè, quant al món, ya era mort; y que si lo
pare agués volgut, ya l’aguera cridat en son testament. Y encara que
sobre assò y agué plet, en què·s gastaren molts reals, però a la ﬁ se
declarà que lo pare prior era lo parent més propinch y que a ell y, per
consegüent, al monestir de ont ell era profés pertanya la herència, la
qual consistia en unes cases que estan situades en lo [p. 465] carrer
de la Çedaçaria de Çaragoça. D’esta herència no·n gozà lo pare prior
en aquest trienni, ans bé agué de pagar vint-y-sinch o trenta lliures
que lo pare fray Marcos de Axencio avia fetes de gasto en lo plet que
aportava acerca de aquest negoci com a procurador de aquest convent.
Lo proﬁt que resultà d’esta herència y lo que restà net y límpio se
veurà en lo primer trienni del pare fra Vicent Montalvan.
En2815 aquest temps féu un desatino notable un donat que·s deya
Gabriel, francès de natió, home de molt poch ser y enteniment, y per
molt poca occasió. Fonch lo cas que, estant en conversació algunes
vegades ab un fuster que treballava en casa que·s deya mestre Melchior
Tarroja, digué-li
é-li algunes paraules de burles y lo donat les prengué
de veres. Y sense
ense més ni més, aparellà un bastó nou y·l pelà com si
aguera de servir
rvir a alguna cosa sancta y bona. Y estant una nit dins
la badia en conversació
onversació ab altres moços y criats de casa lo dit mestre
gué lo donat
at p
er d
dar
arre
arre
ar
era
a y d
donà-li dos o tre
Melchior, vingué
per
darrera
tres bastonades
lí lo dexà com
o a mortt y morí
r prest. Y el2816 d
rí
donat se donà
al cap, que allí
cobro y fugí, y encara que
moltes
que feren
e m
en
oltess diligènties en anar tras ell,
però no·l pogueren
gueren aver a mans
mans.
n . C
ns
Cert,
ert, q
que
u fonch cas mo
ue
molt llastimós y
que pesà a tots
ots en estrem,
m y particularment
par
arti
t cu
ti
ularm
ment al pare prio
prior, que encara
que ell estava
a en Thous quant
n passà
passsà aquesta
aqu
q esta tragèdia, totavia
qu
t
ne féu
molt sentiment,
nt, com era
a rahó,
rahó
ó, a més
méés de que
que lo home era gran ofﬁcial
en son art y llarch de mans
man
anss y en
en lo
lo preu,
prreu
eu, molt accommo
accommodat.

2814.
2815.
2816.

y afegit a la interlínia.
un
n donat fa una mort, escrit al marge dret per una mà diferent
diferen de la de l’autor.
el, al manuscrit del.
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En estes vàrias y diverses coses se donà ﬁ al trienni del pare
prior fra Gerònym Ezquerra,2817 el qual dexà la casa en bon estat,
com se veu en lo Llibre de la Caxa de l’any 1588, axí de grans, blat,
sègolos, etcètera, com de vi, perquè com acabà lo temps, poch aprés
de la cullita, no se avia gastat molt de las provisions y restava la casa
sobrada en 1.807 lliures .. sous.

2817. Estat
tat de la casa, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
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[p. 466] Segon trienni del pare fra Lorens Daviu2818 {1589-1590}
Envià2819 nostre pare general, que era lo pare fray Estevan de
Toledo, per a conﬁrmar la futura electió d’esta casa quant acabà son
trienni lo pare fra Gerònym Ezquerra al pare fra Joan Baptista, profés
y prior de Nostra Senyora de la Murta, de València, que aprés per
lo discurs de temps arribà a ser general de nostre orde, y lo companyó fonch lo pare fray Fabián de Palacios, profés de Sant Blas de
Villaviciosa, de molt different marco que l’altre. Y entrant en electió
los ﬁlls d’esta casa, postularen al pare fra Lorens Daviu, que era actualment prior del monestir de Sanct Gerònym de Vall de Hebron la
2ª volta. Al pare conﬁrmador fra Fabián de Palacios li paragué que
devia ser cosa nova y no volgué que nomenassen ni divulgassen la
electió o postulatió, ans bé demanà li donassen un moço per a enviar
a Sant Bartholomé a nostre pare general per cert negoci que tenia
que consultar ab ell.
Y encara que en aquest punct y agué dades y preses, fonch forçat
donar-li lo moço. Y com entengueren son pit los electors y son companyó, lo pare
re prior de la Murta, tots escrigueren, uns en favor, altres
en disfavor. Y estigué lo mosso, entre anar, estar y venir,
venir prop de set
semmanes per
er ser en lo cor de l’invern y lo temps tan te
terrible, y més
en Castella, que avia nevat moltíssim y feya un fret into
intol·lerable, que
lo pobre fadrí
rí no podia exir dels camins. Però a la ﬁ ell arribà, com
Déu volgué, ab sos despat
despatxs.
llegits
attxs
a
xs. Y ll
lleg
leeg
gitts y vi
vist que no y avia impediment
algú, nomenaren
anaren
cercar-lo
Hebron. Y de
aren a l’elett y anare
en a cerc
car-lo a Vall de H
allí lo acompanyaren
antichs
aquella casa, que
anyaren doss fraress dels
deels
l méss a
ntichs de aque
era lo pare fra
Castelló
pare
Calandraix, y·l
ra Joan Cas
asstelló y llo
o p
are fr
ffra
a Francesch C
conﬁrmaren a 27 de jan
janer
1589,
de
Chrysòstom, a
ner dee 15
589
8 , dia d
e Sanct Joan C
les sinch hores
es2820 de la ttarda.
arda
a.
2818. Segueix
gueix des de ell ja
jan
janer
ner
er de 158
1589
589 a 15
5
1
1590.
90. Fill de casa, es
escrit per una mà
diferent de la de l’autor. 1589 i 159
1590
590 sub
59
ssubratllats.
rat
a lla
lllats
ts.
ts
2819. Davant
avant de envià,
envià
à, en
n l’e
l’espai
’esspa
pai q
que
ue a ll’inici
’ii ici de cada capítol es reserva per a
’in
caplletra, hi ha Luego escrit per una mà diferent de la de l’autor.
2820. Vicari
cari lo pare fra Pere Garriga, escrit al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
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Elegiren en vicari al pare fra Pere Garriga, que era estat procurador lo trienni passat; y feren procurador al pare fra Luch Carbonell; y
segon procurador,2821 al pare fra Montserrat Caxa per a que en absència
del primer sol·licitàs los negocis de casa, particularment al temps que
estava l’altre en Thous cobrant les rendes. Caxers foren los pares fra
Francesch Talet y fra Ambròs Sancho.
En aquesta segona vegada que lo pare fra Lorens Daviu fonch
prior d’esta casa no donà l’hàbit de nostra sagrada religió a algun frare
ni tampoch, per la gràtia2822 del Senyor, se morí ningú, encara que hi
agué gran pestilèntia, axí dins com fora la ciutat de Barcelona, de manera que quasi tots los llochs circumvehi<n>s d’ella estaven pestiferats,
com Badalona, Sanct Andreu, Moncada y ﬁns a la Pallaresa arribà
[p. 467] <y>2823 se encontraren dos o tres y fonch fama que lo hu
d’ells, estant oynt missa en la nostra iglésia, se encontrà.2824 Y fonch
tanta la misericòrdia de què Nostre Senyor usà ab nosaltres y ab esta
sa casa, que no sols no entrà la contàgio en ella, però ni en cosa sua,
perquè no entrà en Rexach, a ont són denou cases y ben apartades la
una de l’altra, en les quals se recollí molta gent de Barcelona; ni entrà
en Thous, encara que tot alrededor de allí tot se cremava de peste.
Benedictus Deus.
Veritat2825 és que també fonch gran la diligèntia que lo pare prior
tingué en que·s guardassen ab gran rigor, fent rexats y portes per una
part y altre y per tots los camins de casa, que no dexaven passar a
penas a ningú sinó que fos persona ben coneguda; y quant entengué
que la pestilèntia estava molt encesa, féu tancar la porta de la yglésia
y no dexaven entrar ningú a oyr missa per lo perill tan gran
g
y avia de
empestiferar-se.
se. Los frares tampoch exían fora de casa, sinó ﬁns a la
Miranda. A Thous envià al pare procurador per a que ti
tingués comte

2821. Procurador
ocurador al pare
pa
are fra Lluch
h Carbonell,
Carbone
n ll, escrit al marge esquerre per una
mà diferent de la
a de l’autor.
r
2822. pesta
sta lo any 1589,
9 escrit al m
9,
marge
ma
rge
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g esque
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erre per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
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a
466
4
466 del
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pàgina 467, malgrat
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areix all prin
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p
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nccip
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a p
pàgina
àgina 467.
2824. La
a pesta de 1589
9 tingu
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eefectes
ectes m
mortífers
ortífers a tot Catalu
Catalunya. A Igualada,
prop de Tous, va
a començar all juny i va
v tenir
t nir la màxima
te
m xima incidència durant
mà
d
el juliol i
l’agost. A partir d’aleshores va
a d
disminuir
isminu
nu
uirr ﬁns
ﬁ
que a
all desembre es docu
documenta el darrer
mort per la pandèmia
dèmia (Jaumee VIZCA
IZCARRA
ZC RRA
RA I CLEME
LEMENT
EME
MENT, L’epidèmia de pesta a Igualada l’any
M
1589. Barcelona:: Fundació Salv
Salvador
alvvad
ado
or V
Vive
Vives
ive
vess C
ve
Casajuana,
asa
sajua
jua
ju
u na, 1991, p. 131, 13
132). A Barcelona
soli
oliren
r
ren
d
du
ran
a t ll’agost
’ag
’agost
ag
gost
o i el setembre. Encara
Enca a principi de
els màxims de mortalitat s’ass
s’assoliren
durant
1590 la pesta estava
tava present en
n alguns
algu
lguns punts
pu
pun
unts
tss de
de la
la geograﬁa catalana, com
c
a Teià (José
Luis BETRÁN, La peste en la Barcelona de los Austrias, p. 146-155).
2825. orde
de que·s guarda en tems de peste, escrit al marge dret p
per una mà diferent de la de l’autor.
utor.
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en aquell poble y estigué allà tot lo temps que durà aquesta contàgio,
fent guardar aquell lloch ab gran cuydado, que com és lloch de pas
y camí real,2826 estava ab molt perill de que no s’embaraçàs. Y axí, ab
estes diligènties y més per la gràtia de Nostre Senyor, se preservaren
totes les coses d’esta casa en tot un any que durà aquest ﬂagell, que
fonch des de juny de 1589 ﬁns en lo maig de 1590.
De una cosa molt en particular agueren de fer gràtias a Déu,
Nostre Senyor, los religiosos2827 d’esta casa sense las ya referidas: que
per estar tant retirats y recollits y que no dexaven entrar ni exir a algú,
no·ls faltà lo necessari, ans molt cumplidament se’ls donà en tot aquell
temps. Y la causa era perquè, com sabien en altres pobles que en Sanct
Gerony se guardaven ab gran rigor, ab certiﬁcatòria del pare prior o
bolleta, dexaven entrar a un criat o dos d’esta casa que ya eren molt
coneguts y de allí se prov[e]ya. Particularment /de/ la vila de Mataró,
de ont dit pare prior era natural y tenia molts parents y bons amichs,
se senyalà en assò y, com és vila poderosa, trobàvan en ella quasi tot
lo necessari,2828 com si fóra en la ciutat de Barcelona.
Ni tampoch faltaren diners en tot aquell temps, perquè començant-se a dir que en la ciutat y avia peste, donà orde lo pare prior que
lo pare fra Caxa, qui era procurador segon, com diguí, tragués tots los
diners que y avia en taula y posàs en cobro tota la roba de les cases de
Barcelona y que tot se portàs al monestir. Y axí, tingueren diners per
lo gasto ordinari de peix, oli, sal, etcètera, que moltons ya·ls y avia en
casa. Y no sols tingueren diners per al gasto, però dexaren-ne [p. 468]
també2829 dos-centes als pares de Vall de Hebron, que no fonch poch
adiutori en un
foren diners de
n temps tant calamitós. Veritat és que no fo
la communitat,
at, sinó de un depòsit que tenia un frare en casa de sos
pares, que li avien acomanades sis-centes lliures. Y no sols de2830 diners,

2826. Es refereix al camí
m ral que con
connectava
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au Editor, 2005, p. 244).
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Felipe
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Zaragoza,
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Impr., Estereotipia
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Aribau,
ribau, 18
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76,
76,
6 p
p. 118,
8, 146-147).
8,
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an pe
per m
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rrta
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2828. Diners
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Barcelona,
dret per una mà
diferent de la de l’autor.
2829. 200
0 lliures dexaren en V
Vall de Hebron, sens altres coses
coses, escrit al marge
esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
2830. de afegit a la interlínia.
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però de moltes coses los provehí esta casa, de què tenían necessitat
allà, com foren ous, hortalissa, peix,2831 etcètera, de què tenia aquest
convent abundància2832 per les causes que tinch dites. Y aquells pares
patían allí per estar circuïts de pesta y estar prop de Barcelona y més
perquè en casa se’ls avien mort dos o tres de peste.
També2833 se attribuí esta preservació a la intercessió del gloriós
màrtyr sanct Sebastià, al qual té aquest convent molts anys ha gran
devoció; y fa tots los dies, aprés de matines, commemoratió d’ell; y
dejunen los religiosos la sua vigília; y lo dia de la sua festa se fa professó per lo claustro y·s diu la missa major en la sua capella. Lo qual
se instituhí per altra occasió semblant, com ya diguí atràs (foli 248).2834
Ans que començàs esta borrasca, tingué temps lo pare prior de
fer dues fornadas de2835 cals y de obra, tenint tant bona occasió de
mestre de cases, com he dit en diverses parts. Emprengué una obra,
que par que no sia molta cosa, però fonch de molta importàntia y de
gran proﬁt y regalo per al convent, y fonch que axamplà y féu molt2836
major lo çafarex que està en lo torrent que dividex las terras d’en
Colomer y las de aquest monestir, a ont de ordinari sempre ve molta
aygua, y des de aquell çafareix ﬁns a l’hort féu un rech. Y encara que
des de dit torrent y çafare[i]x ﬁns davant de la enferm[e]ria no se avia
de alçar molt, però de aquí avant se agué de alçar de tal manera que,
com arribà al camí y prop de l’hospital, se agué2837 de fer un arch y
portalada per a passar lo rech ﬁns a l’hort.
Veritat és que aquesta obra no la acabà lo pare prior, perqu[è] se
li acabaren los materials y no poder
p
fer-ne de nous p
per ser lo temps
tan calamitóss de peste. Y axí, aquest rech no arribà si
sinó ﬁns a les
ò aprés se proseguí ﬁns al cap en lo trienni del pare fra
estables. Però
s, ut suo loco.2838 La causa per què lo pare prior se moNarcís Vergés,
gué a fer est[a]
t[a] obra fonch perquè faltàvan les aygües de les fonts,
axí vella com
m nova, particularment
partticcu
ullar
a ment
mentt een
me
n llo
o estiu, que venien
veni
a caure a
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dee lla
a dee ll’autor.
’au
a tor
o.
2834. foli
li 248 (100 al manuscrit),
manuscrit
rit),
ri
rit
), esc
),
eescrit
rit pe
per
er u
una
na mà diferent de la de l’autor.
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marge
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la de l’autor.
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2836. Safrex
escrit
diferent de la de l’autor.
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esqu
per una mà
diferent de la de l’autor.
2838. El primer priorat de Narcís Vergés (1604-1607) no fou hi
historiat per Francesc Talet perquè
è la crònica ﬁnalitza el 1604.
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l’abeurador del parral y de la que queya al çafarex de l’hort regaven
la hortalissa. Y com la aygua faltava, no·s podia regar la hortalissa y·s
secava la major part d’ella y patia lo convent en no tenir cumpliment
d’ella. Y després que v[a] l’aygua del torrent per aquell rech, té molta
abundàntia de lo que és menester y, axí, és de gran proﬁt y consolació
aquella obra per al convent.
[p. 469] En2839 Thous se continuà la paret que en lo trienni passat
se començà y·s feren dins del castell cambres y aposentos, de què y
avia molta necessitat —y ara estan prou acommodades per a tres o
quatre persones extraordinàries—, en què·s gastaren més de 60 lliures.
En casa també se féu una escala per orde de nostre benefactor, don
Ma<n>rrique de Lara,2840 compte de València, la qual baxa de la hostaleria nova ﬁns al pati de la porta forana; y dalt féu un apparador
y recebidor, per lo qual donà sexanta lliures. De la qual obra may no
gozà ni la véu, perquè se enmalaltí y anà-sse’n a Castella per a may
tornar, com diguí, que fonch prou desdicha d’esta casa.
Acabades estes obres, entengué lo pare prior en algunes granjerias
que entenia avien de ser de2841 proﬁt. Posà vaques en la granja, que a
més de que·s trauen alguns reals dels vadells, fan molts fems, sense
los quals no·s conrrèan bé las terras. Costaren-li estas vacas quoranta
lliures. En Thous posà tres o quatre remats de ovelles a mitges, qu·és
granjeria de gran proﬁt, com la experièntia2842 o mostra, en què se
emplearen 300 lliures .. sous.
També féu l’orgue major —ço és tota la màquina y secret que
està dins—, però
p
les portes
p
y la2843 cara de fora y ﬂautes no les tocaren. Y lo demés,
més, ab les manxes, se féu nou y costà dos-c
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s
per
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44
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uss se
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u
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os
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Comprà2846 una pessa de estamenya que tirava 29 canes, que a
rahó 23 sous 6 costà 33 lliures 16 sous.2847 No pogué passar avant en
son bon intent y desitx p[er]qu[è]2848 no fonch prior sinó un any y mitx,
com2849 veurem aprés, y en aquest temps rebé de misses més de cent y
vint lliures. Y per la occasió2850 de aver-hi pestilèntia en Barcelona se
retiraren en Badalona dona Marianna de Pin[ó]s y de Senycliment2851
ab sos ﬁlls. Y estant aquí, morí lo ﬁll menor, que era sagristà de la
seu de Barcelona, qui·s deya don Gerònym de Pinós, y volgué sa mare
lo depositassen en nostra iglésia ﬁns a tant donàs Nostre Senyor lloch
per a soterrar-lo en son propri vas. Donaren per esta sepultura {..}.2852
Lo2853 senyor don Miquel Clarian[a] y de Seva, com avia molts
anys que revenia en esta casa y li parexia que no avia fet lo que sa
noble y hidalga condició desijava per esta casa, /y axí/ se offerí a pagar
dos-centes lliures si feyen lo orgue nou. Y com se féu, ell les donà y
lo pare prior les rebé. També2854 se recullí en nostre monestir un freyle
de Uclés que era ministrador de les monjes de Junqueres, que·s deya
lo doctor Barbalímpia. Y estigué en ella uns quants [p. 470] dies ab
dos moços y dos cavalcadures y donà per lo que avia gastat vint-yquatre lliures.
Entre les demés indústries que tingué lo pare prior, sabent que lo
temps anava embaraçant de peste, fonch fer venir tot lo blat que pogué
de Thous, y no sols ab les cavalcadures de allà, sinó que enviava los
matxos y mules de assí, de casa, y per camins extraordinaris y fora de
camí real. Anaven allà y portaren no sols blat, però encara altres coses
de allà, ﬁns a palla, de què y avia necessitat. Y com en esta occasió
de pesta no·s trobava tan fàcilment blat, ne vené assí, en casa, a preu
accommodat per a tots per més de quatre-centes y sexa
sexanta lliures y
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esta fonch una de les causes per què en aquell temps la casa estigué
provehida de diners y, per conseqüent, del demés, com ya diguí.
Després de passada esta borrasca general y aver-nos deslliurat
Nostre Senyor d’ella, no faltà altra particular, de la qual no pogué
escapar aquest communitat, perquè vingueren los pares visitadors generals, que eren lo pare fray Luis de Miranda, prior y profés de Nostra
Senyora de la Estrella, y fra Joan Quixada, profés de Nostra Senyora
de la Murta, de València, y2855 privaren al pare prior perquè,2856 a lo
que se entengué, tenien orde de nostre pare general, fra Estevan de
Toledo, que si trobaven que no avia cumplits dos o tres manaments
que y avia en la carta de la visita passada, que éran que plantàs un
tros de vinya y que ﬁtassen los térmens de les terres, que·l privassen.
Y ab tot que ell donà per son descàrrech y escusa que per ser lo temps
tan calamitós no tingué remey —que prou que fer tenien en viure,
més que en plantar, ni tenia gent per aquest effecte—, però no foren
de proﬁt aquestes escuses, que ya venia, segons se entengué després,
tallat y cusit.
Lo convent, olorant ya lo que·s pretenia, volgueren de comú consentiment enviar2857 un moço a nostre pare general. Però manaren los
visitadors que no escriguessen ni enviassen moço y que si escrivían,
donassen les cartes, que ells les encaminarien millor. Y axí, en aquest
to, anaren altres coses semblants, que serían llargas de contar. Lo
succés a son temps se veurà.2858 Ara basta’ns dir que, puix privaren al
pare prior, no·s pogueren donar los comptes ni estat de la casa. Però
ab tot axò, del que aprés se féu se col·legeix que estava la casa en2859
bon punt y sobrada,
obrada, perquè li devían mil tr[es]-centes y ssinquanta-tres
lliures sis sous
dos-centes norantaus y nou y tenia la caxa en contants dos-cen
2860
vuyt lliures. Y és de creure que si arribara a la ﬁ del28
trienni, no
parara aquí, segons las trassas que tenia dit pare.
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[p. 471] Primer trienni del pare fra Vicents Montalvà2861 {1590-1592}
Privat lo pare fra Lorens Daviu de son ofﬁci, com diguí poch ha,
de necessitat se avia de entendre en elegir prior, que no podia estar lo
convent sense ell, y particularment en temps de visita. Y axí, dita la
missa del Sperit Sanct y fetas las demés cerimònies que s’acostumen
en semblant cas, entraren los pares capitulars en electió.2862 Y com
desijaven acertar, anaven cercant una persona que pogués complir ab
la obligació de son ofﬁci y fos conforme la voluntat de Nostre Senyor.
Y axí, anaren votant per alguns subiectes de la Corona, perquè ya
estigueren desenganyats que, encara que elegissen algú de la pròpria
casa, no·l donarien los visitadors y conﬁrmadors. Y com també dels
que anaven votant per ells manaven dits pares al ceduler que no·ls
donàs, immo los excluyen.
Veren-se los electors en gran treball y molt perplexos, que no
sabían a ont acudir, y estigueren molts dies en elegir ﬁns a tant que
fonch Nostre Senyor servit que posassen los ulls en una persona grave
y de gran valor y religió y observàntia —com se veu per la experièntia
y per lo temps,
ps, puix no sol fonch prior aprés moltíssime
moltíssimes vegades de
diverses casess y de la sua y visitador general, però encara fonch general, encara que
ue llavors era vicari de sa casa pròpria, de Sanct Miquel
de los Reyes—,
—, al qual elegiren en prior. Però com los pares visitadors no tenían
an orde de nostro pare general si·l donarien o no, que no
venia nomenat
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at ni per ven
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merçè de donar a l’elet, perquè no aguessen de elegir a altri y a persona incògnita.
Y com nostre pare general no contradigué a la electió, anaren-lo
a cercar a València sense nomenar ni manifestar públicament la persona de l’elet, que fonch una falta notable per ser un acte dels essentials
de la electió. En ﬁ, quant vingué passaren avant en los demés actes
y·l conﬁrmaren a 15 del mes de setembre de 1590, entretenint-se los
pares visitadors en estes dos cases de Vall de Hebron y de la Murta
en estos ministeris sis mesos, que fonch cosa de grandíssima nota,
axí en la orde com fora d’ella, perquè lo matex exercici feren en Vall
de Hebron, que donaren entenent al pare fra Francesch Mas, que era
un sanct y benaventurat, que renunciàs lo ofﬁci de prior, lo que no
volgué fer assí lo pare fra Daviu, ans estimà més que·l privassen, com
ho feren. Y axí, agueren de entrar en electió y feren un pare d’El Escorial. Y quant anaren a cercar-lo, era mort. Y aprés elegiren al pare
fra Joan Baptista, de la Murta de València. Y axí, aquest negoci se
divulgà notablement, com se dirà en altra occasió.
Conﬁrmat2863 lo pare prior, elegiren altra vegada al pare fra Pere
Garriga en vicari; y en procurador, al matex pare fra Lluch Carbonell;
y en segon, al pare fra Antoni de Nágera; y caxers, los matexos [p. 472]
del trienni passat, ya quarta vegada. Donà lo hàbit de la sancta religió
lo pare prior a dos religiosos:2864 lo primer fonch a un sastre, ﬁll de
Barcelona, qui·s deya Joan Sancho; y lo segon, lo pare fra Joan Perpinyà, natural de Banyoles, del bisbat de Gerona. Y per la misericòrdia
del Senyor no se li morí ningun frare en setze mesos que fonch prior.
ren en tot aquest temps obres algunes de im
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agué de pagar lo pare prior lo quindenni a Roma de la rectoria de2868
Thous, que foren trenta-sinch lliures y sinch sous. També2869 agué de
pagar cent lliures de dues pagues se avien de donar a mestre Salvador
Estada per lo orgue avia fet lo trienni passat.
També, perquè lo pare prior passat no donà2870 vestuari o no li
donaren lloch perquè·l donàs, fonch forçat que ara lo pare prior lo fes.
Y per ço, compraren dos vint-y-quatrens de Aulot que tiraven sinquanta
canes, que a rahó trenta sous valien setanta-sinch lliures; y perquè no
bastaren per a tots, ne compraren en Barcelona tretze canes que costaren vint-y-tres lliures y quatre sous. També feren en Barçelona dos
vint-y-dosens burells, comprant la llana de Çaragoça y prenent-ne de
casa alguna quantitat, que era bona, de nostre bestiar. Tiraven estos dos
draps trenta-y-sis canes y mija y estigueren en vuytanta-vuyt lliures. Y
perquè no y agué prou drap burell, ne compraren en Barcelona dues
canes més. També compraren una estamenya de Reus trentena que
tirava trenta-quatre canes, que a rahó de vint-y-sinch sous y nou valgué
quoranta-y-tres lliures dotze sous y vuyt.2871 En2872 la torre se comprà
un bou que faltava per llaurar les t[e]rres que costà vint-y-nou lliures.
Una nota[b]le desgràtia li succehí al pare prior venint de capítol
general, que2873 estant lo matex pare prior en lo monestir de Sancta
Engràcia de Çaragoça aguardant allí al pare fra Antoni de N[à]gera,
son companyó, que era anat a sa terra, Taraçona, y per ser dia de
Sanct Joan, los moços volgueren aquella matinada anar a banyar les
mules al riu de Hebro, y entre los demés també lo moço del nostre
pare prior ab sa mula, que·s nomena Joan de Urgell [o] Joan Gómez.
Y entrant la mula per lo riu, com era jove y fogosa, en
entrà-se’n tant
dins la aygua,
pogué, ans ell y
a, que quant volgué lo mosso girar-la, no pog
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Y per esta causa agué de comprar lo pare prior altre mula que li
costà sexanta-sinch lliures, y ya també avien comprada aquella que se
offegà per anar a capítol general, que pagaren per ella setanta lliures.
Acerca de si farían2874 pagar la mula al moço que la2875 offegà y agué
alguna differència, perquè pretenien alguns la avia de pagar, puix féu
sense llicència de son amo lo que féu,2876 portant-la a banyar sense
tenir molta necessitat de axò. Altres eren de contrari parer, perquè lo
moço feya axò per beneﬁci y regalo de la mula y que prou li pensà
costar, puix ya tenia quasi la vida perduda, juntament ab la mula, si no
tinguera algunes bones persones que li ajudaren. De assò se tingué un
acte capitular y en ell resolgueren que no li’n fessen pagar cosa alguna.
En2877 aquest temps se acabaren de emplear las tres-centes lliures
en las ovelles que ya en lo trienni passat avien començat y restaven
cent y trenta lliures per aquest propòsit. Feren-se2878 dues fornades de
cals. Plantaren un tros de vinya que està junt al<s> cipressos2879 y camí
de Barcelona, juntant-se ab la de la Miranda. Sense2880 estos gastos,2881
que foren més de sis-centes lliures, n’i agué altre que fonch molt pesat,
perquè volgué Nostre Senyor castigar-nos enviant-nos, o permetent que
caygués, una pedragada sobre las vinyas en l’any de 1590 tan terrible,
que a penas se collí vi y agueren de comprar-ne entre la torre y lo
monestir per preu de dos-centes y trenta lliures, que fonch un extraordinari molt gran. Però és Nostre Senyor tant bo y piadós, que ab
una nos castigà y en l’altre portà la consolació perquè, encara que se
agueren de gastar estes dos-centes y trenta lliures per aquella2882 occasió, ya per altra via envià a esta casa2883 tres-centes lliures de misses,
que fonch gran
an alívio.2884
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Joan Nadal prengué a for de censal quatre-centes y2886 setanta lliures y
passà lo monestir per deu lliures, fent-lo franch del demés. Y estes deu
lliures se2887 reberen en aquest temps. Lo pare fra Gerònim Ezquerra
predicà los diumenges de la quaresma en Badalona y donaren-li vuyt
lliures. Y als després dinars anava a predicar a l’Hospital de Barcelona. Però allí no donen res de charitat y, axí, no servex2888 assò sinó de
memòria. De les ovelles que tenien en Thous ya lo pare prior començà
a gozar dels fruyts, perquè tragueren en aquell any quoranta-una lliura y tretze sous. També veneren un matxet per trenta-tres lliures y2889
mija que ajudaren a pagar una mula de las dues que avia comprades
lo pare prior.
En aquest any de 1591 cantaren missa dos religiosos. Lo primer
d’ells fonch lo pare fra Gabriel Torres [p. 474] y2890 de la offerta ne
tragueren tres lliures y sis sous. L’altre fonch lo pare pintor, fra Damià
Vicents. No agueren de la offerta sinó un ducat. En2891 aquest matex
any de 1591, lo dia de Nostra Senyora de Agost, vingué a esta nostra
casa don {Pere Lluís Galceran}2892 de Borja, que era mestre de Montesa y virrey de Cathalunya, lo qual donà un regalat dinar al convent
y, quant se n’anà, que fonch lo dia següent, donà lo seu majordom
vuytanta reals per algunes coses que avien preses de la casa dins de
aquells dos dies.
També2893 se acabà de concloure lo negoci de la herència de les
cases de Çaragoça que pertanyen a aquest monestir per contemplació
del pare fra Hierònim Ezquerra, com diguí en son trienni y en lo passat del pare fra Lorens Daviu. Estes cases se veneren, aprés de tenir
sentèntia en favor del monestir, per preu de set-centes y sinquanta
lliures. Però pagats alguns gastos que·s feren en la malal
malaltia y sepultura de Jayme Ezquerra, germà del nostre pare fra Geròn
Gerònim Ezquerra,
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y lo que·s gastà en los plets, que allí còstan molt, pagats los censos
y mals que fèyan las casas y altres coses, no restaren límpies y netes
sinó sin-centes setanta-dues lliures y sinch sous.
Les quals se emplearen admirablement, perquè les cent quoranta
lliures serviren2894 per lluir uns censos que feya lo nostre monestir, lo
mas Nadal, lo mas Oliver, lo mas d’en Colomer y lo mas Rovira al
beneﬁci de Sanct Raphel de la seu de Barcelona, que tot pujave set
lliures cada any. Y perquè lo qui fundà la renda de aquest beneﬁci donà
optió y llibertat a est convent que pogués lluir sempre que volgués los
dits censos, vingué molt a propòsit fer-se ara. Y axí, lo que aquestos
masos feyen de censos al beneﬁci de Sanct Raphel, los fan ara al nostre
monestir y los vint-y-vuyt sous que cada any pagava aquest convent al
dit beneﬁci estan ya lluïts y està fora de2895 casa aquest mal que feya.
També se esmerçaren, d’estos diners, sobre la heretat d’en Pau Oller,
de Sanct Andreu del Palomar,2896 cent y trenta lliures a for de censal.
Y ab llicència de nostre pare general, com diguí en lo trienni passat
del pare fra Lorens Daviu, se emplearen en comprar ovelles tres-centes
lliures, les quals se acabaren de emplear en aquest trienni, com està dit.
En2897 aquest temps se començà un plet contra dona Joana de
Erill y Areny com a tenint y posseint los béns del quòndam son marit,
don Acart de Erill, que fonch hereu dels béns de la senyora Eleonor
Vidala, ﬁlla de mossèn Matheu Vidal y Dezplà, y esta Vidala tingué los
béns de la senyora Elizabet2898 Pou, que avia vinclats los béns a esta
nostra casa, com més llargament està continuada aquesta hystòria en
lo segon trienni del pare fra Matheu Blanch (pàgina 408)2899 [p. 475]
y veurem lo succés que tingué en lo any de 1600, en lo segon trienni
del pare fra Gerònym Ezquerra.
l’
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<708>),2902 lo que avia menjat y begut en esta casa, detenint-se en ella
sens causa alguna, com diguí en la conﬁrmació del pare fra Lorens
Daviu. Y lo difﬁnitori ho cometé als jutges de plets, los quals lo condemnaren a que pagàs quoranta reals. Y que·l condemnaren que·n
pagara dos-cents, no fóra sentència molt rigurosa a parer de alguns,
puix estigué lo mosso, entre anar y venir, cerca de set semmanes; y
entretant, menjava ell y lo moço y mula a costa de la pobre casa;
y fonch causa que son companyó féu lo matex. Aquest exemple he posat
assí per a que conste als successors que en aquell temps se guardava
justícia y perquè si per ventura se succeex alguns cars semblant, tíngan
exemplar a ont acudir.
Altra cosa de més tomo e importàntia se demanà de part de
aquest convent en capítol general,2903 tenint lo ull en que tornassen
per la honrra de las personas més honrradas que y avia en casa, que
aleshores estàvan deshonrradas y llastimades, perquè no sols se contentaren los pares visitadors de privar al pare prior, com diguí a la
ﬁ del trienni passat, sinó que privaren de veu activa y passiva a ell
y al pare fra Gerònym Ezquerra perquè no poguessen anar a capítol
general. Lo que en assò pretengueren no fonch diffícil de entendre,
puix en altres cases de la orde se féu lo matex. Però non est consilium
contra Dominum2904 y tota esta ordidura o màchina se desféu, que no
saberen com.
Lo que aquesta casa féu de sa part fonch molt acertat, perquè féu
una supplicació, y no quexa,2905 demanant ab paraules molt compostes
y ab molta sal fossen servits los pares difﬁnidors que miras<sen> lo
2906
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a
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Y fonch Nostre Senyor servit que lo difﬁnitori fonch de gent molt
docta y temerosa de Déu y molt contrari de la opinió y trassa que
portava lo general, que a lo que molts digueren, par que fonch judici
de Déu que, anant privant a tantes persones graves que no anassen a
capítol general, se [p. 476] trobassen en ell persones de tant valor y ser.
Y la causa de assò diuen que fonch perquè lo general tenia enfadats
a molts convents en son modo de proceir, y tots ells se esmeraren en
enviar persones temerosas de Déu y que tinguessen bon sentit en les
coses de la observàntia de la religió y que tinguessen pit al<s> designes
y trassas, de què y avia ya molts indicis. Y lo matex convent de Sant
Bartholomé elegí procurador molt contrari a la opinió del general, de
què ell se desgustà molt, y des de aquell punt se tingué per perdut y
ses trasses, enteses y desbaratades, com se veu en lo succés del capítol,
restant molt desconsolat y afﬂigit, de manera que aprés, dins breu2908
temps, morí de pura angústia y afﬂictió de sperit, com fonch pública
la fama en la casa a ont lo desterraren.
Assentat lo difﬁnitori, com diguí, de persones tant honrrades y
virtuoses y vista la supplicatió de aquest convent, cometeren lo procés
de la visita passada a dos persones doctes y graves de la orde, los quals
lo miraren molt de propòsit y ab curiositat perquè, segons se entengué,
tingué lo difﬁnitori carta del rey en què manava se mirasse el negocio
del padre fray Lorenço Daviu muy de assiento.
No sabem de cert qui fonch lo sol·licitador d’esta carta ni qui la
demanà; lo que és cert, que d’esta casa ningun la procurà. Lo de qui·s
té alguna probabilitat y més certitat és que fonch lo bisbe portuguès,
don Jorge de Tayde,
T
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que senyala nostra constitutió per la qual ha de ser privat algun prior
de son ofﬁci ni hi avia culpes que meresquessen tal pena. Llavors, veent que no podían escusar-se de altra manera, que en assò mostrà lo
pare fra Luis de Miranda respectes de home de bé, que no volgué la
falta del general passat descubrir-la, sinó forçat, tragué una carta en
què li manava lo general que si trobava que lo pare fra Daviu no avia
cumplit ab los manaments de la carta de la visita, que per quinsevulla
d’ells lo privàs de l’ofﬁci.
Lo que resultà de assò fonch que lo difﬁnitori declarà que lo pare
fra Daviu estava mal privat y donaren una grave reprehensió als visitadors davant tot lo capítol general ab unes penitènties prou pesades;
y al pare fra de Miranda, que no pogués tenir ofﬁcis de judicatures
ni en vuyt anys entrar en la Corona2909 de Aragó; y lo que és més de
notar, que donaren una llicèntia in scriptis en què poguessen publicar
en Barcelona y en altres parts com lo pare fra Lorens Daviu estigué
mal privat y que [p. 477] no pogueren fer tal sentèntia ni avia causes
bastants ni sufﬁcients per privar-lo. Lo qual paper estigué molt temps
dintre la arca del nostre archiu.
També portaren altres dispenses per alguns religiosos que los visitadors avien penitentiats, particularment de vots passius, que a ells los
parexia avien de ser de algun destorb per sos intents. Y digueren dits
pares, quant vingueren de capítol general, que si lo pare fra Francesch
Mas, que era llavors prior de Vall de Hebron, no fos estat tant fàcil en
renuntiar, sinó que·s dexara privar, com avia fet assí lo pare fra Lorens
Daviu, que sens dubte ningú los agueren tornats en son2910 prístin estat
de priors. Y per lo dubte que y avia si la electió era vàlida
per ser
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Estes coses succeïren en setze mesos que lo pare fra Vicents
Montalvà fonch prior d’esta casa. Y la causa per què no fonch més
temps és perquè, poch aprés que vingueren de capítol general, vacà
la casa de Sanct Miquel de los Reyes, de ont ell era profés, y com los
electors no·s concertaren en elegir prior dins dels quoranta dies que
dóna la constitutió2913 —en la qual electió passaren grans hystòrias y
coses de consideratió, que com no són de mon propòsit, les dexe—,
/y axí/ la electió estigué o tornà en mans de nostre pare general. Y
axí, ell nomenà en prior de allà al dit pare fra Vicents de Montalvà y,
axí, vingué a cercar-[lo] lo pare fra Joan de Villatovas, procurador de
aquella casa, y se n’anà ab la pau de Nostre Senyor, avent estat en esta
casa prelat des de 15 de setembre de l’any 1590 ﬁns a 27 de janer de
1592, avent discorregut lo temps que tinch dit, un2914 any y2915 poch
mé<s>2916 de quatre mesos. Restà la casa, com consta en lo Llibre de
la Caxa, sobrada en mil y cent lliures.
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[p. 478] Tercer trienni del pare fra Lorens Daviu2917 {1592-1595}
Per la occasió que vérem a la ﬁ del trienni passat, fonch necessari que en esta casa, un any y vuyt mesos abans del que avia de ser,
aguessen de entrar en electió los capitulars. Però tal trassà nostre pare
general, que era lo pare fray García de Santa María, que aprés de ser
estat sis anys prior d’El Escurial, lo feren archebisbe de México y morí
en opinió de un sanct allí, que abans que·l pare fra Vicents Montalvà
se n’anàs de esta casa, ya los pares conﬁrmadors estigueren en ella,
qui foren lo pare fra Joan Baptista, prior de Vall de Hebron, que ya u
era estat altre vegada tres <anys> avia, sent prior de sa pròpria casa,
la Murta de València; y lo pare fra Carlos de València o Bartolí, profés de Sanct Gerònym de Cotalba. Y entrant en electió, sense molta
contradictió isqué prior lo pare fra Lorens Daviu, que fonch la tercera
vegada, y·l conﬁrmaren a 27 de janer de 1592, dia del gloriós Sanct
Joan Chrysòstom, que fonch lo matex dia en què fonch conﬁrmat tres
anys avia, de què alguns ne feren mysteri.
Després de assentat aquest fonament, entraren en electió de vicari
vegada totes arreu;
y isqué lo2918 pare fra Pere Garriga, ya també terçera vegada,
y procurador feren al pare fra Luch Carbonell, també te
terçera vegada;
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novicis en esta sa casa; lo terçer fonch lo pare fra Francesch Riber;
y a un frare lech qui·s deya fra Làtzer Falcó —y los dos, naturals de
Barcelona.
També se li moriren tres religiosos dins sinch semmanes en lo
segon any de aquest trienni.2920 Lo primer fonch lo pare fra Gerònym
Torroella, a 8 de juliol de 1593. Lo segon, fra Pere Thomàs, lo mestre
de cases, que féu grandíssima fretura en aquesta occasió que estava
ya començada la torra nova, de què faré mentió per avant,2921 perquè
treballava valerosament. Fonch la sua mort a 15 de juliol, vuyt dies
aprés que la del pare fra Torroella. Y lo últim fonch lo pare fra Miquel
Galceran Garballer, que tenia gran habilitat en cant [p. 479] y en tecla
y que tenia molt bona veu, lo qual morí a 17 de agost del matex any
de 1593. Y dels tres, aquest últim sols era vell, de 66 anys, que los
altres éran prou jóvens.
En aquest trienni se feren obres molt principals y de importància.
La una d’elles fonch2922 que en la sagristia feren tres mudes de casulles
per a cadaldia de las tres colors, ço és morades, verdes —y aquestes
se feren de ostenda— y blanques —y estes de cotonina vergada. Avia
molta necessitat d’estes casulles, perquè abans no n’i avia sinó unes
de blanques, ya tant velles y apedaçades, que millor podían servir per
a soterrar capellans que per a dir missa ab elles. També se féu altra
muda de casulles vermelles que servexen als dobles de 2ª classi, com a
las festas dels apòstols, que·s feren de uns vestiments vells que y avia.
Costaren totes estes casulles, del que yo n’e pogut col·legir, quaranta
lliures, poch més o manco, comprant de la botiga la osteda, vetes y
guarnicions y coses semblants, perquè de mans no se’n
se pagà cosa
ninguna.
En2923 la
a matexa sagristia se féu una arquimesa molt curiosa, a ont
se tenen los càlsers ordinaris, las boçes dels corporals y ccada sacerdot
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de llevant —y a ont està la vedriera— y·s feren molt més amples y
grans, perquè les capes dels dobles majors de seda estiguessen totes
esteses y no·s gastassen com abans. Y ab tot que no fonch la obra de
molt gasto, perquè no pagaren per ella sinó dotze lliures y la despesa,
totavia és obra proﬁtosa. Últimament, lo pare fra Comes, que era lo
auctor d’estes obras y curiós en sa ofﬁcina, emblanquinà de ses pròpries
mans tota la sagristia y féu un armariet per tenir una grasola ab llum
dins de la paret, que quant un ofﬁcial té amor a la obediència que té
en càrrech, aquexes y altres coses semblants emprèn y n’ix ab la sua,
particularment si los prelats ajuden a son intent, com lo pare prior
ajudava a estes coses. També2925 per indústria del matex pare sagristà
se feren a tots los altars de la yglésia sobrealtars de cuyro, vist que
succehían moltes desgràcies en caure gotas de cera sobre les tovalles
y líneas, que no·s podían netejar tant fàcilment.
[p. 480] En la granja se féu una capella per a dir missa los religiosos que reisqué molt bé, axí2926 per ser molt clara y prou espayosa
com per lo retaule que y féu lo pare pintor fra Damià Vicents, pintat
tot de sa pròpria mà. Y lo pare fra Joan Riera, qui tenia llavors càrrech de la granja, y féu un pàlit de orypell y un cobrialtar de cuyro
molt a propòsit. La matexa granja posaren més en orde del que estava
abans, perquè compraren de Ampurdà quatre2927 vaques y una vedella
que costaren sinquanta lliures; y de assí, del veynat, ne compraren altre y un vedell que costaren deu lliures y mija, que tot valgué sexanta
lliures y deu2928 sous.
Y fet assò, tractà lo pare prior ab lo convent si·ls parexia se
donassen granjas
anjas als religiosos, considerant que alguns no gustaven
de anar a Barcelona
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cap de alguns anys agueren un mandato de nostre pare general que·s
llevassen dites granjes y que·s guardassen las costumes antigues, attento que estaven conﬁrmades per lo deﬁnitori y las novas, sols dels
visitadors. Però no durà aquest mandato sinó tant quant tardà a ser
informat lo matex general del que passava. Y·l revocà, dient que era
estat enganyat per falses informacions, y que·s tornassen les granjes
com estaven abans, y particularment per aver-se tret aquell mandato
contra la voluntat del convent, que may vingué bé en que se llevassen,
avent-se tractat dos o tres vegades. Y aprés, perquè no se li antojàs a
algun altre fer cosa semblant, en l’any de 1603 lo convent féu costumes
de la granja y les envià al capítol general,2929 a ont les conﬁrmaren y
aprovaren.
Un gran tros de vinya se plantà en aquest trienni passant lo torrent, en lo terme qu·és junt2930 al maset y mira a casa d’en Colomer,
per consell de persones expertes.
En2931 la llibreria se posaren llibres molt bons y curiosos, com
foren les obres del cardenal Berlarmino,2932 Thesaurus linguae hebraicae;
Opera Augustini Eugubini; Biblia Vatabli; Consilia, Martini Aspilcuetae
Navarri; Opera Naclanti, Paulini, Justini Martyris; Biblioteca [p. 481]
sanctorum patrum2933 y molts altres que·s compraren de sinquanta lliures que·s cobraren de vint-y-sinch tomos2934 de obras de Ramon Lull
que vené aquest convent ab llicència de nostre pare general al senyor
Joan de Herrera,2935 trassador2936 major de Sa Magestat, y molt affectat
a l’auctor. Los quals enviaren a Castella per orde seu.

2929. El capítol on s’aprovaren els costums de la granja, que cconstaven de deu
à el 24 de febrer de 1603 (Josep Maria CUYÀS TOLOSA, “C
“Costumbres de la
punts, se celebrà
comunidad del monasterio”, Amistad, 40 (1972), p. 8).
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Una2937 obra famosa començà lo pare prior en aquest terçer trienni
que fonch fer una torra al cantó de casa que mira a l’hort. Y fonch
tant de propòsit que sens contar lo pa y altres coses de companatje, se
gastaren en ella sin-centes y setanta lliures de la primera vegada, que
fonch començar-la de fonament ﬁns alçar-la al pati que està igual de
la portaria, que són trenta palms de alçada, com se midí moltes voltes,
y tenen les parets dels fonaments onze y tretze palms, que espanta la
pedra y cals que entrà en ells.2938
Y perquè la obra se fes ab majors avansos y commoditats, lo
pare prior féu posar a punt la ferreria que ya en lo primer trienni seu
avia concertada per la occasió que allí diguérem. Y ara comprà una2939
enclusa que li costà trenta-dues lliures y mija y·n vené un altre que
n’i avia, per ser molt xica, per2940 sis lliures. Comprà unes manxes que
li costaren sis lliures. Comprà ferro, açer per fer escodes y martells
y les rexes de la torre, que tot li costà més de quoranta escuts sense
lo carbó que fèyan al bosch. Y fonch ben menester aquesta diligència
perquè, per ser la pedra dels cantons y ﬁnestres y portals tant terrible
y dura, que com veyem és de ull de serp, avien menester lloçar molt
sovint, que si las agueren enviat a Badalona o altra part, esta ferramenta aguera costat molt<s> reals y quasi de contínuo avien menester
un home que anàs y vingués, segons la2941 gent y avia en la obra y las
puntes se gastaven en picar.
Esta pedra tragueren de la pedrera d’en Ledó de Badalona, que
tenia en una vinya sua, que fonch altra commoditat, que si la portaren
de Barcelona o de Montjuïch, costara vint vegades més sens comparació, axí perr ser lo camí més llarch com per pagar-se molt cara en
Barcelona. Y Antoni Ledó se acommodà en lo preu de la sua pedra,
perquè de tota
ta la pedra que agueren menester per los ca
cantons, ﬁnestras y portes de dita torre no li’n pagaren sinó dotze ll
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tota, la cercaren de entorn del monestir. Y per carrejar-la compraren
un rossí que mossèn Pau Altarriba, de Sanct Andreu, vené per vint-yquatre lliures y li concertaren una carreta ab tots sos arreus. Y traginà
dita pedra y, aprés de aver servit lo que fonch menester, lo2943 tornaren
a vendre per quatorze lliures. La cals, tota, se féu en casa, que foren
menester tres fornades per començar.
Los mestres que proseguien la obra: al principi, fonch un frare
llech que tenia la casa ab dos o tres fadrins que li ajudaven a paradar;
aprés que ell morí, llogaren dos mestres de Mataró, a qui donaven tres
sous cada dia y la [p. 482] despesa, no gastant ells res de ses aynes,
sinó la paleta. Y d’esta manera se proseguí la obra ab grans avansos y
fent venir de quant en quant lo mestre major de Barcelona, que·s deya
mestre Matxí,2944 qui fonch lo qui féu la trassa y posà la primera pedra
y donava alguns documents als qui treballàvan en la obra, pagant-li
molt bé sos treballs.
En la qual obra,2945 com he dit, de una vegada s’i gastaren 570
lliures .. sous, les quals, o la major part d’elles, se cobraren del que
aquell sanct home, don Miquel de Clariana y Seva, donà ab un albarà fet de sa mà, consignant a esta casa dos-centes lliures o dos-cents
ducats que ell tenia cad·any sobre Mallorca —y li devien ya algunes
anyades. Però perquè·s sàpia més de rael y per quina occasió donà
aquest cavaller esta quantitat, serà menester pendre la aygua de lluny
y contar la hystòria ab la brevedat possible y acostumada.
Aquest cavaller y sanct home avia més de trenta anys que revenia en esta casa,, y
ya de2946 una p
pesta g
grandíssima q
que y agué en
Cathalunya en
n l’any 15<5>9,2947 y tenia gran devoció per respecte que
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que se n’anava com manco pensaven y tornava quant més descuydats
estaven, ni sabien que fos en casa ﬁns lo veyen entrar a la hora del
dinar o sopar al refetor, perquè era tant comedit en totes ses coses,
que era per alabar al Senyor.
Quant se féu la Obra Nova, en lo trienni del pare fra Francesch
Rovirola, ell supplicà al pare prior li fes merçè de dexar-li fer una
cambra y aposento al cap del corredor,2948 lo qual se li concedí ab
facilitat. Y fetes les portes y lo demés necessari, portà en ell un llit
ab sos cortinatjes molt bo, segons son estament, y servex per a qualsevol persona honrrada que vinga en esta casa. Y tenia en dit aposento
alguns llibres, particularment las obras de sanct Bernat, de què ell
gustava molt. Son exercici ordinari era llevar-se a mitjanit, a matines,
y les ohia en la tribuna o bax, en una capella de la yglésia, que en lo
chor a penas y entrava per no ser vist y per tenir-se per indigne de
estar entre los religiosos. Y assò era quasi cada dia, si no era quant
tenia dolor de ventrell, que algunes vegades ne patia dolor vehement
y·l passava ab molta patièntia.
Quant tocaven a prima, ya ell era llevat y baxava a oyr missa. Y
en una d’elles combregava —y assò cadaldia— y algunes vegades ell
ajudava a la missa. Y de aquí se n’entrava en son aposento y no·l veyen
ﬁns que tocàvan a dinar, [p. 483] a ont acudia ab tanta compositió y
mortiﬁcatió com qualsevol religiós y mostrava algun sentiment quant
li donaven alguna cosa particular y regalo. Y quant donaven <coses>
que entenien que a ell no li feyen proﬁt, procuraven en fer-li alguna
cosa extraordinària. Y ell deya que no y avia per a què, que las cosas
que donaven al refetor de Sanct Gerònym no feyen mal, com ell tenia
experièntia. Y podie-u molt ben dir ell ab molta veritat, perquè menjava tant poch
fer mal.
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r tot eescrit per una mà
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Com no y avia hostes, als després dinars se occupava una hora
o dos en cantar, que sabia molt bé cant de orgue, ab companyia de
altres religiosos que no·n sabien manco y sabien2949 que lo sanct home
gustava molt de axò. Y quant ell véu que y avia bona occasió, féu
portar unes violes de arch que tenia en sa casa y per donar-li contento
ne aprengueren dos o tres religiosos, que és cosa fàcil per a qui sab
cantar. Y axí, en cantar y sonar se passava aquell rato ﬁns era hora
de retirar-se per a llegir y estudiar en ses celdes. Y lo demés temps lo
sanct home empleava en llegir y en oratió, y particularment llegí los set
tomos de Vitis sanctorum que escrigué Lorens Surio,2950 cartoxà —ans
de enquadernar, que perquè no pesassen tant, los portava en quaderns
y quant tornava en Barcelona ne aportava altres y, axí, anava proseguint tot[e]s les hystòries dels sancts. Y quant los agué llegits, los féu
enquadernar y·ls donà a la communitat, com ya diguí en lo primer
trienni del pare prior de qui anam tractant.
Aquest exercici y manera de viure tenia aquell sanct home al temps
que estava en esta cas[a], en la qual se li passaven de ordinari deu o
dotze dies, y altres vegades més o manco, y tot un advent. Y aprés se’n
tornava a Barcelona per a veure sa muller, germà y nebots. Y no per
regalar-se ni per gozar de la vida sensual, perquè era cosa certíssima
que avia molts anys que ell y sa muller no vivían com a casats, sinó
com a germans, perquè en servir a Nostre Senyor Déu tenia sa muller,
dona Marianna, lo matex gust que son marit.
Aprés, al cap de alguns dies, tornava-se’n assí quant manco pensaven. Y en arribant davant la Pallaresa o a la creu de fusta, baxava
de cavall y deya
eya al criat que se’n tornàs la cavalcadura y ell se’n venia
a peu ﬁns al monestir. Y si acàs no arribava a temps d
de la primera
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de ont ell tenia
nia clau communa, com tenen los religioso
religiosos de casa, y
venia-se’n al refetor y see a
agenollava
g no
ge
nollav
lllav
ava
a y de
dey sa culpa enmitx
deya
enm
d’ell, com
si fóra hu dels
dell pare
n’anava a seure
els religiososs davant de
d
re prior, y se n’a
per a dinar, com los dem
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que no és poca alabança sua. Com, donchs, aquest sanct home perseveràs en aquesta manera de vida y conegués en los religiosos d’esta
casa llanesa y bondat, quant més anava, més se anava afﬁcionant a
nostre modo y estil de vida, de tal manera que, a no ser casat, sens
dubte se assentara en ella de propòsit.
Però com axò no pogué —perquè segons se entengué, anava de
luny signiﬁcant a sa muller sos designes y donant-li uns entretochs que
ell de bona gana se feria religiós de Sanct Gerònym; y com véu que sa
muller no corresponia a sos intents, dissimulava—, /però/ ab tot axò,
alcançà de ella que al manco fos donat d’esta casa per a que tingués
més que merèxer y tingués alguna subiectió y obedièntia al prelat d’ella.
Y axí, lo pare prior lo proposà al convent, encarregant molt a tots los
pares capitulars que en ninguna manera manifestassen ni divulgassen
aquest negoci, perquè si vinguera a notítia de sos parents, per ser de
principal y noble linatje, com vuy en dia se mostra y·s tenen per tals,
tingueren assò, segons estil y phrasi del món, per manco valer. Però
que si Nostre Senyor era servit que fes professió, llavors no importaria
que·s divulgàs, de manera que aquest secret se avia de guardar tot lo
any del noviciat.
Rebut per lo convent ab la alegria y contento que·s pot pensar,
considerant que cada hu dels religiosos tenia per germà un sanct
home y ell per germà de tots se tenia y axí u deya, se posà en different trajo y hàbit, perquè·s vestí de la color de nostre hàbit ab una
sotanilla ﬁns a mitja cama y les sabates éran conforme pòrtan los
nostres frares y son farrucla,2951 també llarch, de la matexa color. Y
d’esta manera
a anava vestit per casa y al refetor, encara que la capa
a penas la portava,
llicència
ortava, sinó en la iglésia. Però quant demanava
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pensant no seria cosa de consideració sa indisposició y digué a dona
Marianna, sa muller, que se’n volia anar a Sanct Gerònym, que allà
tantost se trobaria ab salut. Y respongué dita senyora: “Vaja vostra
mercè demà, que vuy veurem en què pararà la mala gana”. Després
dinar, per a divertir-se una estona demanà li portassen una viola de
onse2952 cordes que tenia per aquest propòsit y sonà un bon rato y
cantà. Y dient a sa muller: “Què li par, senyora? No és bona música
esta?”, “molt bona” respongué ella.
Molt poch aprés de assò, aquella matexa tarde, diu-li: “Senyora,
yo estich mal, de manera que no·m puch tenir en peus de ninguna
manera”. Posaren-lo de prompte en lo llit y enviaren a cercar al pare
confessor, que tingué poch que fer en oyr-lo, perquè se reconciliava
quasi tots los dies, y portaren-li lo sanctíssim sacrament y la extremaunctió, veent que per momentos se li acabava la vida. Y axí, morí
tantost en aver rebuts tots los sagraments de la sancta Iglésia, de què
ell fonch devot tota la vida, y axí, digueren que era mort sense mal ni
en aquella indisposició avia perdut lo sentiment.
Però ans que donem remato a les coses de aquest sanct home, serà
bé advertir una cosa de gran consideració que és de ànimos nobles y
generosos: que en tot aquest temps que dit senyor freqüentà de venir
a esta casa ningun prior li demanà cosa de entitat ni de importàntia
ni a penas apuntar-li cosa que tocàs a interès, ni sabem que algun
religiós tingués ànimo de fer cosa semblant, si no fonch hu, que li
comprà un llibre de vàlua de trenta reals y le y donà. Però també se
entén que se’n penedí prou voltes lo religiós de aver-li signiﬁcat que
gustaria d’ell, perquè entre gent de enteniment basta seny
senyalar son gust.
A més de axò y és cosa molt de notar, que ningú eestava desgustat d’ell; ni tingueren
ingueren may quexa alguna ni de sa perso
persona ni de ses
actions,2953 perquè
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Y en particular, tingué molt en la memòria una cosa que·s féu
ab ell en lo any de 1589, quant se començaven ya a morir en Barcelona y per los llochs circunveïns de pestilèntia, que avent passat per
capítol entre lo pare <prior> y lo convent que en ninguna manera en
un temps tant perillós se admetés a ningú en casa —com2954 realment
se guardà esta determinatió ab rigor, que no volgueren admetre a don
Francisco Reboster y Sala, que era ardiaca de Sancta Maria de la Mar
de Barcelona y elet en bisbe de Elna,2955 y a altres persones graves—,
sols al bon don Miquel Clariana y a son criat ordinari admeteren
[p. 486] dins casa, com si vinguera de la part més sana del món, dient-li
que ell ya era de casa, cosa que per a ell no podia ser de major gust
que aquexa paraula, com diverses vegades se experimentà ab algunes
occasions. Sabien molt bé tots los pares d’esta nostra casa que per
son respecte no y auria distractions, ni per sa occasió tindríem moltes
visites ni ell tampoch exiria fora casa a visitar a ningú per estar tant
recollit y desapegat de respectes humans com ningun religiós.
Axí que, per esta causa estigué en aquest convent cerca de nou
mesos contínuos. Y restà dit senyor tant emprendat y agraït de aquest
favor que lo convent li avia fet, que aprés sempre estava pensant y
imaginant com poria fer algun beneﬁci a esta casa y tractava algunes
vegades ab lo pare prior de aquest argument y matèria y del modo
que·s faria. Primerament, feya dir una2956 missa quotidiana. Aprés li
paregué que, puix en totes les capelles de la iglésia y avia llànties,
sinó2957 a la dels Goigs y de Sanct Miquel, que també les2958 agués. Y
axí, ell les féu posar.
Últimament,
ment, veent que molts religios<os> mostràvan
mostràva gran gana
de que en esta
ta nostra casa y agués una torre a manera de fortaleza
a ont se poguessen
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moros y posar en
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ella lo bo y millor, perquè no avia molt temps que avien fets alguns
atreviments en parts més remotes y més lluny y pujant més camí
que no y ha de Badalona a nostre monastir, que no dexaven de tenir
algun reçel sempre que sabien que y avie moros o noves d’ells —y ell
matex, de sos propris ulls, véu algunes vegades vexells de moros parats davant Badalona,2961 en què·s deya públicament que2962 anava un
renegat del matex lloch y se avia dexat dir que un dia volia pujar a
Sanct Gerònym, que ya sabia lo camí—; veent, donchs, dit senyor lo
desig que tenían aquestos religiosos de que·s fes esta torre y com
lo tenia major de fer-nos merçè, tractà aquest negoci ab lo pare prior
y demanà-li <si> bastarien mil lliures per a fer-la.
Y com lo pare prior li respongués que entenia que sí, li digué
que ell donaria les mil lliures per dit effecte, de què lo pare prior li
féu moltes actions de gràties de tanta merçè y beneﬁci que feya a esta
casa. Però com dit senyor no tingués contants ni·ls podia donar tant
prest com volguera, concertaren-se lo pare prior y ell que fes un albarà
de sa pròpria mà,2963 lo senyor don Miquel, ad cautelam, perquè si·s
posava mà a la obra, aprés no faltàs lo principal y no porien passar
avant. Lo qual dit senyor féu de molt bona2964 gana.
Rebé lo pare prior lo albarà y, considerant-lo molt bé, notà que
en aquexa donatió de les mil lliures no y avia motius ni causes escrites en ell. Y axí, reparà en lo negoci, perquè considerava que si acàs
se moria lo dit don Miquel, com realment fonch d’exa manera, no y
avia forces per a demanar estes mil lliures a son hereu, que era son
germà, don Francisco de Clariana, o son nebot, don Pedro, perquè ell
no tenia ﬁlls. Y axí, lo dia següent li representà la difﬁc
difﬁcultat lo pare
prior y ell aquí
forma, que fonch
uí matex ne féu un altre en què posà la form
per molts beneﬁcis
neﬁcis que tenia rebuts d’esta cas[a], y en particular en
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donar per a que·s fes esta torra, determinà de posar faldes2965 en cinta
y posar en executió lo que tants anys avia que tots desijaven. Però és
de advertir que lo que toca a l’albarà y donació ya·s féu l’altra vegada
que era prior, que fonch tantost que fonch passada la peste. Però com
a ell lo privaren, com vérem, tant injustament y passà aquella tragèdia, succehí-li en lo càrrech lo pare fra Vicents Montalvà. Y en aquest
ínterim morí lo bon don Miquel y, axí, no véu començada la torre.
Però com aprés tornaren a elegir al pare prior de què anam
tractant, ell volgué entendre en la obra y fonch forçat de supplicar a
aquells senyors Clarianas,2966 don Francesch y don Pedro, pare y ﬁll,
que donassen estes mil lliures. Los quals, com veren2967 lo albarà de
mà pròpria del quòndam don Miquel, volgueren que·l mostrassen a2968
alguns juristas y que si ells deyen que tenien obligació de pagar-les,
ells las donarien. Y mostrant est albarà als qui entenien que dirían
llanament la justícia de qui era, tots determinaren que tenien obligació aquells senyors de donar al convent de Sanct Gerònim dites mil
lliures; y també digueren, tots unànimes, que si en lo albarà no posara
distinctament lo senyor don Miquel las causas per què las donava, que
fonch, com diguí, per aver estat vuyt o nou mesos en esta casa2969 al
temps de la peste, que may lo convent ne aguera alcançat cosa alguna.
De ont se inferex dos cosas. La una, que la institució de la missa
y2970 de les llànties no perseverà, perquè no y agué forçes per a mostrar
a aquells senyós, y axí, se llevaren las llànties de dites capelles, que
no dexà de causar alguna admiració a algunes persones, veent que no
volgueren estos senyors que perseveràs aquella devoció, particularment
sabent qui són
ón ells y de tant valor y bondat. Però ells ttingueren ses
consideracions
ns acerca de assò. La segona cosa és que ffonch molt lo
acudiment y advertència del pare prior en fer-li mudar llo albarà, que
no·s pot negar
ar que, a judici de quants lo an conegut, /que
/que/ tenia do de
goveern
n y tenia
tenia
en
nia
a acudiments
acu
cudi
dim nts estranys, que
dime
di
q seria cosa
Nostre Senyorr per a govern
digressió
i ressió
ig
ió
ó he feta assí ab esta occasió
llarga aver-loss de contar. Esta2971 d
de que lo pare
començà
torra
re prior com
mençà lla
a to
orra —y
— no·m pesa— per aver feta
memòria de tant sancta p
persona
ersona
n y ttant
na
ant gr
gran benefactor d
d’esta casa, de
2965. faldes,
ldes, al manuscrit
manusc
scrit faltes.
sc
fal
altes
al
ltes
tes.
2966. Segueix
gueix p ratllat..
2967. veren,
ren, al manuscrit
manusccrit
it vérem.
vvérem
vé
rem..
rem
2968. a, al manuscrit al.
all
sa, al manuscrit
ri cau
causa.
s
sa
sa.
2969. casa,
issa y llànties se ll
lllevaren,
evva
eva
varen
ren,
n esc
escrit
ritt al
ri
a m
ma
rge dret per una mà
m diferent de la
2970. Missa
marge
de l’autor.
2971. se comensà la torre o continuà, escrit al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.

738

CARLES DÍAZ MARTÍ

qui confesse que só estat molt curt en dir ses virtuts y alabanças. Però
merex-las ell de altra persona que tingue més cabal y més crèdit que
yo y pense que no faltarà qui ab millor stil o farà.
Lo modo de com se cobraren estes mil lliures me oblidava y fonch
que aquells senyors Clarianas les2972 consignaren sobre Mallorca, que lo
rey los avia donades y tenían ya caygudes algunes pensions, que eren
dos-cents ducats cad·any. Per ço, donaren a entenent a estos senyors
lo pare [p. 488] prior que fessen procura en Mallorca a un mossèn
Raphel Olossa, mercader molt rich y diligent que era cunyat del pare
vicari, fra Pere Garriga, que per son respecte cobraria de la procura
real lo que·s devia. Lo qual ells feren molt cumplidament y lo mossèn
Olossa féu son ofﬁci admirable y diligentment, que dins breu temps se
cobraren dites mil lliures, com consta en lo Llibre de la Caxa.
Y dits senyors Clarianas estigueren molt contents —y aquest convent, molt satisfet— y enviaren al mossèn Raphel Olossa algun present
de vidre y no sé què altres ninyerias, puix ell no volia pendre lo que li
tocava de son dret y factoria. Y aprés, a lo que entenguí, perseverà en
cobrar per aquells senyors las pensions que·ls cayen cada any y sé que
estaven molt contents d’ell y de la sua diligència, que no era menester
poca per ser tantes las pensions que lo rey donà sobra aquella isla.
L’altra obra que lo pare prior féu en aquest seu trienni fonch2973
entendre en fer lo retaule major,2974 en què de ordinari tenia lo pare
pintor, fra Damià Vicents, que tenia càrrech de la obra y·ls trassava
tota la obra que avían de fer, set ofﬁcials, quatre fusters y tres entretalladors que estigueren
g
quatorze
q
mesos en casa. Y·s féu quasi tot lo
que toca a la fusta y·s feren juntament tres retaules menors,
men
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Tous. Gràcies a una acurada restau
restauració realitzada
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Cordelles y altres, que fonch molta quantitat, la qual se guardava per
esta occasió—, però la fusta y la despesa d’estos ofﬁcials pagà la casa,
que no dexava de fer gran forat al sach, lo qual se veu perquè a penas
en aquest trienni se vené gra de blat, perquè tot fonch menester per
est respecte.
De2977 València feren venir dues dotzenes de jarros y sinch dotzenes de tasses. Però entench que no costaren molt perquè lo pare prior
passat d’esta casa, que era ara prior de Sanct Miquel de los Reyes,
vingué a visitar lo monestir de Sanct Gerònim de Vall de Hebron ab
companyia del pare prior d’esta casa y vingué mal. Y ans de anar a
Vall de Hebron, se reparà en esta casa y cobrà salut. Y com en esta
casa no repararen en lo gasto per a son regalo, tampoch ell no volgué
ser escàs en agrair lo beneﬁci que avia rebut en ella y, per ço, envià
aquella obra de terra y no crech se pagàs sinó los nòlits.
[p. 489] Com lo pare prior era gran studiant y tingut per tal en
la orde y fora d’ella, també gustava que altres studiassen y·ls afavoria
lo que bonament podia com veya bona disposició y humilitat2978 en los
subiectes, que si assò no y ha, no tenia moltas esperanças del fruyt de
les lletres. Y axí, per aquest respecte envià al col·legi de Sigüença al
pare fra Narcís Vergés aprés de aver servit en casa deu anys de enfermer, barber y altres ofﬁcis de humilitat y charitat, pagant la casa cada
any cerca de trenta lliures —la mitat ab diners, l’altra mitat de misses
que procuraven de allà. Fonch cosa esta que avia cerca de trenta anys
que no avia fet tal esta casa. També procurà que lo pare fra Andreu
Comas, que també ya avia servit a esta casa onze o dotze anys en
moltes obediències
ències de sagristà y hostaler, /que/ anàs per conventual al
matex col·legii de Sigüença y que, puix assí avia oydes les
l arts, /que/
eologia.
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2977. obra
ra de V
València, escrit al marge esquerre.
2978. col·legial
l·legial a Sigüença, escrit al marge dret.
2979. vestuari,
stuari, escrit al marge dret.
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dotze canes de vint-y-dotzè y vayeta que2980 costaren vint-y-sis lliures.
En Thous se feren algunes obres y una fornada de cals que costaren
més de trenta lliures.
Per a fer estes obres que tinch dites lo provehí Nostre Senyor de
algunes entrades y rebudes2981 extraordinàries, com fonch una sepultura
de mossèn Pere Coronas, negociant natural de Mallorca,2982 de què ne
agué trenta lliures, y dexà cent lliures perquè fossen esmerçades a for
de censal2983 per charitat de sinquanta misses cada any, com se esmerçaren. Altra sepultura tingué de la senyora Gerònima Altarriba, que són
d’estos Altarribas que tenen una torre en Sanct Andreu del Palomar.
Soterraren-la en la capella de Sanct Miquel, en lo vas del senyor de
Concabella. Donaren2984 de charitat vint lliures. Altra sepultura y agué
de mossèn Luís Lorens, beneﬁciat de la parròquia de Sanct Pere de
las Puellas de Barcelona, y està soterrat en lo carner del mitx de2985 la
yglésia. Reberen-ne de charitat deu lliures. Altra sepultura de Baptista
Peregrí, que era padrasta de un pare d’esta casa qui·s deya fra Miquel
Vilar, lo qual soterraren en lo carner dins del claustro y donaren de
charitat divuyt lliures.
També2986 morí mossèn Antoni Calull, rector de Sancta Coloma
de Gramanet, ya dies avia y en son testament dexà un llegat a aquest
convent de tot lo que li devia lo prior de Castella dels cavallers de sanct
Joan, don Hernando de Toledo, del temps que avia servit de capellà
y mestre de cerimònies, estant virrey en Cathalunya. Lo qual llegat
cobrà lo pare prior en aquest temps, [p. 490] que fonch de quantitat
de quoranta-dues lliures. Un2987 llegat que dexà lo pare fra Ambròs
Sanxo, ﬁll d’esta
parenta sua en
esta casa, al temps que féu professió a una pa
cas de casament
ment no tingué lloch, perquè morí donzella. Y axí, anà ell
a Urgell, de ont era natural, y cobrà dit llegat y donà a la casa setze
lliures que li sobraren del que avia gastat entre anar y vvenir.
Un fadrí
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st
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2980.
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puix no tenia ﬁlls ni ﬁlles ni ganes de casar-se, féu donació dels2988
béns de son honcle a est convent. Del qual ne agué lo pare prior
en son trienni sinquanta-vuyt lliures y manà en agraïment de aquest
beneﬁci se diguessen per lo dit capellà algunes misses y anniversaris.
També rebé dels senyors don Francesch Clariana y don Pedro, son ﬁll,
quatre-centes y vint-y-sis2989 lliures per effecte de fer la torre, que ya
damunt diguí, en part de les mil lliures. També2990 donà don Jorge de
Tayde, capellà major de Sa Magestat, del qual parlàrem llargament en
lo primer trienni del pare prior de qui anam tractant, cent lliures: les
sinquanta donà al pare prior per a comprar-ne llibres, com ne comprà
molts, y les altres foren per ajudar a la obra de la torra nova que feya.
De algunes venedures se tragué gran proﬁt, particularment del vin
blanch, que anava molt2991 car, a sinch lliures y a sinch lliures y mija.
Y com procuraven en guardar-lo, ne veneren per preu de vuytanta-dues
lliures y compraren-ne per lo moços, de què y avia falta per tenir tanta
gent en casa per respecte de tantes obres. Veneren dues mulates de les
egües que tenien en la granja —la una per trenta-nou lliures y l’altre per
trenta-sis— y de un brau de les vaques ne tragueren vint-y-una lliura
dotze sous y de un matxet, vint-y-nou lliures. També2992 se tragueren, de
lluïsmes de coses se veneren en Thous, dos-centes y vint-y-set lliures;
y del proﬁt de les ovelles, netes y límpies, cent sinquanta-nou lliures, grangeria que si·s poguera continuar, fóra de gran proﬁt y utilitat,
puix de tres-centes lliures que y avia de cabal reexia cada any a més
de sinquanta lliures, que venia de sis hu.
De2993 misses cobrà sis-centes y sinquanta lliures, que fonch molta
cosa. Veritat és que las portà de Castella, perquè tingué occasió
de anarocc
hi en aquest trienni tres vegades. La primera fonch al ca
cap de poques
semmanes que
ue l’elegiren en prior, en què tingué manda
mandato de nostre
pare general y del confessor2994 de Sa Magestat que partís lo més prest
que pogués. Y era tanta
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que
dins
vuyt dies rebé
a la
la p
ress
re
ssa,, q
ssa,
ss
ue d
ue
ins de set o vu
altres despatxs
xs donant-lii molta pr
pressa.
res
e sa. Y arribant allí, li manaren ab
bulleto [p. 491]
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pare fray Joan de Quemada, profés de Sanct Lorens d’El Escurial, tota
la orde de aquell regne; y que governàs la orde ﬁns a tant elegissen
provincial, que fonch aprés de la visita que·s féu en totes les cases.
Y estigueren en esta occupació entre anar y venir cerca de un2995 any.
La segona vegada fonch que agué de anar a un capítol privat que
manava lo rey se tingués en sa casa de Sanct Lorens el Real d’El Escurial, a ont en aquella hora se trobava lo matex rey, en lo qual capítol
privat anà lo matex general, los del capítol privat, lo pare confessor
y altres persones graves de la orde. Y entre las demés, volgué que s’i
trobàs lo pare prior d’esta casa, de qui tenia ell gran satisfactió, com
ya avem vist ab altra occasió y veurem2996 en altra part.
Aprés de aquest capítol privat, anà ell y son companyó, que era
lo pare fray Joan de Yepes, que aprés fonch general, a fer la visita de
la Corona de Aragó, en què no gastaren molt temps per ser tots dos
molt destres y despedits en son ofﬁci y no admitían ninyerias y cosas
de poch momento, que no servexen sinó de perdre temps y mostrar
lo bon o mal ànimo que cada hu té y és impossible remediar-las de
tot en tot. Aprés d’esta anada, entengué en las obras que resten dites
atràs. La última volta que anà a Castella fonch en lo temps del capítol
general y en ella2997 procurà las missas que tinch dites.2998
Finalment, ell acabà son trienni y priorat felicíssimament, dexant
las cosas, axí spirituals com temporals, ben medrades: en2999 lo spiritual,
molta pau y quietut, que és gran riqueza; y en lo temporal, restava la
casa sobrada en mil y sis-centes lliures sense los grans y altres provisions, com consta més llargament
g
en lo Llibre de la Caxa, que fonch
molt per averr gastat tant en obres. Sit gloria Domini in ssaeculum.
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[p. 492] Trienni del pare fra Pere Garriga3000 {1595-1598}
Acabat lo trienni del pare fra Lorens Daviu ab la felicitat que
avem vist, vingueren los pares conﬁrmadors punctualment al temps
que eren menester, que foren lo pare fray Martín de Çamañego, profés de Sancta Engràcia de Çaragoça, y lo pare fra Mathià Femades,
profés de Sanct Gerònim de Vall de Hebron. Y entrant en electió los
ﬁlls d’esta casa, tantost isqué per prior d’ella lo pare fra Pere Garriga,
ﬁll de la matexa casa y que era vicari actualment. Però fonch tanta la
resistència que ell féu en no voler acceptar, que no y bastaven tots los
prechs y manaments que li feyen y sufrí que fulminassen y escriguessen un cartell de excommunicatió. Y estigué una tarda d’esta manera.
Però dormí sobre lo cars, encara que no degué ser molt, per
lo enfado y pesadumbre que tenia de aver-lo posat en un liberinto
tan gran per a sa condició y contra sa voluntat, sent ell molt amich
de recol·lectió y exercici de devoció. Y també alguns li parlaren y li
persuadiren que no podia fer altra cosa en consciència y que si no
acceptava, ultra de la offensa gran a Nostre Senyor Déu, se’n seguirien
grans inconvenients,
referir-los
assí, sinó dir que
enients, que no y ha per a què referir
los assí
a la matinada
de la tarda de
a se adherí a acceptar lo ofﬁci y a las tres d
31 de janer de 1595 lo conﬁrmaren en lo ofﬁci.
Fonch molt sonada aquesta resistència per tota la orde y·s sabé
per personas ﬁdedignas que
que en Castella se admiraven de una cosa
com esta —y hazían cruzes,
cru
uzes, com ells
ellls
l deyen,
dey
yen, y que a saeculo
saec
non erat
crreuria fà
fàcilment
àci
c lmentt la admiració que
qu ells farían
auditum.3001 Yo també creuria
allà, perquè las
as cosas dee govern
n y mando
mando
do las tenen més fàcils que no
fem assí y lo
o llengatje de
d assíí és molt
molt different
different del de allà —no sé
si·m seré explicat.
plicat. Lo que
qu
ue sé és
és que
que los de assí no se escandalizaren
es
attrib
ibuyreen a gr
ib
gran h
umilitat sua y que
q
del fet, sinó que u attribuyren
humilitat
temia de
acertar en un
n camí tant pe
p
perillós
rillós
ó ccom
ós
o és re
om
regir ànimas, per ser, com diu

3000. Segueix
gueix que fou en lo any 1595 ﬁns a 1598. Fill de cas
casa, escrit per una
mà diferent de la
a de l’autor. 1595 i 1598 subratllats.
3001. Part
art d’una oració a la Verge atribuïda a sant Bernat.
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sanct Gregori, ars artium regimen animarum.3002 Y com ell considerava
que no tenia ni parts ni arts per a tan gran empressa, no és maravella
que fugís lo cors en tan difﬁcultós camí, particularment que per les
absènties que féu lo pare prior passat, com diguí a la ﬁ del trienni,
agué ell de regir la mitat del temps, y encara més, y en aquest temps
tocà en les mans més difﬁcultats que no troben altres en la speculatió
sens comparatió alguna. Y assò li feya més fugir las ganas de tenir tal
ofﬁci, tenint ell més inclinació a cosas de exercici de sperit y devoció,
que no a temprar de uns y de altres la condició.
Donaren-li3003 per vicari al pare fra Montserrat Caxa, qui u era
estat ya tres vegades; y per procuradors, al3004 pare fra Luch Carbonell,
segona vegada, y al pare fra Antoni de Nágera feren segon. Feren ca[p. 493] xers al pare fra Francesch Talet, quinta vegada, y son companyó fonch lo pare fra Joan Riera. Vestí l’hàbit de nostra sagrada
religió al pare fra Gabriel Mollet, natural de Barcelona, y al pare fra3005
Joan Vidal, natural de Ripoll. També se li moriren en son trienni dos
sacerdots: lo primer fonch lo pare fra Antoni Cornell, a 13 de janer
de 1597; y l’altre fonch lo pare fra Antoni Bertran, a 30 de agost del
matex any de 1597.
Lo3006 primer cuydado que lo pare prior tingué fonch continuar
la obra de la torra nova que en lo trienni passat se començà y ell, per
la absèntia del pare prior, avia procurat se passàs molt avant.3007 Gastà
en esta obra, ya al principi del trienni, sin-centes y vint-y-tres lliures.
Veritat és que ab aquesta occasió féu la celda prioral y recebidor, parestatjes dels llibres y dormidor d’ella ab més curiositat de la que estava
abans y, per ço, se gastaren3008 en estes obres las sin-cen
sin-centes y vint-ytres lliures que
ue diguí, sense les fornades que feren per a
aquest intent.
També3009 en la obra del retaule que s’anava fent donà g
gran empenta
per a que·s passàs avant3010 y comprà tela per les portes
porte d’ell, que li
costà vint lliures.
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lda prioral, escrit al marge dret.
3008. Segueix
gueix l ratllat.
3009. Retaule
etaule major, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
3010. capella
pella dels sancts diacas, escrit al marge dret.
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Una3011 obra féu, que encara que no fonch de molt cost, però és
curiosa y diuen quants la míran que poques n’i ha de la matexa spècie
en aquesta terra que estiguen tan ben fetes com és lo trull de l’oli que
té aquesta casa ab totes aquelles bombes, ab ses piques o bugaders
que van de una a l’altre ab gran artiﬁci sense a penas treball, dexat a
part que lo corró és grandíssim, lo qual féu picar y traure del torrent
que està més amunt del çafarex del torrent que dividex lo terme d’esta
casa ab lo d’en Colomer, que foren menester per aquest negoci tres
parells de bous. Veritat és que y falta que no està cubert y la bassa
a ont cauen las morcas no està empaymentada y enrejolada, que són
dues coses necessàries per a que estigue ab la perfectió que·s requerex. Però està fet en loch que ab poch treball se pot cubrir, que ya ell
tingué comte en axò.
En3012 la rectoria de Rexach y avia gran necessitat de reparar la
sala gran y altres dos o tres cambres que lo rector passat o avia dexat
tot que era la major llàstima del món y molts anys ha que a penas y
ha agut trienni que no·s sien gastats molts reals en ella —y encara no
sé si bastara, segons estava tot arruynat. Y axí, lo pare prior reparà
la sala y cambres que tinch dites. Altra3013 obra se féu de poca importància, però fa molt servey, y fonch trassa que donà un donat de casa
que·s deya Francesch del Castillo, que fonch fer un porxo o cenadero
davant de l’abeurador y junt al çafarex de l’hort per a donar a menjar
a dones quant vénen assí, [p. 494] com abans no y agués sinó sol lo
parral descubert, que si acàs pluvia, avien de menjar dins de la ferreria,
que parexia més establa que altra cosa. Féu-se en l’any 1597.
Com y avia en casa un religiós que escrevia molt bé
b de diverses
maneres de lletra,
paregué-li que
letra, qui·s deya lo pare fra Gabriel T
Torres, p
3014
era cosa convenient
venient fer-li exercitar la habilitat. Y axí, li301
féu escriure
un capitulari gran segons lo ofﬁci romà per lo hebdoma
hebdomadari, en què
orac
or
accio
ions
ns arreu
ns
arrrreu
eu sine
s ne require.
si
sols y ha las capítulas y oracions
015
Tingué3015
un extrao
extraordinari
ord
r inari qu
que paga
pagar
ar en Roma que ffonch lo quindenni de la rectoria
ectoria de R
Rexach,
e ach, q
ex
que
ue
e està ttatxat
atxat en sinquan
sinquanta-un ducats
de càmara y tres júlios —v
—
—valia
valia lllavors
l vo
la
vorrs cad
cada
da ducat vint-y-se
vint-y-set sous. A més
de axò, agué de pagar pe
cada
ducat
per ca
ada
da d
uc
u
cat un
n real de interès al mercader,
que segons axò
xò valia cad
cada
da duca
ducat
c t vi
vint-y-nou
int
n -y-nou
ou sous. De mane
ou
manera que fonch
tota la quantitat
itat setantasetanta-sis
a--sis ll
lliures,
liu
ure
res,
s lles
s,
es q
quals
uals giraren en lla taula de la
3011.
3012.
3013.
3014.
3015.

trull
ull de l’oli, escrit
escri
ri al
rit
al marge
m rgee dret.
ma
d et.
dr
e
obra
ra de Rexach, esc
eescrit
es
crit
i al
a ma
marge
rge
ge dr
d
dret.
ret.
et
et
et.
porxo
rxo junt a l’hort, escrit al marge dret.
capitulari
pitulari per lo hebdomadari, escrit al marge esquerre.
Quindenni
uindenni de Rexach, escrit al marge esquerre.
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ciutat a mossèn Gaspar Leu a 22 de mars de 1596 y éran per la paga del
juliol següent del matex any perquè, segons se entén, si paguen algunt
temps anticipat, no costa tant com si spéran a pagar lo dia adiat, si
tenen persona que u sàpia negociar; y si no són punctuals, aquí matex
trauen excomunications. Y axí, per llevar-se d’estes pesadumbres com
per estalviar alguns reals a la communitat, donà orde lo pare prior en
que pagassen en Roma anticipadament aquest quindenni.
També li cabé per sort aver de depositar lo salari del plet que
portava lo monestir ab dona Joana de Erill y Areny, de què ya ﬁu memòria en lo primer trienni del pare fra Vicent Montalvà, acerca dels
béns que possehia de la senyora Elizabet Pou. Fonch aquest salari de
quantitat de setanta-sinch lliures. Veritat és que tantost manà lo jutge,
que era misser Joan Castelló, que la part contrària ne pagàs la mitat
y, axí, ne cobrà lo pare prior trenta-set lliures y mija. De aquest plet
tingué lo monestir sentència en favor reservata3016 liquidatione, encara
que no gozà lo pare prior dels fruyts d’ell per més diligències que féu
en que·s sentenciàs la causa. Donà’s esta sentència a la ﬁ de octubre de
1597. Lo que resultà de aquest negoci se veurà en lo trienni següent.
Fonch lo pare prior molt amich de granjeria y aplicava’s a ella ab
facilitat y donava-li molt ànimo veure que tenia ofﬁcials que li desijaven
ajudar. Y en effecte, li ajudaven y de molt bona gana, que si assò no y
ha, és trencar-se lo cap en fer trasses que no vénen en executió. Estes
granjerias li valgueren molts reals, com anirem dient. Comprà3017 un
parell de bous y féu fer una carreta per a ells, que li costà tot més de
noranta [p. 495] lliures, ab la qual portaven llenya de forn a Barcelona.
Però fonch granjeria,
ranjeria, esta, que no durà molt y la he vist
vista, per lo que
tinch escrit en
n aquest llibre y ab la experièntia, empendr
empendre de molts y
aprés l’an dexada
xada per grandíssims inconvenients y desgràt
desgràties an succeït
sempre que l’an
’an tinguda, com són morir-se los bous y de
desbaratar-se y
rompre la carreta
rreta molt a m
menut,
enut,
enut
en
utt, co
com
om su
ssuccehí
uccehí en aquest trienni y en
altres abans y després, qu
que·s morire
moriren
r n los b
re
bous
ous de molt ca
cansats, perquè
la arena que y ha des dee la Palla
Pallaresa
are
esa
s ﬁnss passat lo riu de Besòs és per
atar als bou
us, y m
és een
és
n lo ttemps
e ps de l’estiu.
em
a cansar y matar
bous,
més
uen
e los
oss eexperts
x erts q
xp
ue pijor és la pujada
p
A més de axò, diu
diuen
que
que y
ha del monastir
stir ﬁns al b
bosch,
osch
h, en
enca
encara
c ra que
ca
u la carreta vaj
vaja buyda, que
s axò
ò, lo
o rriu
iu dee Besòs ve molte
lo demés del camí. Sense
axò,
moltes voltes gron d
e es
sta
tarr mo
molt
l es semmanes en
lt
síssim y per esta causa an
de
estar
moltes
entre l’any que

3016. sentència
ntència en favor del plet de dona Joana de Erill y de Areny, escrit al
marge esquerre.
3017. Bous
ous y carreta, escrit al marge esquerre per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
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no poden anar a Barcelona. Y per ço, no dexen de menjar y beure lo
boscater y bover; y las soldades, entretant, corren. Y lo que pijor és,
que tots se aproﬁten de la occasió, per no dir que roben lo més que
poden; y carreguen la carreta més del que és rahó, perquè vàjan ses
dinadas o, per millor dir, ses realadas; y se’ls dóna molt poch que·s
perden bous y carreta de sos amos, a trueque de que ells se fassen
richs ab pa y vi de altri. Y per ço, no tingué a martell esta granjeria
ni perseveraren en ella, perquè se morí un bou y l’altre se féu inútil y
fonch molt poch lo proﬁt.
Alguns3018 gastos se li offeriren al pare prior qu·el aguera volgut
escusar, si fóra estat possible —però com la obedièntia té molta força,
no y ha escusa. Y és que manà al pare fra Antoni de Nágera que anàs
per conventual a Sancta Engràtia de Çaragoça, que per tenir y estar
prop de sa terra, que era la ciutat de Taraçona, li estave bé y, com se
enmalaltí per lo camí, gastà més del que·s pensaven.
També per odre de la matexa obedièntia agué de anar lo pare
prior passat, fra Lorens3019 Daviu, manant-ho axí nostre pare general
y lo rey, que·s trobàs3020 en una consulta de coses graves se tingué en
Sanct Lorens el Real d’El Escurial, a ont manà lo rey que acudissen
lo general y las persones més graves de la orde. Y com ell en aquella
occasió era tingut per una d’elles, no pogué faltar. Y en aquella occasió
volgué lo rey que·s consagràs la yglésia de3021 Sanct Lorens, que ell avia
començada y la véu acabada, cosa maravellosa, estant presents nostre
pare general y tants religiosos principals,3022 que fonch cosa de veure
y molt llarga perquè volgué que·s consagrassen tots los altars que y
ha en aquella
a iglésia, que són quaranta.3023
Axí que lo dit pare fra Lorens Daviu anà allà y gast
gastà molt reals,
y lo que és més, que·s detingué lo moço y mula molts mesos,
que de
m
ordinari fa gran
aprés de aver
ran falta en casa. Y la causa fonch perquè, a
3018. Conventual
onventual de Sa
Sancta
ancta Engr
Engràcia
gràci
gr
àc a de Zara
àc
Zaragoza
ar goza lo pare fra Antoni
ar
A
de Nágera,
escrit al marge dret
ret per una mà
à diferent
diferent de
de la
la de
de l’autor.
l’au
autor.
au
r
3019. Lo
o pare fra Llorens
e Daviu
en
ua
anà
nà
n
à per
p una
un
na consulta
consulta a l’Escoria
l’Escorial, escrit al marge
dret per una mà diferent de la de
d l’aut
l’autor.
tor.
o
or
3020. Segueix
gueix d ratllat..
3021. Consagració
onsagració de lla
a iglé
iglésia
ésia d’
d’E
d
d’El
El Escoria
Escorial,
ri l, escrit al marge d
dret per una mà
diferent de la de l’autor.
3022. L’església
església de San
n Lorenzo
Lore
orenzo
enzo
zo
o d
de
e El
El Escorial
Esco
s rial va ser consagr
sc
consagrada per Camilo
Cayetano, nunci apostòlic a Espa
Espanya,
spa
pa
anya,
nya
n
y
ya
a, eell 3
30
0d
d’agost
’ag
ag
gost
oss de
d 1595, en presència
presènci de Felip II i el
acte va ser mo
olt
l solemne
ssol
so
ollemn
m e i hi
h assistiren
asssis
sistir
si
t en personalitats de l’esfera política
príncep Felip. L’acte
molt
i religiosa castellana
llana del ﬁnall del
del regnat
reg
egnat
nat
at de
d Felip
Feli
e p II (José de SIGÜENZ
IGÜENZA, Historia de la
Orden de San Jerónimo,
rónimo, vol. 2, p. 517-529).
3023. José
sé de SIGÜENZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, vol.
vo 2, p. 531 dóna
les dedicacions d’aquests quaranta altars de l’església, símbol de la pieta
pietat del rei Felip II.
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tingudes estes juntes o consultes, agué de anar a fer altres negocis
més3024 difﬁcultosos en acertar y perillosos in utroque homine y fonch
que lo avien fet visitador de l’Andaluzia. Y des d’El Escurial anà a
visitar a totes aquelles cases, cosa que poques voltes s’és vist, que d’estes parts vajen allà tant lluny per aquests ministeris. Y encara que lo
pare fra Daviu se detingué o se serví de la mula y moço tant temps,
no y perdé res la comunitat, perquè [p. 496] cambià la mula que ell
tenia ab una altre tant bona com aquella y li feren de tornes quoranta
lliures,3025 les quals envià a pagar assí, en Barçelona, de la qual barata
y cambi par que tingueren algun escrúpol. Però com lo cambi fonch
ab una casa tant rica com Guadalupe y·s féu estant present nostre
pare general, lo qual aprobà lo tracte y digué: “Vaya con Dios”, cessà
lo escrúpol que y avia.
Per3026 occasió de tantes obres que·s feren en aquest trienni, fonch
forçat aver de comprar molta quantitat de vi per los mossos que costà
més de sinquanta lliures. Y també la prengué, vista esta falta de que
faltava lo vi, que continuàs a plantar la vinya3027 que ya lo trienni passat se començà davant las terras d’en Colomer, junt al maset. Renovà
los matxos que de ordinari té la casa per son servey —ço és que vené los
dos vells3028 per cent y quoranta lliures y·n comprà dos de jóvens per
cent y sinquanta3029 lliures—, que fonch compra molt acertada perquè
reisqueren molt bé. Lo matex féu de les mules, que3030 vené las dos
mules velles per cent y deu lliures y·n comprà altres dues de jóvens3031
—la una li costà setanta-dues lliures y l’altra setanta-set, que foren cent
quoranta-nou lliures. De manera que ab quoranta lliures més tingué dues
mules jóvens y ab cent reals que gastà més tingué dos m
matxos jóvens.
3032
Féu
en son trienni lo pare prior moltes fornades
fornades, axí en casa
com en la torre,
orre, en què gastà molta cosa. Però com la
las féu ab sos
aventatjes, se’n
’n pagà molt bé, com veurem aprés. No·s descuydà,
desc
encara
tes occupac
cio
onss, de
ep
rove
ro
ove
veir
eir
ir d
so avanços3033
que tenia tantes
occupacions,
proveir
dee vestuari ab sos
3024. Lo
o pare fra Llor
Llorens
rens Daviu,
u, visitador
u,
vis
i
r de
d la Andalusia, esc
escrit al marge dret
per una mà diferent
rent de la de l’au
l’autor.
a tor.
au
r
3025. Lo
o pare Llorenss Daviu
u vara
vvaratà
ara
ar
rattà
à la mu
mula
mul
u a en Gu<a>dalupe
Gu<a>dalupe, escrit al marge
esquerre per una mà diferent dee lla
a dee ll’autor.
’au
a tor
au
orr.
3026. compra
mpra de vi, esc
escrit
scrit al marge
sc
m rge
ma
ge esquerre
es
re per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
3027. Se continuà a pl
plantar
lantar la vin
vinya,
nya
ya,
a escrit a
al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
3028. Matxos,
atxos, escrit all marge
ma
m
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rge
gee ees
esquerre
sque
querree per
qu
peer u
p
una
na mà diferent de la de l’autor.
nquanta afegit a la
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ssobre
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bre lla
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3029. sinquanta
interlínia
paraula
3030. Mulas,
ulas, escrit al ma
marge
m
rg es
rge
esquerre
esque
querre
que
uerre
rre per
per u
pe
una
na mà diferent de la de l’autor.
3031. Segueix
gueix per ratllat.
3032. Fornades,
ornades, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
3033. Vestuari,
stuari, escrit al marge esquerre per una mà diferent de lla de l’autor.
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y ab temps, perquè si estes y coses semblants se fan atropelladament,
de ordinari no van molt acertades. Y axí, comprà per aquest effecte
un vint-y-quatrè que tirava trenta-dues canes y mija, que a rahó de
34 sous costà sexanta-dues lliures.3034 També comprà dos blanquets
de Aulot que costaren noranta lliures. Féu un burell en Barçelona y
comprà dues estamenyes que costaren sinquanta-vuyt lliures.
En lo que més gastà fonch en la sagristia y culto divino, a què
ell tenia particular affectió,3035 com ell afﬁrmava. Renovà un encenser
de plata que costà, axí de mans com de la plata que y affegiren, vinty-tres lliures. Féu3036 un tern de domàs blanch —ço és sis casulles,
dos dalmàtiques, una capa, pàlit, frontals y tovallola ab cenefas de
brocadillo vermell— y altres coses, que tot li costà tres-centes y deu
lliures. Esta manda dexà en son testament lo pare fra Antoni Cornell,
com ya diguérem en lo primer trienni del pare fra Lorens Daviu, y per
ella dexà tres-centes sinquanta lliures, les quals se eren rebudes alguns
anys avia y se avien servit d’elles en pagar alguns deutes del monestir y
may avían trobat camí sos antecessors de emplear-les en lo que y avia
obli-[p. 497] gatió, de què no poca pena tenia lo dit pare fra Antoni
Cornell tot lo temps que visqué en la religió, que foren tretze anys, lo
qual morí a 13 de janer de 1597, y en lo propri any se feren estos3037
vestiments. Però ell no·ls véu fets ni gozà d’ells, perquè no·s feren ﬁns
al setembre següent, que ell morí en janer, que yo só segur que si ell
visquera, agrayra al pare prior la bona obra que féu, axí a la sagristia
com a tots, descarregant les conscièncias de uns y altres.
Ab esta occasió, veent que sobraven alguns diners d’esta
d es manda, féu
un altre tern —ço és casulla y dalmàtiques—, només de d
domàs violat,
que li costà passades de sexanta lliures de prima compr
compra, perquè de
mans no li costaren,
ostaren, ni aquests ni los blanchs, a penas rres, perquè3038
concertà que vingués assí un frare llech de Jesús de Ba
Barcelona qui·s
deya fra Onophre
ophre Vaque
Vaquer,
er, q
que
ue eera
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a mol
m
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olt bon ofﬁcial brodador,
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o paree pr
prior
p
ior y p
procurador,
rocurador, tot lo que fonch
menester en Barcelona. Y assí p
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rro
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en que y agués een casa dos o
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perquè
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rq
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2,5 ca
canes
anes a un preu per cana de 34 sous
dóna com a resultat
ultat 55 lliuress 5 sou
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iinferior
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ferior al donat en el te
text.
3035. Encenser
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ta,
a, esc
escrit
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ri a
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marge
ma
rgee esque
eesquerre
es
squ
qu
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uerre per una mà difere
diferent de la de l’autor.
rn de domàs blanch
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h ab
a senefa
senef
se
n a de
nef
de brocadillo vermell, escrit al marge
3036. tern
a d
ll’autor.
’au
utor
t .
to
esquerre per una mà diferent d
dee lla
dee l’au
3037. Mort,
ort, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’a
l’autor.
3038. Fra
a Onophre Vaquer, llech de Jesús de Barcelona, vingué a fer de sastre,
escrit al marge dret
ret per una mà diferent de la de l’autor.
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tres sastres desocupats de altres feynes y lo dit fra Nophre tallava y
donà feyna a tots ells.
De manera que ab estos aventatjes y avanços se feren estos terns,
y ab molta commoditat, que si vinguéran brodadors, costaren molts
ducats de més del que costaren. Veritat és que, en agrayment del treball
que lo fra Nophre avia pres en esta obra, lo pare prior li féu fer una
image que estigués a son gust y lo pare pintor que teníam en casa
la féu de bona gana. Y ell restà molt content y la communitat ben
servida y accommodada.
També3039 en esta occasió féu lo pare prior dos capes y una casulla
de bocaram negre per la professó del dia dels ﬁnats, que no las y avia
y lo ordinari nostre mana que aquest dia les porten en la professó y en
las primeras vespras. Comprà3040 dos sobrepelliços molt bons y de tela
molt prima que foren de un germà de mossèn Puig de Mataró, y era
beneﬁciat en Çaragoça, per preu de vuyt lliures, que foren casi donats.
Comprà també tela comuna y ordinària que li costà vint-y-una lliura,
de què·n feren3041 molts sobrepelliços comuns, amits, càmits y alguns
exugamans, tot per la sagristia. Y lo que és de notar: que totes estes
coses féu a la ﬁ del trienni, perquè no volgué abalançar y arrullar a
fer cosa que no veés, poch més o manco, de ont ho avia de traure y
si la pasta bastaria per a tot, com a cuerdo y prudent.
Ajudà-li3042 molt per a empendre les coses sobredites lo proﬁt
que tragué de les grangeries, en què, com diguí, ell se aplicava de
bona gana. En particular, veneren, provehida la casa dels que eren
menester, molts porchs,
p
, dels quals
q
tragueren
g
cent y sis lliures, entre
grossos y xichs.
hs. També
T
vené un bou per trenta-sis lliures y dos braus
de les vaques que tenien en la torra per preu de setanta-dos
setanta-do lliures. Del
pare fra Lorens
Gerònym
ens Daviu, al qual elegiren per prior de Sanct
Sa
de Guisando, rebé quoranta lliures que fonch per lo cambi
cam de la mula
que féu ab lo pare procurador
procu
ura
ado
dorr de
de Nostra
Nostr
ostr
os
tra Senyora de Guadalupe,
tra
Gua
com
ya diguí atràs.
s. També
T
vené
veené dues egües
egües ab
ab dos pullins que
q
tenien en
la torre, que per ser velles
vellles
e y no
o ser
se
er tantt lo proﬁt com pensaven
pe
ni la
pastura [p. 498]
98] de aquell
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e l lloch
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h és tant
t
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p las vacas,
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nsellaren que
qu
ue less venés
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3039.
diferent de la
3040.
3041.
3042.

Capas
apas de bocaram
am ne
negra
n g
gra
ra y també
tambéé casulla,
c ulla, escrit al marge dret per una mà
cas
de l’autor.
r
Sobrepellissos,
obrepellissos, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
Roba
oba per la sagristia, escrit al marge dret per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
Venaduras,
naduras, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 751

Un any provaren a tenir cabres a mitjes en la torre, granjeria que
moltes voltes s’és provada y3043 may ha reexit bé, com succehí també
ara, perquè trobaren que los cabrés no tractaven ab llanesa ni ﬁdelitat.
Y axí, les despediren. Ab tot axò, cobraren del guany trenta-set lliures
—però yo crech que les degueren ben gastar en menjar y beure, com
ells solen. De las fornadas que féu se n’aproﬁtà molt bé, perquè sols de
la cals que vené en Barcelona ne tragué cent3044 y noranta lliures sense
rejoles y teules, de què també veneren alguna quantitat que valgueren
setze lliures, reservant lo demés per a casa.
A la ﬁ del trienni, considerant que la casa tenia lo que avia menester per la provisió ordinària, li paregué vendre alguna cantitat de
grans, puix ya no y avia que fer obres. Y axí, tragué del blat que vené
tres-centes y trenta-y-sinch lliures y de l’ordi estava en Thous, cent y
set lliures. També cobrà dels senyors Clarianas sis-centes y vint-y-tres
lliures a compliment de les mil que avia consignades3045 lo don Miquel
Clariana, ab les quals proseguí la obra de la torre nova. De3046 les ovelles
que tenia lo convent en Thous ne tragué de proﬁt vuytanta-set lliures
y de3047 luïsmes rebé cent y quaranta-y-quatre lliures. De charitats de
misses rebé més de dos-centes3048 y quaranta lliures. De don Joan de
Icart, balle general de Cathalunya, rebé cent reals3049 per vuyt semmanes estigué assí, en casa, desijant cobrar salut de una indisposició
que tenia. Però ya·ls gastà en llenya per tenir nit y dia foch en son
aposento per ser temps de ivern.
També3050 tingué dos sepultures, de mossèn Francesch Altarriba
y de son ﬁll, Gerònym Altarriba, que estan soterrats en la capella de
Sanct Miquel,
l, y d’elles ne rebé dotse lliures. De mossèn Pau Ricart,
beneﬁciat de Nostra Senyora del Pi de Barcelona, encara que morí en
Verdú, sa3051 pròpria terra, ne rebé lo pare prior 27 lliu
lliures 10 sous.
Totavia, li paregué,
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est cconvent—,
onve
on
ven —, de fer-li
vent
ve
r dir lo bé en esta
defunct —y dexava hereu
aquest
3043. Cabres,
abres, escrit al m
marge
marge esque
esquerre
qu
que
u rr
rre per una
una mà diferent de la de l’autor.
3044. Venaduras,
naduras, escritt al marge
rge
g ees
esquerre
que
qu
u rre pe
per una mà diferent d
de la de l’autor.
3045. Se continuà la torre
torr
o e del
ell pat
pati,
ati,
i escrit
i,
escrit al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
3046. Venaduras,
naduras, escritt al ma
marge
arge es
esquerre
sque
qu rre pe
per una mà diferent d
de la de l’autor.
3047. Lluïsmes,
uïsmes, escrit al
a margee es
esquerre
sque
u rre pe
per
er una
una mà diferent de la de l’autor.
3048. Missas
issas dicendas,, es
escrit
scri
crit al
al m
marge
argee eesquerre
arg
squ
uerr
er e per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
3049. 10 lliures de don
n JJoan
o de IIcart,
oan
cart,
ca
car
t esc
escrit
es
scrit
rit
ri
i a
all marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
3050. Sepulturas
pulturas de mo
mossèn
osssè
sèn F
Francesch
rances
ran
ncesch
cesch
ces
hA
Altarriba
ltarriba y de son ﬁll Gerònym,
lta
G
escrit al
marge esquerre per
er una mà diferent de la de l’autor.
3051. Herència
erència de mossèn Pau Ricart, escrit al marge esquerre per una mà diferent de la de l’autor.
autor.

752

CARLES DÍAZ MARTÍ

casa, misses y altres suffragis, /y/ encara que no u rebé en contants sinó
en alajas que féu avaluar, que foren dos cadires grans de repòs, un llit
de camp y altres alajas, que tot se posà en la3052 hostelaria nova. De
la donatió de Francesch Caminada, de què ﬁu memòria en lo trienni
passat, cobrà 31 lliures .. sous a compliment del que restava. Lo pare
fra Joan Perpinyà cantà la primera missa a 2 de febrer de 1597.3053
Estes són las cosas més principals que succehiren en lo trienni del pare fra Pere Garriga, que per aver-li reexit tan bé,3054 tingué
ànimo a la ﬁ de son temps de fer una image de plata de nostre pare
sanct Gerònym per posar en lo altar major als dobles majors, veent
que restaven en la caxa molts contants. Però lo convent no·n fou de
parer y, axí, restaren les coses de casa tant pròsperes, que li devien
dos míl·lia cent y sinquanta-sis lliures sense sinc-centes3055 y trenta-sis
lliures que restaven de conta<n>ts, que éran totes 2.692 lliures .. sous.
No·s pot negar sinó que lo pare fra Garriga tingué trassa y molt
bon estil en son govern y que dexà la casa molt medrada. Però fonch
desdichada en que se li morí un tant gran subiecte, tantost que acabà
lo priorat, que si visquera alguns anys, no dexara de governar-la com
se conﬁava.

3052. De
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[p. 499] Segon trienni del pare fra Gerònim Ezquerra3056 {1598-1601}
Estigué esta casa sense prior, acabat lo trienni del pare fra Pere
Garriga, sinch mesos y mitx y no per falta dels ministres de la orde,
que bé acudiren a son temps, que foren lo pare fra Vicents Montalvà,
prior de Sanct Miquel de los Reyes, y lo pare3057 fra Mathià Femades,
profés de Vall de Hebron, sinó perquè elegiren al pare fra Lorens Daviu,
ya quarta vegada, lo qual era llavors prior actualment en lo monestir
de Sanct Gerònim de Guisando, cosa molt poch usada, perquè no
sabem que àjan fet ningun prior català en ninguna casa de Castella.
Y quant lo anaren a cercar, passant per Sant Bartholomé lo pare fra
Luch Carbonell, qui era anat per ell, li digué nostre pare general que
anàs a Guadalupe a cercar-lo, que allà estava visitant aquell convent,
y que li donàs pressa per a que se’n vingués.
Y arribant allà, trobà’l que estava mal y ab aquexa occasió dexà
aquells negocis indecisos y anà-se’n a Sant Bartholomé. Y allí lo medicinaren y·l volgueren regalar alguns dies. Però la gana que tenia
de venir a sa terra, lo féu partir més prest per a anar-se’n a despedir
de Guisando, de ont era prior. Y a la tornada, quant est
estigué en Sant
Bartholomé, tingué mandato nostre pare general de Sa M
Magestat que
no dexasse yr a fray Lorenço Daviu hasta que diesse otro orden.
or
Y axí, lo
pare fra Daviu
u digué al pare fra Carbonell que se n’anàs a Villaviciosa
y que l’aguardàs
dàs allà y·l comanàs a Nostre Senyor, que no sabia lo que
avia de ser d’ell.
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eu d
eu
ies d’esta mane
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n per a quèè tot allò..
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que, per ço, lo feya detenir. Però fonch Nostre Senyor servit que prest
cobrà salut lo pare fray García y llavors donaren llicència al pare fra
Daviu que se’n vingués. Però ell estava ya mal y fonch temeritat posar-se en camí. Y d’altra part, era tanta la gana que tenia de tornar a sa
terra, que no veya la hora y, axí, proseguí son camí. Y avia alcançada
llicènçia de nostre pare general per a que lo pare fra Narcís Vergés,
que estava col·legial en Sigüença, se’n pogués venir ab sa companyia,
lo qual la acceptà de bona gana. Y axí, lo pare prior se posà en camí
y vingueren de companyia los tres ab gran treball ﬁns al nostre lloch
de Thous, que ya no tingué més remey de anar a cavall. Y allí agueren
de llogar una llittera y d’exa manera arribà ﬁns a Barcelona.
Y allí, en presèntia de quatre o sinch religiosos d’esta casa y
alguns dels de Vall de Hebron, que u feren tant honrradament, que
quasi tots de dos en dos baxaren a visitar-lo, que li volien bé de cor
—y lo matex pare prior li donà [p. 500] la3058 extremaunctió al cap de
sis o set dies que arribà allí—, morí ab tant sentiment y contrició de
ses culpes y rahonant-se ab una imatge que·s féu portar de nostre pare
sanct Gerònim, que no podían los religiosos estar presents, perquè los
reventaven las entranyas de plorar, oynt aquelles rahons tant vives y
enceses de amor de Déu y conﬁança en los mèrits de la sacratíssima
mort y passió de Nostre Redemptor y Senyor y en la intercessió del
gloriós pare nostre sanct Gerònim. Y axí, avien-se’n de anar fora de
l’aposento ﬁns a tant recobrassen algun tant y aprés tornaven a entrar.
Poch abans que morís encarregà molt al pare fra Narcís Vergés,
que era hu dels qui l’avien acompanyat des de Castella ﬁns a Barcelona
y a qui ell volia
escrigués una carta
olia molt per sa virtut y bondat, que escrigu
a nostre paree general supplicant-lo molt encaridament q
que per quant
ell avia tinguts
uts molts càrrechs en la orde, axí de conﬁrmador
conﬁ
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de visitador, axí generals com particulars, que si acàs tenían
alguns
t
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e lss d
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regir, sinó de acceptar lo ofﬁci y dins uns quants dies renunciar-lo. Però
ni hu ni altre fonch perquè no u tenia determinat Nostre Senyor axí.
En esta vacació morí un frare llech qui·s3060 deya fra Miquel Gibert,
a 10 de abril del matex any de 1598. Y per ser mort tant poch avia,
agueren de soterrar al pare fra Lorens Daviu en lo carner del mitx de
la iglésia. Però aprés, ab altre occasió, lo soterraren en lo carner dels
frares quant morí fra Làtzer Falcó, que fonch en l’any següent.
Per la mort del pare fra Lorens Daviu agueren de enviar d’esta
casa un mosso a nostre pare general avisant-lo del que passava y que
enviàs conﬁrmadors de nou, perquè lo pare prior de Sanct Miquel de
los Reyes se n’anà tantost en ser feta la electió passada per no donar
gastos a la casa y a ell no li faltava en què entendre en la sua, fent
lo compte que seria cosa llarga la vinguda de l’elet, que ya sabia que
avien de anar a Guadalupe a cercar-lo, segons tenia carta de nostre
pare general. Sabuda la mort del pare fra Daviu per nostre pare general, sentí-la molt perquè, com ell deya, perdia un gran amich y la orde
un gran pilar. Y envià, per aver-lo-y supplicat axí, al pare fra Jaume
Ballester, prior de Sancta [p. 501] Engràcia, y al pare fra Francisco de
Cardona, profés de Vall de Hebron.
Y entrant en electió, isqué ab molta conformitat lo pare fra
Gerònim Ezquerra, ﬁll d’esta matexa, que ya u era3061 estat altra vegada —però ara estava conventual y per predicador en Çaragoça, sa
pròpria terra y centro— y també era estat prior lo trienni passat de
Vall de Hebron. Y ells lo tragueren de Nostra Senyora de la Sperança
de Sogorb, a ont estava per prior, sent casa nova. Com agueren de
enviar3062 per ell, no pogué ser conﬁrmat ﬁns a 15 de ju
juliol de 1598.
3063
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èthich a 10 de janer de 1599. Lo segon fonch un frare llech qui·s deya
fra Làtzer Falcó, que morí a 15 de octubre del matex any. Lo terçer
fonch lo pare fra Francesch Rovirola, que sent prior, donà l’hàbit al
pare prior de qui anam parlant y al pare vicari y procurador, de manera
que morí lo bon vell en mans de sos ﬁlls, qui3066 governaven llavors
la casa. Morí a 19 de nohembre del matex any. Lo quart fonch un
frare llech qui·s deya fra Joan Alzina, que morí èthich a 1 de febrer
de 1601. Y lo últim fonch lo pare fra Miquel Vilar a 18 de febrer del
matex any de 1601.
Una3067 bona y proﬁtosa obra féu lo pare prior —y que reisqué
molt bé— que fonch portar l’aygua de la font que ix al çafarex gran,
des de la canonada del dit çafarex ﬁns a l’abeurador, per damunt de
la paret que féu per aquex propòsit, perquè abans anava ab canonada
debaix terra y molt sovint se desbaratava a causa que las raels se posaven dins dels canons y moltes voltes no sabien a ont se perdia ni a
ont estava lo mal y avien de trencar molts canons y perdre molt temps
en cercar a ont estava lo mal. Los quals inconvenients an cessat en
portar-la per damunt de la paret y plaguera a Déu se pogués continuar
ﬁns dintre de casa.
En3068 la sagristia féu un reliquiari a modo de pyràmide en què
posà quatre ossos dels innumerables màrtyrs de Çaragoça, de què ell
era molt devot y per ser ell també natural de la matexa ciutat, y per
esta occasió celebra aquest convent com a festa doble lo dia d’estos
gloriosos sancts, que és lo seu dia a 3 de nohembre. Costà aquest
reliquiari sinquanta-sis lliures. Donà-li ànimo per a fer aquesta pessa
un extraordinari
Lorens Daviu, el
nari que tingué per la mort del pare fra Lor
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Narcís quoranta lliures ab reals de vuyt per a que compràs de aquella
quantitat las catifes que pogués per la iglésia y sagristia. Les quals
comprà. Però volgué Nostre Senyor que a la tornada se morís lo dit
jove y restaren les coses del vexell prou confuses y causaren demasiats plets. Però com lo convent no és amich d’ells, prengué sis catifes,
tres grans y tres xiques, y ab axò callà. Però creu-se que si tornara lo
jove Narcís Morell, que més medrat restara lo convent y major part
li’n tocara de la mercaderia. També asseguraren estes quoranta lliures
quant las donaren.
La llibreria restà molt medrada perquè compraren molts llibres
moderns, com foren Aragón,3070 De justitia et jure; la Summa de fray
Luis López, en dos tomos, que·s diu Instructorium conscientiae, que
costaren tots cent reals. També y posaren tres tomos del pare Suárez,
los De incarnatione y De sacramentis; Concordia Berexamis; Directorium
inquisitorum ab commentaris del doctor Francisco Peña.3071 Veritat és
que veneren molts llibres de pregamí de la matexa llibreria que serviren de fer diners per comprar los moderns. També se posaren molts
altres llibres per la mort del pare fra Lorens Daviu, que·ls tenia molts y
molt bons per ser ell grandíssim studiant y per tal lo tenien en la orde
y fora d’ella.
També3072 compraren obra de terra de València, com foren jarros
y tasses, que costaren onze lliures. Cabé-li al pare prior per tanda en
aquest trienni aver de pagar lo quindenni de la rectoria de Sanct Martí
de Thous que foren vint-y-tres scuts de or y tres terços de les vuyt
estampes, que a rahó de 26 sous valgueren trenta lliures sis sous y
vuyt. Fonch per l’any de 1599.3073 També
T
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ys 1578, 1579 o 1592.
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bra de València. Quindenni de Thous, escrit al marge d
dret. Obra de València correspon a una mà diferent de la de l’autor.
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que·l tragués, sinó que sabés què costava. Y axí, fonch lo gasto molt
supèrﬂuo y prou escusat, perquè ya la orde tenia tal gràcia, com se
alcançà en3074 [p. 503] lo capítol general del trienni següent, que fonch
en l’any de 1603.
Estaven3075 los canyissos del claustro tots espallats, torres y portals estaven quasi per terra per ser la fusta que·ls sustentava pudrida.
Y axí, fonch necessari que·s fessen de nou, perquè avia més de trenta
anys que duraven. Costaren de fer entre mans y altros gastos, sense
la despesa, quinze lliures.3076
Per occasió de alguns camins, agué de gastar lo pare prior més
del que ell volguera, perquè agué de anar lo pare fra Nicolau Sanou
de assí a València y de allí a Castella y gastà més de dos-cents3077 reals.
També tocava la tanda a esta casa de enviar a Sanct Lorens d’El Escurial
col·legial y envià lo pare prior al pare fra Gerònim Amer, que fonch lo
primer que anà d’esta casa, y gastà en açò vint3078 scuts. També agué
de anar lo matex pare prior a conﬁrmar a Çaragoça y de aquí volgué
anar a Castella. Y perquè se detingueren molt aquells pares en elegir
tres persones que estaven ya empedides o no volgueren acceptar tal
ofﬁci, lo pare prior també se detingué molt, que foren cerca de quatre
mesos, ab mula y moço. Veritat és que no trobe que prengués sinó
cent reals quant se n’anà. També3079 agué de pagar los ports de la roba
y llibres que tenia en Sigüença lo pare fra Narcís Vergés, que foren
deset lliures. Lo pare fra Joan Riera anà per conventual a la Murta de
València y3080 també se gastaren alguns reals.
Comprà una mula que
q li costà vuytanta-vuyt
y
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pàtr
Caxa per anar
portà-se’n
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totalment. Però com advertiren que lo moço no tornava, ni la mula,
agueren de enviar allà altre moço, el qual, fetes ses diligències, la cobrà. Y fonch grandíssima ventura que caygué en mans de una persona
molt honrrada de Perpinyà y·s cobrà ab molta facilitat. Però no dexà
de costar alguns reals la burla,3081 perquè vegen a qui se acomanen
estes coses. Compraren un matxo que costà noranta-quatre lliures, que
segons lo preu devia ser molt bo, y·n veneren altre per sinquanta lliures.
En3082 Thous se feren no sé quines obres en lo molí, que romperen una penya que divertia la aygua del molí, y també en la rectoria
o badia, que no he pogut saber punctualment lo que s’i gastà. Ab3083
tot axò, crech que serían al peu de sinquanta scuts. També agué de
depositar la meytat del salari del plet del die a quo que·s portava ab
dona Joana de Erill y Areny, que foren dotze lliures y mija. Però no
li pesà aver llançada esta sardineta en l’aygua, perquè ab ella tragué
un3084 gros peix, com veurem aprés. En la enfermeria concertà una
capella de fusta en la primera cambra y obrí unes ﬁnestres a les altres cambres, de manera que los malalts, en quinsevulla cambra que
estiguen, des del llit poden oyr missa y veure lo sanctíssim sagrament
y lo sa-[p. 504] cerdot, que és gran consolació per los patients veure
lo auctor de la salut.
Un tros de vinya plantà3085 des de la creu de pedra ﬁns a la creu
de fusta del camí de Barcelona, que juntà ab l’altra vinya. Sense estos
gastos extraordinaris, no s’escusaren los ordinaris del vestuari, que
fonch comprar una estamenya3086 trentena que tirava 33 canes y costà
49 lliures 10 sous y dos burells que·s feren dins Barcelona, que costaren3087 166 lliures, y dos blanquets vint-y-dosens de Campredó
Ca
a
que
tiraven 51 canes,
nes, que a rahó 39 sous 6 valgueren 100 lliure
lliures 10 sous.3088
3089
Per
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mort del pare
rdinàries que tingué. Una d’ellas fonch per m
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y altra moneda que foren vuytanta lliures. Algunes sepultures tingué.
La3090 una fonch de una vehina nostra qu·és Rovira, muller de Antoni
Rovira,3091 y volgué la soterrassen dins, en lo claustro. Reberen de charitat entre misses y sepultura vint-y-dues lliures y divuyt3092 sous. Poch
aprés morí un ﬁll seu que·s deya Miquel Rovira y digueren-li assí lo bé,
cos present, novena3093 y cap d’any y algunes misses, de què reberen
divuyt lliures y tretze sous. Altra sepultura y agué de mossèn Altarriba,
de què·n cobraren vint-y-tres lliures. Sense estes sepultures, cobrà3094
de charitats de misses tres-centes noranta-dues lliures y deu sous.
Una ventura tingué esta casa en lo trienni del pare prior, y de
què ell gozà sa part, que fonch de algun proﬁt y serà perpètuo, perquè
un capellà molt honrrat y temerós de consciència qui·s deya mossèn
Gerònim Boﬁll, beneﬁciat de la yglésia de Sanct Just y Pastor3095 de
la ciutat de Barcelona, al qual dexà marmessor la senyora N. Cardona, manifestà que avia alguns anys que a esta casa devían algunes3096
pensions de uns censos cayguts de un camp situat en lo territori de
Sanct Andreu del Palomar, prop lo Garrofer, en lo lloch anomenat la
Creu de fra Antoni, que conté tres mujades de terra, que fa cada any
tres lliures de censos.
Primerament, los feya a Joan Serratex, pare del pare fra Pau
Serratex, ﬁll d’esta casa; y aprés, a Gerònim Serratex, germà de dit
pare fra Pau; y aprés, per mo<r>t de aquells, a nostre monestir per
respecte del pare fra Pau Serratex, que encara vivia. Lo qual, quant
féu son últim testament, quant volgué professar, dispongué que tots sos
béns fossen dividits en tres parts y les dues fossen d’esta casa, de ont
ell és ﬁll, y la
a terçera per los pares de la Companyia de Jesús
J
de Barcelona. Y com
m no tinguessen notícia de alguns béns ni u
uns ni altres,
aquest bon capellà
apellà descubrí aquesta pessa de terra. Lo q
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als pares de la Companyia. Y axí, de consentiment de aquest convent
y de aquells pares, li donaren al mossèn Boﬁll sis lliures en gratiﬁcació
de la bona obra, que tot summa sexanta lliures, que són los censos de
vint anys que no·ls avien pagats los qui tenien la pessa de terra. Y
aprés, cada any se còbran3097 vint reals y·s van descubrint altres coses.
[p. 505] De la herèntia del quòndam mossèn Pau Ricart, de qui
férem memòria en lo trienni passat, se cobrà en aquest quasi tot lo
que dexava en son testament a esta casa. Y pagats tots los deutes y
llegats, com consta en lo Llibre de la Caxa, en lo títol de les charitats
de l’any 1601, en un quadern que y ha cusit, restaren netes y límpies
vint-y-set lliures de renda, per lo qual se li diuen cada any sexantasinch misses y deu-se-li al bon mossèn Ricart per la molta devotió que
tenia3098 a esta casa, com ho mostrava en vida, fent-nos a tots molta
merçè, y en mort, dexant-nos quant tenia.
Ya3099 vérem atràs, en lo segon trienni del pare fra Matheu Blanch
(pàgina 408),3100 com mossèn Matheu Vidal y Desplà engan<y>à ab ses
manyes aquest convent acerca dels béns que ell y sa ﬁlla Aldonça3101
possehien de la senyora Elizabet Pou; y com en lo primer trienni del
pare fra Vicents Montalvà (pàgina 720)3102 se tingué notítia de aquest
engany; y com pledejaven dos cavallers, T. Desvalls y dona Joana de
Erill y de Areny, estos béns; y com lo senyor misser Miquel Pomet,
germà de un religiós d’esta casa y advocat y particular devot d’ella,
donà notítia d’estos béns y digué que més pertanyen al nostre monestir
que a ningú d’ells; y que la major força que tenien era la donatió que
los pares antichs d’esta casa avien feta al dit mossèn Matheu Vidal y
Dezplà; y com,
m, feta esta relatió, se començà aquest plet3103 en lo any de
1590; y proseguin<t>-lo,
guin<t>-lo, se donà sentèntia en favor en lo any de 1597,
encara que no
o en lo principal perquè, com diu la matexa sentèntia, no
provà lo monestir
nestir la enorma lesió que y avia en los béns que pretenia
prescrit,
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centes y vuytanta lliures que ere a compliment de les sinc-centes3105
lliures que lo mossèn Vidal y Dezplà prometia3106 pagar quant ell tindria
aquells béns ab pacíﬁca possessió, per rahó de aquella donatió que los
pares antepassats de aquest convent li avien feta en lo any de 1536,
avent-ne rebuts llavors cent ducats.
Però perquè al principi, quant se començà aquest plet y lo convent
demanà a la dona Joana de Erill y de Areny que pagàs los interessos
de les 380 lliures .. sous, lo jutje, quant declarà lo principal, fonch
reservata liquidatione justi calculi, perquè altra volta se depositassen
vint-y-sinch lliures de salari, /y axí/ en lo any de 1600 pronuncià y
declarà lo jutge, misser Joan Castelló, que dona Joana de Erill y de
Areny estava obligada a pagar y pagàs los interessos de les 380 lliures
.. sous, no des del dia que pagà mossèn Vidal Desplà los cent ducats,
sinó a die quo mota fuit litis.
Fonch esta quantitat de cent y vint-y-sis lliures sis sous y vuyt
diners, de les quals se aproﬁtà lo pare prior per los gastos del convent,
y les 380 lliures .. sous restaren en la taula de la ciutat. Les quals, en
acabant lo ofﬁci de prior, lo pare vicari esmerçà ab altres quantitats,
que feren cumpliment a mil lliures, sobre lo General de Cathalunya,
com consta ab un acte capitular, a ont se nàrran les causes y la pressa
que y avia en aquest negoci.
En3107 aquest trienni se veneren les ovelles que tenien en Thous
y de què·s treya tant proﬁt. [p. 506] La causa fonch perquè los qui les
tenien a parts trobaven altres qui·ls feye<n> millor partit y estimaven
més tenir aquelles q
que les nostres;; y també p
per temor que
q no s’i posàs
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ser la potíssima—,
ma—, que desijaven se esmerçassen en lloch tuto y segur
y restàs una memòria eterna de la herèntia de ont eren proceïdes,
que
p
3109
foren de les cases de Çara
Çaragoça,
ra
agoça
goça
go
ç , que·
que·s
qu
ue·
e·s ve
veneren,
ene
neren, com diguérem,
digué
en lo
segon trienni del pare fra
r Lorens D
ra
Daviu.
aviu..
Axí com
poch ha vérem,
m en aquestt ttrienni
riennii sse
e acabà
à lo plet que po
axí se’n començà
ençà altre que
que3110 d
donà
onà molt
on
onà
molta
ta pena. La occasió
occas fonch que

3105. sinc-centes,
nc-centes, al manuscrit
ma uscrit
man
iitt sin
sinn
i n ccentes.
entes.
s. Segueix lliure ratlla
ratllat.
3106. Segueix
gueix a ratllat.
3107. Ovelles
velles de T
Tous ve
vvenudas,
en
nud
udas,
u
ass esc
escrit
es
rit
itt all m
marge
ma
rge dret per una m
mà diferent de la
de l’autor.
gué, al manusc
sccrritt deq
eq
qué.
ué
é
3108. degué,
manuscrit
dequé.
3109. diguérem,
guérem, al manuscrit digueren.
3110. Plet
et ab los vasalls de Tous,
T
escrit al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 763

en lo trienni passat demanaren als vassalls de Thous, per rahó de la
capbrevació que féu lo pare fra Rovirola, essent prior, avia ya més de
vint-y-sinch anys, dos-centes y sinquanta lliures, que may les avien
pagades ni curaven ni pensaven en pagar-les. Y com avia tant temps,
sabé’ls molt greu aver de pagar deute tant vell y de tanta quantitat. Y
sobre assò tingueren sos consells y consultes y d’elles isqué una determinatió de sa part: que lo convent los avia de donar a tots cartes
precàries, al·legant per assò la capitulatió de la capbrevació, que ells
entengueren mal, per lo qual avían ya pagades sinquanta lliures, que
fou en l’any 1599. Les quals serviren per comprar pregamins.
Y com lo convent no volia plets ab los vassalls, no reparà en assò.
Y axí, procuraren un escrivent notari y alguns religiosos del matex
convent ab molta diligèntia escrigueren los precaris. Y acabats, los
enviaren a Thous per a que cada hu dels vassalls prengués lo que li
tocava per rahó de ses terres y heretats, fent compte que ab assò estarien contents y aquí matex pagarien les dos-centes sinquanta lliures.
Però ells foren tant gentilshòmens, que prengueren alguns precaris y
portaren-los a Cervera y feren-los mirar a misser Coves. Y com ell feya
la sua part, lo feren anar a Thous y·l reberen per advocat, pensant
que ell los avia de defensar y aclarir sos duptes. Y fonch pijor perquè
reparà ab algunes clàusules comunes y paraules ordinàries que y avia
en dits precaris, per lo qual se atreviren dits vassalls a demanar al
convent que corregissen aquelles paraules, parexent-los que éran en
gran detriment y dany llur.
Y com lo convent tingués sobre assò ses consultes y parers, si·s
borrarien o no
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què no sols la communitat estigué provehida [p. 507] del3112 que era
menester, però encara vené molta quantitat d’ells, perquè trobe que de
la civada que vené rebé cent y quinze lliures; de l’ordi, dos-centes y
denou lliures; de espelta, sexanta-quatre lliures; de blat vené tres-centes
y sexanta-sis quarteres a diversos preus que valgueren nou-centes y
quatre lliures, encara que succehí una mercadaria gratiosa y proﬁtosa,
no pensant-la fer.
Y és que lo primer any de aquest trienni lo blat que·s cullí en
Thous era molt brut y migrat y3113 lo pare procurador tingué temor
que avia de reddar poca ferina y faria dolent pa per lo convent. Y per
ço, avisà al pare prior que en temps fes provisió de blat assí, prop
del monestir, que fos net y bo. Y axí, seguint aquest consell, ne féu
comprar en lo terme de Mollet y Parets, a ont se avia cullit bon blat,
cent y sinquanta quarteras al temps de la cullita —y lo més car que·l
compraren fonch a quoranta sous— que valgueren 310 lliures .. sous.
Però aprés, com començaren a pastar d’ell, o fos perquè no·l sabían
pastar, que ha menester altra manera de morté lo forment del3114 Vallers que no lo de Sagarra, o per altra causa, lo pa reexia molt mal.
Y axí, tingueren per més acertat tornar-lo a vendre, que fonch al cap
de tres mesos, y guanyaren-s’i deu sous per quartera, que foren al peu
de setanta-set lliures.
També fonch venturós que en lo darrer any de son trienni cullí
tant vi, que ni en casa ni en la3115 torre trobaven prou vexella per posar-lo. Y de aquí és que vené vuyt càrregues de vi blanch, que a rahó
de tres lliures ne cobrà vint-y-quatre. Vi claret vené 24 càrregues, que a
rahó 40 sous valgué 48 lliures .. sous. Y no·ls pesara a a
alguns que no
se’n venera tant,
ant, axí per ser boníssim y, com diuen, com un bàlsem,
y·s vené moltt barato, com perquè lo any següent se’n cu
cullí molt poch
y n’agueren de comprar molta quantitat, que per ço ten
tenen per molt
acertat los experts
xperts en all
allargar
llar
ll
lar
arga
g r este
ga
eestes
es
stees ve
vvendes
end
ndes ﬁns a veure si la anyada
següent3116 estarà
tarà segura o no.
També veneren una
a mula pe
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n a lliures, perquè
perqu quant vingué l[o] pare fra Daviu d
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t ll
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l a, ne portava
p rtava una que ell avia allí
po
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cambiada, com ya diguí, y era cosa supèrﬂua tenir tres mules en casa.
De3117 la granja veneren un bou per 213118 lliures .. sous, y dos braus
per 403119 lliures .. sous, tres tocinos per 203120 lliures .. sous. De3121
cals, que trobà bona y feta, ne vené per 28 lliures 16 sous3122 y dels
lluïsmes de Thous rebé 1203123 lliures .. sous. Y3124 axí, per estes venedures y ventures restà la casa sobrada a la ﬁ de aquest trienni en
3.1853125 lliures .. sous, avent-n’i de contants en la caxa 1.064 lliures3126
.. sous, cosa que per ventura may se era vista en esta casa. Veritat és
que en aquest estat s’i contaven 636 lliures3127 .. sous que se avien de
esmerçar, com se esmerçaren tantost que ell acabà, en lo agost següent
del matex any de 1601.3128
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naduras de la tor
ttorra
to
o ra de Moncada,
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n ada, esc
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scrit
sc
de la de l’autor.
3118. 21 subratllat.
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T
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us
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arge dret
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us sub
subratllat.
subrat
ubrat
ratlla
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at.
t
3123. 120
0 subratllat.
tat de la casa,, esc
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m
rg dret
rge
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3124. Estat
escrit
marge
per
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[p. 508] Segon trienni del pare fra Vicents Montalvà3129 {1601-1604}
Ab la prosperitat que·m dexe de dir, acabà lo segon trienni lo
pare fra Ezquerra. Y ans que l’acabàs, ya los pares conﬁrmadors de la
futura electió estaven en Barcelona —y sabent esta nova, anà ell matex
a rebre’ls allà—, los quals foren lo pare fra Joan Veguer, prior y profés
del monestir de Sancta Engràtia de Çaragoça, y lo pare fra Matthià3130
Femades, profés de Vall de Hebron y prior del matex convent. Y entrant en son ministeri, isqué prior lo pare fra Vicents Montalvà, profés
del monestir de Sanct Miquel de los Reyes, que ya era estat prior
altra vegada de esta casa y de la sua dos voltes y altra de la Murta
de València, persona ben experimentada en semblant càrrech y ofﬁci.
Lo qual, suspitant per alguns indicis que tingué que·l volían fer prior
d’esta casa, escrigué ab molt encariment a nostre pare general, fray
Joan de Yepes, supplicant-lo que per ninguna manera lo donàs ni per
esta casa ni per altra, puix sabia los impediments y la poca salut que
tenia. Y per ço, sol envià un propri.
Però no fonch de proﬁt per lo que pretenia perquè, com nostre
pare general conexia son valor y marco, li respongué qu
que no perdés
temps en axò
ò y que si l’elegían avia de pendre patièntia
patièntia. Alguns dels
electors avien
n sabudes estes diligènties que dit pare avia fetes y, axí,
estaven dubtant
ant que volgués acceptar. Y axí, procuraren que anàs a
cercar-lo lo pare
are fra Narcís Vergés, que s[a]bien que era ssubiecte molt
accepte y estimat
mat de l’elet;
l’eleet;
t y que
que
ue s·i
s·ii avia
avi
via
a alguna
a guna difﬁcultat,
al
difﬁcultat la allanaria;
y en lo camí li seria gran
n cconsolació
onsola
acciió y·l regalaria,
regalaria, com se conﬁava tot,
re
a ﬁ que ell acceptàs y vvingués.
ingués.. Y encara
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per lo camí, no pogueren
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n conﬁr
ﬁrrma
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fra Luch Carbonell,
procurador,
aplegant los delmes
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curad
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o , es
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tava een
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n Thous aplegan
y fonch necessari
pogueren
essari avisar-lo
avisarr-l
- o pe
perr a que
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n
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1
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0 ,3131 a les nou hores ans de dinar.
01
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Donaren-li3132 per vicari al pare fra Narcís Vergés, que ya a esta
occasió tenia divuyt anys de hàbit; y per procuradors, al pare fra Joan
Riera y al pare fra Luch Carbonell, procurador de Thous. Caxers foren lo pare fra Francesch Talet, la sexta vegada, y lo pare fra Ambròs
Sanxo, la quarta vegada.
En aquest trienni no donà l’hàbit de nostra sancta religió y que
fes professió3133 sinó a un frare lech que·s deya fra Gabriel Busquets,
natural de Thous. Tampoch3134 no se li morí sinó un frare, que fonch
lo pare fra Joan Riera, essent procurador, ya quasi a la ﬁ del trienni,
per ventura per ser demasiadament solícit en son ofﬁci y voler-ho fer
tot de ses mans. Fonch la mort de un sanct y que dexà compungits
als que estaven presents, que fonch en les cases de Barcelona lo dia
de Nostra Senyora de Mars de l’any de 1604. Y lo poch temps que
restava del trienni exercí la procura lo pare fra Luch Carbonell y en
son lloch elegiren al pare fra Andreu Comas.
Lo cuydado més principal que lo pare prior tingué en son regiment
fonch en les coses de la iglésia y sagristia, perquè acostuma<va> de
dir que si estes anaven bé, les demés [p. 509] succeexen3135 bé. Y per
aquesta rahó renovà quatre calses que costaren setanta-y-sinch lliures
y quatorze sous entre les mans y la plata que y afegiren y lo daurar.
Veritat és que un frare lech qui·s deya fra Joseph Ginestar ajudà en
aquesta bona obra, donant vint lliures que tenia en son depòsit, per
lo qual exemple se mogueren dos sacerdots a renovar-ne altres dos,
cada hu lo seu, qui foren lo pare fra Antoni de Nájera y lo pare fra
Ambròs Sanxo, en la qual obra crech que3136 gastà cada hu d’ells al
peu de vint lliures.
liures.
Per aquest
est matex intent féu comprar lo pare prior sinch cobree
calses o vels texits de diverses colors, obra de Milà, que encara
que no
costaren sinó quoranta-quatre reals, totavia són molt curios
curiosos y vistosos,
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de què y avia molta necessitat, y costaren sexanta reals. Per lo matex
effecte compraren teles de Milà molt bones que costaren trenta-sis
lliures y de elles se feren una muda de càmits y molts amits y alguns
sobrepelliços. Y per los paraments y boquesmànagues se compraren
cataluffes, passamans y altres coses que costaren al peu de vint lliures.
Però estan de manera que poden servir a qualsevol persona constituyda
en dignitat y de ordinari servexen als dobles majors.
No3139 parà aquí lo cuydado que tingué lo pare prior acerca del
culto divino y sagristia, puix que renovà dues canadelles de plata que
y avia molt velles y les féu fer a la forma moderna, en què·s3140 gastaren vuy<t> lliures y dos sous més, axí de mans com de la plata que y
ajustaren. Y aprés se féu3141 una buxeta de plata per a posar las formas
xicas lo dia que an de combregar los que no són sacerdots perquè no
estiguen damunt de l’altar o dels corporals. Encara que en assò la communitat a penas gastà cosa, sinó que lo pare prior y alguns religiosos
de sos depòsits pagaren dita buxeta, però la trassa y cuydado de assò
al pare prior se deu tot, de ont se veu per lo effecte y per estas cosas
que féu lo bon zell que tingué en lo culto divino.
No fonch manco en lo que tocà al chor, puix féu y donà orde que
lo pare fra Gabriel Torres,3142 que escrivia molt bé, com ho diuen ses
obres, escrigués dos tomos o llibres grans de chor: en lo primer està
tot, ad longum, lo ofﬁci del Dijous y Divendres Sanct, començant de
les matines o fasos, que diuen; y en l’altre, tot lo ofﬁci des del Disapte
Sanct ﬁns a la Ascensió exclusive. En la qual obra se gastaren vint-ytres dotzenes de pregamins y entre or, vermelló, glassa, materials per
a fer tinta y altres coses se gastaren algunes quoranta llliures. Y verdaderament són3143 las millors empleades del món, que a més que los
llibres valen més de cent y sinquanta escuts, ab elles se ha redemida
una gran pesadumbre
adumbre y inquietut que t[e]nían antigamen
antigament en registrar
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ms com
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om en
en los
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lo ofﬁci, axí en los psalms
y anaven
inquiets per
per lo
o chor.
chor.
los cantors y versiculariss inquiets
En3144 aquest
quest trienni
trienn
ni se pos
posà
sà lo
o retau
retaule
aule major, cosa d
au
de molts anys
atràs desijada,
a, tant quant
n apréss d
nt
de
e eestar
star a
assentat,
ssentat, és esta
estat de contento

3139.
3140.
de l’autor.
3141.
3142.
diferent de la
3143.
3144.

Canadellas
anadellas de pl
plata,
lata
a , escrit
rit
it al
a marge
ma
marge dret
drret per una mà diferent
diferen de la de l’autor.
Buxeta
uxeta de plata,, qui
qui lla
a fféu,
éu,
u esc
escrit
scrit
scrit
r al
a m
marge
marge dret per una m
mà diferent de la
u, al manuscrit
i fer
it
eren.
féu,
feren.
ibres del cor per
per la
la semmana
se
semma
mmana
mm
na
a santa,
sa
san
anta, escrit al marge d
Llibres
dret per una mà
de l’autor.
són,
n, al manuscrit los.
Retaule
etaule major, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.

LA

PRIMERA CRÒNICA DEL MONESTIR DE

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 769

per aver reexit tan bé,3145 que a judici de persones que·l tenen en3146
[p. 510] esta matèria està molt a propòsit, considerant lo lloch, en particular lo sacrari, que quants lo miren tenen particular gust. Però ans
que l’asentaren, se feren alguns gastos, perquè emblancaren la capella
major de paleta y netejaren les vidrieras y agueren de comprar-y altres
coses que costaren vint-y-tres lliures passades. Y uns quants dies ans
de la festa de nostre pare sanct Gerònym lo assentaren, que fonch en
l’any de 1603. Però las polseres no·s feren ﬁns en lo següent trienni.
Avia ya molts anys que est convent tenia —y té— moltons per
a son gasto ordinari, que no·s pot3147 negar sinó que és cosa de gran
regalo. Però avia-y un padrastra terrible en aquesta granjeria y era
que, per ser lo corral del<s> moltons dolent y com apostemat, quasi
tots los anys en lo estiu que feya molta calor lo bestiar se picava
notablement y, axí, l’avían de enviar a Barcelona o altra part a tallar-lo de prompte, en què·s perdia molta cosa. Y vist aquest dany, de
consell de persones expertes determinà lo pare prior de fer un altre
corral damunt del trull de l’oli que, com diuen los que se entenen
de assò y són ganaders, està en lo millor siti que·s pot desijar y la
experièntia ho ha mostrat, que no y ha millor pesa tant per tant
perquè després ensà que s’és fet, que ha cerca de vint anys, no s’és
picat lo bestiar ni ha succeït a penas desgràtia de importàntia. Costà
entre mans, clavasó, guix y altres coses, no contant la fusta, pedra
ni cals, sexanta lliures.
Emprengueren de fer una feyna en aquest trienni que avia molts
anys anaven tras3148 ella y may se trobava lo camí, encara que se avia
manat en algunes
recorregueren les taulaunes visites. Y és que adobaren y recorregue
des de casa, de què y avia molta necessitat, particularme
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molt millor per orde del senyor inquisidor Olivó, com se dirà en son
temps. Totavia, li costà al pare prior esta obreta deset o divuyt lliures.
Pochs eren los anys que en lo estiu, quant se posaven les botiges
del vi al pou, no succeís alguna3151 desgràtia, o en destapar-se o rómprer, per lo qual se corrompia la aygua del pou. Y veent assò lo pare
prior, li paregué se fes un pou sech que servís per a tenir les botijes
del vi en refresch per llevar-se de aquella pesadumbre y també perquè
no és molt sa estar sempre les botijas de aram dins lo pou. Y axí·l
féu dins lo matex claustro, que serveix per dit effecte y per tenir la
fruyta en algunes cistelles dins del matex pou, que per ser de sauló
costà molt treball de afondir-lo y sols de mans costà nou lliures, sense
los guarniments de la boca y altres coses que costaren quoranta reals.
Comprà per al refetor vint-y-tres canes de tovalles de ginesta a
rahó quatorze sous y quoranta3152 canes de torcaboques a rahó vuyt
sous que costaren trenta-dues lliures nou sous.3153 Lo pare fra Luch
Carbonell, en Thous, ab sos aventatjas y avanços féu fer allí moltes
canes de llens y tela, axí de bri com de stopa, per a proveir algunes
ofﬁcines, que costaren més de sexanta-sinc lliures.
[p. 511] Comprà3154 per lo vestuari ordinari dues estamenyes de
Sallent que tiraven noranta-quatre canes y costaren vuytanta-sinch lliures y sous, y dos vint-y-quatrens blanch<s> de Campredó que tiraven
sinquanta-set canes y costaren cent lliures y mija, y feren en Barcelona
vint-y-tres canes de burell que costaren sexanta-sis lliures. També compraren dos pesses de cordellat per a fer mantilles que costaren trenta
3155
lliures y tretze sous. Compraren
p
dues mules —y
y la una d’ellas costà
setanta-sinch lliures y la altra noranta-sis.3156 Agueren de pagar quinze
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3155. Mulas,
ulas, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’l’autor.
3156. Gasto
asto extrahordinari, escrit al marge dret per una mà diferen
diferent de la de l’autor.
3157. Matxos,
atxos, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
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Per3158 causa de alguns camins extraordinaris també·s gastaren
alguns diners extraordinàriament, com foren los que pagaren per lo
lloguer de una mula y del camí per un pare hoste profés de Sancta
Engràtia de Çaragoça qui·s deya fray Joan de Alfaro. Lo pare prior
passat volgué anar a Castella y per aquest camí se li agué de llogar
mula, de manera que als dos se’ls donaren vint-y-una lliura y vuyt
sous. Veritat és que, quant arribà lo pare fra Gerònym Ezquerra a
Çaragoça, no passà de allí y·s restà per predicador de aquella casa
y, axí, tornà a enviar de allí vuyt lliures del diner que li sobrà y dels
retorns de les mules.
Lo matex pare tornà assí passat lo capítol general. Y aprés de aver
estat en casa set o vuyt mesos, nostre pare general, fray Diego de
Talavera,3159 li manà que anàs per confessor de las monjas de Toledo3160
y per aquest camí li donaren cent reals, mula y moço. Y encara que
arribà a Sant Bartholomé, no anà a exercitar lo ofﬁci de3161 confessor
perquè, entretant que feya aquest camí, lo elegiren per prior en Sanct
Gerònym de Cotalba, trobant-lo lo moço per lo camí, que ya estava
aquell convent que si l’elegien, que ya·l trobarien per lo camí y que
no·l vinguessen a cercar assí, que ya estava fora. Y axí, anà a Gandia
y fonch un trienni prior de allí.
Lo3162 pare fra Antoni de Nájera també anà per conventual a
Nostra Senyora de la Estrella y li donaren dotze lliures. Però tots estos
gastos foren quasi no res en compar<ac>ió de cent y noranta lliures
que·s gastaren en comprar vi, axí per lo monestir com per la torre,
perquè3163 a més que lo trienni o l’any últim d’ell se vené demasiat vi,
se apedragaren
en les vinyes. Ab tot axò, tingueren ànimo de comprar
una casa de mossèn Ledó, candaler de cera, que està en lo3164 carrer
de las Filateras,
as, lo qual negoci convenia molt per la com
communitat, axí
per accommodar-se
odar-se ell en lo preu com per estar junt a altra
a
casa que
da al monestir.
mones
esti
es
tir.
ti
r Y [p.
r.
[p.
p 512]
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12] so
ssobre
bre de una ca
estava obligada
cambra, si era
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(Ignacio
de MADRID, “La Orden de San JJerónimo
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mo een
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perspectiva
erspec
ecctiva histórica”, p. 27
27).
3161. Prior
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fra Gerònym
Geeròn
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y Ezquerra, escrit a
al marge dret per
una mà diferent de la de l’autor.
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or.
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3162. Conventual
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per una mà diferent
l’autor.
3163. Compra
ompra de vi, escrit al marge dret per una mà diferent de la de l’autor.
3164. Casa
asa del carrer de las Filateras, escrit al marge dret per una mà diferent
de la de l’autor.
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de aquesta o de aquella casa, avien pledejat molt temps y, comprant
aquesta, cessà lo plet. Costà la casa sexanta lliures y aprés la llogaren
y·n donen de lloguer deu lliures o poch manco, que és molta cosa. No
sé yo si per temps se trobarà algun embaràs o borboll.
En Thous se compraren dues pesses de terra: la una, de la viuda
relicta de Damià Forn,3165 per preu de vint-y-set lliures y mija; y l’altre,
un tros de bosch que tenia Antoni Orpí en la devesa del senyor —y
parexia gran inconvenient y poca authoritat del senyor que tingués allí
algú bosch tant prop del bosch del senyor. Costà trenta lliures.
Algunes granjerias se intentaren en aquest temps. La una fonch
traure llenya de forn y3166 portar-la a Barcelona ab carreta, per lo qual
compraren un parell de bous que costaren vuytanta-quatre lliures de
prima compra, que segons lo preu devien ser molt bons —al manco,
bé·ls pagaren per tals. Y encara que aquest exercici perseverà un any y
mitx, agué de parar per força perquè los bous se moriren dins quatre
dies y per altres inconvenients que·s digueren en lo trienni del pare fra
Pere Garriga, que si mal no·m recorde, ningú ha emprès una grangeria
com aquesta que no se’n sia penedit o no la aja dexada a mal de son
grat, com avem vist en molts triennis. En una cosa fonch molt desgraciat lo pare prior: que entre los bous de la carreta y dels de la granja
o torra se li moriren cerca de vint caps, entre bous, vaques y vedells.
Altra grangeria se féu, la qual de ordinari reix prou bé, que fonch
entendre en fer fornades3167 de cals y obra de rejola. Y feren-se’n en
aquest trienni quatre o sinch, sense una3168 que·n féu en Thous famosa
l[o] pare fra Luch Carbonell.
Una cosa
a molt acertada se féu en aquest temps que a
avia molt que
la desijaven veure
eure los3169 pares vells d’esta casa: y és que fer
feren capbrevar
lo lloch de Gra
ra a mossèn Onophre Cortit, senyor de dit lloch,
llo
donant-li
de nou la investidura
vestidura del lloch de Gra, com a senyor d
directe que és
lo convent. Lo
o qual féu llo
o pa
pare
pare
re ffra
rra
a JJoan
oan Riera, com a pr
oa
oan
procurador del
es cerimònies
es acostum
es
um
mades y prengué acte de assò mossèn
convent, ab les
acostumades
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3167. Fornadas
monastir
Tous,
per una mà
diferent de la de l’autor.
3168. Segueix
gueix q ratllat.
3169. Cabrevació
abrevació del lloch de Gra, escrit al marge esquerre per una mà diferent
de la de l’autor.
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Francesch Vidal, notari de Barcelona, davant3170 del qual assò passà en
lo any de 1602. Y és de advertir que aprés volgueren fer traure aquest
acte3171 per certa occasió, però may s’és trobat ni acte ni prísia en
poder de dit notari, perquè vejen quant importa fer traure los actes y
tenir-los en casa y no dexar-los envellir en3172 casa dels notaris, com se
experimenta cada dia, y més en aquest trienni, que avent-hi manament
de la visita que cercassen los actes que faltàvan en nostre archiu, axí de
censals com altres, faent-se esta diligèntia, no·s trobaven per ser vells
y no trobar los notaris qui avien succeït als qui prengueren tals actes
y escriptures. Y encara que·n portaren molts a l’archiu, però molts ne
fàltan, que no y ha conﬁança de trobar-los.
[p. 513] Altra3173 cosa féu que no fonch de manco importàntia que
la passada y és bé reste en memòria perpètua. És lo cas que lo senyor
que era de Concabella avia de pagar cada any vint-y-sinch lliures, sense
sinch que·n fa de censal, per rahó de una missa quotidiana que dona
Violant de Cabrera dexà y manà en son últim testament se celebràs en
aquest convent y que son hereu, qui llavors era y seria per avant, pagàs
estas vint-y-sinch lliures, les quals se pagaven molt mal de present de
son hereu, que·s deya don Luís Ortiz y de Cabrera, perquè devia de
ordinari quatre o sis pensions.
Y com lo convent no tenia altres forces sinó la clàusula del testament de dita senyora y esta no era sufﬁcient per poder-lo executar per
la Real Audièntia, tenien treball de cobrar-les perquè, encara que diga
lo Capbreu Vell que s’obliga la senyora Catharina Ortiz y de Cabrera,
com a hereva de dita senyora dona Violant de Cabrera, de pagar les
vint-y-sinch lliures
liures cada any ab acte,3174 lo qui tenia càrrech
càrr
de mirar
estes scriptures,
res, que era un religiós d’esta casa a qui lo pare
p
prior ho
avia commanat
nat en aquest trienni,3175 féu mirar aquest acte
a
a mossèn
Bruniquer, que
ue tenia estes escriptures, y a mossèn Fran
Francesch Vidal,
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arxiu
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V ll
Ve
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uè ess refereix
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e ix és el següent: “Ab
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Barchinona,
rchin
rc
hino
hin
hinona
on
ona
na, a X
XX
XXVIIII
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V
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iiuxta
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u ta forma del testam
testament” (ACA, MH,
vol. 3833, f. 114v).
v). Sobre aquest document, vegeu nota 928.
3175. Es tracta del propi autor de la crònica, Francesc Talet,
T
tal com es diu
anteriorment (vegeu
egeu pàgina 293).
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tots notaris de Barcelona, y los dos, unànimes y conformes, digueren
que aquell acte no tenia força alguna, sinó que era una scriptura que
narrava com dita senyora se obligava a pagar aquellas vint-y-sinch
lliures, però no y avia ﬁrmas, ni d’ella ni dels testimonis y ha memòria,
ni del pare procurador d’esta casa, qui llavors era aquell sanct home,
lo pare fra Pere Benajam.
Axí que no·s p[o]dían cobrar aquestes vint-y-sinch lliures sinó a
pures importunations y prechs, ni trobaven medis més a propòsit, si
no fonch que citassen davant del virrey al don Luís Ortiz. Y com assò
no·s podia fer sinó ab grandíssima difﬁcultat, perquè may a penas
estava en ciutat de Barcelona, y com los cavallers tíngan privilegi que
no poden ser citats davant del president3176 sinó com són en ciutat,
no·l podien may aconseguir com venia en ciutat, perquè quant sabían
que era vingut, ya ell era fora, ni gosava anar de dies per ciutat, sinó
de nits. Y vist assò per lo pare fra Joan Riera, procurador, en lo any
de 1604, tingué gran cuydado y prometé bon[a]s estrenas a qui l’avisàs que dit cavaller era en Barcelona. Y en avisant-lo, donà orde que·l
citassen davant del virrey, a la qual citatió no comparegué en persona
sinó per procuratorem, que era mossèn Andreu Collell, que també era
procurador ad lites de aquest convent.
Y aquest mossèn Collell, com a pers[o]na honrrada, que en effecte
ho era, persuadí a dit senyor que pagàs y·l desenganyà que no podia
fer altra cosa. Y axí, resolgueren entre los dos que lo dit don Luís
pagaria noranta-sinch lliures dins quatre o sinch mesos y que de assò
fermaria un acte, perquè de present no tenia remey de pagar-les, y
axí, fermà acte
cte de assò en poder de mossèn Francesch Vidal, notari
de Barcelona.
a. Y ab aquesta occasió li persuadiren que fes un altre
acte en què se obligàs de nou a pagar, com a hereu de dona Violant
de Cabrera, les
molt content, y·l
es 25 lliures .. sous, de què ell ne fonch mol
ﬁrmà, estant presents loss pares
pa
are
ress prior
prrio
p
or y los
los dos procuradors del convent.
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pot ser compel·lit
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corresponen al dia 4 del mes de març de 1604 (AHPB, Francesc VIDAL menor, Manuale
duodecimum contractuum,
ntractuum, 1603, desembre, 26 – 1604, desembre, 23, ff. 169v-171r).
3179. D’aquest
aquest episodi, ja n’informà l’autor anteriorment (vegeu pàgina 293).
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Algunes rebudes de extraordinaris tingué lo pare prior que li
ajudaren a pagar los3180 gastos de què tinch feta memòria. Morí Sabrià
Pujol, que en vida fonch molt devot d’esta casa y bon vehí y u mostrà
també en la mort, puix volgué que·l soterrassen en lo monestir, de la
qual sepultura rebérem vint-y-sinch lliures, y dexà trenta lliures perquè
fossen esmerçades per charitat de dotze misses celebradores cada any
en lo matex monastir. Les quals foren esmerçades en l’any de 1604,
juntament ab altres quantitats, sobre uns censos de unes cases que
estan en lo carrer Condal de Barcelona. També cobrà en son temps
la charitat de las sepulturas de Esperança Torres, de mossèn Joan
Torres3181 y de Eulària Cardona —la primera, mare; y los dos aprés,
germans del pare fra Gabriel Torres, profés d’esta casa—, tots los quals
estan soterrats en lo carner de les dones de nostro claustro, y per dites
sepultures ne reberen setanta-sinch lliures.
Lo3182 pare fra Pomet predicà los diumenges de la quaresma en
la parròchia de Badalona en l’any 1602 y donaren-li per charitat deu
lliures: les sinch foren de la communitat y les altres sinch se li donaren
al matex pare per a comprar llibres. Lo pare fra Gabriel Mollet cantà
missa a 28 de octubre de 1603 y de la offerta se3183 tragué nou lliures
y un sou. Quant morí lo pare procurador, fra Joan Riera, dexà en son
depòsit3184 setanta lliures passades, de les quals pensava fer-se una celda
si Déu li donara més llarga vida. Y per mort sua, la communitat se
aproﬁtà de dits diners. També se aproﬁtà de altra quantitat, encara
que no tant gran, perquè quant morí lo pare fra Lorens Daviu, dexà
un relotje que li avia donat lo compte de Sancta Coloma de Queralt,
don Pedro. Y venint assí lo bisbe de Barçelona, don Alo
Alonso Coloma,
gustà d’ell y se’l ne aportà a Barcelona, y aprés envià y d[o]nà per lo
preu quoranta
a lliures.
Lo il·lustríssim
tríssim y molt reverentíssim senyor don Joan Terès, arche318
31
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ragona y virrey
virr
rrey
rr
ey3185
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donà sexanta reals. Però aprés, a títol que li diguessen una missa de
sanctíssim cantada, envià cent reals.
Fonch venturós lo pare prior en aquest son trienni en venir-li
moltes misses extraordinàries,3186 perquè·n rebé més de sinch-centes y
setanta-sinch lliures en dinés. Però restaren-ne per a dir, quant acabà son temps, quasi totes les que té obligació a dir esta communitat
[p. 515] dels3187 dos anys. Vené un bou per vint-y-quatre lliures. També
vené cals per més de cent y quoranta-vuyt lliures. Però del que més se
aproﬁtà y valgué fonch de blat, que vené que foren més de tres-centes
quarteras que valgueren passades de sis-centes y sexanta lliures. A3188
més de axò, rebé dels lluïsmes de Thous setanta-dues lliures.
Lo3189 senyor Seraphí Cassador, vehí de aquest nostre monestir
y senyor de la torra Pallaresa, donà en tenir cabres, a pesar de quasi
tots los vehins y en dany notable d’esta casa. Y encara que de bé a bé
se li tractà les venés y las tregués del terme, ell estigué ab sos tretze,
que diuen. Però veent lo convent que cadaldia estaven pasturant per
los boschs del monestir y passaven contínuament per les terres d’ell y
que venien quasi ﬁns a les portas de casa, y perquè no·s burlassen dels
frares, feren publicar lo privilegi que la reyna dona Maria, muller del
rey don Martí, concedí a aquest nostre monastir, lo qual, en summa,
conté que puguen executar los bans a sinquanta sous y altres coses
semblants.3190 Lo qual privilegi se publicà en Barcelona ab trompetes
per los llochs públichs de la ciutat ab les solemnitats acostumades, y
lo matex feren en Badalona perquè no al·legassen ignoràntia.
Y aprés feren jjurar a dos guardas
g
og
guardians del terme, los quals,
sense dir res a ningú, no feyen sinó mirar les vegades que entraven en
los térmens y possessions d’esta casa les dites cabres, qu
que alguns dies
uatre vegades, perquè a penas podían entra
eren tres y quatre
entrar ni exir del
o passassen per nostres terres. Y lo hu d’est
corral que no
d’estos guardians
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dotze
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nss n
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o en altres béns y depositàvan les penyoras en la guarda. Les quals,
si volían cobrar, avien de depositar lo diner dels bans en la taula de
la ciutat. Y entretant, anaven los plets avant —y dich plets perquè per
cada executió que se li feya formava un plet, y si mal no·m recorde,
eren3191 set o vuyt processos.
Pretenia lo bon home que per ser cavaller no·l podían executar.
Però los pastors no s’esmenàvan de entrar en nostres t[e]rres, conﬁant
que son amo los defensaria, ni tampoch nostres guardes se cansaven
de notar y contar los bans. Y axí, vingueren a ser gran número y depositaren molts diners en la taula. Y encara que pledejaren molts mesos
y costà molta inquietut —y per ventura la vida al pare procurador, a
lo que·s digué, per aver pres aquest negoci ab molta calor y fervor,
no perdonant a ningun treball—, totavia lo monestir caygué de peus y
condemnaren al dit Cassador que pagàs dits bans. Y lo pare prior ne
rebé quoranta lliures y lo demés se cobrà en lo trienni següent. Y ab
assò tingué per bé dit Cassador de no porﬁar més y vendre les cabres,
encara que apel·là de la sentència y sense proﬁt.
Estes3192 coses succehiren en aquest trienni del pare fra Vicents
M<o>ntalvà. Y ell acabà ab gust y dexà la casa ben medrada, com se
veu en lo Llibre de la Caxa. Y restà sobrada en 2.039 lliures .. sous,
encara que en cont[a]nts no y avia sinó 306 lliures .. sous en la caxa,
perquè al principi del trienni se esmerçaren mil lliures y compraren,
com diguí, una casa, que si assò no fóra, les quantitats foren estades
3.223 lliures .. sous. Sense axò, dexà cerca de cent quarteras de blat
més del que trobà y alguns moltons més.3193

3191. eren,
en, al manuscrit
ri eret.
e t.
ere
t.
3192. Estat
tat de la casa
casa,
a, esc
ees
escrit
scrit
i al
a ma
marge
marge
ge dr
dret
d
eett p
per
er una mà diferent de la de l’autor.
3193. Segueix
gueix ﬁnis triennii et libri, ﬁns a 1604, y després en altr
altre tomo proseguí
lo pare fra Diego
o García la història de aquest monastir, escrit per una m
mà diferent de la
de l’autor al ﬁnall de la plana.

APÈNDIX I1

1

[p. 516] Trienni primer del pare fra Narcís Vergés {1604-1607}

Admiratió me ha causat que en una comunitat sancta, com és
la del present monestir de Sanct Gerònim de la Murta, hàjan faltat
curiosos de haver tingut ganas de proseguir la obra del present llibre,
puys se veu claramén que des de l’any 1603, en lo qual era prior de
esta casa lo pare fra Vicens Montalvà, profés del convent de Sanct
Miquel de los Reyes, que després fou general de orde, com veurem,
no se han proseguides les cosas notables succehidas en temps de cada
prior, que ademés de ser curiositats, són memòrias tan necessàrias
saber-las, que en moltas parts de esta obra se dóna llum de cosas
molt proﬁtosas y de molta utilitat per a la comunitat y particulars,
com ho pot vèurer lo curiós lector.
làstima és estada —y descuyt de nostres pares— que ademés
Però la llàstima
de no haver proseguit la dita obra per espay de setantasetanta-y-sinch anys,
larament, però tanpoc se tròban notas de ccosas notables
com se veu clarament,
hides en los di
dits
ts a
ts
nys, q
ny
nys
ue ééss estat descuyt g
ue
hagen succehides
anys,
que
gran y treball
oldrà p
rro
oseguirr eesta
sta obra. Però conﬁo en la
conciderable per lo qui vvoldrà
proseguir
o tre Sen
os
enyo
en
yo
or, que
e o
brirà camí pe
misericòrdia de Déu, Nos
Nostre
Senyor,
obrirà
per a acertar y
raure a llum
m les co
cosa
sas que de
sa
d
proseguir y traure
cosas
dell tot estan ja sepultadas o
u as.
por lo menoss molt obscur
obscuras.

1. Continuació
nuació de la ccrònica
ròn
rònica
ònica
i
d F
de
Francesc
ran
ances
cescc T
ces
Talet
alet que es troba een el mateix manuscrit (ACA, MH,
H, vol. 2516), esc
es
escrita
scrit
rit
ita p
per
er un
un mon
monjo
j anònim de la Murtra
jo
Mur
l’any 1678, i
ncompleta. Less due
du
uess p
l es que la
lan
l fo
fformen
rmen foren invalidades
invalid
que va quedar incompleta.
dues
planes
mitjançant
l’anotació nihil valet, que està
à a continuació
co
conti
conti
ntinua
nuació
nua
uació
ió d
del
de
el
el ttítol
í l del capítol, i el ratllat (set línies
íto
ít
verticals, una horitzontal
oritzontal i dos en aspa per a la plana 506 i tres línie
línies verticals i dos
en aspa per a la
a 507), possiblement perquè la crònica de Diego García
Garc era la que es
considerava vàlida
da per consultar informació a partir de 1604.
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Y com lo treball ab perseveràntia alcansa lo ﬁ, esta espero de
Déu, Nostre Senyor, me la donarà molt fervorosa per a que ab mon
poc caudal y poca capacitat puga suplir la falta y descuyt se ha tingut
en no dexar-nos memòria de les cosas notables sucehides en lo espay
y temps de vint-y-sinch triennis passats ﬁns en lo present any, que se
comensa a continuar lo present llibre, que2 és de 1678, sent prior de
esta nostra casa de la Murta lo molt reverent pare fra Bernat Tayà,
segon trienni, com se dirà en son propi lloch per avant, y continuat
per un religiós sacerdot, profés del present monestir, lo qual no pretén
premi algú sinó que de aquí al devant, encara que sia ab tan dolent
orde y estil com lo meu, se continue ab major perfectió a glòria de
Déu, Nostre Senyor, y de sa3 beneventurada mare Maria, Nostra Senyora. Amén.
In nomine Domini et gloriose virginis Marie, sanctique Joseph et
santissimi patris nostri Hieronimi. Lo pare vicari del trienni passat, qui
era lo pare fra Narcís Vergés, molts dies abans de acabar lo priorat lo
pare fra Vicens Montalvà, avisà a nostre pare general de la vacació d’esta
casa, com és costum fer-ce, del que no fou negligent nostre pare general en enviar conﬁrmadors per a la futura electió, qui éran lo pare fra
Miquel Femades, prior de Vall de Hebron, y lo pare fra Francesch
Llobera, profés de Sanct Miquel de los Reyes de València. Los quals,
fent son oﬁci y entrant en electió a 27 de agost de l’any 1604, fou elegit en prior lo pare fra Narcís Vergés, qui era vicari lo trienni passat.
Fonch conﬁrmat a 28 del dit mes y any.
Y fou elegit en vicari lo pare fra Francesch Talet; y en procurador primer, lo
o pare fra Lluc Carbonell; y procurador se
segon, lo pare
fra Gabriel Torres.
orres. Arqueros, lo pare fra Andreu Comes y lo pare fra
Ambròs Sancho.
ho. Donà lo àbit de nostra sancta religió a sin
sinch religiosos:
lo primer fou un frare llec que se anomenave fra Joan Ba
Basi, natural de
la vila de Berga,
rga, frare ll
llec;
lecc; lo sseg
segon,
egon,
eg
on
n, fr
fra
a Francesch Miró
Miró, natural del
lloch d’Esponellà,
bisbat
Gerona;
nellà, del bisb
s at de Ge
sb
erona; lo
l terser fonch ffra Francesch
Esteve, natural
Barcelona;
quart
fonch
al de Barce
elona; lo
o q
qu
uart fon
o ch fra
on
[p. 517] [..]4 ab molt
molta
l a volu
lt
voluntat
unt
n att y dev
devoció.
evoció. Y axí, als 7 de mars de
ev
l’any 1607 lo reberen en
n esta
esta casa,
casa
ca
sa, com
sa
sa,
c m co
co
cconsta.
nsta.
Entre5 tantes
antes ventur
venturas
uras ssempre
ur
empr
em
prre s’i mescla
me
me
alguna desgràcia
des
o desventura, com
m fonch la q
que
ue su
succehí
uccceh
ehí
hí en les cases de Ba
Barcelona, que
2. que, al manuscrit qui
qui.
uii.
3. sa, al manuscrit su.
4. No hi ha continuïtat entre les pàgines 516 i 517, ja que la plana
pla
o planes que
hi devia haver entre
ntre elles han desaparegut.
5. Robo de les casas de Barcelona, escrit al marge dret.
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robaren lo que y havia —és a saber sis ﬂaçades, altres tants llançols y
ﬁnalment no y dexaren res—, /sinó/ que podem-nos aconsolar que no
fou la primera ni segona vegada que s’i ha robat en les cases ni per
ventura serà la última. Fou asò a 3 de octubre 1605.
Alguns extrahordinaris se reberen en est trienni. En particular,
un que no dexaré de fer-ne memòria: que se trobaren a la taula de
la ciutat de Barcelona una partida en nom de prior y convent de 78
lliures 9 sous 2 sen<se> saber qui les havia depositades. Diran alguns
contemplatius que seria6 alguna restitució. Jo dic que, sia lo que vulla, foren molt ben arribades y féu-los cresca la devoció. Sense altres
extrahordinaris, trobo que se reberen de caritat de missas, sense les
sepulturas, 355 lliures .. sous, que fou molt gran ajuda de costa per a
sostentar la casa. Ab tot, dexà lo pare prior la casa molt medrada en
lo spiritual y temporal, perquè trobo que devían a la casa lo dia que
acabà lo priorat 1.902 lliures 1 sou 6 y la comunitat devia a depòsits
particulars de casa y mossos 87 lliures 8 sous, ab què se veu lo bon
govern tingué lo pare prior en son trienni.
Blat de convent y de mossos, 622 quarteras 6 cortans; grans grossers, 363 quarteras; vi, oli y altres provisions, bastantament per /lo/
tot lo sostento de l’any. Cera obrada en la sagristia dexà7 un quintar
y onze lliuras cera. Dexà una fornada de rejola a punt de coura, de
què tingué lo pare prior futur la ganància, del que lo present tingué
lo gasto. Ab totas estas cosas acabà son priorat primer lo pare Narcís
Vergés a glòria de Déu, Nostre Senyor. In secula seculorum. Amén.8

6. extrahordinari,
hordinari, escrit al marge dret.
7. Estat de la casa, escrit al marge dret.
8. Segueix
ix ﬁnis triennii et ﬁnis libri hujus.

APÈNDIX II1

[p. 37r] Ací·s mostra quines persones vingueren a fundar lo
present monastir y qui foren priors successivament, del primer ﬁns
al qui succeirà darrer. Lo qual tendrà studi de posar lo matex prior o lo
qui aquest libre manarà, perquè axí ho he vist en altres monastirs
de l’orde.
Com dessús està largament posat, en Bertran Nicolau, mercader
ciutadà de Barçalona, fundà y dotà aquest monastir. E primerament
en una casa dita Dezcortey, en la parròquia de Ribes, del bisbat de
Barchinona, en l’any de Nostro Senyor mil CCCCXIII, a IX d’octubre,
en lo qual dia féu la ferma de la dotació e donà XIIII mília lliures.
Aprés, a XX de noembre del dit any vengueren los frares per fer resiS
dència en la dita casa apel·lada novament monastir de Sant
Iherònim
t. E vengueren fra Johan Ponç, fra Thomàs Quarrasquer,
de Montolivet.
orrell, professos de Cotalba; de la Vall d’Ebron y vengueren
fra Romeu Borrell,
omàs y fra Johan Febrer, qui foren professo
fra Johan Thomàs
professos de Cotalba
ts a la fund
dac
ació
ació
ó d
e la Vall d’Ebron y feren professió en
y eren venguts
fundació
de
nastir; ítem
m més veng
ngueren
ng
n fra Francesch Mestre y fra
lo matex monastir;
vengueren
sssos
os de Va
Vall d’Ebron.
Jheroni Bou, frares lechss profess
professos
mer prior dee Monto
tto
oliivet
vee fou
u lo sobredit fra Johan Ponç;
Lo primer
Montolivet
vicari,2 fra Johan
ohan Thomàs;
Thomà
mà
às; procurador,
pro
ro
ocu
ura
rador, fra
fra Johan Febrer,
Febrer dats per lo
pare general. Aprés,3 en l’any
l’l any MCCCCXVI,
M CC
MC
CCXV
VI, a XIIII de abril,
abri fon elet en
prior de Montolivet,
ntolivet, hon
n estav
estaven
av
ven
n encara,
encara,
a, ffra
ra Johan Thomàs,
Thom
sobredit,
1

1. ACA, MH, vol. 3833
3833.
3.
2. fra Juan
an Pons, escrit al marge esquerre. Les anotacions marginals,
margina si no s’indica
el contrari, són afegits de Francesc Talet.
3. fra Juan
an Thomàs, escrit al marge esquerre.
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qui fou hu de aquells setze frares qui foren presos per4 moros quant lo
monestir qui ara és de Cotalba estava prop Dènia, los quals tots setze
lo duch de Gandia, fundador del dit monestir, rascatà de terra de moros.
Y en lo matex any MCCCCXVI, estant prior lo dit fra Juhan
Thomàs, per commissió e manament del capítol general aquel any
celebrat, tres frares —so és fra Barthomeu Robinats, prior de Cotalba,
fra Johan Febrer, fra Romeu Borrell— a XXII d’octubre vengueren a
veure la casa de la Murtha, la qual posseya en Johan Çafont, ciutadà
de Barcelona, en la parròquia de Badalona. La qual per ells vista fou
acceptada com a més apta per a monastir que la de Montolivet, per
ço com havia aygua abundant y lenya y moltes oliveres, lo que fallia a
la casa de Mont-[p. 37v] olivet. E axí, a XXIIII de octubre de dit any
fou comprada per lo prior y procurador en nom del covent y donaren
per la compra de dita casa de la Murtha XXXVIII M L sous. E en
lo matex any MCCCCXVI vingueren los frares de Montolivet e transferiren-se a la casa de la Murtha, dita lavors novament monastir de
Sant Hierònim de Bethlem. E aquí acabà son trienni lo dit fra Johan
Thomàs, prior dessús nomenat.
Aprés del qual fon elet en prior del monastir5 de Bethlem fra
Johan Febrer, sobredit, lo qual acabat son trienni immediate fon elet
en prior fra Johan6 Ponç, qui fon primer prior de Montolivet.
Aprés, en l’any MCCCCXXIIII, a XX de noembre, fou elet en7 prior
fra Romeu Borrell, sobredit, qui fou hu dels qui fundaren lo monastir
de Dènia, qui aprés se transferí en Cotalba per paor de moros, per
quant lo dit monastir de Dènia fou pres
p
per
p moros y foren cativats
XVI frares, com
om dessús és dit, y aquest y fou ab ells. Regí aquesta casa
trenta anys o més per quant cada trienni lo rehelegien. Y morí prior.
Aprés mort del qual, fou elegit fra Reginalt, francès
francès, natural8 de
la ciutat de Roan. Prevengut per mort natural de peste, no
n acabà son
trienni. Fou l’any 1457.9 A
Aprés
prés
pr
ééss10 m
mort
orrt de
o
de fra Reginalt, fou
f
elegit fra
Jacme Planes.
s. Aquest fou
fo
ou prior dos
d s triennis
do
trieennis y fou per aquell temps
vicari provincial
cial de les ccases
ases d’a
d’aquesta
’aqu
’a
qu
uesta n
nostra
ostra província. Morí també

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

per afegit a la interl
interlínia.
rlín
rl
íni
nia.
a
fra Juan
uan Febrer, escrit
esc
scrit
sc
rrit
it al
a marge
marge
rgg esquerre.
essq
qu
que
uerrre
r .
uan Pons, escrit
ri al
al marge
m rge esque
ma
es
querre
que
rrr .
rre
fra Juan
esquerre.
fra Romeu Borrell
Borrell,
l, esc
escrit
ees
scri
rit
i al
a marge
marge
ma
ge es
eesquerre.
que
q
qu
u rre.
fra Reginalt, escrit al marge esquerre.
Fou en l’any 1457, escrit per una mà diferent.
fra Jacme
acme Planes, escrit al marge esquerre.
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prior. Aprés de fra Jacme Planes fou elegit fra11 Gerònim12 Vilanova,13
qui era estat prior de Cotalba un trienni. Morí prior. Aprés mort del
qual, fon tornat en prior fra Jacme Planes y morí prior, com dit és.
Aprés mort de fra Jacme Planes, fon elegit en prior fra Johan
[p. 38r] Say,14 lo qual no acabà trienni, ans fou privat y portat en Castella, hon ﬁní sos dies santament y bé en la casa de Sant Barthomeu
de Lupiana. Privat, com dit és, lo dit fra Johan Say, fou elegit en prior
fra Jacme15 Tàpies, profés de la Vall de Ebron, per quant los electors
foren privats illa vice de elegir de casa per quant havían tractat de
electió. Ideo caveant ex hoc electores.
Passat lo trienni del dit fra Jacme Tàpies, fou elegit fra Pere16
Fabrer, profés de casa. Tengué un trienni. Fo elegit en l’any 1471.
Passat lo trienni de fra Pere Febrer, fou elegit fra Miquel Piquer.17
Tengué també un trienni. Entrà en l’any 1474. Passat lo trienni de fra
Miquel Piquer, fou elegit fra Benet Sentjohan18 en l’any MCCCCLXXVII
y acabà son trienni.
Passat lo dit trienni de fra Benet Sentjohan, en l’any 14LXXX fou19
elegit en prior fra Johan Feliu, lo qual no acabà son trienni per quant
renuncià quatre mesos o cinch ans de acabar. Y en20 l’any 14LXXXIII
fou tornat elegir lo dit fra Benet Sentjohan. Acabà son trienni y fou
tornat elegir en l’any LXXXVI. Acabà son trienni y fon tornat elegir en
l’any LXXXIX y no acabà trienni per quant morí en l’any 14LXXXXI.
Y en lo matex any fou21 elegit en prior fra Gabriel Andreu. Y acabà
son trienni en l’any 1494 y estigué vaca la casa quatre mesos perquè
no vingueren conﬁrmadós al temps
p de la vacació. Descorragué lo dit
rà l’any 1495.
any 94 y entrà
En lo mes de febrer del dit any MCCCCLXXXXV ffou elegit en22
prior fra Guillem
llem Fuster, profés de Vall d’Ebron, per quan
quant los electors

11. Segueix
eix Johan ratllat.
ratlla
la
at.
12. Gerònim
nim afegit a la
a interlínia,
interlíniia, esc
escrit
es
s rit perr F
Francesc
rancesc Talet.
13. fra Gerònim de Vilanova,
Vila
V
lanova, escrit
la
e rit al
esc
a marge
ge esquerre, sota de fra
fr Juan Vilanova,
ratllat, la qual cosa
osa concorda am
a
amb
b la
a corr
ccorrecció
orr
or
r eecc
cció introduïda
inttroduïda en el text per
pe Francesc Talet
sobre el nom de pila del prior V
Vi
Vilanova.
ilanova
v .
14. fra Juan
uan Say, escritt al marge
ma
arge esquerre.
essque
qu rre.
15. fra Jacme
acme Tàpies, escrit
escrit all marge
es
ma
arge
g esquerre.
esqueerre.
16. fra Pere Febrer, escrit
esccrit
riit al marge
marrge
rgg esquerre.
esque
es
querre
que
rr .
rre
17. fra Miquel Piquer, escrit
esc
scrrit
scrit
i al
al marge
m rrge
ma
g esquerre.
ge
esqu
es
que
u rre.
an escrit
e rit
esc
riit al marge
marge esquerre.
e que
es
q rre.
18. fra Benet Sanctjuan,
19. fra Juan
uan Feliu, escrit
esccrit
ri al
a marge
ma
m rge
ge esquerre.
es
esque
qu
que
uerre
ue
errre
ree.
20. fra Benet Sanctjuan, escrit al marge esquerre.
21. fra Gabriel Andreu, escrit al marge esquerre.
22. fra Guillem Fuster, escrit al marge esquerre.
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foren privats de elegir de casa, perquè lo general, qui ladonchs era fra
Gonsalo de Thoro, era informat que la casa [p. 38v] no estava en pau
e, per ço, manà als conﬁrmadós privassen los electors. Y exercint acte
de visitació, trobaren ésser vera la informació del dit pare general.
Nota, donchs, ací com del principi de la fundació de la casa ﬁns
ara, no són estats privats los electors sinó dues vegades: la una, com
és dit dessús, per tractar de electió, y ara per no estar en pau. De
açò prenguen eximpli los qui seran per avant en lo monastir, jatsia
que algunes vegades ho permet Nostre Senyor Déus per reparació de
les cases, perquè sàpie’s que lavors estava aquesta casa cayguda en lo
temporal y spiritual y aquest bon home fra Guillem Fuster la reparà
in utroque.
Passat23 lo trienni de fra Guillem Fuster, fou elegit en prior fra
Galceran Agustí de Gualbes, profés del matex monastir, en l’any 1498.
Acabà son trienni y fou elegit per altre trienni en l’any MDI. Y acabat
aquest, fou elegit per altre trienni en l’any MDIIII. Y aquex també
acabat, fon elegit per altre trienni en l’any MDVII. Y no acabà aquest
trienni per quant en lo mes de setembre de l’any MDVIII fon postulat
en prior de Santa Engràcia per los capitulars y fon forçat de anar allà.
En24 l’any 15<0>8, en lo mes de octubre, fou elegit en prior fra
Jacme Roqueta y acabà son trienni. Passat lo trienni de fra Roqueta,
fon elegit en25 prior en l’any 1511 lo sobredit fra Gualbes y acabà son
trienni. Y26 en l’any 1514 tornà en prior lo dit fra Jacme Roqueta. Acabà27
son trienni y fon elegit en prior fra Pera Benajam, lo qual acabà son
trienni en l’any
y MDXX. Passat lo trienni de fra Benajam,
j , fon elegit en
prior lo28 dit fra Gualbes en l’any MDXX, vengut que fou de València,
hon havia estat
tat un trienni prior [p. 38/1r]29 de la Verge Maria de la
Murta. Acabà
MDXXIII. E30
à son trienni y fou elegit per altre en l’any M
aquest acabat,
t, fonch elegit per altre trienni en lo mes de noembre en
l’any MDXXVI.
VI. No acabà
à aquest
aque
aq
aque
u stt ttrienni
riienni
en
nni quia
q ia morte preven
qu
preventus nona die
mensis ianuarii,
rii, anno Do
Domini mil
millesimo
lle
l simo D
DXXVIIIIº
XXVIIIIº post Regum festa,
cum patribus sepultus es
est.
st.

23. fra Galceran Augustí
st de Gu
Gualb
Gualbes,
alb
bes, escritt al marge esquerre.
24. fra Jaume
aume Roqueta
Roqueta,
a, escrit all marge
marge
ma
rg esquerre.
esque
qu
u rre.
25. fra Augustí Gualbes,
es, escrit
es
escrit
esc
scrit
rit all marge
m rge
ma
g esque
esquerre.
es
q rre.
26. fra Jaume
aume Roqueta
Roqueta,
a, escrit
es rit al
esc
a marge
m rge
ma
gee es
esquerre.
esqu
q rre.
qu
que
escri
cri
cri
rt a
marg
marg
argee esquerre.
esqu
squerr
sq
er e.
27. fra Pere Benajam, es
escrit
all marge
ess escrit
esscrit all marge
esc
ma
m
arge
arge
rgge es
esq
squerre.
28. fra Augustí Gualbes,
esquerre.
29. Canvi
vi en el tipus de numeració de les planes. En endavan
endavant, en llapis i en
caràcters àrabics, fruit d’una paginació posterior a la confecció del llibre
llibre.
30. Canvi
vi de lletra (2).
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Aprés31 la mort del sobredit reverent pare fonch elegit en prior
lo sobredit reverent pare frare Jaume Roqueta, lo quall estigué ans
de aquesta electió sua VI anys en lo monestir de Vall de Ebron, tres
anys vicari y tres ans prior, en lo qual trienni en lo predit monestir de
l’Abron per hun religiós proffés del dit monestir, instigat per lo spirit
maligne, fonch ferit crudelíssimame<n>t ab una destrall en lo cap e
ab un cultell lo volie degollar, sed omnipotens Deus non permisit, però
nafrà’ll en diverses parts de sa persona. E fonch molt gran miracle
com no·l matà, car entre les deu y honze hores ans de la miganit, lo
dit religiós li entrà dins la cambra hon dormie y, trobant lo dit pare en
lo lit, li donà los dits colps y, en haver-lo ferit, li caygué la destrall de
les mans y la lanterne ab la lum que portave e jamés la pugué trobar.
Y entretant, vingueren los frares qui sentien la remor.
Lo predit religiós fonch pres e sentenciat per lo capítol general
de nostra orde que fos enclòs dins una sitga o fossa deval terra en lo
monestir de Guadalupe. Però per les orations del dit reverent pare,
qui sempre per aquell pregave, no morí ni fonch posat en la dita fossa, mas percudit y pres per gran febre, morí en la enfermeria del dit
monestir de Nostra Senyora de Guadalupe, rebuts tots los sagraments.
E ab molt gran dolor y contrició dels mals que fets havie, confessà
davant tots los present estants que no sols al dit pare, mas a tres o
quatre altres pares del dit monestir de l’Abron matar volie. Y pregà
ab moltes làgrimes als qui presents estaven escriguessen de part sua
al dit reverent pare que li perdonàs y que ell confessave la sua gran
maldat e iniquitat e malície y que lo demoni que tenie ab si li havie
fets fer tots los
os predits mals, essent ell innocent y sens cculpa, la qual
letra fonch ací
públichament. O
cí enviada al dit reverent pare e legida púb
mirabilis Deuss in sanctis et in operibus suis.
Car no pos dubte que per ésser estat aquest reverent pare en tota
la sua vida hun espill dee vi
sanctedat,
del Senyor ab
vvirtuts
rtut
rt
u s y ssa
ut
anc
n te
tedat,
e
obtingué d
les sues pregàries
y
àries que lo
o seu perseguidor
perseg
e uido
or morís a mort regonegude
r
anàs en via de salvació. L
Lo
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o dit re
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cas XIII anys.
anys
que
morí. La el·lecció
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LV a
nys q
u ttenie
ue
enie ll’àbit
’àbit quant morí
del dit pare en prior d’es
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casa,
essta cas
assa,
a, ccom
o éss dit, fonch a XI de febrer de
om
l’any MDXXVIIIIº
lo cap de
VIIIIº e complí
comp
m lí sson
on
n ttrienni,
rienni,, en lo quall acabà
ri
aca
la esglésie.
[p. 38/1v]
trienni
Jaume Roquev] Passat lo
o ttri
rien
rien
ri
enni
nii d
del
el rreverent
ever
ev
e ent pare fra Ja
32
ta, fonch elegit
del
git en priorr d
de
el32
present
p
rese
re
sentt m
se
monestir
o estir lo revere
on
reverent pare frare

31.
32.

fra Jaume
aume Roqueta, escrit al marge dret.
fra Matheu Blanc, escrit al marge esquerre.
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Matheu Blanch, profés del matex monestir, a XIIII de febrer de l’any
MDXXXII. E acabat aquest trienni, fonch reelegit en altre trienni consecutivament a XVII del mes de febrer de l’any MDXXXV. E acabà son
trienni multum laudabiliter.
Passat33 lo segon trienni del pare fra Matheu Blanch, fonch elegit en prior34 del present monestir lo reverent pare frare Pere Alzina,
profés del mateix monestir, lo qual abans era estat prior del monestir
de Sanct Hierònym de la Vall de Ebron VIIIIº anys continus per elecció de
aquell convent. Y ﬁnit lo darrer trienni de la Vall de Ebron, tornà en
sa pròpria casa y fonch elet en prior, com dit és, en la primera següent
elecció, la qual fonch a XVIIII del mes de febrer de MDXXXVIII. E
acabà son trienni laudabiliter.
Aprés lo trienni del reverent pare fra Pere Alzina, fonch elet en
prior del35 present monestir lo reverent pare frare Pere Josa, profés
del mateix monestir. Fonch elet a XXI de febrer de l’any MDXXXXI.
Y no acabà lo trienni, car morí essent prior la vigília de la Asumpció de Nostra Senyora l’any MDXXXXII en la casa de Barcelona. Y
fonch portat a soterrar lo seu cors al monestir en la matexa nit de la
Asumpció y soterrat en lo mateix dia de la Asumpció post primam en
lo capítol cum patribus suis.
Aprés mort del dit pare, fonch elet en prior del present monestir
a36 XIIII de setembre de 1542 lo reverent pare fray Alonso de Guadalupe, profés del monestir de Nostra Senyora de la Strella, lo qual en lo
mateix any era estat visitador general de Aragó, València y Cathalunya.
Y és lo primer prior
p
de la nació castellana que
q
sia vingut
g en aquesta
casa de Betllem.
em. Fonch conﬁrmat a dotse dies del mes de
d octubre del
mateix any 1542,
542, a set hores de matí. Acabà lo trienni. Lo qual acabat,
se’n tornà en sa pròpria casa de la Estrella, de hon era profés.
Y ha’s
p
de saber que la causa principal per què aquest pare castellà
vingué a
cast
regir esta casa
sa fonch perquè
peerquè
rq
què
è fórem
fórem
órem
ór
m algun
alg
lgu
un
n tant notats de
d poca recollectió. Y axí, vingué37 lo d
dit
it pare, lo quall fonch persona m
molt zelant la
recol·lectió y estar en ca
casa,
asa
s , en si
si y en los
os altres.
[p. 38/2r]
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er
Alonso de Guadalupe, fonch
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nt monastir frare Johan Puig,
natural de la ciutat de V
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i h, p
ic
profés
rofé
ro
féss del
fé
del mateix
ma
monastir. L
Lo qual fonch
33. Canvi
vi de lletra (3).
34. fra Pere Alzina, escrit
esccrit al marge
m rge
ma
g esque
eesquerre.
es
sque
uerre
u
r .
35. fra Pere Josa, escrit
rit
itt al ma
marge
arge
rge es
esquerre.
esqueerre
esque
rre.
rr
36. fra Alonso de Guadalupe, escrit al marge esquerre.
37. Segueix
eix r ratllat.
38. fra Joan
oan Puig, escrit al marge dret.
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elegit a XIIII dies del mes de octubre y conﬁrmat a XV de dit mes, a
VIII hores de matí, en l’any MDXXXXV.
Acabat39 lo trienni del reverend pare fra Juan Puig, fonch elegit en
prior del40 present monastir frare Anthoni Juan, natural de Barcelona,
profés del mateix monastir, a XVI de octubre y conﬁrmat a XVII de
dit mes, a VIII hores de matí, de l’any MDXXXXVIII.
Acabat lo trienni del molt reverent pare frare Anthoni Joan, fonch
elegit41 en prior del present monestir frare Pere Alzina, desús nomenat
e profés del matex monestir, a XVIII de octubre y conﬁrmat a XVIIIIº
del matex mes, a VII hores de matí, de l’any MDLI.
Acabat42 lo trienni del molt reverent pare frare Pere Alzina, fonch
elegit en prior del present monestir lo molt reverent pare frare Augustí
Sumes, profés del matex monestir y natural de la ciutat de Barçelona,
a XVIIIIº del mes de octubre e conﬁrmat a XX del matex mes, a les
VIII hores del matí, de l’ayn MDLIIII. Acabat43 lo trienni del sobredit
molt reverent pare frare Augustí Sumes laudabiliter, fonch tornat per
altre trienni elegit en prior del present monestir a XXI de octubre y
a XXII del matex mes fonch conﬁrmat a les VIII hores de matí de
l’ayn MDLVII.
Acabat44 lo sobredit trienni del reverend pare frare Augustí Sumes, fonch45 elegit en prior del present monestir lo reverend pare fra
Anthoni Joan, damunt dit, lo qual fou conﬁrmat a VI de dezembre de
l’any MDLX. [p. 38/2v] Acabat lo trienni del reverend pare frare Anthoni Johan, fonch elegit en prior del present monastir lo reverend pare
frare Agustí Sumes46 —y
y és aquest lo tercer trienni de son
so regiment—
y fou conﬁrmat
mat a XXVIII de dezembre de l’any MDLXIIII.
MDLXII Acabat lo
trienni del reverend
everend pare frare Agustí Sumes fou elegit47 en prior del
present monestir
estir frare Joan Puig, damunt dit, y fou conﬁ
conﬁrmat a XXXI
de dezembre de l’any MDLXVII.
Acabat lo trienni dee ffrare
rare JJoan
oa
an P
Puig,
uiig, lo reverentíssim nostre pare
lo general qui
ui leshores era,
era, perr a
algunas
lgunass iinformacions
nformacions impedí
im
alguns
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vi de lletra (4).
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sc
marge
ge dr
dret.
d
et.
41. fra Pere Alzina, escrit
esccrit al marge
ma
arge
ge dr
dret.
d
et.
42. fra Augustí Sumes,
s,, esc
escrit
scrit
ritt all ma
m
marge
arge
gee dr
dret.
e
et
et.
43. fra Augustí Sumes,, eesc
escrit
scrit
sc
rritt all marge
ri
m rge
ma
gge dret
dret
et per
p una mà diferent d
de la de Francesc
Talet.
vi de lletra (3).
44. Canvi
45. fra Antoni Juan, escrit al marge dret.
46. fra Augustí Sumes, escrit al marge esquerre.
47. fra Juan
uan Puig, escrit al marge esquerre.
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dels ﬁlls de casa que no poguessen concórrer. Y axí, elegiren en prior
del present monestir al pare fra Hierònym Valleriola, profés de Cotalba.
Y no vingué per ço com la duquessa de Gandia, de qui era confessor, envià a suplicar a nostre reverentíssim pare lo general que no·l
compel·lís a acceptar lo priorat. Y axí fou que de voluntat y licència
de nostre pare lo general renuncià a la elecció y48 fou elegit en prior lo
reverend pare fra Agustí Sumes, y és lo quart trienni de son regiment.
Fou conﬁrmat dilluns a XIII de febrer 1570.
No49 acabà lo trienni, per ço com morí la vigília de santa Catherina,
a 24 de nohembre, de l’any 1571. Y perquè aqueix stiu se havien morts
altres sinch religiosos,50 com appar baix en cartes CLXXVII —stave la
casa contaminada—, no volgué nostre reverentíssim pare lo general
enviar conﬁrmadors ﬁns en la quaresma de l’any següent de 1572. Y
en la ﬁ de la quaresma elegiren en prior d’aquest monestir al molt51
reverent pare fra Artal de Claramont, profés de Vall d’Ebron. Y perquè
stave leshores en València visitant aquelles cases, no pogué venir tam
prest. Vingué al principi de juny de dit any. [p. 38/3r] Lo dit reverent
pare fra Artal de Claramont, profés del monestir de Sant Hierònym
de la Vall de Ebron, fou conﬁrmat en prior del present monestir a 7
del mes de juny de dit any 1572,52 a les sinch horas deprés dinar. No
acabà lo priorat per ço com renuntià per estar molt mal e inàbil per
a regir. Fou la renunciació a {..}53 de juny 1573.
Aprés, a 28 de juny de dit any 1573, fou elegit en prior de dit54
monestir55 lo reverent pare frare Francesch Rovirola, profés del mateix monestir, lo qual acabà son trienni a 29 de juny 1576. Acabat lo
trienni del sobredit
bredit pare frare Francesch Rovirola,56 fou eelegit en prior
lo reverent pare
are frare Christòphol de la T
Torre, profés del monestir de
Sant Hierònym
m de Cotalva y de nació valencià, lo qual no57 fou elegit58
tram prest, perquè
erquè aprés de ésser vinguts los conﬁrmado
conﬁrmadors, qui tardaeta la electi
ió dee d
itt p
arre,
a
re,
e ttardà
arrdà en venir, de manera que
a
ren molt, y feta
electió
dit
pare,
fou conﬁrmatt a 10 de set
setembre
etembre dee dit any
et
n 1576, a las 9 oras de matí.
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Acabat59 lo trienni sobredit, fou elegit en prior del present60 monastir lo pare fra Miquel Mongia, profés del monastir de la Vall de
Hebron, y acabà son trienni. Fou conﬁrmat al principi del trienni, a
15 de setembre de l’any 1579, a las vuit oras de matí. Acabat lo dit
trienni, fou elegit en prior del present monastir61 lo molt reverent pare
fra Llorens Daviu, profés de aquest62 mateix monastir, als vint-y-vuyt
del mes de setembre 1582,63 a las 9 oras del matí. Lo qual pare acabà de ser prior un trienni de la Vall de Hebron a 21 del mateix mes
de setembre de dit any.64 És català y natural de la vila de Mataró. Y
acabà son trienni molt loablement y dexà la casa molt aproﬁtada en
lo spiritual y temporal, pagades totes las deudas ﬁns a una malla y
devie-se a la casa más de 250 lliures .. sous. Laus Deo, amen.
[p. 38/3v] Acabat65 lo trienni del pare fra Daviu, fonc elegit lo
pare fra Hierònym Ezquerra, profés66 d’esta casa, natural de la ciutat
de Çaragoça de Aragó, lo qual fonc conﬁrmat a 29 de nohembre de
l’any 1585. Estigué la casa vaca dos mesos per rahó de aver los pares
conﬁrmadós de enviar un moço a nostre pare general perquè donàs al dit
elet y ell estava en Sancta Engràcia, quant lo elegiren, per predicador.67
Acabat68 lo trienni del pare fra Hierònym Ezquerra, fonc postulat
lo pare fra Llorens Daviu, lo qual estava prior en Sanct Hierònym de
Val d’Ebron segona volta. Fonch conﬁrmat a 27 de janer de l’any 1589.
Estigué la casa sense prior dos mesos per culpa del conﬁrmador fray
Fabián de Palacios, profés de Villaviciosa, que envià un moço a nostre
pare general sense tenir per a què y, axí, en lo capítol general lo condemnaren a que pagàs lo gasto del moço. No acabà lo trienni perquè
los visitadós, fray Luis de Miranda, profés y prior de Nostra
Senyora
No
de la Estrella,
a, y fray Juan Quixada, profés de Nostra S
Senyora de la
Murta de València,
ència, lo privaren, encara que iniustament, perquè en lo
capítol general
al següent miraren lo procés y trobaren no aver agudes
ta privació y p
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ciar
aren
ar
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ravíss<im>ament
ra
a
causes per dita
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gravíss<im>ament
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n escrit lo que
que resultà,
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65. Canvi
66. fra Hierònym Ezquerra, escrit al marge esquerre.
67. per predicador,
r escrit per una mà diferent.
68. fra Llorens Daviu, escrit al marge esquerre.
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Aprés69 fonch elegit en prior lo pare fra Vicent Montalvà, profés
y vicari que era de Sanct Miquel de los Reyes de València, natural
del regne de València, perquè no volgueren donar ningun ﬁll de casa,
sense causa.70 Lo qual fonch conﬁrmat a 15 de setembre 1590, a les
vuyt hores de matí. No acabà lo trienni perquè nostre pare general
lo nomenà prior de sa casa, avent passat quoranta dies, en los quals
[no·s]71 concordaren en la electió los frares de dit covent de Sanct
Miquel. Aprés72 fonch elegit en prior73 tercera volta lo pare fra Llorens
Daviu, lo qual fonch conﬁrmat a 28 de janer 1592, a les nou hores de
matí. Acabat74 lo trienni del reverent pare fra Llorens Daviu, fonc elegit
lo pare fra Pere Garriga, natural de Benisalem, de la isla de Mallorca,
profés d’esta casa, lo qual fonc conﬁrmat a 31 de janer de 1595, a les
tres hores de la tarda.
Acabat75 lo trienni del pare fra Garriga, fonc elegit quarta vegada
lo pare fra Llorens Daviu, que era llavors prior de Sant Hierònym de
Guisando y visitador general de Castella. Anaren a cercar-lo a Sant
Bartholomé, pensant estaria allí, y digué nostre pare general lo anassen a cercar a Guadalupe, a on lo avia enviat a conﬁrmar. Y allí se
començà enmalaltir. Y axí·s partí de aquella casa, dexant los negocis
indecissos, y anà a despedir-se de Guisando, de Sant Bartolomé y,
sempre malalt y pijorant, ﬁnalment arribà en Barcelona. Y dintre deu
dies morí ab gran sentiment y conexença de sas culpas, sense poder
arribar al monestir, de manera que estigué la casa sense prelat per
aquesta causa quatre mesos. Y aprés enviaren un moço a nostre pare
general, avisant-lo per a que enviàs conﬁrmadors. Y venguts, elegiren
en prior al pare fra Hierò-[p. 38/4r] nim76 Ezquerra, que
q
estava en
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74. fra Pere Garriga, escrit al marge esquerre.
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Reyes, que ya fonch altra vegada d’esta casa y dos vegades de sa casa
pròpria. Fonch la electió a 18 de juliol y anà a cercar-lo lo pare fra
Narcís Vergés. Y fonch conﬁrmat a 11 de agost de 1601, a les nou
hores abans de dinar. Acabà son trienni y regí molt bé.
Aprés78 fonc elegit lo pare fra Narcís Vergés, qui acabava de ser
vicari lo trienni passat, profés d’esta casa y natural de Sant Feliu de
Guíxols, del bisbat de Girona, lo qual fonc elegit79 die de sant Augustí,
a 28 de agost, y conﬁrmat lo matex dia a les 4 hores de la tarda. Estigué vaca la casa setse dies per causa que morí lo general, fra Diego
de Talavera, a 2 de juny, y no tinguérem general ﬁns a 2 de agost, que
fonch elegit lo pare fra Joan Baptista, profés de la Murta de València,
y a 4 despachà los poders per als conﬁrmadors,80 que foren lo pare
fra Mathià Femades, prior de Vall d’Ebron, y lo pare fra Francesch
Lobera, profés de Sanct Miquel de los Reyes.

78. fra Narcís Vergés, escrit
es rit
esc
ri al marge
ri
marge
rge dret.
dret
dr
e
et.
79. Segueix
eix y conﬁrmat ratllat.
80. estoss y los qui fàltan aquí trobaràs en lo 1 tomo dels act
actes capitulars, al
prin[..], escrit al marge dret per una mà diferent de la de Francesc T
Talet.
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erà), 158, 164,
164
4, 184,
18
84,
4, 261,
261
61,
1,
265, 283.
Agustí, sant, orde,
rde,
—canonges regulars,
gulars, 558.
AITONA, comte d’, 610.
ALAEJOS, Miguell de, prior de S
San
a Lorenzo
an
Lorren
nzo
del Escorial,
l, 671.
ALBA, duc d’, 585.
85.
ALBANELL, benefactor
factor de Sant
nt JJer
Jeroni
eron
eron
er
onii d
dee
la Murtra, 243.
ALBANELL, Miquel,
uel, canonge i in
infermer
nfe
f rm
mer
er d
dee
la catedral de Tarragona
Tarragona,, 314, 343.
T
ALBANELL, Nicolau,
lau, benefactor de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 182.

ALBAREDA, Macià, habitant de Tous,
639.
ALBERICH, Perepòlit, 203.
ALBINYANA, 479.
ALCALÁ, Cristóbal, pare general jerònim,
617.
ALCALÁ, duc d’, 500.
ALCÁZAR, Alonso, frare jerònim, 452.
Alemanya, 333, 632.
Alexandria (Egipte), 540, 756.
—patriarca, 144.
ALFAJARIA, Jerónimo de, frare jerònim,
587.
ALFARO, frare profés de Santa Engracia,
771.
ALFONS V el Magnànim, rei d’Aragó,
160, 176-177.
ALGAI, Joan, vicari de Sa
Santa Coloma de
Gramenet, 521.
Alguaire (Segrià), 394-3
394-395.
ALIÓ, Joan, cavaller dom
domiciliat a Barcelona, 556.
ALIV
LIVIANO
LIVIAN
LI
IA O, Jerónimo de, frare jerònim,
456.
45
ALMU
LMUGÀVER
UGÀVER, Genís, 161.
ALT
LTARRIBA
L
TARR
RRIBA, benefactor de Sant Jeroni de
RR
l Murtra, 760.
la
ALT
LTARRIBA
L
TARR
RRIBA, llinatge, 455, 740.
RR
ALT
LTARRIBA
L
TARR
R IBA, Francesc, ben
RR
benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra,
Je
Murtra 751.
ALLTARRIBA
TAR
A IBA, Guerau, frare profés de Sant
ARR
JJeroni
Je
roni de la Murtra, 455, 521, 533,
5
53
6, 552, 560, 568536,
568-570, 583, 587,
606.
6
06.
LTARRIBA
L
TARRIBA, Jeroni, ﬁll d
de Francesc AlALT
tarriba, 751.
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ALTARRIBA, Jerònima, benefactora de
Sant Jeroni de la Murtra, 740.
ALTARRIBA, Pau, habitant de Sant Andreu
de Palomar, 730.
ÁLVAREZ, Simon, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 264, 321-322,
330, 339.
ALZINA, Joan, frare convers profés de
Sant Jeroni de la Murtra, 688, 756.
ALZINA, Miquel, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 455.
ALZINA, Pere, prior de Sant Jeroni de
la Murtra i Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, profés de Sant Jeroni de
la Murtra, 195, 280, 297, 303-305,
310, 315, 322, 327, 330, 338-339,
345, 353-355, 363, 368, 370, 375,
393, 396, 420-421, 426-431, 434,
438, 444, 452, 455-466, 486, 491493, 501, 504, 532, 553, 568.
ALZINETES, v. ALZINA, Miquel.
AMELL, Joan, doctor del Reial Consell
de Catalunya, 665-666.
AMER, Jeroni, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 725, 758.
AMIGÓ, pagès de Badalona, 495.
Amposta (Montsià),
—castellà, 210.
Andalusia,
—visitador (jerònims),
rònims), 748.
ANDREU, esclau tàrtar, 163.
ANDREU, Gabriel,
el, mercader de Tarragona, avi dell frare Gabriel Andreu,
272.
el, prior de S
Sant
ant Jeroni
ANDREU, Gabriel,
de la Murtra,
ra, 213, 220,, 227, 235
235,
35,
35
237-238, 249,
49, 254, 258
258,
8, 260-26
260-261,
26
61,
1,
264, 267, 269, 272, 276,
6, 316.
m, frare prof
profés
fés de Sa
Sant
ant
ANDREU, Guillem,
Jeroni de la
a Murtra, 138.
8
ANDREU, Joan, germà del frar
frare
arre Gabr
Gabriel
brie
br
ieel
Andreu, 272.
2.
ANDREU, Marió, muller de Joan
an
nA
And
Andreu,
nd
dreu
reu,
re
272.
ANDREU, Pere, notari de Barcelona, 145.
ANGLÈS, Antoni,
i, notari i ciutadà de
Barcelona, 374, 403, 405.

ANGULO, Francisco de, prior de San Jerónimo de Yuste i profés de Santa
Engracia, 549-550.
ANNA D’ÀUSTRIA, reina, muller de Felip II,
632.
ANTIC, Pere, mercader barceloní, 663.
ANTIC, Rafael, mercader barceloní, 663.
ANTIC, Tomàs, mercader barceloní domiciliat a Palerm, 660-663.
ANTONI, capellà, 411-412.
ANTONI, sant, anacoreta, 482.
ANTONI I, rei de Portugal, 670.
Aragó, regne, 158, 177, 191, 210, 283,
331, 354, 443, 562, 588, 596, 675,
687.
—Consell Suprem, 597.
—Corona, 167, 191, 197, 339, 443, 715,
723, 742.
—Diputació del General, 164, 201, 203,
204, 211, 283, 409.
—escut, 176.
—ﬂorins, 147.
—lloctinent, 177.
—rei, 160, 176, 209, 233.
—reina, 158.
—vicari provincial de la Corona (jerònims), 174, 185-187, 189, 192,
196, 207.
—visitador general de la Corona (jerònims), 246, 319, 441, 583, 723.
ARAGÓN, Pedro de, teòleg
teò
i moralista
castellà, 757.
ARBOÇ, Miquel, frare co
convers profés de
Sant
S
Sa
ant Jeroni de la M
Murtra,
422, 508, 688.
42
ARCO
RCOS
OS, frare dominic, 5
501.
AREN
RENY
NY, pare de Joana d
d’Areny, 417.
AREN
RENY
NY, Baltasar d’, frare profés de Sant
Jeroni
J roni de la Vall d’Hebron,
Je
d’H
417.
AREN
RENY
NY, Joana d’, baronessa
barone
de Castellnou
n u de Montsec, muller d’Acard
no
d’Erill,
d Erill, 417, 720, 746
d’
746, 759, 761-762.
ARI
RIA
RIAS
AS MONTANO
T
, Benito,
Benito humanista i
eeclesiàstic
ec
lesiàstic castellà, 450, 613.
ARMENGOL, Magdalena, 633.
ARNAU, Narcís, frare convers
con
profés de
Sant Jeroni de la M
Murtra, 755.
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ARNAU, Pere, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 267.
ARTIGÓ, Joan, notari de Barcelona, 232.
Arzens (França).
—castell, 409.
ASENSIO, Marcos de, frare, procurador
de Sant Jeroni de la Murtra, 706.
ATAÍDE, Jorge de, bisbe de Viseo i capellà major de Felip II, 670-671,
675, 722, 741.
AVELLÀ, argenter, 689.
AVERO, duquessa d’, 677.
ÁVILA, Juan de, frare profés de Santa
Catalina, 602.
AYMERICH, Jordi, senyor dels Hostalets
de Cervera, 322-323.
AZPILCUETA, Martín de, canonista i moralista navarrès, 728.

B
Badalona (Barcelonès), 249, 366, 417,
461, 472, 474, 491, 508, 523, 542,
595, 622, 653, 656-657, 672, 680,
709, 713, 719, 729, 736, 775-776.
—obrers, 153.
—paborde, 153.
—rectoria de Santa Maria, 170.
—Vinya de, parcel·la
rcel·la de terra plantada
de vinya, 494.
94.
BADIA, llibreter, 490, 501.
BADIA, Pere, escrivà
crivà reial, receptor de
la Inquisició,
ió, escriptor, 29
298
298,
8, 3
316.
16
1
6
6.
Balaguer (la Noguera), 372,, 4
424.
24.
me, prior de S
Santa
anta EnEnBALLESTER, Jaume,
gràcia, 755..
BANDELLO, Vicenzio,
nzio, general de
d l’ord
l’orde
de d
dee
predicadors,
s, 282.
BANÚS, Narcís, notari de Barc
Barcelona,
celona, 326.
32
2 .
Banyoles (el Pla
la de l’Estany)
l’Estany),
y)), 716.
BAPTISTA, Joan, frare profés d
dee Sa
S
Sant
ant JJe
Jeeroni de la Murtra, 242.
BAPTISTA, Joan, pare general
all jjerònim,
e òn
er
ònim
im
m,
prior de Santa
anta Maria de la Murta
i Sant Jeroni
ni de la Vall d’Hebron,
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profés de Santa Maria de la Murta,
708, 716, 725.
BARBA, Eulària, 148.
BARBALÍMPIA, frare d’Uclés i ministre de
Santa Maria de Jonqueres, 713.
BARCELÓ, Joan, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 331, 346, 391,
396, 411-414, 421, 430.
Barcelona, 131-133, 135, 145, 154, 157,
159, 167, 169, 171, 177-178, 183185, 187, 191, 194, 196, 198, 203,
207-208, 215, 217, 225, 233, 243,
245, 249-251, 257, 261, 265, 268,
273, 275, 278-279, 281, 285, 291,
294, 299-300, 307-308, 311, 313,
316, 324-325, 331, 333, 335-337,
340, 344-345, 347-348, 351, 364,
372, 379, 383-385, 387, 394, 397,
414-415, 419, 421, 426, 431, 433,
435, 438, 443, 454-455, 462, 466,
473, 475-476, 488, 492-493, 497,
502, 507-510, 513, 514-519, 524525, 527, 530-531, 533, 539, 543,
545, 547, 552-554, 557, 563-565,
569, 571, 573-575, 579, 583, 584,
587, 591-592, 594-595, 598-600,
604-605, 609, 611, 615, 620-622,
624, 629, 630-634, 641, 647-649,
652-653, 657, 660
660-661, 663-664,
666, 671-673, 675, 677-678, 680,
693, 694-696, 698
698-699, 701-702,
709-711, 713, 716716-718, 723, 726,
727, 729-733, 735, 738, 740, 744,
7
74
46-749, 751, 754, 759-760, 766,
746-749,
769-770, 772, 774-7
76
774-776.
—alm
moiners de la seu, 146-147.
—almoiners
—bas
astaix, 270.
as
—bastaix,
—bat
atllle, 144.
at
—batlle,
—ben
eneﬁci de Sant Rafael
en
—beneﬁci
Rafae de la seu, 720.
—ben
eneﬁciat de la seu, 145, 153, 595.
en
—beneﬁciat
—bis
sbat, 409.
—bisbat,
—b
bis
i be, 147, 170, 258, 427, 566, 625,
—bisbe,
6
69
3, 775.
693,
—
Bor
o n, 203, 214.
—Born,
—canonge de la seu, 256, 278, 287,
361, 374, 628.
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—capellà de la seu, 171.
—capítol de la seu, 170.
—carrer Ample, 251.
—carrer Comtal, 436, 775.
—carrer d’en Argenter, 513.
—carrer d’en Cuch, 195, 397, 428.
—carrer de Jonqueres, 203.
—carrer de l’Argenteria, 388, 436, 438.
—carrer de les Filateres, 771.
—carrer de les Moles, 270.
—carrer de na Canuda, 203.
—carrer de na Massaguera, 520.
—carrer de Sant Pere, 180, 195, 232,
397, 402, 428, 436, 520.
—carrer dels Banys, 638, 665.
—carrer dels Candelers de Sèu, 476,
499, 611.
—carrer dels Cotoners, 476.
—carrer dels Flassaders, 612.
—causídic, 346, 667.
—cavaller, 356, 410, 596, 697.
—ciutadà, 146, 148-149, 224, 346, 350,
356-357, 374, 402-403, 405.
—Consell de Cent, 512.
—consellers, 185, 201, 345, 512, 555.
—davallada de la Presó, 539.
—davallada de Santa Eulàlia, 360,
683, 703.
—drassana, 696.
6.
—estudi major,
r, 438.
—Inquisició, 298.
98.
—llotja, 540.
—mercader, 356,
56, 560, 594, 664.
—monestir de predicadors (S
(Santa
CaSanta
anta C
an
aterina), 284,
4, 348, 356.
—muralla, 436..
—notari, 133, 135, 137, 143,
145-151,
3, 145-151
51
5
1,
158, 163, 205, 208, 217,, 2
232,
234,
32, 23
34,
4,
243-244, 252,
284,
293-294,
52, 275, 284
4, 2933-29
329
94,
307, 346, 349, 356, 358,, 3
361,
61, 37
374,,
393, 403, 405, 409, 415,, 4
433,, 43
435,
5,
5,
436, 448, 456, 476, 512,
515,
2, 5
15, 55
15
557,
57,
7,
576, 597, 611, 628, 666666-668,
691,
6-66
6668,
66
8, 6
9 ,
91
773-774.
—paborde del mes de Maig de la seu,
170.
—palau del Governador,
overnador, 414.

—plaça de la Llana, 436.
—plaça de Santa Anna, 539, 577.
—plaça del Blat, 427, 661.
—plaça Nova, 214.
—platja, 381, 396.
—Porta Ferrissa, 147, 401, 702-703.
—portal Nou, 398.
—Pou Dols, 436.
—presó, 131.
—presó del Rei, 135.
—sagristà de la seu, 713.
—seu, 131, 135, 474.
—taula de la ciutat, 140-141, 144, 147,
150-151, 160, 162, 193, 284, 291,
297-298, 307-308, 316, 326-328,
340, 347, 349, 357, 404-405, 407,
415, 428, 511-512, 520, 524, 560,
593, 663.
—territori, 405.
—universitat, 438.
—veguer, 348, 403, 435.
BARCERA, Antònia, benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, 145.
BARELLÉS, botiguer de teles, 686.
BARRERA, Pere, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 311.
BARTOLÍ, Carles, frare profés de Sant
Jeroni de Cotalba, 725.
BART
ARTOLO
R OLO DA SASSOFERRAT
ASSOFERRATO
A , jurista italià,
648.
BART
ARTOMEU
R OMEU, Onofre, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra,
Murtra 235.
BAS, Sebastià, prior i p
profés de Sant
Jeroni
Jeroni de Cotalba, 6
Je
602.
BASS
ASSA
SA, Vicenç, mercade
mercader, 393.
BAT
ATLLE
A
LL , Antoni, pagès de Montcada,
LLE
477-479,
4 7-479, 510, 510-5
47
510-513, 516.
Baza
a (Granada).
—monestir
—mon
o estir (Nuestra Señora
Se
de la Piedad),
da
da
305.
—prior,
—p
priior, 529.
BEAU
EAURAIN
URAIN, senyor de, 33
333.
BE
EAUXAMIS
EAU
AUX
UXAMIS, Tomàs,
T
teòleg francès, carteòle
m
me
lita, 757.
melita,
BEDA, Guillem Ramon, 360.
BELARMINO, Robert, arquebisbe
arqu
i cardenal de la Companyia de Jesús, 728.
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Bell-lloc, masia i antic castell (la Roca
del Vallès, Vallès Oriental), 605.
—senyor, 604.
BELL-LLOC, Jeroni de, frare profés de
Sant Jeroni de la Murtra, 604-605,
639, 684.
BELL-LLOC, Pere, escrivà i notari reial,
274.
BELLOT, Ponç, frare, 155.
BELLSOLEY, Bartomeu, notari de Barcelona, 667.
Bellveí (Torrefeta i Florejacs, Segarra),
353.
BENAJAM, Pere, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra i prior de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 165, 229,
242, 254, 264, 267, 277, 280, 285,
287, 291, 293, 296, 298-299, 302,
304, 306, 310, 321-322, 326, 330,
332, 338-340, 344-345, 350, 354,
774.
BENAULA, Miquel, notari reial, pare del
frare Pere Benaula, 360.
BENAULA, Pere, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 311, 348, 359-360.
Benissalem (Mallorca), 588.
BERNAT DE CLARAVALL, sant, abat i reformador cistercenc, 566, 731.
—orde, 757.
BERSA, Tomàs, mestre de cases, 380-381.
BERTRAN, Antoni,
ni, frare profés de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 506, 744.
BERTRAN, Daniel,
el, notari reial, 182.
BERTRAN, Franci,
ci, benefactorr d
dee Sa
S
Sant
n
nt
Jeroni de la
a Murtra, 219.
9
BERTRAN, Galceran,
ran, lloctinentt d
del
el mestr
mestre
tree
tr
racional, 298.
98.
BERTRAN, Jordi, benefactor d
dee Santt JJeeroni de la Murtra, ﬁll d
dee Ra
Ramon
amo
mon
on
Bertran, 145,
45, 153.
on, benefactor
orr de Sa
Sant
nt
nt
BERTRAN, Ramon,
Jeroni de la
a Murtra, 140140-142,
0-14
0142
14
2, 144,
2,
144
1
44
4,
152-153, 219,
19, 259.
efactora de Sant
San
a t Jeroni
Jero
Je
Jero
roni
ni
BERTRANA, benefactora
de la Murtra,
ra, 346.
Besòs, riu, 623,
3, 746.
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BESTURS, Felip, porter del General de
Catalunya, 660, 663.
BEUDA, cavaller, 239.
BLANC, Mateu, prior de Sant Jeroni de
la Murtra i Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, profés de Sant Jeroni de
la Murtra, 195, 331, 370-371, 377,
390, 406, 414, 418-419, 421, 428,
435-436, 470-471, 480-483, 485,
491, 493, 501, 557, 720, 761.
BLANC, Pau, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 354, 421, 430, 444.
BLANCA II, reina de Navarra, 176.
Blanes (la Selva), 455, 470.
BLANES, Joan Baptista, prior de Sant
Jeroni de Cotalba, 562.
BOBADILLA, Rodrigo de, cavaller, senyor
de Concabella, 217, 291-292.
BOFILL, Jeroni, beneﬁciat de Sant Just
i Pastor, 760-761.
BOÏGUES, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 454, 476.
BOÏL, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron, 132.
BOISSÓ, Guillem Ramon, rector de Sant
Guim de la Plana, 224, 231.
BOIXADELL, Antoni, criat de Joan de
Cardona, bisbe de Barcelona, 427428.
BOIXADORS, Pere de, primer marit
d’Elionor Vidal
V
Vidal,, 417
417.
BÓIXOLS, Joan, notari de B
Barcelona, 284,
307-308.
BOLE
OLEA
OL
LE
EA, Bernardo, vicec
vicecanceller de la
C
Co
Corona
rona d’Aragó, 599.
59
BOLE
OLET
ET, Bartomeu, merc
mercader, 396.
BOLE
OLET
ET, Jeroni, mercader de Barcelona,
5
56
560.
0.
BOLE
OLET
ET, Joan, arrendatar
arrendatari de Tous, 434,
4
47
470,
0, 480, 491, 548
548.
BONA
ONANAT
ANAT, Jordi, benefactor
benefa
de Sant
JJeroni
Je
roni de la Murtra,
Murtra 145.
BO
ONET
ONE
NET
ET, Jeroni, mercade
mercader, 664-665.
BO
OQUET
QU
UE
ET, 162.
BOQUET, Francesc Jero
Jeroni, cavaller de
Barcelona, 356.
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BOQUET, Pere, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 251.
BORDONS, Josep, orguener, 592.
BORJA, Pere Lluís Galceran de, mestre
de Montesa i marquès de Navarrès,
virrei de Catalunya, 719.
BORJA I DE CASTRO, Joan, comte de Mayalde i de Ficalho, majordom major
de l’emperadriu Maria i Margarida
d’Àustria, 633.
BORRADÀ, 140.
BORRELL, Romeu, prior de Sant Jeroni de
la Murtra, 138-140, 143, 145-146,
148-149, 152, 154, 158-160, 163166, 168, 171, 173, 177, 179, 401.
BOSC, germà d’Onofre Bosc, 473.
BOSC, Joan, teixidor francès, 525.
BOSC, Onofre, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 445, 460, 473, 580.
BOSC, Perot, senyor de Gra, 275.
BOSCÀ, Bernat, 434, 436-437.
BOSSIÓ, Joan, pastor, 566.
BOTINES, Jaume, mercader, 392-393.
BOU, 372.
BRUGUERA, Rafael de, notari de Barcelona, 151.
BRUNIQUER, Esteve Gilabert, notari de
Barcelona, 293, 773.
BUFALO, Marcello,
llo, auditor de Roma,
630.
Burgos, 299
BURGOS, Pedro de, abat de Santa Maria
de Montserrat,
rrat, 338.
BURGUÈS, Joan, baró de Talave
Talavera,
veera
a, se
seny
senyor
nyor
ny
or
de Pavia, 596.
BUSQUETS, ardiaca
aca de Santa M
Maria
aria del
del
e
Mar, 337.
BUSQUETS, Gabriel,
riel, frare convers
conv
nvers profés
nv
prroffééss
de Sant Jeroni
roni de la Murtra,
Mur
u tra, 767.
ur
767

C
CABRERA, Caterina,
ina, senyora de
d C
Concaonca
on
ca
abella, 293, 297, 773.
CABRERA, vescomte
mte de, 291-292.

CABRERA, Violant de, senyora de Concabella, 217, 290, 293, 297, 306,
311, 381, 387, 773-774.
CAÇADOR, senyor de la torre Pallaresa,
205.
CAÇADOR, Francesc, 434.
CAÇADOR, Guillem, bisbe de Barcelona,
566.
CAÇADOR, Jaume, bisbe de Girona, 361.
CAÇADOR, Pere, cavaller, senyor de la
torre Pallaresa, 548.
CAÇADOR, Serafí, senyor de la torre Pallaresa, 776-777.
CÁCERES, Jerónimo de, frare profés de
Nuestra Señora de Prado, 582-583.
CAIXA, Montserrat, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 506, 542, 570,
579, 583, 588, 592, 594, 603, 618619, 640, 645, 688, 709-710, 725,
744, 758, 770.
CALÀBRIA, duc de, 278, 530, 534.
CALANDRAIX, Francesc, frare profés de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron,
562, 708.
Calataiud (Saragossa), 673.
CALDERÓN DE LA BARCA, Álvaro, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra i San
Jerónimo de Montamarta, 452-454.
CALINYS, frare profés de Santa Engràcia, 466.
CALULL, Antoni, rector de Santa Coloma
de Gramenet, 740.
CALULLA, ﬁlla de Morera
Morera, 520.
CAMI
AMINADA
AM
M NADA, Francesc, n
nebot i hereu
d’Antoni
d
d’
Antoni Paxeres, 7
740, 752.
CAMI
AMINYANES
INYANES, Pere, secretari
secret
del rei, 233.
CAMP
AMPANYA
PANY
A A, Bartomeu, ffrare profés de
S
Sa
Sant
nt Jeroni de la Mu
Murtra, 185, 201.
Cam
Campet
mpet de les Banyes, camp, 448.
Cam
Camprodon
mprodon (Ripollès), 759, 770.
AMPS
PS, 512.
CAMP
CAM
AMPS
MPS, ardiaca, 621, 62
624-625.
CAN
ANA
ANALS
AL , benefactora de Sant Jeroni de
l Murtra, 239.
la
CANSALADA, Bertran, v. JERONI, Gabriel.
CAÑETE, marquès de, 38
386.
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CAPELLA, Andreu, bisbe d’Urgell, prior de
les cartoixes de Portaceli, Escaladei,
el Paular, Nàpols i Milà, 683.
capítol general (jerònims), 167, 174,
185-186, 189-190, 192, 198-199,
204, 207-208, 213, 223-223, 235,
238, 246, 262, 278, 295-297, 300,
310, 317-320, 339, 375, 377, 422,
429, 441, 451, 453, 459, 464, 466,
483, 485, 493, 530, 536, 571, 587,
597, 614, 644, 656, 683, 687, 694,
717-718, 720-724, 728, 742, 758,
771.
capítol privat (jerònims), 196, 199,
310, 742.
CARBONELL, Llorenç, prior i profés de
Sant Jeroni de la Murtra, 138, 187,
194.
CARBONELL, Lluc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 588, 640, 647,
688, 709, 716, 725, 744, 753, 755,
766-767, 770, 772.
Carcassona (França)
—bisbat, 409.
CÀRCER, Gaspar, 448.
CARDÓ, Antoni, habitant de Tous, 337
CARDÓ DEL MAS, habitant de Tous, 584.
Cardona (Bages), 305, 344, 467, 474,
489, 592, 638.
—duc, 163, 258,, 334, 344-345, 355, 400,
425, 431, 446, 450, 606.
—duquessa, 258,
58, 345.
CARDONA, marmessora
messora de Jeroni Boﬁll,
760.
CARDONA, Carless Pau de, abat d
dee l’Estanyy
i prior de Santa Anna de BarceloBarcelo
lolo
na, 462.
ia, germana d
dee Gab
Gabriel
briiel
el
CARDONA, Eulàlia,
Torres, 775..
CARDONA, Ferran
an de, duc dee Cardona,
Cardo
dona
do
n ,
345.
CARDONA, Francesc
cesc de, fraree pr
prof
profés
ofés
of
és d
dee
Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron,
755.
V d’He
Heebr
bron, 75
bron
755
5.
5.
CARDONA, Joan Baptista, bisb
bisbe
sb
be de
d V
Vic
ic i
ic
Tortosa, 700,
0, 702.
CARDONA, Joan de, bisbe de Barcelona,
427.
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CARDONA, Joan Ramon Folc de (IV),
duc de Cardona, 345.
CARDONA, Pere de, arquebisbe de Tarragona i bisbe d’Urgell, 323.
CARDONET, Joan, frare convers profés
de Sant Jeroni de la Murtra, 213.
CARLES V, emperador, 288, 333-334, 341,
344, 384, 400, 424-425, 427, 484,
503, 537, 541, 546, 554, 632.
CARLES DE VIANA, príncep de Viana, 183,
188.
Carme, orde, 564.
Cartoixa, orde, 282, 492, 498.
Casa de Déu, monestir agustinià (Castellví de Rosanes, Baix Llobregat),
134, 205, 518.
CASAFRANCA, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 140.
CASALDÒFOL, Bernat, apotecari, 218-219,
238, 433.
CASALDÒFOL, Bernat, metge i cavaller,
219, 238, 388, 407, 428, 433-435,
437, 476-477, 490, 499, 507, 611.
CASALDÒFOL, Caterina Beneta, muller del
metge Bernat Casaldòfol, 433-435,
473, 476-477, 498-499, 612.
CASALDÒFOL, Rafael Joan, ﬁll natural del
metge Bernat Casaldòfol, 433-434,
436-437.
CASANOVES, Macià, frare de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron
d’Hebron, 618.
CASELLES, Gabriel, frare profés de Santa
Engràcia, 300.
CASS
AS
ASSIÀ
SIÀ
À, Joan, monjo i e
escriptor cristià,
225.
2 5.
22
CASTE
ASTELL
ELL, Caterina, mull
muller de Domènec
Castell,
C
Ca
stell, 145, 204, 2
211.
CAST
ASTELL
TELL, Domènec, sab
sabater, 204.
Castella,
Caste
tella, regne, 196-199
te
196-199, 210, 246, 257,
305-306,
3 5-306, 365, 369, 418, 443, 45230
453,
4 3, 488, 527, 571
45
571, 573, 597-598,
600,
6 0, 603, 609, 613, 629, 656, 662,
60
664,
664, 694, 702, 708, 712, 728, 741743,
743, 753-754, 758-7
758-759, 764, 771.
—doctor major, 334.
—prior de Sant Joan, 593
593, 609, 621, 740.
—rei, 210, 216, 277, 593,
59 629, 632.
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CASTELLAR, Bernat, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 372.
CASTELLET, Blai, 161.
CASTELLET, Pere de, bisbe d’Urgell, 517.
CASTELLNOU, castell i vila (Moià, Bages),
445.
CASTELLÓ, Joan, doctor en drets, membre del Reial Consell Civil, advocat
ﬁscal de la Règia Cort i regent la
Cancelleria, 746, 762.
CASTELLÓ, Joan, frare de Sant Jeroni de
la Vall d’Hebron, 708.
CASTELLÓ, Magdalena, benefactora de
Sant Jeroni de la Murtra, 264, 269.
CASTELLÓ, Pere, benefactor de Sant Jeroni de la Murtra, 145.
CASTELLÓ, Sadurní, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 379, 387, 452,
457, 486, 505, 529, 552, 580.
Castelló de Farfanya (la Noguera), 457.
Castelló d’Empúries (Alt Empordà),
—paraire, 148.
CASTILLO, Francisco del, donat de Sant
Jeroni de la Murtra, 605, 636, 745.
CASTRO, Joana de, benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, 513-514, 516,
516-519, 539, 566.
CASTRO, Juan de, ciutadà de Saragossa, 513.
CASTRO, Pablo de, jurista, 648.
CASTRO, Rodrigo
go de, cardenal, arquebisbe de Sevilla
evilla i bisbe de Cuenca
i Zamora, 632.
or, 405.
CATALÀ, Salvador,
Catalunya, 188-190,
-190, 192, 201,
1 232, 239,,
1,
247, 249, 274, 283, 287,, 290, 293,
29
93,
3
305, 324, 351, 402, 427,, 445,
445, 456,
45
56,
6,
508, 549, 554, 598, 604,, 656,
656, 663,
66
63,
3,
669, 695, 699, 701, 702,
2 730..
2,
—Audiència, 231,
31, 272, 293,, 325,
325, 327,
32 ,
360, 404-405,
05, 456, 476,, 548,, 763,
763
3,
773-774.
al, 286, 751.
—batlle general,
—Batllia General,
ral, 286.
—canceller de la Reial Audiència, 510,
548.
—canceller del Reial Consell, 287.

—Diputació del General, 163, 234, 239,
283, 328, 357, 358, 403-405, 437,
449, 459, 468, 487-488, 548, 548,
660, 701, 762.
—diputats, 163, 344, 593, 694, 701.
—Inquisició, 316.
—lloctinent, 160, 177.
—porter de la Diputació del General,
660.
—prior (orde de Sant Joan de Jerusalem), 434, 469.
—Reial Consell, 665.
—tresoreria reial, 403.
—virrei, 446, 452, 468, 473, 500, 585,
593, 598, 609, 621, 631, 675, 694,
700, 719, 740, 775.
CATERINA D’ÀUSTRIA, v. CATERINA MICAELA.
CATERINA MICAELA, duquessa de Savoia,
ﬁlla de Felip II, 675, 677.
Catllar, el (Tarragonès), 584.
CEBRIÀ, 231.
CERDÀ, Pere, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 212.
Cervera (Segarra), 339, 374, 414, 455,
461, 555, 570, 763.
—notari, 291.
CESSA, Elisabet, majordona de Joan Janer, rector de Montcada, 583-584,
586, 593.
CHINCHÓN, comte de, 599,
59 675.
CICERÓ, Marc Tul·li,
T
escriptor
esc
i polític
llatí, 225.
Ciudad Real, 305.
CIUR
IU
IURANA
URANA
AN
A
N , canonge de la seu de Barcelona, 374.
lo
Ciutadella
Ciuta
adella (Menorca), 665.
6
CLAP
LAPERÓS
PERÓS, 142.
CLAP
LAPERÓS
PERÓS, Beatriu, muller
mull de Joan Claperós,
p rós, 343, 356-357
pe
356-357.
CLAP
LAPERÓS
PERÓS, Joan, mercader
mercad i ciutadà de
Barcelona,
B
Ba
rcelona, 356.
CLAR
LARÀ
ARÀ, apotecari, 686.
CLA
LAR
LARAMU
LARAMUNT
RA
NT, Artal de, pr
prior i profés de
S nt Jeroni de la Vall d’Hebron,
Sa
Sant
prior de Sant Jeron
Jeroni de la Murtra,
visitador de la Corona
Coron d’Aragó, 234,
550, 562, 582-584, 586-587, 659.
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CLARAMUNT, Lluís de, senyor de la Figuera, 644.
CLARET, Joan, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 540.
CLARIANA, vídua de Simon Benet Clariana, 358.
CLARIANA, Dionís de, doctor en ambdós
drets, conseller en cap de Barcelona,
405, 522, 591.
CLARIANA, Francesc de, benefactor de
Sant Jeroni de la Murtra, 555.
CLARIANA, Francesc de, germà de Miquel
de Clariana, 736-738, 741, 751.
CLARIANA, Maria Anna, muller de Miquel
de Clariana, 732, 734.
CLARIANA, Miquel de, cavaller, ﬁll de
Dionís Clariana, benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra, 522, 540, 591592, 622, 639, 684, 713, 730, 735737, 751.
CLARIANA, Pere de, nebot de Miquel de
Clariana i ﬁll de Francesc Clariana,
736-738, 741, 751.
CLARIANA, Simó, 326, 328.
CLARIANA, Simó Benet, 358.
CLARIS, 541.
CLOS, Lluís, beneﬁciat de la seu de Barcelona, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra,
ra, 144, 168.
Clot, lo, peça dee terra (Barcelona), 405.
mte de, 610.
COCENTAINA, comte
COLL, Antoni, donat de Sant Jeroni de
la Murtra, 391.
COLLELL, Andreu,
eu, 774.
COLLS, Pere de, notari de Barc
Barcelona,
celona, 133.
COLOM, 347.
COLOMA, 153.
COLOMA, Bartomeu,
meu, benefactor
benefacttor de Sa
Sant
ant
n
Jeroni de la
a Murtra, 215,
5 223,, 231.
5,
23
31.
COLOMA, Ildefons,
ns, bisbe de B
Barcelona
arcelo
ona i
Cartagena, 775.
COLOMA, Pere, germà de Bar
Bartomeu
rto
t me
meu
u CoCoCo
loma, 215, 232.
COLOMER, Bernat,
at, frare prof
profés
fés
é d
dee Sant
Sant
Sa
Jeroni de la
a Vall
V d’Hebron
d’Hebron,, 186.
Colomer, casa (Badalona), 208, 650,
711, 720, 728, 745, 748.
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COMA, Pere Màrtir, dominic, bisbe
d’Elna, 598-599.
COMES, Andreu, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 620, 700, 727,
739, 755, 767.
Companyia de Jesús, orde, 672, 760761.
Conca de Barberà, comarca, 215.
Concabella (Pallargues, Segarra), 130,
154-155, 157, 162, 164, 171, 175,
177, 184-189, 207, 209, 213, 215216, 291, 294.
—batlle, 216.
—castell, 155-157, 182.
—església de Sant Salvador, 184.
—onzè, 168.
—senyor, 156, 273, 290, 293-294, 306,
311, 387, 681, 740, 773.
CONTICH, 187.
CONTRERAS, Cristòfor de, v. RUIZ, Cristòfor.
CORBERA I SANTCLIMENT, Riambau de,
baró de Llinars, 479.
Cordelles, col·legi de (Barcelona), 739.
CÓRDOBA, Fernando de, vicari provincial
de la Corona d’Aragó, 210, 216.
CÓRDOBA, Pedro de, frare profés de San
Jerónimo de Valparaíso, 597.
Córdova, 597.
CORNELL, Antoni, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 647, 701, 703,
744, 749.
CORNELL, Joan, germà d’
d’Antoni Cornell,
703.
70
7
03.
CORN
ORNET
NET, marit d’Antònia Cornet, 665.
CORN
ORNET
NET, Antic, 360, 405.
405
CORN
ORNET
NET, Antònia, ﬁlla de
d Francesc Pujassola
ja
i muller de Cornet, 638,
664-667.
6
66
4-667.
CORN
ORNET
NET, Berenguer, 458.
458
CORO
ORONES
ONES, Pere, negocian
negociant de Mallorca,
7
74
740.
0.
Corpus
C
orrpu
o
p s Christi,
—capellania,
—
—c
—cap
cap
a ellania, 215, 232.
CORT
ORTESOS
R ESOS, habitants d’A
d’Aguiló, 184.
CORT
ORTIT
R IT, Jeroni de, cava
cavaller, senyor de
la Morana i de Gra
Gra, 523.
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CORTIT, Onofre, cavaller, senyor de Gra,
772.
CORTS, benefactora de Sant Jeroni de la
Murtra, 211.
CORTS, Jaume, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 391, 423, 562, 580.
COSME I DAMIÀ, cardenal de Sant, 356.
COSTA, Pere, doctor i ciutadà de Barcelona, 350, 374.
Cotlliure (Rosselló), 632.
—convent, 560.
—monestir (Sant Domènec de Cotlliure), 558-560.
—prior, 559-561.
COVES, advocat de Cervera, 763.
CREIXELL, Vicenç, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 138.
Creu de fra Antoni, lloc de Sant Andreu
de Palomar, 760.
Creu del Duc, parcel·la de terra plantada
de vinya (Badalona), 608.
CUÉLLAR, marquès de, 401.
Cuenca,
—bisbe, 632-633.
CUPÍ, Miquel, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 203, 219.

D
DAGUÍ, Antoni, capellà, 215, 232.
DALMAU, Lluís, pintor, 144.
DARAS, Joan, frare
are profés de Sant Jeroni
de la Murtra,
ra, 139.
Dauder, mas (Badalona),
Badalona), 20
208.
08.
de Sant JeJee
DAVIU, Llorenç, prior i profés de
roni de la Murtra, prior
or de Sa
Sant
ant
n
Jeroni de la
aV
Vall d’Hebron
on i de Sa
San
an
Jerónimo de Guisando,, visitador
visita
t do
ta
dorr
general de la Corona d’Aragó,
d’A
Aragó
ó, de
Portugal i d’Andalusia, 23
230,
30,, 3
394,
394
9 ,
94
553, 556, 573, 575-576,, 614,
614,
4, 617617
6
17
7618, 645, 684-685, 694,, 701,
701, 708708
8709, 715-716,
16, 719-723,, 725,
725
2 , 736,
736,
73
6,
6,
743, 747-750,
50, 753-757, 759, 762,
764, 775.

deﬁnidor (jerònims), 190, 198, 243,
295-296, 317-319, 368, 422, 429,
464, 471, 721-722.
deﬁnitori (jerònims), 246, 318, 319,
451, 454, 459, 530, 587, 614, 644,
720-723, 728.
Dènia (València), 165.
DESCOLL, Jerònima, v. SETANTÍ, Jerònima.
DESCOLL, Pere, 161.
Descortey, casa (Sant Pere de Ribes,
Garraf), 161.
DESPRATS, Aimeric, donzell de Tarragona, 272.
DESVALLS, cavaller, 761.
DESVALLS, Pere, benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra, 178.
DEVESA, Gabriel, notari de Barcelona,
346.
DEZA, Pedro de, cardenal i jurista, 621,
624, 627.
DOLÇ, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 421, 460.
DOMÈNECH, Francesc, prior i profés de
Santa Maria de la Murta i vicari
provincial de la Corona d’Aragó,
174, 185.
DORCA, procurador de Sant Jeroni de la
Murtra, 350.
DORIA, Giovanni Andrea,
Andr
príncep de
Melﬁ, 632, 680-681
680-681.
DORIA, Marcello, capità genovès, 621.
DOT, Joan, notari reial, 435.
DUAR
UARTE
ART
RTE, donat de San
Sant Jeroni de la
M
Mu
Murtra,
rtra, 564.
DURA
URALL
ALL
L , Galceran, bene
benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra
Je
Murtra, 432.
DUSA
USAI
AI, 398.
E
Ebre,
Ebr
bre,
e riu, 717.
EIXE
IXERRAT
IX
XER
RRA
AT, tia de Jeroni Eixerrat, benefactora de Sant Jeroni
Jeron de la Murtra,
595.
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EIXERRAT, Jeroni, beneﬁciat de la seu de
Barcelona, nebot de Joan Eixerrat,
595.
EIXERRAT, Jerònima, muller de Perot
Eixerrat, 432.
EIXERRAT, Joan, advocat de Sant Jeroni
de la Murtra, conseller de Barcelona,
424, 456, 555, 595.
EIXERRAT, Perot, mercader, 424, 432.
EIXIMENIS, Francesc, escriptor framenor,
bisbe d’Elna, 181, 195.
ELIONOR D’ÀUSTRIA, reina de França, 424.
Elna (Rosselló).
—bisbat, 598.
—bisbe, 145, 387, 500, 599, 735.
Empordà, comarca, 459, 470, 480,
653, 727.
ENDE, Reginald, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 142, 166, 168,
173, 195, 202, 244.
ENRIC, cardenal i rei de Portugal, 629670.
ENRIC IV, rei de Castella, 210, 216.
ENRÍQUEZ, Aldonza, duquessa de Cardona, 345.
ERILL, baronessa d’, 460, 479.
ERILL, Joana d’, v. ARENY, Joana d’.
ERILL I QUERALT, Acard d’, 417, 720.
ESBERT, Bernat,, 424.
ESCUDER, Jaume,
me, notari de Girona,
204.
Església Catòlica,
ca, 438, 629, 678, 734.
Espanya, 305, 503, 623, 629, 632, 635,
699.
—rei, 288, 307,, 333, 632, 67
675.
—reina, 632.
convers
rs profés d
dee
ESPASA, Damià, frare conver
Sant Jeronii de la Murtra
Murtra,
ra, 322..
ra
ESPÉS, llinatge, 574.
ESPÉS, Guerau d’, 158, 164..
ESPINAR, Juan del, frare prof
profés
offés
és de San
San
Lorenzo del
el Escorial, 61
613,
613
13,
3, 6
638,
38
8,
639.
are profés de Sant
S nt
Sa
n JJeroni
eron
er
on
ni
ESPRIU, Salvi, frare
de la Murtra,
ra, 264.
ESQUERIT, Arnau,
u, 160, 177.
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ESTADA, Salvador, orguener, 712, 717.
ESTELA, Elisabet, muller de Francesc
Estela, 404-405.
ESTELA, Francesc, ciutadà de Barcelona,
394, 397-398, 402-407, 424, 428,
436.
ESTELA, Guillem, germà de Miquel Estela, 404-405.
ESTELA, Joaquim, ﬁll de Francesc Estela,
402-403.
ESTELA, Miquel, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 220, 230, 234235, 316, 331, 333-334, 339, 353,
361, 363, 369-370, 379, 391, 394,
397, 401-408, 421.
ESTELA, Miquel Galceran, v. ESTELA,
Miquel.
ESTEVE, sant, diaca i protomàrtir cristià,
534, 744.
ESTEVE, Tomàs, ﬂassader, 432, 449.
EUSEBI DE CREMONA, sant, deixeble de
sant Jeroni, 181.
EVARIST, sant, papa, 323.
EZQUERRA, Jaime, germà de Jeroni Ezquerra, 719.
EZQUERRA, Jeroni, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra, prior de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, Sant Jeroni de Cotalba i de Nuestra Señora
de la Esperanza, 153
153, 588-589, 627,
641, 648, 687, 705
705, 707-708, 716,
719-721, 755, 766, 771.
EZQUERRA, Pedro, pare de Jeroni Ezq
qu
querra,
erra, 705.

F
FALC
ALCÓ
CÓ, Llàtzer, frare con
convers profés de
Sant
S
Sa
nt Jeroni de la Mu
Murtra, 726, 755756.
7
75
6.
Falset
Fallse
s t (Priorat), 354, 364.
3
ANER
AN
ER, Joan, notari de B
Barcelona, 275.
FANE
FAVA
AVARA
VARA
R , Jaume, hortolà, 436.
FEBRER, Gueraua, mare de Joan Febrer,
151.
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FEBRER, Joan, prior i profés de Sant Jeroni de la Murtra, 129-130, 136, 154.
FEBRER, Pere, prior i profés de Sant Jeroni de la Murtra, 139, 151, 175, 187,
189, 194, 201, 207, 210, 212-213.
FELIP II, rei de Castella, Portugal i Aragó,
277, 288, 449, 537, 546, 554-555,
562, 586, 593, 599, 613, 629, 632,
645, 658, 670, 675, 702.
FELIP III, rei de Castella, Portugal i Aragó, 645, 677.
FELIU, Joan, prior i profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 180, 201, 214, 220,
227, 234-235, 241-242, 259, 264,
267, 272, 277, 280-281, 406.
FEMADES, Macià, prior i profés de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 743, 753,
766.
FENOLLEDA, marit d’Isabel Fenolleda,
215.
FENOLLEDA, Isabel, 215.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Diego, marquès
de Comares i duc de Cardona, 606.
FERNÁNDEZ MANRIQUE, Antonio, ﬁll de
Juan Fernández Manrique de Lara,
rector de Salamanca, canonge de
Toledo, 473.
FERNÁNDEZ MANRIQUE DE LARA, Juan,
marquès d’Aguilar de Campóo i
virrei de Catalunya,
atalunya, 472, 488, 500.
Ferran (Estaràs,
s, la Segarra), 372.
rare profés de Sant Jeroni
FERRAN, Rafel, frare
de la Murtra,
ra, 207.
FERRAN I, emperador
rador de l’Imp
l’Imperi
mp
mper
perri rro
romaomamama
nogermànicc i arxiduc d’Àustria,,
632.
7.
FERRAN I, rei dee Nàpols, 177.
FERRAN II el Catòlic,
atòlic, rei d’Aragó,
d’Ar
Aragó, 130,
Ar
13
30,
0,
176, 178, 183,
83, 210, 216,, 222,
222, 230,
23
30,
233-234, 238,
38, 246, 249,
249
9, 255-256,
255--25
256,,
273, 285-286,
86, 288, 298-299,
298
8-2
- 99
9 , 30630
06308, 316, 328, 336, 341,, 346,
346
6, 546,
54
46
6,,
554.
FERRANDIS D’HÍXAR
XAR, Margari
Margarida,
ida
d , mu
m
muller
ull
ller
ll
de Felip Joan
an Roger d’Erill, 258.
FERRANDO, 436.

FERRAZ, Jeroni, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 501, 542, 555.
FERRER, 187.
FERRER, tresorer de Ferran II, 307.
FERRER, Andreu, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 339.
FERRER, Antoni, apotecari, 499.
FERRER, Bartomeu, regent de la tresoreria reial de Catalunya, 403.
FERRER, Bernat, 161.
FERRER, Eulàlia, muller de Bartomeu
Ferrer, 402-406.
FERRER, Franci, 161.
FERRER, Guim, 161.
FERRER, Jaume, causídic, 223.
FERRER, Jaume, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 391, 431, 464,
500, 505, 529, 540, 544, 546, 553,
603, 611, 618-619.
FERRER, Jaume, sotsveguer d’Igualada,
593.
FERRER, Miquel, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 391, 431.
FERRER, Miquel de, prior de Catalunya
de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, 434.
FERRERES, Gaspar, 178.
FERRIGINAL, Miqueleta, benefactora de
Sant Jeroni de la Murtra,
Mu
180, 232.
FIENNES, senyor de, 333
333.
Figuera, la (Vilanova de l’Aguda, la
Noguera).
—senyor, 644.
FIGU
IGUERES
IG
GUER
ER
E
ERE
R S, Francesc, 357
357.
Flandes,
Fland
nd
des, 288.
—roure,
—rou
ure, 242, 396, 422, 428.
LANDES
NDES, Gilibert de, ffrare de Santa
FLAN
E
En
Engràcia,
gràcia, 366, 372
372, 422.
FOGA
OGASSOT
ASSO
S T, Joan, notari de Barcelona,
234.
2 4.
23
Foix,
x,, comtat (França), 444.
FOLC
LC
C, Pere, notari de Barcelona,
B
137.
FON
ONOLL
ONO
ONOL
NOLL, Gabriel, frare profés de Sant
JJeroni
Je
roni de la Murtra,
Murtra 139.
FONOLL, Jaume, 299, 30
306.
FONOLL, Joan, apotecari
apotecari, 436, 685.
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FONOLL, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 379, 387, 399, 401,
444, 464.
FONT, Àngela, muller de Pau Font, 664666, 668.
FONT, Antoni, prevere, 521.
FONT, Joan, mestre de cases, 313.
FONT, Pau, 665.
FONTANA, Bernat, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 372.
FONTANA, Guillem, escrivà del rei, 137,
145.
FONTANET, Elisabet, de Montcada, benefactora de Sant Jeroni de la Murtra,
586.
FONTANET, Josep, habitant de Reixac,
692.
FONTARNAU, Francina, mare o madrastra
de Gaspar Fontarnau, 340.
FONTARNAU, Gaspar, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 280, 302-304,
310, 321, 327, 331, 337, 339-340,
349-351, 353, 364-366, 369-370.
FONTARNAU, Pere, mercader de Vic i pare
de Gaspar Fontarnau, 327, 340.
FORÉS, Tomàs, ermità de Santa Maria
de Montserrat, 703.
FORN, Damià, habitant de Tous, 772.
Fraga (Osca), 170.
FRANCAVILLA, duc
uc de, 598.
França, regne, 424, 444, 454, 620, 657,
692, 758.
—rei, 424.
—reina, 424.
FRANCESC, sant, orde, 361, 466
466,
6, 564, 579.
FRANQUESA, Jaume,
ume, notari d
d’Igualada,
’Igualad
da,
323, 338, 351.
FRANQUESA, Miquel,
quel, notari de
de BarceloBarccellona, 252.
FRIGOLA, Bernat,
at, benefactor
orr d
dee Sa
Sant
ntt
Jeroni de la
a Murtra, 259.
9.
9.
FUENTES, Cristóbal
bal de, secretar
secretari
ari
ar
ri de
d
del
el vi
virr
virrei
rrei
rr
ei
Manrique de Lara, 696..
FUENTES, Gracia
a de, muller d
dee Jo
JJoan
an d
an
dee
Castro, 513.
3.
FUENTES, Joan de, ermità de Santa Maria
de Montserrat,
rrat, 702.
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FUENTES, Rafael de, frare profés de Santa
Engràcia, 421.
FUSTER, Gabriel, 436.
FUSTER, Guillem, profés de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron i prior de Sant
Jeroni de la Murtra, 263, 267, 271,
442.
FUSTER, Joan, batlle de Tous, 525.
FUSTER, Joan, capellà de Tous, 704, 704,
705, 712.
FUSTER, Mateu, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 207.
FUSTER, Miquel, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 354.

G
GABRIEL, donat francès de Sant Jeroni
de la Murtra, 706.
GAIETÀ, ﬁlòsof i teòleg italià, 566.
GALIENO, Filippo, mercader, 491.
GALVE, comte de, 599.
Gandia (València), 187, 562, 568-569,
602-603, 771.
—duc, 165.
—duquessa, 569.
GARAU, fuster, 343.
GARAU, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra
Murtra, 136.
GARBELLER, Miquel Galceran,
Galc
frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, hoste
de San Bartolomé de Lupiana, 319,
48
4
486,
86, 536-537, 541, 588, 618-619,
63
6
636,
36, 683, 726.
GARC
ARCIA
CIA
I , 703.
GARC
ARCÍA
CÍA
Í , doctor major de Castella, 334.
GARC
ARCIA
CIA
I , Joan, prior de Sant Jeroni de
Cotalba,
C
Co
talba, 196.
GARC
ARCÍA
CÍA
Í , Rodrigo, cavalle
cavaller castellà, 335.
GARG
ARGANTERA
GANTERA, Margarida
Margarida, criada de Caterina
te
Benet Casald
Casaldòfol, 476-477,
498-499,
4 8-499, 507, 612.
49
ARRETA
A
ARRE
AR
RRETA
T , Pere, frare de Sant Jeroni de
GARR
la Vall
V d’Hebron
d’Hebron,, 648.
64
GARRIGA, Andreu, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra,
Murtra 138.
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GARRIGA, Pere, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 588-589, 616,
641, 647, 670, 688, 703, 709, 716,
725, 738, 743, 752-753, 755-756,
772.
Garrofer, el, peça de terra (Sant Andreu
de Palomar), 760.
GASULL, àlies CUC, hortolà, marit d’una
cosina germana del frare Jaume
Ferrer, 500.
GAVALDÀ, Antoni, frare convers profés
de Sant Jeroni de la Murtra, 364,
457, 564, 580.
GAVALDÀ, Jaume, frare convers profés
de Sant Jeroni de la Murtra, 354.
GAVRE, comte de, 333.
GEDEÓ, capitost israelita, 265.
GELONC, Janot, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 510.
general (jerònims), 196, 210-211, 216,
238, 241, 243, 254, 261, 296, 299,
301, 310, 317-321, 337, 342, 361,
365, 369, 371, 375, 377, 383, 407,
428-429, 436, 438-439, 441-442,
459, 481-482, 528-529, 531, 549550, 552, 563, 569, 582, 584-585,
587, 599-600, 602, 607, 612, 616618, 644, 646, 658, 660, 664, 666,
687-688, 708,
08, 714-716, 720, 722725, 728, 741-742, 747-748, 753755, 766, 771.
Gènova (Itàlia),
), 342, 621.
GENOVÈS, Berenguer,
nguer, frare profés de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 379,
9,, 400,
40
00
0, 532.
5 2.
53
GENOVÈS, Jaume,
me, 398.
GENOVÈS, Salvador,
ador, habitant
ntt de Tous
Tous,
us
us
us,
535.
GENOVÈS DE LA VOLT
OLTA
LTA, habitant
n de To
Tous,
ou
uss,
s,
337.
GERSON, Joan, teòleg i escript
escriptor
ptor asc
pt
ascètic
scèt
sc
è icc
èt
francès, 501.
1.
GIBERT, taverner,
r, 239.
GIBERT, Miquel,, frare convers
converrs pr
p
profés
offés d
dee
a, 49
94
4,, 755.
755
5.
Sant Jeronii de la Murtra
Murtra,
494,
GIBERT, Pere, beneﬁciat de la seu de
Barcelona, 145.

GIBERT, Vicenç, doctor del Reial Consell,
325-327.
GILABERT, 703.
GILI, saurí, 577-578.
GILI, Pere, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 455, 490, 495, 533.
GINEBRET, Dalmau, notari de Barcelona, 409.
GINEBRET, Joan, notari de Barcelona,
147, 203, 252, 270.
GINESTAR, Josep, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 563, 767.
Girona, 184, 230, 656.
—bisbat, 305, 331, 455, 506, 588, 716.
—bisbe, 567.
—notari, 204.
—pedra, 230, 656, 716.
GIRONA, Pere, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 207.
GOCIANO, comte de, 210.
Goda, la (Argençola, Anoia), 639.
GÓMEZ, Joan, v. URGELL, Joan d’.
GOMIS, doctor, 326, 328.
GOSSET, Francesc, 215, 232.
Gra (Torrefeta i Florejacs, Segarra), 130,
154, 157, 160, 164, 171, 272-273,
275, 772.
—castell, 155-157, 182, 217, 273-275,
523.
—senyor, 156, 273, 523
523-524.
camaldulenc i canonisGRACIÀ, monjo camaldu
ta, 571.
Granada, 493, 621.
—monestir
—
—m
—mon
mon
o estir (San Jerón
Jerónimo el Real),
529, 537.
52
—president
—pre
resident de la Chancillería,
re
Chan
621.
Gran
nadella (les Garrigu
Granadella
Garrigues), 494.
Granollers
Gran
nollers (Vallès Oriental),
Orien
523, 542,
6
63
632,
2, 692.
GRASS, Joan, profés de S
Santa Maria del
C
Ca
Carme
rme de Barcelona
Barcelona, 294, 324-326.
Grècia,
Grèc
Gr
èccia, 319.
REGORI
REG
EG
EGO
ORI, sant, papa, 22
225, 225, 744.
GR
GRE
REGORI
REG
E ORI XIII, papa, 62
623, 625, 629.
GRIBAU, Valentí, 436.
GROS, Francesc, tragine
traginer, 681.
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Guadalupe (Cáceres).
—apotecari, 527.
GUADALUPE, Alonso de, prior i profés de
Nuestra Señora de la Estrella, prior
de Sant Jeroni de la Murtra, visitador general de la Corona d’Aragó,
418, 438, 441, 443, 452, 460, 582.
GUALBES, baronessa de, benefactora de
Sant Jeroni de la Murtra, 425.
GUALBES, Galceran Agustí de, prior i profés de Sant Jeroni de la Murtra, prior
de Santa Engràcia de Saragossa i de
Santa Maria de la Murta, visitador
general de la Corona d’Aragó, 159,
242-243, 245, 260, 263, 265, 267,
272, 276, 279-280, 282, 287, 295297, 300-301, 305, 310, 312-313,
316, 318-322, 324, 337, 339, 352355, 362, 364-365, 369, 372-374,
387, 420, 442, 461, 484.
GUALBES, Isabel de, benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, 145.
GUALBES, Joan, doctor en drets, 284.
GUALBES, Serena de, 163.
GUALBES DE BONAVENTURA, llinatge barceloní, 279.
GUALBES I DE SANTCLIMENT, Ferrer de,
donzell de Barcelona, 479.
GUÀRDIA, Antoni,
ni, benefactor de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 152.
Guàrdia de Montblanc,
ntblanc, v. Guàrdia dels
Prats.
Guàrdia dels Prats
rats (Montblanc, la Conca de Barberà),
erà), 331.
GUARDIOLA, Joan
n Benet, llibreter,
llib
breter, 586,,
596.
GUARDIOLA, Rafel,
el, frare profés
proffés de Sa
Sant
ant
n
Jeroni de la
a Murtra, 339,
9 346.
GUASSÓ, Bernardí,
rdí, frare prof
profés
fés de Sa
Sant
ant
Jeroni de la
a Murtra, 267.
7
GUERRERO, Francisco,
ncisco, comp
compositor
pos
osit
itor ccas
casas-as
tellà, 630.
GUILLEM, mestree de cases, 432.
43
32.
2.
GUILLEM, Joan, frare conver
convers
rs pr
prof
profés
offééss d
dee
Sant Jeronii de la Murtra, 379.
GUINARD, Jeroni,
i, doctor en ambdós drets
i ciutadà dee Barcelona, 405.
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Guissona (Segarra), 311, 353.
—oﬁcialat, 224.
Gumiel de Izán (Burgos), 605.

H
HERRERA, Juan Bautista, arquitecte renaixentista castellà, 728.
HOMS, Joan, mercader, 586.
HONORAT, sant, arquebisbe d’Arles, 178.
Hospital d’en Colom (Barcelona), 132.
Hospital de la Santa Creu (Barcelona), 132, 172, 215, 245, 500, 596,
655, 719.
Hospital de Sant Sever (Barcelona),
531.
Hospital General de Barcelona, v. Hospital de la Santa Creu.

I
ICARD, Comtesina d’, baronessa de Queralt, 536.
ICARD, Elionor d’, benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, 425.
ICART, Joan d’, batlle general de Catalunya, 751.
IDIÁQUEZ, Juan de, secretari
secre
i conseller
de Felip II, 675.
Igualada (Anoia), 163, 177, 249, 265,
338, 594.
—consellers,
—co
—c
—con
on
nsellers, 491.
—notari,
—not
otari, 323, 351.
ot
—sottsveguer, 593.
—sotsveguer,
Imperi
Imper
eri Romano-germànic,
er
Romano-germà
632.
Índies,
Índies
es, 681.
INNO
NNOCENCI
OCENCI III, papa, 18
181.
Inqui
Inquisició,
uisició, 558.
ui
ISABEL
E I la Catòlica, reina
EL
rei
de Castella,
2
21
210,
0, 256-257, 285.
ISAB
SABEL
S
A EL
AB
E CLARA EUGÈNIA, duquessa
du
de Brab nt i comtessa de Flandes,
ba
F
bant
ﬁlla de
Felip II, 677.
ISIDOR DE SEVILLA, sant, bisbe de Sevilla
i doctor de l’Església,
l’Esglési 225.
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Itàlia, 177, 305, 400, 564-565, 638, 659.
IU, sant, jurista, 248, 275.
J
JANER, casa d’en (Santa Coloma de
Gramenet), 566.
JANER, Joan, habitant de Santa Coloma
de Gramenet, 522.
JANER, Joan, rector de Santa Engràcia
de Montcada, 487, 492, 496, 512,
534-535, 583, 586, 593.
JANER, Pere, notari de Barcelona, 361,
415, 433, 435-436, 456, 476.
JAUME, Bernardí, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 229, 305, 310,
331, 364, 369, 379.
JAUME II, rei d’Aragó, 286.
JAUME D’ARAGÓ, comte d’Urgell, 154, 160,
171, 272.
JERONI, sant, escriptor i pare de l’Església, 181, 308, 684, 754.
—cofres, 346.
—ermitans, 197.
—ﬁgura, 399, 651.
—frares, 519.
—hàbit, 607.
—imatge, 703, 752, 754.
—orde, 475, 676.
76.
—religiós, 733.
JERONI, Gabriel,
l, frare profés de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 322.
JERONI, Jaume, frare profés de
de Sant
Sant
n JJeeroni de la Murtra, 242.
JESUCRIST, 255, 340, 354, 470,
470
0, 518, 558,
558
58,
58
8
635.
—imatge (Sant Crist de San
Sant
nt Jeroni
ni d
dee
la Murtra), 143-145.
és de Sa
Sant
ntt
JOAN, Antoni, prior i profés
Jeroni de la
a Murtra, pro
profés
ofé
f s de S
San
an
Lorenzo dell Escorial, 225,
5, 3
364,
64 37
64
64,
372,
72
2,,
387, 426, 441, 444, 448448-450,
8-45
8450
45
0, 4
0,
45858
8459, 461, 466, 468-469,, 47
472,
72,
2, 4
476,
76
6,
480, 485-486,
86, 488, 491, 497-498,
500, 523, 526-527, 529, 552-553,

555, 569, 580-582, 587, 613-614,
638-639.
JOAN, Benet, notari de Barcelona, 448.
JOAN, sant, profeta, 481.
—imatge, 654.
—passió, 471.
JOAN II, rei d’Aragó, 142, 160, 170, 176178, 183-184, 188, 205, 209-210,
225, 231, 233, 259, 307.
JOAN II DE LORENA, duc de Lorena i
lloctinent a Catalunya del rei Renat
d’Anjou, 184.
JOAN CRISÒSTOM, sant, bisbe, pare i doctor
de l’Església, 225, 566.
JOAN D’ARAGÓ, comte de Ribagorça, virrei
de Catalunya, 273.
JOAN DAMASCÈ, sant, predicador i teòleg
grec, 565.
JOAN EVANGELISTA, sant, apòstol, 427,
481.
JOANA D’ARAGÓ, ﬁlla natural del rei Ferran II, 271.
JOFRE, Pere, 161.
Jorba (Anoia), 249.
JORBA, Gaspar, metge, 145.
JORBA, Lluís, notari de Barcelona, 557,
576, 597, 611, 628, 691.
JORBA, Miquel, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 267.
JORDÀ, Guillem, notari de Barcelona,
149.
JORDI, esclau, 162.
JORDI, sant, màrtir cr
cristià oriental,
211.
2 1.
21
JOSA, Pere, prior i profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 311, 370, 379, 391,
393,
3
39
3, 406, 421, 430430-431, 438, 441,
446,
44
4
46, 490.
OVELLS
ELLS, Francesc, nota
notari i ciutadà de
JOVE
Barcelona,
B
Ba
rcelona, 349, 374
374.
JOVE
OVER
ER, benefactora de Sa
Sant Jeroni de la
M
Mu
Murtra,
rtra, 522.
JU
UDES
DES
ES, apòstol de Jesús
Jesús, 502.
JULI
ULIÀ
L À, Jaume, frare profés
profé de Sant Jeroni
de la Murtra, 175.
Juliana, nau, 660.
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JUNYENT, cavaller domiciliat a Barcelona, 574, 596.
JUSTINIÀ, sant, apologista i màrtir grec,
554, 728.

L
LANNOY, Charles de, virrei de Nàpols,
333.
LARA Y GIRÓN, Manrique de, comte de
València de Don Juan, virrei de Catalunya, 694, 697, 701, 703, 712.
LART, Franxoia, muller de Joan Lart,
208.
LART, Joan, pagès de Tiana, 208.
Lectoure (França), 454.
LEMOSÍ, 427.
LEÓN, Gaspar de, frare profés de Nuestra Señora de la Victoria, 600, 614.
LEONARD, mestre de cases, 252.
LEU, Gaspar, 746.
LINARES, Diego de, prior i profés de San
Jerónimo el Real (Granada), prior
de Nuestra Señora de la Piedad,
494, 529.
LIRA, Nicolau de, exegeta bíblic, franciscà, 214, 225.
Lisboa (Portugal).
al).
—arquebisbat, 678.
Llacuna, la (Anoia),
noia), 524-525.
Llagostera (la Selva), 305.
LLEDÓ, candelerr de cera de Barcelona,
771.
LLEDÓ, Antoni, habitant de Badalona,
B dalona,,
Ba
729.
Lledó, pedrera d’en (Badalona),
(Badalon
ona), 729.
on
72
29.
9.
Lleida, 356, 394,
94, 677, 703, 725.
725.
—bisbe, 567.
—cavaller, 409..
—ciutadà, 409..
Lleó, golf de, 632.
Llinars (Vallès Oriental).
—senyor de, 479.
79.
LLOBET, Damià,, capellà, 360.
LLORENÇ, Jaume,
me, frare profés de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 372.
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LLORENÇ, Lluís, beneﬁciat de Sant Pere
de les Puelles, 740.
LLORENÇ, sant, diaca i màrtir romà, 534,
614, 664, 744.
LLORIS, Joan Dimes, bisbe de Barcelona
i d’Urgell, 625, 693.
LLULL, Ramon, escriptor, ﬁlòsof, místic
i missioner, 728.
LOMBARDI, Baptista, 458.
LOMBART, Joan, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 444.
LOMELINO, Joan, mercader, 491.
LONGARES, Miquel de, vicari de Santa
Engràcia, 438.
LÓPEZ, Luis, escriptor castellà, 757.
LOPIS, Pere, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 305.
LORDAT, de, segon marit d’Elisabet Estela, 404.
LORDAT, Isabel de, v. ESTELA, Elisabet.
LUNA, Violante de, muller de Guillén
de Palafox, 258.
LUNES, Joan, notari de Barcelona, 386,
476, 515, 517.

M
MAÇANET, batlle de Barc
Barcelona, 144.
Madrid, 300, 609, 652, 658, 662, 664,
671, 679-681, 694, 699.
—mercader, 613.
—prior (San Jerónimo el Real), 659,
66
6
664.
64.
MADRIG
ADRIGAL
RI AL, benefactor de Sant Jeroni de
la Murtra, 222.
MAGR
AGRE
RE, habitant de Tous,
Tou 388.
MAI, Joan, doctor del R
Reial Consell i
rregent
re
gent de la Reial C
Cancelleria, 160,
182.
1
82.
MAIÀÀ, Francesc, frare p
profés de Sant
JJeroni
Je
roni de la Murtra
Murtra, 248.
MAIG
AIG
G, Andreu, frare profé
profés de Sant Jeroni
d la Murtra, 220.
de
MÁLAGA, Andrés de, frar
frare profés de San
Jerónimo el Real (G
(Granada), 621,
625, 627-628.
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MALET, benefactor de Sant Jeroni de la
Murtra, 230.
MALLA, Felip, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 145, 233.
Mallén (Saragossa), 331.
MALLOL, prior de Sant Domènec (Cotlliure), 559.
Mallorca, 205, 588, 592, 725, 730, 738.
—negociant, 740.
MANEGAT, Jeroni de, canonge de la seu
de Barcelona, doctor i canceller del
Reial Consell de Catalunya, 287.
Manresa (Bages).
—convent de predicadors, 225.
—ermita de Sant Pau, 181.
MANRIQUE DE LARA, Francisca, duquessa
de Cardona, 345.
MANRIQUE DE LARA, María, cambrera major de l’emperadriu Maria d’Àustria,
633.
MANUEL, cavaller, 335.
MANYÀ, Baldiri, vicari de Sant Pere de
Reixac, 459, 462.
MARC, esclau de Rodes, 163.
MARCER, Antoni, mestre de cases, 313.
MARÇAL, Arnau, burgès de Perpinyà, 156.
Mare de Déu de la Mercè, monestir
mercedari (Barcelona), 131.
ÀUSTRIA, arxiduquessa
MARGARIDA D’À
d’Àustria, religiosa, 634.
MARIA, reina d’Aragó,
’Aragó, 158, 161, 177,
273-274, 776.
76.
MARIA, santa, mare de Jesús, 152, 255.
—imatge, 269.
—missa, 622.
—oﬁci, 271, 419.
19.
dee l’Impe
l’Imperi
p ri
pe
ri
MARIA D’ÀUSTRIAA, emperadriu d
Romanogermànic
rmànic i arxiduquessa
arx
xiduqueessa
sssa
d’Àustria, 632.
MARLÈS, 323.
MAROT, Jaume, mercader, 40
401.
01..
MARQUÈS, Joan,, benefactor d
dee Sa
S
Sant
ant JJe
Jeeroni de la Murtra, 500.
MARQUÈS, Joan,
n, frare profés
éss d
dee Sant
Sant
Sa
Jeroni de la
a Murtra, 311.
MARQUILLES, Francesc,
ancesc, advocat, 160.

MARQUINA, Diego de, majordom de Santa
Maria de Montserrat, 703.
MARROQUI, Pere, prior de Santa Caterina
de Barcelona, 132.
MARRUF, Damià, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 269, 280, 298299, 306-307, 316, 328, 341-343,
346, 461, 483-485, 491.
MARTA, santa, 303, 377.
MARTÍ l’Humà, rei d’Aragó, 776.
MARTÍ, Benet, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 391.
MARTÍ, Macià, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 421, 448, 513, 553,
562, 566, 570, 583, 588, 604, 619.
MARTÍ, Pere, rector de Santa Perpètua
de Mogoda, 149-151, 179, 191, 223.
MARTÍNEZ, Braulio, frare profés de Santa
Engràcia, 617-618.
Martorell (Baix Llobregat), 134, 412.
—castell, 412.
MARTORELL, Jaume, prior i profés de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 186.
Martorelles (Vallès Oriental), 523.
MAS, habitant de Tous, 388.
Mas, can, masia (Badalona), 672.
MAS, Caterina, muller de Sebastià Mas,
519-520.
MAS, Francesc, prior de Sant Jeroni de
la V
Vall d’Hebron
d’Hebron,, 7
716, 723.
MAS, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 311.
MAS, Lluís, cosí germà d’Agustí
d
Sumes,
557.
55
MAS, Sebastià, ﬁll de Sebastià
S
Mas i
Caterina,
C
Ca
terina, 519-520.
MAS, Sebastià, pagès, 519.
5
MASC
ASCARÓ
CARÓ, madrastra de Pere Mascaró,
349.
3 9.
34
MASC
ASCARÓ
CARÓ, Miquel, germ
germà de Pere Masccaró,
ca
ró, 348.
MAS
ASCARÓ
ASC
ARÓ, Miquel, pare de Pere Mascarró,, 349.
ró
MASC
ASCARÓ
A
SCA
ARÓ, Pere, frare profés
pro
de Sant Jeroni de la Murtra, 331, 337, 348349, 369.
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MASCARÓ, Pere, sabater, 349.
MASDEMONT, Francesc, notari de Perpinyà, 347.
Mataró (el Maresme), 461, 490, 542,
553, 645, 660, 674, 701, 710, 730,
750.
MATES, mestre, 382.
MATES, pintor, cunyat de Narcís Vergés,
651, 689.
MATEU, Joan, familiar de Pere Mateu,
539.
MATEU, Pere, beneﬁciat de Santa Maria
del Mar, 517, 539, 566.
MATEU, Rafel, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 372.
MATXÍ, mestre de cases de Barcelona,
730.
MAXIMILIÀ II, emperador Romanogermànic i arxiduc d’Àustria, 632.
MAYÀ, Antoni, mercader, benefactor de
Sant Jeroni de la Murtra, 145.
MEDINA, Gaspar de, frare profés de Santa
María del Parral, 526.
MEDIONA, Nicolau de, notari de Barcelona, 146.
MEJÍA, Pedro, escriptor i historiador
castellà, 485.
MELFI, príncep de, 680.
MÉLITO, príncep,
p, de 598.
Menorca, illa, 665, 667.
MERLÈS, Guillem
m Ramon de, cavaller i
senyor de Sant
ant Guim de la Rabassa,
215-216.
Mèxic.
—arquebisbe, 725.
MICÓ, Francesc,, doctor en medicina,
meedi
d cina, bebe
nefactor de Sant Jeroni dee lla
a Murt
Murtra,
trra
a,
499, 526, 611-612, 639,, 681.
San
nt Jeroni
Jero
oni
n de
de
MICÓ, Huguet, donat de Sant
la Murtra, 605.
Milà (Itàlia), 767-768.
67-768.
i, notari de Ba
Barcelona,
arc
rcel
elon
el
ona
on
a,
MIQUEL, Antoni,
150.
MIQUEL, Bernat,
t, notari de Ba
Barc
Barcelona,
r el
rc
elon
lon
o a,
157.
MIQUEL, Joan, notari de Barcelona, 356.
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MIQUEL, Pere, frare convers profés de
Sant Jeroni de la Murtra, 454, 533,
564, 571, 619.
MIR, Joan, 566.
MIR, Salvador, 208.
MIRABAL, Simó P., mercader, 170.
MIRALDA, Joan, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 145.
MIRALLES, Joan, arquebisbe de Tessalònica, 418, 432, 446.
MIRANDA, bastaix de Barcelona, 270.
MIRANDA, Joana, muller del bastaix Miranda, benefactora de Sant Jeroni
de la Murtra, 270.
Miranda, la, parcel·la de terra (Badalona) propera a Sant Jeroni de la
Murtra, 590, 709, 718.
—creu de la, 608.
MIRANDA, Luis de, prior i profés de
Nuestra Señora de la Estrella, 714,
723.
MIRANDA DEL CASTAÑAR, comte de, 675,
694, 700.
MIRÓ, Francesc, prior de Santa Maria
de la Murta i de Sant Jeroni de
Cotalba, 213, 247.
MIRÓ, Gabriel, canonge de la seu de
Barcelona, 278.
MITJANS, Antoni, 566.
MITJAVILA, Pere de, rect
rector de Ripollet,
148.
MÒDICA, comte de, 291291-292.
MODOLELL, Joan, notari de Barcelona,
358.
35
3
58.
Moià
à (Bages).
—vegueria,
—veg
gueria, 445.
X, Joan, nebot de P
Pere Moix, 666.
MOIX
MOIX
X, Pere, 664-666.
MOIX
OIXO
XO, Lluís Joan, notari
notar de Barcelona,
577.
5 7.
57
MOLE
OLER
ER, frare convers de Sant Jeroni de
la Vall d’Hebron, 57
579.
MO
OLES
OLE
L , Francesc de, n
LES
notari de Barcellona,
lo
na, 148, 244.
MOLLA, Antoni, frare profés
p
de Sant
Jeroni de la Murtra,
Murtra 136.
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MOLLA, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 138.
Mollet (Vallès Oriental), 500, 523, 542,
555, 764.
MOLLET, Gabriel, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 744, 775.
MOLLET, Jeroni, notari de Barcelona,
667.
Monells (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Baix Empordà),
354.
MONGIA, Miquel, prior i profés de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron i prior
de Sant Jeroni de la Murtra, 582,
617, 627, 632, 646.
Monistrol de Montserrat (Bages), 466.
MONJO, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron, 687.
MONTALAR, Joan, germà de Serena Puig,
358.
MONTALVÀ, Vicenç, prior i profés de Sant
Miquel dels Reis, prior de Sant Jeroni de la Murtra i Santa Maria de
la Murta, visitador general i pare
general jerònim, 294, 521, 706, 724725, 737, 746, 753, 761, 766, 777.
MONTANER, Francesc, ardiaca major de
Barcelona, doctor del Reial Consell
Civil i canceller
celler de Catalunya, 548.
Montblanc (Conca
onca de Barberà), 249,
255, 322.
Montcada (Montcada
ontcada i Reixac), 249,
459, 463, 496, 510, 516, 574, 576,
586, 596, 623, 626, 649,, 690,
69
90
0, 709.
7 9.
70
—capella de Santa
anta Engràcia,
Engràciia, 690.
—rector de Santa
nta Engràcia,, 487, 492,
49
92,
2
496, 512, 534, 583, 586,, 593,
593, 626,
62
26,
6,
649.
—rectoria de Santa
anta Engràcia,
a 496,, 565,
a,
56
65,
623, 625-627.
27.
MONTCADA, Francesc
ncesc (I) de
de,
e, marquès
marq
què
uèss
d’Aitona, virrei
irrei de Catalu
Catalunya,
lu
uny
nya
a, 61
610.
10
0..
MONTCADA, Gastó
stó (II) de,, marquès
marq
ma
rq
quèès
ard
den
nya
ya i
d’Aitona, virrei de Sa
Sardenya
d’Aragó, 610.
0.
ug Ambròs de, bisbe
MONTCADA, Hug
d’Urgell, 683.
83.

Montesa, mestre de, 719.
Montjuïc (Barcelona), 201, 207, 230,
237, 243, 249, 268, 277, 322, 373,
380-381, 652, 696, 729.
Montoliver, mas (Badalona), 208.
Montornès (Vallès Oriental), 382, 392.
MONTPALAU, Bernat de, donzell i ciutadà
de Barcelona, 146-147, 401.
MONTPALAU, Bernat Joan de, ﬁll de Bernat de Montpalau, 146.
MONTPALAU, Joana de, muller de Bernat
de Montpalau, 146.
Montpeller (França), 256.
MONT-RODON, cavaller, 462.
Mont-rodon, quadra (Tona, Osona),
462.
Montsó (Osca), 306, 316, 677-678, 701.
—Corts, 306, 677.
MORELL, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 647.
MORELL, Narcís, nebot de Francesc Morell, 756-757.
MORER, Pere, mercader, 214.
MORERA, 520-521.
MORILLO, Martí, frare convers profés de
Sant Jeroni de la Murtra, 305.
MOURA, Cristóbal de, marquès de Castel-Rodrigo, president del Consell de
Portugal i virrei de Portugal, 675,
677.
MOYA, marquesa de, 25
258.
MUNTELLS, Benet, sabater,
sabat
366.
MUR, Josep, 448.
M
Murtra,
urtr
urtr
ur
tra, casa de la (Bada
(Badalona), 160, 177.

N
NACC
ACCHIANTI
CHIANTI, Jacopo, dom
dominic, bisbe de
C
Ch
Chioggia
ioggia i teòleg italià,
ita
728.
NADAL
AL, Joan, habitant de Badalona,
719.
7
71
9.
Nadal,
N
ad
dal
a , mas (Badalona)
(Badalona), 495, 720.
DA
AL
L, Pau, frare profés de Sant Jeroni
NAADAL
de la V
Vall d’Hebron
d’Hebron, 568.
NADALA, benefactora de Sant Jeroni de
la Murtra, 239.
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NÁJERA, Antoni de, frare de Sant Jeroni
de la Murtra, 562, 596, 611, 619,
647, 716-717, 744, 747, 767, 771.
NÁJERA, duc de, 345, 699, 699.
Nàpols (Itàlia), 176-177, 209, 299, 306,
308, 316.
—ambaixador, 356.
—rei, 176.
Navarra,
—rei, 160, 176.
NAVARRO, Miquel, prior de Santa Engràcia, 418, 493, 504.
NEA, Joan de, convers de Santa Maria
de Portaceli i procurador de Santa
Maria de Montalegre, 158, 164.
NEBRIJA, Antonio de, humanista i gramàtic castellà, 526.
NEGRE, Armand, notari i ciutadà de
Barcelona, 346-348, 350, 360.
NEGRE, Pere Joan Armand, canonge de
Sant Joan de Perpinyà, ﬁll d’Armand
Negre, 347-348.
NEGRELL, Antoni, doctor del Reial Consell Civil, 548.
NEGRELL, Francesc, notari de Girona,
145.
NEGRELL, Jaume, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 204, 209, 211,
223, 247, 254, 260, 267, 277, 280,
296.
NICOLA, novici de Sant Jeroni de la
Murtra, 502.
2.
NICOLAU, Bertran,
an, mercader de Barcelona, fundador
ador de Santt JJeroni
eron
er
onii de
de
la Murtra, 129-130, 132,, 134, 154,
272.
NOVES, Bernat, notari de Barc
Barcelona,
celona, 16
163.
63.
3
Nuestra Señora
a de Fresdelva
Fresdelval,
al, monestir
moneesttir
jerònim (Villatoro,
illatoro, Burg
Burgos).
gos).
—prior, 235.
Nuestra Señora
a de Guadalu
Guadalupe,
upe
p , mone
monesneestir jerònim (Guadalupe
(Guadalupe,
e, Cáceres),
Cáce
Cá
Cáce
cere
res)
re
es)),
377, 400, 526, 748, 753,
3, 7
755.
55.
55
—procurador, 750.
Nuestra Señora
a de la Esperanza, monestir jerònim
nim (Sogorb, Castelló),
755.
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—prior, 603.
Nuestra Señora de la Estrella, monestir
jerònim (San Asensio, Logronyo),
331, 441, 444, 582, 656, 771.
—prior, 438, 714.
Nuestra Señora de la Victoria, monestir
jerònim (Salamanca), 600.
Nuestra Señora de Prado, monestir
jerònim (Valladolid), 582.
O
OBAC, Francesc, 555, 558.
OBAC, Jeroni, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra i canonge a Santa
Maria de Solsona, 372, 400, 452,
461, 466-467, 469, 474-475, 487.
OBAC, Rafael, bisbe d’Elna, 387, 392,
469, 475, 487, 500, 635.
OCAÑA, Miguel de, pare general jerònim,
318-319.
OCRATO, Gaspar, argenter, 608.
Òdena (Anoia).
—quèstia, 163.
OLIVART, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 331.
OLIVER, segon marit de Griselda Olivera,
543-544.
benefactora de Sant
OLIVER, Griselda, benef
Jeroni de la Murtra
Murtra, 543-544.
Oliver, mas (Badalona)
(Badalona), 720.
OLIVER, Pere, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 138.
LIVER
L
LI
VER
E I DE BOTELLER, L
ER
Lluís, vescomte
OLIV
de Castellbò, 499.
OLIVERA
E , 325.
LIVERES
E S, botiguer, 539.
539
OLIVERE
OLIV
LIVERES
VERES, Salvador, frare
frar convers profés
fé de Sant Jeroni de la Murtra,
4 1, 464.
42
421,
OLIV
LIVÓ
VÓ, inquisidor, 770.
OLLE
LLER
LER
R, Jaume, donat de Sant Jeroni de
l Murtra, 331.
la
OLLE
LLER
LER
R, Pau, 720.
OLOSSA, Rafael, mercad
mercader, 738.
Olot (Garrotxa), 507, 571, 691, 717,
739, 749, 770.
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OLUJA, Guerau d’, senyor de Concabella,
155, 273.
OLZINELLS, Antoni, frare de Sant Jeroni
de la Murtra, 213.
OMS, Onofre d’, cavaller i senyor de
Vilallonga de la Salanca (Rosselló), 539.
ONOFRE, sant,
—missa, 432.
ORÍS, Berenguer d’, senyor de Concabella i Gra, 154-155, 160, 171, 182.
ORÍS, Francesc d’, 275.
ORÍS, Joan Martí d’, 159, 171, 182.
ORNÓS, Gaspar d’, cavaller i comanador
de Santiago, 156-157, 160.
OROPESA, Alonso de, pare general jerònim, 196.
ORPÍ, Antoni, habitant de Tous, 772.
ORRIES, secretari de Carles V, 333.
ORRIOLS, Marc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, jardiner de Carles I i Felip II, 391, 432, 537-538,
555.
ORTEGA, Juan de, prior de Santa Maria
de la Murta, vicari provincial de
la Corona d’Aragó i pare general
jerònim, 196, 207, 210.
ORTELLS, Bartomeu, frare profés de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 139.
ORTIGUES, Joan,, benefactor de Sant Jeroni de la Murtra, 278.
ORTIZ, oncle dee Lluís Ortiz, senyor de
Concabella,, 681.
ORTIZ, Jeroni, senyor
enyor de Concab
Concabella,
ab
bel
ella
la, 38
la
3
387.
7.
ORTIZ, Lluís, cavaller,
valler, senyorr de
de Concabella, maritt de Caterina de
de Cabrera,
Cabrerra,
293, 297, 773-774.
medi
diccina, 595.
di
59
95
5..
OSSET, Jeroni, doctor en medicina,
OSSONA, Rafel, benefactor de Sa
Sant
S
nt JJeroni
e on
er
onii
de la Murtra,
ra, 219.
Osuna, duc d’, 605.

P
PACHI, Andreu, frare profés de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes
A

i de Sant Jeroni de la Murtra, 562,
688.
PAGAN, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 254.
PAGNINO, Santes, ﬁlòleg i biblista italià,
501.
PALACIOS, Fabián de, frare profés de San
Blas, 708, 720.
Palamós (Baix Empordà), 341-342,
461, 484.
—port, 341.
PALAU, capità de nau de Mataró, 660.
PALAU, Berenguer, argenter, 150, 223,
233.
PALAU, Caterina, benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, 145.
Palerm (Itàlia), 458, 660-662.
PALLARÈS, Galceran, senyor de la torre
Pallaresa, 205.
PALLARÈS, Jaume, cavaller, 358.
PALLARESA, benefactora de Sant Jeroni
de la Murtra, 373.
PALLARESA, muller de Jaume Pallarès,
358.
PALLARESA, senyora, 316.
Pallaresa, torre (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès), 205, 249, 495,
540, 577, 590, 633, 672, 677-678,
709, 732, 746, 776
776.
PALLARS, Arnau Roger d
de, bisbe d’Urgell
i patriarca d’Alexan
d’Alexandria, 144.
PAMPLONA, Martín de, frare profés de
Santa Engracia, 64
645.
p
papa
pa
papa,
apa
pa,, 135, 170-171, 356
356, 496, 532, 546,
562, 567, 573, 625
56
625-626, 628-629,
650,
65
6
50, 702, 741.
Paret
Parets
etss del Vallès (Vallès Oriental), 764.
et
PASQ
ASQUAL
QUAL, Honorat, bene
benefactor de Sant
JJeroni
Je
roni de la Murtra
Murtra, 178.
PASQ
ASQUAL
QUAL, Miquel, 160, 1
177.
PASQ
ASQUAL
QUAL, Ramon, frare dominic, 501.
PAS
ASTRANA
AST
TRANA, duc de, 599.
PAS
ASTRANA
AST
TRANA, Joan de, frare de Sant Miquel
d
de
ls Reis, 610.
dels
PAT
ATAU
A
TAU, Jaume, frare profé
profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 353.
Patmos, illa grega, 481.
481
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PAU, Jaume, benefactor de Sant Jeroni de
la Murtra (segle XVI), ﬁll del jurista
Jaume Pau, 367, 387, 401.
PAU, Jaume, jurista, conseller d’Alfons
el Magnànim, 145, 161, 191.
PAU, sant, apòstol, 481-482.
PAU III, papa, 393, 482.
PAULA, esclava, 162.
PAULA, muller de Joan Gras, 326.
PAULÍ DE NOLA, sant, poeta, bisbe de
Nola, 728.
Pavia (Itàlia),
—batalla, 272.
Pavia (Talavera, Segarra), 596.
PAXERES, Antoni, capellà francès, 740.
PEDROSA, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 138.
PEGUERA, Guerau de, canonge de la seu
de Barcelona, 628.
PEIRÓ, Jeroni, 283.
PEIXAU, mercader de Barcelona, 594.
PELLISSER, mestre de cases, 143.
PELLISSER, Pere, notari de Barcelona,
163.
Penedès, comarca, 131.
PEÑA, Francisco, teòleg i canonista aragonès, 757.
Peralada (Alt Empordà), 588.
—vescomte de, v. ROCABERT
OCABERTÍ
R Í, vescomte
de.
PERALTA, Guillem
m de, donzell, 350.
PERALTA, Joan de, rector de Sant Martí
de Tous, 350,
50, 374, 392.
PERE, Bonanat,, 157.
PEREGRÍ, Baptista,
sta, padrastre de
de Miquel
Vilar, 740.
PEREMOLA, Berenguer
enguer de, ssenyor
enyor d
dee
Concabella i Gra, 155-15
155-157.
157.
15
PERES, Mateu, frare
rare profés de Sa
S
Sant
nt JJeroni
e on
er
onii
de la Murtra,
ra, 138.
PÉREZ, Antonio,, prior de Santa
San
nta EngràEng
nggrà
àcia, 568.
Perpinyà (Rosselló),
elló), 347-348,
8, 502,
502
0 , 502,
502
50
2,
2,
560, 564, 647, 703, 758-759.
7588--75
59.
9.
—burgès, 156.
—mercader, 566.
66.

SANT JERONI

DE LA

MURTRA 817

PERPINYÀ, Joan, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 716, 752.
PIERA, Bartomeu, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 138, 175.
PINÓS, Jeroni de, sagristà de la seu de
Barcelona, 713.
PINYOL, gendre del mercader Serra, 691.
PIQUER, Baltasar, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 220, 250, 254,
257, 260.
PIQUER, Bernat, canonge de la Seu
d’Urgell i prior d’Organyà, 490.
PIQUER, Joan, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 682, 702.
PIQUER, Lluís, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 220.
PIQUER, Miquel, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 138, 142, 167,
175, 177, 186, 188, 195, 207, 213214, 220, 227, 232, 433.
PIUS V, papa, 597.
PLANELLA, Jaume de, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 445, 460, 462,
479, 493, 529, 553, 562, 569, 579,
583, 588, 604, 617-619, 684.
PLANELLA, Paula de, baronessa d’Erill,
muller d’Antoni II d’Erill, 460,
479.
PLANES, Jaume, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra i vicari provincial de la Corona d’A
d’Aragó, 138-139,
145, 150, 154, 159
159, 162-163, 166,
174, 177, 182, 186186-189, 194, 196,
198,
19 232, 238.
PLAN
LANS
NS, Gabriel, frare profés
p
de Sant
Jeroni de la Murtra
Je
Murtra, 248.
POALL, Jaume, frare profés de Sant Jeroni
de
d la Murtra, 201.
POME
OMET
ET, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 563, 610, 775.
Je
POME
OMET
ET, Miquel, advocat de Sant Jeroni
d la Murtra, germ
de
germà de Francesc
P
Po
Pomet,
met, 640, 666, 7
761.
ONS
NS, Joan, prior de Sant Jeroni de MonN
PON
tolivet i Sant Jeron
Jeroni de la Murtra,
136, 138.
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PORTA, mercader, benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra, 141.
PORTELL, beneﬁciat de Santa Maria del
Mar, 665.
PORTELLA, Pere, causídic, 702.
Porto Romano, port d’Ostia (Itàlia),
622.
Portugal, regne, 629, 670-671, 741.
—príncep, 257.
—princesa, 257.
—rei, 629, 670-671.
PORTUGAL, Álvaro de, president del Consell de Castella dels Reis Catòlics,
258.
POU, Aldonça, ﬁlla natural de Lluís
Pou, 409.
POU, Isabel, muller de Lluís Pou, ﬁlla
del cavaller Valls, 385-386, 410-411,
417-418.
POU, Isabel o Elisabet, muller de Pere
Pou, 386, 409-416, 720, 746, 761.
POU, Jeroni, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 220, 241-242, 409.
POU, Lluís, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 356.
POU, Lluís, ﬁll de Pere i Isabel Pou, benefactor de Sant Jeroni de la Murtra,
385, 409-411.
aller i ciutadà de Lleida,
POU, Pere, cavaller
408-409.
POU, Pere, hereu
u de Lluís Pou, 356.
POU, Pere, v. POU, Jeroni.
Prades (Baix Camp), 535, 557.
PRATS, mercader,
er, benefactorr de
de Sant
S nt
Sa
n
Jeroni de la
a Murtra, 373.
3
PRATS, Bartomeu,
u, frare convers
converrs profés de
de
Sant Jeronii de la Murtra
Murtra,
a, 466, 563.
563
63
6
3.
PRATS, Jeroni, fuster, 338.
PRÀXEDIS, santa,
a, 462.
PRÀXENS, Guillem,
m, donat de Sant
Sant Je
Jeroni
Jero
ro
roni
onii
de la Murtra,
ra, 267.
Predicadors, orde,
rde, 282.
Premontré, orde,
de, 562.
rde de Badalona,
Badallon
o a, 15
153.
1
53.
3..
PUCURULL, paborde
PUIG, de Mataró,
ó, 750.
PUIG, habitant de Tous, 535.

PUIG, Joan, pellicer, 357.
PUIG, Joan, prior i profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 354, 430, 444, 452,
466, 479, 484, 486, 493, 505-506,
529, 540, 547-548, 552, 562, 566,
568, 574, 593.
PUIG, Serena, muller de Joan Puig,
benefactora de Sant Jeroni de la
Murtra, 357-358.
PUIG DE RODA, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 500.
PUIGMITJÀ, Jaume, notari reial, 682, 702.
PUJADA, Pau, notari de Barcelona, 147.
PUJADES, cavaller domiciliat a Barcelona,
574, 596.
PUJADES, mercader, 214.
PUJASSOLA, Arnau de, ﬁll de Francesc
de Pujassola, 664-665.
PUJASSOLA, Francesc de, mercader de
Barcelona, 269, 337, 638, 664-667.
PUJOL, Cebrià, habitant de Badalona,
775.

Q
QUEMADA, Juan de, frare profés de San
Lorenzo del Escorial, 742.
Queralt, llinatge i baronia.
baron
—casa, 323.
—senyor, 232.
QUERALT
L , Dalmau de, b
baró de Queralt,
232.
QUER
UERALT
U
ERALT, Guerau I de, baró de QueER
ra
ralt,
a 163.
QUER
UERALT
RALT, Guerau III de, b
baró de Queralt,
32 457-458, 525, 535-536.
32
323,
QUER
UERALT
RALT, Pedro de, com
comte de Queralt,
323,
3
32
3, 584-585, 775.
QUES
UESSADA
SSADA, Francesc, frar
frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra i de Nuestra
Je
Señora
S
Se
ñora de la Piedad
Piedad, 305.
UINTÀ
U
INT
NTÀ, Joan, beneﬁcia
beneﬁciat de la seu de
QUIN
B
Ba
rcelona, 141, 153-154,
153
Barcelona,
171, 191.
QUINTANA
T
, Jaume, donat de Sant Jeroni
de la Murtra, 365.
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QUINTANA, Joan, 411.
QUINTANA, Joana, muller de Jaume Quintana i donada de Sant Jeroni de la
Murtra, 365.
QUINTANA, Miquel Joan, membre del
Reial Consell de Catalunya, 665.
QUIXADA, Joan, frare profés de Santa
Maria de la Murta, 714.

R
RAFEL, capellà, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 203.
RAJOLA, 341.
RAJOLA, Jeroni, mercader, benefactor de
Sant Jeroni de la Murtra, 194, 271.
RAM, Joan, senyor de Tous, 283-284,
288, 294, 324, 326-328, 350.
REBOLLEDO, Rodrigo de, conseller i camarlenc de Joan II, 211.
REFEQUES, Tomàs, 703.
REGLA, Joan, frare profés de Santa Engracia, confessor de Carles V, 541.
REIS CATÒLICS, 256-257.
Reixac (Montcada i Reixac, Vallès
Oriental), 249, 626, 709.
—església de Sant Pere, 628.
—rector de Sant
nt Pere, 693.
—rectoria de Sant
ant Pere, 623-626, 628,
642, 648-650,
50, 692, 745.
—vicari, 459, 462.
RELADA, tia de Sesolivelles (pare), 477,
574, 596.
REQUESENS, Bernat
rnat de, 155, 160.
REQUESENS, Elionor
onor de, monj
monja
nja de San
nj
Sant
an
nt
Pere de les Puelles, 157,, 159,
159, 171,
17
71,
1,
273-274.
an de, bisbe d
dee C
Cefalú
ea
ef
allú
REQUESENS, Joan
(Sicília), 323,
23, 332.
Reus (Baix Camp),
mp), 607, 638
638,
8, 65
656,
6
56,, 717.
717
1 .
dro, cardenal,
cardenall, 62
629,
29,
9, 643,
643
3,
RIARIO, Alessandro,
646, 683.
RIBA, Joan (ﬁll),, habitant de T
Tous,
ous, 45
ou
4
457.
57.
7.
7.
RIBA, Joan (pare),
are), habitant de Tous,
457.
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RIBAGORÇA, comte de, 273.
RIBER, Francesc, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 726.
RIBERA, procurador de Juan Fernández Manrique de Lara, marquès
d’Aguilar, 499.
RIBERA, Joan, mercader, 434, 540-541.
RIBERA, Violant, muller de Joan Ribera, 541.
RIBES, benefactora de Sant Jeroni de la
Murtra, 224.
RICARD, Pau, beneﬁciat de Santa Maria
del Pi, 751, 761.
RIERA, Antoni, germà del frare Joan
Riera, 653-654.
RIERA, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 647, 653-654, 700,
725, 727, 744, 755, 758, 767, 772,
774-775.
RIERA, Joan, pare del frare Joan Riera, benefactor de Sant Jeroni de la
Murtra, 653.
Ripoll (Ripollès), 744.
Ripollet (Vallès Occidental).
—rector, 148.
RIUBREGÓS, prevere, 231.
Riudarenes (la Selva), 331.
RIUDELLANES, Pau, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra
Murtra, 353.
ROAN, Reginald de, v. ENDE, Reginald.
ROBUSTER, Francesc, ar
ardiaca de Santa
Maria del Mar,
r bisbe d’Elna i de Vic,
president de la Generalitat,
Gener
735, 756.
ROCA
OCA
A, Gallard de la, se
senyor del castell
d’Arzens,
d
d’
Arzens, 409.
Roca
a del Vallès, la (V
(Vallès Oriental),
493,
4
49
3, 688.
ROCA
OCABERTÍ
ABER
B RTÍ, Pere, frare profés
p
de Sant
Jeroni
J roni de la Murtra,
Je
Murtra 254.
ROCA
OCABERTÍ
ABER
RTÍ, vescomte de
de, 254.
Rocafort
Rocaf
afort de Queralt (Conca
af
(
de Barberà),
b rà), 588.
be
Rodes
Rod
des (Grècia), 163.
—tresor,
—tre
—t
resor, 406.
re
—tresorer (orde de Sant
S
Joan de
l’Hospital), 234.
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ROGALS, Joan, prior de Sant Jeroni de
Cotalba, 207.
ROIG, Aleix, capellà i orguener, 394-395.
ROÍS DE CORELLA, Jeroni, comte de Cocentaina, regent del Consell d’Aragó,
610.
Roma (Itàlia), 170, 209, 214-215, 392393, 400, 423, 434, 456, 458-459,
496, 560, 563, 575, 577, 621-626,
628-630, 671, 673, 675-676, 678,
692, 717, 745-746, 757.
—auditor, 630.
ROMEU, Antoni, notari de Cervera, 291.
ROMEU, Pere, 214.
ROQUETA, Jaume, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra i prior de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 229, 241,
254, 260, 267, 276, 280, 296, 302,
310, 312, 321-322, 329-331, 340,
350, 352, 355, 363-364, 369, 374375, 377-378, 384, 391, 543.
Roquetes, les, parcel·la de terra plantada
de vinya (Badalona), 521.
ROS, 232.
ROS, Jaume, nebot de Francesc Pujassola, habitant a Ciutadella, 665,
667.
ROS, Joan, procurador de Sant Jeroni
de la Murtra,
ra, 161.
ROS, Pere, donat
at de Sant Jeroni de la
Murtra, 455,
5, 478.
ROSANA, Elisabet,
et, 543.
ROSER, Mare de
e Déu.
—retaule (Santt Martí de T
Tou
Tous),
ou
us)), 73
738.
38.
ROSES, monja, 500.
ROSSA, 703.
Rosselló, comtat,
at, 539.
ROSSETA, Benet,, frare profés d
dee Santt JJeeroni de la Murtra, 220,
0 228-229,
0,
228
8-2
- 29
2 ,
235, 241-242.
42.
Rovi
viira,, 760.
0
0.
ROVIRA, muller d’Antoni Rovira,
ROVIRA, Antoni,, habitant de Ba
Bada
Badalona,
d lo
da
lona
na,,
na
760.
ROVIRA, Gabriel,, abat de Santa
Santta Ma
M
Maria
ria
ri
ia de
l’Estany, benefactor
enefactor de Sant Jeroni
de la Murtra,
ra, 270.

Rovira, mas (Badalona), 720.
ROVIRA, Miquel, ﬁll d’Antoni Rovira,
760.
ROVIRA, Ramon, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 138.
ROVIROLA, mercader, germà de Francesc
Rovirola, 589.
ROVIROLA, Francesc, prior i profés de
Sant Jeroni de la Murtra, 455,
490, 522, 533, 556, 562-563, 588,
598-599, 601, 603, 611, 618, 731,
756, 763.
RUIZ, Cristòfor, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra i de Nuestra
Señora de la Estrella, 331.
RUPIT, Elionor, muller de Jeroni Rupit,
407, 428.
RUPIT, Jeroni, mercader, 428.
S
SABASTIDA, Aldonça, benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, ﬁlla de Ramon
Bertran, 140, 141, 152, 168, 219,
259.
SABATER, mercader de Perpinyà, 566.
SABATER, notari de Vic, 373.
SABAT
ABATER
A ER, Gabriel, manyà,
many 653.
SACOT, Bernat, de la ca
casa del rei, 194.
SACOT, Isabel, 194.
SAGARAU, donat de San
Sant Jeroni de la
Murtra, 311, 316.
SALA
ALA, Joan, notari de B
Barcelona, 666,
668.
66
6
68.
Salamanca,
Salam
manca, 285-287, 6
600.
—monestir
—mon
o estir (Santa Mar
Maria de la Victorria),
ri
a), 572.
SALA
ALAMANCA
AMANCA, Joan de, p
prior de Santa
Maria
M
Ma
ria de la Murta, 466.
SALA
ALAVERT
AVER
V RT, germans mercaders,
merc
un dels
quals
q als professà com a cartoixà, 497qu
498.
4 8.
49
ALAZAR
AL
LAZ
ZAR, Miguel de, prof
profés de San Juan
SALA
de Ortega, prior de San Miguel de
la Morcuera, 617.
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SALIGUERA, Antoni, habitant de Tous,
585.
Sallent (Bages), 770.
San Bartolomé de Lupiana, monestir
jerònim (Lupiana, Guadalajara),
167, 196, 199, 238, 319, 337, 465,
536-537, 587, 600, 708, 722, 753,
771.
—procurador, 421.
San Blas de Villaviciosa, monestir jerònim (Brihuega, Guadalajara), 656,
708, 753.
SAN CONCORDIO, Bartolomeo da, escriptor dominic italià, 181.
SAN JERÓNIMO, Juan de, frare profés
de Nuestra Señora de la Victoria i
San Lorenzo del Escorial, prior de
San Lorenzo del Escorial i de Sant
Miquel dels Reis, 572, 687.
San Jerónimo de Guisando, monestir
jerònim (El Tiemblo, Àvila), 753.
—prior, 750, 753.
San Jerónimo de Valparaíso, monestir
jerònim (Còrdova), 597.
San Jerónimo de Yuste, monestir jerònim (Cuacos de Yuste, Càceres),
537.
—prior, 550.
San Jerónimo el Real, monestir jerònim
(Granada), 621.
—prior, 493.
San Jerónimo el Real, monestir jerònim
(Madrid), 652.
—prior, 662.
San Juan de Ortega,
rtega, monestir
monesttir jerònim
(Barrios de Colina, Burgos),
Burggos), 617.
7
7.
San Lorenzo del Escorial,, monestir
monest
sttir
i
jerònim (San
an Lorenzo de
de El EscoEsc
sccorial, Madrid),
d), 277, 364,
364
4, 449-450,
4499--45
450,
0
0,
494, 537-538,
38, 572, 587,, 607, 613,
613
1 ,
638-639, 687,
87, 716, 725,, 742, 74774747
7748, 758.
—església, 747..
—llibreria, 613.
3.
5, 671-672, 674, 725, 753.
753
3.
—prior, 572, 645,
San Miguel de la Morcuera, monestir
jerònim (Miranda
iranda de Ebro, Burgos),
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—prior, 617.
San Miguel del Monte, v. San Miguel
de la Morcuera.
San Pablo, monestir jerònim femení
(Toledo), 607.
Sanaüja (Segarra), 255, 339.
SANÇ, Lluís, bisbe de Solsona, 287.
SANOU, Nicolau, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 725, 758.
Sant Agustí, monestir agustinià (Barcelona), 131, 518.
—prior, 133.
Sant Andreu de Palomar (Barcelona),
249, 709, 720, 730, 740, 760.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat),
621-622.
Sant Celoni (Vallès Oriental), 588.
Sant Cristòfor, església de Barcelona,
251.
Sant Cugat del Vallès, monestir benedictí (Sant Cugat del Vallès, Vallès
Occidental), 146, 510, 678.
—abat, 573.
—Pabordia de Palau, 149.
Sant Domènec (Barcelona), v. Santa
Caterina.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà),
647-648,
506, 647
648, 656, 755, 758.
Sant Francesc, monestir franciscà (Barcelona), 131, 405.
Paula, monestir míSant Francesc de Paula
nim (Barcelona), 6
696.
Sant
San
antt Genís de Fontane
Fontanes, monestir benedictí (Sant Genís de Fontanes,
ne
Rosselló),
R
Ro
sselló), 703.
Santt G
Guim
uim de la Plana (Sant Guim de
Freixenet,
F
Fr
eixenet, Segarra).
—rector,
—recctor, 224.
Santt Jaume (Santiago)
(Santiago), sant, orde militar.
li
—cavaller,
—c
—cav
cav
a aller, 156.
—comanador,
—
—c
com
o anador, 156.
Sant
S
an
nt Jaume de Compostel·la
Compos
(Galícia),
214.
Sant Jaume de Galícia, v. Sant Jaume
de Compostel·la.

822

CARLES DÍAZ MARTÍ

Sant Jeroni de Cotalba, monestir jerònim (Alfauir, València), 138, 165,
296, 424, 429, 549, 568-569, 602603, 725.
—prior, 187, 196, 207, 235, 247, 550,
562, 602, 771.
Sant Jeroni de Gandia, v. Sant Jeroni
de Cotalba.
Sant Jeroni de la Murtra, monestir
jerònim (Badalona, Barcelonès),
133, 153, 186, 198, 210, 232, 284,
363, 374, 409, 462, 464, 513, 545,
609, 625, 665, 667, 669, 675-677,
680, 683, 699, 710, 716, 733-734,
736-737.
—altar major, 130, 190, 260, 381-382,
447, 633, 652, 654, 752.
—arxiver, 668.
—badia dels mossos, 221, 494, 706,
769.
—barber, 739.
—barberia, 176.
—campanar, 382.
—capella de la Verge Maria dels Àngels, 237.
—capella de Nostra Senyora, 153, 380,
410.
—capella de Sant Miquel, 291, 297,
306, 311, 381, 387, 654, 681, 735,
738, 740, 751.
—capella de Sant
ant Sebastià, 248, 249,
255, 264, 268, 592.
—capella del Sant
ant Crist, 143, 183, 244245, 251, 389, 410, 490,
540.
0, 5
0,
40.
40
0
—capella dels sants diaques,
s,, v. capella
nova.
—capella dels Set Goigs, 141,
152-153,
1, 152-153
53
5
3,
380, 410, 606, 654, 735.
5.
—capella major,
424,
or, 152, 201, 418, 4
24
2
4,
446-447, 652,
52, 654, 769..
—capella nova,, 534, 654, 7
738,
38,, 744.
38
4.
—capelles, 143,
382,
3, 201, 229, 31
313,
3, 3
382
82
2,
540, 654, 731, 735, 737.
7.
—capítol, 148, 168, 178, 182
182,
189,
224,
2, 18
89,
9 2
24
4,
237, 244, 250, 312-313, 385, 410,
652, 738.

—casa de les bugades, 141, 312, 314, 343.
—cases de Barcelona, 225, 308, 402,
406, 439, 448, 455, 515, 543, 544,
587, 600, 606, 675, 698, 710, 767.
—ceduler, 715.
—celler, 142, 168, 268, 312, 581.
—cellerer, 140, 256, 262, 264, 454, 460,
464, 533, 564, 647.
—cel·la prioral, 172, 744, 769.
—cel·les, 142, 172, 179, 267-268, 331,
333, 335, 427, 450, 468, 494, 510,
605, 633, 641, 651, 655, 675, 681,
696, 731-732, 775.
—claustre, 129-130, 168, 171-172, 178,
189, 192, 201, 207, 211, 222, 230,
237, 242-245, 249-250, 252, 255,
257, 268, 277, 279, 306, 333, 343,
385, 410, 513, 581, 590, 605, 634,
636, 648, 651, 655, 696-697, 703,
711, 740, 758, 760, 770, 775.
—claustró (claustre de la infermeria),
343, 350, 354-355.
—cor, 142, 152, 242, 380-381, 384, 396,
406, 422, 424, 428, 467, 531-533,
554, 592, 613, 654, 731, 767.
—corrector, 375, 506, 674.
—cuina, 142, 190, 207-208, 237, 242,
264, 297, 322, 455, 577-578, 581,
592,, 636-637.
infermeria, 222, 633.
—cuina de la infermer
—cuiner, 264, 680.
—diputats, 234, 337, 379, 484, 515,
553, 568, 613.
—dormitori dels nous, 143, 333, 365.
—ermita
—erm
rm
mita de Sant Onofre
Onofre, 269, 507, 769.
—església,
171, 178,
—esg
glésia, 142-143, 152-153,
152
219,
2
21
9, 229-230, 237, 242, 249, 255,
271,
2
27
1, 312-313, 322, 346, 365, 373,
380,
3
38
0, 386-387, 394, 399, 418, 446,
490,
4
49
0, 513, 540, 633, 639, 648, 652655,
6
65
5, 681-682, 696, 709, 713, 727,
731,
7
73
1, 733, 735, 740, 755, 757, 767.
—ferreria,
729, 745.
—
—f
errreria, 168, 653, 72
er
—forn,
—f
forrn, 141, 143, 175, 190, 231, 312,
564,
5
64, 581, 653, 730, 732.
340, 422,
—hospital, 190, 196, 281,
2
769.
494, 635, 711, 769
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—hostaler, 314, 513, 739.
—hostatgeria, 142, 221, 313, 322, 333,
393, 448, 460, 464, 468-469, 472,
485-486, 502, 514, 575, 590-591,
594, 601, 604, 609, 620-621, 629,
631-633, 635, 651, 655, 672-673,
679, 693, 696-697, 700, 712, 752.
—infermer, 563, 620, 739.
—infermeria, 151, 179, 190, 196, 230,
237, 297, 311, 314-315, 333, 343,
354, 448, 467-468, 509, 578, 594,
620, 633, 641, 651, 653, 674, 681,
711, 759.
—jardiner, 553.
—llibreria, 140-143, 152, 168, 172, 195,
225, 501, 510, 526, 554, 565, 571,
614, 638, 647, 684, 728, 757.
—llibreria del trascor, 467.
—mestre de novicis, 235, 605, 688, 725.
—Obra Nova, 172, 221, 313, 472, 487,
495, 499, 502, 509, 521, 633, 635636, 672, 674, 677, 681, 731.
—porter, 314-315, 553.
—porteria, 201, 221-222, 278-279, 314,
534, 581, 729-730.
—prior, 146.
—priorat, 569.
—refetor, 142, 176-177, 187, 207, 221222, 230, 237, 250, 256, 264, 333,
345, 355, 430, 448, 450, 495, 502,
533-534, 554,
54, 592, 608, 619, 630,
636, 655, 674, 679, 689, 731-733,
770.
6, 655.
—refetoret, 636,
6.
—rellotger, 696.
—sagrari, 769.
—sagristà, 141, 153, 455, 495,
553,
5, 533, 55
53,
3,
608, 727, 739.
3, 148, 168, 175, 18
80,
—sagristia, 143,
180,
187, 196, 221, 237, 243,
312-313,
3, 312-3
-313
-3
1 ,
322, 331-332,
372,
32, 341, 343,, 354,, 3
72
2,
5,, 4
62, 46
62
467,
67,
7,
381, 383, 399, 448, 455,
462,
3, 6
54,, 66
54
664,
64,
4,
495, 509, 553, 608, 633,
654,
701, 703, 716, 726-727,, 74
749,
750,
49,
9, 7
50
0,
756-757, 767-768.
67-768.
—sortidor, 237,, 242, 277.
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—torre, 172, 221, 268, 305, 726, 729,
735-737, 741, 744, 751, 769.
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, monestir jerònim (Sant Genís dels
Agudells, Barcelona), 131-132, 135,
174, 182, 186, 198, 200, 210, 246247, 254, 263-264, 271, 275, 304,
307, 310, 316, 331, 352, 355-356,
363-364, 374, 377, 390-391, 417,
420-421, 442, 473-474, 493, 504,
523-524, 550, 555, 562, 568, 573,
577, 579, 582-583, 587, 595, 617618, 641, 648, 650, 658, 687, 702,
708, 710, 716, 739, 743, 753-755,
766.
—prior, 133, 182, 213, 296, 304, 306,
308, 321, 330, 352, 363, 365, 374375, 378-379, 418, 444, 550, 562,
582, 645, 708, 723, 725, 755, 766.
—priorat, 482.
—vicari, 86, 379.
—vicariat, 352.
Sant Jeroni de la Vall de Betlem, v.
Sant Jeroni de la Murtra.
Sant Jeroni de Montolivet, monestir
jerònim (Sant Pere de Ribes, Garraf), 133-135, 138, 161, 165.
—prior, 136.
Sant Joan, cambra del castell de Tous,
365.
(Barcelona), 135.
Sant Joan, església (Ba
Sant Joan, herbes de, 364.
l’Hospital, orde militar,
Sant Joan de l’Hospita
234,
740.
23
2
34, 434, 469, 740
Perpinyà, església (PerSantt Joan de Perpinyà
pinyà), 348.
pi
—canonge,
—can
anonge, 347.
an
església (Barcelona),
Santt JJust
ust i Pastor, esglés
—beneﬁciat,
—ben
e eﬁciat, 760.
en
Montseny, castell terSantt Marçal de Monts
menat
m
me
nat (Cerdanyola, Vallès Occidental), 510.
ta
Sant
S
an
ant
nt Miquel dels Reis, monestir jerònim
553, 603, 610, 646,
n
ni
m (València), 553
724, 766.
—prior, 687, 739, 753, 755.
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—vicari, 530, 534, 542, 552, 715.
Sant Miquel, església (Barcelona), 135,
385, 573.
SANT MIQUEL, Joan de, v. PASTRANA,
Joan de.
Sant Pere de Castellet, església (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), 131,
135.
Sant Pere de les Puelles, monestir benedictí femení (Barcelona), 157, 159,
171, 273-275, 436, 634.
—beneﬁciat, 740.
—parròquia, 573.
—procurador, 398.
—vicari de la parròquia, 379.
Sant Salvador de Breda, monestir benedictí (Breda, la Selva).
—abat, 146-147.
Sant Sebastià, capella de (Barcelona),
201.
SANT VÍCTOR, Hug de, teòleg escolàstic,
225
SANT VÍCTOR, Ricard, teòleg i místic
escocès, 501.
Santa Agnès de Malanyanes (la Roca
del Vallès, Vallès Oriental), 688.
Santa Anna, monestir de canonges del
Sant Sepulcre de Jerusalem (Barcelona).
—prior, 462.
Santa Catalina,, monestir jerònim (Talavera de la
a Reina, Toledo), 602.
Santa Caterina,
a, monestir dominicà
(Barcelona),
), 131-132, 356.
356
56
56.
6
Santa Coloma de Gramenett (Barcelonès), 251, 427, 472, 522
522,
2, 566.
—rector, 740.
—vicari, 521.
Santa Coloma de Queralt (Conca
( onca
(C
c de
ca
de
Barberà), 535-536, 585.
5.
—comte, 323, 584-585, 775.
a, monestir jer
ròn
ònim
im
m ((SaSaSa
SaSanta Engràcia,
jerònim
77, 238, 279,, 295,
295
95, 29995,
299
29
99ragossa), 177,
0,, 372,
372
3
7 , 378,
72
378,
37
8,
8,
301, 304, 310, 321, 370,
418-419, 421,
21, 452, 466, 529, 541,
549, 607, 617, 645, 687, 717, 743,
747, 771.

—prior, 305, 368, 390, 418-419, 568,
755, 766.
—priorat, 310, 602.
—vicari, 438, 493, 552.
SANTA MARÍA, García de, prior de San
Lorenzo del Escorial, pare general
jerònim i arquebisbe de Mèxic, 725,
753-754.
Santa Maria d’Alcobaça, monestir cistercenc (Alcobaça, Portugal).
—abadiat, 679.
Santa Maria d’Escaladei, monestir
cartoixà (la Morera de Montsant,
Priorat), 492.
Santa Maria d’Organyà, priorat canonical (Organyà, Alt Urgell).
—prior, 490.
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, monestir de canonges premostratencs (Os de Balaguer, la Noguera), 562, 597.
Santa Maria de Jerusalem, monestir
femení franciscà observant (Barcelona), 338.
Santa Maria de Jesús, monestir franciscà (Barcelona), 579, 731, 749.
—guardià, 337.
Santa Maria de Jonqueres, monestir
femení de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa (Barcelona),
(Barcelona 639, 713.
Santa Maria de l’Estan
l’Estany, monestir de
canonges regulars (l
(l’Estany, Bages).
—abat, 270, 462.
San
ntta
a Maria de la M
Santa
Murta, monestir
je
V
jerònim
(Alzira, València),
167,
17 337, 492, 714, 716, 725, 758.
17
174,
—pri
rio
ri
or, 196, 207, 213, 321, 339, 355,
—prior,
3 8, 466, 603, 708, 766.
36
368,
ta María de la Sisla
ta
Santa
Sisla, monestir jeròn m (Toledo), 645.
ni
nim
ta
a Maria de Montalegre,
Monta
Santa
monestir
ca
cartoixà
(Tiana, el M
Maresme), 208,
3 6, 375, 650, 671-673.
35
671356,
San
nta
t Maria de Montserrat,
Monts
Santa
monestir
(Montserra Bages), 131,
benedictí (Montserrat,
338, 352, 567, 636, 641, 702-703.
—abadiat, 466.
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—abat, 170, 548.
—cases de Barcelona, 147.
—majordom, 703.
Santa Maria de Montsió, monestir femení dominicà (Barcelona), 575.
Santa Maria de Pedralbes, monestir
femení franciscà (Barcelona), 366.
Santa Maria de Valldonzella, monestir
femení cistercenc (Barcelona).
—abadessa, 358.
Santa Maria de Vilabertran, monestir
de canonges regulars (Vilabertran,
Alt Empordà), 558.
—abat, 558.
Santa María del Campo (Burgos), 298.
Santa Maria del Carme, monestir carmelità (Barcelona), 131, 294-295,
324-328, 340, 609.
—prior, 133, 326, 609.
—procurador, 325, 609.
Santa Maria del Mar, església (Barcelona), 131, 135, 291, 517-518, 600,
664-665.
—ardiaca, 337, 735.
—Bací dels Pobres Vergonyants, 130.
—beneﬁciat, 539, 665.
—procurador, 291.
—rectoria, 203.
—vicari perpetu,
u, 133, 291.
Santa María del
el Parral, monestir jerònim (Segòvia),
via), 526.
—prior, 552.
Santa Maria del
el Pi, església (Barcelona), 431, 600.
—Bací dels Pobres
bres Vergonyants,
Vergonya
y nts, 131.
ya
—beneﬁciat, 751.
51.
Santa Perpètua
Mogoda
(Vallès
ua de Mogod
oda (Val
od
llèès
Oriental),
—rector, 149-151,
51, 191, 223..
egon marit d’El
d’Elionor
E iono
or Vi
V
Vi-SANTCLIMENT, segon
dal, 417.
SANTCLIMENT-GUALBES, Maria
a A
Anna
n a de,
nn
de,
senyora de la torre de B
Badalona,
adal
ad
allona,
ona,
on
a
muller de Jeroni de Pinó
Pinós,
ós,
s ccavaller
av
val
alle
leer
de Sant Jaume,
ume, 713.
SANTINYANA, corredor
redor d’orella, 515, 518519.
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SANTJOAN, Benet, prior de Sant Jeroni
de la Murtra, 189, 191, 194-195,
201, 204, 207, 213, 220, 227, 233,
235, 240-242, 247, 254, 277, 408.
SANTJOAN, Bernat, apotecari, 195.
SANTJOAN, Francina, muller de Bernat
Santjoan, benefactora de Sant Jeroni de la Murtra, 195, 203-204, 214.
SANTPOL, benefactora de Sant Jeroni de
la Murtra, 141.
SANXO, Ambròs, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 588, 641, 688,
709, 740, 755, 767.
SANXO, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 716.
SAPILA (segle XV), 232.
SAPILA (segle XVI), benefactora de Sant
Jeroni de la Murtra, 573.
SAPILA, Bernat, benefactor de Sant Jeroni
de la Murtra, 668.
SAPILA, Bernat, ciutadà de Barcelona,
357.
SAPLANA, Isabel, senyora de Tous, 283284, 288, 324, 326-328.
Saragossa, 177, 201, 204, 211, 238, 246,
269, 279, 295, 299, 310, 368, 370,
390, 418, 421, 438, 452, 466, 493,
496, 507, 513, 529, 534, 541, 549,
552, 568, 588, 602, 607, 617, 645,
656, 675, 680, 687687-688, 717, 719,
743, 747, 755, 758, 762, 766, 771.
—arquebisbe, 271.
—beneﬁciat, 750.
—carrer
—ca
—c
—car
arrrer de la Cedaceria,
Cedacer
706.
—ciutadà,
—ciu
utadà, 513.
—màrtirs,
—màr
àr
àrtirs,
àr
756.
SARD
ARDÀ
DÀ, calderer, 691.
SARD
ARDÀ
DÀ, Pere, benefactor de Sant Jeroni
d la Murtra, 145.
de
Sardenya,
Sarde
denya, 316-317, 328
de
328, 341, 346, 401.
Sarral
Sarra
ra
al (Conca de Barbe
Barberà), 215.
ARRIÀ
RRIÀ
IÀ, Cecília de, muller
mull de Galceran
SARR
d Sarrià, 403-404, 406.
de
SARR
ARRIÀ
RRIÀ
I , Galceran de, ciutadà
c
de Barcelona, 403.
SARRIÀ, Lluís de, ﬁll de Ga
Galceran i Cecília
de Sarrià, 404-405.
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SASSALA, Pere, escrivà del rei i ciutadà
de Barcelona, benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra, 224.
SATORRA, benefactor de Sant Jeroni de
la Murtra, 386.
SAUER, Lorenz, hagiògraf i historiador
de l’Església cartoixà alemany, 684,
732.
SAURÍ, Pau, mercader resident a Madrid,
613.
SAURÍ, Pere, 434.
SAVALL, Bernat, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 138, 167, 174,
189, 194.
SAVALL, Romeu, 144.
Savoia (França), 605.
—duc, 675, 677, 680.
SAY, Joan, prior i profés de Sant Jeroni
de la Murtra i prior de San Antonio
de Portaceli, 139, 151, 154, 174, 181,
187, 189, 194, 196, 198, 203, 241.
SAYAS, Martí de, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 264, 271.
SEBASTIÀ, rei de Portugal, 629, 670.
SEBASTIÀ, sant, màrtir romà, 248-249,
711.
Segarra, comarca, 764.
Segòvia, 526, 552, 664.
cisco de, pare general
SEGOVIA, Francisco
jerònim, 687.
87.
SEGURA, Joan, vicari de Sant Martí de
Tous, 704.
SEGURA, Nicoláss de, pare general jerònim, 481.
SEGURIOLES, Pere,
re, frare profés
proffés
é de Sant
Jeroni de la
a Murtra, 167.
7
Sentfores, santuari
uari (Tous, An
Anoia),
noia), 52
524.
24.
4.
SERAFÍ, Jaume, pintor, 395.
SERENA, 335.
SERRA, mercader,
er, 691.
SERRA, Jaume, donat de San
Sant
nt Jeronii de
de
la Murtra, 530-531, 557
557-561.
7-5
-561
561
1.
SERRA, Pere, frare
are profés de Sa
Sant
n JJeroni
nt
erron
onii
3
3.
de la Vall d’Hebron, 493.
SERRATEIX, Jeroni,
oni, germà de Pau Serr
rateix, 760..

SERRATEIX, Joan, pare de Pau Serrateix,
760.
SERRATEIX, Pau, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 530, 573, 607, 760.
SESCOMES, Elionor, muller de Pere Sescomes, 155-157.
SESCOMES, Pere, 156-157.
SESOLIVELLES (avi), 574.
SESOLIVELLES (pare), 574.
SESOLIVELLES, Perot (ﬁll), velluter, 573577, 596.
SETANTÍ, llinatge de Barcelona, 251.
SETANTÍ, Jerònima, muller de Miquel
Setantí, 251.
SETANTÍ, Joaquim, ciutadà honrat de
Barcelona, escriptor, 251.
SETANTÍ, Lluís, 490.
SETANTÍ, Miquel, cavaller, 251.
SEVERÍ, benefactor de Sant Jeroni de la
Murtra, 269.
Sevilla, 631.
—arquebisbe, 633.
—cardenal, 445.
—mestre de capella de la catedral, 630.
Sicília, 458-459, 473, 497, 581, 586,
658-659, 661, 663, 694.
—rei, 210.
Sigüenza (Guadalajara), 533, 647, 754,
758.
739.
—col·legi, 556, 588, 73
—prior, 199.
Ba
256.
SIRVENT, canonge de Barcelona,
Sogorb (Castelló), 603, 755.
—bisbe,
—b
—bis
bis
isbe
b , 473.
—duc,
—duc
ucc 334, 334.
uc,
SOLÀÀ, Rafael, frare con
convers profés de
Sant
Sant Jeroni de la Mu
Sa
Murtra, 493, 607.
SOLE
OLER
ER, Jeroni, frare profés
profé de Sant Jeroni
d la Murtra, 305, 316.
de
SOLE
OLER
ER, Pau, gorrer, 538
538.
SOLE
OLER
ER, Pere, procurador
procurado de Sant Pere
de
d les Puelles, 398.
Solsona
S
olso
ol
lso
s na (Solsonès), 474
474-475.
—abat,
—ab
—a
—aba
ba
at, 475.
—bisbat, 287, 474.
—bisbe, 287.
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—canonges, 475.
SOLZINES, Andreu, 231.
SOQUER, Pons, donat de Sant Jeroni de
la Murtra, 264.
SORRIBES, Jeroni, germà de Macià Sorribes, benefactor de Sant Jeroni de
la Murtra, 510.
SORRIBES, Macià, canceller de la Reial
Audiència, 510.
SOTO, Domingo de, teòleg castellà, 571.
STEUCO, Agostino, humanista, hel·lenista i hebraista italià, 728.
SUÁREZ, Francisco, teòleg, ﬁlòsof i jurista
castellà, 757.
SUMES, Agustí, prior i profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 372, 379, 388,
401, 452, 458, 466, 470-471, 474,
479, 480, 491, 493, 504, 506, 526,
528-530, 534, 539, 542, 544, 552,
559, 562, 569-570, 577, 581-582,
586, 596, 612, 659.
SUMES, Gabriel, frare profés de Sant Jeroni de la Murtra, 379, 389, 401, 423.
SUMES, Miquel, notari de Barcelona,
401, 557.
SUNYER, Francesc, notari de Barcelona,
393.
SURBANO, frare profés de Santa Engràcia, 529.
SURIO, Llorenç, v. SAUER, Lorenz.
SUSANNA, criada
a de Francesc i Elisabet
Estela, 405..

T
Talamanca (Bages),
ages), 422, 445
445.
45.
45
Talavera (Toledo),
do), 602.
—prior, 246.
TALAVERA, Diego
o de, pare gen
general
eneral jjeròen
erròerò
nim, 771.
TALET, Arnau, pare de Fran
Francesc
nce
cesc
sc T
Talet,
alet
al
lett,
703.
TALET, Francesc,
c, prior i prof
profés
fés
é d
dee Sant
Sant
Sa
Jeroni de la
a Murtra, 588-589, 619,
640, 647, 688, 709, 725, 744, 755,
767.
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TALLADA, Jaume, de Cervera, 374.
TALLADA, Joana Beneta, muller de Jaume
Tallada, 374, 388.
TÀPIES, llinatge de Badalona, 595.
TÀPIES, Jaume, frare profés de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, prior de
Sant Jeroni de la Murtra, 200, 203,
205-207, 229, 263, 442.
Tàpies, mas (Badalona), v. Colomer,
casa.
TÀPIES, Miquel, cirurgià de Barcelona,
595.
TARANTAISE, Pierre de, papa (Innocenci V)
i teòleg, 225.
Tarassona (Saragossa), 562, 596, 717,
747.
—bisbe, 645.
TARAVAU, Jaume, jutge, 160, 182.
TARIFA, marquès de, 500.
TARONGETA, teixidor francès, 525.
Tarragona, 158, 164, 641.
—arquebisbat, 215.
—arquebisbe, 145, 183, 775.
—Camp de, 506, 592.
—canonge de la seu, 314.
—capellà, 269.
—constitució, 216.
—donzell,
donzell, 272.
—infermer de la seu, 3
314.
—mercader, 272.
TARRAGONA, Joan de, do
donat de Sant Jeroni de la Murtra, 564.
TARR
ARROJA
AR
O , Melcior, fuster
fuster, 706.
AVERNER
R
R, Bernat, banq
banquer, 638.
TAVERNE
ECLA
LA, ﬁlla de Joan Gra
Gras, 324, 326.
TECL
T
Teià
((el
el Maresme), 331
331.
Teià,, ccasa
T
asa d’en (Badalo
(Badalona), 622.
TEIXI
EIXIDOR
IDOR, Joan, taverner
taverner, 268.
ÉLLEZ
LEZ GIRÓN, Alonso, se
senyor de la PueTÉLL
bla
b
bl
a de Montalbán, 334.
TELL
ELLO
LLO
O, Joan Benet del
del, frare de Sant
J roni de la Murtra,
Je
Murtra 248.
Jeroni
TERÈ
ERÈS
R S, Joan, arquebisbe de Tarragona,
bisbe
b
isbe d’Elna i Tortosa,
Tortos
T
virrei de Catalunya, 775.
TERRANOVA, duc de, 631
631.
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Terrassa (Vallès Occidental), cartoixa
(Sant Jaume de Vallparadís), 131.
—prior de la cartoixa, 133.
TERRÉ, Bernat, donzell, 147.
TERRÉ, Dimes, guardià de Santa Maria
de Jesús, 337.
Tessalònica (Grècia).
—arquebisbe, 418, 432, 446.
Tiana (el Maresme), 208.
TINTORER, Melcior, benefactor de Sant
Jeroni de la Murtra, 144.
Tírvia (Pallars Sobirà), 311.
TITELMAN, Francisco, escriptor franciscà
ﬂamenc, 526.
TOCCO, Benet de, abat de Montserrat,
bisbe de Girona, Vic i Lleida, 548,
567, 573.
Toledo, 575, 607, 645, 664, 771.
TOLEDO, Diego de, prior de Nuestra
Señora de Fresdelval, 235.
TOLEDO, Esteban de, pare general jerònim, 708, 714.
TOLEDO, Fernando de, prior de Castella
de l’orde de Sant Joan i virrei de
Catalunya, 585, 593, 609, 621, 740.
TOMÀS, Pere, frare convers profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 620, 654, 726.
TOMÀS D’AQUINO, sant, teòleg i ﬁlòsof
cristià, 202,
2, 442, 554, 648.
Torà (Segarra), 344.
TORALLA, Joan Alemany, ermità, 669.
TORDERA, Pau, de Santa Coloma de Gramenet, benefactor
efactor de Sant Jeroni de
la Murtra, 427.
és de Sant
TORDERA, Salvi,, frare profés
Jeroni de la
a Murtra, 242.
2
TORELLÓ, Pere, prevere i ermi
ermità,
m tà, bene
beneneen
factor de Sant
ant Jeroni de lla
a Murt
Murtra,
r rra
rt
a,
a,
181, 191, 214.
l, frare conver
convers
rs prof
profés
fés d
dee
TORNER, Gabriel,
Sant Jeronii de la Murtra,
Murtra
a, 37
3
379,
9,, 5
580.
8 .
80
TORO, Gonzalo de, pare general
gen
ener
en
nerral
a jeròjjer
erò
er
ònim, 262.
TORRALBA, Bartomeu,
tomeu, frare p
profés
pr
ro
offééss d
dee
Sant Jeroni
ni de la Murtra, 280,
296-297.
TORRAMORELL, Bernat, 156, 158.

TORRAMORELL, Joana, muller de Bernat
Torramorell, 156.
TORRE, Cristòfor de la, frare profés de
Sant Jeroni de Cotalba, prior de Sant
Jeroni de la Murtra, Santa Maria
de la Murta i Nuestra Señora de la
Esperanza, 603, 617.
TORRE, Martín de la, pare general jerònim, 377.
TORREDEMER, tia de Sesolivelles (pare),
477, 574, 596.
TORRENT, apotecari, 470.
TORRENT, apotecari, primer marit de
Griselda Olivera, 543.
TORRENT, Francesc, frare convers profés de Sant Jeroni de la Murtra,
563, 684.
TORRENT, Vicenç, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 553, 610, 684.
TORRES, germana de Aldonça Sabastida, 259.
TORRES, Beatriu, àlies MÀRGENS, benefactora de Sant Jeroni de la Murtra,
211, 230.
TORRES, Esperança, mare de Gabriel
Torres, 775.
TORRES, Gabriel, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 648, 719, 745,
768, 775.
TORRES, Joan, germà de Gabriel Torres,
775.
TORRES, Joan, manyà, 6
653.
TORRES, Pere, frare profé
profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 254.
de
TORR
ORROELLA
ROEL
O LA, Jeroni, frare profés de Sant
Jeroni
Je
de la Murtra, 588, 641, 726.
TORT
RT, Bartomeu, frare convers profés
d Sant Jeroni de la Murtra, 264.
de
TORT
RT, Bernat Montserra
Montserrat, donat de Sant
Jeroni de la Murtra
Je
Murtra, 267.
TORT
RT, Joan, frare profés de Sant Jeroni
d la Murtra, 280.
de
T
Tortosa
orto
or
orto
tosa (Baix Ebre), 157
157, 489, 500, 694.
—bisbe,
—
—b
bis
isb
is
be, 700, 702.
TOST, Jerònima, muller de Martí Tost,
448, 667.
TOST, Martí, causídic de Barcelona, 667.
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Tous (Anoia), 249, 283-290, 294, 299,
305-307, 315, 321-325, 327-328,
332, 336-337, 341, 344, 350-351,
354-355, 364-366, 370, 374, 382383, 388, 400, 423, 428, 456-457,
470, 479-480, 485, 506, 521, 524525, 535-536, 542, 546-549, 553554, 562, 565, 584-585, 589-590,
592-594, 596-597, 603, 611, 615,
639-640, 642, 650, 656-658, 685,
688-691, 693, 704-706, 709, 712713, 716, 718-719, 738, 740-741,
751, 754, 759, 762-767, 770, 772,
776.
—baronia, 479.
—batlle, 594, 642.
—castell, 324, 336, 351, 366, 457, 554,
565, 692.
—església de Sant Martí, 704.
—jurats, 594.
—procurador, 493, 505, 552, 767.
—rector de Sant Martí, 336, 350, 374,
391-393.
—rectoria de Sant Martí, 392-393, 406,
423-424, 692, 717, 757.
—senyor, 283, 350, 391-392, 525.
TOUS, Bernat de, senyor de Tous, 286.
c de, bisbe d
d’Urgell,
Urgell, 156.
TOVIA, Francesc
Trento, concili de, 423, 571, 616.
TRITER, Joan, prior
rior i profés de Sant Jeroni de la Vall
V d’Hebron
d’Hebron,, 296.
TRIVENTO, comte
te de, 271.
o de, prior de S
Santa
a ta C
an
Ca
CaaTRUJILLO, Pedro
tador de la
talina de Talavera, visit
visitador
Corona d’Aragó,
Aragó, 246.
TRULL, Pere, prior
ior de Sant Pere
Pe Màrtir
Pe
Màrrtiir
a, 225.
de Manresa,
TUDELA, Joan de,
e, frare profés
és de Sa
Sant
Santa
ntta
Engràcia de Saragossa i hoste
host
stte de
Sant Jeronii de la Murtra
Murtra,
ra
a, 304.
Turc, el Gran, soldà otomà,, 50
508,
8, 6
8,
695.
95
95.
5.

U
Uclés, orde militar,
litar, 639, 713.
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URGELL, Joan d’, mosso de Sant Jeroni
de la Murtra, 717.
Urgell, la Seu d’ (Alt Urgell), 156, 204,
588, 740.
—bisbe, 144, 155-157, 518, 683.
—canonge, 490.
—comte, 154-155, 160, 171, 272.
URREA, Pedro de, arquebisbe de Tarragona, 145, 183.
V
VAELLS, adroguer, 686.
València, 167, 174, 179, 187, 196, 205,
207, 213, 230, 246, 278, 311, 320321, 337, 339, 355, 368, 423, 443,
466, 492, 530, 534, 542, 552-554,
574, 583, 603, 610, 616, 646, 687,
700, 708, 714, 716, 725, 739, 757758, 766.
—canonge de la seu, 700.
VALÈNCIA, Carles de, v. BARTOLÍ, Carles.
VALÈNCIA, Onofre de, profés de Nuestra
Señora de Guadalupe, 377.
VALENCIA DE DON JUAN, comte de, 694,
712.
VALENTÍ, Vicent, prior i profés de Sant
Jeroni de la Cotalba
Cotalba, 235, 296.
VALERO, domer de la seu de Barcelona,
153.
Valladolid, 300, 466, 58
582.
Vallençana,
V
Va
llen
ll
e çana, caseria i quadra
qua
(Montcada
i Reixac, Vallès Oriental),
Ori
572.
VALL
ALLERIOLA
LERI
E OLA, Jeroni, prior i profés de Sant
Jeroni de Cotalba i prior de Santa
Je
Engràcia,
E
En
gràcia, 429, 431
431, 438, 549-550,
568-569,
5
56
8-569, 602.
VALL
ALLERS
LERS, Francesc, cònsol
còn
de Barcelona,
n , 541.
na
VALL
ALLERS
LLE
ERS, Tomàs,
T
notari de Barcelona,
512.
512.
Vallès,
V ll
Va
l ès
è , comarca, 658, 7
764.
VALLÈS, mercader, 373.
VALLESA, benefactora de Sant Jeroni de
la Murtra, 487-488
487-488.
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VALLMANYA, 573-574.
Valls (Alt Camp), 506, 592.
VALLS, cavaller de Barcelona, 410.
VALLS, Lluís, 412-414, 416.
VALLS, Salvador, 239.
VALLSECA, Antoni, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, 147.
VALLSECA, Blancafor, muller de Leonard
de Vallseca, 147.
VALLSECA, Leonard, cavaller, 147, 233.
VAQUER, Onofre, frare convers de Santa
Maria de Jesús (Barcelona), 749750.
VARAZZE, Iacopo de, arquebisbe de Gènova, hagiograﬁsta, 225.
VARGAS, Francisco de, llicenciat, 334.
VATABLÉ, François, humanista, hel·lenista i hebraista francès, 728.
VEDRENYA, Bernat, frare profés de
Sant Jeroni de Cotalba, confessor
d’Elionor d’Àustria, 424.
VEDRINYÀ, Guillem, frare convers profés
de Sant Jeroni de la Murtra, 391.
VEGA, Pedro de la, pare general jerònim, 429.
VEGUER, Joan, prior i profés de Santa
Engràcia, 766.
Venècia (Itàlia).
—ambaixador, 279.
ina, benefactora de Sant
VENGUDA, Caterina,
Jeroni de la
a Murtra, 211.
VERA, Lorenzo de, procurador dels ordes
de Sant Francesc
ncesc i Sant Jeroni, 757.
Verdú (Segarra),
), 751.
proffés
é de Sant
VERGÉS, Narcís,, prior i profés
Jeroni de la
a Murtra, 647,
7,, 651, 701,
70
01,
1
711, 739, 754, 758, 766766-767.
6-767.
6Verilhes (França),
ça), 444.
nau,
u, 661.
1
VERNIC, Jaume, patró de nau
VESTIT, Benet, pagès de Montcada,
Montc
tcada, 459,
tc
45 ,
463-464, 477,
77, 494, 510
510-512,
0-5
512,, 538,
53
38,
574-575.
VEURER, Pere, 239.
VIASTROSA, Nicolau,
olau, mercad
mercader
der
e d
dee Ba
B
Bararrcelona, 192,
2, 214, 233.
Vic (Osona), 353-354,
53-354, 361, 445, 452,
455, 462, 486.

—beneﬁci de Sant Hipòlit de la seu, 612.
—beneﬁciat de Sant Hipòlit de la seu,
507.
—bisbat, 422, 466.
—bisbe, 145, 423, 548, 567, 573, 700,
702, 705, 756.
—cabiscol de la seu, 361.
—mercader, 327.
—notari, 373, 462.
—plana, 658.
VIC, Francesc, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 195, 203, 207, 209,
213, 220, 227, 239, 241-242, 247.
VICENÇ, sant, diaca i màrtir, 534, 744.
VICENS, Damià, frare profés de Sant
Jeroni de la Murtra, pintor, 648,
651-652, 683, 703, 719, 727, 738.
VICENTIO, comte napolità, 431.
VIDAL, Elionor, ﬁlla de Mateu Vidal, 386,
410-411, 417, 720, 761.
VIDAL, Francesc, notari de Barcelona,
293-294, 576, 611, 628, 773-774.
VIDAL, Joan, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 744.
VIDAL, Joan, paraire de Castelló d’Empúries i ciutadà de Barcelona, 148149.
VIDAL, Mateu, cavaller domiciliat a
Barcelona, 385, 410-418,
410
720, 761762.
VILA, Andreu, rector de Sant Pere de
Reixac, 624-627, 64
648, 650, 693.
Vilafranca del Penedès (Baix Penedès),
422,
42
4
22, 525, 553, 563
563.
NA, Joan, notari de B
Barcelona, 293.
VILANA
VILANOV
ILANOVA
N A, Jeroni de, pr
NO
prior i profés de
S
Sa
Sant
ant Jeroni de la M
Murtra i prior de
S
Sa
Sant
nt Jeroni de Cota
Cotalba, 139, 1861
187,
87, 189-190.
R, Joan, doctor i ciutadà
ciu
de BarceVILAR
lona,
lo
ona, 350, 374.
VILA
ILAR
AR, Miquel, frare profés
profé de Sant Jeroni
d la Murtra, 553, 595-596, 608,
de
610,
756.
6
10, 635, 740, 756
Vila-rodona (Alt Camp)
Camp), 575.
VILASECA, Pere, frare pro
profés de Sant Jeroni de la Murtra, 311, 329.
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VILATORTA, benefactora de Sant Jeroni
de la Murtra, 346.
VILATORTA, Àgata, abadessa de Santa
Maria de Valldonzella, 358.
VILATORTA, Antoni, cavaller, 358.
VILATORTA, Caterina, muller d’Antoni
Vilatorta, 358.
Villa Real, v. Ciudad Real.
VILLA-REAL, Miquel de, frare profés de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 587.
VILLATOVAS, Juan de, frare procurador de
Sant Miquel dels Reis, 724.
VILLELL, Adrià, frare profés de Santa
Engràcia, 452.
VILLENA, marquès de, 334.
Vimbodí (Conca de Barberà), 372.
Vinaceite (Terol), 354.
VINYES, Antoni, notari de Barcelona, benefactor de Sant Jeroni de la Murtra,
143-144, 146, 148-149, 151, 158,
190, 205, 208, 217, 232-233, 243244.
VINYOLES, Pere, 691.
VIO, Tomàs de, v. GAIETÀ.
VIRVIESCA, Hernando de, guardajoies de
Felip II, 613.
Viseo (Portugal).
—bisbe, 670.

X
LANOVA, Martí, argenter,
XIMÉNEZ DE VILANOVA
150-151.
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XIMENIS, Pere, frare profés de Sant Jeroni
de la Murtra, 277.

Y
YEPES, Diego de, frare profés de Santa
María de la Sisla, prior de San Lorenzo del Escorial i San Jerónimo el
Real (Madrid), bisbe de Tarassona,
confessor de Felip II, 645, 659.
YEPES, Juan de, pare general jerònim,
742, 766.

Z
ZAFRA, Rodrigo de, pare general jerònim,
429, 438.
ZAMAÑEGO, Martín de, frare profés de
Santa Engràcia, 743.
Zamora.
—monestir (San Jerónimo de Montamarta), 453-454.
ZAYAS, Gabriel de, secretari del Consell
d’Estat i del Consell d’Itàlia de Felip II, 659, 662.
ZÚÑIGA, Jerónima de, benefactora de
Sant Jeroni de la M
Murtra, 639.

GLOSSARI

1

Adalats. Ansiós, agitat (DCVB).
Aforrar. Estalviar (DCA).
Així com així. De totes maneres, sia com sia (DCVB).
Anadons. Anedons (autor), polls d’ànec (DIEC).
Anar a pler. A poc a poc (DCVB).
Archimesa. Arquimesa (autor), moble format d’una arquilla i d’una taula que
li fa de suport (DIEC).
Attentadament. Amb seny o atenció (DCVB).
Avolot. Avalot (DCVB).
Basileu. Carn d’animal malalt (DCVB).
Buygues. Boïgues (autor), artigues que s’empren boïcs com a adobs (DIEC).
Cabès. Cabeç, part superior d’una túnica, camisa, etc. per on h
havia de passar
el cap (DCVB).
VB).
Cadaldia. Cada
a dia (DCVB).
Calàpats. Calàpets,
àpets, gripaus (DGLC).
Càmits. Camis (autor), túni
túnica
ica
ca b
blanca
lanca
la
nc
ca ﬁns
ﬁns al
ﬁn
alss pe
p
peus
us usada pels sa
sacerdots (DCA).
Carçre. Presó (DCA).
xit ﬁ de seda
a o de lla
ana
a a
tapeït
ït i felpat, del qual es fan catifes
Catalufes. Teixit
llana
atapeït
i tapissos (DCVB).
rtesa (DCA).
Certinitat. Certesa
a, bastida que
ue sos
ue
sté u
na
a vvolta,
olta
a, un arc de constru
Cíndria. Cintra,
sosté
una
construcció, ﬁns que
està posada
a la clau (DC
(DCVB).
CVB).
ustre petit (au
utor
tor).
to
)
Claustró. Claustre
(autor).

1. Les abreviatures
breviatures ut
utilitzades
tili
il tza
tzades
dees só
des
de
són:
n:: DCVB
n
DC
CVB (Diccionari CatalàCatalà-Valencià-Balear),
DIEC (Diccionarii de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans), DAC (Diccionari del català antic),
c), DAg (Diccionari Aguiló) i DRAE (Diccionario de la llengua de la Real
Academia Española).
ola).
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Clavesó. Clavasó, conjunt dels claus clavats en alguna cosa (DCVB).
Cobrialtar. Tovalles d’altar (DCBV).
Cóvens. Coves, cistells grans (DIEC).
De mogolló. De mogollón, gratis (DRAE).
Dedignar. Desdenyar (DCVB).
Devuytens. Cretona o tela de certa mena, que tenia mil vuit-cents ﬁls d’ordit
en 70 cm d’ample, amb igual nombre per trama (DCVB).
Dinada. Preu, negoci (autor).
Donar de mà. Deixar una cosa, desocupar-se’n (DCVB).
Donar lo bon prou. Donar l’enhorabona (DCVB).
Donosa. Bella, graciosa (DCA).
En sopols. Suspenent una cosa de manera que no toqui en terra (DCVB).
Enfantastiquesa. Qualitat d’enfantàstic (autor), fastidiós, que dóna molèstia
(DCVB).
Engastar. Encastar (DCVB).
Entaiar. Entallar (autor), fer talls pregons (DIEC).
Espau. Lentament, a poc a poc (DCVB).
Espepillats. Espipellats (autor), picats, haver rebut cop de bec (DIEC).
Esvellar-se. Esvetllar (autor), desvetllar, deixondir (DCVB).
Evangelister. Evangeliari (DCVB).
Exempli. Exemple (autor).
Fasset. Gipó encotonat que hom portava sota l’armadura (DCVB). S’utilitza,
però, en el sentit de gipó que els frares portarien sota l’hàbit (autor).
Fassos. Matines del dimecres, el dijous i el divendres sants, durant les quals
es té exposat un triangle de ciris i es va apagant un ciri a la ﬁ de cada
versicle ﬁnss a romandre tots apagats (DCVB).
Fenir. Finir (DCVB).
DCVB).
Fer el negoci de Na Peix-frix (comprava a tres i venia a do
dos/comprava a
quatre i venia
enia a tres). Fer un mal negoci (DCVB). La form
forma habitual és
vendre a quatre
uatre i comprar
comp
pra
ar a si
ssiss ((autor).
autor).
)
Fer-se un toxonet.
onet. Estar g
gras
r s com un
ra
n teixó ((mamífer
mamífer carnisse
carnisser de la família
dels mustèl·lids)
signiﬁca
molt
l·lids) signiﬁc
ca estar m
o t grass (DCVB).
ol
Fresa. Fres, galó,
aló, passamà
à ((DCVB).
DCVB)).
).
Fuga. Momentt de gran acti
activitat
tivi
ti
v tat i een
entusiasme
ntu
tusi
s asme
e d
d’una
’una cosa passa
passatgera (DIEC).
Fustani. Fustany
dee cotó o teixit amb ordit de lli i trama
any (autor), teixit
teixit fo
ffort
rt d
o de cotó (DIEC).
Glavasó. Clavaó
clavats
en un
aó (autor), conjunt
co
onj
njun
njun
untt de
de cclaus
laus
la
uss ccla
la
avats en una construcció,
cons
vaixell, etc.. (DIEC).
Grasalet. Grasal
sal petit (autor),
(auto
tor)
to
r),
r)
), plat
pllatt profund
profu
ro
ofu
fund
nd
d o gibrella per escu
escurar la vaixella
(DCVB).
Gregrescos. Greguesc
reguesc (autor), calçons amples (DCVB).
Immediadament.
ent. Immediatament (DCVB).
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Imperiatje. Pariatge (autor), dret duaner que pagaven les mercaderies desembarcades i introduïdes a Barcelona en els segles XV i XVI (DCVB).
Impetut. Ímpetu (DCA).
In utroque homine. Tant per a l’ànima com per al cos (Pascual CEBOLLADA
(ed.), Diccionario de espiritualidad ignaciana. Madrid: Compañía de Jesús,
2007, vol. 1, p. 231).
Líneas. Tovalles utilitzades com a roba d’altar (DAg).
Lite. Litigi, plet (DCVB).
Llans. Llanç (autor), ocasió, oportunitat de fer alguna cosa (DCVB).
Llatzèria. Misèria extrema (DCVB).
Llesiar. Lesiar (autor), lesionar (DCVB).
Llevar. Produir fruit (DIEC).
Llinós. Llinosa (autor), llavor del lli (DIEC).
Lloçar. Llossar (autor), renovar el tall (d’un instrument d’acer) (DIEC).
Magrida. Amagrida, tornada magra (DCVB).
Mas. Mes, però (DCA).
Mena. Lloc o objecte d’on procedeix una cosa (DCVB).
Mèritament. Merescudament (DCVB).
Mil·lanars. Mil·lenar (autor), conjunt de mil homes o coses (DCVB).
Mirar per les malles. Procurar pels diners, ja que malla és mig diner, també
dit òbol o moneda d’escàs valor (autor).
Morticina. Animal mort naturalment i la seva carn (DRAE). Carronya (autor).
No poder ganyir. Estar ronc i no poder treure la veu (DCVB).
Osteda. Nom d’una certa classe de tela (DCVB).
Ostenda. Certa classe de tela procedent d’Ostende, ciutat de Flandes (DCVB).
Panada. Cosa amagada, conspiració (DCVB).
Parroquiatje. Parroquianatge, assignació d’una parròquia o del seu rector
(DCVB).
Passols. Peçol, conjunt de caps de ﬁl d’un ordit, a manera de serrell,
que queda
ser
en els telerss després de tallar
tallla
ar un
un tros
ttro
ross de tela
ro
ttel
ela acabat de teixir, i que s’aproﬁta
ela
el
per nuar-lo
o ﬁl per ﬁl, amb
amb el començament
come
mençamen
me
ent d’un altre ordit en un mateix
en
pinte (DCVB).
VB).
Pedra d’ull de
e serp. Grani
Granit
nitt (DIEC
ni
(DIEC).
C).
)
Pex peu. El mot peix acomp
acompanyat
m anya
at d’
d
d’un
un
n adjec
adjectiu
ctiu o d’un altre no
nom forma part
xo es
xo
xos
speeci
c al
alss (DCV
VB). Per això, malgrat
ma
del nom de molts peixo
peixos
especials
(DCVB).
no haver
trobat cap referència, h
ha
a de tractar-se
tra
actta
arr-se d’un
u tipus de peix (a
(autor).
Pietança. Distribució
ribució de menjar
me
enjjar
a o de
de diners
dinerss als
als pobres o a gent
ge que viu en
comunitat (DCVB).
Prendre (de) la plassa. Prendre
Pre
rend
end
n re lloc,
llo
loc,
c, situar-se
c,
sit
itua
uarua
r-sse (DCVB), passar-se
rpassar
de la ratlla
(autor).
Prendre de tema.
ema. T
Tenir tírria ((DIEC).
DIEC).
Potíssima. Principalíssima
ncipalíssima (DCVB).
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Pràtica. Tracte, conversació (DCVB).
Pròvido. Pròvid, que proveeix a temps (DCVB).
Quist. Vist (autor).
Raenvidar. Reenvidar (autor), tornar a envidar, contestar a un envit envidant
una aposta major (DIEC).
Rebel·les. Rebels (autor).
Refega. Rafega, tongada, passada (DCVB).
Refrega. Combat, batussa (DCVB).
Remendó. Operari, sobretot sabater, que es dedica només a adobar objectes,
no a fabricar-los (DCVB).
Remordre. Remordir, inquietar pel remordiment (DCVB).
Renyó. Ronyó (DCVB).
Roboster. Reboster, drap quadrat amb les armes del senyor, que es posava
damunt les atzembles quan anaven de camí o servia de parament de balcons i ﬁnestres en dies de festa (DCVB).
Roncero. Lent i peresós en executar el que s’ordena (DRAE).
Saya. Saia (autor), tela prima que antigament servia per a fer calces i peces
de vestir llargues (DIEC).
Senyora i majora. Mestressa de disposar com vulgui dels seus béns (DIEC).
Sobra pinta. Sense enfondir gaire en tallar cabells i barba (DCVB). En el text té
un signiﬁcat de superﬁcial, sense aprofundir, sense entrar en detall (autor).
Sobreòs, sobròs. Càrrega (autor).
Subir. Sofrir, sotmetre’s a una cosa molesta o laboriosa (examen, judici, alteració) (DCVB).
Tant grata la cabra, que mal jau. Es diu parlant dels malcontents que, de
tant de procurar-se
abans (DCVB).
ocurar se benestar, arriben a estar pitjor que aba
Tenir has y envés.
nvés. T
Tenir part positiva i negativa ((autor).
autor).
Tenir la mà en la farnera. T
valiment davant algú
Tenir molta inﬂuència o valimen
(DCVB).
Tenir lo agre.. T
Tendència o aﬁció a fer qualque cosa o anar a qualque lloc
(DCVB).
Tinnelles. Tinells,
petites
(DCVB).
ells, tines peti
t tes (DCVB
ti
VB
B).
Topinet. Topins
(autor),
olletes
(DIEC).
ns petits (aut
tor), ollete
tess amb
te
amb una
un sola nansa (DIE
Torades. Tronc
sense
branques,
c gros i sens
se branqu
qu
ues
es,, disposat
d spossat a ésser serrat ((DCVB).
di
Través. Entremaliat
maliat (DCVB).
(DCVB
B).
Trapassas. Embolics
mbolics o arti
artiﬁcis
iﬁcis enganyosos
eng
ngan
g nyo
yosos (DCVB).
(DCVB).
Uruga. Oruga (autor), planta
plan
nta
ta de
de la família
ffam
a ília de
am
de les crucíferes, espècie Eruca
sativa, quee té fulles amb
am
mb lòbuls
lòbu
lòbu
lò
buls
ls dentats
ls
den
enta
tats
ta
ts i posseeix propietats
propie
semblants
a les de la
a mostassa. Salsa
Sal
alsa
lsa de
de l’Eruca
l’l Er
Eruca
ucca sa
ssativa
ativa barrejada amb
am sucre, mel,
vinagre i pa torrat (DCVB).
(DC
CVB
B).
Vacar. Dedicar-se,
r-se, aplicar-se (DCVB).
Ver. Veure (DCVB).
CVB).
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