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Novembre d' aquest any 1923 el monestir de Mont

data ben important per a la seva
història: el trànsit a millor vida d un illustre fill d' aquest cenobi,
el Venerable Fra Josep de St. Benet, religiós llec que, per la seva
4

serrat commemorava

una

vida exemplaríssima i les singulars mercès que li havia fet la grà
cia divina, s' havia adquirit un nom gloriós entre sos germans
d' hàbit i entre tots els visitants de la illustre Abadia catalana. A
F historiador de Montserrat que vulgui senyalar els personatges de

segle XXIIP, se li presentarà tot seguit la figura
del Venerable Josep de St. Benet com el monjo més caracteritzat
d' aquella centúria en perfecció monàstica i religiosa i àdhuc en pro
ducció literària, puix nostre Venerable deu ésser comptat en lloc
La se
preeminent• entre els illustres escriptors de nostre Santuari.

més relleu del

vida santa, ensems que les seves obres, en donen testimoni a
bastament durant tot el seu segle i primera meitat del següent, en
la seva pàtria adoptiva i enllà •del món on la fama volandissa
va
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havia dut el

El que un religiós llec apte únicament per
treballar la pedra, que no havia après altra ciència humana que els
rudiments de la primera ensenyança, escrivís i dissertés en llengua
llatina que mai no havia après, sobre temes molt elevats de la
seu

nom.

Sda. Escriptura i la Teologia mística, era un cas massa extraordi
nari perquè pogués deixar de cridar 1 atenció dels seus contem

poranis. Per

ja ben prompte, la

ço

sorpresa que el fet devia

cau

admiració i 1 admiració en sincera veneració.
El poble, com els aciençats, hi veuen en ell, a mida
que s acosta
al terme del seus dies, el religiós consumat en la pràctica de la
sar

convertí

es

vida

en

monàstica i

tampa les
acreix

la

ciència dels

obres, ja davallat

seves

encara

en

i el

seu

nom

Sants. I

donar-se

en

a

ensems.

Fins

a

la

destrucció

poleònica del Santuari, en què la comunitat fou dispersada i
duat l Arxiu i Bibliotca, aquesta reputació no minva gens ni
seves

cions fins
Heu 's
par el

seu

obres
a

s

es

la tomba, la seva reputació
s' auriola amb les resplendors de la

santedat i de la ciència mística

i les

1

a

escampen per

tot

arreu,

na

aper
mica

esgotant-se 'n cinc edi

l' any 1755.

aquí
nom

ço

i

que

en

aquesta avinentesa

detallar la

seva

producció

ens
en

obliga a estam
les pàgines dels

ANALECTA, amb motiu de celebrar-se el segon centenari de la seva
mort. És un deute de gratitud i de
justícia alhora. Per bé que no
intentem pas historiejar la seva reputació ni estudiar definitivament

els

dubtem pas que els nostres lectors ens en sa
bran grat. Esgotades les seves obres, els pocs exemplars que en
resten han
passat a ésser llibres vells, oblidats en el fons de les
Biblioteques, les seves doctrines, lluny de tenir la influència d al
tres temps, a penes si són
conegudes enlloc. Fins a casa nostra,
seus

escrits,

no

4).

"mlOr
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si bé

no

s

putació i la

han pas esborrat del
seva

fama,

influència d' abans. I

no

no

tot

els

seus

13

exemples,

la

seva

re

exerceixen, ni de bon troç, la saludable
obstant, el públic que visita Montserrat

bé s' interessa per les seves coses.
El present estudi creiem que emplenarà en part un buit i satis
farà, demés una necessitat. Si bé ei pla adoptat per a la seva re
dacció és ben reduït, el creiem no obstant, suficient per a donar
una idea d' aquest home
extraordinari que ens proposem honorar
en aquesta commemoració centenària.
Si no intentem historiejar la seva reputació ni estudiar definiti
proposem pas escriure la
seva vida, per bé que tot això aquestes pàgines ens permetran d' en
devinar-ho. Fer, per altra banda, una biografia no és difícil, si es té
vament

en

els

seus

escrits, tampoc

no

ens

compte la importància dels documents que posseïm. Aquests

especialment la seva Autobiografia i la Vida que escrigué el
Rm. P. Argerich. Encara que el primer sigui malauradament po
bre en ço que mira a les dades més útils a 1 historiador, el segon,
són

però les supleix amb escreix. Comptem,

a

més

a

més, amb

una

sèrie excellent d' indicacions i escrits de contemporanis del Vene
rable i de posteriors, i sobretot amb el seu importantíssim episto

lari,

ço que

fia completa.
la que anem

materials necessaris per una biogra
Una extractació de tots aquests documents com
donar, encara que sumària i a grans trets, ens en

facilita

tots

els

•

a

persuadirà.
En escriure, doncs, aquestes pàgines, el nostre objecte és ben
precís: transcriure, extractant-los sumàriament, els documents que
posseïm per fer la seva biografia, i deixar estampat el catàleg de
les seves obres, indicant-ne el contigut i subratllant aquells punts
tok
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bé per la importància de la seva doctrina, o bé per la
trovèrsia a que donaren lloc, mereixen ésser posat en relleu.
que,

ra

o

con

El present estudi constarà, per tant, de dues parts. En la prime
intentarem donar tota la documentació biogràfica que coneixem

fins

1 hora present, i en una segona part detallarem el catàleg
complert dels escrits, any que vegeren la llum, edicions que se 'n
féu, com es divulgaren arreu del món, doctrina mística que ells
a

ascètica del Venerable, passatges controvertits i elogis
de que foren objecte.

contenen,

o

-.!11412
;

1,1111111111111111111111

,

121DEF. JO SEPHDE S.13ENIT0

(__PELIGIOS9

,

LE00 EN ELMONASTE

\ F210DENAM.DEON SSERRATE

'

-:-,_-.5.-Z5;;L-DECATALVíVA
-------,1z---_---d-5----)i'

1•-•

GRAVAT QUE

<-4f,tri

ENCAPÇALA L' EDICIÓ

DE

LA VIDA

I

CARTES

ANALECTA MONTSERRATENSIA

16

AUTOBIOGRAFIA.
TINGUT.

—

—

MOTIU

EPISTOLARI.

TORITAT DE LA
REFERENTS
RABLE

FRA

RESTEN A

JOSEP.

—

VIDA,
—

CON
VIDA ESCRITA PEL P. ARGERICH : AU
—
ALTRES ESTIMONIS
I
CONTINGUT.

OCASIÓ

MATEIXA

LA

A

I

SANTEDAT

VENERACIÓ

QUE

EN

FOU

ESCRITA.

—

VENE

PERSONALITAT DEL

I

POPULAR.

—

RECORDS

QUE EN

MONTSERRAT.

Autobiografia, Cartes i la Vida escrita pel Rm. P. Dom.
Benet Argerich, Abat de St. Benet de Bages i posteriorment de
Montserrat, estan contingudes en un volum de 265 pàgines publi
cat pel mateix Abat Argerich 1 any 1746, i
estampat per Antoni
L

Marin de Madrid.

El volum
rar,

que

va

precedit d

contenen

les

setantena

una

censures

i

de pàgines,

aprovacions

reputats teòlegs ibèrics d aquell temps,

tant

que

en

sense

nume

feren els més

de la clerecia secular

regular, contenint, a més a més un Pròleg introducció de
illustre teòleg benedictí Rm. Dr. Dom M. de Herce, Ex-General
de la Congregació Val•lissoletana i teòleg reial.
Ço que nosaltres anomenem Autobiografia aparegué sota el ti
tol de rida interior de Fr. Joseph de San Benito, religioso lego en el real
monasterio de Montserrat de Cataluha, escrita de su propia mano,
iniciant-se amb aquesta dedicatòria: Adonai. Ad majorem nominis
tui gloriam, Domine Rex szculorum, qui sedens super thronum tu x mag
nitudinis et dominans in zternum, Abyssum, et cor hominis investigasti
com

-

V. FRA JOSEP

DE ST. BENET

atque universa conspicis, et cuncta nosti.
sed propter te, istud ago, et scribo pro
honore firginis Mczria, per voluntatem

17

Tu scis, quia
tuo

amore,

tuam ; et

et

ad hoc

non

propter

honore,
nec

ac

non

me,

pro
com

pulsus sum, haud sine contradictione per legem repugnantem : secl
dixi, nunc capi. No té divisió de capítols, ni cap epígraf especial.
Únicament tots els punts a part estan numerats, ço que facilita
les referències i citacions. El número
que

no

és altra

cosa

gueix perllongant-se

una

va

represa
fins al número 83, per bé que

números darrers foren

que

precedit d un NOTA
de 1 autobiografia que se

61

omesos

aquí

per haver

estat

aquests

ja

tres

compresos

les Opera Omnict. El número 61 r inicia indicant com havia
estat pregat moltes vegades i forçat a escriure,
malgrat la seva
repugnància, i com, quan menys s' ho pensava, li fou donat ma
en

que acomplí amb tota obediència immedia
ment, començant el 28 d agost 1706.
En els números i, 2 i 3 indica el lloc del seu naixement,
nament

de fer-ho,

ço

Signi l Abbaye, llogaret situat als confins de França entre les ciu
tats de Retel, Mezier Charleville, Charlemon, Namur i Philipe-Ville
prop del riu Mosa, l' any i el dia de sa haixença ( 5 de desem
bre de 1654), dia i circumstàncies del seu bateig, nom i condició
-

dels

seus

pares.

Des del número 4 al 9 refereix alguns detalls de la seva in
fantesa i joventut, com se li aparegué la Mare de Déu, guarint-lo
d' una enfermetat, a 1 edat de quatre anys ( no. 5), deixant-li
aquesta celestial visitació una irresistible inclinació a la pràctica de
la virtut; com en arribar als onze anys lluny de correspondre a
les mercès extraordinàries del Senyor es lliurà a les dissipacions
del segle ( no. 8), per bé que no perdé pas el Sant temor de Déu
2
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i els principis religiosos que li havien inculcat els

seus

pietosos

pares
En els números 9-15 diu els desenganys que tingué en sa
estada a la cort de França; com la Providencia el menà a Mont

mitjançant algunes circumstàncies ben rares; com s ocupà
algun espai de temps en tasques humils de jornaler, i com

serrat

per

la Moreneta 1 encisà fins al punt de fer-lo decidir a restar per a
sempre al seu Santuari. Explica les seves primeres dificultats en
la pràctica de la vida religiosa ( n°. 12); com foren superades

aqueixes dificultats al moment precís
tava tot perdut ( i3 ) i pogué, per
benedictina
En el

en

què semblava

tant, fer

la

seva

ja es
professió

que

( i4 ).

15 diu com, essent ja profés, es sentí mogut amb
més eficàcia a les coes de perfecció, i una exacta observança de
les lleis de la religió, posant tot 1 interès en conèixer bé els cos
no.

i tradicions de la

tums

observar-ho

casa

i de la Congregació, per tal de lliu

escrupulosament.
Sobretot es trobà en serioses dificultats, pertocant a 1 observança
del capítol 23 de la Regla en el qual és manat de no pendre res
fora de les hores regulars; peró no cedí mai a les exigències de
la naturalesa feble, ans li llevà poc a poc certes mitigacions, que
hauria pogut obtenir fàcilment, per tal d' obeir a una ley delgewla,
como diré después a su tiempo, que el Serior se es dignado de
rar-se

a

tot

«

darme y enseriarme

)

Ja

veurem

».

més endavant com les

expressions

tendre 's en un sentit més aviat d' humilitat que
que, segons testimoni del confés, mai no existí.

que inclou en aquest número devenen en

no com una

confessió d' un desviament greu

IP.

V. FRA

En el n°.

i

6 exposa

JOSEP DE ST. BENET

com

per

permisió de

Déu li

vingué

«

una

hambre terrible, insaciable y sobrenatural: de suerte que lo que
naturalmente es remedio contra la hambre, que es el comer, a mi
comiendo se me aumentaba ; y era en tanta manera y tanto el
tormento que sentía y padecía,
que no sé a que compararle, ni
sé haberlo padecido mayor en mi vida, que parecía algunas veces
dolor. Sucedía
que se me trastornaba el juicio con la fuerza del
la ima
me que el enemigo me representava con harta viveza en
ginación todo lo que había en la Cocina y Refectorio, como si
todo aquello apenas pudiese saciarme. » Afegeix, però, que mai
no
traspassà el precepte regular, malgrat les ocasions favorables
en
pogués haver es
que tenia per poder-ho fer sense que ninúg
ment.
Li durà aquesta prova terrible per espai de tres anys amb
la intensitat susdita, i dinou anys en menor intensitat.
En el no. i7 conta una altra prova, ben intensa, que tingué de
en
soportar i fou el vèncer la somnolència, que el turmentava
oració, en el treball, caminant i en qualsevulla ocasió, de dia i de
nit, no essent capaç de llevar-li aquesta greu moléstia cap mitjà ni en
« es
giny assajant-los tots; oració, temperança en el menjar, llit dur,
tando en el con sayo saco o cosa semejante, siendo movido del Serior
mucho menos de lo que so
para pasar con poco suerio, durmiendo
lía. La oración mental era por via de discursos y meditaciones,
las cuales eran, las mas ordinarias, pertenecientes al estado de via

purgativa,
tros antes

de

particular
professar,

de las que me havían enseriado los Maes
y segun el Exercitatorio ».

Ejercítatorio de la vida espiritual
oració seguit en el monestir.
)

1

en

del V. P. Garcia de Cisneros, mètode tradicional per

k
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No. 18. En aquest número exposa el penediment profund que
sentia pels mancaments comesos, que plora amb tanta abundor de

llàgrimes i

una

pena

tan

gran que són per damunt

tota

pondera

Sobretot 1 esglaia la vivíssima representació que ha rebut
de la Mare de Déu que se li ha mostrat airada, tant que ni go
ció.

proferir el seu dolcissim nom, donant ample curs a les llàgri
mes i a les
penitències corporals. Tot això no li permetia ni
aixecar els ulls al cel, i un dia que casualment ho feia se li repre
sentà la Verge més enutjada que abans i
en la
misma confor
midad parecían ser fiscales contra mi todos los del cielo.
Amb
això s acreixia el seu plor, sentint-se, peró, en totes aquestes pe
nes, ple de confiança divina, i d' una gran tranquilitat i pau d' esperit.
sava

«

»

En el

li representaven
amb major vivesa a 1 acostar-se a la Sagrada Taula semblant-li que
la terra el tenia d engolir a causa dels seus pecats, fent-se violèn
n°.

19 diu

com

aquests

mancaments

se

i esperant i confiant-se al Senyor, creient li seria més
agradós de combregar per amor que no de deixar la Comunió
per temor. El confortà en aquesta prova la Comunió d un dia
de Corpus en què, menyspreant les perplexitats que abans sentia,
cia

extrema

experimentà, després de la Comunió, un gust i saboria sobrenatu
ral; ço que aumentà encara el diumenge infraoctava, de faisó
que al moment de la Consagració li semblà com si li emplenessin
la boca de mel, durant-li tot aquell dia, en el qual per reverència
no
volgué pendre altre aliment.
Pero de ninguna manera me deleitaba en esto ni menos me
aseguraba en estas cosas, en particular por haber sido aquello
sensible, y a la parte sensitiva a donde puede haber màs peligro,
que lo que se comunicaba a la intelectiva, y de esto, en aquel
«

V. FRA

JOSEP DE ST. BENET
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tiempo no tenia experiencia ni practica. Tampoco sé haber tenido
jamàs apcgo en ninguna cosa de los dones divinos, ni regalos
espirituales, sino al Dador de los dones ».
No.

20.

Sent

odi i avorriment al

un

seu

cos

i

a

la

seva

si Déu li hagués permés, hauria volgut destruir-lo,
sentint-se mogut a penitències exteriors i demanant-ne 1 autorit
zació al Prelat, com ho ordena la Regla. Diu quin orde observa
que,

carn,

va en

aquest punt i

els exercicis espirituals, i
totes les seves resolucions.

en

com

Déu 1 afa

vorí per dur a terme
No. 21. Porta el catàleg de les

penitencies que eren les se
güents: Primeramente disciplinas todos los dias, ya con sangre
o sin sangre : en el
pecho traía también una cruz junto a las
carnes con
puntas agudas. Los viernes, en reverencia de la pa
sión del Sefior, traía una cadenilla o cefiidor, también con puntas
apretadas a las carnes, todo el dia; y algunos otros dias de la
semana parte del dia.
Algunas veces también traía un cilicio de
cerdas de caballo. Para dormir tenía encima del gergón una
tabla, en lugar de colchón... Algunos ayunos particulares tam
bién hacía... Habiendo de tomar algo muy necesario, ha de ser
con
circumspección. Estas cosas y otras semejantes me fueron
divinamente infundidas, y enseitadas.
Esmenta, demés, altres
petites mortificacions, sobretot dels sentits, segons la llei que el
Senyor li havia ensenyat i la qual exposarà més endavant. Dor
mia, en la forma susdita, quatre hores i mitja.
No. 22. Explica les fadigues que passà durant tot un hivern
a 1 hora de 1 oració, per la qual es sentia tan
àrid i eixent que
«

»

no
seva

'

valdre s, esdevenint-li un veritable sofriment la
pràctica, turmentant-lo ensems la fam més amunt esmentada.

sabia

com

gsawasecagaaerzer.ameramemolomem..-
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afegia la somnoléncia i un fred tan insoportable per la
naturalesa que fins la roba, lluny d' escalfar-lo, li semblava que el
refredava més. Mai no s' atansà al foc per cercar alleujament a
A això

s

aquesta pena.

Estando, pués, en estos trabajos, sin consuelo en
aquellas largas vigilias y noches, padeciendo, como tengo dicho ;
No. 23.

«

solo conocía y entendía

ser esto

el querer y voluutad de Dios de

permaneciese padeciendo así, y por esa causa no
Amb aquestes, paraules indica
permetido buscar alivio.
que

»

me

la

era
seva

semblants proves, i a continuació exposa com el
Senyor li aparellava altres ocasions de contrariar la seva naturalesa.
Nos. 24 i 2 5. Continuen la relació dels seus sofriments físics
i morals i com es comportava en semblants proves.
conducta

en

Explica com a totes aquestes penes s' hi afegí la
més sensible pel seu esperit, la contradicció de les criatures. Els
seus germans, amb la més bona intenció el blasmen, en donar-se
compte dels seus patiments, dient-li que li pervenen de les seves
singularitats, i fins intervenen pregant al Prelat que el privi dels
un
curt
seus exercicis, ço que s' esdevé per
espai de temps. A
voltes la seva ànima es submergia en un mar de llàgrimes. En
aquestes avinenteses no deixava, però, d experimentar les visita
cions del Senyor, que el posaven en una fruició i una pau extra
No. 26.

ordinàries.

N°s.27 i

28.

Tracten

una

altra

mena

de

penalitats

més interi

« Han
sido tan
que Déu li envià i que superaren a les altres.
tas y tales, que algunas veces en cierto modo espantaba de como,
estando en carne mortal, se pudiese padecer tanto y con tales mo
dos.. . Es menester del Serior grande esfuerzo para pasar por estos

ors

V. FR A JOSEP DE ST. BENET

trabajos
mano

desmayar,

sin

sobre

petitos de la

mano,

amor,

Dios

eso

:

no:

volver atras.

No

sin hacer nada, entregados

carne :

del divino

o

y querer

o

pretender

con

y de la dulce comunicación

23

hemos de

nos
a

los

gustillos

estar

y

a

la participación
íntimo trato con

esto
e

no ».

No. 29. « Habiendo pasado por mi tanta variedad de cosas. . .
fué la divina Piedad servida de disponer mi alma para obrar en
ella cosa mas sólida, y ponerla en una habitación mas alta, que
hasta aquí, y mas apartada de lo sensible, y operación sensitiva
en las cosas del espíritu. » Això s endevingué un quart diumenge
de Quaresma, mentre estava oint la Sta. Missa, rIntroit de la qual
s' inicia amb les paraules d' Isaies : Laetamini cum Jerusalem. . .
en les quals el Senyor promet el consol, el gaudi i la joia perdu
rable als que han estat afligits i han plorat pel seu amor. « Hicie
tal operación en mi estas dulces y amorosas palabras, que pa
rece se me derretia el corazón, y que se decían por mi, y que a
mi iban dirigidas las dichas palabras sagradas. Toda aquella maria
na casi estuve fuera de mi y suspenso. Fué esta la primera entra
ron

da que

tuve en

cipaba aquello

estas

cosas. . .

Y también

por medio de las

se cornunicaba

potencias inferiores

parti

y

y sensitivas...

mi alma grande
operación y singulares efectos las palabras divinas, y Sagradas Es
crituras, en particular las del Psalterio sagrado y las del Canticuin
De

este

mismo modo

Canticorum Salomonis.

. .

en

adelante causaban

Otras

veces

me

en

sentía bafiado

en

tiernas

la veneración que se me infundía,
y sentía tener a las palabras divinas, conociendo que el Espíritu
-Santo era el Autor de ellas, que en hallando algunas veces escri
tas o esculpidas
algunas cosas de estas me arodillaba o postraba
y

suaves

lagrimas

y

era

tanta
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hacía

acciones semejantes para reverenciar y adorar la pa
labra divina. También sentia y siento mucho cuando veo que se
trata con poca atención
algo en que estan escritas estas cosas sa
O

otras

gradas, como suele
mejante ».

algunas hojas de misales viejos,

ser

o

cosa

se

N°. 30. Diu com poc després d aquestes coses es sentí pujat a
oració de recolliment, « sin medio de meditación ni discurso, de
jando las especies y formas, aun que algunas veces las volvía a
tomar faltando el concurso de la divina influencia,
que es necesa
ria para fomentar la operación del espíritu en aquel silencio inte
rior. .

. ,

cuando el anima

y sublimada

unión,

se

que

ha llegado a aquella mas levantada
hace en la mente y potencias superio

no

del alma; porque aquella unión primitiva todavía tiene
algo de
sensible, aunque muchas veces es llevada la alma, que esta en
aquel estado, a cosa mas suprema, en la parte intelectual del espí
res

ritu, y de mística unión.
Després diu com 1 operació divina en
aquella unió habitual, no sempre porta aquella delitança espiritual,
sinó que manta vegada sofreix i passa greus tribulacions i treballs
en les
poténcies inferiors, sin faltarla ni dejar de sentir la propen
sión y presencia unitiva del Setior en las potencias
superiores, y
»

«

centro

mental...

No. 31.

En

»

aquella

sazón de que voy tratando.

. . sucedía al
estando
en la
gunas veces,
oración, aparecerseme en el íntimo
centro de mi alma una cosa casi a manera de
nubecita candida,
«

diafana y transparente : no porque lo fuese, porque eso no se per
cebía debajo de especie, ni forma imaginaria, sino
por especies sim

ples,

e

mente

intelectuales, con
con simple acto.

que
. . »

manifestaba al alma intelectual
Això, però, durava poc, puix en voler

esto se
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abraçar aquest bé desapareixia prest, deixant-la, no obstant corferi
da i embriagada del divinal Amor, que semblava fondre 's, amb
anhels i desigs de Déu i menyspreu del terrenal. A voltes li sembla
de sageta « con que la alma se sentía heri
manera que hacía dar
voces o gritar, » i altres espècies
de tocs interiors, sentint-se això « al modo de aquella presencia
unitiva y habitual, que comunica Dios al alma, en llegando esta al
sentir
da de tal
va

un

com

cop

estado de unión perfecta, y mística.
N°. 32. Explica com trobant-se

»

en

una

ocasió

mancat

de

ves

dia que oia la Santa Misa, feta la consagració,
aqueixa necessitat al Senyor. « Al punto se me intimó en el màs
interior centro del alma, como si el Sefior me hablara desde la
Hostia Consagrada aquellas palabras : Ego hzreditas tua et possessio

timents, exposà,

un

( Ezech. 44 ) Fué tan grande el efecto que causaron en mi..,
que quedé como absorto mas de una hora. Poco me hacían al
caso ya
aquellas cosas temporales : toda mi aplicación y cuidado
cual estan contenidos todos
era aquella heredad y posesión, en la
Va dient després els efectes
los bienes temporales y eternos.
que això li deixà i 1 avorriment que des de llavors tingué a totes
tua

.

. . »

les coses de la terra, causant-li fins i tot extraordinària molèstia
els objectes que tenia per 1 ús precís i ordinari.
No. 33. « Fué Dios servido de poner mi alma en un estado
mas superior, que lo pasado, y de unión habitual con la propen
sión divina, y unitiva presencia, e intelectual del Sehor, con la que
la alma en este estado permanente siempre tiene con quien tratar,
hablar y comunicar divinamente en lo secreto y mas escondido
de

su

centro,

en

donde ella

se

siente agasajada y ensefiada,

amo

nestada, reprehendida, corregida, mortificada, vivificada, doctrinada,
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iluminada
diu com a

Després d indicar aquests efectes de la unió mística,
voltes es Déu servit què l ànima passi per penes
interiors en les potències inferiors restant sempre, no obstant, tran
quila i en plena pau, la part superior fruint de la presència unitiva.
También se me infundió un cierto lumen habitual, por donde
las especies e inteligencia que el Sefior ha sido servido de comu
nicarme en las mayores elevaciones del espíritu, aquí se me renue
e

».

«

van,

cuando conviene

cuando

y también para entender

otros

de

nuevo,

la gloria de Dios y al bien. . . del prójimo ».
Exposa immediatament alguns casos en què ha pogut fer aquest
bé al proïsme mitjantçant aquell lumen, i diu com procedia en
aquestes avinenteses. Parla, a més a més, de com després d això
poca

conviene

;

cura

servit tant,

a

tenia de llegir
restant

doctrinals que abans li havien
més instruït i ensenyat, mirant o cosniderant
tractats

algun passatge de l Escriptura.
N°. 3 4. Exposa com les coses susdites passen, en part, a 1 tni
ma en estat comú i ordinari. Ben
altrament s esdevé, però, quan
el Senyor és servit de pujar-la a Ell, per una unió més excelsa,
com li ha succeït manta vegada,
arrebatando el Sefior para sí
las potencias sin medio alguno, uniéndolas a sí mismo por un
acto
simplicísimo, cesando la propia acción, lo cual se debe enten
der por la operación ordinaria.
La alma en tal ocasión se halla
como
anegada y sumergida en un piélago de gozo, y amor de
parte de la voluntad; la memoria se halla purgada de noticias or
dinarias, espirituales y corporeas, estando noticiosa de un bien su
mo, y de todas las cosas que en Él estan, por el acto intelectual
y simplicísimo del entendimiento, el cual siendo ilustrado de una
luz derivada de la Luz Eterna, la cual no se percibe con la vista
«

. .
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sensible, ni con la vista esperitual imaginativa, sino con la inte
lectual, ipso lumine Dei, estando la alma sobre sí misma; y su ac
tividad propia, conoce el entendimiento y entiende cosas inefables
del Ser de Dios, y de sus obras admirables . »
N°. 35. En aquest número diu com Déu li infundí tanta cièn
cia i intel-ligència, que tots els coneixements humans podia repu
tar-los per ignorància i niciesa. « Conócense unas verdades de lo
oculto de la sabiduria divina. Los encumbrados misterios de nues
tra

santa

Fe, algunas

veces

parece

se

hacen

manifiestos

con

un

conocimiento y claridad, que la alma percibe de la Eterna Luz.
Lo que pudiera decir o escribir en estas materias siempre me pa
rece

poco

o

nada, por

no

poderse declarar lo

se

que

conoce

con

puntos habrà que seran poco entendidos, o
por lo menos, según el sentido, que yo tube escribiendolos, en
particular los que tocan a los divinos decretos, y obras de Dios

propiedad.

ad intra.

»

Muchos

Acaba amb

una

profundíssima exclamació

a

la Trini

beatífica, exalçant aquest gran misteri de la Fe Catòlica.
N°. 36. Conta com li foren infosos un coneixement i intel
con sus diversidades de sentidos,
ligència de la Sda. Escriptura,
literales, alegóricos, misticos, tropológicos y morales : y. la in
teligencia de la lengua latina, porque jamas la he aprendido, ni es
tudiado de otro modo, ni en otra escuela. » Explica seguidament
la faisó corn li eren representades aquestes coses i com foren es
crits els següens tractas : De laude Firginis in sua Conceptione, Ex
altatio humanx naturx in Conceptione Firginis Matris. Item : Super
Magnificat, et Super Psalmum De profundis, i altres, como también
otras diversas cosas
para personas particulares ».
N°. 37. Diu el perquè i la manera com foren escrits els al
tres tractats que composà.
tat

«

. .

«

ANALECTA MONTSERRATENSIA

28

N°. 38. Explica com Déu se li comunicava, en aquell temps,
d altra faisó, diferent de la què ha tractat i « eran unas afluencias

espíritu muy grandes, con unos excesos de amor y ansias de
Dios : juntamente el descubrir o mostrarse Dios al alma muy de
cerca, como un espejo purísimo, y muy claro, en donde la alma
se miraba y veía a sí misma, y conocía su nada, y la fealdad de
sus culpas y defectos... siendo, pués,
estas cosas
en
tantos ex
tremos que con
el crecimiento, y afluencia del espíritu, parecía
arrancarse
el corazón de su lugar y dividirse las entrafias con
tanta violencia e impetuosidad, que muchas veces había de gritar
y agarrarme a alguna cosa fuerte, porque el espíritu se hacía
tan imperioso, que la naturaleza corporea y sensitiva parecía se
deshacía... de suerte que creo podía ser bastante causa, para
Diu, demés, com s' esforçava debades per
quitarme la vida...
reprimir aquests ímpetus sobretot quan això li esdevenia en lloc
públic, tement a voltes no se li trenqués alguna vena o li per
vingués algun mal notable.
No. 39. Exposa corn la naturalesa resta, després d' aquests acci
dents, lassa i esgotada durant-li molt temps aquest estat; i dema
nant la raó d' aixó, especialment la trobà en ço que de si mateix
diu el Profeta Daniel ( 8-io ): Ego Daniel langui et egrotavi per dies.
Diu també com aquestes visitacions del Senyor li deixaren altres
dolences físiques, sobretot una de la qual no espera guarir més
de

»

que amb la

N°s.
esment

mort.

4o-43. Parla aquí de la ley delgada de la qual ha fet
més amunt i creu que cal anomenar-la així « por la delgadez

Piedad ha sido servido de instruir la pobre
alma y ensefiarla una oculta disciplina en cosas que parecen bien
con

que la divina

V. FRA

JOSEP DE ST. BENET

29

menudas y delgadas. » Aquesta consisteix en usar de les seves
inclinacions i sentits interiors i exteriors únicament en el precís,
necessari i inevitable, « y esto con la negación y renunciación
del propio apetito y gusto espiritual. . . aunque fuese en cosa bien
pequeria y leve, » fins en aquelles en les quals 1 esguard natural
no

hi obira cap
N°. 43. Diu

imperfecció.
en

aquest número les diverses

maneres

amb què,

el present estat, se li amostra el Senyor: suau, amorós i
benèvol a voltes, i altres cops sembla que se li amaga, o que és
molt llunyà, restant així 1 ànima curosa i afligida. Altres vegades
en

obscuritat 1 ànima, per després submergir-la en un
torrent de suavitat i amor divines.
N°. 44. Descriu la pena i aflicció que sent ànima pels pas
sats mancaments, com aquesta pena i dolor són ben diferents de
deixant

en

la pena que s acostuma a sentir als principis, la qual és sensible
i va d ordinari acompanyada de llàgrimes. La pena que 1 ànima
sent en aquets estats és produïda pel pes i activitat de 1 amor. I

algun cop benigne i amorós esdevé, en alguna
manera, més gran la dolor,
porque ve tanto exceso de piedad
y amor de parte de Dios, y conoce tanta Majestad ofendida ; y
por el contrario ve de su parte tanta ingratitud ».
N°. 45. Diu com a ço que s' és dit segueix un anhel i un de
sig tan profund de rebre la gràcia del Sagrament, que la seva di
lació és gairebé intolerable; per bé que 1 ànima coneix prou que
això no és pas per una temença vana ni per escrúpols, ni amor
propi, i afirma, delante de la Verdad suma, que los efectos que
la alma en muchas ocaciones ha experimentado y sentido, por me
si Déu

s amostra

«

«

dio y vertud de

este

Sacramento, han sido

tan

admirables y efi
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bastante y sobrada prueba de la fe y pureza de las
verdades que confesamos todos los hijos de la Iglesia Católica.
Sentíame renovado en todo con una agilidad para lo bueno, de
que

caces

son

testación de lo

malo, y un gozo espiritual. Parecíame poder ha
blar con Dios facie ad faciem...» Diu després com 1 ànima és fame
jant de rebre la Santíssima Eucaristia, i els efectes que produeix.
N°. 46. Conta corn el Senyor,
por aquellas cosillas que su
misericordia ha querido obrar en su siervo,
ha estat servit de
recrear, alguns anys, la seva naturalesa inferior i sensitiva « con
un olor celestial tan excelente, suave y amoroso.
que todo otro
olor, en comparación de este, mas pudiera ofender al olfato que
agradarle. Explica després la durada d aquestes recreacions celes
tials í com Déu s' és dignat així mateix donar-li coneixement i cer
tesa tan clara dels més enlairats
misteris de la fe,
como si vie
ra estas verdades
( con la ilustración de la divina Luz ) mas claro
«

»

. .

»

«

que el sol de medio día.
N°. 47, Descriu com
sentí

habla y

« una

. . »

dia, estant
locución intelectual,
un

a
»

la Capella de St. Benet,
i entre altres coses que

li manifestaren, fou el mal que fa la falsa i enganyosa pruden
cia de la carn a molts que Déu crida per participar-los la comu
se

nicació del
rant-se

en

tracte, unió i
lloc més amagat,
seu

Això molt el contristà, i reti
sentí « como atado sin poderme

amor.
es

de aquel lugar por largo espacio de tiempo, hasta que vi
nieron los monjes. Mis potencias estaban como suspendidas en
mover

Dios el cual
tía

me

daba

a

mi espíritu crecer
N°. 48. Refereix com
en

Innocents,

es

sentir
una

estas

cosas

que he referido.

pena y dolor bien

en certa

grande.

. .

Sen

. . »

avinentesa, per la festa dels Sants

cometien irreverències

a

1 Església i ningú

no

s

a
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trevia a reprimir-les a causa del caràcter especial de la festivitat, i
havent-li estat manifestat que aquells ritus eren a Déu abomina
bles, la seva ànima es sentí inflamada pel zel de la casa del Se
nyor, « que me comía con
no veía quien
volviese por

ahogo insoportable, pareciéndome

un
su

honra.

Hacía muchos

inte

actos

riores y exteriores cuando podía, dando culto y adoración a aque
lla Majestat soberana. . . Pasando en semejante ocasión por delan
de la puerta del Coro, levanté los ojos a una Imagen de Cristo.
y parecióme intimarseme una voz interna en el corazón, y centro
de mi alma, que me decía : Mira, hijo, la paga que me dan. Pa
reció como que se me queria abrir el corazón, oyendo esto. . . Me
te

dejé

caer

en

tierra dando

unos

gritos

y laments sin

poder hacer
podía repri

Parecía que me estaba ahogando y no
mir estos accidentes y cosas exteriores, ni podia valerme. .
Sefior y Dios de los ejércitos, que cosa tan fuerte y dura es
otra cosa.

tra

. .

emulación ! .

.

0

vues

. . »

No. 49. Tracta en aquest número de com ha passat durant
aquestes époques terribles tribulacions, per bé que no les ha con
tat en el lloc
que corresponia per no interrompre la narració. Diu
foren aquestes tribulacions i en què consistiren, semblant-li a
voltes en la seva activitat « que pueden compatir, o exceder a
las penas que padecieron los Màrtires o a las que se padecen al
com

Infierno.

tal tiempo rodeada de dolores de
muerte, y acosada de peligros del Infierno. . . »
N°. 5o. Explica com en aquest sofrir hi ha més i menys, i com
després de semblants patiments Déu ordinàriament, posa l ànima
. .

Hàllase la alma

d esperit més alt, sentint
se purificada de
diverses imperfeccions i defectes que li dificulta
ven 1 ascens a major
perfecció.
en

un

grau més enlairat i

en

en

un

estat
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Nos. 51-61. Descriuen
brir a la seva ànima una

com

el Senyor li féu mercè de desco

joya preciosa, una Virgen prudente
que, no mereciendo yo tratarla, ordenó la divina aceptación y pro
videncia, que mi espiritu ( en cierto modo ) fuese hecho un espí
ritu con el suyo.. Con las primeras noticias
que tuvimos el uno
«

.

del otro,

ambos sentimos

efectos divinos

en

nuestras

almas

;

y

consiguientemente aquel Serior, que solo hace maravillas, infundió
a cada uno de los dos unos efectos
espirituales, con cierto cono
cimiento, e inteligencia del estado del alma, al uno del otro. Si
guióse a esto una efusión del divino Espíritu, con que ambos sen
timos nuestras almas, como englutinadas, y unidas, la una con la
»
Ho experimentà això per prime
otra, con un amor indecible.
ra vegada un dissabte,
5 de desembre de 1699, després de com
bregar, i sentí una propensión unitiva de esta preciosa alma por
una
simple operación del Serior en la mía, con una noticia inte
Es demanen una estreta i perpètua germania
lectual, y afectiva.
i mitjançant la correspondència epistolar s exposen l estat del seu
esperit i el desig d' ésser amb Déu.
Tots aquests números expliquen detalladament les fases i efectes
diversos d' aquesta espiritual comunicació i tracte.
Com resta indicat més amunt, després del número 6o segueix
. .

«

»

una

NOTA, que

no

és més que la continuació

o

represa de l Au

evidentment volia terminar aquí, com es desprèn
clarament de la faisó amb que acaba el número 59. És potser,
de fet, la part més rica en detalls preciosos que ben bé mereixe
rien d' ésser traslladats tots aquí. Amb tota certesa el Venerable

tobiografia,

que

degué escriure aquesta conclusió, en part al menys, avençada ja la
seva malaltia, que el
tingué per espai de vuit anys al llit del qual
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El sobrenatural i el repòs de 1 anima
que pressent ja la deslliurança hi planen amb una solemnitat ine
fable.
Nos. 6ii 62. Són una enèrgica protesta de la intenció que
no

devia aixecar-se més.

ha guiat en escriure, i declara, davant 1 eterna Veritat, com de
moltes i diverses coses misterioses de les Sagrades Escriptures ha
tingut la seva ànima coneixenyL i intelligència tan profunda que
no
troba conceptes per expresar-ho, « en particular de los decre

previsión hubo de encarnar el eterno Verbo
las entrafias purísimas de Maria Virgen, del misterio de la
en
Redempción y demas misterios que obró este mismo Verbo, co
tos

que

mo

la

en

eterna

también de las excelencias inefables

e

innumerables de

esta su

preciosísima Madre Virgen, y Madre de la hermosa dilección.
Nadie puede dudar ser esta Reyna de amor la maravilla de las
maravillas de Dios, el prodigio de sus prodigios, y el milagro de
los milagros de la Omnipotencia, hecha por Él con toda magnifi
les Escriptures enclou en
breus mots misteris profundíssims com en els següents : « Do
minus autem Rex noster ante sxcula operatus est salutem in medio terra
cencia.

.

Diu

.»

(Ps.

73,

ribus

sanctorum

v.

i2

com

en

virtutis tu, in splendo
luciferum genui te. ( Ps. 109, v. 4).

Tecum principium in die

).

:

l Esperit Sant

ex

utero ante

Estas palabras, son expresión de los consejos, y decretos divinos,
que hubo en la eternidad en el simple acto de la operación de
Dios ad intra ordenada a la ejecución prevista de dichos misterios

sagrados.

Diu, endemés, que és venerabilíssima la faisó

»

Déu dóna la

servido darlo

gencia
3

en

intel•ligència d aquestes
en

una

si mismo

con

un

com

als petits, « cuando es
infusivo de simple inteli

coses

acto

luz obscura, participada de luz inaccesible

:

y

cuan
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do

màs lúcida, por razón que
es sensible ni material, sino
simple intelectual : Atque videlicet
substantia fidei est hzc lux ».
es

no

una

va

màs obcura

esa

luz

MONTSERRATENSIA

entonces

es

No. 63. Exposa un estat molt ordinari en què es troba la se
ànima: certes alternatives mistiques que són com una glossa

del capítol II del Sagrat Càntic: En ipse stat post pctrietem nos
trum respiciens per fenestrcts, prospiciens
per cancellos. En aquest ma
teix número diu corn li fou coneguda la fi d una ànima que
havia fet mort malaurada als ulls dels homes.
N.. 64. Exposa com el tractà el Senyor
lença física que patia, en certa ocasió, i com
ell

en

en
es

una

terrible do

comportava amb

altres circumstàncies.

N.. 65. Inicia aquest número indicant la data dels fets que
va a descriure, i diu
que Déu es dignà obrir a la seva ànima els
tresors de la seva misericòrdia i amor.
« Fué
así que habiendo
el espíritu,
a que se ariadían
diversas fatigas, penas y trabajos en alma y
cuerpo, tuve algun recelo de si yo habla disgustado al Seflor en

pasado largo tiempo

cosa

que yo

no

con

poco sentimiento de Dios

conocía.

Con

este temor

me

fuí

en

a

confesar..

.

Al tiempo que recibí la absolución sentí mi alma bahada de un
gozo y amor tan divino e inefable, que hube de hacer mucha
violencia para levantarme de los pies del Confesor. Siguióse a
el sentir ocupadas mis potencias como de una como tiniebla
càndida, en que parecía que todo mi ser estaba transformado en
Dios, y hecho un espíritu con el suyo. En aquella luz intelec
esto

tual caliginosa y obscura asimismo conocl en el Sefior que cuan
tos pecados había cometido en mi vida los tenía borrados su
misericordia y estaban

tan

consumidos,

como

lo estuviera

una
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gota de agua echada en un horno grande encendido de fuego.
Dióseme asimismo un cierto conocimiento en que parecía como
si todos los senos de mi alma estuviesen guarnecidos, o ador
nados de unas ciertas flores blancas, con una fragancia divina
y
celeste, que parecía exceder sin comparación a toda fragancia...»
N0. 66. En aquest número continua explicant els efectes de
la comunicació dels tresors de 1 amor diví, i en
ocasions

quines
experimentava més aquests efectes. Li és donada certesa de què
el Senyor 1 assistirà singularment fins al terme de la seva vida, i
descriu la dificultat que experimentava en pendre nodriment cor
poral a causa dels desigs que sentia de Déu.
No. 67. Tracta de quina manera era la representació de les
flors susdites, i com en percebia llur fragància, i algunes maneres
de

Déu fa assolir aquestes coses a 1 anima.
N°. 68. Conta com moltes persones han volgut
com

municar amb

tractar

i

co

ell, adés per escrit, adés de paraula, i la gran difi
cultat que al principi hi trobava, fent-ho sempre per a complir la
voluntat de Déu, pel bé de les ànimes i amb la deguda autorit
zació dels Prelats. Refereix alguns casos particulars en què fou
consultat i corn Déu 1 afavorí per discernir els esperits.
N°. 69. Continua exposant la mateixa matéria i diu com fou
mogut a ajudar a una ànima per a portar a terme les seves reso
lucions de practicar vida més perfecta.
NOS. 70-74. Refereix en aquests números alguns altres resultats
de la seva comunicació amb altres ànimes, com aplana certes
dificultats que el Maligne posava per impedir que aquestes portes
sin a terme llurs resolucions, i diu les penes que per aquesta
causa ha
tingut de passar. Parla, endemés, de la cercanía y
«
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propensión suave que sentí d una ànima, en una il•lustració
interior, estant fent oració, i com conegué que aquesta era molt
amada i afavorida de Jesucrist. Diu que n' experimentà joia in
terior, suplicant a 1 Esperit Sant que volgués comunicar-li els
»

seus

dons.

N°. 74-77, Diu com, fent ja temps que no havia experimentat
les penes exteriors i sensibles que abans li proporcionava el di
moni, per bé que no 1 havien pas abandonat del tot els sofriments
interiors i exteriors, li succeí, una nit, en lliurar-se al repòs, « es
tando el espíritu bien despierto, y las potencias asimismo estan
do así, aunque los sentidos corporales estaban como dormidos...

pareció de improviso que entrava en la celda una caterva y
multitud de espíritus malignos y demonios, armados con flechas,
que me amenazaban, y daban grandGs y espantosos alaridos, con
voces
muy confusas ; y empezando su pelea y contienda me
tiraban sus saetas de iniquidades. De esta manera ellos unas veces
me

se

acercaban màs

viesen

heridos.

mi y otras se iban retirando como si estu
Procurando yo defenderme, por la virtud de
a

Cristo y sus misterios y su preciosísima Madre Virgen... y pro
nunciaba algunos versos de la Escritura Sagrada... De lo referido
resultó que por espacio de algunos meses sentía dentro de mí
diversos y malos efectos, con unas turbaciones de espíritu y
tinieblas interiores, con tanta obscuridad y confusión que a veces
parecía una imagen del infierno. Decía al Sefior : Qué infierno
tan

es este

que siento dentro de

mi, Setior ?

»

Segueix exposant

com

continuant els retirs de Déu, i ama
gant-se la llum de la divina Intel•ligén cia, « hasta después que la
divina presencia se manifestó mucho màs de lo que suele en el

després de

tot

això

anaren

V. FRA JOSEP

DE ST. BENET

37

orden corním y ordinario en el intimo centro del alma, ilustrando
las potencias superiores e intelectuales con esplendor de divina
luz, gozo, paz y fervor de mental amor, quedando en el interin
las potencias inferiores y sensitivas con las mismas tinieblas. . .
sintiéndose de esta manera una división bien grande. . . entre la
parte superior e inferior, como si no fuesen una sola cosa alma
y

espíritu.

Siguióse

a

esto

. .

sentí

ocupadas las potencias

manifestandose por
cierto modo de verberación de la ilustración interior al sentido
exterior aquel tan suave y celestial olor. » Segueix després dient
com
1 ànima retornava més tard a 1 estat d abans, semblant-li

como

si

un

sér invisible

que.

penetrara.

me

. .

fet més ferotge encara, i sentint que la divina
tant
forta i dura com 1 infern. En diferents indrets
del número 76 torna a parlar de la ley delgada, de la qual s' és fet
ja menció i de les coses que li exigia.
No. 77. En aquest número tracta d' un efecte especial d' aquell
que 1 infern
emulació és

s'

era

olor celestial que sentia en les avinenteses esmentades, que és cor
roborar i confortar la naturalesa corpòria i sensitiva, i en 1 inte
rior refer les

potències,

Déu, i per

vacar en

ço

1 esperit més hàbil i disposat per
és l' ànima més vigilant per obrar amb més
restant

perfecció, no deturant-se pas, però, en res de sensible,
sinó negarse a lo accidental de
per més que vingui de Déu,
estas cosas en cuanto a la afición própia, y buscar a Dios o es
tarse con Él en la fé pura, y desnuda en el acto de la simple
puritat

i

«

inteligencia...
con

Dios

en

y asi
su

estarse

centro

la alma

esencial.

en

la íntima unión

y

amor

»

N.°s 78 - 8o inc/. En aquests números reprèn la matèria expo
sada en els n.os 74 — 77, i diu com a aquells mals efectes i pena

IIP
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litats

esmentats

se

'n hi

afegiren altres

tan

grans que

a

voltes

li semblava sentir tot 1 infern dintre d ell, apareixent-li el cel
com de bronze i Déu com
indignat, talment com si entre l' ànima
i Déu s' hi

posés aquell místic núvol de què parla Jeremies: Opposuisti
nubem tibi, ne transeat oratio ( Ierem. III, 44), sense que per ço en
determinades ocasions deixés de sentir singular i espiritual alegria.
Diu també

ço

que deu fer 1 anima

en

aquestes avinenteses: «De
i fuerte de Sión, en donde

be retirarse, recogiéndose en el monte
ha de tener su morada y habitación el Sumo Rey Cristo Dios :
esto es en el íntimo centro del alma, en la fortaleza o fuerte del

Amor íntimo : Utique videlicet, quia fortis est ut mors dilectio. De
aquí ha de clamar el corazón al Sehor por encima de los muros
de la hija de Sión ; » aquests murs són lcs virtuts interiors de 1 à
nima, amb les influències divines, simbolitzant tot aixà amb la
ciutat de Jerusalem de la qual fa
acomodació.

una

llarga descripció i mística

Després d' aquest número ve una conclusió que posa punt final
In dilectione dilecti, ex dilecto. Esta re
a 1 autobiografia.
Diu així :
lación con todo lo que va aquí puesto y referido, escribí a gloria
y honra del Verbo de Dios, y de su Madre Virgen, por obediencia,
haviendo con la divina asistencia, vencido la repugnancia que en
esto tuve, para que Dios sea glorificado y magnificado en sus obras
y misericordias, y la magnificencia de sus maravillas sea manifies
ta y alabado para siempre. Amén.
Immediatament segueix una nota afegida probablement pel
P. Argerich, que diu com han estat suprimits els números 81, 82 i
83 per haver estat ja compresos en les Opera omnia. Ço mateix fou
fet amb la protesta, compresa també al final de les Opera onmia, amb
«
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seus

que foren els últims que escrigué, sinó a
comentaris i escrits. Com sigui que serà inclosa

ogràfics,

recensió de les

seves

obres,

ometem

dir-ne

res

en

escrits autobi
tots

els altres

després

de la

aquest indret.

que els superiors no permeteren escriu
re més al Venerable baró per fer ja dos anys que s era enllitegat,
que es contentaren amb observar curosament algunes coses ben
notables d' ell, que van compreses a la vida que n escrigué el
Diu també

aquesta

nota

Rm. P. Argerich.

que havem

Ço

anomenat

Epistolari

del Venerable conté

tota

la M. Alberta de Sant Domènec, al
Dr. Manuel Boyons, Confés de la mateixa, al Dr. Joan Vendrell,
sèrie de
conegut director d animes d' aquell temps, i una altra
cartes a diferents persones.
La primera sèrie adreçada a la Venerable religiosa carmelitana
la

seva

correspondència

a

dubte la més interessant. L'edició que anem estu
diant, única que es féu de la Vida Interior, Cartas, etc. en porta
més crescut el nombre. Un ma
45, per bé que deu ésser molt
nuscrit, existent al convent de Carmelites Descalces de Vich, en
i dóna el text de 5 5. Ja s' adverteix al final de 1 Epistola
de Vich és

sens

registra

malgrat la diligència en cercar totes les cartes escrites pel
Venerable, no ha estat possible recollir-les totes i per ço els edi

ri que,

s'

tors

de donar únicament les que han pogut trobar i
lliurades al monestir de Montserrat.
primera col.lecció adreçada a la venerable M. Al

acontenten

que han

estat

Tota aquesta
berta

amostra un

meravellós do de consell,

un

excel•lent magiste
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ri

discernir el vertader del fals, una summa prudència en els
mitjans de prevenir les astúcies del Maligne i una infrangible fer
en

mesa,

fonamentada

xible

a

en

el

temor

i

divinals, que el fan inflec

amor

propensió lleugera o afeminada. Una sobrenatural
intenigència ho agombola tot a una superior unitat que debades
s intentaria reduir a fets o experiències merament naturals. Aquesta
mútua comunicació que es tingueren recíprocament els servents
tota

de Déu és

sens

dubte

una

de les

més admirables de la vida

coses

Venerable. Ja 1 esmentàrem en extractar 1 Autobiografia
i1 estudia amplament el primer censor de 1 edició que detallem,
de

nostre

renunciant per

bliogràfiques.

tant

a

dir-ne

res

en

L únic interès que

aqueixes sensilles notícies bi

té,

tres, és r haver-nos

aquesta ocasió per nosal
sèrie de interessantíssimes

en

proporcionat una
lletres d' una doctrina espiritual ben remarcable.
La segona sèrie de cartes és adreçada al Dr. Manuel Boyons,
provisor i Vicari General del bisbat de Vich i Confés de la Mare
Alberta. En elles ultra d' alguns consells que li dóna sobre la ma
nera com deu
dirigir la Mare Alberta i altres penitents seus, 1 ex
horta a la vida espiritual i li esbroça el camí dels obstacles que
el bon Sacerdot li diu trobar-hi. Són

totes

contestació

a

altres que

li escrigué el Dr. Boyons.
Una tercera sèrie és dirigida al Dr. Joan Vendrell, Examinador
sinodal del Bisbat de Vich. Són també cartes de consell en la di
recció d

algunes ànimes, sobretot religioses, l aprofitament de les

quals havia estat confiat a la seva cura i sol.licitud. Les lletres
adreçades al Dr. Vendrell són 2 1
Una col•lecció última, sota 1 epígraf cartas de Fi-. Joseph a dife
rentes personas, són 25 cartes de direcció espiritual adreçades a dis
.

V. FRA

JOSEP DE ST. BENET

41

tintes persones que, de paraula o per escrit, havien consultat al
Venerable religiós.
L Epistolari és una part molt interessant de la producció de
Fra. Josep, riquíssima en indicacions ben concretes que, en part al
menys, foren omeses en la seva Autobiografia, i un importantíssim
element per escriure la seva biografia i estudiar la seva doctrina
ascètica. No essent possible un extracte detallat de quiscuna d' elles

preferim

no

Vegem

dir-ne

ara

res

la VIDA

més.

EXTERIOR 0

BREVE

RELACIÓN

DE

LA VIDA

JOSEPH DE SAN BENITO, escrita pel Rm. Pare
Dom Benet Argerich, Abat de Montserrat (des dels anys 1753-57,
i 1761-64). Publicà la vida del Venerable per a suplir, com diu
ell mateix en la breu introducció que precedeix la relació, algunes
de les coses que ometé Fra. Josep en 1 autobiografia. Afirma que
I

VIRTUDES DE

FRA.

el que relatarà esdevé testiticat per testimonis auténtics i sub
jectes fidedignes que tractaren i conegueren nostre Venerable tot el
tot

temps que visqué en aquest Monestir de Montserrat.
De fet 1 Abat Argerich havia pogut conèixer personalment el
Venerable, tota vegada que s' educà de jovenet a Montserrat i
consta
que ja hi era als temps de les guerres de la successió a la
corona d' Espanya. En escriure aqueixa relació era Abat de St. Benet
de Bages. La seva exemplaritat i probitat de vida són una altra
recomanació ben remarcable, que acredita ço que conta, i que manta

vegada s' albira clarament que
La relació està repartida en
tractar-la més sumàriament,

és
19

tota

quelcom més que un relata refero.
capítols, ço que ens permetrà d' ex
vegada que 1 epígraf que acom

ANALECTA MONTSERRATENSIA

42

panya
tot el

a

dels capítols és ja prou comprensiu per a indicar
contingut. Per ço ens limitarem aqui, per mor de no
massa aquesta primera part
de nostre estudi, a donar

cada

seu

perllongar

un

traddit, modificant-lo lleument sempre que la claredat ho demani,
epígraf de cada capítol en particular, o aplegats per matèries.
El capítol I dóna notícia dels pares i família de Fra. Josep, i
esmenta les mercès extraordinàries amb què fou protegida la seva
infància.

Capítol II. Tracta de la jovenesa del Venerable i
providencial com el portà Déu a Montserrat. Prova
que havem

biografia,

apuntat més amunt,

ço és que Fra.

mancament

Josep

en

no

s

extractar

la

manera

també

el n°. 8 de 1

allunyà mai de Déu

ço

auto

per

un

greu.

Cap. III. Tracta de 1 arribada a Montserrat i coses que li
esdevingueren abans de la presa d' hàbit.
Cap. IV. Explica la seva presa d' hàbit i els primers exerci
cis en què s' ocupà als inicis de la seva vida monàstica.
Cap. V. Professió solemne de Fra. Josep, efectes que causà
es lliurà
a la seva ànima, exercicis i mortificacions a què
després
d'

emesos

els

vots.

Cap. VI i VII. Obediència i humilitat profunda amb què es
distingí des de la primeria. És illustrat amb casos concrets.
Cap. VIII. Estudia la paciència extraordinària de què donà
prova el Venerable religiós en els treballs i persecucions de qué
fou objecte per part dels seus germans i sobretot per part del
dimoni que li aparegué diferents cops corporalment. És remarca
ble sobretot per la multitud de detalls que dóna absolutament
llats en 1 autobiografia.

ca
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Cap. IX. Tracta de la fe illustrada amb què fou dotat Fra
Josep i conté una interessantíssima professió de fe intitulada
Pro causa Dei vivi, i firmada In hoc calamitatis anno 1708 quando
ego flens video perversum in loco sancto, et mala multa
Capítols X, XI i XII diuen i proven, amb testimoniatges del
mateix Venerable i d altres persones que han deposat amb jura
ment, la

la

seva

ferma esperança i caritat envers Déu i el proïsme i
devoció tendríssima a la Mare de Déu, notes característi
seva

ques d' aquesta ànima.
Des del capítol XIII al

XVI exclusive s' exposen els dons i
charismatct amb què Déu afavorí Fra

gràcies gratis datas i altres
Josep de St. Benet : saviesa, ciència, discerniment d esperits, pro
fecia, etc. ço que és comprovat amb fets concrets i ben docu
,

mentats.

Els capítols XVI i XVII tracten de les darreries de la se
va vida i sofriments en la
última malaltia, contant-nos, a més a
més el primer, com evadí un greu perill de mort.

Cap. XVIII.

Mort del Venerable i circumstàncies meravelloses

que 1 acompayaren i

seguiren.

L' últim capítol ( XIX ) refereix els fets extraordinaris succeïts
després de la seva mort, fets que 1 il•lustre biògraf no intenta
pas qualificar-los de miracles, com ell mateix adverteix, sinó que
els atribueix únicament el valor d un fet històric, provat, però,
els requisits necessaris pel segur assens humà. Se ' n
refereixen dos pertanyents a guariments físics i dues aparicions.
amb

)
sos

tots

Es refereix evidentment als esdeveniments

inclús per

l'Església.

polítics d'aquells

anys que foren

tan

desastro
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En

advertiment de fi de capítol diu el competentíssim au
tor que no ha inclòs en aquesta
relació més que aquelles coses
que han pogut ésser ben provades, deixant-ne moltes altres que,
per no tenir comprovació ben evident, no les ha volgut incloure.
un

No dubtem pas que la lleugera i brevíssima extractació, que
en les pàgines precedents acabem de fer, haurà fet pensar a molts
de nostres lectors en una vida de santedat heroica i riquíssima en
clivinals comunicacions, digna tal volta dels
de nostre calendari.

sants

més

il•lustres

No fou pas altrament que opinaren els contemporanis i poste
riors qui la conegueren. Ja en vida, degut al càrrec que tenia de sa

gristà del monestir, el

conegut de tots els visitants de
il-lustre Santuari de la /Vladona, on, sobretot en certes ocasions,
d Europa en nombre consi
se n hi aplegaven de tots els indrets
1
derable.
No era pas per tot això un obstacle la conducta que
seu

nom

era

generalment observava el Venerable, quan no 1 urgia un precepte
d' obediéncia, de defugir tot ço que pogués d' alguna manera acre
ditar-lo de santedat o perfecció, i fins i tot 1 amagar-se als es
guards del públic; puix la seva bonesa i la resplendor insospitada
del seu esguard tranquil i seré el traïen.
Si per a desconeguts i estrangers Fra Josep era el religiós bon
dadós i venerable que atreia el cor de tothom, no cal pas dir el

)

S'és

trangeres !

AF

escrit

que

hi

hagué

Pare que en un sol any

arribà a confessar 5552 persones es
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seus

fets

fama, a aquells qui havien fruit del seu tracte o
n' havien rebut alguna mercè. Oimés aquesta devia arribar al com
ble, en tenir-se coneixement de què era autor d'alguns escrits que
havien rebut, no solament 1 aprovació, sinó encomis dels més cè
lebres teòlegs ibèrics de 1 época.
Aqueixa opinió de santedat, que s' havia ja guanyat en vida, i
que s' acreixé després de la seva mort, fou la causa de què 1 hu
mil religiós llec arribés a ocupar un lloc distingit entre els homes
illustres del seu temps. Moltes són les históries, biografies i altres
obres, sobretot en terres ibèriques, que li han dedicat, més que
una senzilla commemoració,
llargues pàgines, no creient prudent
oblidar el nom d' una ànima a qui Déu havia emplenat de tants
dons, i de la qual havia rebut tanta glòria ». Citem, per exemple:
Una historia inédita de Montserrat, publicada i amplament anota
da per Dom Anselm Albareda en aquestes pàgines dels ANALECTA,
(vol. IV any 1920-1921 ) i que fou escrita al temps del Venera
ble. L' autor d' aquesta història fa un remarcable elogi de les seves
virtuts i santedat, donant un catàleg de les seves obres principals.
Per bé que breu és un interessant document per la biografia com
pleta.
Vida de la Venerable M. Alberta de Santo Domingo, Carmelita
Descalza de Fich escrita por el maestro Fr. Manuel Caralps, O. P.
impresa a Vich, any 1747. En parla especialment en el capítol X.
Historia eclesidstica del P. Berault
Bercastel S. J., continua
da per Heurion i traduïda a respanyol per Diaz Iglesias Castarie
da. (Vegis vol. VIe. pag. 581-83, edició de Madrid 1853.
Tratado de la Iglesia de Jesucristo o Historia eclesicística, per 1 Il•lm.
o

seva

—
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Felix Torres Amat, vol. XIe, 11. XV pag. 170, edició de Barcelona

1803
Historia

eclesicística de España, per D. Vicenç de la
vol. III , pag. 433, edició de Madrid 1855.

Fuente,

Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de escritores
catalanes, per i Il•lm. Torres Amat, pag. 102, edició de Barcelona

1836.
Biografia eclesidsticct completa, vol. II, pag. 5 oo, edició Madrid,
Barcelona, 1849.
Epítome histórico del portentoso Santuarto y real Monasterio de
N. S. de Montserrat, per D. Pere Serra i Postius. part. III, cap.
VIe, pag. 352 seg.
El Amigo
pag. 34 seg.

,

del viajero en Montserrat, pel Rm. Abat Muntadas,
edició de Manresa 1863.

Series chonologica Scriptorunt O. S. B. Hispanorum, per Dom
Beda Plaine, O. S. B., Brum 1854 ; parla de nostre Venerable en
el

no.

XXXVIII.

Tesoro de Oratorict Sagrada, per Ramón Buldú, O. Cap., vol.
XII , p. 458, edició Barcelona T86o.
1
o las
maravillas del amor divino,
El Criador y la Criatura,
de Guillem Faber, 11. III , cap. II , pag. 438.
Resefta histórica de la Escolanía o Colegio de Música de la Firgen
de Montserrat, de Baltasar Saldoni, pag. 20, edició de Madrid

1856.
Totes les obres citades

) Cf.

ocupen de la vida i escrits de Fra.

-

any 186o, vol. II, p. 93 137, en què
i comenta el text Multi sunt vocati pauci vero electi.

també

predestinació

s

La

Cru,

parla

de la

qüestió

de la
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En parlaren també

contenen

47

indicacions molt precioses

biografia.

diverses époques i a diferents represes,
la Revista popular que en els anys 1881 i 82 li dedicà catorze
articles; la Hormigct de Oro en el no. XXXII ; la revista Studien und
Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cístercienser Orden, publi
cà robra de Dom Plaine, citada més amunt, l'
any 1884; la revis
en

benedictina Messager des fideles de Maredsous, l' any 1887, no.
VI ; el Bulletin du Diocése de Reims, l' any 1890 li dedicà també
quatre articles firmats per Dom Albert Noè1 de 1 abadia de Soles
ta

En ells estudia la vida del Venerable que compara amb la
illustre reformadora del Carmel. Poden veure 's els nos. 37,
38,
i
42
43.
Existeixen a més algunes breus biografies impreses en Diccio
naris i altres obres que no esmentem perquè són molt incomple
mes.

tes

i reduïdes.

En la Revista Montserratinct el P. Faust Curiel féu una extensa
i ben documentada vida del Venerable durant els anys
J910-1912.

Malgrat les repetides indicacions que havem fet en el decurs
d'aquest compendiós estudi sobre l'oblit en qué, modernament so
bretot, era tingut el Venerable Fra Josep de St. Benet, en obse
qui a la veritat, precisa afirmar que aquest no és pas tan absolut
que no li hagi permès de tenir un bon nombre d'admiradors i
fins de devots, ens atreviríem a dir. Alguns dels documents sua
citats

ho comproven a bastament. Demés ens ho testimo
niaria també d'una manera força evident l'acte que no fa gaire
presenciàrem, el dia mateix de la commemoració centenària, en
ra

ens
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obrir-se la Ilàpsia commemoratícia que fou collocada prop del lloc
on passà a millor
vida, Antigua Infermeria del Monestir i avui
Celdes del Venerable, ben conegudes del públic montserratí.
El Monestir de Montserrat, a més, començà a divulgar
aquell dia una brevíssima biografia que per aital ocasió havia

en
es

composada, havent-se ja gairebé esgotat els dos mil exem
plars que se'n tiraren i havent estat repartides als visitants de
tat

Montserrat més de deu mil estampes
del mateix Venerable a la Madona.

És,

a

més

més, ben

a

cert

amb

una

bellíssima oració

poble que sovinteja Mont

que el

la mateixa veneració
amb què es té el d'un sant, per més que cal confessar que de la
seva vida i sobretot
de la seva doctrina ben poca cosa en conei
serrat

el recordava i tenia el

seu

nom

en

ho comproven les llegendes que s'han bastit entorn de
la seva veritable història.
Fomentà indubtablement d'una manera força notable aquesta

xia,

com

veneració popular l'haver estat convertida en hostatgeria del pú
blic 1 Infermeria on morí, i batejada, més a més, amb el seu
La seva habitació i el petit Oratori, per bé que no eren
nom.

utilitzats, podien

ésser visitats de tothom i això

conservava

ínte

Encara avui, malgrat les transformacions i
desperfectes que les revolucions i reformes han aportat als edifi
cis de Montserrat, tant la cel•la com l'Oratori han estat conser
gra la

vats

seva

memòria.

gairebé íntegrament

que necessitats
) EI

mateix

abacial en el

qual

en

l

estat

primitiu, fora d'alguna millora

urgents han aconsellat.

1

la commemoració centenària es consagrà també 1 altar de 1 Oratori
posà una artística vidriera en colors que representa el Venerable en un

dia de
s

rapte davant el Sm.

hi

Sagrament;

de tot el

qual

n' incloem

fotografia.

V. FRA
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Enguany sobretot s'han obert
procurat donar
abans.
se

També

totes

és intentat
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la visitació del públic, havent
les facilitats d accés, cosa que no tenien

restablir

a

fragment de la llosa sepul
cral que fou despariat del seu lloc molt probablement durant
la invasió francesa. Part de la inscripció pot veure 's avui encara
a la
Capella del Sagrat Cor de nostra Basílica, lloc on foren
darrerament depositades les seves mortals despulles, després dels
trasllats que en distintes èpoques foren fets.

)

s

Omitim la documentació que

que es feren de ses restes,
del Ven. Fra.

biogràfiques

4

tota

Josep,

un

posseeix nostre arxiu sobre la historia dels diferents trasllats
vegada que ha estat ja integralment donada en 1 obreta Notes
(Vol. IV de la Biblioteca Monàstica) publicada enguany.
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CATÀLEG

DE

LES

OBRES DE

FRA. JOSEP

I

CONTINGUT

DE

LES

MA

EDICIONS QUE SE N FÉU: ANY QUE VEIEREN LA LLUM
PÚBLICA.
COM ES DIVULGAREN ARREU DEL MÓN. — DOCTRINA
ASCÈTICA DEL
VENERABLE. — PASSATGES CONTROVERTITS. —
APROVACIONS I ELOGIS QUE SE N FÉU.
TEIXES.

—

—

Totes les obres doctrinals de Fra Josep estan contingudes en
un fort volum de 430
pàgines.
Les cinc edicions que coneixem porten totes, a més a més,
52 pàgines d introduccions i aprovacions sense numerar.
No fou feta cap edició a part d'alguna de les obres, llevat de
i cartes, de les quals hem parlat ja en la primera
part d'aqueix estudi. També ens consta d'una manera certa que
els editors les publicaren totes integralment, fins amb aquells pas

Fautobiografia

satges que, donades les aprensions de l'época, podien semblar
menys convenients

suscitar controvèrsies. De faisó que apuntar
un catàleg complert de les obres és cosa fàcil. Basta copiar 1 índex.
Pertocant a la disposició dels tractats no creiem s'hagi seguit al
o

orde que posar els tractats escrits en llengua llatina en pri
mer terme i seguidament
els escrits en castellà. No obstant cal
confessar que s'observa un cert agrupament de matéries molt 16
tre

gic, obra
tractats

de l'autor sinó dels editors; puix gran part d'aquests
foren escrits, com diu el mateix Venerable en l'autobio
no

grafia (n.0 37), per a satisfer la devoció particular sens altre
sament ulterior, i alguns altres a petició d' algunes persones.

pen

ORATORI DE

LA

INFIRMERIA ON

FRA

DARRERA

JOSEP

OÏA MISSA

MALALTIA

ELS

ANYS

DE

SA

V. FRA

En la
ens

amb

impossibilitat

JOSEP DE ST. BENET

d'extractar detalladament

totes

les obres

amb traslladar el títol de quiscun dels tractats
sumaríssima indicació del seu contingut, seguint el ma

acontentarem
una

què foren disposats pels editors.
I sigui 'ns permès, abans, de transcriure íntegre l'advertiment
que 1 autor volgué que encapçalés les seves obres, en fer-se-li avi
nent que
les firmés per donar-les a l'estampa, quan feia dos anys
que estava enllitegat, anhelant xardorosament el trànsit d'aquesta vida
mortal, per unir-se al seu Criador i viure en Ell, que és Vida sense
mort i en qui està la fontana de vida eterna, l'abisme de goig i l'amor
infinit de l'Esperit Sant:
Charissimi, universa opuscula posita in isto volumine scripsi in spi
ritu Sapientix divina ego parvulus Joseph, volens ostendere virtutem
Dei Altissimi qui facit magna et mirabilia : qui dat sapientiam parvulis,
et ex ore ejus prudentia et scientia. Qui producit in lucem umbram
mortis, et inspiratio ejus dat intelligentiam; quia Deus scientiarum Do
minus est, et vera et justa judicia sunt ejus. Non ergo abscondam a
vobis sacramenta Dei, sed ponam in lucem scientiam illius. Etenim sa
cramentum Regis abscondere bonum est: opera antem Dei revelare et con
fiteri honorificum est: ut sit nomen ipsius benedictum et glonficatum
teix orde

en

omnibus viventibus per omne zvum. Amen.
I. El primer tractat té per títol MONS LIBANUS cum floribus varii
generis, pro animabus quzrentibus Deum. Comença, posant els preceptes
del decàleg i, mitjançant una conversa en què hi intervenen la
coram

Saviesa, la niciesa, la prudència i altres personatges metafórics,
inculca el temor de Déu i 1 acompliment de la seva llei santa.
Com gairebé tots els tractats llatins, és un admirable teixit de
diversos fragments de la Sda. Escriptura.
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II. Segueixen les QwEsTioNEs varii generis in fol ma dialogi ad
suscipiendam eruditionem doctrinz, en què proposa la següent pregunta:
« Contra malum bonum est, et contra mortem vita. Sic et contra
virum justum peccator. Quis ergo suscitavit (quasi solem) ab Ori
ente justum ?», i hi respon dient que el Verb de Déu encarnant-se
en les entranyes de Maria
Verge solucionà i posà terme a resclavat

què vivia l home després de la caiguda.
Hi són formulades, a més, una altra sèrie de preguntes i res
postes que són solucions parcials de la magna qüestió.
III. Ve després una INTRODUCTIO ad Sapientiam secretam: seu
vestigia secreta Sapientiz et intelligentia3, ad interpretandum sermonem
veritatis. Et de libro vitz, viarumque xternarum Dei, profundissim trac
tat, repartit en 17 capítols ben compactes, en què investiga i re
ge

en

les pregoneses de la Saviesa divina i enumera les seves obres
magnificents i exalça els seus judicis que són pondus et statera Do
mini et opera ejus omnes lapides
corre

IV. Tractat DE

REBUS MOBILIBUS UNIVERSIS ET DE ILLARUM ORI

Super verba: omnibus mobilibus mobilior est Supientia.
Exposa la mutabilitat de les coses creades i com Aquell que sol és,
que viu eternalment, vessà la saviesa damunt totes les seves obres,
i molt particularment en 1 obra de les obres, la Verge Mare del
GINE ET

Verb

CAUSA.

etern.

Diu

com

V. TRACTATUS

és Ell mobilis sine mobilitate.

JERUSALEM ET
BABYLONE, et de habitatoribus earum. És una allegoria de la glòria,
simbolitzada en la ciutat de Jerusalem, i de 1 infern signiticat per
Babilónia, l'urbs superbiosa, objecte de les tremendes malediccions
DE

DUABUS CIVITATIBUS

MISTICIS

divines.
VI. TRACTATUS DE

DISPERSIONIBUS

ISRAELIS, super verba

:

Qui dis

V. FRA.

persit Israel congregavit

JOSEP DE ST. BENET

És

5 3

brevíssim diàleg en el qual
el senyor aconhorta els exilats que malden per defugir les obres
del segle i renovellar-se en 1 esperit del Fill de la dilecció.
VII. TRACTATUS DE DIE JUDICII (De conversione judeorum tempore
novissimo, et de Antichristo), vibrant tractat del jutjament darrer amb
explicació de les horrures que s esdevindran aquells dies suprems,
eum, etc.

un

repartit en quatre llargs capítols. En un darrer capítol exposa la
joia que tindran els pobres de la terra, en comparèixer al jorn per
petual de la Glòria. És sobiranament conhortador per les ànimes
qui temen Déu.
VIII. TRACTATUS DE CIVITATE JERUSALEM LIBERA, super verba:
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion : ut zdificentur muri
Ierusalem, exposició del sentit al•legóric d' aquests versets del salm
50 i aplicació a les ànimes gloriticades. Fa una extensa i bellíssi
ma descripció del
paradís simbolitzat per Jerusalem.
IX. TRACTATUS

DE

MAGNITUDINE

ECLESUE

CATHOLIC1E ROMAN1E,

explicant la paràbola: Simile est regnum coelorum grano sinapis, etc.
És una esplèndida apologia de l Església catòlica i una glossa de
les sublims atribucions i dignitat de què la inyestí el seu celestial
Institutor. En una conclusio adjunta al tractat, invita a totes les
gents per a que vinguin a formar part d' aquest Regnum coelorum
que Deu establí en aquest exili de la terra per a refugi i conhort
dels que sofreixen.
X. TRACTATUS

DE

Allocutio de via vitz

DIFFERENTIA

FINIS

IMPIORUM

ET

JUSTORUM

via mortis. Exposa la terribilitat de la mort
de l impiu i ço que després d' ella s' esdevindrà, contraposant-lo a
la fi que, en el sadollament de la pau i el repòs de la joia perdu
et

rable, faran les ànimes justes. Acaba amb una vibrant admonitio ad
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peccatores i

una

invectivct adversus

eos

qui

contemnunt

cultum Dei,

etc.

Està repartit en onze paràgrafs.
XI. SOLILOQUIA SEU MEDITATIONES de mirabili essentia Dei

ejus, super verba : Ego sum qui sum. Tractat repartit
VII extensos capítols, que glossa els divinals atributs. El capítol

monte sctncto

conté

una

série de divuit

flamejants

et
en

III

meditacions sobre la Divini

tat.

XII. SPECULUM PCENITENTUE, seu explicatio psctlmi CXXIX. De
profundis. Explanació i glossa de cada verset d aquest bell salm pe
nitencial. Quiscun de dits versets és comentat en particular, i des

prés del

VII, quia apud Dominum misericordia. . . hi introdueix
la deliciosa paràbola de 1 home que caigué en mans dels lladres,
camí de Gericó, aportant-la com una sublim glorificació de la mi
sericòrdia divina envers els malaurats que cauen en les sendes
vers

esgalabroses de la vida.
XIII , XIV i XV. Els

segueixen: PEREGRINA
TIONES SULAMITIS, seu anima
cupientis adhzrere Deo, POMARIUM SI
VE VIRIDARITJM i la DESPONSAII0 DIVINA inter Deum et
animctm, po
tres tractats

que

drien ésser considerats com a tres parts d' un mateix tractat, tres
fases d' ascenció espiritual i d' un mateix desig
pregón de fruir de
Déu. En les Peregrinationes 1 ànima ( Sulamitis ) el cerca adalerada
i interroga les criatures si tal volta han vist aquell que cerca des
ficiosa. En el Pomarium sive Viridarium, s' és fet ja rencontre i
Amat i amada (Jesus i ànima) bescanvien paraules d' amor. La
Desponsatio és el repòs grat de les esposalles consumades. L' àni
ma frueix ja de les abraçades de
Jesús i se n' acontenta. Els tres

recorden, tradueixen i acomoden el divinal Càntic dels
Càntics i altres indrets dels Sagrats Llibres.
tractats

V. FRA

XVI. TRACTATUS

JOSEP DE ST. BENET

SUPER

PSALMUM

XC. ,

Qui habitat
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in

adjtttorio

Altissimi
felicitate hominis qui ponit in Deo spem suam. És co
mentari i glossa de cadascun dels versets d aquest salm amb
escaients aplicacions a les animes confiades en Déu i que posen
en Ell únicament el scu refugi i la seva felicitat.
—

De

XVII THRENI

PRO

PAUPERE

cum

ctnxiatur. Encertadíssima

com

binació de les llangoroses i resignades estrofes de Jeremies amb
les més flamejants i colpidores de Job, per a 1 anima que és en la
Acaba amb un devotíssim càntic, composat
prova i en 1 aflicció.
de diferents salms, Pro die in qua liberavit te
Dominus de manu inimicorum tuoruni, et de angustiis, Carmen. Ve a
ésser una fervorosa acció de gràcies per haver estat oïts els seus
en

part de

versets

clams de misericòrdia, a la qual adjunta també el càntic de Daniel
(III, 57), els salms 148, 149 i 150, i una tendríssima fórmula de
contrició pels mancaments.
XVIII FASCICULUS ASPIRATIONUM, pro vctriis temporibus et oppor
tunitatibus. És un molt pràctic i utilíssim aplec d aspiracions devo
tes a la Santíssima Infància de Jesús, al seu Dolcíssim Nom, per

confessar, lloar i exalçar els divinals atributs, per a obtenir vir
tuts especials, per les hores de temptació, angoixa, etc. Consta de
22 paràgrafs i conté aspiracions gairebé per a totes les circumstàn
cies en què es pugui trobar 1 anima devota.
a

XIX ORATIONES
verba Domini

:

DIVERS1E

ANTE

Anima, hodie in domo

COMMUNIONEM, super
oportet me manere. Conté

SACRAM

tua

acomodats per a
la recepció del Santíssim Sagrament i la corresponent acció de
una

sèrie de devotes oracions i altres

gràcies.
Segueixen deprés sis

tractats

actes

sobre la Immaculada Concepció de
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la Mare de Déu, que composen dues obres separades (XX i
XX1),
escrits, com diu el mateix Venerable en 1 autobiografia (n.°3 6), a
petició d algunes persones. Són dels tractats més remarcables
sobretot per exposar-se

doctrina que, malgrat de no
ésser encara en aquell temps dogma de fe, és tractada amb una
justesa d idees i fins d' expressió admirable, per bé que alguns mots
deguin ésser reformats per conformar-se plenament als termes de
la difinició dogmàtica.
XXII MIRACULUM

en

ells

una

Opus Dei excelsi Maria. ÉS
un completíssim tractat de la
gran obra, de 1 obra de les obres de
omnipoténcia divina, la Verge Maria, Mare de Déu i dels homes.
Està repartit en 25 capítols i precedit d' una tendríssima introducció
oració i consagració del tractat a la Verge Santíssima i una altra
introducció o advertiment al lector devot de la Mare de Déu. És un
bastant complet tractat de Mariologia. Quiscun dels capítols va
precedit ordinàriament d' un text de la Sda. Escriptura que glossa,
exposa, o interpreta el capítol. Els textos, en sa majoria, són els
que integren 1 ofici eclesiàstic de la Mare de Déu.
XXIII. TRACTATUS

MIRACULORUM.

DE ODORE VIRGINE0

ROSEOQUE

MARL/E. Altre

de Mariologia, repartit en tres capítols. És interpretació
d' alguns passatges de 1 Antic Testament, ( Job. XLII, 14 i 15,
i Eccli. XXIV, 20) aplicats a la Mare de Déu.
tractat

XXIV. EXPLANATIO

IN

PSALMUM

XLIV

—

De mirabilibus Dei in

Virgine Maria, Canticum pro dilecto. És un comentari amplíssim i
aplicació encertadissima del salm marià: Eructavit cor meum verbum
bonum.
No te repartició de capítols, peró tracta llargament i co
menta quiscun dels versets separadament, servint d'
epígraf el ma
teix

verset.

V. FRA JOSEP

XXV. TRACTATUS
MARIAM
teret.

. .
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EXPLICANS QUOMODO DIABOLI

SUBLATUM EST.

ponam inter

tias

DE ST. BENET

IMPERIUM

PER

Comenta les paraules del

Gènesi: lnimici
semen illius:
ipsa con

mulierem, et semen tuum et
Té forma dialogada, i parlen Déu, 1 amic de Déu i Maria.
te et

XXVI. EXPLANATIO
el mateix títol és

VIRGINIS MARI/E. Com ho indica
comentari sobre el Magnificat.

un

XXVII. TRACTATUS

CANTICI

DE

INEFFABILI

REQUIETIONE SUMMI

DEI

IN

MARIA VIRGINE DEIPARA, QU/E EST SABBATUM DEI EXCELSI. Expli
ca les paraules: Deus requievit die septimo ab universo opere quod
pa

( Gen. II 2), dient com el dissabte que Déu beneí i santi
ficà, i en el qual reposà, és Maria, el dissabte del repòs de Déu
damunt la criatura excelsa sobre la qual reposà Déu molt abans
que tota cosa fos feta: adhuc antequam quidquarn faceret a principio.
Acaba el tractat comentant les paraules de r Eclesiàstic ( I, 4 ) : Pri
or omnium creata est Sapientia, et intellectus prudentix ab cevo.
trarat

,

XXVIII. ALLOCUTIONES

És

INTER

MARIAM

ET

DILECTOS

SERVOS

devot diàleg entre la Mare de Déu i un
servent seu, en el qual intervenen també després altres personat
ges. Per mitjà d una pregunta que posa en 11avi d un sapient ex
EIUS.

un

vivíssim

plica els extraordinaris privilegis de la Mare de Déu.
XXIX. MARIA
sim
ta

IN

CCELO

TERRIBILIS ADVERSUS

DEMONES, brevis

sobre el poder de Maria contra el drac infernal, la
del qual esclafa son peu immaculat.
XXX. SALUTATIONES TRIGINTA TRES, in honorem totidem
tractat

tes

an

quibus beatíssima Virgo Maria vixit in terra cum filio suo
Deo. Deliciosíssimes lloançes a la Mare de Déu, finides per una
admirable Oració o aspiració.
XXXI. PSALMUS MISERERE MEI, ad Mariam Reginam pacis alle
norum,
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gorice conversus et glossatus. Com es desprèn del mateix títol és una
glossa d'aqueix salm penitencial per implorar misericórdia de la que
n és anomenada Mare, Mater misericordiz, i perdó per les negligén
cies en el seu sant servei. Aquestes idees esdevenen admirable
ment resumides en una conclusio amb què fineix la glossa.
XXXII. ANGELICA SALUTATIO

És

IN

HONOREM SACRI

MA

paràfrasi de 1 Ave
Maria, terminant amb un salm acróstic, fàcil d' ésser retingut de
la memòria per la seva forma literària, i una devotíssima oració
a la
celestial Regina, fontana d amor, senda esclarida de la eternal
RI/E,

ACROSTICE

GLOSSATA.

una

bella i

NOMINIS

curta

Llum.
XXXIII. PSALMI

NOVEM

AD

HONOREM

DEIPAR/E

VIRGINIS MA

RI1E, de libro

psalmorum collecti qui dici possunt in honorem totidem
mensium, quibus Dominus in ejus uterum mansit. Com resta indicat
per r advertiment que 1 Autor adjunta al títol, aquests salms estan
extrets del salteri i enginyosament aportats els versets per a ésser
utilitzats, a més de la primera finalitat a què sembla els destina el
pietós Autor, en moltes altres circumstàncies, com ho diu 1 epígraf
que precedeix quiscun dels salms: I Ad eandem laudandam; 11 ad
confitendam misericordiam ejus; 111 Ad excitandum in se desiderium vi
dendi Mariam; IV Ad accendendum in se ejus amorem ; F Pro eadem
re; VI Pro tempore tribulationis, et tentationis ; VII In spiritu anxiato ;
FIII Pro eadem re; IX De inenarrabili dignitate Matris Dei. Termina
amb una devotíssima oració, o Ad ipsam beatíssimarn Virginem ex
clamatio.
XXXIV. CANTICUM S S. AMBROSII ET AUGUSTINI, ad honorem
Virginis Maria glossatum És una acomodació del Te Deum lauda
la Mare de Déu, continguda ja, al
obres de St. Bonaventura.

mus

a

menys

en

part,

en

les

FRATRIS 10SF,PHI
SANCTO BENEDICTO,
RELICIOSI LAICI
CELEBERRIMO MONASTERIO

,

ET SANCTUAR.10

B.MARIAE DE MONTE-SERRATO

ORDINIS SS. P. BENEDICTI,

OPERA OMNIA,
TUM LATINO

,

TUM HISPANO SERMONE

CONSCRIPTA
ET AB IPSO EIDEM BEATISSIMA' VIRGINI
aparumrviventitarn fonti ,a'tern,que lucis vi dicata,

,

Anno

I
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XXXV. DULCE

COLLOQUIUM

AD

MARIAM

PULCHERRIMAM MULIE

Dues bellíssimes i extenses deprecacions a la Madona.
Acaba la série de les obres llatines una completíssima Confessio

RUM.

fidei

que fou redactada molt

probablement

en

el

curs

de la

seva

darrera infirmitat i que amb tota certesa és de les últimes coses
que escrigué, com •sembla indicar-ho el mateix Venerable Autor
r advertiment que
obres.

posà

en

en

llengua castellana

a

1 inici de les

Segueix després una segona part de les obres del mateix Ve
nerable, que conté una sèrie de tractats i opuscles escrits en llen
gua castellana. El primer d ells és el
XXXVI. TRATADO
ESTADO

DE

LA

ALMA

DE

VARIAS

INSTRUCCIONES

RELIGIOSA.

Aquest

CONDUCENTES AL

tractat, el

més

extens

d' aquesta segona part, consta de trenta tres capítols, precedits d' un
pròleg en el qual s' adreça rAutor a les ànimes que temen Déu
i cerquen la perfecció del seu sant amor, mitjançant aquest sant
temor el renunciament i la negació de si mateixes. Seguidament
exposa la naturalesa de la vida religiosa i dóna una sèrie d' adver
timents

les ànimes coratjoses que la intenten seguir. Parla, de
més, del temor filial i el temor servil, de la unió amb Déu i de la
unió mística, d' algunes proves i tribulacions en què es troben so
vint les ànimes que fan vida de perfecció, de la veritable pau de
a

ànima i el que caldrà practicar per tal de servar-la. En els últims
capítols regula la manera com deuran portar-se les ànimes religio

podran aprofitar els mitjans
d' unió amb Déu que la religió posa a la seva disposició. En una
conclusió del tractat prevé a les ànimes dedicades al servei de Déu
d' algunes noses que acostuma a posar a 1 avenç espiritual la falsa
prudència de la carn.
ses

en

determinats

casos,

i

com
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curta

aquest petit tractat, conforme

en

sèrie de pàgines d or composen
tot als seriosos advertiments que

sobre la mateixa matèria fa Sta. Teresa de Jesús, i que són la mi
llor recomanació per a la solidesa de la doctrina espiritual del Ve
nerable religiós. En mant indret rAutor apella a la pròpia expe
riència adquirida amb altres ànimes que 1 obediència li comanà
tractés. Dóna una sèrie de regles inequívoques per a dicernir en
ànima el treball de la gràcia del treball i de les suggestions
de l àngel de la tenebra, sobre tot en aquells esperits que sembla
hagin rebut mercè de carismes especials.
una

cen

ta

XXXVIII. OPÚSCULOS para alivio de algunas personas que pctde
pusilctnimidades y temores desordenados acerca de su salvación. Cons
aquesta obreta de

la obra, en què
tant de 1 Antic

tracta

opuscles, precedit d' un Argumento de
i aclara alguns passatges de la Sda. Escriptura
nou

del Nou Testament que són causa de temen
çes i descoratjaments per a algunes ànimes nímiament temoren
com

ques.

En el

primer explica les paraules del llibre çle Job ( cap.
XXVIII, vers 2 ) : Qui fecit ventis pondus et aquas appendit in men
sura. Quando ponebat pluviis legem.
En el segón les paraules de 1 Eclesiàstic ( XXIV, 26 ) : Tran
site ad me omnes qui concupiscitis me...
En el terç comenta i interpreta 1 expressió del salm 120 (v. 17):
. .

Misericordia

autem

Domini ab

xterno.

En el quart opuscle explica les paraules del salm 109 (
Judicavit in nationibus, irnplebit ruinas.

v.

6):

En el quint interpreta aquella expressió de r Evangeli de St.
Joan ( c. XIV, v. 2): In domo Patris mei mansiones multz sunt.
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En el sisè les paraules del llibre de Josuè ( c. XXIV, v. i 5)
Optio vobis datur, eligite hodie quod placet.
En 1 opuscle setè comenta les paraules de la Saviesa ( c. I, v.
I 4): Deus creavit, ut essent,
omnia, et sanabiles fecit nationes orbis ter
rarUM.

tas

En el vuité Y expressió de 1 Apbcalipsi
in quadro posita est.
I

(c. XXI,

v.

16): Civi

1 últim interpreta aquell passatge del llibre d Ezequiel
( c. LX, v. 5 ): Ecce in manu viri ccilamus mensurz sex cubitorum
et palmo : et mensus est altitudinem edijicii. . .
en

Segons sembla deduir-se del context,

tots

aquests opuscles són
passatges foren pro

dificultats que sobre els esmentats
posades al Venerable a les quals degué respondre ell per escrit, tal
volta a petició dels interessats, o per tal que fos d' utilitat també
a altres la seva interpretació. Es tracta evidentment d una
suposi

resposta

a

ció, que té, però, el seu principi en ço que ell mateix diu en l'Au
tobiografia ( n°s. 36 i 3 7) i en la- introducció de la primera obra
de la segona part.
XXXIX. DECLARACIÓN

DE ALGUNAS

SENTENCIAS DEL

TESTAMEN

NUEVO, que parecen tener algo de rigor y asperça. Són quatre àm
plies interpretacions sobre els següents passatges del Nou Testament:
Multi sunt vocati pauci vero electi ( Matth. XX, i6); Facilius est ca
melum per foramen acus transire, quam divitern intrare in regnum cce
lorum ( Matth. XIX, 24); Quam angusta porta et arcta via est qux
ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam (Matth. VII, 14); Si
justus vix salvabitur, impius et peccator, ubi parebunt (I Petr, IV, i8)
A tots aquests passatges els dóna la interpretació més benigna
i tradicional, al menys entre molts dels seus comentadors, per bé
TO
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que algunes expressions aixequessin, en aquella época, alguna con
trovèrsia, com direm més endavant.
XL CUESTIÓN, en que se prueba no haver en Dios libro de muerte.

És resposta,
posat per

un

com

diu el mateix autor,

EN

EL

dubte que li fou pro

teòleg.

XLI. TRATADO
DER

a un

FIN

DE

DE

ALGUNAS COSAS SINGULARES QUE HAN DE SUCE

LOS

SIGLOS.

És

un

comentari

a

aquelles paraules

ablatum fuerit juge
de Daniel (c. XII, v. i i 12): Et
tenzpore
sacrificium, et posita fuerit abominatio in desolationem, dies mille
ducenti nonaginta. Beatus qui expectat..., que apropia a la fi del
-

món.

Acaba amb

tres

XLII. INTERPRETATIO

a

cum

devotes oracions.
SERMONIS AD INTELLECTUM PARVULI.

És

ex

plicació dels passatges: friginta duorum annorum erat (Joram) cum
regnare czpisset et octo annis regnavit in Jesuralem ( IV Regum;
VIII, 17, i II, Paralip. XXI, 20). Aquest brevíssim tractat formava
part i terminava 1 autobiografia, com s és indicat més amunt.
Els editors, amb tota certesa perquè no endevinaren el sentit
que en aquell indret podia tenir aquest acabament, optaren inclou
re l en últim lloc en la collecció Opera omnia.
A la fi de totes les obres és posada una protesta, en castellà, fir
mada de 1 Autor el dia 23 d' abril de 1 any 1717, o sigui sis anys
abans de la seva mort. Resta ja indicat que la redactà, estant
enllitegat, en fer-se-li avinent que firmés les obres que havia escrit
per ésser donades a r estampa. En ella subjecta tots els seus escrits
a la correcció de lci santa Església Catòlica, a la disposició de la qual
els posa, i redacta, en últim terme, una altra protesta en llatí que
copiem íntegra.
In his operibus sunt quzdam difficilia intellectu, quia inenarrabilia
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sunt

mihi fidelissima
Deo in veritatem ejusdem Numinis.

verba Dei

coram

; attamen

sunt et

vera.

Et hoc

testor

Totes aquestes obres, que acabem de detallar foren compreses
íntegrament i sens introduir-hi la més mínima modificació o adició,
asseguren els editors, en un volum que vegé la llum pública
per primera vegada a Madrid l' any 1725, dos anys després, per
Si hem de donar fe als
tant, de 1 òbit del Venerable religiós.
com

escrits doctrinals, llevat de 1 auto
cartes, que foren donats a restampa l any 1746, com
hem anotat més amunt. De faisó que podrem dir que posseïm inte
gra tota la seva producció. Ja abans d' ésser donada aquesta a

editors, hi
biografia i

estampa

anaven

era,

en

tots

els

seus

part almenys, coneguda de molts

ginals. El mateix Venerable diu

que

alguns

tractats

en

els

foren

seus

ori

tramesos

diferents personatges de 1 estranger. No és gens estrany, doncs,
que, en ésser posats a la venda, fos esgotada gairebé immediata
ment la primera edició.
Per aquesta causa al cap de dos anys
ens trobem ja amb una segona edició portada a terme en la mateixa
a

editorial de Madrid l' any 1727.
En els deu anys a que s' esten la permissió reial per ésser reim
primit apareix encara una altra edició també a Madrid, 1 any 1731.
Sis anys més tard, era formulada al Rei una demanda de pro

casa

rrogació de dita facultat pel Monestir de Montserrat, que fou con
cedida el dia 15 d' abril de l' any 1738, a condició, però, que els
rèdits de les obres siguin destinats a la curació dels pobres i pele
grins que acudeixen a 1 hospital de Montserrat, a més a més altres
requisits ordinaris de la concessió. Aquell mateix any apareixia
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Fra

Josep de St. Benet.
El 18 doctubre de l' any 1755 una nova prorrogació concedeix
idèntica facultat a 1 abat de Montserrat per altres deu anys, aparei
xent immediatament la quinta i última edició de les obres completes,

impresa als obradors de Antoni Oliva, impresor de Girona. en for
mat i
tipografia idéntics a les edicions de Madrid.
Una comparació de totes aquestes edicions ens dóna per resultat
la més absoluta igualtat del text, ordre i disposició dels tractats fins
als més insignificants detalls. Això mateix pot ésser una compro
vació de 1 advertiment que ens fan els editors, ja en la primera
estampació, de què hi han comprès integralment tots els tractats
del Venerable religiós, sens introduir la més mínima modificació
en

el

seu

text.

ràpida propagació d'aquestes obres resta ja, en
part, indicada més amunt. Depèn, primerament, de la situació
ventatjosa del Santuari de Montserrat, llavors el més concorregut
La raó de la

Aixó facilitava evidentment la di
fusió de les seves idees, de la seva influència espiritual i de les
seves
glòries. Ja hem vist en quin concepte no era tingut nos
tre Venerable, ja en
vida, constant-nos fins i tot d'una manera
i visitat de

tota

certa,

diu el

com

la cristianitat.

seu

illustre biògraf, que

foren pocs els es
consultar les seves di
no

trangers que vingueren a Montserrat per a
ficultats teològiques o escripturístiques al Venerable religiós, de la
saviesa sobrenatural del qual els n havia fet coneixedors la fama.

Aquest, si esdevenia el primer
5

i més interessant factor de la pro
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pagació dels seus escrits, no era pas, no obstant, 1 únic, sobretot
perqué se n esgotessin tan ràpidament cinc edicions. La causa
principal és precís cercar—la en una raó més íntima. Pocs eren
en aquella avinentesa els escriptors místics ibérics dignes d una re
putació universal. Gairebé la majoria es concretaven a exhumar
glòries passades o composar tractats que, adés per la seva forma,
adés per el seu contingut, no mereixien un interès general. Un
escriptor místic del tremp de nostre Venerable i en idèntiques cir
cumstàncies, el cercarem debades en aquella época decadent.
Per

ço

tenir-se

en

notícia d'un

cos

de doctrina

tan

sòlida i

provada, és totseguit escampat i difós enllà del món culte i
pietós, on la fama o la sincera veneració, havien dut el seu nom.
Com diu el primer censor de les obres : alguns tractats s'han di
fós, ja abans de publicar-se, per França, Itàlia i Germània, essent
admirats de tots els que els han vist. La seva reputació d' escrip
tor místic deuria
pervenir a un grau extrem en publicar-se la seva
vida interior, cartes i la biografia del Rm. Abat Argerich. Ens ho
els païssos multi
tud d' exemplars de les seves obres i gairebé, almenys en bibliote
ques públiques, hi abunden tant com a Espanya. Ademés no ha
comprova el fet remarcable de trobar-se

faltat fins i
per
que

)
a

en

tots

qui n'ha fet a l'estranger un recull d'instruccions
a la vida
espiritual », versió directa del llatí i castellà, cosa
cercaríem en va en terres ibériques.

Fou Dom

tot

Bernat

Ratisbona 1 any

«

Kobener,

de 1 Abadia

de

Beuron

( Alemanya ).

S' edità aquest

recull

1882.

1N>
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La influència espiritual de nostre Venerable, doncs, caldrà atri
buir-la evidentment, més que a totes les coses que d ell s ha

guessin pogut dir o saber, al valor intrínsec de la seva obra.
És que, en efecte, aquesta contenia un cos de doctrina espiri
tual prou sòlid i prou ampli per a interessar elsTesperits, freturo
sos del nodriment espiritual de la paraula viva.
L'ascètica de Fra

Josep és, certament, un monument delsegle XVIII.
És veritat que l'humil religiós no intentava pas ésser un trac
tadista, ni un mestre d'esperit. Res més antagònic al tremp espi
ritual d'aquella ànima excelsa. Escriu per a satisfer necessitats ur
gents del seu esperit, per a aconhortar ànimes, per a complir els
manaments de l'obediència :
mai, però, per satisfer la proija vana
d'un esperit que vol exhibir la seva saviesa. Això, que sota el
punt de mira humà podria semblar un obstacle per a la fecundi
tat de la seva producció, constitueix el secret de la seva força es
piritual. Així la seva doctrina mística no està en aquest o aquell
indret de les seves obres, sinó que és precís poar-la en totes les
produccions del seu esperit, puix totes n'estan sadollades, com si
gui que no sols han estat escrites per un impuls scibrenatural, si
nó que les seves mateixes coneixences, deriven no de una ciència
personal humana, sinó principalment d' illustracions interiors _de la
gràcia. Això no vol pas dir, però, que no sigui possible una
sellecció

entre

escrit i escrit.

Aquesta

és fins i

tot

necessària

ascètica, puix gran part dels tractats,
com s'és dit més
d'un cop en el curs d'aquest treball, no tenien
altra destinació que Fús privat d'una ànima que recull santes ins
piracions o afectes que li han estat comunicats en el recés de
tractant-se

oració.

-54

d'estudiar la

seva
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Atenent-nos

aquesta indicació vegem ara quins son els en
senyaments ascètics més remarcables que es desprenen de les
obres del Venerable, esguardats sota el punt d'utilitat pràctica per
menar

a

les ànimes

Entre

totes

a

Déu.

les recomanacions que fa

ça

i enllà de les

seves

obres, sobretot en aquelles que tenen caràcter més doctrinal, en
tre tots
els mitjans de progrés espiritual que aconsella constant
ment, potser no n hi ha cap sobre el qual insisteixi més i amb
més energia com sobre el temor de Déu, que és principi de ramor,
conté i és contingut per l'amor. Heu' s aquí en quins termes en
De varias instrucciones
parla en iniciar el seu magnífic tractat:
conducentes al estado de la alma religiosa», que escrigué, segons
confessió pròpia, per exercici de les persones menys Thlustrades i
que és un veritable tractat d'ascètica, baixant fins al detall, com
és ara manera de confessar-se, manera dacostar-se a rebre la sagrada
Alma que temes y amas a Dios, no ames ni
Comunió, etc.:
«

«

porque amando a Dios en su casto i filial te
hallaras y tendras tu mayor seguridad y seras bienabentura
Todo lo cual està dicho en el Espíritu Santo por estas pala

temas
mor

da.
bras

otra

cosa,

Los ojos de Dios sobre los que le aman. Quien teme al
Serior ninguna cosa temera y no tendra pavor porque el mismo
es su esperanza.
Bienaventurada el alma que teme al Serior. Sí
guese de aquí que amando a Dios en este su amable y deseable
:

temor, nada te puede atemorizar, ni la vida, ni la muerte, ni el
infierno, ni la persecución. . . porque este temor de Dios es todo

cualquiera ».
I en el capítol segon del mateix

otro

ment

al

sant temor

de Déu, diu:

«

integral
fuera posi

tractat, que consagra

Quisiera yo, si

me
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pocas palabras de este temor santo, porque
el principio, medio y fin de la perfección, y
es
verdadera ciencia de los santos, principio, plenitud y corona de la
en

Sabiduria :
mere

Initium sapientix timor Domini; plenitudo sapientiz est ti
Deum; corona sapientix est timor Domini. Por lo cual digo

si la caridad y puro amor de
Dios, y en el mismo amor està también contenido este amable y
deseable temor... y en este mismo temor se encierra la perfec
ción religiosa». I en el Capítol XXIV del mateix tractat, dedicat
que

este

temor

santo

contiene

en

la presència de Déu, torna a insistir sobre el sant temor de Déu
dient que aquest és fruit de la reverència a Déu, i que sense la
presència constant de Déu no és possible tenir i conservar el seu
a

sant

temor.

mitjans per
temor

servil

Parla també
a conservar

que

en

aquest

diu que

no

mant

indret dels

temor

i de

té la

seva

com

arrel

escrits, dels
precís evitar el

seus

és

en

el pur

amor

de

Déu, sinó en l'amor propi.
Aquest temor filial de Déu principi i correlatiu de l'amor pur,
i que és produït en l'ànima per una reverència íntima envers
Déu, la magestat del qual l'emplena, essent-li tostemps present, és,
doncs, el principi fonamental de la seva ascètica, el mitjà dels
mitjans per anar amb seguretat a Déu.
Ja es veu clar que en aquest principi esdevé esplèndidament
hereditari de la idea mestra del gran Doctor de 1 Occident cristià,
del Pare St. Benet, el qual fonamenta tota la perfecció monàstica
en
el Sant temor de Déu, fruit d'una profunda reverència en
vers

Ell

i) Regla, cap. VII,

Ter grau de la humilitat.
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Una altra recomanació que encomia i inculca a cada pas, i de
la qual n és ell mateix un exemplar acabat, en el seu interior
i fins

el

la posa ell

exterior,

és la humilitat.

Evidentment, aquesta és en
la seva ascesi una actitud que depèn, més que no pas de teòriques
apreciacions sobre el seu ésser espiritual posat davant per davant
de Déu, de la veritable condició de criatura culpable, digna no sola
ment de la
prova, sinó fins i tot de totes les penalitats i sofrençes
interiors i exteriors a què la seva bonesa vulgui subjectar-la. Per ço
en

seu

la conducta normal de 1 ànima en aquesta via
angoixosa i treballada de la purificació espiritual, que no acaba
més que amb la vida. Tot això té la seva raó d' ésser i una
natural explicació si es tenen presents els sublims ensenyaments de
com

la doctrina, tan cara a la seva ànima i tan palesament realitzada
en el seu esperit, sobre la humilitat de la Regla monàstica.
Així
això

un

és d' estranyar que la posi com la clau, essent en
ressò de tots els mestres de la vida espiritual, per a dis
no

cernir els esperits bons, els esperits sincerament rectes, dels es
com pot veure 's en el magnífic tractat que escrigué
perits
sobre aquesta materia 1. En ell, després d' haver dit que cal exa
minar curosament els esperits per veure si són veritablement hu
mils, distingint bé les senyals característiques que en ells deuran

trobar-se, estableix que res no hi pot haver de bo, de sòlid en
aquelles ànimes que, per més que ho aparentin, no estan dominades
per aquesta virtut preclara, que va sempre acompanyada de l espe
rança i de la caritat de Déu i no té altre fi ni altre respecte que Déu
en tot i per tot,
porque este es el todo, el que siempre •es el mis
«

)

Pàg. 376

de les obres

completes.

;14
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Y el que levanta al humilde a las
trato con
Dios, el
cosas altas y supremas, y la comunicación y
cual le dice : Amice ascende superius ».
Més, però, que en els tractats que n escrigué, és d' una manera
mo :

Tu

autem

idem ipse

es.

albiradora i admirable aquesta santa humilitat en la seva
vida, com es desprèn de totes les pàgines de rAutobiografia i de
tot ço que d' ell conta el seu illustre biògraf en la breu relació
ella la virtut monàstica per
que n' escrigué. És que constitueix
excellència, la més ampliament tractada i recomanada pel Patriarca

especial

dels monjos

del

en

seu

el

seu

codi immortal.

aquests dos principis,

Posats

tatables

en

la vida i

en

sens

les obres de

dubte els més
nostre

netament

Venerable,

ensenyament ascètic prodria resumir-se

en

tota

la

cons

resta

la sublim tri

són
logia de les virtuts teologals de la fe, esperança i caritat, que
acti
com 1 eix sobre el qual girà la seva existència i tota la seva
vitat humana. Examini 's la seva vida, llegeixin-se les seves obres;
aquestes tres virtuts esdevindran palesament constatables en totes

els seus escrits. No és pas el nostre
inte
propòsit l emplenar pàgines citant fragments que, si bé foren
ressants, perdrien de la seva valor, desplaçats del lloc en què la
seva mà segura els col•locà.
Un altre caire ben característic que mereix també ésser posat en
relleu, és el caràcter i tendències sobiranament generoses amb què
les

seves

accions,

en

tots

les recomanacions i la seva doctrina. Fins en rexposició
d' aquelles veritats que de si mateixes tendeixen a atemoritzar les
ànimes, és ell esplèndidament optimista i d' una amplitud de mires
coses que
prou considerable per a allunyar les ànimes d' aquelles
portar-les l aplanament espiritual i estèrils torbacions. És
marca totes

puguin
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perquè
bunda,

no

que

ignora pas que l ànima, en la qual la fe hi sobrea
la guia i encoratja resperança i 1 absorbeix la caritat,

trobarà barreres que extorsin la
Déu.
no

Aquests són,

en

resum, els

trets

seva cursa

ascensional

vers

generals i característics de la

doctrina ascètica — i podríem dir fins i tot de la vida—del Ve
nerable Fra Josep de St. Benet, trets ben palpables en totes les
pàgines de la seva magna obra i més encara en la seva vida. Un
estudi sumari, com el que hem intentat fer, no ens permet d'en
trar més al detall.
Així i tot creiem haver donat un conjunt su
ficient per entrellucar, al menys, els

tresors

insospitables

de la

se

espiritualitat continguts en les seves obres. Si ens cal
ara indicar els tractats en
què aquestes notes característiques de la
seva ascesi resplandeixen més, apuntarem
aquí, després d'haver dit
que tots són recomanables, els que segueixen: primerament indi
quem tota la segona part de la col•lecció Opera omnia, que conté
tots els tractats escrits en llengua castellana, molt
especialment el
primer. Tratado de varias instrucciones conducentes al estado de la al
ma religiosa; els nou
Opúscu/os para alivio espiritual de algunas per
sonas •que
padecen pusilanimidades y temores acerca de su salvación, i
l'aconhortador tractat Declaración de algunas sentencias del Testamento
Nuevo que parecen tener algo de rigor y asperqa. Entre els tractats
escrits en llengua llatina indiquem entre altres el Tractatus de dua
bus civitatibus mysticis Jerusalem et Babylone et de habitatoribus
earum;
Trctctatus de differentia finis impiorum et justorum; Explicatio psalmi
«De profundis» ; Explanatio cantici Virginis Maria, etc. I molt es
pecialment recomanem 1 Autobiografia i Epistolari que és on són
més albiradores les tendéncies espirituals d'aquesta
gran ànima.
va

segura
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extraordinària i en algun sentit, de mires tan amples
la doctrina del Venerable Josep de St. Benet, que no és
estrany
que en aquella època, la novetat d'algunes idees i
es
tan

expressions,
obres, arribés a ocasionar sinó
veritable controvèrsia al menys alguna sospita.
Algunes en citarem
altres
sobre
les
preterint-ne
quals avui en dia fóra fins i tot ri
dícul fer-ne questió.
La primera, i potser la que inquietà més esperits, és la que
es desprèn
dels opuscles cinquè i vuitè en què el Venerable Au
tor sembla
exagerar el nombre dels homes predestinats, afirmant
que excedeix al nombre dels àngels prevaricadors i iguala el dels
àngels que restaren fidels; ço semblava obstar contra la sentència
corrent entre els
teòlegs, de què se salvaran tants homes quants
foren els llocs desocupats per aquells, tota vegada que els Sants
Pares, en general, diuen que els homes han estat criats i desti
nats a
ocupar els llocs que perderen els esperits rebels. Deduïen
d'aixó que el nombre dels homes predestinats no
pot excedir al
nombre d àngels reprovats.
Ja es veu que aquesta doctrina avui no és probablé que in
quieti cap esperit, ni que arribi a oposar un veritable obstacle a
les tendències de la teologia catòlica. Pertocant al sentir dels
Sants Pares en aquesta matèria, si bé alguns exposen dita doctri
na, no obstant n hi ha altres que defensen la contrària, com St.
Gregori el Gran que diu a aquest propòsit: Tanta illuc ascensura
creditur multitudo hominum, quanta multitudo mansit angelorum.
Aquesta és també la sentència de St. Anselm i altres. En de
campades

) Cf. Hom.

ça i enllà de les

in

Evang.

no.

34

seves
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d una simple opi
més basta a dir que en aquest cas es tractaria
nió que com a tal té un valor relatiu 1.
l'Autor sobre
Una altra dificultat és la sentència admesa per
i
et
els infants morts sense baptisme (De die judicii, Cap. II,
universal habitaran aquest
passim). Diu que després del judici
sense la pe
món i que en ell fruiran com d'una beatitud natural,
molèstia ni tristesa.
na de sentit, ni de dany, sense cap
de sentències en
Coneguda és sobre el particular la diversitat
obsten per a
tre
doctors i teòlegs. Es tracta d'opinions que no
suscitar
res al dogma catòlic i el que en aquells temps poguessin
de l'época. Sem
disputa, ho repetim, depèn de les preocupacions
foren proposa
blants a aquestes són moltes altres dificultats que
la doctrina
des llavors. Esmentem, per exemple, la moguda per
s afirma que molts dels infidels se salvaran
del mateix tractat en

què

el trac
si viuen segons el dictamen de la recta raó. Fou controvertit
és ante przvisa
tat sobre la predestinació en què estableix que
la raó d'aques
merita i poc després afirma que és ex prxvisis meritis;
com es
ta
aparent contradicció rau en qué, en el primer cas,
de la predestinació ex parte Dei i en el se
veu
context,

parla

pel

gon

ex

parte

Demés la que ensenya (De die judicii, Cap.
ressuscitaran tots els cossos en el dia del judici, com
la resurrecció del Se
que resucitaren el dia de
nostra.

III), que no
sigui que aquells
nyor, frueixen ja de la immortalitat

) Cf.
tione,

art.

Janssens,
VII.

De

nuntero

przdestinatorum,

en

la glòria,

Tract. de Deo uno,

etc.

Qust. 23,

De

proedestina
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Més, però, que totes les dificultats que es posaren contra punts
que, pels esmentats ja es veu que careixen tots ells de veritable
importància, són remarcables ,els elogis de què foren objecte les
seves doctrines per part dels millors teòlegs
ibèrics i estrangers de
epoca. Per a persuadir-se d aixó basta llegir les interminables
censures que precedeixen les
Opera omnia, en les quals els eximis
teòlegs censors d' aquell temps sembla fins que oblidin llur ofici
per convertir-se en encomiadors i fervents propagadors de les doc
trines i els escrits de nostre Venerable. Alguns d' ells en diuen
que són preciosos i utilíssims documents de què poden servir-se
els doctes, tant aquells que es dediquen a la vida espiritual com a
ensenyament de la Teologia i exposició de les sagrades Escriptu
res, i molt convenients a aquells que cerquen la perfecció o hi di
dirigeixen les ànimes del proïsme. Altres anómenen les seves
obres liber optimus que excedeix a tota lloança, tresor inestimable
que enclou doctrines sublims, obra les pàgines i ratlles de la qual
amostren que 1 autor poà la seva doctrina en la Saviesa divina, i
que per ço respira tota ella esperit de suavitat, de temor i amor
de Déu i devoció a la Mare de Déu. Altres diuen que la doctrina
d' aquests escrits és sòlida, elevada i practicable, l aplicació dels tex
tos de rEscriptura clara i naturalíssima, l estil culte i ingenu, els
sentiments profunds i útils. Molts comparen aquests escrits als d' al
tres sants, fent remarcar els punts de contacte espiritual amb Sta.
Hildegarda i Sta. Elisabet, abadessa del monestir Sanaugiense, les

quals

sens

haver après el llatí,

ens

deixaren bellíssims escrits

en

aquesta llengua.
Entre

aquests teòlegs

comis i lloances

a

censors

concorregueren amb els

la gran acceptació de les obres de

seus en

nostre

Vene
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hi registren gairebé de totes les ordres religioses llavors
de St. Bernat
existents. Citem per exemple, els teòlegs del
de Salamanca, Cistercienses; el Rm. P. Joan de Campoverde, S. J.;

rable,

se n

el Rm. P. Ignasi Garrote, O. P., Bisbe de Arequipa; el Rm. P. Do
mènec Losada, O. M. F. ; Rm. P. Joan Interian d' Ayala, Doctor
en Teologia i professor a la Universitat de Salamanca etc. Omitim
altres elogis de contemporanis i posteriors que podríem emprar a
algunes de les obres que havem citat més amunt, creient que bas
per fer-se càrrec de 1 apreci que
crits mereixeren al món intel•lectual d' aquell temps.
ten

els

esmentats

aquests

es

I heu-nos ja al termini d' aquest estudi preliminar a altres que
necessàriament deuran seguir-lo concretant alguns dels aspectes indi
Amb tot ço que
cats només en aquestes notícies bibliogràfiques.
hi hem deixat estampat, creiem haver obtingut 1 objectiu que ens
proposàrem en redactar-les i hem deixat establert ja en la introduc
ció. I, a més a més, confiem haver assolit també de donar, indi
rectament almenys, una idea de la gran personalitat de nostre antic

germà en els seus diferens aspectes, tot esperant es
tudiarlo més amplament i tenir la satisfacció de veure plenament
reviscuda una glòria ben legítima de nostre secular monestir.
i

venerat

CONTRIBUCIÓ A LA BIOGRAFIA
DEL CARDENAL DOM BENET DE SALA O. S. B.
ABAT DE MONTSERRAT
(LA PERSECUCIÓ

DE

FELIP

V.)

PER

Dom ANSELM IV1.2 ALBAREDA

BENET

de Sala i de Caramany, Abat de Montserrat, de Sant
Pau del Camp de Barcelona, de Sant Pere de Portella,

de Santa Maria de Gerri, elegit per Abat de Ripoll, Bisbe de
Barcelona, nomenat Inquisidor General pels dominis de l Arxiduc
Carles, i preconitzat Cardenal de la Santa Església Romana, ha
tingut la fortuna — reservada a pocs dels homes illustres de Mont
de tenir

Biògraf. D. Enric Claudi Girbal publicava al
1886 la seva
Biografia del Cardenal Gerundense, D. Fray Benito
de Sala y de Caramany, »' que a més de tenir el mèrit d' haver es
tat la
primera, conté un bon aplec de dades interessants. De to
tes maneres més
que d' una Biografia, es tracta d' un esboç bio
gràfic amb moltes llacunes per a omplir. Així els cinquanta anys
primers de la seva vida, es resumeixen en quatre planes; s' igno
ren les dades
de les promocions a les citades Abadies; i resta
serrat

—

un

«

) . Aquesta
men

literario.

Monografia
L' any

eixí a llum a Girona l' any

següent aparegué

en

tiratge

a

1885

part.

dintre el fascicle editat

pel

Certa
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relleu

sens

Sala, el

seu

de les actuacions més brillants del futur Cardenal
magisteri a Salamanca, on es féu famós per la subtili

una

1915 el P. F. Curiel escriví a Revista
Montserratina una sèrie d' articles referents al nostre monjo; man
cat de noves fonts documentals, hagué de resignar-se a glossar la
Biografia del Sr. Girbal ; afegint-hi, però, algunes erudites notes
del

tat

seu

enginy.

Al

especial referents als collegis Benedictins, títols académics de
la Congregació de Valladolid, &.
El període més interessant de la vida del Cardenal Sala és
en

dubte el darrer deceni de la seva existència (1705-1715), ín
timament enllaçat amb la Guerra de Succesió, i en el qual fou víc
tima de la venjança de Felip V, per la seva ferma devoció a la
Casa d' Austria. Aquesta és també la part més coneguda de la
sens

història, puix ja el Sr. Girbal pogué aprofitar per a la seva
Bibliografia, una font autèntica i abundosa de notes: la col•lecció
de lletres enviades i rebudes pel Cardenal Sala des de l 1709 al
1713. Collecció que el mateix Biògraf publicava a Girona al 1889
amb el títol: «Epistolario del Cardenal Gerundense D. Fray Benito de
Sala y de Carantany, Obispo de Barcelona.» Llàstima que 1 Editor sigui
tan poc explícit en els detalls que ens dóna respecte a la proce
seva

dència d' aquest notabilíssim recull de lletres. Ens diu només:
(( tuvimos ocasión bastante para estudiar el voluminoso manuscrito
o copiador de la principal correspondencia de tan ilustre persona

je, propiedad de
otros

)

papeles

Anys

1915 i

un

particular

que

nos

de la misma procedencia. »

1916.

—

2)

Pàgina

V.

consulta y de
Sabem que el manus

facilitó

su

CONTRIBUCIÓ A

crit formava

un
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relligat

en
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pergamí, escrit per dues

mans.

No pot dubtar-se de 1 autenticitu d aquestes lletres. Nosaltres
havem tingut prou ocasions de conTrontar-ne moltes d' elles amb
els autògrafs

els Arxius del Vaticà i de 1 Ambaixada
Roma i sempre hem trobat les cópies d' una fidelitat
conservats

Espanyola a
escrupulosa. En canvi

en

són moltes les lletres que escriví i rebé el

Cardenal Sala durant aquests anys que no figuren en 1 esmentada
collecció; podria ésser per descuit del Secretari, i tal volta algunes
per judicar-les de poca importància i d altres per creure poguessin
dia comprometedores. El nombre d' aquestes lletres és de
340, que 1 Editor tingué el bon encert de publicar per orde cro

ésser

un

nològic.
Amb

la riquesa de dades que facilita 1 Epistolario, no po
dien encara tractar-se definitivament les greus qüestions de 1 em
presonament i alliberació del P. Sala. Car aquestes lletres, llevat
tota

de qualque excepció, són sempre escrites per 1 interessat o a ell
adreçades i ens presenten un sol caire de la qüestió i encara ,sem
pre una mica sospitós de parcialitat. El fons Albani de 1 Arxiu
Vaticà ( en especial el Vol. ioo, gairebé tot ell destinat a 1 afer del
Cardenal Sala), i alguns documents escampats en 1 Arxiu de 1 Am
baixada d' Espanya prop la Santa Seu, permeten avui poder parlar
clarament de la conducta seguida per Felip V, contra el nostre Bio

grafiat, el qual

per les

altes dots personals, pel caràcter de
bisbe de Barcelona i per la seva devoció incondicional a la Casa
Austríaca esdevé un personatje representatiu d'aquesta època, i el seu
x)

Pàgines

VI-VII.

seves

8o
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palesa de la faisó més crua 1 audàcia inimaginable amb què
les regalies gosaven invadir i trepitjar la immunitat i la jurisdicció
cas

indiscutible de la Santa Seu

en

afers exclusivament eclesiàstics.
de què ens havem servit per

Acabem ja d indicar les
a redactar la present monografia. Citem l'Epistolctrio amb 1 abrevi
atura Epist. seguida en xifres romanes del n.° d' orde de la lletra
Per les altres fonts ens referim al nostre Apèndix, en el
hem reunit una vuitantena de documents inèdits que diuen

qual

de Europa i
prou clar 1 importància que les cancelleries.
la de Roma donava a r illustre monjo de Montserrat.

en

especial
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EMPRESONAMENT DEL BISBE SALA.

qui llegís detingudament la circular que el dia 20 de Desem
bre de l any 1700 adreçava el Bisbe de Barcelona als seus diocesans
amb motiu d apropar-se a la Capital catalana Felip V, no li seria
A

difícil d' endevinar

en

ella al fidelíssim devot de la Casa d Austria.

En estil

exempt dels elogis ditiràmbics i exagerats, tant del gust
de 1 época el Bisbe no fa més que anunciar la pròxima vinguda
del Monarca i exhorta els fidels a que preguin a Déu per ell. Bar
celona mai

no

simpatia per Felip V, i els catalans d' alguna
li reteren jurament de fidelitat ho feren a contra

sentí

significació que
cor i forçats per les circumstàncies de moment que altra cosa no
permetien. Ben clar ho veié el jove Borbó qui mai dugué tampoc
cap afecte als catalans; més a desgrat que ells, jurà complir les lleis
i usatges de la terra, i primer que ells trencà el jurament prestat.
L' esperit de llibertat de Catalunya no s avenia gens amb els princi
pis absolutistes del nét de Lluís XIV; la desgavellada política se
guida per sos Ministres acabà de desplaure a la nostra gent i no
trigà a formar-se a Barcelona un fort partit defensor dels drets de
la Casa d Austria a la Corona d Espanya. Un dels membres més
ferms i de més prestigi fou el Bisbe de la Ciutat.
6
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Les dots personals del P. Sala qui, a més a més de 1 auste
ritat exemplar de la seva vida, era reconegut per una de les pri
eminències de la Universitat de Salamanca, i 1 ascendent
que li donava el lloc que ocupava, preocuparen aviat la Cort de
Felip V; se l considerà com un element funest a la causa de Fran
meres

i

resolgueren desfer-se d ell o almenys inutilitzar la seva
influència a Barcelona. A principis de Març del 1705 es decidí
Felip V a fer cridar el Bisbe a Madrid retenint-lo en aquesta ciu
tat i impedint-li la residència a la seva diòcesi.
La resolució era atrevida puix atentava a la immunitat eclesiàstica
i exposava a les reclamacions de Roma ja no massa favorable a la
causa dels
Borbons des de la vinguda de Clement XI al Pontifi
cat.
El Nunci a Madrid, Mons. Acquaviva, va preveure tot seguit
la transcendència d'aquesta determinació i desitjós d' evitar el com
promís que li venia a sobre, ( car cobejós de fer mérits a la Cort
ça

es

grat haver d' avançar fortes protestes a la mateixa),
Així fou que
escriví tot seguit a la Secretaria d' Estat del Papa.
tot just el Bisbe Sala rebia del Virrei de Catalunya 1 orde de tras
lladar-se a Madrid, Mons. Acquaviva comunicava, 1 onze de Març
li

no

era

del 1705, al Cardenal Paulucci que dos Bisbes havien
a
Madrid per orde del Rei: el de Barcelona i el

estat

cridats

de Sassari,
aquest acusat de desordes en 1 administració dels béns eclesiàs
tics contra la jurisdicció reial, i el Bisbe Sala de desafecte a la Co
i d' haver-se barrejat en certes pertorbacions civils de Barcelona
contra la Cort de Madrid.
Acaba el Nunci consultant què li cal
fer, puix encara que ell ja sap que 1 Església no tolera als Princeps
rona

)

Apèndix,

n.os

I, LXXXV

i LXXXVI —

2)

Apèndix,

n.0

I.
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el camp de la seva jurisdicció, ara en
tre
el dictat de la raó i la menaça de la força desitja li sigui
indicat el camí a seguir. Al 4 del mes següent 1 se li contestava
en

de Secretaria d Estat que res no havia de fer respecte 1 Arquebisbe
de Sassari, car el Papa 1 havia cridat a Roma ad audiendum verbum.
Pertocant al Bisbe de Barcelona mentre no es fes cap altre acte
vers

la

seva

persona més manifestament lesiu dels drets eclesiàstics

podia dissimular el que hagués estat cridat a Madrid per impedir-li
residir a la seva diòcesi; si es feia res més en contra, devia avi
sar-ho tot seguit i mentrestant procurar oposar-s hi. Per últim
se li manava que si el Bisbe hagués mancat, el castigués en nom
del Papa segons les prescripcions del Dret Canònic.
endemà mateix d' ésser escrita aquesta lletra arribava a Madrid
el P. Sala. Alguns detalls de ço que li va succeir a la Cort fins
la

seva

França, ho sabem per ell mateix en una nota
que escriví i que féu entregar al Papa devés el Setembre de l' any
1711 per tal de justificar-se de les acusacions de què sovint era
objecte; altres els dóna 1 esmentat Mons. Acquaviva al Cardenal
Paulucci a qui sobre aquest afer escriví dues lletres dintre el ma
teix

mes

a

Barcelona

deportació

a

d' Abril.
en

Per aquestes fonts sabem que el Bisbe de
arribar a Madrid visità els Reis i els principals minis

tres, en especial el Duc de Montalto, President del Consell d' Aragó;
tothom el rebé amb molta cortesia i ningú li féu la més mínima

reconvenció,

tant

que el bon Bisbe

va

fer-se la

que hi havia

) Apèndix, n.0 II — 2) Posem al n.0 LXXXV del nostre Apèn. aquesta relació tal com
havem trobada al Vol. io6 del fons Albani del Vaticà. El Sr. Girbal la publicà en castellà
tal com estava en el Copiador, pp. 448-451 del Epistolario. — 3) Apèndix, n.os 111 i IV.
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mal entès i que no tardaria en retornar a la seva diò
cesi. Així ho comunicà al Nunci en la primera visita que li féu
el 8 d Abril. No calgué pas pensar amb els càstigs que indicaven
de Roma li fossin donats, cas de trobar-lo culpable. Cap acusació

hagut

un

d' ell; 1 únic crim que havia comès era el de
tenir afecte a la casa D' Austria. Mons. Acquaviva s apressà a
oferir-se-li en tot el que pogués servir-lo, i escriví a Roma el seu
hi havia

no

contra

el Papa Clement XI
manà al Nunci s'interessés per tal de què el Bisbe detingut a Ma
drid pogués tornar aviat on el cridava el seu ofici pastoral. No
havem trobat aquesta lletra; la seva existència, però, es desprèn de

Malgrat aquestes bones

optimisme.

noves

enviada pel Nunci a Secretaria d' Estat el 29 d Abril, en la
qual repeteix una altra vegada les moltes proves de cortesia que
el Bisbe ha rebut de la Cort, la qual fins 1 ha invitat a pendre
les funcions eclesiàstiques verificades a la Capella Reial;
que no es tracta de fer cap mal a la seva persona i sols es pretén
evitar de què torni a Barcelona; no es descuidarà de treballar per
part

en

obtenir el

seu

tualment seria

retorn, caldrà esperar,

inútil

posat el

temor

però, millor avinentesa;
que hi ha

a

ac

Madrid de què

Barcelona caigui en poder dels Austríacs.
No sabem si Acquaviva que aviat havia d'ésser promogut a
Cardenal i havia d'abandonar la Nunciatura de Madrid, s interessà
més a favor del nostre Bisbe; probablement no, puix la presa de

ajudà per res a què el Rei desistís del seu propòsit.
El P. Sala perdé poc a poc les esperances que havia concebut
els primers dies i aviat s'adonà de què totes les mostres de dis
Barcelona
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massa

recursos

in

Aquesta situació
es
perllongà encara catorze mesos, fins que un succés inesperat
vingué a canviar radicalment l'aspecte de les coses. El Marquès
de las Minas vers els principis de Juny del 1706 amb l'exèrcit de
l'Arxiduc, es dirigí victoriós cap a Madrid; Felip V impotent per
aturar
1 escomesa fugí de Madrid el dia 21 de Juny. El dia
retorn

foren inútils.

abans el Bisbe de Barcelona havia visitat al President del Consell
d'Aragó per desitjar-li un bon viatje i enterar-se de si hi havia

disposició respecte

cap

a

la

seva

persona.

El President el rebé

amb la sólita cortesia dient-li que eixia l'endemà de Madrid i que
cap ordre no havia rebut que digués referència a ell. Explica nos

aquest dia de confusió foren molts els Grans
d Espanya que acompanyats del Cardenal Portocarrero anaren a
Palau a presentar el seu homenatge al Rei i a pregar-li els dis

tre

Bisbe que

en

pensés d' empendre el viatge amb ell, allegant motius de salut i
raons
econòmiques. El Marquès de las Minas avançava ràpida
ment
cap a Madrid on arribà el dia 25 del mateix Juny, rebent
l'obediència de la Capital d' Espanya; vuit dies més tard Carles III
És clar que
era
proclamat Rei de la Corona de Castella.
aquesta obediència i aquest vassallatge de Madrid a l'Austríac fou
feta tan a desgrat com la prestada anys enrera per Barcelona al
Borbó
seus

;

obstant se'n val per fer més excusables els
de simpatia a favor de rArxiduc. No cal dir que

el P. Sala

actes
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l'afecte, veneració i gratitud que de
per la Casa

tota

la

seva

d'Austria s'intensificaren durant la

vida havia sentit

captivitat a
Madrid. El triomf dels seus partidaris el comblà de joia i no
preveient 1 efímera durada del cop de mà donat pel Marqués de
las Minas, no es sabé estar de fer públiques demostracions de
la seva alegria visitant immediatament 1 esmentat Marqués i escri
vint una lletra de fervorós vassallatge a rArxiduc Carles.
Hom

es

meravella veient romandre el P. Sala

prés de la fugida del Rei Felip, i
a

Barcelona

seva

ara

que és lliure.

es

pregunta perqué

Sembla que

nostre

Madrid des
no

retorna

Bisbe preveient

al Sant Pare, que quan
Felip V abandonà Madrid i el Cardenal Portocarrero marxà a To
ledo, ell restà a Madrid conformant-se amb el primer i únic ma

aquesta pregunta, respon,

seva

nota

havia rebut feia més d'un any del Virrei de Catalu
Hom veu tot seguit la inconsistència d'aquesta raó, puix

nament

nya.

en

la

a

que

vegada reconegut per Rei a Castella i a Catalunya l'Arxiduc
Carles, quina força podia tenir, especialment pel P. Sala, una or
de emanada per Felip V? No cal oblidar que el viatge de Ma
drid a Barcelona era en aquells dies cosa ben perillosa sobre tot
per les persones significades en un o altre partit ; creiem però,
que el motiu principal que retingué a Madrid el nostre Bisbe fou
immens desig que tenia de saludar personalment a Carles III,
cosa ben
dispensable en un partidari tan ferm i convençut com
una

el P. Sala.

per

Felip V aplegant amb rapidesa un gran exércit es preparava
llençar-se sobre Madrid. Els Austríacs, per a no desencorat
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jar els seus, feien córrer veus que els arribaven reforços de
Catalunya i que Carles III s'acostava amb ses tropes. Per una
mala intelligència es senyalà el dia 4 d'Agost per la seva entrada
a Madrid.
Alguns dels més decidits partidaris de 1 Arxiduc, i no
cal dir que en primer terme hi figurava el Bisbe de Barcelona, li
eixiren a 1 encontre ; sinó que per contes de trobar el Rei, topa
de cavalleria de Fe
ren entre Madrid i Alcalà, amb una patrulla
lip V, que els féu presoners.
Des d'aquest moment s acabaren pel P. Sala totes les manifes
tacions de cortesia i estudiada deferència per part del Rei Felip, i
començà per a ell la sèrie de desgràcies i misèries que fet i fet
1 havien de deixar fins

no

a

la

No s'arribà a definir mai
però fou tractat sempre com

mort.

presoner de guerra o d' estat,
a presoner.
No era sol de 1 element eclesiàstic; li feia compa
nyia 1 Arquebisbe Benavides, Patriarca de les Indies i altres cler
gues. De tots ells se 'n féu un judici sumaríssim i se' ls condemnà
si

era

França i a la confiscació dels seus béns.
Aquesta sentència, però, es mantingué secreta i es procurà deso

a

ésser

empresonats

rientar fent

que sols se' ls desterrava dels dominis de Fe
23 d' Agost passaven amb una bona escorta per
que eren conduïts a França, ignorant, però, encara
Aquesta notícia la tenim per una lletra ben inte
des de Burgos mateix pel Cardenal Acquaviva al

creure

lip V. El dia
Burgos, sabent
per quina part.
ressant

a

escrita

Cardenal Paulucci.
Segons ell la única pena que es donava als
a
presoners era la de 1 exili, deixant-los lliures un cop arribats
França. L' Acquaviva en aquests dies havia ja deixat d' ésser
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Nunci dEspanya, continuava però, amb la Cort de Felip V que
interinament s'hostatjava a Burgos. En passar-hi els nostres pre
soners s hi trobava
encara 1 esposa de Felip V, a ella recorregué
el Cardenal Acquaviva fent-li present la violació gravíssima que
un
fet consemblant suposava contra la immunitat eclesiàstica, i
interessant-se per ells. La Reina contestà que ella res no podia
fer en assumptes de Govern, d on deduïa el Cardenal, calia acu
dir directament al Rei, ço que millor que ell — afegia — podria fer
Mons. Zondodari que havia de succeir-lo en la Nunciatura i que

ja actualment es trobava a Madrid. Era aquesta una sortida di
plomàtica per tal de no haver d'eixir ell a fer reclamacions i pro
testes a la
Cort de Madrid de la qual aspirava ésser-ne Ambaixa
dor a Roma. El Cardenal Acquaviva, sigui per alguna qüestió
personal, sigui per un afecte excessiu a Felip V, mai no es mos
trà favorable al Bisbe
remarcar.

En

de Barcelona

com

aquesta mateixa lletra

en

tindrem prou ocasió de
tenim un exemple.
En

confidencial diu

al Cardenal Paulucci que aquest exili resulta
rà molt pesat pel Patriarca de les Indies donada la seva avançada
edat, en canvi continua: « non per Mons. Vescavo di Barcellona che
non travagliarà molto per restituirsi alla sua chiesa. »
Tal vegada par
to

lava així recordant el temps que es detingué
ta ciutat caigué a mans dels Austríacs.
El

Madrid quan aques

Secretaria d' Estat, des de
Lct Vid, el dia 22 d Agost
que esperava arribar a Madrid per
demanar als Ministres i al mateix Rei que la causa del Patriarca
nou

Nunci Zondodari escrivia

a

a

1

i del Bisbe fos judicada per la Santa Seu.
)
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Ministres lluny d accedir a la seva demanda el mantingueren en
cara en 1 error de què
els esmentats eclesiàstics serien solament
exilats i que se' ls havia acompanyat fins a la frontera de Navar

puix fins

Madrid

en

una

lletra del 25 de Setembre

1

repeteix el ma
teix concepte, afegint, per compte propi, que sospita se 'ls farà
empresonar en alguna ciutat de França i que després el Govern de
ra,

voldrà admetre cap instància excusant-se amb el de Pa
rís. Al Papa aquesta notícia no li arribà de nou, puix ja el 18 de
no

Setembre

2

el Cardenal Acquaviva escrivia des de Baiona rectificant
les notícies donades des de Burgos, i fent saber que el Patriarca
Benavides, el Bisbe Sala i el Fiscal de Inquisició, Joan de Frias,
es
a

trobaven empresonats a la ciutadella de Baiona, i que d' un dia
1 altre esperaven també al Bisbe de Segovia. Aquestes notícies

foren confirmades i més detallades a la Santa Seu al 28 del ma
teix Setembre per altra lletra del Nunci. Per aquesta data ja ha
via arribat a Baiona el Bisbe de Segovia, però no l havien posat a
la mateixa presó del Bisbe de Barcelona sinó al castell de Sant
Joan de Pié di porto. El cas era tan greu que el Nunci, seme es
perar indicacions de Roma, es traslladà aquell mateix dia a Aran
trobava el Rei, per tal de protestar-ne i cercar qualque
solució. Davant la inflexibilitat dels Ministres que afirmaven era
absolutament indispensable al servei del Rei que aquells Prelats no

juez,

on

es

tornessin

a

les províncies aixecades contra d' ell; proposà Mons.
Zondodari que al menys s' entreguessin al Papa per tal que ell els

retingués

a

tornessin

on
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lesa la immunitat eclesiàstica. Els Ministres acceptaren amb simpa
tia aquesta proposició i ho comunicaren a Felip V; aquest lloà
actuació del Nunci i digué que 1 endemà mateix faria escriure a
Lluís XIV per tal que lliurés els susdits eclesiàstics a mans del

Papa i fossin traslladats
El Cardenal

a

Avinyó.

Paulucci contestà

1 optimista lletra del Nunci
satisfet de la prestesa amb què havia
a

dient que el Papa restava
obrat en aquest afer; però que anés insistint per tal que si no es
pot obtenir la completa alliberació d aquests eclesiàstics, al menys
s' assoleixi sien entregats a mans del Papa, i es faci la deguda re
paració a la immunitat eclesiàstica massa greument lesionada amb
la retenció d' aquests Prelats
d' advertir-li que de cap de les

les presons de Baiona. Després
maneres pot
admetre la Santa Seu

a

que sigui de la competència de la jurisdicció civil rexpulsió dels
eclesiàstics, i en especial dels Bisbes de les respectives diòcesis,
acaba ordenant-li que comuniqui tot 1 afer al Nunci de París per
tal que ell també treballi en la Cort del Cristianíssim en el mateix
sentit.

Malgrat que la lletra del Nunci de Madrid i les paraules de
Felip V donessin ja com a cosa feta l' entrega dels presoners a
Avinyó, el Secretari d' Estat de Clement XI no veié 1 assumpte
exempt de dificultats i tornà
ri

a

recomanar

tant

a

Mons. Zondoda

Cusani, Nunci de París, que insistissin en què
aquest principi d' alliberació es dugués a terme amb la major rapi
com a

desa

Mons.

tenien cap ganes de
deixar eixir de Baiona els presoners eclesiàstics, i si accediren de

)
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fou únicament per a evitar un topament massa fort amb la
Santa Seu. Llegint la correspondència de les diverses Nunciatures
amb la Secretaria d Estat del Papa, hom pot seguir tots els passos

paraula

que calgué donar abans d' arribar a 1 efectivitat de rentrega dels
presoners a Avinyó. Tot es posà en joc. El Nunci de Madrid acu
dí

1 Ambaixador de França car, segons ell havia previst, el Go
d' Espanya feia creure que la solució depenia del Rei Lluís

a

vern

XIV,

tota

vegada que els presoners

trobaven reclosos

pre
franceses. El 27 d' Octubre del 1706 1 esmentat Ambaixador
assegurava a Mons. Zondodari que el seu Rei cap inconvenient no
es

en

sons

tenia de què es complís la voluntat de Felip V, i que permetria
que aquells Prelats fossin entregats als Ministres de la Santa Seu.
El mateix va repetir-li el 9 de Novembre.2 L' alliberació, però, no
arribava mai. Des de Roma
insistissin

es

feia

nova

pressió als Nuncis

per

què

les respectives Corts. El de Madrid encara illusionat
per les terminants manifestacions de 1 Ambaixador de França, que
cap oposició hi havia a París, féu noves instàncies directament a
en

Felip V; aquest li respongué

a

principis de Desembre del 1,706
confirmant-li la resolució que tenia de satisfer els justos desigs del
Papa. Totes aquestes noves eren puntualment comunicades a Se
cretaria d' Estat. El Cardenal Paulucci, que ja de bon principi havia
comprès el joc, no parava d' urgir la causa no volent contentar-se
de paraules i de promeses. El 8 de Gener del 1707 escrivia a
Mons. Zondodari : és tant justa la petició que es fa, de què els
prelats retinguts a França siguin lliurats al Papa que es pot creu
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re

no

el

seu

voldrà el Rei retardar-ne 1 execució, si més no per complir
deure de consciència i manifestar el degut respecte a la immu

nitat eclesiàstica. Per fer-li més força acaba textualment: Non lctsci
. S. Illma. d
impiegarvi le piú premurose insisterRe, con sicurea di
comiliarsi piena lode apresso Sua Beatitudine. Encara el 15 de Gener
insisteix novament, i al 22 del mateix mes,2 contestant a una lle
del Nunci que li referia noves promeses rebudes del Rei Felip,
li diu que el Papa desitja sentir que aquesta intenció del Rei està
tra

ja efectuada. Vol a més a més que digui ben clarament a qui con
vingui, que el Sant Pare no pretén de cap manera que els esmen
tats Prelats hagin de viure a Avinyó reclosos en qualque presó, si
nó que vol tinguin absoluta llibertat per dins de la ciutat.
La conducta enèrgica de Roma assolí finalment el que desitja
va.
en

Tenim una lletra de Secretaria d Estat firmada el 5 de Febrer
què dóna compte de la satisfacció del Papa per haver-se-li con

signat els

presoners eclesiàstics. De

totes maneres

aquesta entrega

depressa, puix el 12 d' Abril encara no
constava a Roma que haguessin arribat a Avinyó, per bé que el
'
Bisbe de Segovia el 3 del mateix mes ja escriu des d' aquesta Ciu
tat al Papa, regraciant-lo de la llibertat obtinguda per mitjà seu, i
no

deuria realitzar-se

massa

miserable en què es troba.
Quin tractament es donà a aquests Prelats durant la seva
tenció a França? trobem diversitat d' opinions segons que les

exposant-li 1

estat

re
no

tícies vénen de font diplomàtica o de part dels interessats. Així
Mons. Zondodari deia que el vell Patriarca Benavides era retin

) Apèndix,
n.o.

XXIII.

—

—

n.0

XX.

5)

Apèndix,

2)

Apèndix,

n.0

XXIV.

n.0

XXI.

—

3)

Apèndix,

n.0

XXII.

—

4) Apèndix,

CONTRIBUCIÓ

A LA BIOGRAFIA DEL CARDENAL SALA

93

Baiona però con tutte le convenienze. En canvi el Bisbe de
Segovia deia al Papa en la lletra esmentada: . . . dando grcRie al

gut

a

sommo

Dio

appressione
e

di

ctlla gran pietet di vostra Beatitudine di esser uscito dalla
prigione dei due castelli di S. Giovanni di Pié di Porto

e
e

Baiona nei

quali soffrii quei travagli

que

non

poso spiegare.

. .

I el Cardepal Paulucci explicava al Nunci de Madrid en data del 3
de Maig del 1707 :1 Mons. Vescovo di Barcellona dando quet parte di
arrivato a Avignone rappresenta con termini ctffato degni di com
patimento che ha sofferto molto nel victggio per mancanct di danaro. . .
essere

Encara són més greus les paraules que 1 esmentat Cardenal escri
2
via el 17 de Març del 1708 a Mons. Zondodari : Per non morire
come ha fatto di patimenti Mons. Patriarca delle Indie, non cessa Mons.
Vescovo di Segovia di racomandare acciò (che) sia liberato dalla stawt
in cui si troba confinato d' Avignone e sia restiutito alla sua diocesi. . .
Ço que augmentà els sofriments llurs fou la penúria de diner de

guda o a la confiscació dels seus béns patrimonials i de la mensa
episcopal, o a rebequeries dels Cabildes, que amb motiu de 1 ab
séncia, negaven al Bisbe les sólites distribucions.
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11

ESTADA DEL BISBE SALA A AVINYÓ

Veient la gran resistència que els Governs de Madrid i de Pa
rís havien oposat a 1 anada del nostre Bisbe a Avinyó, podria líci
tament suposar el lector que aquesta eixida de les presons de Ba
iona i de Bourdeaux ( on estigué també alguns mesos el P. Sala)

completa llibertat. No era així. Encara que la
ciutat d Avinyó figurés com a pertenència dels estats Pontificis,
ja deia el mateix P. Sala: Siendo de la notoriedad pública a quantos
saben la Carta Política de los Estados de Europa, no ser la ciudad de
Avifión por sus propios intereses y situación nzenos affectadamente francesa
L' interès del Papa en conseguir el tras
que la ciudad de Burdeus.
llat del presoner a Avinyó era en primer lloc per tal de què la im

equivalia

a

una

munitat eclesiàstica no fos tan greument conculcada com ho era en
tenint els Bisbes reclosos en presons baix del poder civil, i en segon
terme per creure més fàcil assolir d' Avinyó estant la total allibera
ció. Aquest bon desig s' havia, però, de frustrar davant la resistèn
cia invencible de Felip V. Poc a poc s' anaren lliberant els altres
presoners restant aviat tan sols el P. Sala i el Bisbe de Segovia.
Què havia fet el nostre Bisbe per atreure 's un odi tan in

) Epist.
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sistent del Rei Borbó ? No ho hem pogut entreveure enlloc.
Cap
acusació greu fou feta a Roma contra la seva persona; fins el
dia que Felip V hagué d abandonar Madrid se li
tingueren, se
hem
tota
mena
d
gons
vist,
atencions; la malvolença insistent no es
fins
1
endemà d' haver-lo fet presoner pel camí d' Alcalà.
palesà
Fou solament pel fet de les seves manifestacions de
simpatia a la
Casa d' Austria donades a Madrid mateix un
cop se n' hagué apo
derat el Marques de las Minas i per la seva eixida a rebre el Rei?
Sens dubte que molt influiria, però no deixà d' agreujar la seva
condició una circumstància que referia ell mateix des d'
Avinyó, de
al
Cardenal
Paulucci
i
més tard al mateix Arxiduc Carles.
primer

Totjust

arribà

la

residencia d' Avinyó, escriví el Bisbe
de Barcelona una lletra al Secretari d' Estat fent gràcies al
Papa
haver-lo
tret
del
Castell
de
i
al
per
ensems justificant-se
Bourdeaux,
del que havia passat. En ella llegim: lo que puedo
assegurar a V. Ema.
es:
Que a nii solo se me puede hcwr el cargo de haver hallado
entre mis papeles
(quando me prendieron ) una carta o copia de carta
escrita a la Real Magestad del Sehor Carlos Tercero, felizitandole sobre
la entrada de sus armas en la Villa de Madrid; la
qual carta escriví
en

tiempo

de

me

a

que yo

seva

podia

nova

devia, qual

y

era

después

que Madrid

(en

don

tenian detenido ) havia ya dado la obediencia a S.
Magestad.
lletra
és
del
de
Al 25 dOctubre
Aquesta
30
març del 1707.
del mateix any escrivia al Pretenent Austríac:
pero no havien
do hasta ahora tenido seguridad alguna de haver
llegado esta carta a
las reales manos de V. M. , pudiendo haver caydo en
poder de los ene

migos (como sucedió pocos dias después
1)

Epist.
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hicieron prisionero ), por no faltar a mi primera y tan indispensable
obligación repito con la mds profunda veneración y respeto. . . Escrita la

primera lletra en un moment d ubriaguesa de joia pel desitjat tri
omf de 1 Arxiduc, estaria redactada en estil prou apte per a exa
cervar al rancuniós Borbó ; ho podem deduir d' aquesta segona en
la qual, malgrat 1 experiéncia de la primera i el perill de qué tornés
coses
com
a caure en mans dels seus enemics,
no s està de dir
aquestes: Dígnese V. M. de admitirle (el sacrifici de la seva llibertat)
como devido tributo
de mi lealtad y constancia, con la protestación de
mantenerse esta inalterable mds allct de la vida, que ya no deseo sinó
para emplear todos sus instantes en el mds reverente obsequio de V. M.
y

para rogar incessantemente

en

todos ellos

a

Dios Nuestro Sehor.

I al Príncep de Liechtenstein, per mans del qual enviava 1 antece
dent a 1 Arxiduc li deia: No dudo que por la situación de este Con
dado, rodeado enteramente de la Francia, en el qual me hallo prisionero
o

detenido, la

mismos que nze
tiene visos de

gran contingencia de ser registrada por los
aprisionan; pero el cunzplimiento de tan alta obligación,

carta

corre

passión dominante que no es muy grande sino se
arriesga, y la rnia no puede ser nzayor, por todo lo que a mi tocare
al servicio de Su magestad.
Hom endevina tot seguit l estil de 1 época tant amant de pon
deracions i de frases fetes, però el Bisbe Sala demostrà amb obres
una

f

fins
tava

a
a

1 hora de la
prova de

que el seu afecte per 1 Arxiduc es
adversitat, i mai no es doblegà com altres

seva

tota

mort

la fortuna de Felip V. el qual mai
la Casa d' Austria.
a
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seguit que tingué a Avinyó als Bisbes de
Barcelona i de Segovia treballà decididament per obtenir-ne la com
pleta alliberació ja que per bé que no haguessin d estar empréso
nats en cap castell, com els havia succeït a França, la llibertat de
què fruïen era molt nominal, i a més a més ni podien retornar
a las
respectives diòcesis quan més necessitat d'ells tenien els fidels,
ni s' havia del

tot

reparat la immunitat ecclesiàstica tan profunda
ment
ultratjada de part de les Corts de Madrid i París. Sinó era
amb 1 esperança d' alliberar-los completament o
almenys de perme
tre' ls-hi 1 anada a Roma, no valia certament la
d' haver-los
tot

pena

de França.
bre del 1710,

Així ho sentia el Bisbe Sala, comentant pel Setem
que feia ja tres anys i mig que es veia amb la
quasi absoluta impossibilitat de comunicar-se per escrit amb el seu
Rei, amb el seu Bisbat i amb les seves ovelles, lo mateix que quan
estava a Baiona o a Bourdeaux
; i encara en aquesta última ciutat
tret

—

continua el Bisbe

donava almenys més motius als ministres
del meu Rei per intensificar els esforços
per deslliurar-me ; a què
em
tinguessin compassió els indiferents, i a qué s avergonyissin
els meus adversaris de tenir tant de
temps empresonat a un Bis
be sense poder allegar cap prova ni raó; mentre
que aquí a
tot
això
s
esvaneix
davant de 1 aparent llibertat.
Avinyó
—

Tots els que estimaven el Bisbe de Barcelona es feien prou
càrrec de la seva dissortada situació, i en saber-lo eixit de
França
s' intentà de diverses parts assolir el seu retorn a Barcelona. Hem
trobat en 1 Arxiu del Vaticà una sèrie de lletres adreçades al
des de la ciutat Comtal.

)
7
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A Barcelona

es

creia que

una

Papa
vegada
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dintre

els Estats Pontificis la

per ço

totes

dirigeixen

a

llibertat depenia del Papa i
la terra, civils i eclesiàstiques es
seva

les autoritats de
Clement XI demanant-li els hi retorni el

seu

amat

La primera, datada el 24 Maig del 1707,1 és signada per
tots
els Rectors de la Diòcesi de Barcelona. Després de ma
nifestar la tristesa que els causa la perllongada absència del
Bisbe, fan un gran elogi de les seves virtuts pastorals i acaben
Pastor.

dient que la nova de qué es trobi en poder del Papa, els hi dó
na l esperança de què prompte tindran el goig de fruir de la seva
2
presència. Dos dies més tard dataven la seva els Canonges de
la Catedral de Barcelona demanant a Clement XI el seu favor
Erga innocentissimum nostrum Benedicturn, la llibertat del qual dema
na la justícia, tot el Principat orfe de quasi tots els Pastors, la ciutat

Prelat, la Diòcesi privada del seu Bis
be,• etc. En semblants termes s expressen els Diputats de Catalunya
i els Concellers de Barcelona
en la seva lletra del
26 de maig
el 4 de Juny. Encara el io del mateix mes escrivien al Papa el
Braç Militar de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, insistint en la ne
cessitat que tenia el principat, del Bisbe de Barcelona car en tot
ell no més hi residien 1 Arquebisbe de Tarragona, impossibilitat
per 1 edat i les malalties, i el de Solsona qui tot sol no podia pas
atendre a les nessitats espirituals de Catalunya. Últimament hem
vist la lletra de D. Josep Romaguera, Vicari General de Barcelona
no massa favorable al Bisbe Sala, però que davant les lletres pre
cedents, i sembla que d' una petició de Roma sobre 1 estat espiri
de Barcelona òrfena del

)
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tual de la Diòcesi, escriu demanant també al Papa 1 alliberació del
P. Benet de Sala.
No havia de menester Clement XI aquests estímuls de les au
toritats de Catalunya per insistir vora les Corts de Madrid i de
París per la total alliberació dels eclesiàstics detinguts a Avinyó.
Continuaren creuant-se lletres entre les Nunciatures de les esmen
tades ciutats i la Secretaria d Estat cada vegada més freqüents i
més apremiants. Felip V adoptà el sistema de la dilació i dels
subterfugis. Primerament donà esperances que els deixaria en
llibertat

tots, llevat del Bisbe de Barcelona i de D. F. Frias. El
Cardenal Paulucci va adonar-se de la maniobra i recomanà a Mons.
Zondodari que treballés per assolir la llibertat de tots sense distin
ció; fent-li veure que era ben estrany que havent Felip V indul
a

súbdits exilats per desafectes, solament s ha
guessin d exceptuar els eclesiàstics. Aixó escrivia el 3 i d' octubre
del 1707 2i el 6 de Novembre del mateix any
insisteix nova
tat

a

tots

els

seus

V. S. Illma.

ogni vigore le sue parti per la
ritenuti in Avignone, per la j)remurct
promtct liberaione dei Prelati
che dà nostro Signore di vedere su tal particulare reintegrata la libertà
eclesiastica sewt altra dikRione.
Les promeses d' alliberar a alguns dels presoners fetes per Fe
lip V foren vanes. El patriarca de les ndies morí de sofriments,
ment:

proseguisca

con

. . .

segons deia el Secretari d

haver pogut retornar a Es
panya. Restaren els dos Bisbes de Barcelona i de Segovia. El
Papa intentà obtenir-ne el rescat demanant-ho d' un a un. Comen

çà pel de Segovia,

)
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de 1 avinentesa de la mort de
esmentat Patriarca, que havia colpit extraordinàriment al Bisbe de
Segovia, per a proposar que almenys deixessin retornar a la seva

la

seva

repugnància.

S

aprofità

t
La contesta fou negativa. El Nunci
Diòcesi a aquest Prelat.
z
comunicava el 9 de Juliol del 1708 que després de haver fet to
tes les representacions possibles havia rebut resposta per mitjà del
Duc de Medina Sidonia de què el Rei no consentiria el retorn

d aquest Bisbe; sembla que allegant el trobar-se la seva diòcesi
dintre el territori subjecte al Borbó, i que la seva presència seria
motiu de pertorbacions que calia evitar. Replicava el Cardenal

1708, doncs almenys que deixi tornar
1 esmentada ciutat
a Barcelona el P. Sala, tota vegada que essent
en
poder de rArxiduc no li podia causar les pertorbacions que
temia en territori Propi ; aquest seria un acte de justícia al qual
afers eclesiàstics
no es pot negar la pietat del Rei sabent que els
Paulucci,

4 d' Agost del

de la diòcesi de Barcelona

perllongada absència del

es

seu

troben
Bisbe.

gran desordre per la
El Secretari d' Estat acaba
en

xic d' amargor veient sempre frustrades les
peticions de la Santa Seu : La condotta che tiene Sua Santità potrebbe,
per verità, meritare di esser corrisposta dalla Maestà Sua in cosa si

aquesta lletra amb

un

leggiera. No li semblava a Felip V cosa tan lleugera deixar tornar
a Barcelona, Cort de 1 Arxiduc, el Bisbe Sala i no volgué accedir a
la demanda presentada. El disgust del Papa fou gran. Ens el re
vela una altra lletra- del Cardenal Paulucci del 25 de Desembre,
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la qual diu a Mons. Zondodari : Aprofito aquesta ocasió
per a
significar-vos el dolor infinit de Sa Beatitut davant la sort malau
rada que té sempre amb Sa Magestat, fins tractant-se del Bisbe
de Barcelona retingut a Avinyó, i al qual
cap raó dificulta de
en

pugui

la

diócesi.

És

què

desgràcia ben grossa que
fins en coses petites no pugui trobar Sa Beatitut una mica de
gratitud o correspondència al molt que ha sofert i sofreix enca
ra. V. S. Illma. no
deixi de tronar (strepitare) tot el que pugui
tornar

a

seva

una

aquest assumpte, i pensi que sempre dirà menys del que deu.
Altres negatives, però, devia encara rebre el
Papa de part de la
Cort de Madrid. S havia pensat en un altre recurs
treure el
en

per

Bisbe de Segovia d' Avinyó on vivia en un estat de nerviosisme
alarmant. El Cardenal Paulucci comunicà secretament al Nunci
de Madrid el propósit del Papa de fer traslladar el susdit Prelat a
Roma. El Nunci ho comunicà a 1 Ambaixador de França a Madrid,
que intervenia d una manera decisiva en els afers d aquesta Cort,
i aquest li

digué que cap inconvenient no hi tindria Felip V.
Quan es féu, però, la petició oficialment, el Rei s' hi negà, en ab
solut. El Nunci aprofitant-se de les paraules que li havia dit
Ambaixador de França féu saber al Rei que les havia ja comuni
cades al Papa i que ara no creia convenient de desdir-se. Així
ho llegim en una lletra adreçada de Roma a Madrid, el 16 de
Març del 1709.
Aquestes negociacions es pararen en sec pel Maig del mateix
any, puix Felip V expulsava dels seus dominis al Nunci del Papa.
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Aquesta resolució extrema fou presa tot just arribà a Madrid la
notícia de què el Papa havia promès de reconèixer a 1 Arxiduc
Carles per Rei d Espanya. Malgrat aquesta situació violenta, mai
potser com aquest any havia tingut el nostre Bisbe tantes espe
rances d assolir la seva llibertat. I és que, com ja es pot suposar,
no era solament el
Papa qui s' interessava sincerament per ell;
també la Cort de Barcelona feia el que podia, però fins ara amb
resultat igualment negatiu. Com ja havem indicat, 1 Epistolario del
Bisbe Benet de Sala no és pas complet, però una de les seves
lletres adreçades al Cardenal Paulucci amb data del 28 d' Agost,
parla d' altres temptatives no reeixides i de les que en aquesta
época estaven novament fent-se; i tanta és la seva confiança en
la eficàcia de les mateixes, que tenint por de què un cop assolida
la llibertat de part del poder civil, hagués d esperar-se el permís
ja aquest permís demanat sigui enviat
per escrit del Papa;
a Mons. Vice-Legat del Papa a Avinyó. Llegiu les seves paraules:
se sirva V. Ema. de representar cl Su Santidad, haver tenido yo noticia
de Barcelona que se haian nuevas instancias para restituyrme a aquella
ciudad, o por medio de unos canges, si continuava la guerra, o pidien
do a los Plenipotenciareis de su Magestacl Christianissima el passaporte
de que yo necessito luego que buelvan a renovarse las conferencias para
la pa<. general.
Supplico dos coscts a V. Emna. la primera el que
se mande enviarme orden positivo en virtud del
qual pueda yo bolver
a Barcelona, en supposición de que se consigan en París o los canges o
el passaporte (con lo que se evitaria la nueva detención de més y medio
que se necessita, para escrivir desde aquí y tener respuesta de esta Curia,
1

. .

. .
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ocho dias puedo ponerme de aquí a Barcelona). La segun
que con todo rendimiento supplico, es que se digne Su Beatitud

en

dct cosa
de mandar

coadjube
los
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a

los officios al Sthor Nuncio de Paris para que
mi libertad, o en uno de los dos casos arriba referidos, o en
se renueven

que se pudieren offrecer.
El Cardenal Secretari d Estat secundà immediatament els desit

otros

jos del P. Sala. Escriví al Nunci expulsat d' Espanya que es tro
bava a Avinyó, que per ordre del Papa enviava aquell mateix dia
(i8 Setembre del 1709) una lletra al Nunci de París dient-li
que faci pressió no solament als Ministres de la Corona sinó
també al Confessor de Lluís XIV per tal que li representi el
gravíssim compte que haurà de dar a Déu de què per causa seva
es tinguin els Bisbes tant de temps allunyats de les seves ovelles.
No creu convenient que es tracti d' obtenir el rescat del Bisbe de
Barcelona per canvi com si es tractés d' un Capità o d' un Coro
nel presoner de guerra. De totes maneres vol que oficialment
comuniqui al Vice-Legat del Papa a Avinyó, que així que li cons
ti de què la Cort de França consenteix que el P. Sala retorni a

Barcelona, el deixi sortir immediatament d' Avinyó,

sense

necessi

arribava la resposta
del Nunci de París. El Rei de França i els seus Ministres cap in
convenient no tenien d' accedir al desig del Papa, però res no po
d' escriure

tat

a

Roma.

1

El

21

d' Octubre

el consentiment de la Cort de Madrid. El Ministre,
el mateix que el Nunci, instaren a 1 Ambaixador de França a Ma
drid per tal de què obtingués una resposta favorable; així ho in
dien fer

)

sense
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tentà, però

altra vegada tots els esforços dels amics del
retornar-lo a Barcelona s estrellaren contra la

encara una

Bisbe per a
ferma decisió de Felip V. De Madrid comunicaren que de cap
manera
convenia aquest retorn puix aquell Prelat desafecte a la
nostre

del Rei, podria excitar els ànims dels fidels en contra d' ell,
&; les raons de sempre.
De totes maneres no perdia encara les esperances nostre Bisbe
en veure com la fortuna de les armes es decantava a favor de la
causa

Casa d' Austria.

El dia

onze

de Setembre del 1709 fou un dia
Un correu extraordinari procedent

d' intensa joia pel P. Sala.
d' Espanya i que es dirigia a Itàlia

va

deixar

lletra al Secreta
li comunicava 1 avenç de
una

ri del Bisbe de Segovia.
En ella se
les tropes del Comte de Staremberg que s' havien apoderart de la
ciutat de Balaguer i havien passat el Segre sense cap oposició de
exèrcit francès que l guardava, donant per excusa que no tenien
orde de Lluís XIV d' impedir-ho. Felip V eixí de Madrid posant-se
al cap del seu exércit, mentres l Ambaixador i molts dels principals
intendents francesos es dirigien cap a París. Totes aquestes no
ves contribuïen a fer creure al
nostre presoner que s' acostava la
fi de la

seva

captivitat.

Aquesta, però, havia

encara

de durar

tres

anys.

Els esforços extraordinaris fets per la Cancelleria Austríaca per
alliberar el Bisbe de Barcelona, ( esforços que no passaren desaper
cebuts

a

Carles

en

les lletres que rebia directament de 1 Arxiduc
els moments del seu apogeu, i en les quals s' hi llegei

Roma),
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paraules

significatives

ios

aquestes : deseara tener a mi
vista (a vuestra persona, para manifestaros verbalmente quanto lugar
ocupa en mi estimación y lo muy inclinados que hallareis siempre los
efectos de ella para lo que dependct de vuestra exaltación y consuelo ; 1
els elogis que de les seves grans virtuts i qualitats de
govern féu
xen

tan

com

Secretaria d Estat Mons. Zondodari, qui tingué bona ocasió de
coneixe '1 i tractar-lo familiarment a Avinyó; feren concebre al
Papa el projecte de confiar al Bisbe de Barcelona una delicada
missió diplomàtica prop 1 Arxiduc Carles. Des d' aquest temps es
a

el Cardenal

Paulucci un especial interès en servir al
P. Sala i sobretot en fer-li avinent el gran amor que li professa
Clement XI i els grans esforços que feia per assolir la seva lliber
tat.
Així, no satisfet d haverli contestat personalment la lletra
en la qual li demanava
en
pogués eixir immediatament d'
nota

en

Avinyó

arribar el permís de París ;2 encarrega al Nunci d' Espanya
que
ho faci de paraula i en nom del Sant Pare. Mons Zondodari es
criu des d' Avinyó a Secretaria d' Estat el 9 d' Octubre del i 7o9 :
he parlat al Bisbe de Barcelona de la condescendència amb què el
Papa accedint a les seves peticions ha manat al Nunci de París
que treballi amb

el vigor possible per a obtenir el consentiment
d' Aquella Cort, etc. Al 4 de desembre del 1709 és datada una
altra lletra del mateix Mons. Zondodari molt més explícita que la

precedent.
a

Aquest ensenyà al P. Sala la còpia de la lletra enviada

Secretaria d' Estat referent al

que li

)
n.0

tot

professava el Papa.
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d Espanya: El zel, 1 activitat i la comprensió d' aquest Prelat no
solament serien profícues en circumstàncies tan delicades i perillo
ses com les presents pel govern d' aquella església tant de temps

Pastor; sinó que podien aprofitar-se pels interessos
de la Santa Seu a la qual professa ell una vera submissió i reve
rència: podria inspirar en 1 esperit del nou Regnant ( Carles III )
privada del

seu

màximes de respecte que han conreuat sempre els Mo
narques de la Nació Espanyola. Acaba insinuant el desig del P.
Sala de traslladar la seva residència a Roma, per tal de poder ser
vir millor els interessos de 1 Església. Rebuda aquesta lletra el

aquelles

Secretari d' Estat

es

decidí

a

escriure

sens

reserves

al futur Carde

nal Sala.
El Cardenal Paulucci aprofitant amb traça la fervorosa lletra
que el P. Sala adreçà a Clement XI el 6 d' Octubre del 1 709
fent-li mercès per haver reconegut a Carles III com a Rei d' Es
que el

Papa estava ja persua
dit de la veneració amb la qual ell rep i aplaudeix totes les dis
posicions pontifícies no obstant li ha volgut mostrar la seva
afectuosa lletra. El Sant Pare li ha agradat de tal manera que
panya; s' insinuà dient-li que

encara

manifestés en nom seu 1 agraïment que en
conserva.
Jo amb aquest motiu he pogut compendre que el Papa
li estaria encara més agraït si V. S. 111ma. usés de la gran influ
ència que té amb el Rei Carles III per a convence l de què fes
m' ha

manat

—

diu

els segrestamens fets so
bre beneficis, i que desistís d introduir modificacions en 1 Estat de
revocar
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el Regne de Nàpols referents a la immediata execució
de les lletres pontifícies. S extén llargament a provar les raons
que té el Papa per a ,lemanar no aquesta gràcia sinó aquesta jus
en

tícia i acaba dient: puc assegurar-li es faria un gran mèrit davant
del Papa i de la Santa Seu si pogués tenir la glòria d' influir amb
la seva actuació i amb 1 eficàcia més intensa de les seves mani
festacions a què Sa Majestat i els principals Ministres donessin
f
aquesta justa satisfacció que demana nostre Sant Pare.

Aquesta lletra no se li envià directament, sinó que com a co
sa important se li féu a mans
per mitjà del Nunci Mons. Zondo
dari, el qual durant la ruptura de relacions entre la Santa Seu i la
Cort de Madrid vivia a Avinyó. Ell havia rebut instruccions es
pecials del Cardenal Paulucci, que complí exactament, de manera
que la entrega d' aquesta lletra anà acompanyada d' una visita i
d' una conversa diplomàtica de la qual n' estem assabentats per la
comunicació que resmentat Nunci en féu al Secretari d' Estat el dia
de Gener del 1710.2 Mons. Zondodari glossà amplament els con
ceptes continguts en la lletra dirigida al P. Sala, i n' esp,erà la res
posta. El Bisbe de Barcelona encara que agafat d' improvist, veié
tot
seguit la transcendència del fet i les conseqüències que per ell
podia tenir el barrejar-se en aquesta qüestió, i amb sinceritat i bo

lògica declinà la comissió allegant de paraula al Nunci i escri
vint al Cardenal Paulucci les raons que li impedien acceptar-la.
Aquesta lletra, datada també el dia primer de l' any 171o3, deuria
confirmar al Papa i al seu Secretari la gran opinió que s' havien
na
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format de 1 antic Abat de Montserrat. En ella després d uns mots
sincers de gratitud per la confiança que li mostra el Sant Pare, i

després de reconèixer la justícia que 1 as-sisteix en reclamar de Car
les III el respecte degut a la immunitat i a la jurisdicció eclesiàs
tiques, es lamenta de no poder contribuir amb eficàcia a assolir
aquest resultat, degut a trobar-se presoner: les seves lletres corren
greu perill de caure a mans dels enemics, com li ha passat amb
tanta
freqüència; fins ara a Carles III només li ha escrit lletres
d' etiqueta o bé d' interès pels assumptes de la seva diòcesi, i d' ell
no

més n' ha rebudes

poder del

seus

afirmen

quatre; si

una

semblant missiva

enemics llavors tindrien

fonament,

ço és que

una

prova

arribava

a

de ço que
afers polítics

certa

carteja en
amb els Ministres de 1 Arxiduc i que algunes de les decisions pre
ses
per aquest, són degudes a la seva influència, motiu per el qual
fa ja cinc anys que li impedeixen de retornar a Catalunya, havent
se fins ara frustrat tots els
esforços que per alliberar-lo han rea
ara

sens

es

litzat de comú acord els Nuncis de París i de Madrid i la Cort
de 1 Arxiduc. A més
arribés la lletra

més fins

trobar aquella eficàcia que
sols poden comunicar les paraules dites de viva veu. Tampoc pot
refiar-se d' encarregar 1 afer a algun dels Ministres de la Cort de
Barcelona car aquesta s' ha format en temps que ell es trobava
en

una

matèria

en

suposant que amb tota seguretat
poder del destinatari; què pot dir-se per escrit
a

tan

delicada? i

a

on

presoner fora de la

pàtria i a cap d' ells no coneix personalment,
exposant-se a què precisament el Ministre al qual es dirigeixi
sigui dels que han aconsellat pendre aquelles injustes resolucions
Carles III, i així la seva actuació serveixi tan sols de fer-lo
pitós a la Cort de Barcelona sense cap resultat favorable per
a

sos
a

la
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de la Santa Seu.

No oblidant-se, però, del seu caràcter de
Ministre de la Església acaba amb aquestes paraules: Si después de
todo lo dicho, jiqgasse V. E. que mi debilidad pudiesse contribuyr en al
causa

para lo que se propone; V. E.
avisar que yo estoy siempre prompto

go,

mi vida

rne

a

haga la honra de mandarme
sacrificar todos los instantes de

protestación de mi sumissión y servidumbre a nuestro Santis
simo Padre de mi grande devoción y zelo a la Santa Silla y de mi re
en

conoirniento

V. Ema.

a

Clement XI trobà molt raonats els motius per els quals el
Bisbe de Barcelona no creia prudent d escriure a 1 Arxiduc Carles
sobre 1 afer; no es decidí de moment d acceptar o refusar 1 oferi
ment que ell feia a la lletra adreçada al
Cardenal Paulucci; veia
ben clar que poc era ço que podia fer detingut a Avinyó; i inten
tà novament d' assolir la seva llibertat. Així ho deia el 18 de Ge
ner
el Secretari del Papa al Nunci d' Espanya Vorrebbe ben de
veder-lo ben presto la Santità Sua nellct sua residel,Rct, per che confida
che havrebbe campo allora di render fruttuosa rottima sua intenz_ione.
A tal effetto anche questa sera incarica a Mons. Nunz_io in` Parigi di

rappresentare
_
sente

l animo

a

aquella Corte le pontijicie premure

suo

la passione che ri
di veder lontano il Prelctto della sua chiesa. . .
e

Una prova ben palesa de què els recels del Bisbe Sala eren
fundats, ens la dóna una lletra del Governador de Provença adre
çada al Vice-Legat del Papa a Avinyó, el 19 del mateix mes de
la qual li comunica haver rebut orde d' un Ministre de
París de què en nom del Rei es fes comunicar al Bisbe de Bar
celona que guardés la circunspecció que devia durant el temps que

Gener,2

) Epist.

en

n.0

XXXVIII.

—

2) Epist.

n.0

XXXIX.
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to

els dominis de Sa Majestat
Cristianíssima; puix estan informats a París de què a Barcelona es
saben moltes noves de França, ço que és degut a la correspon

sojornés

dència

en

un

territori enclavat

en

aquella ciutat amb 1 Arxiduc.
El Vice—Legat respongué el 22 del mateix mes fent una espléndi
da defensa del Bisbe de Barcelona, dient que està obligat a fer—la
davant de Déu i dels homes, i que 1 esdevenir curarà de fer co
secreta

que manté el Bisbe d

nèixer la innocència del Bisbe Sala i les

calúmnies dels

seus

ad

versaris.
Sembla fora de

dubte que mai el Bisbe Sala, durant el seu
empresonament, sostingué altra correspondència que la referent als
afers de la seva diòcesi, dels seus béns personals i de la seva lli

bertat, per bé que

tot

lletres comentés, com
era natural, amb entusiasme els triomfs de l Arxiduc i en felicités
a ell i als seus Ministres. Tal volta algunes d' aquestes lletres cai
en

moltes de les

seves

de què es sospités
més dificultats a atorgar la llibertat amb tanta
insistencia demanada per la Santa Seu i per la Cort de Barcelona.

gudes en poder del
ell, i es posessin

)

Epist.

n.0

XL.

seus

enemics, foren

causa
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ALLIBERAMENT DEL BISBE SALA
Des dels principis de l' any 1710 fins a mitjans del
1712 tro
bem una suspensió de .correspondència entre les Nunciatures i la
Secretaria d Estat que tan pot ésser deguda a un descuit del com

pilador del Registre,

què vista la inutilitat dels esforços
realitzats durant una sèrie d' anys i pressentint pròxima la fi de la
guerra, es sospenguessin les gestions que sempre s' entrebancaven
en la mateixa dificultat,
segons deia el P. Sala: Constando a essa
Curia (de Roma) que los Mínistros de Madrid continuan en hqerse
sordos a todas las instancias que en cinco anyos se les han
hecho por el
com

medio de Mons. Zondodari
tienen

a

(sic);

y que los Ministros de París

se man

la respuesta de que por su parte estan promptos en
acordar el passaporte para mi buelta a Barcelona, precediendo siempre el
consentimiento de Madrid (como Mons. Cusani [el Nunci de París]
constantes

ha repetidcts
este
se

juego

en

en

vezes

que

representado
unos

otros

o se

Curia); para
entienden

salir de

o se

una

entretienen,

ve

yo

de
no

hallar.

Aquesta, però, fou
a

con

a essa

deslliurar el

)

Epist.

n.0

nostre

XLVIII.

dubte 1 època qué més es treballà per
Bisbe. En l'Epistolario trobem una sèrie de
sens
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lletres, especialment de 1 Ambaixador de Viena a Roma i del Se
cretari de Carles III, adreçades al P. Sala, per les quals venim en
coneixença de les moltes provatures que s intentaren per a reeixir
en aquest
propósit. Es pensà en tot: Incloure l en les llistes de
canvis de presoners; que la Santa Seu no atorgués cap gràcia a la
Cort de Madrid sense haver abans presentat el permís de llibertat;
en fugir d' Avinyó, i en promoure l a diverses dignitats.
Referent al canvi de presoners escrivia al nostre Bisbe el Mar
qués de Rialp : No obstante que el Cange General ha tenido algunos
tropiqos, no se descuida en el particular de V. S. I. , quedando con al

algunos Cavalleros Aragoneses de la
primera distinción, que tenemos prisioneros en esta Corte y alguno de ellos
No sabem si
encarcelado para facilitar mds el Cange de V. S. I.
aquesta vegada el P. Sala veié tan pròxima la seva alliberació com
anys enrera quan escriví al Secretari del Papa demanant permís per
tal de poder sortir immediatament d' Avinyó; el cert és que allavors
guna esperanz.a lo he de lograr

con

1

frustraren els bons intents dels amics del presoner.
Més endavant es pensà en obtenir el seu rescat canviant-lo amb el
Comte de Nassau; tampoc reeixí. Perquè? El mateix Marquès de Ri
com

ara

es

dient que la Cort de Barcelona entrega
rà de gust qualsevol presoner per a obtenir la llibertat del Bisbe Sala,
però que no es poden fer presentacions des d' aquí, car es frustren
sempre per negar-se les Corts de París i de Madrid acceptar qual
sevol canvi quan en ell hi figura el P. Sala; i referint-se a la pro

alp

ens

ho deixa

entreveure

posta de canvi amb el Comte de Nassau assegura que
moment

)

Epist..

que fos

n.0

en

el mateix

indicada per alguna de les esmentades Corts,
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seria immediatament per ells aceptada.1 La presentació desitjada,
però, no arribà mai, i les que presentaren els austríacs foren sem
pre hàbilment rebutjades de París. El P. Sala escrivint al Marquès
de Rialp i fent-li mercés per lo molt que en aquest afer s interes
sava li diu
textualment: .
pero siempre temo la habilidad francesa
que sabe sutilmente hallar

expedientes

tar

sus

que

tes

maneres

gada

o

negociaciones;

encara

mai

no

aun

no

perdé del

pretextos para alctrgar

y

todas las
tot

aclelan

o

les salga bien.2 De
les esperances de què una
veces

to
ve

altra obtindrien resultat aquestes negociacions. Així és
que
pel Març del 1712 queixant-se de la manca en què es

troba de notícies diu que no, sap com va la qüestió dels canvis
que tantes vegades 1 ha il•lusionat.
Sense abandonar la gestió del canvi de presoners, que cap re
sultat havia de donar, es pensaren i posaren en pràctica altres medis.
El P. Sala trobava que seria excel•lent suplicar a la Santa Seu
que
abans de atorgar cap gràcia demanada per Felip V se li exigís el
Li sap greu no s' hagués aprofitat
permís de la seva llibertat.
òptima avinentesa quan va demanar-se pel Rei Borbó la Butlla
d' Inquisidor General a favor de 1 Arquebisbe de Saragossa (cà
rrec

que per ell havia demanat 1 Arxiduc Carles i que

pogut assolir

no

havia

el Papa 1 havia ja promès a Felip V). El Mar
quès de Priè, Ambaixador d' Austria a Roma, al qual el P. Sala
havia proposat aquest recurs, li respon el 2 d' Agost del 171o5 que
troba el medi propi i encertat, però que actualment és impossible,
car

donada la ruptura de relacions

)

Epist.

XLVIII.

8

—

n.0

)

XCIII.

Epist.

—

no.

z) Epist.
XLIX.

no.

entre

CXXX.

—

aquella Cort i la Santa Seu
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—
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i també per ésser contrari al sistema adoptat
siàstics pel Govern de Carles III.

en

aquests afers ecle

fou el Marquès de Priè qui pro
A principis de l any 17 i i
posà una atrevida• solució al P. Sala i que aquest no acceptà. En
2
de Gener
una audiència que tingué l'Ambaixador d' Austria, el
de l' any esmentat, amb el Papa Clement XI, li parlà llargament
del Bisbe de Barcelona i dels esforços que feia per tal d' obtenir
la seva llibertat. El Sant Pare li manifestà el greu disgust que li

produïa veure sempre fallides totes les seves nombroses i persis
tents negociacions, sense mai poder obtenir ni un tàcit consenti
ment de les Potències amb les quals s' havia compromès de rete
nir el P. Sala a Avinyó. L Ambaixador indicà al Papa que el
menyspreu d' aquestes gestions fetes per un motiu tan just, i la
perllongació indefinida d' aquesta injustícia 1 afranquien de tot com
promís, i que no podia continuar servint a les arbitrarietats de la
violència, acabant per proposar-li la solució de la fuga del P.
Clement XI davant les raons de rAmbaixador i veient im
possible d' assolir la llibertat del Bisbe de Barcelona per la via
diplomàtica, donà el seu consentiment i a més digué al Marquès
Sala.

de Priè que faria escriure al seu Vice-Legat d' Avinyó ordenant-li
facilités tot el possible aquesta fuga. L Ambaixador, en eixir de
la audiència pontifícia comunicà el seu projecte al Cardenal Paulucci
i després al mateix Carles III. Aconsellava al P. Sala prengués
les precaucions possibles, car prou veia que aquesta fugida
'
2
era plena de dificultats.
L onze de Febrer li responia el Bisbe
de Barcelona no acceptant la proposta. Li diu que ja vàries ve
totes

)

Epist.

no.

LXXII.

—

2)
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n.0
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gades se li havia ocorregut d escapar-se i fins en ocasions més
propícies que la present; sempre, peró, havia acabat per rebutjar
un mitjà d' assolir la llibertat
que considerava impracticable i ple
de perills imminents i inevitables puix fins suposant que li fos
possible eixir d' Avinyó, es tardaria ben poc a donar-se compte de
la seva fuga i en un moment tornaria a caure a mans dels seus
adversaris, com succeeix quotidiament amb passatgers ordinaris,
d' els quals no es té tanta cura. Veu a més a més que res no li
ha indicat Mons. Vice-Legat després de sis dies d' haver arribat
el correu de Roma, ço que li provaria o que no ha rebut avís o
bé que tenint com ell mateix per impossible 1
assumpte creu mi
llor passar en silenci ço que en cas d' ésser preguntat hauria de
desaconsellar. Un altre motiu el reté encara d' intentar fugar-se
i és el no fer-se sospitós ni donar un motiu just en apariència,
car fins ara cap tribunal ha
pogut trobar en la seva conducta res
a criticar.
Termina la lletra amb aquest Post Sriptum : En caminos
y calles tan rqvaladores, fuera temeridad no tener el primer cuydado de

fixar bien seg-uramente el pié, por no exponerse a otra cahida'y a rom
perse con ella la cabeça. El projecte de fuga restà abandonat.
Un altre dels expedients intentats per les cancelleries de Viena
i més tard de Barcelona, fou el proposar el P. Sala
per a més al
tes
dignitats eclesiàstiques, donant així al mateix temps una pro
va
palesa de la veneració i estima que sentien pel venerable Pre
lat tan sincerament afecte a la causa de 1 Arxiduc. Es pensà en
promoure l a Inquisidor General d' Espanya, a Arquebisbe de Tar
ragona i finalment a Cardenal.
Ja al primer de Març del any 1710 1 Ambaixador de Viena
a Roma comunith al nostre
presoner que no havia pogut obtenir
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de Inquisidor General, peró que aixís i
tot li escrivia per felicitar-lo, puix el Papa s havia alegrat molt de
la presentació que se li havia fet de la seva persona i havia apro
nomenament restant tan sols sospesa la expedició del
vat
el Breu de

nomenament

aquest

Breu fins que es trobés de residència en la seva Diócesi. Com
pot veure 's per aquest procediment mai no s' arribaria al fi desit
jat, puix mentre els protectors del P. Sala pretenien fer-lo Inqui
sidor per tal d' obtenir-li la llibertat, a Roma s' esperava que ob
tingués aquesta per a conferir-li el càrrec d Inquisidor General.
continuà amb insístència per part dels Ambaixadors
demanant aquesta gràcia de la Santa Seu. No ens entretindrem
d aquesta insistència. Direm únicament que
en posar testimonis
Amb

tot

es

el 30 de Setembre del 17122, un cop obtinguts els passaports pel
Bisbe de Barcelona, el Marquès de Rialp en nom de la Empera
driu escriu al Nunci demanant-li que sigui expedit prestament el
Breu de nomenament d' Inquisidor. I el 22 d' Octubre del mateix
enviava el Secretari d' Estat al Nunci de Barcelona l esmen
tat Breu,
però amb la condició precisa de no fer-lo a mans de
Emperadriu o del Bisbe fins que aquest es trobés definitivament
any

Aquest nomenament no arribà mai a fer-se efectiu;
el io de Juny del 1713 el Cardenal Paulucci aprovava en nom
del Papa el no haver entregat el Breu al llavors Cardenal Sala,
afegint: Non doverebbero poi piú parlare di tal particalare. Alludint
sens dubte a les dificultats ja creades per la promoció del P. Sala
a
Cardenal, i amb la qual s' obtenia amplament tot el que s' in
tentava amb el Breu de Inquisidor.
a

Barcelona.
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També

l any 1710, probablement pel mes d Agost, el Su
prem Consell d Aragó publicava la gràcia que Carles III feia al
Bisbe de Barcelona presentant-lo per Arquebisbe de Tarragona. El
a

P. Sala rebé la

particulars de Barcelona,
emperò no li arribava per la via oficiosa, ço és pel seu Vicari Ge
neral. A aquest adreçava el 14 de Gener del 1711
una esplèndi
da lletra en què li manifestava 1 estranyesa de no haver rebut aital
notificació ço que li feia sospitar no fos veritat, mes en cas contrari
creia un deure seu fer arribar al Rei 1 expressió del seu reconeixa
ment i gratitud per la nova manifestació del seu amor, indicant-li,
però, que de cap manera podia acceptar 1 Arquebisbat de Tarrago
na.

Diu

que

nova

per diverses lletres

si quan el varen proposar per Bisbe de Barcelona
també el susdit Arquebisbat i li haguessin deixat

hagués vacat
escollir, sense pensar-s' hi

hauria optat per Barcelona;
continua — va notar els desigs que
quan a la mort de Carles II
tenien alguns d' allunyar-lo de la Ciutat Comtal, temia que amb el
pretext d ascendir-lo no li fessin acceptar aquella altra dignitat de
moment

un

—

més autoritat i de

majors conveniències, però

servir els interessos del
Si això constituia ja la

seu

Rei amb

tanta

de la

seva

norma

ahun la Gran Ciudad de Barcelona

no

que

eficàcia

no

li

com a

permetia

Barcelona

conducta abans, quando
havia llegado a la mayor de

glorias, qual es el ser actualmente escogida por Corte y residencia de
nuestros Augustissimos Monarcas ; como puede caber ahora en mi honor
sus

duda sobre apartarme y separarme de Barcelona?
igualmente en Tarragona y en Barcelona puedo y devo servir a Dios,
pero al Rei? con mucho mayor excesso y notabilissima diferencia mcís en
y

punto la

) Epist.

n.0

menor
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Barcelona que en Tarragona
Y por ultimo si yo fuesse ambicioso
de dejar algun nombre creo que podria conseguirle mejor con el exemplar
de Obispo de Barcelona prisionero, que con el de Arz.obispo de Tarrago
na libre.
Aquests mateixos conceptes repetí al Marquès de Rialp
lletra del 6 de Maig del 1711 en resposta de la comunicació
oficial de la gràcia que li havia fet Y Arxiduc. Naturalment no
en

es

parlà

més de 1

Arquebisbat.

Encara dintre el mateix any 1710 es pensà ja formalment en
obtenir la púrpura cardenalícia pel Bisbe de Barcelona. El 8
d Abril

d' aquest any Carles III 1 havia presentat al Papa per la
Promoció de la Corona. El Marquès de Priè en la lletra precisa
d Agost en què no acceptava la solució proposada
pel P. Sala de instar la santa Seu no concedís cap gràcia a la Cort
de Madrid sense haver obtingut d' ella el permís de sortir d' Avi

ment

del

2

nyó; li diu

quedaria resolt si el Papa fes la promoció que
li ha presentat el Rei, ço que és ben possible car en la última
audiència que ha tingut amb Clement XI va trobar a Sa Santedat
molt ben dispost a concedir aquesta gràcia. El Bisbe contestà
modestament: El medio que V. Exa. (con los grandes desseos de fa
vorecerme y que yo agradez.co) se sirve proponerme podia
lisongear mi
esperanz_a, pero el proprio conocimiento de mi indignidad no me permite
hablar en el, ni entrar ni salir.
En altra lletra dirigida al seu Vica
ri General de Barcelona pel Gener del 1711
diu referint-se a
entro con sumo rubor a tocar este punto, Vmd.
aquesta promoció :
mismo sabe y allego por testigo delante de Dios y de los hombres lo que
que

tot

'

. . .
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ha escrito ; y la resignación y desinterés con que yo he respon
dido assí sobre essa materia com sobre la del Inquisidorato ; siendo uno y
me

otro

publico

essa

Corte

a

Roma por las instancias que se han hecho de parte de
aquella Curia, sin haver yo en nada contribuydo ni con el

en

levissinzo pensamiento.
L intent per part dels Austries d aquesta promoció, a més a
més d' alliberar a un dels seus més fidels servents, anava sobretot
mas

dirigida

tenir

Cardenal Protector dels

interessos a la Cú
ria Romana del talent i prestigi del Bisbe de Barcelona. Ho diu
ben clar una lletra de 1 Ambaixador d' Austria a Roma: Tenemos
tambien aquí menester de la persona y saber de 17. S. I. para apoyar los
a

un

seus

interesses del Rey nuestro Sehor, no hallandose aquí hasta ahora algun
Cardenal de la facción ni tampoco de la presentación de la augustissi
Casa.

ma

És fàcil de

suposar que aquesta idea fou rebuda amb sorpresa
i indignació per les Corts de Madrid i de París, i es féu 1 impossible
per destorbar en absolut aquesta promoció. Resultat de les ges

tions realitzades per les diverses Cancelleries fou la gran indecisió
en què es trobà Clement XI en
aquest afer, davant les violències
de ambdues parts. Aquí (Roma) sobre este particular se han desata
do todas las furias del Infierno, deia al P. Sala un dels seus amics
de Roma. Per eixir del conflicte el Papa pensà adés en acceptar ni
el Presentat de 1 Arxiduc, ni el de Felip V; adés en aceptar-los

dos;

reservar-los tots dos in pectore, o en prescindir del
Bisbe de Barcelona tota vegada que de fet es trobava encara pre
tots

en

El que d' una manera més iníqua combaté al Bisbe de Bar
celona fou 1 Auditor de la Rota Josep Molines, encarregat dels afers
soner.

eclesiàstics de la Cort de Felip V

a

Roma, al qual el Papa més
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veié obligat a procedir contra d ell fins a excomnni
car-lo per la defensa a ultrança de les regalies més exagerades.
Aquest subjecte visità els principals Cardenals residents a Roma
calumniant innoblement al P. Sala, presentant-lo com a reu de lesa
endavant

es

la vida de Felip V, afegint que era
home de doctrina sospitosa, de mals costums i que no vestia
Cardenal Regular. Aquestes no
com pertocava a un Bisbe o un

majestat

per haver atemptat

a

tícies llargament comentades arribaren a 1 interessat per mitjà del
seu agent a Roma, D. Benet Vadella que li escrivia el 29 d' Agost
del 1711 '. Com és natural a Roma que coneixien prou al Bisbe
de Barcelona cap cas no es féu de aquestes baixes acusacions que
provaven res més que la mala fe dels seus adversaris que ca
da dia veien més pròxima la temuda promoció a Cardenal del
Bisbe Sala; i ell mateix començava de creure-ho i es preocupava
no

i consultava el que havia de fer si aquest aconteixement es rea
A aquesta circumstància, més
litzava trobant-se encara a Avinyó
que a la pressió directament feta per la Cort de Madrid, fou de

gut que Clement XI es decidís a crear Cardenal al P. Sala reser
vant-lo, però, in pectore. La nova arribà al nou Cardenal per dife
conductes amb comentaris dignes de llegirse 3. A Viena causà
mala impressió aquesta reserva i a la seva Ambaixada a Roma es
i tota demostració de festa.
sospenguè la
rents

La dicisió del Papa de conservar-se la promoció in pectore no
havia de durar gaire, car no 's tardà a fer definitivament 1 entrega
de tots els presoners per ambdues parts. El 10 d' Octubre de
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no.

CLIII.
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r any 1712 el Secretari de Felip V, escrivía a Josep de Molines
de part del Rei que podia ja comunicar al Papa que
cap inconve
nient hi havia que els Bisbes de Barcelona i de Segovia fossin
alliberats.

La

comunicació al

Vaticà per part de Molines es féu
probablement el 18 de Novembre 2. No fou personal; envià una
lletra al Cardenal Carradini trametent-li 1 encàrrec de fer arribar
al Papa la comunicació del Rei. Nosaltres sabem de bona font
que

fins

1 últim moment, Madrid es resistí a fer aquesta concessió.
Encara el 3 de Setembre d aquest mateix any el Marquès de Rialp
escrivia des de Barcelona al P. Sala: Los enemigos instaron por sus
prisioneros restituyendonos los que llaman de Estado, y dadas las listas
para la execución convenian en el cange o trueque de todos, a la sola
a

exclución de V. S.

;

Se ha akado

mano en

ratrk

Senitora

siendo ctssí que otorgavan el Obispo de Segovia. . .
esta dependencia por no haver querido la
Empe

ella menos que sea incluydo en ella
V. S. I. És fàcil endevinar que el motiu d' aquesta última resis
tència, altrament inexplicable, derivava del desig d' impedir la pu
blicació de la nòmina de Cardenal a favor del Bisbe de Barcelona.
La enèrgica conducta de 1 Emperadriu obligà a cedir a la Cort de
nuestra

París que
P. Sala.

en

se

prosigct

en

la última llista de presoners inclogué el

nom

del

Tot just rebuda oficiosament aquesta notícia, Clement XI féu
escriure al seu Vice-Legat per tal que donés inmediatament lli
bertat als dos Bisbes, després que ells haguesin firmat una petició
al mateix representant del Papa, per tal de salvar,
exter

almenys

)
dix,

Apèndix,
n.0

LXI.

n.0

LVII.

—

2)
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jurisdicció eclesiàstica. El Vice—Legat respongué el 14
de Desembre del 17121 anunciant que havia complert ço que se
li havia manat, que els Bisbes restaven lliures però que per a més
seguretat desitjaven tenir un passaport de París, molt necessari pel
Bisbe de Barcelona que havia d anar a país enemic de França.
El Papa féu demanar al Nunci de París els indicats passaports.
Encara que aquests no tardaren massa en arribar, el pobre P. Sa
nament, la

la que ja feia 8 anys es trobava presoner i durant aquest temps
tantes vegades s' havia inusionat de tenir segura la llibertat i sem
temé no començés una nova
pre havien fallit les seves esperances
dels seus adversaris per a retenir-lo indefinidament a Avi

jugada
nyó. El passaport

Versailles el 4 de Gener de 1713.
Sembla que un cop rebut aquest, s' hauria hagut el nostre Bisbe de
ni el de Segovia es mo
posar en camí, mes no fou així, ni ell
una lamentable
equivocació del
gueren d' Avinyó. Aquest per
i
Nunci de París que li féu expedir el passaport per Barcelona,
diversos motius segons es despren de les seves
el P. Sala
es

firmava

a

per

immensos desigs de tornar a Barce
mas imme
lona:
después de conseguida ini livertad los primeros y
residencia
diatos passos deverian solamente encaminarse y dirigirse a la
he suspirado y
personal de mi Iglesia por lo qual ha ocho aúos que
la dificultat d' empendre
suspiro. . . Però, en primer lloc hi havia
estat de sa
el viatge al fort de 1 hivern trobant-se en un pèssim
Barcelona.
lut; després esperava noves de Roma, de Viena i de
al
De tot arreu se li comunicava que la seva definitiva promoció
Cardenalat era cosa de pocs dies, i per altra banda el preocupava
mateixes lletres.
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haver rebut resposta a les lletres que havia enviat de temps a
les Corts de Viena i Barcelona demanant instruccions sobre el que
no

devia fer si arribava semblant

Per ço deia al Marquès de Priè
en lletra del 25 de Gener del 1713
: me
parece serà lo mas pruden
te dejar passar lo méts riguroso del invierno con que se restablesca algo
cas.

mi fatigada salud, antes de entrar yo en viaje, y en el interin podré re
cibir alguna lu o aviso que me aclare y guie entre tanta oscuridad co
mo padez.co
particularmente sobre los cumplimientos que el estilo y cos
tumbre con todas las testas coronctdas v soberanas assí amigas como

enemigas.
En el Consistori celebrat el 30 de Gener del 1713 el Papa
Clement XI nomenà al P. Benet de Sala Cardenal de la Santa
Església Romana, amb 1 ancianitat que li corresponia des del Con
sistori anterior en què se 1 havia reservat in pectore. L ambaixador
de Viena

Roma que fou el primer de comunicar-li la nova, a la
vigília de la seva promoció, li deia encara: Se dilató el Consistorio
por varias contradicciones de los enemigos, quienes hicieron los últimos
a

S. I. I al felicitar-lo per
esfuerzps para impedir la declaración de
la promoció obtinguda, afegia: Finalmente a pesar de todas las conspi
raciones de los enemigos y del tiempo presente que verdaderamente contri
buye poco a nuestro favor, ha tenido complido effecto la nomina3.
Amb aquests precedents res ha de meravellar-nos la ira que

aquesta altíssima distinció de la Santa Seu a 1 home que havien
tingut més de vuit anys empresonat, produí a les Corts de Ma
drid i de París. Especialment Felip V, que ho considerà com un
triomf que de ell personalment obtenia el seu rival Carles, no li
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perdonà ni
al

nostre

seguro, no
la rabia y

(esta

vida ni en mort. El 14 de Febrer comunicaven
Cardenal des de Roma: afiado que ya V. Ema., ahora es
le faltarà la liveertat; pero debe quedar advertido que es tal
en

veneno

entiende

se

ya

de los enemigos que
es

en

una

protesta hecha al Papa

por parte del Papa) se han declarado no
obstante qualquiera paz. que se siga. Prose

secreta

dexaran de manifestarlo no
gueix el confident encomanant-li molta prudència en fer el viatge
cap a Barcelona, prevenint-lo de les astúcies dels seus adversaris.
Com que durant el temps que s entretingué a Avinyó caducà el

passaport que li fou concedit per

tres

mesos,

n' obtingué

un

altre

de París, i amb totes les garanties possibles es traslladà a Barcelona
on se li féu tal rebuda que ell mateix escrivia a 1 Emperador Car
les VI: Yo he llegado a esta ciudad con triumpho, aclamación y premio
mis trabajos.2 No podem entretenir-nos en referir els de
talls dels seus viatges 3, estada i eixida de la Ciutat Comtal; la
desolació de no trobar en ella a 1 Emperadriu i altres particulars

superior

a

deixem per

la Biografia completa, cenyint-nos en el mo
ment present a historiejar la persecució de Felip V que .en aquest
temps prengué la forMa més aguda i personal.
que

a

El 24 de Març del 1713 Felip V signava un decret contra el
Cardenal Sala concebut en termes d' una extrema violència. La

primera notícia d' aquest decret arribà a Secretaria d' Estat pel Nun
ci de Madrid que
rompudes les relacions diplomàtiques amb la
continuava encara a Avinyó i havia també sigut pro
Santa Seu
—

—

)

Epist.

LXXXVII
del
el

nou

seu

n.0

CCXXIX.

Cardenal,
a

2) Epist.

n.0

CCXLIII.

—

3) El lector

trobarà en

el

n.0

Apendix una relació detalladissima d' una mascarada que per a burlar-se
feren a Avinyó, alguns Cavallers de la Ciutat abans d' empendre el P. Sala

del nostre

viatge

—

Barcelona.
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mogut a Cardenal. Zondodari amb data del 10 d Abril comunicà
al Cardenal Paulucci que Felip V estava
greument ressentit per la
promoció del Bisbe de Barcelona, tan que havia signat un decret,
no encara publicat, en el
qual prohibeix a tots els seus Ministres
i Oficials reconeixin el P. Sala per Cardenal. En la mateixa data
comunicava Felip V aquest seu propósit a 1 encarregat interí de
Ambaixada, Josep de Molines.' El disgust que aquesta nova oca
sionà al Sant Pare fou extraordinari. Ho sabem
una lletra
del

per

Secretari d' Estat adreçada al Nunci extraordinari de Paris
enviat expressament per arreglar la ruptura entre la Cort de Ma
drid i la Santa Seu .3 En ella diu: Quan el
Papa creia ens troba
vem ja en una ocasió
òptima que facilitava la intelligència nostra
seu

amb la Cort de Madrid, sente la Sua Santità non seTRa
gran meravi
glia una novità stravagante, atta a farne svanire ogni speranz.a. Cle
ment XI digué a 1 Ambaixador de Viena
que juntaria una congre
de
Cardenals per a rebutjar aquesta atrevida resolució
gació especial
de Felip V. Aquest, però, continuà impertèrrit, publicant el Decret
i comunicant les seves disposicions, en
especial als seus Ministres
i als Cardenals afectes als Borbons residents a Roma,
puix prou
sabia la Cort de Madrid que si 1 Emperador havia tingut tant
d' interès per a obtenir la púrpura al Bisbe de
Barcelona, no era
deixar-lo

aquesta ciutat sinó per tenir a Roma qui vet
llés pels interessos de la casa d' Austria. I així era car tot
just ar
ribat a Barcelona plogueren al Cardenal Sala les instàncies de part
de 1 Emperador de què es traslladés a Itàlia. En una lletra el ma
pas per

a

en

teix Emperador li diu, que
) Apèndix,

n.0

LXVIII

—

2)
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els
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adversaris maquinen contra la seva persona creu
immediatament de Catalunya i es traslladi a Milà

que surti
rebrà noves

precís
on

informacions de ço que ell creu més ventatjós per a la seva perso
1
A més de salvar al P. Sa
na i els afers de la Casa d Austria.
la que verdaderament a Barcelona, a les vigílies d ésser abandonada
per les tropes aliades, corria un perill gravíssim, es tenia tanta àn
sia de fer-lo arribar aviat a Roma per les veus no infundades que
circulaven sobre 1 estat precari de la salut de Clement XI i les
possibilitats d un Conclave imminent. El Cardenal Sala oferí algu
de mitjans pecuniaris per a
2
empendre un viatge. Tot, però, s' arranjà i el 12 de Juny escri
via al Marquès de Rialp que estava a punt d' embarcar-se al pri
na

resistència allegant fins la

mer

avís del Comte de

manca

Starhemberg.

La desgràcia que acompanyava al P. Sala en 1 últim deceni de
la seva vida no 1 abandonà pas durant la seva curta estada a Roma.
Tenim del 28 d' Agost del 1713 una lletra de Felip V al Carde
nal
la

Acquaviva, el qual tenia
qual d' una manera oberta

el títol de protector d' Espanya, en
li comunica els motius que té per a

adoptar aquesta conducta contra el Cardenal Sala: por los escandalosos
procedimientos del Obispo de Barcelona desde mi ingreso en estos Reynos
otro al jurctmento de fidelidad que
como es notorio, faltando en uno y
a las demas obligciciones que le incumben por vassallo y
me hko y
prelado ; conspirando y teniendo vctrias inteligencias con los enemigos en
que tan notoriamente ha hecho manifiesta su felonia y por cuyos indignos
medios consiguió últimameute la dignidad cardenctlicia a repetidas i vio
lentas instancias, a nonimación del Archiduque con el usurpado título de
)
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Rey Católico de España. Per tots aquests motius ha ordenat als
seus
que no reconeguin el Bisbe de Barcelona per Cardenal; i
així mateix ha escrit al seu Avi, el Rei de França, que ço mateix
ordeni als seus Ministres i Cardenals. Acaba recomanant al Carde
nal Acquaviva que per la part seva observi puntualment ço que
ha disposat. L esmentat Cardenal s' afanya a contestar la lletra
reial prometent complir exactament ço que li havia estat prescrit.
Tindrem

ocasió

d' anotar el zel excessiu d' aquest Cardenal en
observar i fer observar la voluntat de Felip V; podria ésser que
influís el poc afecte que duia al nostre Prelat, segons havem ja
dubte que el Cardenal Acquaviva volgué corregir
amb aquesta prestesa, la mala impressió que hagués pogut causar
a Madrid r haver
sigut ell un dels primers Cardenals que felicita
2
ren al Bisbe
Sala de Barcelona per la seva promoció.
Tot just

vist, però

sens

de rebuda 1 orde del Rei instà als Cardenals del partit de França
que no visitessin ni recon eixessin el Bisbe de Barcelona per Car
denal. Aquests n' havien ja rebut manament de part de Lluís XIV,

però com que fou abans de firmar-se les paus, ara de'duien ells,
encertadament, que així com estaven en relació amb els Ambaixa
dors de l Arxiduc, esdevingut Emperador, i amb els Cardenals

alemanys,

cap inconvenient

no

hi havia de visitar i

tractar

el Car

denal Sala. Acquaviva els representà que aquesta raó no valia car
el cas del P. Sala era del tot divers, puix hi havia una causa per
sonal de Felip V en contra d' aquest Prelat, suggerint-los-ih que
en semblant cas el camí més obvi era consultar a París
què calia
fer. Tot això ho comunica a Felip V en lletra del 4 de Desem
)
9

Apèndix,

no.

LXX1V. —

2)
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no.
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bre del 1714 1 per tal que ell pogués instar a la Cort de París
ratifiqués 1 esmentada prohibició, advertint-li que per ara havia ob

tingut dels tres Cardenals addictes a França: Fremoville, Ottobono
i Gualterio, no acusessin rebut de 1 anunci que de la seva arriba
da a Roma els hi havia •fet, segons és de consuetud, el nou Car
denal. A París es cregué igualment que fetes les paus no hi
havia el més petit motiu d abstenir-se tle reconèixer al Cardenal
Sala; així fou comunicat als interessats, afegint però, que no re
vocaven

1 orde fins

arribar les

a

saber

com

pensava la Cort de Madrid.

En

instàncies d'aquesta, sembla que Lluís XIV veient
la inutilitat i fins puerilitat de 1 orde del seu Nét, féu donar llar
noves

1assumpte, tant que el 23 de Febrer del 1715 encara es
criu el cardenal Acquaviva que no s' ha rebut cap orde del Rei
Cristianíssim, per bé, afegeix, que l estat de salut del Bisbe de Bar
celona s' ha agreujat de tal manera des de la seva arribada a Ro
de ritual, i
ma que ro li és estat possible assistir a les funcions
així no hi ha hagut tampoc per part dels Cardenals, ocasió de
gues

a

d' assistir-hi

o

retirar-se.

Felip V malgrat aquestes noves, continuà ordenant al Carde
nal Acquaviva la més absoluta abstenció fins en el cas de què
els Cardenals amics de França visitessin i reconeixessin al nostre
Cardenal. I aquestes ordes les repeteix en diverses lletres, adre
çant-li inclús còpia dels oficis diplomàtics enviats a París urgint
novament es renovés la prohibició;3 sense que la rancúnia de
Felip V s' amansís ni en rebre la lletra del Cardenal Acquaviva en
què li deia: mientrcts todos me dicen que su estado ( del Cardenal Sa
) Apèndix,
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salud ni para vivir mucho tiempo.
A
responia el Rei des de Buen Retiro el 7 d Abril
concluyendo con que quedais encargado por lo que a

ni

aquesta lletra
del 1715 :
vos toca de

A L

en

las ordenes que en este assumpto que os estan da
reconQcais por Cardenal ni visiteis al Obispo de Bar

executar

das para que
celona.

no

La promoció del Cardenal Sala fou una obsessió per Felip
V que no 1 abandonà ni després de la mort del Bisbe de Barcelo

Aquesta no tardà en succeir, car els greus patiments i les
amargors d' esperit sofertes pel nostre Cardenal durant la seva
captivitat li malmeteren la salut, i els seus últims viatges, especi
alment el de Barcelona a Roma acabaren amb les seves forces,
morint a Roma de resultes d'un atac apoplèctic, el dia i de Juliol
na.

del 1715.
Ni amb la

Cardenal s' apaivagaren els seus
enemics, i amb motiu dels seus funerals mogueren la qüestió que
no
podia usar-se del ceremonial que s' acostumava amb els Carde
del

mort

nostre

nals puix no havia rebut el Capell de mans del Papà. Clement
XI informat de ço que passava solucionà 1 incident amb un bell
gest, enviant a casa del difunt el Capell Cardenalici. N' hem trobat
_

de 1 època que ens explica amb pocs mots el succeït:
11 Cardinal Sala mori in Roma il primo Luglio 1715 senzct aver
mai possuto prendere il cappello per le sue indisposkioni il che causó
quctkhe dubbio nel ceremoniale, se li dovessero fctrli esequie solite. 11 Papa
una

nota

Clemente XI tolse di mew questo dubbio mandando il
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del diffonto e percid fufatta la fuTRione nella chiesa di Santi Apos
toli e il suo corpo fu poi trasportato alla Chiesa di San Paulo fuori
dalle mura.
casa

A Barcelona

es

celebraren els

funerals els dies 19, 20 1
ordenar que 1 element oficial no

De Madrid es va
hi assistís; es prohibí la oració fúnebre, no es permeté donar-li
el nom de Cardenal, i que cap insígnia cardenalícia figurés en
21

el

d Agost.

seus

seu

)

cadafalc.

Amb.

Esp.

al Vat. M. 3.

n.0

366,

fol.

18.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

EL NUNCI DE MADRID FA SABER AL SECRETARI D ESTAT DE
CLEMENT XI, QUE FELIP V HA FET CRIDAR A LA CORT AL BISBE
DE BARCELONA I A L' ARQUEBISBE DE SASSARI.

Madrid.

Ho
Rè

rincontri sicuri

a

Corte

benchè

due

questa
di Sassari in Sardegna. 11
e

mischiato in

certe

per

civili

circa

inquietudini
giurisdizione reale.
per

A

parte dei sudetti

ii

1705.

L'

accusato

perturbazioni

chiamati dal
di
e
Barcellona
l altro
quello
di poca confidenza verso la Corona

di

sin hora

Prelati,

ma

non

ne

cennate, non sapendole io che per
bene che a tali operazioni de Principi

siano stati

è

uno

quella

1 amministrazione delle
me

che

extragiudiziali

Vescovi.

primo

Març

solo

città

cose

non

è

constano

pure
le voci che

con

la

Corte; e 1 altro
rispetto alla

ecclesiastiche
stata
con

fatta la minor istanza
sicurezza

corrono

le

cause

per la Corte.

Io

ac
so

Chiesa, benchè la necessità
ha fatto piU volte soffrire ció che la forza ha riportato su la ragione e che ne
sono stati intiniti
gli essempli, benchè nessuno in mio tempo. E però questa
frà
dubietà,
quello che detta la regione e quello che minaccia la força, supplico
non consente

la

Vostra Eminenza avisarmi in che strada io debba contenermi

per

incontrare
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il gusto

di

Emineza,

EL

Signore,

nostro

che

la

è

causa

per

la

quale

faccio

a

vostra

&.1

SECRETARI D ESTAT RESPON A LA PRECEDENT. CONDUCTA
DEU OBSERVAR EL NUNCI EN L' AFER DEL BISBE SALA.

QUE

Roma.

4 Abril 1705.

quanto V. S. Illma. avvisa circa Mons. Arcivescovo di Sassari, posso
significarle che nostro Signore per varii ricorsi fatti contro la condotta di
detto Prelato nel governo della sua chiesa, con una letetra de 28 Febraio lo

Sopra

ha fatto chiamare
lei tenersi

sotto

Roma affinchè posa giustificarsi, e tale notizia dovrà da
segreto ben stretto. Quando poi al Vescovo di Barcellona,
a

Beatitudine che sia stato chiamato dal Rè alla Corte per
allontanarlo da detta Città dov' è sospetto che tenga mano alle perturbazioni
che presentemente in essa vi sono; stima di poter ciò dissimulare quando
faccia contro detto Prelato verun altro passo pi ú manifestamente
non si

udendo

Sua

lesivo della giurisdizione ecclesiastica. Al che quando mai si venisse, V. S.
Illma. dovrà darne parte, et in tanto procurare di divertirgli o di opporsi in
quelle forme che col suo zelo e prudenza riputerà pi ú convenevole ; et
esibendosi, quando in alcuna cosa fosse stimato detto Vescovo colpevole,
di proceder ella a nome di Sua Beatitudine contro il medesimo con tutto
il

rigore

permesso dalle

regole ecclesiastiche,

&.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. roo, fol. 24 r. et v. Els etc. que es troben a la fi dels documents hi foren po
Registre per indicar la supressió de les fórmules de conclusió de les lletres. El destinatari i la procedència van

sats en el

indicats al marge, el mateix que les dates ; quan aquestes
car-les al

principi.

2 ) Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. too, fol. 26 r.

figuren

a la fi del document les hem deixades

malgrat

d' indi
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EL NUNCI REFEREIX AL CARD. PAULUCCI LA VISITA QUE 'L BISBE
SALA HA FET A LA FAMILIA REIAL, A ELL I ALS MINISTRES.

Madrid.

È giunto
stato a

8 Abril 1705.

in questa città Mons. Vescovo di Barcellona, e questa matina è
dopo d haver ossequiate le regie persone. Io gli' ho offerto

vedermi

la mia assistenza in ciò che possa qui occorrergli per mantenimento del
decoro della sua dignità. Mi ha detto che sperava che ben presto si sarebbe
dileguata qualche ombra che s' era concepita contra la sua persona, sicome gli
tutta

lo facea sperar la gran benignità con la quale il Rè lo haveva ricevuto ; e la
cortesia che haveva sperimentato in tutti i Ministri superiori coi quali haveva
sin ora tratatto. Ho stimato bene continuare a V. Ema. questa notizia dopo

gli

altri avvisi datile

su

tal

particolare.

Et

a

V. Ema. &.'

IV

EL NUNCI EXPLICA AL MATEIX CARDENAL PAULUCCI ELS BONS
TRACTES REBUTS PEL BISBE SALA A LA CORT. INTENTARÀ QUE 'L
DEIXIN TORNAR A BARCELONA QUAN NO HI HAGI PERILL DE

QUÈ

AQUESTA

CIUTAT CAIGUI A MANS DE L' ARXIDUC.

Madrid.

29 Abril

1705.

Mons. Vescovo di Barcellona non solo non ha
violenza alcuna pregiudiziale alla sua dignità et al

)

Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. Ioo, fol. 28 r.

patito quà
suo

stato,

nella

ma

persona
all' incontro
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maggior cortesia e benignità è stato ammesso non solo ad ossequiare
regie persone, ma anche ad assistere alle funzioni ecclesiastiche della regia
cappella. De maniera che ben si può credere che la sua chiamata non hab
la

con

le

havuto

bia

fine d intentar cos' alcuna sopra la

sua

persona,

ma

solo d' allonta

quella città, forse per ombre mal concepite delle quali non lascerà
di
egli
giustificarsi con le sue buone operazioni che saprà ancora vivamente
narlo da
riferire.

Io stò in animo di andar sollecitando

con

destrezza il

suo

ritorno

quando la di lui assenza incominci ad
essergli pergiudiziale e quando siano passati quei sospetti d' invasione de ne
mici de quali stà minacciata quella città, quanto apparisce delle prevenzioni
chiesa,

alla

si dovrà fare

questo

ma

che ivi si fanno per la

difesa.

Et

a

V. Ema. &.

V

ACQUAVIVA, EX-NUNCI, REFEREIX AL CARD. PAULUCCI
HAN PASSAT PER BURGOS EL PATRIARCA DE LES NDIES, EL
BISBE DE BARCELONA I ALTRES REUS D' ESTAT, EN DIRECCIÓ A
EL CARD.

QUE

FRANÇA.

ELL HA RECLAMAT A LA REGINA

CALDRÀ

QUE

RES NO

POT FER-HI;

ACUDIR AL REI.

Burgos.

Agost 1706.

23

passati per questa città Mons. Patriarca delle Indie e Mons.
Barcellona, portati con buona scorta et in compagnia d' altri rei
di materie di Stato, indirizzando 11 loro viaggio o per Pamplona o per altra
parte verso il confine di Francia; stimai bene far qualche parte con la Maestà
della Regina dandogli a conoscere quanto era improprio un atto cosi violento
Essendo

Vescovo di

verso

persone
ella

rispose che
piú per no
effetto.

)

insignite
non

essere

cosi eccelso carattere. Ma la Maestà
arbitrio sopra i commandi del

nessun

caricata di

Dovendosi

Arxiu VatIcà. Fons

di

teneva

dunque

Sua

Rè,

mi

tanto

che tochi al governo, si come è in
di
ciò
far
ricorso al Rè, stimai che questo
sopra
nessuna

cosa

Albani, Vol. roo, fol. 29 r. et v.

—

CONTRIBUCIÓ

A LA BIOGRAFIA DEL CARDENAL SALA

137

dovesse

eseguire per mezzo di Mons. Zondedari, I non solo perchè si trova
in stato d intraprendere il Ministero, e però di continuare il
negoziato; ma
anche perchè si trova piú vicino alla persona reale per poter trattare con
maggior sollecitudine e facilità, onde sarà egli che renderà conto a V. Ema. di
si

ciò

che da questa materia sarà per risultarne. Quello che per ora
posso
rappresentare a V. E. in tal proposito si è che sono accertato che li suddetti
due Prelati saranno condotti sin dentro la Francia, dove saranno lasciati con
intimazione dell ' esilio da tutti i dominii della Corona, il che sarà ben male
Mons.

Patriarca

la sua grave età et il mal stato di sua salute;
per Mons. Vescovo di Barcellona che non travagliarà molto per restitu
irsi alla sua chiesa, che è quello che può desiderare. A Don Ferdinando di
Frias già Friscale d' Inquisizione, a V. E. ben noto, che
d' essere stato
per

attesa

non

doppo

posto in libertà da i parziali del Signor Arciduca, per accidente ricade in mano
di una partita di soldati regii, pure F hanno obligato ad andare ai confini di
dove sarà parimente rilasciato con esilio, e dicono che la istessa essecuzione si
farà contro Mons. di Mendoza Vescovo di Segovia, anche lui intaccato
fortemente in queste materie. Supplico V. E. renderne conto a nostro Signore
affinchè la Santità Sua informata del fatto, possa prendere quelle determinazioni
che trova piú a proposito con la sua somma prudenza. Et a V. Ema.

VI

ACQUAVIVA RECTIFICA LA PRECEDENT, SAVENT
ELS REUS D' ESTAT ES TROBEN PRESONERS A BAIONA.

EL CARD.

Baiona.

i8 Setembre

QUE

1706.

Scrissi a V. E. in un mio dispaccio di
Burgos, che tenevo notizia che
Mons. Patriarca dell' Indie, il Vescovo di Barcellona, di
Segovia e D. Ferdi
nando de Frias Fiscale del S. Ufficio di Spagna, che sotto custodia erano

x

) Trobem escrit : Zondedari, Zondadari i Zondodari. La darrera grafia és la correcta.
2) Arxiu Vaticé. Fons Albani, Vol. roo, fols. 35 r. et v. i 32 r.
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Spagna, non averebbero avuto altra pena
essere mandati in esilio da quei regni;
ma
che o fosse poco sicura
allora la mia notizia, o che dopo sia stato mutato il consiglio il certo è che
gli trovo ritenuti in forma di prigioneri in questa Cittadella di Bajona e con
buone guardie, Mons. Patriarca, Mons. Vescovo di Barcellona et il Frias; e
Mons. Vescovo di Segovia 1 attendono fra pochi giorni. Onde essendo la cosa
in obligo
tanto diversa da quello che trovo aver representato a V. E., sono
di dirle lo stato nel quale questi ecclesiastici si trovano, acciò sopra la verità
del fatto prenda nostro Signore quelle risoluzioni che pin trova a proposito.
usciti
che l

Et

a

dai

respettivamente

regni

di

V. E. &.

VII

EL

NOU

CARD.

NUNCI

D

SECRETARI

TREBALLARÀ

PER

ESPANYA,

MONS.

ZONDODARI,

ADVERTEIX AL

D' ESTAT QUE TOT JUST ARRIBI A
EL REI REMETI A LA SANTA

QUÈ

MADRID
SEU LA

CAUSA DELS BISBES PRESONERS.

La Vid.
Subito

giunto

a

Madrid

con

22

Agost 1706.

lo zelo di

non

mancare

ad alcune

delle

mie

parti, procurerò tra le altre cose d' indurre i regii Ministri e il Rè medesimo
a rimetter la cognizione della causa di Mons. Patriarcha delle Indie e di Mons.
Vescovo di Barcellona al
della Maestà Sua che si

giudizio

della Santa

ha

Sede;

'

e

fatto

spero dall insigne pietà
il Signore D. Giovanni

consegnare
Fiscale della Inquisizione, a Mons. Inquisitore Generale, e due
a Mons.
Arcivescovo di Burgos; cosi non vorrà per nessun caso
aggravare la concienza e macchiare la gloria sua con permettere in queste
benchè gelosissime, che resti violata l immunità ecclesiastica.
de Frias,
Sacerdoti

come

già

contingenze,
Attendo i

comandamenti

dell' E. V.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. roo, fol. 33 r.
Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. Ioo, fol. 33 r.

2)

et

le faccio etc.'

És un fragment de la lletra.
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MONS. ZONDODARI
DELS

MINISTRES

EXILATS;

ES TEM

COMUNICA AL CARD. PAULUCCI LES ESCUSES

DE

CASTELLA

QUE

Madrid.

Questi Signori
di Mons.

Ministri del

Patriarca

SOBRE

L

AFER

DELS

ELS EMPRESONARAN EN ALGUNA

PRELATS
CIUTAT

FRANÇA.

DE

causa
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1706.

25 Setembre

Reale di
'

dell Indie

e

Castiglia,
de i

i

a

Mons.

quali

ho

Vescovi di
'

Barcellona,

parlato
Segovia

della
e

di

m' hanno risposto che valendosi il Rè dell antico stile di questa
Corona di rimuovere le persone ecclesiastiche ancorachè in dignità costituite
'
giusta la gravità de i motivi; haveva escluso de i suoi Regni gl accennati

Prelati,

i

quali però conjuntamente
Inquisizione, erano stati

dell'

Fiscale

col

Signore

condotti

a

D.

Giovanni de

i confini

dubito,
Francia,

della

Frias, già

Navarra.

Io

per quanto ho potuto penetrare, che sarano detenuti in una città di
e in
istanza
questo caso il Governo chiuderà 1 adito a
Mentre però ne pongo all E. V.
con scaricarsi su quello del Christianissimo.
'
la notizia, non mancherò di communicarla a Mons. Nunzio di Parigi. etc

civalunqne

IX

RESPOSTA DEL CARD. PAULUCCI A LA PRECEDENT.

QUE

INSISTEIXI PER TAL

SIÀSTICS

Indente

a
2

nostro

Signore

di Mons. Patriarca

LA

CAUSA DELS

22

Setembre

d' Agost.

ECLE

(?) 1706.

che V. S. Illma.
dell

'

Indie,

prema acciò la cognizione della
di Mons. Vescovo di Barcellona e di

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 36 r:
En el Registre e oblidaren d' indicar la data d' aquesta

)

PRESONERS

ES PORTI A LA SANTA SEU.

Roma.

causa

QUE

EL PAPA VOL

lletra; remarcant no més que és resposta a la del 22
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ecclesiastici venga rimesa al giudizio della Santa Sede, essendo
interesse del Rè che venga punito da Sua Beatitudine qui manca a la Maestà
Sua.
Poco dovrebbe fatigarsi in persuaderla di non aggravare la propria cos
cienza e di non macchiar la sua gloria col permettere che sia violata
molti altri

'

1 immunità ccclesiastica, alla quale non è mai da presumersi che habbia il
Rè Cattolico minor rispetto di quello che ha mostrato il Rè di Polonia col
consegnare nelle mani della Santità Sua i Vescovi di Posnania

e

di

Varmia; &.'

X

MONS. ZONDODARI OBTÉ DE FELIP V LA PROMESA QUE EL BISBE
DE BARCELONA I ELS ALTRES PRELATS SERAN LLIURATS A CUS

TÒDIA

DEL PAPA EN LA CIUTAT D

Madrid. 28 Setembre
Ritornato dalla
Patriarca dell
dello

stato

'

Indie,

frontiera

AVINYÓ.

1706.

questa Corte il Maggiordomo di Mons.
lo feci avvisare che venisse a danni conto del viaggio e

di S. S. Illma.

di Francia

Intesi da

a

questo

che Mons. sudetto

era

stato

dalle

guardie del Rè Cattolico consegnato al Governatore di Bajona e che da questi
veniva custodito però con tutte le convenienze nel castello; cosi ancora Mons.
e il Signor D. Giovanni Fernandez de Frias.
per notizie piú recenti ho saputo che Mons. Vescovo di Segovia era
Piè
stato pure dato in custodia al Governatore della fortezza di S. Giovanni
di Porto. Questa procedura tanto aliena dal rispetto dovuto alla dignità e
giurisdizione ecclesiastica, dalla pietà del Rè e dallo stile antico di questa

Vescovo di Barcellona
Di

poi

monarchia fú motivo perchè io senza dilazione
juez a conferire di una materia di tanto peso
medesimo. Domenica mattina feci di
viddi subito col Signor Presidente di

z

) Arain Vaticà. Fons Albani, Vol. zoo, fol. 38 r.

alcuna mi portasse
i regii Ministri

con

ad
e

Aran
col Rè

quà partenza e la sera arrivai.
Castiglia, col Signor Ambasciatore

Mi
di
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altri Signori
modo col
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del

Regio Gabinetto, e dissi loro che avendo
quale erano i Prelati sudetti stati condotti e
a i Governatori delle
consegnati
piazze del Christianissimo per essere in quelle
custoditi non havevo possuto mancare all obligo del mio ministero di far loro
considerare la gravità del caso e la ripugnanza delle medesime leggi di questi
Regni, le quali se permettevano o pure ordinavano 1 espulsione delle persone
ecclesiastiche per sola difesa della causa pubblica, approvavano l uso di tal forza,
ma in
vigore di esse, gli espulsi o resi estranei da i Regni restavano sempre
avuto

liberi,

e

con

certezza

del

che non si trovarebbe autore per amante che fosse e apassionato
per
regalie il quale comprovasse questo contegno. Che però se il Rè havendo
fatto condurre con questa cautela i Prelati sudetti perche non passassero ne i
Regni sollevati a danno degli interessi della Corona, non vi era motivo o ragi
one alcuna perche fossero arrestati e ristretti nelle fortezze del
Christianissimo,
il quale contra di essi non haveva altra causa che 1 insinuazione del Cattolico.
e

le

Non replicavano i Ministri a queste ragioni, contro le
d essempio alcuno, ma insistevano che importava a

quali non potevano valersi
gli interessi di Sua Maestà
che i Prelati non ritornassero nelle Provincie sollevate di
Spagna, acciò non
aportassero con i suoi consigli pregiudizio a questo Governo. Io però aciò risposi
che se tale era il fine della Maestà sua, poteva conseguirlo con tutta facilità
senza
porre in impegno la Santa Sede con le due Corone, poiche poteva ordi
nare che fossero i
Prelati sudetti consegnati a nostro Signore il
quale gli ha
vrebbe potuto far custodire in Avignone o pure in Roma; mentre
per Avignone
non
poteva la Maestà Sua concepire ,sospetto alcuno. In fine disse çhe sperava
dell' animo religioso del Rè che non havrebbe voluto
apportare sentimento si
grave all' amor paterno di Sua Beatitudine, ne far questo aggravio alla coscien
za e alla
gloria sua, con la quale havrebbero di piú preso motivo d' esclamare ( ? )
le potenze contrarie. La proposizione fii bene intesa da i
Ministri e

meglio

della

Signori

Sua Maestà

ricevuto, poiche

essaminata la mattina seguente
di lunedi nel Regio Gabinetto, il Signor Duca di Medina Sidonia, mio
Comissario,
cui haveva già fatto il medesimo discorso, mi
significò essere la Maestà Sua
pienamente sodisfatta del modo con cui havevo portato Y affare; e che non have
va nell'
espulsione di tali soggetti havuto altra intenzione che di usare dell' eco
nomica

ancora

providenza

con
rendergli estranei da questi Regni giusta il peso della
la
chè
havrebbe
causa; per
martedí, cioè oggi, scrito a S. M. Christianissima
a fine si
compiacesse far consegnare i medesimi Prelati alla Santità Sua, desideran
do che siano fatti custodire in Avignone per le ragioni accennate. Io
ringraziai
con

espressioni

vive il

Signor

Duca

e

soggiunsi

che

non

havevo

presentato

in

•I
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ufficio perchè apparisse maggiormente che il Rè, mosso dalla sua
insigne pietà, rendeva questa dovuta consolazione a nostro Signore verso il
quale professava tanto amore e rispetto, e perchè io non havevo commissione
carta

questo

personal
quali furono dalla Maestà Sua
ricevute con singulare benignità e con segni di special gradimento. 11 Signor
Ambasciatore di Francia restò pienamente appagato, e mi assicurò egli pure di
scrivere alla sua Corte perchè gli avvisati Personaggi siano dati a chi ordinarà
alcuna

di

Sua Santità di

mente

al

Rè le

consertare

la

piú ossequiose grdzie

forma

precisa.

Di

poi

resi

le

Signore; e intanto per le insinuazioni da me fatte a Sua Excellenza,
Confido ancora
io spero che saranno ritenuti in nome di Sua Beatitudine.
che la E. V. se degnarà gradire il zelo della mia servitú che vorrei accredi
tarla con la sorte di obedirla, &.'
nostro

XI

EL PAPA APROVA LES GESTIONS DEL
ELS PRELATS SIEN TRASLLADATS A AVINYÓ.
NUNCI PER TAL DE
CAL PERÒ INSISTIR FINS QUE SIGUI UN FET. ETC.

RESPOSTA

A LA

PRECEDENT;

QUÈ

Roma. 16

Novembre 1706.
'

'
Nostro Signore 1 operato da V. S. Illma. sopra 1 affare della
liberazione si di Mons. Patriarca dell Indie come de i Mons. Vescovi di
Barcellona e di Segovia e del Sacerdote Giovanni Fernandez de Frias, ha Sua
Santità riconosciuto il zelo et attenzione di V. S. Illma. ed ha approvato gli
ufficii premurosi da lei passati per la loro liberazione o almeno per la consegna
de i medesimi ad effetto di trasportarli e trattenerli nella città d Avignone,

Riferito

ed in

a

questi

immunità

termini

ecclesiastica,

Arxiu Vaticà. Fons

ella le istanze per il dovuto riparo dell'
manifestamente
lesa colla ritenzione delle sudette
troppo

ne

prosseguirà

Albani, Vol. too, fols. 40 r.-42 r.
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Baiona

leggi

ecclesiastiche per diffesa
poiche ne per tali leggi

di

e

di S.

CARDENAL

Giovanni

Piè

di

SALA

Porto;

143

senza

'

però

Regno permettano 1 espulsione di persone
della causa publica o in virtü della podestà economica,
ne in
vigore della podestà economica, mai si è approvato
cotesto

tolerato dalla

Santa Sede che competa a Sovrani la facoltà di espellere
persone ecclesiatiche da i loro Regni e particolarmente a i Vescovi dalle loro
chiese, e molto meno di ritenerli nelle forze delle loro autorità laicale. Non
diffida la Santità Sua della pietà del Rè Cattolico come di quella del Rè
Christianissimo, che le Maestà loro siano per accudire alle giuste istanze se non
della totale liberazione almeno della consegna de i medesimi.
Poiche non
ne

essendo

estato

assicurarsi che
portassero
et

a

con

cotesto

altra loro intenzione nel ritenere i sudetti Prelati che quella di
non
ritornassero nelle provincie sollevate di Spagna e non
la loro presenza et insinuazioni pregiudizio alla quiete pubblica

governo,

Settembre prossimo;

come

V.
le

S. Illma. ha rappresentato
Maestà loro pienamente

nella

sua

cautelate

de

28

la
dimora de i medesimi ecclesiastici nella città d Avignone. Suppone
nostro Signore que ella havrà dato
pieno raguaglio di tutto il successo et insieme
del suo operato a Mons. Nunzio in Francia affinchè ancor
egli aggiunga i
suoi ufficii appresso la Maestà del Rè Christianissimo per 1 adempimento della
trasmissione

restano

con

e

buona voluntà

e intenzione del Rè
Cattolico, colla pronta ed effettíva consegna
delle persone sudette; nulla di meno in questo stesso ordinario partecipo con
lettera particolare questi medesimi sentimenti di Sua Santità al detto Mons.
Nunzio con ordinargli che egli contribuisca efficacemente 1 'opera sua per tal

consegna,

con

trasportare

in

prescrivergli anche il modo decente
Avignone. E le baccio le mani, &.

di riceverli

e

di farli

poi

P. S. Essendosi inteso che con li sudetti ecclesiastici sia stato anche tras
portato nella forteza di S. Giovanni de Piè di Porto, il Sacerdote Marchese
Airolo ( ! ) che era inviato del Signor Duca di Lorena; dovrà V. S. Illma. render
communemente al medesimo le instanze che come
sopra dovrà proseguire in
favore

degli altri, giache

commune

è la

ragione

torità laicale.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fols. 44 r. - 4s r.

dell' esenzione di tutti dall'

au
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XII

LLETRA DEL CARDENAL PAULUCCI AL NUNCI DE PARIS MANANT-LI
QUE FACI PRESIÓ EN AQUELLA CORT PER A OBTENIR AVIAT L EN
TREGA DELS

PRESONERS

Roma. 16
Havrà

senza

Simonetti,

r

di Barcellona

dubbio

arresto
e

Mons.

ECLESIÀSTICS.

Novembre 1706.

Nunzio

di

avvisato al

Spagna

Signor

Abbate

di Mons.

e

trasporto
del Sacerdote Giovanni

Patriarca dell' Indie Mons. Vescovo
Fernandez de Frias nella fortezza di

del Sacerdote Marchese
Airoldi ch era inviato del Signor Duca di Lorena nella fortezza di S. Giovan
'
ni Piè di porto d ordine di Sua Maestà Cattolica, a solo oggetto d' assicurarsi
che i medesimi non ritornassero nelle provincie sollevate e con la loro presenza

Baiona,

come
'

parimente

di Mons. Vescovo di

Segovia

e

quiete pubblica et al governo di
propensione di quel Rè di permet
Signore ad effetto di trasportarli nella città

insinuazioni portassero pregiudizio a la
quei Regni; ed anche havrà fatta sapere la
e

la consegna in potere di nostro
Avignone, ed a tale effetto esserne

tere

di

Rè Christianissimo,
lettera de 28 Settembre

come

il sudetto

prossimo

a

ella

scritto da Sua Maestà Cattolica

rapresentato

con

Segretaria di Stato; e perchè
medesimo Signor Abbate Simonetti;
questa

potrà esserne informata dal
però modo di esseguire la mente

Illma.

stato

Mons. Nunzio ha

di Sua

Santità,

ed è ch

al
sua

V. S.
havrà

econtribuisca

con

ogni piú valido ed efficace ufficio appresso cotesta Maestà e suoi Ministri per
adempimento ed esecuzione de i sentimenti della Maestà Cattolica in reinte
grazione della immunità ecclesiastica, troppo manifestamente lesa col arresto e
ritenzione delle sudette persone ecclesiastiche. Spera nostro Signore che Sua
Maestà Christianissima

non

debba

dimostrare

verso

la Santa Sede minor

pietà

quella
Spagna ha avvisato haver quella Maestà Cat
tolica nella determinazione di tal affare; onde quando le venga accordata, cosi
come si crede, la
consegna delle sudette persone, dovrà ella riceverle a nome
di Sua Santità e trasmetterle subito a Avignone con tutte quelle cautele che
di

che Mons.

Nunzio di

V. S. Illma. stimerà necessarie per

il loro sicuro trasporto,

non

disconvenienti
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dignità e qualità de i medesimi; con intendersela sopra di ciò con
Vice-Legato di Avignone a cui si daranno gli ordini opportuni affin
chè egli li riceva e trattenga in quella città a disposizione di Sua Beatitudine
Tanto dovrà V. S. Illma. eseguir colla sua consueta puntualità, dando quà
avviso di tutto ciò che succederà in tal proposito.
Mentre io resto, &.'
perd

la

a

Mons.

NUNCI DE MADRID TRAMET AL SECRETARI D ESTAT L' AFIR
MACIÓ FETA DE L' AMBAIXADOR DE FRANÇA QUE LLU1S XIV
ACCEDEIX A
ELS PRELATS RETINGUTS PUGUIN TRASLLADAR
EL

QUÈ

SE

A

Madrid. 27
Dal

AVINYÓ.
Octubre 1706.

di Francia, a cui ho fatto memoria dell' affare de i
nelle fortezze di quel Regno, vengo assicurato che il
volentieri consente alle accennate insinuazioni del Rè Cattolico,

Signor Ambasciator

Mons. Vescovi ritenuti
Rè

suo

Signore

farà consegnare i sudetti Prelati a i Ministri di Sua Santità. Io
mi persuado che 1 E. V. dalla Corte di Parigi possa haverne ricevute le ripro
ve e anzioso di meritare il suo
gradimento, profundamente mi inchino, &.
e

che

però

i) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol too, fols. 4.7 r. - 48 r.
2) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. soo, fol. 54. r.
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XIV

EL

NUNCI COMUNICA DE MADRID A ROMA QUE ESPERA SABER
L ALLIBERAMENT DELS ECCLESIÀSTICS PER A ACONSEQUIR LA RE
VOCACIÓ DEL SEGRESTAMENT DELS BÉNS DEL BISBE DE SEGOVIA.

Madrid. 9 Novembre
In

1706.

che procuro

disporre 1 animo di questi regii Ministri alla remozione
dell' accennato seguestro dei beni di Mons. Vescovo di Segovia, spero la notizia
che S. S. Illma.
con gli altri
Prelati sia stata consegnata a nostro Signore,
e allora
efficacemente
piú
promoverò 1 istanza per conseguire 1 intento. Di
queste

tanto

diligenze

e

dell' esito renderò distintamente informata V. E.

,

&.

XV

L' AMBAIXADOR DE FRANÇA A MADRID CONFIRMA LA
DE LLUIS XIV D'ALLIBERAR ELS PRELATS; AIXI HO
EL NUNCI AL SECRETARI D' ESTAT.

Madrid.

9 Novembre

RESOLUCIÓ
COMUNICA

1706.

Quanto all' affare di Mons. Vescovi ritenuti nelle fortezze di Francia havrà
V., dagli spacci antecedenti, benignamente riconosciute le diligenze da me
usate per conseguire dalla
pietà del Rè che la cognizione di questa causa fusse
E.

rimessa al giudizio della Santa Sede.
Colle ultime hebbi 1 onore di significare
all E. V. la sicurezza datami dal Signor Ambasciatore di Francia del pieno

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. roo, fol. 55 r.
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consentimento del Rè suo Signore in far consegnare i Prelati sudetti a i Minis
tri di Sua Santità ; il che havendomi Sua Ecellenza nuovamente confermato,
esecuzione conforme al desiderio dell'
non ho luogo di dubbitare della pronta
E.

V.,

&.

XVI

MONS.

AVISA AL SECRETARI D ESTAT D' HAVER
NOVAMENT PER A OBTENIR LA TRASLACIó DELS
ECCLESIASTICS A AVINYÓ.

ZONDODARI

INSISTIT

Madrid.

22

Novembre 1706.

Signori Ministri mi
dal
Christianissimo, di
Rè, approvata
ritenuti
nelle fortezze
e
ecclesiastici
gli
E.
V.
ho
presentata la mia
di Francia, nondimeno inherendo agli ordini dell'
istanza sollecitandone 1 esecuzione che spero non sarà ritardata. 11 Vescovo di
Barcellona che da Baiona fú trasferito al Castello di Burdeos, implorando la
clemenza del Rè ha ottenuto di farci venire le rendite della sua chiesa, et all'
Benche il

Signor

Ambasciatore di Francia

e

gli

altri

del
avessero assicurato della risoluzione
Prelati
consegnare a nostro Signore i

E.

V.,

&.

'

XVII

FELIP V

REPETEIX AL NUNCI QUE NO TÉ INCONVENIENT
ELS PRELATS EXILATS VAGIN A AVINYÓ.
Madrid.

6

de i Prelati ed

)
z)

Arxiu Vaticà. Fons
Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. roo, fol. s6 r.
Albani, Vol. ioo, fol. 57 r.

QUÈ

Desembre 1706.

presentai al Rè per sollecitare la consegna
ecclesiastici espulsi e ritenuti nelle fortezze di

ufficio che

DE

a

nostro

Signore

Francia vi é

deg

148
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nata

la Maestà

giusto desiderio

sua

di

rispondere confermandomi

di Sua Beatitudine.

intenzione di Sua Maestà sia

lungamente ritardata,

•stata

la risoluzione di

sodisfare

al

ho tuttavia notizia che la benigna
eseguita, mi persuado però non sarà piú
Io

non

&.

EL CARD. PAULUCCI ESCRIU AL NUNCI DE MADRID QUE EL PAPA
APROVA LES SEVES NEGOCIACIONS A FAVOR DE LA REGINA VIDUA
I DELS BISBES EXILATS.

Roma. 25

Desembre 1706.

Gli ufficii passati da V. S. Illma. tanto in favore della Regina Vedova, che
per. il trasporto de i noti Prelati in Avignone sono stati approvati e comendati
da nostro Signore ; sí come gradirà le premure quali intendeva disporre per li
berarli del seguestro delle loro rendite, sí desidera la Sua Beatitudine che simili

diligenze

di V. S. Illma. si

rendano

fruttuose ;

e

le

baccio,

&.

XIX

EL CARD. PAULUCCI PREGA ENCARA AL NLTNCI DE MADRID QUE IN
SISTEIXI PER A OBTENIR EL RESCAT DELS ECLESIÀSTICS PRESONERS.

Roma. 8 Gener 1707.
E cosí

Regni

e

giusta 1 istanza che i Prelati et ecclesiastici fatti uscire da cotesti
trattenuti presentemente in Francia siano consegnati a nostro Signore,

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too,
2). Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too,

fol.

18 r.

fol. 6o r.
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Maestà Sua per ritardarne 1 esecuzione anche per
coscienza e per mostrare il dovuto rispetto alla
Non lasci V. S. Illma. d impiegarvi le piú premurose insistenze

che deve

sperarsi non sarà la
adempir robligo della propia
sacra

immunità.

sicurezza di conciliarsi

con

piena lode

appresso Sua

Beatitudine,

e

le

baccio,

&.

XX

ALTRA LLETRA

DEL

SECRETARI D' ESTAT AL
MATEIX
Roma. i5

Ho

accennato a

V. S. Illma.

Maestà,

permetttere

al

ecclesiastici
continui le sue
non

ad

OBJECTE.
Gener 1707.

anche

nostro

come

Signore
del

con

habbia sentito

con

piacere,

Rè

insistenze,

acció detta consegna venga effettuata, ad ogni modo
che sia eseguita, non posso non esitare il suo zelo
per
'
i piú vivi ufficii per farla accelerare, e le baccio, &.

sentendose

impiegare

EL

Christianissimo, inttendesse
approvazione
Ministero Pontificio d' Avignone la consegna de i noti Vescovi
di costà partiti.
Quantunche non si dubiti che V. S. Illma.

che da Sua

et

NUNCI SOBRE

anche

XXI

EL CARD. PAULUCCI FA SABER AL NUNCI DE MADRID QUE EL PAPA
DE VEURE REALITZAT EL TRASPÀS DELS BISBES
ESTÀ

DESITJÓS

PRESONERS A

AVINYÓ,

ON

VOL

EN CAP
Roma.

22

QUE ESTIGUIN
PRESÓ.

LLIURES I

NO

Gener 1707.

Nel proposito della trasmissione de i noti Prelati et ecclesiastici d' Avignone,
per la quale ha goduto nostro Signore di sentire che V. S. Illma. ha.vesse havuta

) Arxiu Vatità. Fons Albani, Vol. ioo, fol. 61 r.
2) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. ioo, fol. 62 r.
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dal Rè
udirla

nuova

positiva intenzione,
effettuata.

quanto prima

e

si

Ma

i detti Prelati

ritenghino
seguestro in qualche
no

devo

città, esibendosi Sua
dalla città medesima,

carcere,

ma

che Sua Beatitudine desidera
intende la Santità Sua che si ricevi

significargli

non

ecclesiastici nella sua città in forma di
che debbano haver libertà per tutta quella

et

Beatitudine di farli solamente guardare acciò non eschino
il che V. S. Illma. potrà cosi far conoscere apertamente. &.2

QUÈ

EL PAPA S ALEGRA DE
ALTRA LLETRA AL MATEIX NUNCI.
FINALMENT ELS BISBES PRESONERS LI SIGUIN CONSIGNATS;
LAMENTA PERÒ LA INTROMISSIÓ LAICAL EN BÉNS ECLESIÀSTICS.

Roma.

s Febrer 1707.

La Santità di Nostro Signore con quanta consolazione ha inteso 1 ordine
dato da Sua Maestà per la consegna di Mons. Patriarca dell' Indie e degli altri
Vescovi, e di D. Giovanni Fernandez de Frias; con altro tanto dispiacere ha
inteso la puoca disposizione che si ha da Ministri regii in rimuovere i sequestri
tanto sopra i beni della Mensa vescovale quanto sopra gli altri patrimoniali di
e che dal Ambasciatore di Francia o dal P. Raubinet,
Mons. Vescovo di

Segovia,

Confessore di Sua Maestà Cattolica, si alleghino i pretesi stili della Francia in
simili casi. Poichè essendo stato reiteratamente assicurato nostro Signore dalla
Maestà Christianissima che non solo ne i Regni di Spagna ma ne anche in
d' Italia, dove sono le sue armate, si sarebbe fatta alcuna innovazione

questi luoghi
pregiudiziale all' immunità ecclesiastica contro la forma che si fosse pratticata in
ciaschedun luogo avanti la presente guerra; non sa comprendere come dal su
detto Ambasciatore e P. Raubinet si alleghino, contro la mente del Rè Christi
anissimo, i pretesi stili della Francia, e con questi si pretenda sovvertere ne
i Regni di Spagna quell' esatta osservanza d' immunità ecclesiastica che ivi si è
suoi ufficii
sempre pratticata. Non traslasci per tanto V. S. Illma. coi premurosi
)

Arxiti Vaticà. Fons

Albani, Vol. too, fol. 64 r.
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iis

di procurare la rimozione di detti sequestri non solo a riguardi de i beni
della mensa vescovale, ma anco rispetto a i beni patrimoniali di esso Mons.
Vescovo, i quali non sono soggetti alla potestà laicale in quella guisa che non
sono
gli altri di sua natura ecclesiastica: protestando che in altra maniera sarà

obligata
libertà

valersi dei

a

e

CLEMENT

remedi

ecclesiastica,

immunità

pre scritti
&.

da

i

Santi

Canoni per difesa della

MADRID, PER MITJÀ
ECLESIÀSTICS FINS ARA

XI MANA AL NUNCI DE

DEL

CARD.

DETINGUTS
PAULUCCI, QUE ORDENI ALS
A FRANÇA QUE ES TRASLLADIN INMEDIATAMENT A AVINYÓ I
QUE URGEIXI L ANULACIÓ DEL SEGRESTAMENT DELS BÉNS LLURS.

Roma.

12

Abril

1707.

appresso Mons. Patriarca dell' Indie quanto gli
altri Signori Vescovi et ecclesiastici consaputi, affinche intraprendino sollecita
mente e senza verun' altra dilazione il viaggio verso Avignone, per trattenersi
Insista V. S. Illma.

ivi

a

disposizione

tanto

di Sua Santità.

La

quale

desiderando di sentirne 1 effettiva

Sua Maestà Cattolica quanto
lodata molto 1 attenzione di far
coll altra Christianissima.
'
rimettere le doppie 300 a Mons. Patriarca dell Indie per il proprio manteni
mento, e vuole Sua Santità ch' ella procuri coll' impiegho di tutte le parti
piú vigorose et efficaci, che vengano prontamente rimossi i sequesti apposti
i Prelati arrestati,
sopra i beni si patrimoniali come delle mense vescovali de
rimostrando non solo a i Ministri ma anche al Rè medesimo quanta grave
'
ingiuria s inferisca alla Chiesa con tale atto, troppo manifestamente lesivo della

esecuzione,

atteso

il

concerto

'

libertà
conto

e

havutone
Ha Sua Santità

tanto con

giurisdizione ecclesiastica;

tolerare 1 ulteriore

e

che

continuazione

) Arxin Vatica. Fons Albani, Vol. roo, fol. 66 r. et v.

però
di

non

può

pregiudizio

Sua Santità in

verun

si grave che si fà

alla
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Chiesa

la chiara

disposizione de i Sacri Canoni, e de Concilii Generali.
V. S. Illma. insistere con tutto lo spiritu e fervore
deve
maggiormente
la
rimozione
e
rivocazione di detti sequesti adesso che resta
maggiore, per
contro

Tanto
tolto

superato ogni sospetto della perturbazione della publica quiete concepito
la persona di detti Vescovi, attesa la loro assenza da quei Regni. Stà
Sua Santità attendendo con particular premura 1 avviso del sequito sopra
e

contro

però
'
1

uno

e

l altro

E le

particulare.

baccio,

&.

'

XXIV

EL BISBE DE SEGOVIA REGRACIA AL PAPA PER HAVERLO LLIURAT
DE LA PRESÓ, I LI EXPOSA L ESTAT DE POBRESA EN
ES TROVA.

QUÈ

Avinyó.
Santissimo Padre: Con
mi pongo alli
questa città di
sommo

Dio

Abril 1707.

profondo ossequio adempiendo

della Santità Vostra

Avignone dopo
alla gran pietà

le dò

e

conto

alla mia
come

obbligazione

son' arrivato

a

penoso viaggio, dando grazie al
lungo
di Vostra Beatitudine di esser' uscito dalla ap

un

prigione dei due castelli di
quali soffrii quei travagli che non
'

pressione
nei

e

piedi

3

e

e

S. Giovanni di Piè di Porto

e

di

Baiona,

posso spiegare; effetti tutti fomentati
sinistre imposture, sopra le quali patti

dall emulazione contm di me con tante
tanto in Segovia come avvisai alla Santità Vostra.

Io

resto

ritirato

nella Casa

Congregazione dei P. dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e mi trovo un
povero Vescovo sequestrate tutte le mie rendite e tutti i proventi della mia
della

Casa per ordine del Consiglio di Castiglia; talmente che vedendo questa riso
luzione il Nunzio di Vostra Santità passò da se stesso a sequestrare per impedire
qualsisia inganno; dal che potra inferire Vostra Santità la mia somma stretezza
e

povertà,

sinchè per

ragione

della competenza

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 68 r. et v.

formata

tra

il

Consiglio

e

il
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Nunzio di Vostra Santità mi vengano assegnati gli alimenti. Ma inqualsivoglia
maniera resto rasegnato ( come figlio humilissimo della Chiesa ) a ciò che
Vostra Beatitudine disporrà della mia persona, con la giusta speranza d ogni
sollievo mediante le paterne viscere di Vostra Santità a cui humildemente posto
a i suoi
piedi, domando la sua santa benedizione e prego nostro Signore che
a Vostra Santità i molti anni che la Cristianità
ha bisogno, &.
guardi

XXV

MONS.
EL

ZONDODARI ANUNCIA AL CARD. PAULUCCI QUE ÉS EIXIT
REVOCANT LA CONFISCACIÓ DELS BENS DELS

DECRET REIAL

ECLESIÀSTICS

Madrid.

ii

EXILATS.

Abril 1707.

sopra:

i beni de i
decreto per la rivocazione dell' avvisato sequestro
Signori Prelati ed ecclesiastici' espulsi, f2i publicato la settimana passata del tenor
che riconocerà l E. V. nell ingiunta copia; ed hebbe subito il suo effetto,
11

si

regio

rigardo

i beni di

sua

natura

ecclesiastici,

si

ancora

i

patrimoniali.

11 clero

di questa Villa universalmente lo intese con molta sodisfazione. Ma ne il
Signor Cardinale-Arcivescovo ne io siamo restati appieno conteti per il motivo
'

cognoscere che 1 atto sia dovuto per giustizia
apparisse, ed io lo havevo sollecitato. Per la qual cosa
non ho
mancato di fare
qualque doglianza col Signor Ambasciatore del
mi
ha risposto che il decreto non si poteva stendere
Christianissimo, il quale
'
diversamente, acciò la Maestà Sua uscisse con decoro dall impegno sodisfacendo

espresso; poichè questi
il che desideravasi che

non

fà

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. roo, fol. 69 r. et v.
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alla giustizia e mostrando insieme suo gradimento allo Stato ecclesiastico.
Attendo però i comandamenti dell E. V. 8z.

Copia

del Decreto de

Su

Magestad.

En atención al mucho que el Clero de España ha manifestado en las presentes
emerjencias su çelo a mi real servicio, he resuelto que a los Prelados y Eccle
siasticos que estan estrariados de estos Reynos, se les alze, por lo que toca a
sus bienes y rentas, la ocupazión e
impedimiento que se les hubiere puesto.
Tendrase entendido en el Consejo y
cesarias a su execución. En Madrid

se

daran las ordenes convenientes y
de Abril de 1707.

Al

(Segueix

ne

tres

a

Governador

la versió d aquest Decret

en

del

Consejo.

italià.)

EL CARD. PAULUCCI EN NOM DE CLEMENT XI ENCARREGA A MONS.
ZONDODARI QUE PROCURI FER A MANS AL BISBE SALA PART DELS

BÉNS QUE TÉ DIPOSITATS

Roma. 3

Maig

Mons. Vescovo di Barcellona dando
termini affato

rappresenta

con

viaggio

mancanza

)

per

Arxiu Vaticà. Fons

di danaro

degni
e

che

di

quà

A BARCELONA.

1707.
parte di

essere

compatimento

ne

Albani, Vol. too, fols. 71 r. i 72 r.

ha tuttavia

arrivato in

Avignone

che ha sofferto molto nel

somma

necessità,

asserendo

CONTRIBUCIÓ
che in Barcellona

deve
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esserne

depositata buona quantità a suo
se alcuno di ciò prendesse

facilmente potrebbe farglisene
si risponde che tale commissione si sarebbe data a V. S. Illma.;
mendo a nostro Signore che si lasci mancare del bisognevole a
quale avanza considerevol somma dalla sua chiesa e si trova in

credito

rimmessa

dominio

desidera Sua Beatitudine che ella

pontificio,

i55

la
et
un

li

che
Glo

inffati pre
Prelato, il

una

adopri tutti

e

cura.

città del

mezzi,

et

usi le pi
opportune diligenze appresso chi stimarà convenevole acciò da Bar
cellona si faccino prontamente le rimesse per il necessario mantenimento del
sudetto Prelato, &.

EL PAPA APROBA LES GESTIONS FETES PEL NUNCI QUE HAN OBTIN
GUT LA REVOCACIÓ DEL SEGRESTAMENT DE BÉNS ECLESIÀSTICS.

Maig

Roma. 14

1707.

Signore, a cui ho partecipato 1 intenzione di V. S. Illma. per la ri
mozione de i sequestri appositi dalla autorità regia sopra i beni si ecclesiastici
che patrimoniali dei Vescovi spulsi da cotesti Regni come anco per la sospen
sione delle provisioni regie fatte sopra i frutti del beneficio spettante a D. Gio
Nostro

Fernando
contribuire

de

vanni
per

troversia,
non

nella

ostanti le

ha molto
tutta

la

commendato

Vaticà. Fons
Vaticà. Fons

si

rende evidente

il di lei zelo

e
spera che sarà
di tal con
la
terminazione
opera per
alcuno
favorevole
al
fisco regio
esempio

sua

quale non trovandosi
diligenzie usate, come

simo, sempre pi
siastica, &.2

) Arxiu
2) Arxiu

Frias;

in appresso

V. S. Illma. avvisa, per parte del mede
la giustizia che assiste alla giurisdizione eccle

fol. 74 r. et v.
Albani, VOL
Albani, Vol. roo, fol. 75 r.
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DIÒCESI DE BARCELONA DEMANEN
ALLIBERACIÓ DEL BISBE SALA.

ELS RECTORS DE LA

Barcelona. 24

Beatissime Pater

Maig

AL PAPA

1707.

:

Parochi Dioecesis

Barcinonensis in

praesenti

civitate

apud

illius Vicarium

Generalem,

pro diversis Dioecesis negotiis peragendis congregati, sacris Sancti
tatis vestrae pedibus humiliter deosculatis, ingentem animorum tristitiam ex
sui dilectissimi Praesulis absentia per biennium jam espletum deplorata concep
tam, diutius

aperire

operire

non

valentes, providae

Sanctitatis

vestrae

pietati

unanimes

decernunt.

Ille namque sui muneris zelo flagrans, suos subditos diligentissime visitabat,
confirmationem administrabat, ordines debite conferebat, innopes piissime su
blevabat, afflictos clementissime consolabatur, ad corrigendos subditorum exces

prudenter ac diligenter attendebat, in omnibus denique ut Pastor diligen
tissimus se praebebat exemplum bonorum omnium in doctrina, integritate et
gravitate. Cum autem haec omnia diligentissima subdelegati providentia, quam
vis peritissimi, non possit amplecti, fere suncta lacrimabiliter desiderantur.
His de causis tota Barcinonensis Dioecesis hucusque satis afilicta, caput
attollere coepit, dum sibi lux quaedam afulsit, faelix videlicet illa notitia suum
charissimum Praelatum, benignissimo Sanctitatis vestrae favore, ad vestram A
venionem libere pervenire : felicissimo quapropter exitu, integerrimo gaudio, pro
sus
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praesentia fruituram infallibiliter sperat, certissi
pollicetur, ipsamet potentissima Vestrae Sanctitatis interposita auctoritate,

xima sui amantissimi Antistitis
sibi

me

quam Deus Optimus Maximus incolumen servet ad fidei augmentum
Ecclesiae firmamentum.
Barcinone, die 24 Maii 1707.

et

totius

Beatissime Pater.

Ad

pedes

Sanctitatis Vestrae

pervoluti qui

S. V.

pedes

osculantur

Parochi Dioecesis Barcinonensis.

Rifós,

Dr. Franciscus

Rector Ecclesiae Villae Sti.

Celidonii,

Secretarius.

EL CABILDE DE LA CATEDRAL DE BARCELONA DEMANA A CLEMENT
XI L ALLIBERACIÓ DEL SEU BISBE.

Barcelona. 26

Beatissime Pater

Quanti

Maig

1707.

:

fecerimus Benedictum

Episcopum nostrum, Sanctitatem ves
intelligere arbritamur, cum et absentiam illius aegre tullerimus et
omnes calamitates
viri optimi jam pridem maximae curae et molestiae nobis
fuerint ; quot enim cogitationum stimulis taediati pro tan infausta et lata dis
junctione ; quot intollerabilibus angustiis afflicti pro sibi illatis oppressionibus;
quot denique suspiria ex imis visceribus pro illius recuperatione traxerimus,
facunda etiam lingua explicare non valet. Sed haec omnia illi incommoda mi
tram

)

semper

facile

Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. 1o6, fol. 117 r. et v. Original.
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cum
temporum injuria quam improbitate contingerunt. Verum
Sanctitati
Ves
multa nobis de pietate vestraque erga nos et gregen Domini,
ut
Be
trae commissum, benevolentia promitatur ; petimus abs Sanctitate vestra
Hoc aequitas ipsa, hoc totus Principatus,
nedictum suo Episcopatui restituat.
hoc
tota
Diocesis humanissimo desolata Praelato,
Pastoribus
fere
destitutus,
obata
ho ctota Civitas venerando
Antistite, aulaque nostra tota tanto Praesule

serabili

potius

viduata, sibi abs Sanctitate vestra elargiri petit. Certe siquidem speramus ut
vestrae erga innocentissimum nos
nunquam peniteat liberalitatis ac clementiae
trum Benedictum ; restitutio enim illius, vineam Domini sibi injunctam, ad

frugem

uberrime

saturitatis

continuabit.

Non

valentes

igitur

officio

nostro

huic rei gravissimae partes nostras interponeremus,
( Sanc
ex
intimo
cordis
titate Vestra scilicet ) cogimus auxilium petere. Quapropter
affectu et in visceribus Jesuchristi orandam duximus Sanctitatem Vestram velit
ad nostras deprecationes animum oculosque convertere nosque exaudire digne
deesse

tur,

ab alto

quin

vera

opportune

et

salutaria

Dei suadentes, solatiaque
instantes et obsecrantes eam

gregi

a

spiritualia solicitantes,
nobis

opem ferre in
Antistitis nostri Benedicti quae pro rerum ac temporum
Paratissimi semper omnibus obsequis Sanc

importuneque

recuperatione amabilis
conditione nobis poterit indulgeri.
titati Vestrae cujus pedes humiliter exosculamur.
aula capitulari Die XXVI Maii Anni MDCCVII.

Datum

Barchinone

Beatissime Pater.
Humiles

subditi

Canonici
Dr.

et

et

Sanctitatis Vestrae

Capitulum

Canonicus

pedes permanenter

Ecclesiae

Cathedralis

deosculantur

Barchinonae.

Hyeronimus Enveja, Secretarius.

) Arxiu Vatscà. Fons Albani, Vol. to6 fol. I2X. Original.

ac

in
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XXX

ELS DIPUTATS DE CATALUNYA DEMANEN A CLEMENT
BERACIÓ DEL BISBE DE BARCELONA.
Barcelona.

Quo
tem

studio

nostrum

ac

Maig

L ALLI

1707.

observantia

Benedictum,

omni tempore adstricti fuerimus colere Antisti
scimus Sanctitati Vestrae ita nota esse ut non sit cur

recenseamus; cum ortum, mores,
ita in ipso perfulgeant ut non sit

suppudet

26

XI

nos, Beatissime

Pater,

conditiones, qualitatesque optimi
necesse

adeo

Sanctitati

cognovisse

Praesulis

Vestre referrae.
ut

sit opus

Solum

nobis

ita de
vexationibus sibi illatis dolere ac de tam longa absentia quam ut hanc bienna
lem desolationem vix satis digne pro magnitudine rei possit istud consistorium
lamentari. Sed non huius loci ac temporis est nec virtutes eius numerare nec
sero

inculpatae absentiae motiva recensere. Solum nostri est
certiorare quod stat Principatus fere Episcopis destitutus,
innocuae

licet sine Prelatis

perseverant firmae sub paternali provi
dentia et Catholico ovile Sanctitatis Vestrae. Dolet igitur et compatitur istud
Consistorium tam de ovibus pro suo Pastore clamantibus quam quod aliorum
tamen

huius Provinciae

Sanctitatem Vestram
et

oves

privetur Antitite; obtestans Sanctitatem Vestram constilat miseris
iniusta absentia eripuit, eius praesentia restituatur. Recogitet
Sanctitas Vestra in quanta afflictione simus, et consideret quid urgentiae postu
let.
Speramus enim quod magis pietatis ratio quam deprecatio apud Sanctitatem
vestram advocabunt.
Qua propter ad te, Beatissime Pater, reccurrimus qui
causa

tanto

ovibus,

et

quod

Protrector fidelis pro tertio tua fortis.
et ad praeceptum tuum restituetur
in firmamento Dioecesis suae, optatus noster Benedictus.
Clamat ad te Consis
torium huius Principatus et omnis Grex Dei simul ut mittas Benedictum ad
es

salutem populi huius.
Obsecramus iterum, Beatissime Pater, mittas quem
missurus es; in recuperatione enim amabilis nostri l3enedicti replebitur gaudio
os nostrum et
lingua nostra exultatione et populum qui hic repertus est videt
opera tua et potentiam tuam pronuntiabunt, magnilicen
Sanctitatis Vestrae loquentur et mirabilia tua narrabunt et in restitutione
Antistitis nostri Benedicti gratitudinem confitebitur tibi istud Consitorium in
cum

tiam

ingenti gaudio,
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aeternum.

Princeps

Dei

es

apud

nos, sunt

omnia sub

lege

tua et

petitio

nos

tra accepta fiat Sanctitati Vestrae.
Nos autem nostraque omnia imperio vestro
supplices commendamus, Deumque precamur ut Sanctitatem Vestram diutius
Datum Barchi
incolumen et foelicem servet pro totius Ecclesiae incremento.

XXVI Maii MDCCVII.

none

Beatissime Pater.

Beatitudinis

vestrae

pedes

osculantes humillissimi
filii

Josephus Grau,

Dr.

Decanus

ac

ac

obsequentissimi

servi.

Cathedralis

Ecclesiae

Caelsonensis, Deputatus

Ecclesiasticus.

Deputaii

Generalis

Principatus Cathaloniae,

Barcinone residentes.

'

XXXI

ELS

CONCELLERS

DE

BARCELONA

CIÓ

DEMANEN AL PAPA L ALLIBERA

DEL BISBE SALA.

Barcelona. 4

Juny

1707.

Beatissime Pater:
Ad
nonae

Sanctitatis Vestrae ecce accedunt Conciliarii Civitatis Barchi
deliberatione centum viralis Concilii ut Civitatis ac pene totius Prin

sacros
ex

pedes

angores per tan diuturna Antistitis absentia, ex Religionis ortodoxae
ferventissimo zelo ardentissimoque erga suum Praesulum, quern talem esse
cofitemur qualem esse deberet ut ab omnibus veneretur, emanantes debitum
nostri
consequantur solamen. Utrumque est ad auctum Catholicissimi Regis

cipatus

1) Arx1u Vaticà. Fons Albani. Vol. 1o6, 127 r. Original.

À_
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quo nedum fides Catho
devotissimas conversiones sed
mores
regulati videntur ut
admirantur observantissimi. 0! Beatissime Pater, quale

Deus incolumen

servet

) exemplo

lica incremtum suscepit ob iteratas alienigenarum
etiam sanctissimi in exercendis virtutum actibus,
in eis

saeculares, regulares

quantum esset Barchinonensem solatium sui Praesulis veneranda praesentia,
cum eius doctrina, in Salmanticensi
gymnasio satis nota, ignoruntias depelleert
ac

eius assidua exercendis
saluti fructus pullularet;
ut

eorum

pastoralibus

Pater humanis

aplicatio, uberrimos animarum
erogandis pauperibus eleemosynis
ferret. In his enim lutibus, ad

muneribus

liberalitas in
calamitatibus opem

et

eius

quem confugi valet Civitas Barchino nisi ad Sanctitaten-i Vestram uti Christi
Domini nostri Vicarium, ecclesiam Dei Gubernantem? Ad tuae igitur Beatitu
dinis assylum supplices confugimus ut Antistitem Barchinonensem Benedictum
in civitate Avinionis

( ditionis

S.

V.) degentem,

huic grege

spirituale pabulum

quod lacrymosis balatibus implorat tradendum praebeas; ne forte diu deficiente
Pastore aliqua huius catholici gregis ovis per venenatissimas herbas pascat
pereat, aut ab ovili recedat et inter aduntus unguis lupi lacerata deploretur.
Deus
us

Optimus

Ecclesiae

tesimo

Maximus S. V. incolumen servet in fidelium solatium et toti
incrementum. Barchinone pridie Nonas Junii Millesimo septingen.

septimo.

Beatissime Pater.
Sanctissimos

pedes

Beatitudinis Vestrae

deosculantur

obedientisimi

Conciliarii Civitatis Barchinonae.

Hieronimus

Brotons,

Secretarius

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. to6, fol. 125 r. Original.

11

Substitutus.

filii
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EL

BRAÇ

MILITAR DE CATALUNYA DEMANA A CLEMENT XI L ALLI

BERACIÓ

DEL BISBE DE BARCELONA.

Barcelona.

Beatissime Pater

io

Juny

1707.

:

Episcopalem dignitatem, primus Romanae Eclesiae Archigubernator divus
Petrus instituit ut Episcopi, uti doctores populorum, principes sacerdotum, pas
tores fidelium, columnae
Ecclesiae, mediatores apud Deum, praecones Evange
Iii proretae ecclesiasticae navis et specula populi venerarentur. Haec munera
Benedictus Episcopus Barchinonensis in sua Dioecesi adeo vigilanter implevit,
ut cunctus popolus in eius virtutibus tanquam in speculo suas actiones compo
•

multo iam tempore suo Pastore ita lacrimatur ut ex eo in
eclesiastica Gotho
totum Principatum inconsolabiliter luctus transportetur. In
lanica Provincia hodierrro tempore, solum Tarraconensis Archiepiscopus, istius
auxiliarius vita functus, et Celsonensis Episcopus ( aliis absentibus ) ordini po
suit. Orbatus iste

a

exercent; primo aetate ingravescente in solo ultimo tantum episcopale
pondus non sine magna difficultate exercibile residet. Hac de causa tum ma
nus
impositio ordinandi frequenter adimplere no potest, tum sanctum Confir
mationis Sacramentum parvulis morientibus conferre non valet. Brachium Mili
testatem

Cathaloniae semper fidei et Religioni Catholicae augmentum
procurat et pro eo Barchinonensi Antistiti ad suam Sedem reintegrationem de
siderat. Cum enim Benedictum Barchinonensem Episcopum in Avenionensi
vestrae Sanctitatis urbe commorantem intelligat; sua Vestrae Sanctitati vota pro
tare

Principatus

illius regressu humiliter exponere non recusat Quapropter dictum Brachium
Militare ad pedes Vestrae Sanctitatis humillsimae submissum, Vestram Sanctitatem
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ut

Benedictus Barchinonensis

Episcopus

in

suam

cordis affectu exorat; hanc Vestrae Sanctitati
Vestrae Sanctitatis favorem promereri confidit

Doctore,
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Ecclesiam restituatur

ex

toto

gratiam venerari sperat; hunc
ut Barchinonensis Populus suo

Speculo; Clerus suo Principe; oves suo Pastore; ecclesiw
sua
Columma Proreta, evangelico Praegone gaudere valeat.
Deus Optimus
Maximus, humani generis Creator, uti tota Catholica Ecclesia suis praecibus
Mediatore

et

desiderat, personam Vestrae Sanctitatis incolumen custodiat. Barchinone,
Idus Junii, Anno a Nativitate Domini Millesimo septuagesimo septimo.

quarto

Beatissime Pater.
Ad

pedes

Protector

et

Vestrae Beatitudinis humilissime

Principatus Cathaloniae,

Brachium Militare
Rossilionis

postrati

Ceritaniae.

et

XXXIII

JOSEP ROMAGUERA,
'

VICARI GENERAL DE BARCELONA EXPOSA AL
PAPA L ESTAT RELIGIÓS DE LA DIÒCESI I DEMANA L ALLIBERACIÓ
DEL BISBE

Barcelona
Licet
viribus

onus

mihi

injunctum

conatus sum, attamen

ab

SALA.

Juny
Episcopo

1707.

Barchinonensi sollicite

pastoralis vigilantiae

Sanctitatisv

adimplere

estrae

pro
cuitotius

commendata est, pro sui zelo et benignitate dignatus est
mihi, licet indigno, demandare ut oneri suscepto satisfaciam ; quare pro munere
mei officii necesse est ut Sanctitati vestrae humiliter referam. Quod haec Dioe
Vineae Domini

cesis

cura

quemadmodum obsequio

in Sedem

) Arxin Vaticà. Fons Albani, Vol. to6, fol. 123 r. Original.

Apostolicam

nulli

cedit

ita erga
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floret adeo ut, Rege nostro Carolo verbo et opere promo
vente, cultus divinus auctus fuerit.
in fide
Semper Catholica et ortodoxa fides culta et servata fuit et nullum
inveni ; imo ex alieni
neque in haeresim labefactantem ( Deo favente )
Deum

religionem

et

tepidum
genis plures
conversi

haeretici

post

abjurationem

suorum errorum

ad

Catholicam Fidem

sunt.

Doctrinae Christianae institutio tum in Civitate Barchinonensi tum in tota
Dioecesi ita pariter floret ut exteris exemplo esse posit. Verbi Dei praedicatio
in Cathedrali ecclesia tempore Quadragesimae, Adventus et per
non modo
Parochiis et conventibus regularium huius civita
sed etiam in

singulis
oppidis et villis Dioecesis frequentissime excercetur atque hoc munus
a Parochis ipsis et curatis debite adimpletur.
Verum licet exposita Sanctitati Vestrae exacte observentur, nihilominus quo
niam huius Diocesis Episcopus ultra biennium a sua ecclesia absens sit, cumque
omnium animos
ipse admodum recte pastorali munere fungeretur, qua propter
annum,

tis

ac

in

sibi vendicabat,
tur

et

in

suum

nostrae

sollicitudo

Dioecesis

episcopale

centrum

pro

exposcit.
quod

suo

solatio illum clamare

vide

praesenti Principatu Cathalo
niae Archiepiscopus Tarraconensis, illius Auxiliaris et Caelsonensis Epicopi
tantummodo resident; cum autem Archiepiscopus et eius Auxiliaris aetate sint
Caelsonensis
provectae et quibusdam infirmitatibus laborent; ideo solus Episcopus
haud
quanquam
commode potest episcopalia munera exercere, quae per seipsum
tanta onera praestare valet. Quamobrem, Sanctitatis Vestrae pedes deosculando,
Sanctitatem Vestram humiliter obsecrandam duxi ut si Sanctitati Vestrae pla
Vetrae
cuerit, Episcopum Barchinonensem qui ex speciali sollicitudine Sanctitatis
Dioecesis
bono
totius
in
sua
ecclesia
in civitate Avenionis moratur;
pro
publico
Maxi
et Deus Optimus
restitui
mandare
ovium
solatio
dignetur,
suarumque
Praeter haec Sanctitati

vestrae

retero

in

Sanctitatem Vestram diutissime servet incolumen pro
incremento.
Barcinone die .
Junii anno 1707.
mus

universalis

Ecclesi

Beatissime Pater.
Humilis

Qui
Doctor

)

et

Sanctitati Vestrae

Canonicus

Arxiu Vaticà. Fons

Sanctitatis

Vestrae

pedes

subditus.

reverenter

Josephus Romaguera Vicarius

Albani, Vol. to6, fols. 118 r. í 119. r. Original.

osculatur.
Generalis

Barchinonae.'

c?.
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EL CARD. PAULUCCI AVISA AL NUNCI D ESPANYA

CAP1TOL

DE BARCELONA

SOBRE

QUEN
Roma.

LES

QUE
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ESCRIU AL

DISTRIBUCIONS QUE PERTO

AL BISBE SALA.

3

Agost

de

17o7.

Havendo io rappresentato a nostro Signore quanto V. S. Illma. mi accen
intorno alle dificoltà che incontra Mons. Vescovo di Barcellona nell' esi
guenza de i suoi emolumenti e distribuzioni, e compatendo la Santità Sua
na

sommamente

Capitolo

ne

le angustie del Prelato, mi ha commandato di scrivere a quel
i sensi che V. S. Illma. vedrà espressi nella lettera che le mando

acchiusa.
A11 istesso Mons. Vescovo dunque
colla quale Sua Beatitudine la riguarda, &.

potrà

riferire

F ottima volontà

XXXV

EL CARD. PAULUCCI PREGA AL NUNCI QUE FACI ENVIAR AL PATRI
ARCA DE LES INDIES ELS FRUITS D' UNA SEVA PREBENDA, I QUE
CONTINUI

TREBALLANT

PER LA
DEFINITIVA
PRELATS.

LLIBERTAT DELS

Roma. 31 Octubre 1707.

Essendosi

nostro

Signore

accertato

Patriarca dell' Indie dimorante in

delle angustie

Avignone,

1) Arxiu Vatica. Fons Albani, Vol. zoo, fol. 8o r.

per la

nelle

quali

scarsezza

del

si

trova

denaro

Mons.
neces
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propio sostentamento, vuole che questo li venga somministrato da i
sua
prebenda canonicale che tiene nella chiesa catedrale di Toledo.
Illma.
farà esiggere i sudetti frutti che d ordine suo furono fatti
Onde V. S.
ritenere in forma di deposito, fino che Sua Santità havesse dichiarata la sua
voluntà. Et essati che siano li trasmetterà a Mons. Vice-Legato d' Avignone
secondo il bisogno ch' egli
a fine di sumministrargli a detto Mons. Patriarca,
della
e
decoro della sua dignità.
il
sostentamento
tiene per
propria persona
che
ella
avvisa
esservi
Intorno poi alle disposizioni
per la totale reintegrazione
tanto di esto Signor Patriarca dell' Indie quanto degli altri Prelati et ecclesias
sario per il
frutti della

tici

ritenuti in

Avignone,

di D. Giovanni
S. Illma. le vadi

e

primi

de i

come

a

Fernando
coltivando
de i

riserva solamente di Mons. Vescovo di Barcellona
de Frias ; è sentimento di nostro Signore che V.
con ogni
diligenza et attenzione tanto a favore

secondi,

rappresentare a Sua
il ritorno in cotesti regni
con

Maestà che havendo
a tutti i suoi subditi,

permesso con indulto generale
che erano esuli a titolo d' inconfidenza, sarebbe molto disconvenevole che
lamente i sudetti ecclesiastici continuassero a restare esuli, &.

so

XXXVI

EL CARD.
TENIR LA

PAULUCCI DEMANA AL NUNCI QUE URGEIXI
DEFINITIVA LLIBERTAT DELS BISBES RECLOSOS

Roma. 6

Novembre

PER A OB
A

AVINYÓ.

1707.

V. S. Illma. con ogni vigore le sue parti per la pronta libera
zione de Prelati e degli altri ecclesiasticiri tenuti in Avignone, per la premura
che dà nostro Signore di vedere su tal particolare reintegrata la libertà ecclesi
àstica senza altra dilazione; e le baccio, &.

Proseguisca

r. et v.
) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 76
Arxiu Vaticà. Fons Albant, Vol. too, fol. 83 r.

2)
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XXXVII

AVINYÓ,
INDIES, HA INSTAT
ALLIBERACIÓ; AQUEST HO EN

EL BISBE DE SEGOVIA TEMENT MORIR DE SOFRIMENT A
COM LI HA SUCCEÏT AL PATRIARCA DE LES
AL CARD. PAULUCCI PER LA SEVA
CARREGA AL NUNCI.

Roma.
Per
non

non

cessa

stanza

morire,

ha

come

in cui si

trova

che

Signore

ancora

considera il

patimenti

fatto di

Mons.

Patriarca

dell

Indie,

racomandare, acciò sia liberato dalla
Segovia
confinato d' Avignone e sia restituito alla sua Diocesi.

Mons. Vescovo di

Nostro

Març 1708.

17

non

di

solamente

si

alle miserie del Prelato ma
che risulta agli habitanti di Segovia

commove

pregiudizio spirituale

vuole che V. S. Illma. seriamente insista per la
all
eserzizio attuale delle sue incumbenze, onde so
restituzione del medesimo
'
disfaccia ella a tal parte col solito suo fervore di zelo; e le baccio, &.
dall' assenza del

suo

Pastore;

XXXVIII
'
EL NUNCI COMUNICA AL SECRETARI D ESTAT QUE HA RESULTAT
INEFICAÇ EL SEU ESFORÇ PER A FER RETORNAR AL BISBE DE

SEGOVIA A LA SEVA

DIÒCESI.

Madrid.
Non mancai
medesimo

per
attuale delle sue

)

9

FELIP V NO HO VOL.

Juliol 1708.

ufficii d' insistere appresso i Ministri ed il Rè
Vescovo di Segovia all esercizio
la restituzione
di Mons.
pastorali incumbenze, facendo vive tutte le ragioni che 1 E.

Arxiu VaticA. Fons

con

premurosi

Albani, Vol. roo, fol. 87 r.
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V. si
ancora

compiacque accennarmi, si riguardo la
il bisogno spirituale della chiesa istessa.
'

persona di Mons. sudetto, si
Ma il Duca di Medina Sidonia,

Commissario, m ha toltte le speranze di ricevere del Rè favorevole rispos
havendomi
ta,
significato che la Maestà Sua non consentirà per adesso al ritorno
Io però non desisto in esecuzione de i comman
di questo Prelato in Spagna.
'
'
damenti dell E. V., d invigilare alle ocasioni per conseguire 1 intento. E con
mio

umile

rispetto,

&.

XXXIX

QUE SI NO ES POT ALLIBERAR AL
BISBE DE SEGOVIA AL MENYS QUE ES DEIXI TORNAR A BARCELO
NA AL BISBE SALA, PUIX DITA CIUTAT ÉS EN PODER DE L' ARXIDUC.
RESPON EL CARD. PAULUCCI

Roma. 4
Giachè

V.

S.

Mons. Vescovo di

Illma.

Segovia

Agost 1708.

difficoltà nell' istanza fatta per il ritorno di
all esercizio attuale delle sue pastorali incumbenze,

trova
'

perchè ciò sia permesso a Mons. Vescovo di Barcellona; non
dar fastidio che questo sia parziale degli Austriaci per dover andare
in un paese accupato dal Arciduca. Sarà effetto non meno della giustizia che
della pietà del R il far prevalere ad ogni altra considerazione quella di prove
insista almeno

dovendo

dere alle anime della città e diocesi di Barcellona, dove per la
del Vescovo trovansi le cose ecclesiastiche in sommo disordine.

lunga

assenza

Insista dun

che V. S. Illma. con tutto vigore, affinch il Rè permetta che Mons. Ves
covo
di Barcellona che stà in Avignone, possa senza maggior indugio tornare
alla sua residenza mentr' egli non potrà piú nuocere agli interessi di sua Ma
està di quello che gli nochino tutti gli altri che vi sono; e questa è la dispaa
rità tra il caso del Vescovo di Segovia e quello di Barcelona. La condott
che tiene Sua Santità potrebbe per verità meritare di
Maestà Sua in cosa si leggiera; et io, &.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. zoo, fol. 89 r.
2) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. zoo, fol. 92 r. et v.
z

esser

corrisposta

dalla
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XL

EL CARD. PAULUCCI INDICA AL NUNCI EL DESIG DEL PAPA DE
TRASLLADAR A ROMA AL BISBE DE SEGOVIA; LI FA MOLTA PENA

QUE

VEURE

RES NO

POT

CONSEGUIR

BISBE DE

Roma. 25
Riesce per verità assai
di Segovia ritorni alla

DE FELIP V REFERENT AL

BARCELONA.

Desembre

1708.

che il Rè non consenta acciò Mons. Vesco
Chiesa e voglia la Maestà Sua gravare la propria
coscenza di tutti
quei pregiudizii che possono risultare al servizio di Dio e
alla salute dell anime da tale assenza. La Santità di nostro Signore pensa di
permettere al susdetto Prelato di potersi trasferire a Roma, dove possa vivere
vo

con

quello che sperimenta in Avignone, e V. S.
precedentemente informata Sua Maestà, acciò non le giunga
risoluzione. In tale occasione non posso far a meno di significar

maggior quiete

Illma.

ne

strano

sua

d' animo di

renda

nuova tale
le rammaricarsi infinitamente Sua Beatitudine

colla Maestà Sua anco per
ritenuto in Avignone, et
ritorno

È
alguna
ca.

a

chiesa, trattandosi di paese posseduto dal Serenissimo Arcidu
gran disgrazia che anco in piccole cose Sua Beatitudine non incontri
gratitudine o corrispondenza al molto che ha sofferto e che soffre. V.
alla

S. Illma.
sempre

della cattiva sorte che incontra
di Mons. Vescovo di Barcellona parimente
cui niuna ragione vorrebbe che si difficoltasse il

contro

sua

non

meno

lasci di strepitare quanto mai può
di quello ( che ) deve, et io. &.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 94 r. et v.

su

questo punto

mentre

dirà
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XLI

EL

PAPA S ESTRANYA DE L'

EL

BISBE

OPOSICIÓ QUE

FA

FELIP V A

QUÈ

ES TRASLLADI A ROMA. AIXÍ HO COMU
NICA EL SEU SECRETARI D' ESTAT AL NUNCI DE MADRID.
DE

SEGOVIA

Roma. 16

Març

1709.

Potrà ben persuadersi V. S. Illma. quanto sia giunto strano a nostro Si
gnore 1 udire che il Rè habbia ora ripugnanza di consentire che Mons. Vesco
vo di
Segovia si trasferisca d' Avignone a Roma, dopo che col mezzo del
Ambasciatore di Francia haveva fatto sapere a Lei di non ripugnarvi.
trovandosi d' haver
a Sua Santità la risposta data da lei, che
comunicata a Sua Beatitudine quella che le havea fatta il sudetto Ambasciato

Signore

È però piaciuta

le conveniva di scrivere
ció alla Maestà Sua, &.
re non

diversamente,

si

come

molto

meno

conviene

XLII

MONS. ZONDODARI ESCRIU DES D' AVINYÓ
LONA LI HA FET PRESENT QUE DEL 17 DE
REBUT LA PAGA QUE COM A BISBE LI
DEL CARD. PAULUCCI S'

MITJA

Avinyó.
Mi ha
zo

rappresentato

del 1705, in cui fú

chiesa

e

diocesi,

essere

17

Juliol

Mons. Vescovo di

obligato
stato

dal

privo

z) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. zoo, fol. 96 r.

QUE 'L

MARÇ

PERTOCA,
INTERESSI

BISBE DE BARCE
DEL 1705 NO HA
PREGA QUE PER
AL PAPA.

1709.

Barcellona,

che dal

giorno

17 Mar
dalla sua

governo di Madrid assentarsi
in tutto il corso del tempo sino ad ora,

CONTRIBUCIÓ

A LA BIOGRAFIA DEL CARDENAL SALA

sí de gli emolumenti che stando presente
oni correnti per mano del Capitolo della
zioni che

gli pervenivano
sua

chiesa,

sí

171

delle amministrazi

ancora

delle distribu

corrispondono

all assistenza nel coro per i giorni ne i quali era
Per lo che mi ha sollecitato che io supplichi lE. V. degnar

solito residere.
si di favorire

le

rispettose instanze appresso nostro Signore, sperando che
riguardo ancora i gravi patimenti e spese alle quali egli è stato
sottoposto gli farà godere gli effecti della sua clemenza, con ordinare al Capi
tolo sudetto di Barcellona gli somministri la somma che importano i menzio
nati emolumenti e distribuzioni del giorno 17 Marzo 1705 sino a tanto cessi
attuale impedimento che soffre e che gli differisce il ritorno alla sua chiesa
che ardentemente vié pift desidera.
E con profonda riverenza, all' E. V. m' in
'
chino.
Avignone, 17 Luglio 1709.
sue

la Santità Sua

XLIII

EL

BISBE SALA

PER

MITJA

DE MONS.

CARD.
EN

PAULUCCI DONGUI ORDES AL
CAS D' ÉSSER ALLIBERAT NO LI

ZONDODARI
NUNCI

DE

SUPLICA

AL

PARIS PERQUÈ

RETARDIN EL

RETORN

A

BARCELONA.

Avinyó.

14

Agost

1709.

Mi ha significato Mons. Vescovo di Barcelona la ferma fiducia che egli
tiene che nell' apertura di nuovi trattati di pace, i Ministri della Corte Austri
aca haveranno
ordine d' impegnarsi efficacemente per la di lui libertà, o per
via di cambio

o

in altro modo.

E

non

dubitando S.

Signoria

Illma. del

sos

pirato effetto, supplica a V. E. di presentarne notizia a nostro Signore, acció
si degni Sua Santità prevenire coi suoi ordini Mons. Nunzio di Parigi e ques
to Mons. Vice-Legato perchè non li sia differita la partenza per far sollecita
mente ritorno all esercizio delle incumbenze pastorali nella sua chiesa; e con
profondo rispeto all' E. V. m' inchino. Avignone 14 Agosto 1709.
) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 120 r. et v. Original.
2) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 121 r. et v. Original.
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XLIV

MONS. ZONDODARI COMUNICA AL SECRETARI D ESTAT HAVER-SE
ESFORÇAT EN ENCORATJAR I RECOMANAR PRUDENCIA AL PRE
SONER BISBE DE SEGOVIA.
26

Avinyó.

Agost

1709.

Riconosciuto r esposto da Mons. Vescovo di Segovia nel Foglio che 1 E.
V. hebbe la bontà di communicarmi, presi la congiuntura di porre in consi
derazione di sua Signoria Illma. le male contingenze presenti, la strana turbo
lenza di

Spagna

e

i

che

gravi pregiudizii

potrebbero

contra

la

sua

dignità

e

In fine io lo resi persuaso e
persona risultare se egli ora facesse altro passo.
r animi alla toleranza assicurandolo della paterna clemenza di nostro Signore,
in cui trova egli il pin efficace lenitivo alle sue amarezze e avviva la fiducia
di ritornare all' esercizio delle sue pastorali incumbenze, e con profondo ris

petto

all' E. V. m' inchino.

Avignone,

26

Agosto

'

1709.

XLV

MONS. ZONDODARI COMUNICA AL CARD. PAULUCCI LA NOVA DE
LA PRESA DE BALAGUER I PAS DEL SEGRE PER LES TROPES DE
L' ARXIDUC.

Avinyó.
Questa
ha lasciato
descritte le

)

notte è
una

passato

lettera al

seguenti

Arxiu Vaticà. Fons

verso

ii

Italia

Segretario

notizie.

Setembre

Arrivó

di

uno

1709.

straordinario di

questo

Vescovo di

improvisamente

Albani, Vol. roo, fol. 122 r. et v. Original.

a

Spagna

Segovia

questa

il

in cui

quale
sono

Corte di Madrid
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r avviso che il Generale

Signor Conte di Staremberg avanzatosi col suo eser
cito haveva sorpreso 1 'importante posto di Balaguer situato sopra il Segre;
e in esso tre
reggimenti con molte monizioni e che poi haveva passato il fiu
me sudetto
rielle vicinanze di Lerida senza opposizioni dei francesi che lo
guardavano ; scusandosi questi con dire che non havevano ordine dal suo Rè
d impedirlo ; a aquesta notizia parti subito il Rè con diligenza per rendersi,
si credeva, alla testa delle sue truppe. L' Ambasciatore del Christianis
simo Signor d' Amelot e molti dei principali intendeti francesi havevano preso
il camino di ritorno a Parigi ; si discorreva pure della partenza della Signora
Principesa d' Orsini, se ben era incerto quando haberebbe la maturata. 11
come

Signor Cardinale Portocarrero era
già libero dal pericolo. Questo è

gravemente infermo, torvavasi però
di essa lettera che ho stimato
communicarlo all E. V., e con profondo rispeto al suo

parte del

mio debito

patrocinio

mi raccomando.

stato

il

contenuto

Avignone,

XI Settembre 1709.

XLVI

EL

BISBE SALA

REVEREND LA

ESCRIU AL
BUTLLA

CARDENAL PAULUCCI

QUE

EL

PAPA HA

QUE

ADREÇAT

ACCEPTA

ALS

BISBES

D' ESPANYA.

Avinyó.

25

Setembre 1709.

Haviendome

este Serior Vicelegado entregado la Bulla que el Santissimo
Beatissimo Padre tan justamente a promulgado y dirigido a
todos los Prelados de España; juzgo ser de mi obligación poner en noticia de

zelo de

nuestro

V. E. mi

profunda sumissión y rendimiento con el qual la he recibido asse
gurando juntamente a V. E. que no obstante mi larga e involuntaria ausen
cia en cinco arios de mi Obispado, y de haver sido este el theatro de la
guerra, con la qual suelen ser mas frequentes los desordenes, se ha manteni
do y observado siempre todas las reglas que nos prescriben los Sagrados Ca
nones,

x

como

lo manifiestan los humildes

recursos

) Arxiu aVticà. oFns Albani, Vol. roo, fol. 123 r. Original.

con

que yo y mis

ovejas

91111
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diferentes ocasiones '-iavemos acudido

en

los santissimos

a

de S. Beatitud.

pies

indeleble este
de Dios protesto serà siempre
dictamen hasta el último aliento de mi vida, que no deseo ni estimo sino
para emplearla en mayor veneración obsequio y servicio de la Santa Silla
Y

con

como

la

es

gracia

mi

en

mi

costante

e

primera obligación.

Nuestro Santissimo Padre de estas
justas e inalterables intenciones que espero se dignarà como Padre admi
tir benignamente; como el que V. E. me harà la honra de dispensarme mu

Supplico

V. E.

a

sirva informar

se

a

mis

chas ordenes

a

su

servicio.

Nuestro Serior Guarde..

.

Avinyon

y Setiembre 25 de

1709.

Eminentissimo Serior.
B. L. M. de V. Ema.

su

mas

B.( enito ) Obispo

obligado

servidor

de Barcelona.

Emo. Cardenal Paulucci.

'

XLVII

MONS. ZONDODARI ESCRIU AL CARD. PAULUCCI QUE HA JA CO
MUNICAT AL BISBE SALA L INTERÈS DEL PAPA PER LA SEVA ALLI
ORDRES
DONADES
AL
NUNCI DE
PARIS I AL

BERACIÓ;

VICE-LEGAT D'

AVINYÓ

Avinyó.

tro

in

SOBRE EL PARTICULAR.

9 Octubre

1709.

A Mons. Vescovo di Barcellona ho rappresentato la clemenza con cui nos
Signore condescendendo alle di lui suppliche, ha ordinato ha Mons. Nunzio

Parigi,

che si

adopri

con

tutto

il

maggior vigore

per

ottenere

il

consenso

) Arxiu Vatica. Fons Albani, Vol. 91, fol. 209. Original. Aquesta lletra no figura en l'Epistolario publicat per E. C.
Girbal.
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Corte al di lui ritorno alla

propria chiesa ;

e

palesando a S.
popoli

il paterno zelo di Sua Beatitudine per la consolazione di quei
li
mali sovrastano per, la lontananza del suo Pastore,

decoro

e

dignità

del

carattere

Mons.

Nunzio
Confessore istesso del

cato

a

episcopale, glio

175

S. Illma.
i

a

qua
per il
detto che 1 E. V. ha incaril

ho

si

ancora

medesimo
tanto piú
insista con i Ministri e co
Rè Christianissimo per la di lui libertà, quanto che
che

affare non deve trattarsi per via di cambio a guisa dei Capitani o Coronelli
di guerra. E gli ho significato che questo Mons. Vice-Legato ogni qualvolta
o con
passaporti o in altra forma gli consti del consentimento della Corte di
Francia al suo ritorno a Barcellona, ha ordine di permetterglielo subitamente
scrivere a Roma. A tali rimostranze Mons. Vescovo sudetto ha corris
posto coll espressioni della piú humile riconoscenza sollecitandomi di secon
dare il suo desiderio con pregare P E. V. di render alla Santità Sua piú
accetta la di lui venerazione e
ringraziamento della paterna cura che gli dimos
senza

tra

per la

della

sua

bre 1709.

sua

libertà,

diocesi ;
'

e

per il decoro del suo
all E. V.

profondamente

carattere
m

e

inchino.

per la

consolazione

Avignone,

9 Otto

XLVIII

MONS. ZONDODARI DIU AL SECRETARI D ' ESTAT QUE r,Es QUALI
TATS DEL BISBE SALA EL FARIEN APTE PER A ATREURE VERS LA
SANTA SEU A L' ARXIDUC. EN CAS QUE NO PUGUI RETORNAR A
BARCELONA PODRIA SERVIR ELS

INTERESOS DE

L'

ESGLÉSIA

DES

DE ROMA.

4 Desembre

Avinyó.
Mons. Vescovo di Barcellona

a

cui

esposi

1709.
le

benigne

premure

di

nostro

per la di lui libertà communicandogli nell' istesso tempo la copia di
Lettera di Mons. Nunzio di Parigi, mi ha spiegato i sensi della sua venerazi

Signore

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fols. I2

r. i 125 r.

Original.

I
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one e

ripone

riconoscimento alla
la fiducia di poter

lona. Lo
solamente

zelo,

rattività

paterna clemenza di Sua Beatitudine, in
consolare il proprio gregge col suo ritorno

cui
a

egli

Barce

comprensione di questo Prelato sarebbe non
proficua
congiunture sí delicate e pericolose al buon governo di
chiesa
quella
priva già lungo tempo della vigilanza del suo Pastore ; ma ugual
mente ancora a gl interessi della Sede per la quale professando egli una vera
sommissione e riverenza, potrebbe inspirare nell' animo del nuovo Regnante
quelle massime di rispetto che sempre hanno coltivato i Monarchi e le Nazi
oni di Spagna.
Egli si stimarebbe assai fortunato se nel caso di non potersi
rendere alla sua residenza potesse presentarsi a i piedi di nostro Signore e
permutare questo soggiorno in Roma, poiche si proporrebbe cosi la sorte di
contribuire all intento delle pastorali sollicitudini di Sua Santità e di coopera
re al servizio della
chiesa ; e umilmente all E. V. m' inchino. Avignone, 4
e

la

in

Decembre 1709.

'

XLIX

MONS.

ZONDODARI

COMUNICA

AL

CARD.

PAULUCCI EL

RESUL

TAT DE LA SEVA CONVERSA AMB EL BISBE SALA, PER TAL
USÉS DE LA SEVA INFLUÈNCIA AMB L ARXIDUC.

Avinyó.

i

Gener

QUE

1710.

considerato il contenuto della lettera per Mons.
Vescovo di Barcellona che 1 E. V. si è compiasciuta inviarmi, insieme col
foglio concernente la dichiarazione regia publicata in Napoli per il dissequestro
delle rendite ecclesiastiche, sequestrate già ai benefiziati assenti ma con la restri

Dopo

havere

attentamente

zione riguardo le vendite spettanti
mi portai a casa di Mons. sudetto,

a
e

i

Signori Cardinali e altri ivi nominati;
in proprie mani gli consegnai la mede

) Andu Vaticà. Fons Albani, Vol. Ioo, fol. 126 r. et v.
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distinto,

do si

feci

gli

rendere viè

ossequio
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piú

onorandolo

la

singular propensione dell E. V. in
Signore le vive espressioni del
benificeza di Sua Santità in gradirle con mo

ponderare
accette

insieme la
con

177

a

nostro

la fiducia che haveva nel di lui

zelo,

virtú

e

valore per quello che poteva contribuire alle sante intenzioni di Sua Beatitu
dine a difendere e sostenere il dritto e P autorità della Sede Apostolica.
Ripi
i
motivi
dall'
E.
V.
il
fondamento
delle
gliai adunque
espressi, sopra
giuste
doglianze di Sua Santità e gli esposi P ampia occasione che se gli offeriva di
farsi le
che

ra

benemerenze,

sue

gli

havvesse

appresso 1 amore pontificio a misu
la consolazione di vedere intieramente reintegra

tanto

procurata

piú grandi

la Chiesa dalle

gravissime lesioni sofferte per lo che non poteva dubitare
adempimento delle obligazioni del suo carattere e per
sommessa venerazione e riconoscenza che
quella
professa a nostro Signore e
alla Santa Sede, haverebbe volentieri e spontaneamente impiegato il suo credi
ta

che

S.

S. Illma.

in

e l efficacie delle sue rimostranze
per indurre 1 animo del Rè Carlo e de
suoi Ministri principali a dare una piena e sincera sodisfazione con la rivoca

to

sequestri sopra i beneficii, senza alcuna eccettuazione o
riserva, con desistere da qualunque novità pregiudiziale alla pronta essecuzi
one delle lettere apostoliche si nel
Regno di Napoli come nel Stato di Mila
no. Gli
che
ben
soggiunsi
egli
ricognosceva che le premure di nostro Signore
si riducevano a richiedere atti di pura e mera giustizia, quando meritava
molto piú per quello che ha operato a favore della Maestà del Rè Carlo, e
per compenso ancora delle dure amarezze che a tal cagione soffre dalla Corte
di Madrid, la quale fece pure a intuito delle sollecite istanze di Sua Beatitu
dine rimuovere quei sequestri ( come a S. S. Illma. era ben noto) che erano
stati apposti sopra le rendite tanto patrimoniali quanto ecclesiastiche di quei
Prelati e altri ecclesiastici che furono compagni suoi nelle disgrazie di quella
zione universale dei
e

Questo essempio, dissi,

Corte.

Barcellona

a

le in

di

vece

togliere
essere

guisa

confermava in tal
teria

ad

piú

vive

essa

mostrare
suo

però,

mi

bramava

12

non

P esercizio

all animo

tutte

le

religioso

abbuso

somma

io

della

potestà

procurarsi
che

tanto

secolare in

una

ma

non

ragioni dall' E.

gloria di ben servire
rispose
piú risentiva i travagli
in questa congiuntura di essere in luogo
a

la

In

o

mancai di secondare con le
V. soggerite, delle quali bastava
di S. S. Illma. la sola superficie per acendere il

competente.

espressioni

desiderio

doveva essere un forte incentivo alla Corte di
prontamente 1 oposizione dei nuovi sequestri per la qua
la chiesa reintegrata veniva gravemente offesa, perchè si

a

Sua

Beatitudine.

Egli,

esilio, quanto piú

del

suo

di

poter

mostrare

a

Sua
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Santità 1

ardore del

inspirare

nel

sa

nutrirvi

e

Santa

cuore

tutte

suo

filiale

zelo

in

corrispondenza de

doveri,

suoi

con

di Sua Maestà le sodisfazioni rechieste e dovute alla Chie
le massime di rispetto e di riverenza che all autorità della

Sede

convengono. Ma che trovandosi qui ristretto non poteva sperare
conseguire alcun effetto per via di lettere, per le quali considerava non
potersi trattare tal materia poichè il commercio è si periccoloso e incerto che

di

sogliono passar mesi prima
do perchè il suo carteggio

che

egli

non

è

nceva

con

altri

da Barcellona lettera alcuna ;
se no col
proprio Vicario il

secon

quale

è persona atta a promuovere simili istanze ; terzo perchè egli non ha
scritto piú di tre volte al Rè da cui ha solamente ricevuto una risposta ; e in
non

è formata nel tempo

delle

afflizioni

fine

perchè quella

non

ha notizia del temperamento dei Ministri che la compongono, ed ha va
motivi di sospettare, che gli emoli suoi e quelli che hanno insinuato alla

lidi

Corte si

Maestà Sua le descritte
esso
se
se

nella

mente

del

risoluzioni, prenderebbero

Rè

di rimuoverne la Maestà

persuadersi
disegno e

potesse

coltivare il
toglie le speranze
dei suoi desiderii,
a fine di rendersi
in cui rinuova la

residenza,

o

Sua,

concetto

il che

non

anza,

imprimere

d'

quando egli
mancarebbe

con

abile nella mira di servire

fiducia di vedersi

di umiliarsi ai

piedi

in

a

libertà,

della Santità

Dio

esseguire

di

1 importanza
dei contrarii glie

e

a

1

a

la

di
ne

impulsi

sua

nostro

di rendersi
Sua in Roma in

di

studias

ma

riflession- si come lo ritengono contra
maggiormente sospirare il ritorno alla

piú

però

contra

fanno

sua

e

lettera

ancora

di produrre alcun buon effetto,
cautelarlo delle rappresentazioni

Queste

gli

sinistro

un

sue

chiesa

Signore,
propria

supposizione

che la Corte di Madrid sarà piú facile a prestarvi il suo consentimento quan
do voglia riconciliarsi con la Santa Sede ; e umilmente a l E. V. m' inchino.
Avignone, i Gennaio 1710. &.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fols. 127 r. - 130 r. Original.
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SABER A

QUE

SE LI

AMB L ARXIDUC CARLES.

Avinyó.

29

Gener 1710.

Mons. Vescovo di Barcellona che per ordine del Rè
Christianissimo, il Signor Conte di Grignan, Luogotenente Generale della Ma
està Sua in Provenza, haveva scrito a Mons. Vice-Legato che in Barcellona
Mi ha

rappresentato

passavano in Francia per il
supposizione che questo habbia commer
della Maestà Sua si renda publico ancora

medesima venivano informati di molte
mezzo

di Mons. Vescovo

sudetto,

cio di lettere col Rè Carlo

qualque

articolo delle

pregato

Mons.

e

che

cose

che

con

queste cause il sudetto Signore haveva
raccomandare a S.S. Illma. una condotta piú cir
farà in questo paese. Tutto ció sarà esposto all E.

medesime ; per

Vice-Legato

cospetta nel soggiorno che
V. con distinzione maggiore da Mons.

Vice-Legato

il

quale

mi ha

usato

la

desiderando

Mons. Vescovo
confidenza
che professa a
e
venerazione
reiterare le testimonianze del sommo rispetto
nostro Signore, e a tal riflesso ancora palesare la circospezione che ha usato e
osservarà in avvenire, mi ha sollecitato assiscurare 1 E. V. e che egli non ha te
di comunicarmi 1 affare.

nuto

e

non

Nondimeno

tiene commercio di lettere col Rè
quatro volte per ufficio di puro

Carlo,

a

cui

non

ha

scritto
in altra

di tre o
complimento,
occasione hebbi 1 onore di accennare all E. V., e che le lettere che egli scrive
va o riceveva
non
riguardavano che o gli affari della sua diocesi o il pro
prio interesse di ritrarre le rendite per la sossistenza della persona e decoro del
carattere ; per lo che spera sarà ugualmente conosciuta la sua innocenza e la
calunnia di chi ha tentato contaminarla appresso la Maestà Sua Christianis
sima per cui egli conserva il rispetto e 1 attenzione piú riverente ; e all E. V.
umilmente mi raccomando. Avignone, 29 Gennaio 1710.

piú

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fols. 131 r. 132 r. Original.
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LI

MITJÀ

EL BISBE SALA, PER
PAPA DE L INTERÈS

QUE

DE MONS.
ES

SERÀ

Avinyó.

ZONDODARI,

PREN PERLLE.

12

REMERCIA EL

CONFIA

QUE

AVIAT

LLIURE.

Febrer 1710.

Rappresentai a Mons. Vescovo di Barcellona la paterna beneficenza con
signore incaricò nuovam ente Mons. Nunzio di Parigi di rimostare
Corte
le pontificie premure per il di lui ritorno alla sua residenza e
quella

cui Nostro
a

la

passione

della

sua

Questi

sensi penetrarono il

di

che ha
brama
che

cuore

di S. S. Illma. il

quale

a

Pastore

gregge.
misura dello zelo

a sua Beatitudine, la sommesa venerazione che gli proffessa,
di rendersi utile nella essecuzione de suoi comandamenti. Per

palesare

ancora

mi

sollecitò esporre all' E. V. l' attenzione dell' umile sua riconoscenza
pregarla di volerlo con tale ufficio presentare a i piedi santissimi de nos

con

tro

che 1 animo della Santità Sua risente per veder lontano il
chiesa, e il pregiudizio che ne risulta a quel num eroso

Signore

tutta

la

sua

in cui

egli,

e

ugualmente

fiducia di ritornare alle

Mons.

proprie

Vescovo di
chiese.

Questi

Segovia, ripongono
Prelati sperano che

una pronta
poiche
pace. 11 Rè Christianissimo ha già nominato Monsig. di Polignac e il Signor
Maresciallo di Uxelles suoi plenipotenziarii per trattarla ; e le ultime di Versa
glies del 2 corrente avvisano che stavano già in procinto di passare sollecita
mente all Haya.
Però non si attendeva pi1 che la partenza dei medesimi
credere
fermamente
i principali articoli accordati e sottoscritti. Questa
per
novità che avalora le communi speranze mi fa giudicare che la commissione
del Signor d' Herville che andò a Madrid e ne ritornò con segni di poca
sodisfazione, fusse di communicare a quella Corte la risoluzione presada Sua
Maestà Christianissima sopra il piano rappresentatogli dall' Intendente Genera

loro si

aprirà presto

il camino

sentono

risonare le voci di

CONTRIBUCIÓ
le delle Finanze
Francia ; e con

A LA BIOGRAFIA DEL CARDENAL SALA

Signor Demarais, dello
profonda sommissione

stato

a cui si
V. m' inchino.

presente

all' E.

trova

18i

ridotta

Avignone

la
12

Febraro 1710.

LII

EL BISBE BENET DE SALA
LES DISTRIBUCIONS

QUE

ESCRIU A CLEMENT XI
LI

RETÉ

EL

PER A OBTENIR
CABILDE DE BARCELONA

Avinyó. ( s. d.)
Beatissime Pater :
Benedictus de Sala
tus

humiliter

exponit

Episcopus Barchinonensis ad sanctissimos pedes pervolu
Sanctitati Vestrae ; sex abhinc annis nedum involuntarie

sed coacte abesse a sua episcopali residentia, detinerique Avenione ob causas
Sanctitati vestrae notas, eumque indigeret ac in dies magis indigeat omnibus
emolumentis etiam distributionum sui Episcopatus ab eius Capitulo remoratis,
ad

supplex convólavit ad hu
quae dignata fuit, per litteras D. Car
dinalis Paulucci sub dato 3 Augusti 1709, mandare ipso Capitulo ut oratori
solveret dicta emolumenta distributio num correspondentia diebus quibuss olitus
erat divinis ( officiis ) personaliter interesse dum non erat impeditus, tam pro
tempore praeterito quam in futurum durante impedimento. Verum quia, Pater
Sancte, praedictum Capitulum apostolicis parere mandatis renuit sub praetextu
contrariae consuetudinis non solum irrelevantis sed quoque impossibilis ob sin
gularitatem census alias inauditi; ideo iterum beatissimis pedibus postratus hu
millime supplicat, ut dignetur eidem Capitulo praecipere solutionem dictorum
ingens pondus

manam

suarum

aerumnarum

subeundum ;

Vestrae Beatitudinis clementiam

emolumentórum

Quod.

. .

ne

maior afflictio addatur afflicto.

&.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fols. 133 r. - 134 r. Original.
2) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna, Vol. 395, fol. 168.
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LIII

EL

SECRETARI

DE

LA

CONGREGACIÓ DEL
QUE DONGUI EL SEU

NUNCI DE BARCELONA
ENTRE EL CABILDE

Roma.
Perillustrissime

et

I EL

BISBE DE

Desembre 171

12

reverendissime

CONCILI

ESCRIU

AL

PARER EN EL LITIGI

BARCELONA.

1.

Domine uti Frater

:

Congregatione Concilii adiunctis a Sanctissimo Domino
nostro remissis precibus reverendissimi Episcopi Barchinonensis ; Eminentissimi
Patres priusquam desuper quicquam decernant Amplitudinem tuam audiendam
esse
censuerunt, eique iniungendum ut competentern praetigat terminum Ca
pitulo ad deducenda iura in Sacra Congregatione. Ita igitur exequetur et ani
mi sui censum aperiens preces ipsis remittat. Eique omnia fausta precamur a
Relatis in Sacra

Domino.

Romae,

12

Decembris 171

Amplitudini

tuae

Uti frater studiosissimus.
B. Cardinalis Paneiaticus.

LIV
EL CARD. PAULUCCI ESCRIU AL NUNCI DE BARCELONA SOBRE EL
MATEIX.
Roma.
Illmo.

e

Revmo.

23

Juliol

1712.

Signore.

Ci vien supposto che la Sacra Congregazione del Concilio habbia riquiesta
Y informazione di V. S. Illma. sopra la instanza fatta nella medessima di Mons.

1) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna, Vol. 395, fol. 167. Origival.
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Vescovo di Barcellona di participare le distribuzioni del Capitolo non ostante
la sua assenza ( a che quello si oppone ), mache non l habbia mai ricevuta.
Si contentarà però V. S. Illma. di trasmetterle quando per altro non le rius
E in tanto io le
cisse d' introdurre fra le parti qualche onesta composizione.

Roma,

baccio le mani.

23

Luglio

1712.
Card. Paulucci.

LV
EL CARD. PAULUCCI DIU AL NUNCI DE BARCELONA QUE EN CAS
DE NO PODER POSAR D' ACORD AL BISBE I AL CAPITOL FACI

JUSTICIA
Roma. 24
Illmo.

e

Setembre

1712.

Signore :

Revmo.

che mediante l opera di V. S. Illma. resti compos
amichevolmente e con reciproca sodisfazione, quanto si posa nelle maniere
la differenza vertente frà Mons. Vescovo e codesto Capitolo ; altri
Goderà

ta

nostro

Signore

pratticabili,

menti potrà V. S. Illma. dar mano che la giustizia habbia il suo luogo.
baccio le mani. Roma, 24 Settembre 1712.
Card. Paulucci.

E le

LVI

EL

MARQUES

DE RIALP ESCRIU AL

NUNCI

DEMANANT,

EN NOM

L' EMPERADRIU ELISABET, QUE URGEIXI EL BREU PONTIFICI
NOMENANT AL BISBE SALA INQUISIDOR GENERAL PELS SEUS DO
MINIS D' ESPANYA.
DE

Barcelona,

30 Setembre 1712.

Illustrissimo Seflor:

Concluido

con

los

enemigos

el cange

de los

) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna, Vol. 394, fol. 191. Original.
z) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna, Vol. 394, fol. 249. Original.

prisioneros

de Estado y

esta
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blecidos los

Obispo de Barcelona con los passapor
consiguientes ;
Imperatriz mi Seriora a decir a V. S. Illma,
hallandose
este
Prelado
con
la nomina del Emperador mi Amo para In
que
sus
dominios de España, se mira precisa las solicitud y ex
quisidor General de
pedición del Breve Apostólico en su persona, y persuadiendo la importancia
actos

tes

de

de libertad al Prelado
me

manda

la

brevedad el mismo estado de las cosas, por lo que se necesita el reparo
qualquier abuso introducido con la guerra y por lo que se interesa el re
ligioso zelo de su Santidad en el restablecimiento de tan Santo Tribunal a la
mayor exaltación de la fe : me ordena S. M. C. expresar a V. S. Illma. que
su

de

para el despacho de este
Su Santidad el termino

Breve

confia de

su dirección
y buenos oficios con
ni
servir
de
embarazo alguno el
pronto ;
puede
Breve que se despachó ultimamente en cabeza del Obispo de Vique, pues sa
be V. S. Illma. que este no ha tenido execución, y que se obtuvo por no
libertad.
Dios Guarde.
&.
gozar aquel Prelado de su plena
Palacio,
Setiembre 30 de 1712.
mas

El

Marqués

de

Rialp.

LVII

DE GRIMALDO, SECRETARI DE FELIP V, ESCRIU A JOSEP
DE MOLINES ENCARREGAT DE L AMBAIXADA A ROMA PER TAL QUE

JOSEP

COMUNIQUI

AL PAPA

QUE ELS
SON JA

BISBES DE BARCELONA I

Madrid.

Octubre 1712.

10

SEGÒVIA

LLIURES.

Haviendo acordado y concluido con aprobación del Rey, el Serior Principe
Iserlaes de Tilly con el Serior Marescal de Staremberg el cange y libertad de
todos los

que bajo el nombre de estado se retienen por una y otra
la
condición de que a cada uno se le haya de dar passaporte
expressa
parte
donde
para passar
gustare, son comprehendidos en esto los Obispos de Segovia

prisioneros

con

y Barcelona

hallandose

en

Avirión

asegurados

) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna, Vol. 395, fols. 201-202 Original.

y

detenidos alli

con

sabiduria
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Su Santidad de parte del Rey; se hace tambien preciso
que concurra tambien la orden de Su Santidad para que
en consequencia de lo acordado y concluydo tengan luego estos
Obispos la li
bertad en la forma referida; y asi me manda S. M. prevenirlo a V. S. para que

y

orden expresa de

por

esta

razon

haciendolo entender a Su Beatitud pueda mandar expedir sus ordenes para la
libertad de estos Obispos y hacer entregar al de Segovia la carta que va aqui.
Y

se

drid,

escrive

en

este asunto

X de Octubre de

al

Marescal de

Staremberg.

Dios Guarde.

Ma

1712.

Joseph

de Grimaldo.

LVIII

EN NOM

DEL

DEL NUNCI DE

PAPA EL

CARD.

PAULUCCI

ALABA

L HABILITAT

BARCELONA EN ARRANJAR L' AFER DEL BISBE
CABILDE D' AQUESTA CIUTAT.

Roma.

22

I

Octubre 1712.

Ha goduto nostro Signore che alla diligenza e destrezza di V. S. Illma. sia
riuscito di comporre con reciproca sodisfazione le differenze vertenti fra Mons.
Vescovo e codesto Capitolo. Io però le ne recco questo riscontro per sua so
disfazione. E le baccio le mani. Roma, 22 Octubre 1712.
Card. Paulucci.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. 94, fol. 167.
2) Arxiu Vaticà. NURZ. Spagna, Vol. 394, fol. 279. Original

ANALECTA MONTSERRATENSIA

186

LIX

PAULUCCI ENVIA AL NUNCI DE BARCELONA EL BREU
NO
EL BISBE SALA ÉS NOMBRAT INQUISIDOR GENERAL.

EL CARD.
EN

QUÈ

PODRÀ, PERÓ,

PUBLICAR-SE FINS

QUE

'

L ESMENTAT BISBE ARRIBI

A BARCELONA.

Roma.

22

Octubre

Per secondare le intanze della Maestà dell
deputado Inquisitore Generale per i dominii e

1712.

Imperatrice, ha nostro Signore
regni di Spagna posseduti dall'

Imperatore, Mons. Vescovo di Barcellona, come V. S. Illma. vedrà dal Breve
che le mando; esendo però intenzione della Santità Sua che quello non si pu
blichi se non dopo che il medesimo Prelato sarà giunto al suo Vescovato. Do
vrà ella ritenere intanto appresso di se detto Breve per consegnarlo poi o alla
Maestà dell' Imperatrice o all' isteso Vescovo, quando egli sarà arrivato a Barcel
lona.

E

giachè

come

V. S. Illma.

selo

simile che fu

spedito

in

ha havuto sin' hora alcun effetto, non es'sen
consegnato
publicato, dovrà V. S. Illma. nell' istesso tempo far
rendere e rimandarlo, perchè non habbiano a restare due Brevi in due

persona del Vescovo di Vich

dogli

escrive il Breve

non

ne

stato

persone diverse per 1 istessa carica. E le baccio le mani.

Roma,22

Ottobre 1712.

Card. Paulucci.

LX

DE MOLINES COMUNICA AL CARD. CORRADINI LA NOTICIA
HA REBUT DE MADRID DE
ES CONCEDEIX LA LLIBERTAT
ALS BISBES DE BARCELONA I SEGÒVIA

JOSEP
QUE

QUÈ

Roma.
El

Rey

Santidad

doell

mi Serior ha sido

que

se

puede dignar

18

( ?)

Novembre 1712.

servido mandarme que yo haga entender a Su
dar la libertad a los Obispos de Barcelona y de

CONTRIBUCIÓ

Segovia
dia,

en

los

quales se
cuplimento a
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detienen en Averion de orden de Su Beatitud en custo
la palabra dada de Su Santidad al Rey mi Serior por los

motivos y causas ya notorias a Su Beatitud. Doy
de que se sirva participarla a Su Santidad para que
estimare

mas

Segovia que
Obispo, ratifico
este

a

V. E. esta noticia a fin
dar los ordenes que

pueda

y remitiendo a V. E. la inclusa carta para el Obispo
del Mariscal de Staremberg a fin de que se remita al dicho

propios :

de

De

187

es

al servicio de V. E. mi

Real Palacio de

España,

18

resignada

obediencia. Dios Guarde...

( ? ) Noviembre, 1712.1

LXI

EL CARD. SECRETARI D ESTAT ESCRIU AL VICE-LEGAT DEL PAPA
AVINYÓ LES CONDICIONS AMB LES QUALS HA DE CONCEDIR LA

A

LLIBERTAT ALS BISBES DE BARCELONA I DE

Roma.

SEGÒVIA.

19 Novembre 1712.

Havendo fatto sapere alla Santità di nostro Signore la Maestà del Rè Catto
Filippo V. che per conto suo può Sua Beatitudine ogni volta, che le piac
cia degnarsi di liberare li Vescovi di Barcellona e di Segovia ritenuti d' ordine
della Santità Sua in cotesta città d' Avignone ; la medesima è risoluta di res
lico

tituir ai predetti Vescovi la pristina libertà; ma
e non altrimenti. Cioè che da chi di loro vorrà

'

peró coll infrascrita formalità
partire, si dia a lei un memo
di propria mano, nel quale s' es

riale di proprio carattere o almeno sottoscritto
prima che essendo egli stato di ordíne di Sua Santità tanti anni
in
tità

Avignone,
non

con

trasportato

che dovesse havere

comandase

pontificia, cioè,

sono

quella città per carcere finchè la Sua San
altrimenti ; e sapendo che a V. S. è già nota la mente
Sua Beatitudine sia già sincerata delle sue procedure e che

che
ció
sia
cessata
la causa per la cuale si era ordinato che havese detta città
per
per carcere ; per ció supplica V. S. volergli dare a nome di Sua Beatitudine
la pristina libertà.

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. 98 v. Original.
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Havuto questo memoriale si contentarà V. S . fare il decretto sotto il me
"
desimo nel modo seguente.
Nos N. sanctissimi Domini nostri Prolegatus in
Statu Avenionis, viso dicto supplici libello manu reverendissimi Domini N. E
piscopi subscripto ; nomine Sanctitatis Suae et authoritate nobis a Sanctitate Sua

specialiter tributa, liberamus Dominum reverendissimum D N. Episcopum a
praedicto vinculo seu onere habendi civitatem Avenionis pro carcere, eique no
mine quo supra amplam licentiam concedimus recedendi a dicta civitate et quo
maluerit se transferendi. In quorum fide, &. "11 qual decreto dovrà esser sottos
critto da V. S. e poi legalizzato nelle forme solite.
Dovrà poi ella far fare copia publica del detto memoriale e decreto e quella
consegnar al Vescovo ; ed il memoriale originale col suo decreto, come sopra,
&
trameterlo in Segretaria di Stato. Conche io

LXII

RESPOSTA A LA PRECEDENT.
EL VICE-LEGAT D AVINYÓ INCLOU
LA FÓRMULA FIRMADA DEL BISBE DE BARCELONA I AUTENTICADA.

Avinyó.

14 Desembre 1712.

sotto i 19 del caduto 1ordine che
darmi
di
ristituire
la
compiace
pristina libertà a i Vescovi di Bar
cellona e di Segovia, il che ho io esseguito, dopo che da essi mi he stato
presentato il memoriale ordinatomi pure dall' E. V. , il quale le trasmetto e
del quale ne ho consegnata a i medesimi copia autentica, desiderando con ció

Colla

dovuta venerazione ho ricevutto

Y E. V. si

d' haver ben compresa e ben esseguita la santa intenzione di nostro Signore
ed il comando dell' E. V. Haverebbero desiderato questi Signori Vescovi nel
tempo

stesso

ponga

a

i

passaporti ;

partire ;

non

nulla

di

meno

credendo che

per

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. too, fol. roo r. et v.

quello
lui

di

Segovia

pare che si dis
sieno assolutamente necessarii.
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Quello però di Barcellona

che è necessitato ad andare in paese nemico a que
llo per il quale deve passare, desidera e domanda con ogni istanza, che la
Santità Sua gli ottenga quel chè gli è necessario per il suo viaggio ; credo
ch egli esponga all' E. V. le sue domande, onde a lui rimettendomi ed a
quello che ambbedue si danno 1 onore di scrivere, colle accluse, a la Santità
Sua ed all' E. V. , le do solo questo cenno di sentimento dell uno e dell' al
tro;

e

pieno

di

profondo rispetto

all' E. V. faccio

umilissima riverenza.

Avi

gnone, 14 Decembre 1712.

Fórmula

en

què

el Bisbe Sala demana la llibertat al

Papa
Illustrisssime

Episcopus
si

et

reverendissime

Barchinonensis

cum

sex

a

Vice-Legat

del

Avinyó.

Domine Prolegate : D. Benedictus de Sala
abhinc annis se reperiat in hac Avenionen

civitate,

degeret

quo translatus fuit iussu Sanctissimi Domini nostri Papae ut ibi
velut in carcere, donec Sanctitati Suae aliter vissum fuerit ; modo cer

Dominationi vestrae Illustrissimae cognita est mens Sanctitatis
de
illius
quae
usque nunc gestis iam plene satisfacta est, ac propterea
causam detentionis
huiusmodi de medio esse sublatum, enixe rogat Domina
tionem vestram Illustrissimam ut nomine Sanctitatis Suae, pristinae libertati ve
tior factus

quod

Suae

lit restituere.

Quam Deus,

&.
B.

( enedictus ) Episcopus Barchinonensis.

Concessió del

Nos Alamanus

Salviatus

Vice-Legat

en

nom

del

Papa.

Sanctissimi Domini nostri in

statu

Avenionensi

Prolegatus, viso dicto supplici libello manu Reverendissimi D. Benedicti de Sala
Episcopi Barcinonensis subscripto, nomine Sanctitatis Suae et authoritate nobis
a Sanctitate
Sua specialiter tributa, liberamus dictum Reverendissimum D. Be
nedictum Barcinonensem Episcopum a praescripto vinculo seu onore havendi ci
vitatem Avenionensem pro carcere ; eique, nomine quo supra, amplam licentiam
concedimus

recedendi

quorum fidem has

a

dicta

praesentes

Civitate
manu

et

nostra

quo

maluerit

se

transferendi.

signatas concessimus, sigilli

In

nostri
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muniri et secretarium nostrum subscribi mandavimus. Datum Avenione hac die
decima mensis Decembris anni millessimi septingentessimi duodecimi.
A. Salviatus. P.

Eustachius

Bullionius

a

L.

( ro )

( egatus ).

Secretis.

Autenticació de les

firmes precedents.

Nos Henricus de Deydier Dominus de Beauvillard, Secretarius Status et Ar
chivista pro Sanctissimo Domino nostro Papa et Rda. Camera Apostolica in
Civitate et legatione Avenionensi, testamur omnibus quibus opus erit supras
libellum suplicem praesentatum esse et signatum manu propria a Re

criptum

verendissimo Domino Episcopo Barcinonensi et ab Illmo. et Rmo. Domino
Avenionensi Pro-Legato in pede eiusdem suplicis libelli decretum de concessa
ipsi Domino Episcopo libertate, missum fuisse per manum sui Secretarii exa
In fidem quorum,
ratum et propia manu Dominationis suae Illmae. signatum.
ad
D. Reverendissimi Episcopi Barcinonensis has fecimus, Ave

requisitionem

nione,

hac die decima

Decembris,

De

anni millesimi

Beauvillard,

Secretarius

septingentesimi

Status

et

duodecimi.

Archivista.

Nos Iudex orninarius Curiae temporalis Sancti Petri pro Sanctissimo Do
mino nostro Papa et pro Sede Apostolica, fidem facimus et testamur omnibus
quibus opus erit, Dominum de Beauvillard qui fecit et subscripsit supra inser
tam attestationem esse talem
quale se asserit, scripturis cuius fides adhibetur

judicio et extra.
nos subsignavimus.
in

quorum, has fieri iussimus
Avenione anno et die quibus supra.

In fidem

Sigillentur,
t) Arxm Vatica. Fons Albani, Vol. xoo, fols. 102 r. 139 r. Tot Original.

muniri

sigilloque

Blanc Iudex.

'

et
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LXIII

ENCARA
D'

UNA

LLETRA AL SECRETARI D ESTAT DEL VICE-LEGAT
ACUSANT REBUT D'UNA DEL 22 OCTUBRE 1712, AMB
INSTRUCCIONS SOBRE L' AFER DELS BISBES ALLIBERATS.

AVINYÓ

Avinyó.
Con

16 Novembre 1712.

benignissima de i 22 del passato, V. E. si compiace ordinarmi
regolarmi quando sieno liberati i Vescovi di Barcellona e di Se
govia per fargli partire di questa città. Io eseguirò puntualmente 1 intenzio
ne di nostro
Signore e sono persuaso che i medesimi Vescovi si faranno spe
cial gloria d' ubbidire alla Santità Sua; ed a V. E. umilmente m' inchino.
'
Avignone, i6 Novembre 1712.
come

una

debbo

LXIV

LLUS

XIV EXPEDEIX UN

PASSAPORT A FAVOR DEL

BISBE

SALA.

Versailles. 4 Gener 1713.
De Part le
A

mées,

Roy.

Gouverneurs et nos Lieutns. — generaux, en nos provinces et ar
Gouverneurs particuliers et Commandans de nos Villes, Places et trou

tous

pes, et a tous autres nos officers, iusticiers et sujets qu il appartiendrà, Salut.
Nos voulons et vous mandons tres explessement que vous ayez a laisser secure
ment et

d'

librement paser le Sr.

Avignon

en

Catalogne,

sans

Evesque

de Barcelonne avec sa suitte retournant
leur donner ny souffrir qu il leus soit donné

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. roo, fol. rao r. Original.
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empechement.

aucun

auront

besoin ; le

tel

nostre

est

Donné

a

Mais

contraire

au

present passaport

toute

1

ayde

et

assistance dont ils

mois seulement

valable pour deux

:

Car

plaisir.
Versailles le

quatre Janvier

1713.

Louis.
Par le

Roy, Colbert.
Gratis.

LXV
EL NUNCI DE PARIS COMUNICA AL CARD. PAULUCCI QUE ENVIA
A AVINYÓ ELS PASSAPORTS PELS BISBES DE BARCELONA I SEGÒVIA.

París. 9 Gener 1713.
Mando in questo ordinario a Mons. Vice-Legato d Avignone i passaporti
Da ciò
di questa Corte per li Mons. Vescovo di Barcellona e di Segovia.
ciò
che
può riguardare
V. E. potrà arguire 1 attenzione che io dono a tutto
il mio Ministero, e desideroso de i suoi comandi le faccio profondissimo
inchino.

9 Gennaio 1713.

Parigi,

LXVI
EL NUNCI DE PARIS COMUNICA A
ENVIAT UN ALTRE PASSAPORT PEL

SEGRETARIA
BISBE

EQUIVOCAT

VER-SE

DE

D'

ESTAT,

SEGÒVIA,

HAVER

PER

HA

EL PRIMER.

París. 30 Gener 1713.
11

pito

2

)
)

passaporto

per

da

equivoco

Arxiu Vaticà. Fons
Arxiu Vaticà. Fons

me

inviato

in termini

a

che

Mons. Vescovo di
non

li

Albani, Vol. roo, fol. 149
Albani, Vol. roo, fol. 146. Original.

sono

Segovia era stato conce
piacciuti mentre era spedito
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Vice-Legato m ha scritto r agitazione in cui
sbaglio
questo
egli stesso m' ha espresso la mortifi
il
che gli cagionava
vedere che egli fosse ancora sospetto d' inttelligen
a

Barcellona.

Mons.

Prelato ; ed

teneva

cazione
za co i nemici della Corona

accomodato,

e

che

volesse

ritirarsi in paese ribelle al suo R.
gliene
questo ordinario un altro per
a
andare
in
Se
ritarda
fino
potere
però
primavera la sua partenza
Ispagna.
sarà forse indifferente que egli sia per andare poi che il totale abbandono del
la Catalogna, alla riserva della Capitale, fatto dal Generale Starembergh fà
credere che in breve o per via d' accordo o per forza di armi, la Spagna sarà
Tutto si è

ed io

mando in

Di tutto rendo conto a V. E., e desideroso de i
d' un Padrone.
'
comandi le faccio umilissima riverenza. Parigi, 30 Gennaio 1713.
tutta

suoi

LXVII

•

EL CARD. PALUCCI ENCARREGA AL NUNCI DE
MUNIQUI EN NOM DEL PAPA A L' EMPERADRIU,

ÉS

ESTAT

NOMENAT

Roma. 4

Febrer

BARCELONA, CO
QUE EL BISBE SALA

CARDENAL.

1713.

Nel Consistoro tenuto lunedi mattina fece nostro Signore la dichiarazione
degli Cardinali che nella ultima promozione si era riservati in petto ; e fra

questi quella
trare

di Mons.

Vèscovo

di Barcellona ;

le sodisfazioni di Sua Maestà Cesarea.

di

aver

V. E. Illma.

potuto incon
dovrà parte

di Sua Beatitudine, con adeguate espressioni la notizia alla
Imperatrice, la quale avrà anche motivo de intendere con piacere
promozione del Cardinale Odescalchi, Arcivescovo di Milano per l ereditaria

ciparne,

in

nome

Maestà dell'
la

godendo
Onde

i)
13

Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. loo. fol. 147. Original.
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e

nota

divozione,

sima Casa. E.

a

fede e zelo ch egli e i suoi congiunti hanno per 1 augustis
V. S. Illma. baccio per fine le mani. Roma. 4 Febraio 1713.
F. Cardinale Paulucci.

'

LXVIII

EL

CARD. ZONDODARI

PAULUCCI

COMUNICA DES D'

AVINYÓ

AL

CARDENAL

DEL GREU DISGUST
QUE HA
FELIP V LA PROMOCIÓ DEL CARD. SALA. FRAGMENTS
D' UN DECRET CONTRA EL MATEIX.

HAVER-SE ENTERAT

CAUSAT A

Avinyó.

Abril

io

1713.

Mostrò il Rè grave risentimento per la promozione del Signor Cardinale
Sala, e per renderlo maggiormente notorio spedi un decreto il 24 caduto,
il quale ancora non era stato publicato. Descrivo all' E. V. le parole istesse
con
le quali mi è stata significata la notizia, e sono : « Ho veduto il decreto
originale con cui ordina il Rè che non si riconosca per Cardinale il Vescovo

procedimenti e per havere conseguito
presentazione dell' Arciduca con 1 usurpa
dignità
titulo
di
Rè
Cattolico
to
; aggiungendo che questa risoluzione era stata parte
cipata alla Francia perche il medesimo eseguisse. » Sin qui il corrispondente
Barcellona, riguardo

di
la

con

i suoi scandalosi

le violente instanze

e

di Madrid.
La Corte di
to, trató

come

Gennaio ch'
mo

era

per

era

tre

Francia, quando spedi

per Sua Eminenza il
Barcellona, facendo l

secondo

passapor
antidata
dal di 4
semplice
che
il pri
colla
sola
differenza
quella del passato passaporto
mesi e il secondo per sei. &.
Vescovo di

) Arxin Vaticà. Nanz. Spagna, Vol. 393, fol. 32. Original.
2) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol. 94, fol. 294
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LXIX

FELIP V ANUNCIA A

QUE

NO

VOL

JOSEP

SIGUI

DE

MOLINES,

RECONEGUT

PER

AUDITOR

DE LA

CARDENAL

EL

ROTA,

BISBE

DE

BARCELONA.

Madrid.
El

Rey. ( A )

Don

Joseph

10

Molines.

Abril i713.
En

carta

del

22

del

pasado partici

pais entre otras cosas lo que respondistes
algunos Cardenales y personajes
que os cumplimentaron con motivo de la promoción del Arzobispo de Sevi
lla; proponiendo al mismo tiempo que si algunos de los Cardenales me es
a

criviesen

da,

o

congratulandome
en

que
de Barcelona.

caso

Y

de

por

esta

executarse

serà hazer...

términos de

uno

y otro ha

no

reprobar

se

les respon

la del

Obispo

parecido

aprovaros la forma con
ser conforme a lo
resuelto
de que no se reco
que respondisteis, por
que tengo
nozca por Cardenal al Obispo de Barcelona, de que se os participó en
despa
cho del 20 passado
Y con esta ocasión os ordeno embieis a mis manos
puntual relación de los Cardenales que concurrieron al Consistorio en que
en

vista de

promoción

sea en

fué declarado el Obispo de Barcelona y la forma en que se portaron en el, al
oyr la promoción de un sugeto tan indigno para el Sacro Collegio por no
minazión del Archiduque. De Madrid a io de Abril del 1713.
Yo el

Rey.

Manuel

T

de Vadillo y

) Arxiu Ambaixada d Espanya prop la Santa Seu. Lligall 164, n.. 5.

Velasco.

'
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LXX

El CARD. PAULUCCI ESCRIU AL NUNCI EXTRAORDINARI A PARIS
COMUNICANT-LI LES PROMOCIONS AL CARDENAL FETES EN
L

ÚLTIM
Roma.

Nell
in

'

ordinario di sabbato

cotesta

ora

Corte,

avanti da

giorno

di

eccessiva

prima

amore

e

a

sue

che è

Maig

1713.

di memoria di prevenire V. E. Illma.
preconizazioni fatte nel Consistorio tenuto il
usci

Signore, descritte nel folio annesso. Glielo partecipo
'
negoziazioni posa far rilevare anche questo grand argo
uscito dall' animo pontificio verso il Rè Cattolico, e la

graziosa condescendenza

di veder

reintegrata

era

rendere,
Roma,

mani.

la

onde Sua Santità con un tal passo è discesa
Chiesa e data alla medesima le sodisfazzioni co

obligata.

V. E. Illma. riuscirà
successo
poiche influirà a facilitare tanto pi ú i suoi maneggi
piacendo a Dio, fortunata la su commissione . E io le baccio le

necessario
di consolazione il
me

i6

nostro

affinchè fra le

mento

me

'

coll aviso delle

CONSISTORI.

6

e

sua

Maggio

Maestà

era

so

che

a

'

1713.

LXXI

AL MATEIX COMUNICANT-LI EL
DECRET DE FETIP

V,

PROHIBINT

DISGUST

DEL

PAPA DAVANT EL

RECONÈIXER

AL BISBE SALA COM

A CARDENAL.

Roma.

20

Maig

Allorchè

se

1713.

sperava nostro Signore di vedere una buona apertura che facilitas
i mezzi dell 'accomodamento tra la Santa Sede e la Corte ,di Madrid; sente

) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna. Vol. 369, fol. 45 ( Registre )
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gran meraviglia una novità stravagante, atta a farne
P editto che Sua Maestà Cattolica ha fatto publi
ogni speranza ;
care con cui si
che
il
Cardinale Sala venga riconosciuto per tale e si
proibisce
ordinano altri rigori contro la persona e beni di Sua Eminenza. Non dubita
non

senza

svanire

atteso

Sua Beatitudine

che

si

come

i riscontri che V. S.

Illma.

ne

avrà

avuto

al

1 havranno turbata ; cosi nelle sue con
Parigi
ferenze con codesti regii Ministri non si sarà trattenuta a farne conoscere la
deformità; affinchè la relievino avanti il prudentissimo intendimento di Sua
suo

arrivo

da Mons.

a

Nunzio

Maestà Christianissima. &. Roma.

20

Maggio

'

1713.

LXXII

EL

CARDENAL

GÈNOVA,

PAULUCCI ESCRIU

AL

NUNCI DE

BARCELONA,

APROBANT LA SEVA ACTUACIÒ REFERENT AL
D INQUSIDOR A FAVOR DEL CARD. SALA.

Castel Gandolfo.

io

Jiuny

A

BREU

1713.

Ha nostro Signore benignamente approbata la condotta tenuth. da V. S.
Illma. circa il Breve d' Inquisitor Generale di cui nei giorni prossimi alla di
lei partenza fu richiesta dal Signor Cardinale di Sala. Non doverebbero hora

poi pi
ne

parlare

di tal

particulare.

E in

le mani.

) Arxiu Vaticà. Nunz. Spagna, Vol. 364, fol. 5.

tanto

io baccio

a

V. S.

Illma. per fi
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LXXIII

FELIP V ORDENA AL CARD.
ELS ALTRES SEUS MINISTRES,

ACQUAVIVA, COM HO HA
QUE NO RECONEGUI COM

FET AMB
A CARDE

NAL AL BISBE SALA.

Madrid. 28

Agost

i

7I 3.

Don Ppelipe por la gracia de Dios, Rey de las Esparias. &. Muy reverendo
Ha
en Cristo Padre, Cardenal Aquaviva mi muy charo y muy amado amigo.
viendo sido tan sumamente perjudiciales a mi servicio y a la quietud de mis
vassallos los escandalosos procedimentos del Obispo de Barcelona desde mi in
al juramento
greso en estos Reynos, como es notorio, faltando en uno y otro
le
incumben
me
hizo
a
las
dems
de fidelidad que
por vas
obligaciones que
y
con
los
sallo y prelado ; conspirando y teniendo varias inteligencias
enemigos,

su felonia,
y por cuyos indignos
a
cardinalicia
repetidas y violentas
consiguió
dignidad
con el usurpado título de Rey Cattó
a
nominación
del
instancias,
Archiduque
lico de Esparia : y no siendo justo ni de mi real decoro dejar sin alguna ma
nifestación de mi devido resentimiento un acto tan ofencivo y opuesto a mis

que
medios
en

tan

notoriamente ha hecho manifiesta
ultimamente la

derechos de sangre, llamamiento y posesión, tube por bien, por
motivos, ordenar a mis Ministros no reconociessen por tal Carde
nal al referido Obispo de Barcelona, respecto a que para su exaltacion a la púr
pura havian precedido tan irregulares como extrarias circunstancias, advirtiendoles

incontrastables
todos

estos

de ello para su puntual observancia y cumplimiento ; y previniendoles junta
mente que havia mandado participar esta declaración al Rey Christianisimo mi
Abuelo, pidiendole ordenasse lo propio a sus Cardenales y Ministros en las
la unión y con
partes donde se hallasen, a fin que todos viesen y reconociesen
Y
hallandoos
entonces
con el ca
no
formidad que hay entre las dos Coronas.
racter que ( con tan gran satisfacción mia teneis hoy ) de Protector destos
Y se os participa aora de ella
no se os avisó de esta mi resolución.

Reynos,

y de los motivos que

tuve

para

tomarla,

a

fin que

os

halleis

prevenido

de

to

CONTRIBUCIÓ

A

LA BIOGRAFIA DEL CARDENAL SALA

199

do para los casos que puedan ocurrir sobre ello y tambien para que (como lo
espero) observeis puntualmente por vuestra parte la expresada mi resolución.
Y sea . .. etc. Madrid a 28 de Agosto de 1713.

Yo el

Rey.

Manuel de Vadillo y Velasco.

LXXIV

EL CARDENAL CONTESTA A FELIP V ASSEGURANT-LI CUMPLIR LA
SEVA VOLUNTAT REFERENT AL CARD. SAL A.

Roma. 7 Octubre 1713.
Al

Rey

por

manos

de D. Manuel Vadillo.

Sirvese V. M. por su real despacho de 28 Agosto manifestarme la real re
solución que tenia tomada acerca del Obispo de Barcelona, merecida por sus
escandalosos procedimientos haviendo faltado con su felonia a las obligaciones
de vasallo y prelado de los Reynos de V. M. , y haviendo conseguido a la
nominación del Archiduque la dignidad cardenalicia, ha prevenido V. M. a sus

por Cardenal, con haberlo tambien participado al
Rey Christianissimo para que lo mismo practicassen los Cardenales de su Na
ción y sus Ministros. Y ahora teniendome V. M. honrado con el caracter de
Protector de sus Reynos me previene de todo su obrado para los casos que
Ministros

no

le

reconozcan

ocurrir sobre ello. Espero no dudath V. M. de la puntual ejecución
mi
parte de sus ordenes, por lo que puedo decir en abono de la observan
por
cia es que haviendome desde entonces participado D. Joseph de Molines esta mis
ma orden de V. M. le havia dado, aunque no tuviera yo el caracter que ahora

puedan

) Arxiu Ambaixada d' Espanya prop la Santa Seu. Llig, 164, 11.° S•

ANALECTA MONTSERRATENSIA

200

gozando, bastavame
cutaré ahora prevenido de
estoy

a

quenta

V. M.

antes

de

el de vassallo de V. M.
sus

reales ordenes. Y si

tomar

la

menor

,

conque

algun

tanto mas

caso

resolución. Guarde

se

lo

eje

ofreciere daré

Dios,

&.

'

LXXV

ACQUAVIVA

EL CARD.

ESCRIU A FELIP V.

MUNICAT ALS CARDENALS

QUE LLUIS

XVI

HA CO

FRANCESOS RESIDENTS A ROMA

HAVENT FIRMAT LES PAUS AMB L

ARXIDUC,

NO VEU MOTIU

QUE
QUE

IMPEDEIXI TRACTAR AMB EL CARD. SALA.

Roma.
Al

Por

Rey.

Con mis
duda
van
en

en
en

manos

18 Desembre 1714.

de D. Manuel de Elizondo.

Madrid.

de 4 de Diciembre puse en la real noticia de V. M: la
hallaban
estos Cardenales de la facción de
Francia que esta
que
esta Corte, acerca de tratar con el Obispo de Barcelona recien venido,
cartas
se

la consideración de haverselo Su

tiempo

Majestad Christianissima prohibido en el
aquella Corona y el Serior Archiduque;

que durava la guerra entre
haviendose después mudado el estado por la paz ya concluida : y representé
tambien a V. M. que la determinación de estos Cardenales fué esperar las
respuestas del Rey Christianissimo a las insinuaciones hechas antecedentemen
por el Cardenal de la Fremoville. Y haviendo caido ahora
las respuestas, el Rey se hace cargo en ellas de que haviendo ejecutado las
paces, no le parece haver motivo para que no se trate con el dicho Obispo
de Barcelona ; sin embargo no ha querido S. M. Christianissima tomar en
en esto resolución, sino
que les manda decir, en el caso que la necessidad se
te

sobre

ofrezca,

este caso

de

orden todavia revocativa de la prohibición de tratarle;
y entre tanto esperar nuevas ordenes que puede ser vendran en respuesta de
esta última insinuación.
Con que viendo yo esta materia todavia dudosa en
la Corte de Francia, he creido de mi obligación participarlo a V. M. como
no

tener

) Arxiu Ambaixada d'Espanya prop la Santa Seu. Llig. 276, PP. 45 - 50.

rrtr.
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lo

hago, a fin de que V. M.
hallase nths convenientes a su

se

sirva

tomar

real servicio.

aquellas determinaciones
guarde,

20 I

que

Dios

LXXVI

ACQUAVIVA COMUNICA A FELIP V QUE HA POGUT OB
QUE ELS CARDENALS FRANCESOS NO RESPONGUESSIN
INVITACIÓ FETA PEL CARD. SALA, FINS A REBRE NOVES
ORDES DE LLU1S XIV.

EL CARD.
TENIR
A LA

Rey.

Al

Por

Sirvese S. M.

mano

con

sentimientos

justos

su

con

nidad cardenalicia el

Roma.

4

de D.

Juan

real

Desembre

1714.

de Elizondo.

A Madrid.

de 28 Agosto de 1713 manifestarme los
hallava por haver el Papa promovido a la dig
de Barcelona a nominación del Serior Archidu

despacho

se

que

Obispo

que con el injusto título que usurpava de Rey Cattólico de España; mandan
dome a mi, como ya lo tenia ejecutado con otros sus ministros, el no reconocer
este

prelado

dente

en

con la
el mundo

dignidad
este

que venia de ocupar, y para que fuese mas evi
sentimiento de V. M. havia mandado participar esta

declaración

a el
Rey Chritianissimo su abuelo, pidiendo ordenase lo mismo a
Cardenales y Ministros por la conformidad y unión de dictamenes entre
las dos Coronas; y haviendose lo referido por parte de todos cabalmente ejecuta
sus

do hasta el dia presente, ahora nos viene la ocasión para que m,s claramente
quede esto manífiesto, pues haviendo Ilegado a esta Corte ya de algunas setmanas
el referido Obispo, aunque
de convalecerse, determinó

muy mal estado de salud y con poca esperanza
dias passados de manifestarse a la Corte ; y
como es cotumbre envió recado a todos los
Cardenales que estan en Roma
dando quenta de su llegada y, exceptuando a mi solo, passó el cumplimiento
a

estos

ville,

en
en

Cardenales de la facción de Francia que son el Cardenal de la Fremo
estos han dudado si le havian de volver el reca

Ottobono y Gualtiero ;

) Arxiu Ambaixada d'Espanya prop la Santa Seu. Llig. 277, pp. 740 - 74.4.
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do segun la costumbre de esta Corte ; y causa para dudarlo fue el considerar
que quando el Rey Christianissimo les diò esta orden, estava S. M. en gue
rra declarada con el Serior
Archiduque y assí considerando al Obispo de Barce

enemiga; les parecia que en el caso presente estando
publicada la paz pudiesse S. M. Christianissima haver mudado de dictamen
y como ellos tratan con el Embajador del Serior Archiduque no podian
separarse de tratar con el Obispo de Barcelona considerandolo dependiente de
un
Principe amigo que en este caso reconocian como Emperador y no con
el título que usurpava de Rey de España. Pero haviendo tratado la materia
esta distinción y mudanza de
con estos Cardenales procuré persuadirlos que
dictamen que pudiera tener el Rey Christianissimo, se podia aplicar con los
que no tienen mas perjuicio que el ser vasallos del Serior Archiduque, como en
lona de

nación

una

verificava con los dems Cardenales Alemanes o vasallos por
otro lado del Serior Archiduque con los quales ellos tratan ; pero el Obispo
de Barcelona tenia otras nullidades que no concurren en los demas, pues
efecto

esto se

por infiel por haver conspirado y tenido intelli
el tiempo que le tenia dado juramento de fide
enemigos
gencias
lidad, y assí siendo esta una causa personal contra este Prelado individualmen
te merecia tambien particulares reflexiones que yo no dudava havian de hacer
estava

declarado

de V. M

con sus

.

en

en el animo del Rey Christianissimo para salir de una regla
gene
Este discurso haviendo hecho alguna fuerza a los nominados Cardenales

impresión
ral.

determinaron suspender de tratar al referido Obispo de Barcelona hasta
tener nuevas ordenes del Rey que díjo el Cardenal de la Fremoville esperava
se

tener

antes, pues desde el tiempo que Ilegó a Roma el susodicho
de Barcelona preveyendo este caso, havia solicitado nuevas ordenes de

quanto

Obispo
su
Rey en
responder a

lo referido ; y assí quedaron de acuerdo no
el recado hasta tanto que no volviessen las respuestas a su repre
sentación y en este estado queda la materia y yo en la atención de participar
Dios Guarde...
a V. M. lo que en ella fuere ocurriendo.

)

consideración

Arxiu Ambaixada d

de

Espayna prop la Santa Seu. Llig.

277, pp.

Gur - 705.
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LXXVII

EL CARD. ACQUAVIVA S EXCUSA AMB EL SECRETARI DE FELIP V
DE FICAR-SE EN L' AFER DEL CARD. SALA. HO FA PER TAL QUE
NO RESTI INOBSERVADA LA

Roma.

Al Senor

Juan (!)

4

VOLUNTAD

Desembre

DEL SEU REI.

1714.

de Elizondo. A Madrid.

Remito a V. S. el adjunto despacho para el Rey nuestro Serior, en el
qual veth V. S. el que se me ofrece poner en la real noticia tocante a el
ceremonial de los seriores Cardenales Franceses con el Obispo de Barcelona

llegado a esta Corte ; lo que devo prevenir a V. S. es que no se
admire de verme entrado en esta materia quando por mi incumbencia no me
tocava nths que el abstenerme por mi persona de tratar con este Prelado,
siendo aplicación de quien es Ministro del Rey procurar que no sigan inob
recien

servancias

lo que S. M. tiene resuelto ; pero viendo esta materia en los
últimos instantes a llevar perjuicios a la observacia de lo que el Rey tiene
prevenido sin que nadie hablasse en ello, no ha podido mi celo excusarse
entrar en lo que no era de mi incumbencia y participar al Rey como lo

hago

en

protesta
con

esta

a

y hacer con V. S. esta
demassiado
entrometido
; y solicitando
para que no
tenga por
las ocasiones de servir a V. S. quedo rogando a Dios guarde su

justificación

de

mis

grandes obligaciones

me

persona muchos arios.

) Arxiu ambaixada d' Espanya prop la Santa Seu. Llig. 277, pp. 701 -

AIN
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LXXVIII

FELIP V INSISTEIX

PERQUÈ

EL

CARD.

TRACTI AL CARD. SALA ENCARA

QUE

ACQUAVIVA

NO

VISITI NI

HO FESSIN ELS CARDENALS

FRANCESOS.

Madrid. i5

Phelipe... &,

Don
sentais
dar

en

cuenta

al

Gener 1715.

Cardenal

Aquaviva. Enterado de lo que repre
carta de 4 de Diziembre del aflo próximo passado con ocasión de
de haverse puesto en público en esta Corte el Obispo de Barcelo

sobre la duda que se havia ofrecido a los Cardenales de Francia quanto
al responderle al recado de cumplimiento por las razones que expressais y las
con
que les persuadisteis a que no lo ejecutassen hasta recivir ordenes sobre
ello del Rey Christianissimo mi abuelo ; he resuelto ordenaros ( como lo hago )
na,

observeis

persona la orden que os esta dada para no visitar por
ningun
Obispo de Barcelona aunque veais ejecutar lo contrario a los
Y os prevengo que he mandado se
Cardenales de la facción de Francia.
passen oficios con S. Magestad Christianissima sobre esto.... me ireis dando
De
quenta de todo lo dems que en esta dependencia fuere resnitando.
por

caso

Madrid

a

vuestra

al

15 de Henero de 1715.
Yo

el

Rey.
Manuel de Elizondo.

)

Arxiu Ambaixada d

Espanya prop la Santa Seu. Llig, 165, n.. 8. Original.
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LXXIX

V REPETEIX AL CARD. ACQUAVIVA ELS MOTIUS QUE LI
FET
HAN
ORDENAR ALS SEUS MINISTRES QUE NO RECONEIXESSIN
PER CARD. AL BISBE DE BARCELONA, I HAVER NOVAMENT INSIS

FFLIP

TIT AMB

LLUIS

XIV PER

QUÈ

FES EL MATEIX

AMB

ELS SEUS.

Buen Retiro. 28 Gener 1715.
Don
En

Phelipe.

prosecuzion

passado quando

&.

Muy

reverendo

en

Christo Padre Cardenal

Aquaviva..

de lo que participaisteis en cartas de 4 de Diziembre próximo
en la duda en
que se hallaron los .Cardenales de la facción

de Francia de tratar con el Obispo de Barcelona que se havia puesto en pú
blico en esta Corte y las razones con que les persuadisteis a que suspendies

recibir

ordenes del Rey mi abuelo; avisais despues
las
misno,
que les havian llegado sobre que 'executada
la paz con el Archiduque no parecia al Rey Christianissimo haver motivo
para que no se tratasse con aquel Obispo, pero que sin embargo no havia queri
do tomar resolución decissiva sino mandarles que en el caso preciso dixessen
sen

con

enviarle recado hasta
fecha del

i

8 del

no

tenian todavia orden revocativa de la

no

tratarle. Y

prohibición con que se hallavan de
vista de ello y de todo lo que expressais en vuestras citadas
cartas, he tenido por conveniente mandar repetir los officios con el Rey mi
abuelo reyterandole lo efficaz de los motivos para las subsistencias de las pri
en

ordenes dadas por la Magestad Christianissima a sus Cardenales y Mi
nistros, de que he querido advertiros para vuestra intelligencia y govierno ; y
al mismo tiempo deciros tengais muy presente el despacho de 28 Agosto del
afio passado 1713 con que distintamente se os previno de los justos e indis
meras

pensables
nistros

motivos y razones que me assistian para haver mandado a mis Mi
reconocieran por Cardenal al referido Obispo de Barcelona; y

no

mandando

participar

esta

declaración

al

Rey

mi

abuelo

pidiendole ordenasse

'
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lo

Cardenales y Ministros como lo executó. De todo lo qual
halleis nuevamente instruido e informado, y especialmente del
de distición en la inspección ( sic ) con que debe considerarse al Obis
Barcelona, no como un Cardenal de los dellAs de la facción alemana,

propio a
querido

he

punto
po de

sus

os

como un Prelado con
nulidad, electo por un intruso supuesto Soberano
facultad ni derecho para hacerlo, cuya insubsistencia lo califica y declara
el artículo separado de la paz de Ractat, pues en el se expresa que los títulos y dic
tados (indebidamente tolerados) no deban dar derecho alguno y por consigui
ente causan pèrjuicio; y en la paz tampoco hay articulo de que se haya de re

sino
sin

legítimo ningun acto del Archiduque executado como Rey cathólico
De
Esparia.
cuyas razones estareis enterado para darlas a entender (como
os lo
encargo) al Cadenal de la Tremoylle i demas Cardenales y Ministros de
Francia; y me dareis quenta de las ordenes que estos recivieren del Rey su amo;
conocer

por

de

y de lo demfi que resultare en
ro a 28
de Henero de 1715.

dependencia.

esta

Yo el

Y

&. De Buen Reti

sea

Rey.
Manuel de

Elizondo.

LXXX.

ACQUAVIVA COMUNICA A FELIP V QUE ELS CARDE
FRANÇA NO HAN TINGUT OCASIÓ DE SALUDAR AL CARD.
SALA PUIX AQUEST ESTÀ MALALT DE GRAVETAT.

EL

CARD.

NALS DE

Roma. 23 Febrer 1715.
Al
el dia

Rey.

Por

manos

de D.

de Marzo de 1715.
Después que dió quenta el

Juan

e

Elizondo. Por el Ordinario que

partió

i

Obispo

de Barcelona de haver

Ilegado aquí,

x

)

Arxiu Ambaixada d

acostumbradas

Espanya

en

prop la Santa Seu.

esta

Corte ;

Llig. 165,

n.. 23.

se

en

tan

mal

con

estado

de
puso
salud que no ha podido continuar como queria las funciones que debe hazer
de tomar el capelo y hacer las visitas de la Corte ; con que por esta razón los
las formalidades
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Cardenales de la facción de Francia no han tenido ocasión de hacer otros ac
tos acerca de su persona; y ni tampoco me parece
que el Rey Christianissimo
les ha dado nueva orden tocante a este asunto sobre la circuntancia de que
quando las primeras ordenes se dieron, todavia la Francia mantenia la guerra
con el Serior
Arciduque ; y assí haviendo V. M. mandado passar nuevos offi
cios

S. M. C.

,

como

se

digna

avisarme

su real despacho
de 16 de
supongo que las ordenes de S. M. Christianissima llegaran muy en
pues no parece que el Obispo de Barcelona pueda ponerse en estado
de hacer funcción a lo menos por mucho tiempo, mientras todos me dicen
con

en

Enero,
tiempo,

que su estado no es ni para volver en salud ni para vivir mucho tiempo. Por
lo que toca a lo que yo debei é ejecutar, quedo encargado de las ordenes de
V. M. y por su puntual ejecución emperiadas mis grandes obligaciones. Dios

guarde.. .
Despues

de escrita esta, llega a
Enero, la copia de

V. S. de 28 de

juntamente con
despacho del Rey tocante
manos

y haviendo escrito yo sobre lo
por ahora ariadir... Dios Guarde. . . &.

dencia del
ocurre

mis
un

Obispo

de

Barcelona,

la
a

carta

la

mismo,

de

depen
no

me

LXXXI

FELIP V ENVIA AL CARD.
A LLU1S XIV INSTANT A

ACQUAVIVA CÒPIA

DELS OFICIS ENVIATS
ORDENI ALS CARDENALS FRANCESOS
NO RECONEIXIN COM A TAL AL BISBE DE BARCELONA.

QUÈ

Buen Retiro.

D.

Phelipe...
Marqués de

&.

reverendo.

1715.

Aquaviva. . . Haviendo escri
( de que es copia la adjunta)
sobre los officios que de mi orden se han passado con el Rey Christ. mi abue
lo, tocantes a que el Cardenal de la Fremoyelle ni los dern,s de la facción
to

el

)

Arxiu Ambaixada d'

Muy

Març

io

. .

Forci al de Grimaldo

Espanya

prop la Santa Seu.

Cardenal

una

Llig. 278,

carta

n.. 71.
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de Francia

no

instruido de

visitaren al
su

contexto.

Obispo
Y

de

sea...

Barcelona,

os

lo remito para que
a to de Marzo

os

de

&. De Buen Retiro

Yo el

halleis
1715.

Rey.
Manuel de

Elizondo.

'

LXXXII
FELIP V ACUSA AL

CARD.

ACQUAVIVA

HAVER REBUT

LA

SEVA

LLETRA.
Buen Retiro.
D.
vuestra

Phelipe...
carta

del

&
22

Muy

7 Abril 1715.

reverendo...

de Febrero de

este

Aquaviva... Hase recibido
que suponeis que las ordenes

Cardenal
ario

en

del Rey Christianissimo mi abuelo, sobre no visitar los Cardenales de Francia
al Obispo de Barcelona, llegaran muy en tiempo por las razones que exponeis ;
concluyendo con que quedais encargado por lo que a vos toca de executar las
ordenes que en este asumpto que os estan dadas para que no reconozcais por
Cardenal ni visiteis al Obispo de Barcelona. Y sea... &. De Buen Retiro a 7
de Abril de 1715.
Yo el

Rey.
Manuel de

Elizondo.

LXXXIII

.ACQUA

FELIP V ACUSA REBUT D'UNA ALTRA LLETRA DEL CARD.
LI COMUNICAVA QUE ELS CARDENALS AMICS DE
VIVA EN
HAVIEN
REBUT ORDE DE LLUS XIV DE NO VIS1TAR AL
FRANÇA

QUÈ

CARD.

Aranjuez.
D.

Phelipe...

&

Muy...

9

SALA.

Juny

reverendo...

1715.

Cardenal

Aquaviva...

de 23 de Abril de este ario en que decís quedavan
de
la
firmes
el
Cardenal
Fremoylle y los demas de la facción de Francia
ya
Hase recibido

otra carta

) Arxiu Ambaixada d Espanya prop la Santa Seu. Llig. x61, n.. 31.
2) Arxiu Ambaixada d' Espanya prop la Santa Seu. Llig. 163, n.. 38.
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Barcelona, dandose por entendidos de las ordenes
pues referís havian tenido del Rey Cristianissimo mi abuelo en este assumpto,
con
cuyo motivo expressais el mal estado de salud en que quedava ese Prela
do. Y enterado de uno y otro os encargo esteis muy a la mira dc lo que en
en

no

este

visitar al

punto

se

de

Obispo

executasse.

Y

&. De

sea...

Aranjuez,

9 de

Junio

de 1715.

'

LXXXIV
EL CARD.

MARQUES

ACQUAVIVA

COMUNICA AL
MORT DEL CARD. SALA.

Roma. 6
Al

Marqués

Murió el

Phelipe.

de San

Obispo

Juliol

DE S.

FELIPE LA

1715.

A Genova.

de Barcelona

en

esta

setmana, después de haver estado
sin el uso de razón ; y con esto

largo tiempo, por
apoplejia,
Dios ha querido que pueda el Rey provecr aquella iglesia de un Ministro que
mirando al servicio de Dios procure influir en aquello.; naturales amor y obe
diencia a Su Magestad, como lo contrario se podia temer del Prelado defunc
por

causa

to, que

a

tal

costa

hizo

su

de la

fortuna. Dios

guarde...

&.

LXXXV

EL BISBE DE BARCELONA RESUMEIX LA

SEVA ESTADA A MADRID

CRIDAT PER FELIP V.
Fatto formato de
Nel

Monsignore

principio di Marzo dell
Catalogna presentò al Vescovo

'

Vescovo di Barcellona.

1705, D. Francesco Velasco Vice Rè di
di Barcelona un ordine del Rè, spedito per via
anno

) Arxiu Ambaixada d Espanya prop la Santa Seu. Llig. 165, n.. 64.
z) Arxiu Ambaixada d Espanya prop la Santa Seu. Llig. 374, PS. 374 - 75.
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del supremo Consiglio di
segui il Vescovo, e arrivò

Aragona, afinchè si portasse
a
aquella Corte il giorno 5

subito

a

Madrid. Lo
'

es

di Aprile dell
detenuto 16 mesi visitò molte volte i primi Ministri di
quella Corte, e piú frequentemente il Duca di Mont-Alto Consigliere di Stato
e del Gabinetto. In questo mentre, nel mese di Giugno 1706, essendosi avvi
cinato a Madrid il Marchese de las Minas col suo essercito chiedeva e riceveva
nel camino la obedienza dai luoghi piú vicini ; per la quale cosa essendosi in

desimo.

Madrid

Ivi

anno me

essendosi

la

publicata

Burgos, fu attento
Aguilar Presidente, per fargli compli

della Corte per Guadalacara

partenza

il Vescovo in visitare il riferito Conte di

o

sopra il suo viaggio, per recivere le instruzioni e per accertarsi se vi
era alcun ordine circa la persona del Vescovo. Risposegli il
Conte, dopo di ha
ver seco pratticato le
dimostrazioni di stima e di affetto come era solito, con
dirgli che egli era di partenza con tutta la Corte il giorno seguente 21 di Giu
mento

e

gno,

che

la persona del medesimo Vescovo non
haveva notizia fosse uscito ordine alcuno che

tocante

comparso ne
asse al Vescovo
o

si

trovarono
'

( che

quello
nel Regio

era

nelle

obligasse

sue
o

mani

insinu

) dovesse fare. In questo medesimo tempo furono
Palazzo alcuni Grandi di Spagna che col mezzo

Portocarrero Arcivescovo di Toledo rappresentarono alla
M. S. che molti di essi o per mancanza di salute o dei mezzi per far le spe
del Re; che pe
se del
Viaggio era impossibile potessero andare in seguimento
'
rò supplicavano S. M. si degnasse dispensargli da quell obligazione, ed in
dell Eminentissimo

risposta baciarono la mano della M. S. , la quale il
di Giugno parti da Madrid, ed il Cardinal Portocarrero parti imme
per Toledo, ove sin dopo la morte del Rè Carlo 2.°, che Dio abbia,

effetto havendone ricevuta

giorno

21

diatamente
si trovava detenuta la Maestà della

gli

Regina vedova. E il Vescovo di Barcellona
al primo et unico ordine che già
conformandosi
stava,
fu presentato dal Vice-Rè, D. Francesco Velasco, di an

quanto

si é

detto,

del

Corregidore

rimase in

Madrid

da

un

piú

dare

a

di

anno

Madrid.

Passato
col

come

mezzo

suo

al Marchese de las
piazze publiche e nei
za

Minas,

luoghi

giorno

il
e

ma

25 dello

Commisarii,

la Villa di Madrid
solamente dette la obedien

stesso mese,

non

giorni dopo passò a
proclamazione solenne

otto

soliti la

fare
della

nelle strade,
Maestà del

Carlo Terzo per tutti i domini della Corona di Castiglia ; e
si formarono subito i Consigli e Tribunali pel nuovo Dispaccio e Governo co
Col tal novità si grande, il Ves
rrente col nuovo titulo del suo real Nome.
covo si
immediatamente
il
26
dello
stesso mese non solamente a
giorno
portò
nuovo

Regnante

complimentare

in persona il Marchese de las

Minas,

ma

a

sodisfare alla

indispen
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sabile obligazionze di presentarsi col mezzo di una lettera ai piedi della Mesatà
del Re Carlo Terzo, che Dio guardi, il quale haveva già, da 9 mesi conquis

alla

sua obedienza la Città di Barcellona
e tutto il di lui Vesco
forma si mantenne Madrid e il Vescovo in Madrid pii di un
mese, sino a tanto che il giorno 4 di Agosto andando il Vescovo da Madrid
a Alcalà, nella metà del camino reale fu fatto
prigionere da una partita di sol

tato

e

teneva

vado. In

quella

quale dopo fu condotto alla Cittadella di Bayona di Francia,
Capitano Comandante che lo conduceva, 1 ordine publicato in
Madrid dello estragnamento del Vescovo da tutti i Regni e Dominii di Spag
na, cioè della sua espulsione con farlo estraneo dai sudetti Dominii : il quale
dati

a

cavallo,

dalla

notificandogli
ordine

il

havendo

tempo

ne

é

osservato

il Vescovo

già

da

piú

di 5 anni

finiti,

in

tutto

ques

Spagna, ' ne ha tenuto corrispondenza con persona al
cuna dei
Regni di Castiglia. Hor se la delicateza canonica non accorda allo
estragnamento la propietà del nome di esilio per quel che sona pena o castigo
non gli ricuserà 1 essere
una
rigorosissima essecuzione nel politico ed econo
mico ; la quale porta con se la sospensione e cessazione da tutto il commercio
e società civile con la
estato, dal quale tal volta si vale la Sovranità tempora
to

tornato

in

le laicale per non tollerare ne suoi Domini alcune persone eclesiastiche
motivo o pretesto di non turbargli.

con

il

La maggior parte di quanto si è riferito non possono ignorare il Signor
Cardinal Acquaviva e Monsignor Arcivescovo di Damasco ambi Nunzii Aposto
lici in quel tempo e in quella Corte, e i quali non havevanno mancato di

parlare

in

qualche

di Montalto

ca

e

occasione sopra la condotta del Vecovo con i menzionati Du
Conte d' Aguilar Presidenti del Consiglio d' Aragona, i quali
impieghi erano i piú intesi delle dependenze del Vescovo.

per i loro grandi
E se tuttavia si

trovasse
che volesse persuadere vagamente il
gli domandi ( a fin che • si possa spieghare con tutta individualità
sopra quel noto versiculo :
'
Quis, quit, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

x

)

Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. 1o6, fols. x13 r - i x6 r.

contrario
e

se

chiareza )
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LXXXVI
RESUM

SALA,

DEL CARDENAL
L EMPRESONAMENT I ALLIBERACIÓ
FET SEGONS LES LLETRES REBUDES I ENVIADES DE SECRE
TARIA D' ESTAT.
DE

Marzo 1705, che si da segnata N.° r, avvisò Monsi
gnore Arcivescovo Acquaviva Nunzio di Spagna, alla Segretaria di Stato di
aver sicuro riscontro che per ordine del Rè Cattolico
Filippo V. fossero stati
chiamati a Madrid Monsignore Arcivescovo di Sassari in Sardegna e Monsig
Con lettera delli

nore

ii

Vescovo di Barcellona: il

reale nell' amministrazione di

confidenza
cità

verso

la

la Corona

e

primo imputato

di

quella Chiesa ; ed il
d' essersi ingerito in

perturbare
secondo

la

Giurisdizione
di poca
di detta

accusato

controversie

certe

Corte.

regia
rispose a Monsignor Nunzio che Monsignor Arcivescovo di Sassari era
stato precedentemente chiamato a Roma da nostro Signore a giustificarsi di
varie querele avutesi contro la di lui condotta nel governo di quell Chiesa ; e
quanto a la chiamata di Monsignor Vescovo di Barcellona, si scrisse che sti
mava Sua Santità di
poter dissimularla, ogni volta che non si procedesse con
tro detto Prelato ad altro passo piú manifestamente lesivo della Giurisdizione
'
ecclesiastica : incaricandosi a Monsignor Nunzio d invigilare sopra di ciò e di
avvisare quel che si andasse operando, come dalla copia di detta risposta, in
data delli 4 Aprile 1705, che si dà segnata. N.° 2
Si portò Monsignore Vescovo di Barcellona a Madrid, si presentò alle Ma
està Cattoliche, e fu accolta de le medesime con tutte le dimostrazioni di be
neignità e di onore, come si ricava dalle lettere di Monsignor Nunzio in data
delli 8 e 29 di Aprile 1705, le di cui copie si danno segnate. N.° 3.
'
con

Si

Indi a poco tempo fú occupata la Città di Barcellona dalle armi dell Arci
'
duca Carlo d Austria, quale si avançò ancora con le sue truppe a Madrid e
'
constrinse il Rè Felippo V. ad allontanarsene. Mentre 1 Arciduca si trateneva
in Madrid si dubitò che Monsignor Vescovo di Barcellona, Mons. Patriarca del
1

'

Indie,

Mons. Vescovo di

Segovia,

D.

Giovanni Frias

già

sizione ed altri ecclesiastici si mostrassero aderenti al di lui
sendo di là a pochi giorni riuscito a Felippo V. di unire un
con

cui

non

solo

ritirarsi alla volta
clesiastici

sospetti

ricuperò felicemente Madrid,'
di Catalogna, procedette all
'
e

fe

condurli

sotto

ma

sforzò

Fiscale dell

Inqui

Onde

partito.
poderoso
'

ancora
'

'

1

es

essercito

Arciduca

a

arresto de sudetti Prelati et ec
'
buona custodia fuori de Regni di Spagna

e

ritenerli
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prigioneri

frontiere di

nelle

del Signor Cardinale
di Stato in data delli 23
so

segnate. N.° 4.
In questo tempo il

213,

Francia. Di tale essecuzione si ebbe avi
Acquaviva per le lettere da lui scritte alla Secretaria
Agosto e 18 Settembre 1706, le di cui copie, si danno

Signor Cardinale Acquaviva promosso di fresco alla sa
porpora, lasciato il Ministero apostolico, s incaminò a la volta di Roma e
gli succedette nella Nunziatura di Spagna Monsignor Arcivescovo Zondodari,
che già si trovava in quella Corte, speditovi alcuni anni
prima con titulo di
Nunzio Straordinario per introdurre trattati di
pace tra quella Corona e la Ca
sa di Austria. Ordinò
per tanto Sua Santità strettamente per Segretaria di Stato
al medesimo Mons. Zondodari di far querele
appresso il Rè Cattolico e suoi
Ministri sopra 1 espulsione de' sopradetti Prelati et ecclesiastici e di fare
premu
rosa instanza, che la
cognizione della causa de' medesimi fosse rimessa al giudizio
della Santa Sede come conveniva. Si ebbero da detto Monsignor Nunzio le
rispos
te che si danno in copia segnate N.° 5, e non dimeno
gli fu replicato il mede
simo ordine per Segretaria di Stato, come dalla copia di lettera, che si dà
seg
nata N.° 6.
Riusci poi felicemente a Mons. Nunzio Zondodari di ottenere dalla
cra

zia

e

pietà

segnati

in

del

Rè Cattolico che li

giusti

sudetti Prelati

et

ecclesiastici

fossero

con

del
diede

Papa, quale gli avebbe fatti trasportare e custodire in
conto alla Segretaria di Stato per sua lettera delli 28 Set
Avignone, e ne
tembre 1706, la cui copia si da segnata N.° 7.
Fu da Sua Santità lodata la condotta di Mons. Zondodari, e gli fu incari
mano

d' insistere dal canto suo per 1 effetiva e sollecita consegna de' medesimi
Prelati et ecclesiastici, con lettera di Segretaria di Stato in data delli 16 No
vembre detto, la di cui copia si pone segnata N. 8.
cato

E sotto il medesimo giorno f anco scritto a Mons. Cusani Nunzio in Fran
cia che accudisse appresso il Rè Christianissimo alla consegna de' susdetti Pre
lati et ecclesiastici. e la ricevesse in nome di Sua Santità e in oltre si
prendesse
cura di fargli trasportare in
Avignone, a cui si sarebbero dati gli ordini oppor
tuni, come apparisce dalla lettera di Segretaria di Stato scritta a detto Mons. Cus
sani, la di cui copia si da segnata N.° 9.
In

Mons.

Nunzio in

Spagna che il Consiglio di Castiglia, se
meglio, 1 abuso introdotto in quei regni contto
e giudicati
estranei, per suo decretto delli 25 di Otto
bre aveva commesso al Governatore di
Segovia il secuestro de' beni patrimo
niali e della mensa di Mons. Vescovo e che egli per conservare il diritto della
tanto avisò

guendo la pratica, o
quelli che sono fatti

per dir
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ordinato che si ponesse altro secuestro simile
dalli Ministri del tribunale della Nunziatura, e dagli Avvocati della medesima
si formasse una scrittura in difesa della inmunità ecclesiastica. come dalla let
tera di detto Mons. Nunzio in data delli 23 Ottobre 1706 che si da in copia

giurisdizione ecclesiastica,

aveva

N.° 10.
Fii udito di Sua Santità con
tato della Potestà laicale e fe

segnata

adoperasse
nato

con

secuestro

cosi grave atten
rispondere al medesimo Mons. Nunzio che si
tutta la maggior efficacia per far prontamente rimovere 1 accen
delli beni ecclesiastici e Patrimoniali del sopradetto Prelato per

reintegrazione
Segretaria di Stato in
dovuta
N.°

della lesa
data

pari

ammirazione

immunità

delli 15

e

disgusto

ecclesiastica,

un

comme

dalla lettera di

Gennaio 1707 che si da in

copia

segnata

11.

le di cui copie si danno segnate N.° 12 andò
Zondodari
le instanze che aveva fatte et incesante
significando
mente faceva cosi appresso il Rè Cattolico e li suoi Ministri, come anco ap
presso 1 Ambasciatore di Francia residente in Madrid per sollecitare 1 attuale
Con altre

cinque lettere,

Mons. Nunzio

consegna de Prelati et eccleciastici Spagnoli trattenuti in Francia in mano di
Sua Santità; e per Segretaria di Stato fii sempre inculcato al medesimo Mons.
Nunzio d' insistere indefesamente sopra 1 adempimento della promesare gia per
accennata consegna, come risulta da tre lettere che si danno in copie segna
te

N.°

13.
Et avendo Mons. Nunzio avvisato che il Rè Cattolico gl' aveva nouvamen
te confermata la Sua intenzione di far consegnare detti Prelati et ecclesiastici
al Papa; gli ffi risposto che Sua Santità desiderava d' udirla quanto prima ef
fetuata ; e non intendeva di ricevere li medesimi Prelati et ecleciastici per
in forma di secuestro in qualque carcere, ma voleva che
libertà
dovessero
per tutta quella Città ; impegnandosi di farli solamente
guardare, accioche non uscissero della medesima e non in altra maniera, e
che per ciò egli se ne dichiarasse apertamente con chi giudicava opportuno,
lettera di Segretaria di Stato in data delli 22 di Gennaro 1707,
come dalla
che si da in copia segnata N.° 14.
Uditosi per lettere di Mons. Nunzio di Spagna, che il Rè Cattolico aveva
in mano
già dato 1 ordine per la consegna de Vescovi et eccleciastici ritenuti
di Sua Santità, ma che quei regii Ministri mostravano poca disposizione a
fatti sopra li beni patrimoniall e della Mensa di Mons.
rimovere li
ritenerli in

Avignone

avere

Vescovo di

sequestri
Segovia,

net, Confessore

di

e

Ambasciatore di Francia e dal P. Rubi
Maestà Cattolica, si allegavano li pretesi stili della

che dal

sua

Signor
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risposto

al medesimo

la rimozione di detto

Signor. Nunzio,
sequestro

con

che
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insistesse

li motivi

partico

suggeriti nella lettera de oegretaria di otato delli 5 Fe
braio 1707 la cui copia si da segnata N.. 15.
E il medesimo ordine li fii replicato sotto li 12 di Aprile detto in termi
ni generali, cioè per la rimozione de tutti li sequestri fatti dall' autorità laicale
tanto sopra li beni patrimoniali e della Mensa di Mons. Vescovo di Segovia
quanto anco sopra quelli di tutti gl altri Prelati espulsi ; e gli fi di piú inca
ricato che sollecitasse li medesimi Prelati et altri ecclesiastici ad intrapendere
speditamente e senza veruna dilazione li loro viaggio alla volta di Avignone
per ivi trattenersi a disposizione di Sua Santità, secondo il concerto fattosene,
con

Sua Maestà

Cattolica

et

anco

col Rè

Christianissimo,

dalla

come

lettere

di Stato, la cui copia si da asegnata N.° 16.
Ottene finalmente Mons. Nunzio dal Rè Cattolico nel di 3 d' Aprile detto,
il desiderato decreto per la rivocazione de sequestri fatti sopra li beni patri
moniali e delle mense de' Vescovi, come anche di tutti gl' altri ecclesiastici
di

Segretaria

Spagnoli espulsi, e ne mandò copia alla Segretaria
delli 11 di Aprile detto che si pone segnata N.° 17

di Stato

con

sua

lettera

Furone altresi rilasciati in questo tempo dalle forteze di Bajona e di S.
Giovanni Piè di Porto in cui si ritenevano li sopradetti Prelati et ecclesiastici
spagnoli ; cioè : Mons. Patriarca delle Indie, Mons. Vescovo di Segovia, Mons.
Vescovo di Barcellona, e D. Giovanni Fernando Frias, e condotti in Avigno
tratenutti da quel Mons. Vice-Legato, Salviati a
ne dove furono ricevuti e
il precedente concerto fattosi con le due Coro
del
secondo
Papa,
disposizione
ne.

li sudetti Prelati et ecclesiastici supplicarono vivamente Sua
Santità a tener modo che fossero loro rimesse le rendite• de loro Vescovati e
Benefizii di Spagna, acciochè potessero decentemente sostentarsi in quella Cit
tà. oi scrissero perciò dalla Segretaria di Stato in díversi tempi sopra questo
Giunti

proposito

colà,

varie lettere

a

Mons.

Nunzio di cui si

danno

sette

copie

segnate

N.° i8.
Sua Santità, eccitata dal suo singolarissino zelo, di
procurare
ogni vigore la totale liberazione de' Vescovi e altri ecclesiastici
ritenuti in Avignone affinche venisse interamente e sensa verun indugio reinte
grata 1 immunità ecclesiastica, e fè darne piú ordini a Mons. Nunzio per
di Stato, una di quali si da in copia di lettera segnata N.° 19.
Non lasciò

trattando

con

Segretaria
Mossa

poi

dalle

particolare

instanze di Mons. Vescovo di

Segovia,

che

piú
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degli

altri desiderava di

tornare

alla

sua

Chiesa,

Sua Santità ordinò

a

Mons

Nunzio d insistere appresso del Rè Cattolico per il ritorno di detto Prelato
alla sua residenza, come dalla lettera di Segretaria di Stato in data delli
Desembre 1707, che si da in copia segnata N.° 20.
Et essendo seguita poco tempo doppo in Avignone la
Patriarca dell'
fú da

Indie,

Sua Santità

lettera delli
Riusci

che reco

replicato

1708,

Marzo

10

poco spavento
medesimo ordine

non

il

a

Mons.

Nunzio

N.°

Segovia,

con

altra

21.

inespugnabile renitenza incontratasi
nel Rè Cattolico e ne' suoi Ministri di permettere a quel Prelato il ritorno
in Spagna, come dalla risposta di Mons. Nunzio in data delli 9 Luglio e delli
5 Novembre 1708, che si danno in copie segnate N.° 22.
però

infrutuoso 1 uffizio

Mons. Vescovo di

a

copia segnata

che si da in

di Mons.

morte

per

1

Si ristrinse per tanto il Papa a chiedere che almeno si consentisse al ritor
sua chiesa,
no di Mons. Vescovo di Barcellona alla
giachè per essere quella
città in quel tempo sotto il dominio dell' Arciduca d' Austria, non poteva il
medesimo Prelato

noucere

a

gl' interessi

piú

di Sua Maestà Cattolica

di

quel

gli
dimoravanno, per Segretaria
Mons. Nunzio di promovere questa instanza, come dalla lettera in
data delli 2 Agosto 1708, la cui copia si da segnata N.° 23.
Anche 1 accennata instanza fú ricusata dal Rè Cattolico con non poca
che le
ordinò

nuocessero

tutti

di Stato

e

a

amarezza

di Sua

Santità, quale pensò poi

Segovia di trasferirsi
informata Sua Maestà
zione,
1708,

altri che ivi

come

a

Roma

e

di permettere a Mons. Vescovo di
fe' incaricare a Mons. Nunzio di rendere
acciochè non le giungesse nuova tale risolu

Cattolica,
Segretaria di
copia segnata N.° 24.

dalla lettera di

che si da in

Stato

Con

pari durezza fú intesa altresi questa
Cattolico, come avvisó Mons. Nunzio, a cui

in data

delli

determinazione del
Sua Santità fe

i

Decembre

Papa

rispondere

dal

Rè
li

sotto

9 di Marzo 1709, come nella lettera di cui si da copia segnata N.° 28.
Ma non fi permesso a detto Prelato di proseguire il maneggio di tal affa
re, perchè in questo tempo essendo stata Sua Santità costreta a promettere la
ricoguizione dell' Arciduca Carlo per Rè di Spagna dalle note violenze dell'

Imperiali,

che

a

ció la forzarono sino

piantare gran
ecclesiastico, e con
con

pe a quartieri d' inverno nello Stato
Roma medesima ; il Rè Filippo subito che

ebbe

parte delle loro trup
minacciare d' invadere
notizia della promessa di

ricognizione, ancorchè dovesse farsi secondo le torme canoniche, e sen
alcun suo pregiudizio, nel mese di Maggio 1709 fè expellere violentemente

detta
za

Mons. Nunzio di Madrid

e

acompagnarlo

da buona

scorta

di soldati fuori

de'
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egli si portà a dirittura a Avignone, et ivi
propria residenza.
Non fú con tutto ciò abandonato da oua oantità il negoziato della libera
zione de' sudetti Vescovi di Barcellona e di oegovia e del loro ritorno alle
proprie chiese ; e giachè per la mentovata ejezzione di Mons. Nunzio restava
interroto il comercio con la Corte di Spagna, fè trattare con indefessa solleci
Si scrissero sopra di ciò infinite lettere
tudine l affare in quella di Francia.
a Mons. Nunzio di
a Mons. Nunzio Zondodari, e a Mons. Vice-Legato
Parigi,
d' Avignone, e si tratò ancora incessantemente con li ministri di Francia e
Spagna residenti in Roma.
Riusci però vano et infruttuoso il meneggio pontificio per 1 inflessibile
domini di quella Corona, ond
d' ordine del Pontefice fermò la

delle Corone ; onde furono necessitati li sudetti Prelati di continua
soggiorno in Avignone sino all' anno 1712, in cui stabilitasi final
mente nel Congresso di Utrecht la pace tra li Principi guerreggianti, il Rè
Cattolico Filippo V. fè' intendere al Papa, per biglieto di Mons. Molines suo

ripugnanza
re

il loro

Ministro in Roma scritto al

Signor Cardinale Corradini

in data delli 15 No
di Sua Maestà

vembre, che si da in copia segnato N.° 26, che per conto
poteva ogni volta che gli fosse piacciuto, liberare li Vescovi
di

di Barcellona

e

Segovia.

Comandò per tanto Sua Santità a
partecipasse alli medesimi Vescovi la
insieme notificasse loro alcune
che seguisse la loro liberazione,

Mons.

Vice-Legato

pontificia

formalità,

con

le

d'

Avignone,

che

liberarli, ma
altremente, voleva

resoluzione di

quali

e non

tempo prescrisse a Mons. Vice-Le
formalità
come
dalla
lettera di Segretaria di Stato
divisate,
gato le
apparisce
in data delli 19 novembre 1712 che si da in copia segnata N.° 27.
Avvisò Mons. Vice-Legato di haver ricevuto e prontamente eseguito il su
e

nello

stesso

sua
lettera in data delli 14 Desembre detto, che si pone in
N.°
e
28, unitamente mandò le copie autentiche de' Memoriali a
copia segnata
lui presentati secondo la mente pontificia dalli predetti Vescovi, e de' decreti
da lui fatti in piè di ciascheduno di essi, che si danno annessi in copie sempli

detto ordine

con

ci segnate N.. 29.
Mandò in oltre le lettere che dalli medesimi Vescovi si scrissero a Sua San
tità et al Signor Cardinale Paulucci in rigraziamento della ricevuta libertà, sot
to li i i Decembre detto, le di cui copie si danno segnate N.° 30.
Et avendo li medesimi Prelati desiderato li passaporti del Rè Christianissi
mo ad effetto di
poter liberamente transitare per la Francia senza pericolo d' im

pedimento

in ocasione di

tornarsene

alle loro

chiese, anche questi

furono loro
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procurati

dalla

del Papa per mezzo di Mons. Bentivoglo Nunzio in
lettere
delli 9 e delli 30 di Gennaio 1713 diede conto al
Parigi,
la Segretaria di Stato di aver ottenuti e trasmessi a Mons.
Vice-Legato d A
vignone ambidue li sudetti passaporti, come si vede nelle copie di dette lettere
che si danno segnate N.° 31.
che

benignità

con

sue

Mons. Vescvo di Segovia s' incaminò subito alla volta di Spagna per resti
tuirse alla sua chiesa, ma quello di Barcellona si trattene piú lungo tempo in
Avignone, d' onde scrisse al Signore Cardinale Paulucci e gli mandò copia au
tentica del Pasaporto di Francia ottenuto per mezzo di Mons. Nunzio Bentivo

glio

;

ringraziando

il Papa quanto Sua Eminenza del favore
lettera in data delli 25 Gennaio 1713, che si da

nuovamente tanto

ricevutto,
in copia segnata N.° 32.
Dovette poi il medesimo
che pochi giorni doppo, cioè
come

dalla di lui

Prelato

sospendere

il

a Barcellona
per
di 30 di Gennaio det
to, fü da Sua Santità dichiarato Cardinale ; alla qual dignità ad instanza di Carlo
Terzo divenuto Imperatore era già stato promosso nel Consistoro tenuto li 18
Maggio 1712, ma per giusti motivi era stato di Sua Santità riservato in petto ;
onde per questa novità continuò il proprio soggiorno in Avignone, dove da Sua
Santità nel mese di Marzo detto gli fii mandata la berretta cardinalizia qer 1 A

bate Ottavio

Gasparini.

nale Benedetto
anno,

del

ma

Papa,

Sala,

stato

a

di

assistere ad alcuna

mesi doppo il
vita mortale.

suo

Consistoro

Determinò

di venire

in sí cattivo
ne

nel

arrivo,

poi

Roma

sanità,

il
e

vi

che

Cappella

o

suo

tenuto

ritorno

nel

medesimo Signore, chiamato Cardi
giunse nell' autunno del medesimo
non
potè mai andare all' audienza
altra funzione Cardinalicia, e pochi

terminò finalmente in detta città il

corso

di questa

LXXXVII

RELAZIONE DEL

FATTO DELLE MASCARE
IL

La

sera

tizia della

io

FEBRARO

OCORSO IN

AVIGNONE

1713.

del 7 di Febraro 1713, arrivarono inv Aignone li corrieri con la no
promozione del Signor Cadinale Sala Vescovo di Barcellona; e come

) Arxiu Vaticà. Fons Albani, Vol loo, fols. 12 r. - 21 r.

4,
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primo luogo
la

quentato

casa

e
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di

Urba

havevano fre

maggiormente.

col suo marito ha dato varie providenze nella medesisma casa; e
tra le fineze fatte a S. E., li fece comparire nella Carnera delle udienze il di
lui ritratto con 1 abito rosso cardinalizio. Queste visite sona pratticate in Avi
gnone ; ne quelle ricevute di S. E. hanno havuto giamai ne pure una minima
E la

prima

nota.

Signor de Irago ha una casa in affitto vicino alla propria del Signor di
Maligiae ove ha tenuto il ballo, la spesa del quale si partiva tra alcuni cavali
eri giovani suoi amici. 11 Signor cavaliere di Costebelle lo tenne la sera del
venerdi, so Febraro detto, e il Signor di Rosset da Vorrea, uno di quelli, fi
invitato a convitare Mons. Vice-Legato Salviati, il quale non accettò r invitto
11

per
lla

essere

guarda,

sua

di

giorno

venerdi,

acció che

persone, oltre le dame e
Nel calore de la festa,

ma

la

sera

concesse

al cavaliere alcuni svizeri del

fusse

regolato il
opera di questi
cavalieri convitati che fecero una gran
con

concorso

delle

cena.

publica voce, conparvero quatro masche
da donna rossa, con una specie di guitto
ne largo a righe bianche e rosse che le dame tengono nel letto, sopra del quale
haveva un guarnello della medesima robba, e nella testa havea il berretto ros
so di
panno che cadeva su le tempia e su le orechie quasi come lo porta S. E.,
berretta rossa parimente di panno, fatta alla moda di quelle delli
e haveva la
di Francia che in Avignone portano i piccoli chierici del coro della Me

re.

Una

era

preti
tropolitana

vestita

con

secondo

una

la

sottana

Le altre due erano vestite da dame che fingevano le
dette due contesse et erano a li lati del suposto Cardinale che loro dava le ma
ni. Si vestirono le dette maschere nella casa del Signor di Marigiae. La prima
si rapresentava dal figlio dello stesso, la seconda della prima delle dette contes
e

Collegiate.

Signor di Gaumon, la terza dal Signor di Rochefort e la quarta dal Sig
Nel tempo
nor Abbate Village, Signori tutti maggiori delF età di ventiun anno.
che questi si vestivano, da una persona in secreto ne fú avvertito Mons. Vice
Legato, ma questi non hebbe 1 avertezza ( ? ) di prender pronte risoluzione per
impedirla.
Stando dunque le dette maschere nella sala del ballo, la prima contraface
Cardinale Sala e cominció a dire alle suppos
va la voce et i gesti del Signor
se, dal

Contesse : "Je,
Altre cose per lo
te

e

altri

gesti

je vuos le dit, Contesses, que je serois Cardinal; je, je," &.
espazio considerabile in cui si fose questa scena si dissero,

si fecero delli inconsiderati

giovani

per deridere

e

denorate li loro

ANALECTA MONTSERRATENSIA

220

rappresentati.

11 sabbato, II, si cominciò a spargere per la città la nuova, e la
domenica seguente si seppe dal Signor Cardinaie Zondodari, dal
quale non si
fece demostrazione alcuna in tutto quel giorno ne nel
seguente. E come dalla
parte del

governo

ne

da

quella

del

Signor

Cardinale Sala si faceva alcun

mo

vimento; pratticando publicamente li quatro cavalieri secondo il loro solito per
la città, ove la domenica nelle adunanze piú grandi, come in
quella della Sig
nora di Villafranca, e nelle
medesime piazze si era divulgata questa nuova;
il Signor Cardinale Zondodari chiamò a se D. Cristofano Cavarol,
primo fami
liare
S. E.

confessore del

Signor

Cardinale Sala al cuale disse di far cosapevole
La mattina del 14, assai per tempo il
Signor
Cardinale Zondodari si vidde comparire il Signor Brantes il
quale racontò il
caso all E. S. e
senza
spiegare alcuna commissione lo richiese infine del suo
parere, forse per insinuarlo a Mons. Vice-Legato e disse che se la cosa non
fosse stata giudicata per una bagatella, S. S. Illma. sarebbe venuto all' esilio
e

,

perchè ignorava

il

caso.

delli mascherati dalla città d'
sere

neva essere

alcuna

ma

Sparse
la

Avignone. 11 Signor Cardinale rispose di non es
fosse pubblica, e secondo tal voce non suppo
bagatella; per lo quale disse non era in stato di fare insinuazione

informato, benche
una

di

la

cosa

vedre ciò che si sarebbe operato.
Vice-Legato la voce che il Signor Cardinale Zondodari trattava
bagatella; ma havendo per altra parte ancora saputo che S. E.

stare a

Mons.

per una
l' haveva per

cosa

tale, dette ordine al Signore Dautan, Capitano delli Cavalli
d' intimare subito alli mascherati per il giorno sequente P essilio della cit
come fú
esseguito. 11 Signor di Caumon andò a Carpentras e
altre trè a

non

leggeri
tà,

Villa

Nuova;

gli

nel passare con la solita gran barca il Rodano il Signor di Me
medesimo
e
ligeae
gli altri spiegarono il caso suddetto al P. Potiers sacerdote
delli Domenicani. Mons. Vice-legato non poteva
ignorarlo sin dal principio,
mentre vi furono presenti due suoi
familiari : il Signor Orazio Miniati suo
e

Maestro di Casa

cameriere. Sua S. Illma. mostrò di venire di ma..
alli suoi amici che spargono lo voci per la cit
lavoglia questa risoluzione;
tà disse eserne la causa il
contegno del Signor Cardinale Zondodari.
11 Signor Dautan la mattina del mercoldi i5 detto,
per parte di Mons. Vi
e

Massoni

a

suo

et

ce-Legato dette

al Cardinale Zondodari la notizzia dell' essilio, e poi come da
discorrere
del caso. Disse che il Signor di Caumon non era della
passò
che
1
abito
non
era da Cardinale e non
partita,
sapeva quali fossero state le pa
role delle maschere, ma se alcune d' esse havessero offeso la persona del Cardi
nale Sala e la sua porpora, che se 1 Eminentissimo Zondodari havesse motivato
se

qualche

a

mezzo

termine

o

qualsisia castigo,

da

Mons.

Vice-Legato

si

sarebbe
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abraccíato per dar fine all affare. Rispose Sua Eminenza al Signor
Dautan pregandolo a ringraziare Mons. Vice-Legato della notizia, et a lui disse
che non mancavano a Mons. Ministri di toga e di spada che poteva ben in

prontamente

formarsi

consigliarlo;

e

che nel

ma

caso

fusse

stata

Porpora,

offessa la

in tali

Sua E.

le

gran dispiacere, perchè
riparazioni
sempre inferiori al delitto. Disse però che di 68 parti non
havendo egli che una, non potrebbe arbitrare solo come havrebbe desiderato
a favore delle
famiglie di quei Signori per rispettare come doveva maggior
Passò di poi il Signor Dautan a far lo stesso offi
mente il Sacro Collegio.
cio col Signor Cardinale Sala che solamente due hore prima haveva saputo
havrebbe

ne

provato

un

cose

sono

piú grandi,

anche

la Sua Eminenza si contenne quasi come il Signor Cardinale Zon
dodari, aggiugendo che lui perdonava la offesa e 1 offeriva alli piedi del Santo
La sera il Signor Dautan tornò di commissione dall Eminentissi
Crocefisso.
Zondodari dicendo che lo pregava di trovare
mo Sala, dal Signor Cardinale
il

caso

e

il modo di subire

gli

cosa

questo affare,

pareva
tropo
Mons. Vescovo di

difficile,

ma

Cavaglione

e

S. E.

rispose

che

essendo

tanto

publico

che vi haberebbe pensato.
la mattina del giovedi 16

detto, disse al
Signor Dautan, et aggiunse

quasi lo stesso che il
si
Collegio sarebbe dato per ben servito di ciò che il Sig
fuoco grande che si accen
nor Cardinale haverebbe risoluto per terminar un
nella
Città
tra
le
delli
offesi
e
delli
offensori
deva
; che havendo fatto
famiglie
Signor
che

Cardinale Zondodari

tutto

il Sacro

a S. E.
sperava che l E. S. gli have
in fine di formare un fatto
proponeva
generosamente
contrario a quello che la publica voce haveva sparso. Si contenne il Signor
Cardinale nella risposta secondo i termini dell' antecedente al Signor Dautan,

la città

tante

dimostazioni di

rebbe corrisposto

e

di

pin

rispetto
e

disse che si riconosceva per la clementisima bontà di nostro Signore
apostolato, e che però non sperasse che egli potesse arbitrare

il minimo dell'
in tale materia.

Supponeva S. E. essere i mascherati esenti di una grave pre
meditata malizia, ma debitori di una inconsiderata leggerezza ; e che egli ha
verebbe havuto sempre un granp iacere nell' adoperarsi in tutto ciò che fusse
di vantaggio della città per corrispondere a tante finezze ricevute della mede
sima, sempre però dentro il termine del giusto e del honesto et intanto vo

qualche migliore sentimento di S. S. Illma.
delli
mascherati nello stesso giorno furono dalli due
Signori congiunti
Eminentissimi.
Cioè per il Signor di Coumon, il Signor de la Ruoyere il
Signor di Fortiat et il Signor Sade ; per il Signor di Rochefort, il Signor di
lentiere haverebbe inteso
I

Velleron,

e

per il

Signor

di

Maliginae

il

Signor

di Iavon

et

il

Signor

Guion.
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Esposero che per la
erano per
supplicare
mai

città si era aggravato il caso
della protezione 1 EE. loro
dalle medesime alla devozione

delle maschere,
e

per

e

però

accertarli che

essi
si

non

e
rispetto dovuto alla Sacra
alle
al
Cardinale
Zondodari che quel
Porpora
persone et, aggiunsero
Signor
le non supposero di offendere 1 abito cardinalizio che in realtà non havevano,
ne la
propora del Signor Cardinale Sala; al che r EE. loro risposero cortesmen
era

mancato
et

te

nelle generali.
11 P. Inquisitore d

Avignon è andato fornando processo dell' occorso e
forse
ha
dato
occasione
a Mons.
questo
Vice-Legato di pensare al suo, per la
confezione del quale se gli opponeva il parere del Signor Rettore di Carpen
tas e deloignor suo Auditore generale interino.
Conparvero in tanto varii ca
valieri dalli detti Eminentissimi esplicandosi ognuno secondo le proprie inten
zioni.

Signor Cardinale Sala si portò dal Signor Cardinale Zondodari il 71
detto e spiegó a S. E. il profondo del dolore che lo affliggeva per il caso
occorso e per essergli occultato sino alla mattina del i 5 detto, disse, non os
tante la publica voce, che non si era
posto in burla dalli mascherati che il
francese
che
fà
malamente ; che punto si era offesa la porpora ne
parlar
egli
in gesti, ne in parole ne in abiti; e conchiuse che egli non tanto haveva per
donato a quello che havesse potuto offendere la sua persona; ma dando a
intendere il gran pregiudizio che a lui portarebbe questo caso, con la piii
11

gran premura ricorreva a S. E; acciò come prattico delle cose di Roma, del
Ministero e del Governo, trovasse qualche spediente per soffocarlo. Lui intan
essersi espresso publicamente che di ciò non haverebbe scritto a veruno e
cosi desiderava facessero gli altri o almeno che si riguardasse alla sua stima
e . . . a
quella della Sacra porpora. Rispose il Signor Cardinale a Sua Emi
to

nenza

che

rosità

della

haberebbe

quale
publico

si

giamai

edificava,

supposto altrimenti della sua christiana gene
che haverebbe goduto non fusse vero un fatto

per le grandi conseguenze che apportarebbe ; et in fine che
cordialissimamente
la sua tristeza e che in quanto a lui fusse possibi
compativa
le haverebbe fatto tutto ciò che havesse potuto consolare S. E. e convenire
alla sua fama et al suo decororo.
reso

cosi

non

Mons.
seguente il

Vice-Legato la mattina del
Signor Cardinal Zondodari

i8 fú
in

convitare a pranzo pel giorno
sequela di che haveva fatto settima
a

sono, e S. E. le disse che se si fusse sentito nella notte seguente meglio
che nella passata haverebbe accettato 1 invito.
Si sparse per la città che S.
E. non sarebbe andato al desinare per il quale tra gli altri erano invitati
ne
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Mons. Vescovo di Cavaglione. Di poi Mons. Vice-Legato
discorrere della ma.teria nella quale usci in varie proposizioni delle

Mons. Arcivescovo

passò

A

e

quali nella medesima sessione si
Egli significò a S. E. che la sera

ripigliava

con

di haverle dette.
dato ordine al fiscale

dispiacere

antecedente haveva

di fare avanti di lui medesimo il processo informativo, che la mattina seguen
te
haverebbe inviato pel detto Fiscale a S. E. e supponeva certamente che
sarebbe risultata la innocenza delli mascherati ; disse che il Signor di Brantes
meglio informato come testis de auditu, haveva modato il suo raconto, e che
la

voce

della città si

era

fondata nel discorso fatto

tra

li mascherati allora che

hebbe effetto. Ritoccò
Maligiae, quale
a S. E. le cose
dettegli dal Signor di Brantes e dal Signor Dautan per i quali
e per altri egli
haveva procurato di sapere gli ordini, il consiglio o il parere
di S. E., non curando quello del Signor. Cardinale Sala forse perche egli
supponeva ofesso S. E. nella persona, e perche lo trovava per la grande affli
zione in un correlativo imbarazzo.
Mons. in fine mostrò sentimento al Signor
Cardinale perchè S. E. non gli havesse inviato a dire qualche cosa e non si
fusse spiegato piú chiaramente con i Signori Dautan e Brantes, dicendo che
la guirisdizione era di S. E. e che spetava alla medesima di regolare S. S.
si mascheravano in

casa

il

discorso

non

d approvare le sue opperazioni.
11 Signor Cardinale rispose che volentieri haverebbe atteso la relazione del
fiscale, e che era di tal peso 1 estima e la confidenza che di lui haveva, che
Illma.

e

di ricognoscere il proscesso. Disaprovó S. E. che Mons. in
havesse
mancato anche alla confidenza che egli deve, sin dal tem
questa parte
che
è
è per la buona corris
stato seco nel Seminario Tolomei a Siena,
po
pondenza che passa tra le due famiglie, mentre da parte sua non haveva ha
vuto altro avviso che la notizia dello sfratto dato a quei Signori ; e che non
si sarebbe

astenuto

altrimenti alli due suoi soggetti, perchèil Signor Dautan sapeva
amico del Signor di Coumon et il Signor di Brantes del Signor
di Marigiae. Aggiunse in fine S. E. che il governo della città era a lui
fidato della Santità di nostro Signore, che lui faceva bene a giustificare il
fatto o per via di processo o per via di deposizione da porsi a parte, e che
si

era

essere

spiegato

stato

secondo il

risultato,

S. E. haverebbe significato a lui il suo parere.
Bertozzi
Maestro di Camera di Monsignore et il Signor Ilari Fis
Signor
cale della Legazione la mattina del 19 da parte di S. S. Illma. furono dal
Signor Cardinale Zondodari, e il primo lo richiese di come haveva passato la
notte ; e S. E. lo pregd
di trattenersi sin che egli havesse separatamente
con il secondo.
Questo fece a lui relazione del processo dal quale
parlato
11
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apparisce 1 abito delle maschere nella forma descrit
prima per essere stato .di fondo rosso a fori neri.
Che tutte entrarono in confuso, e che non si dissero ne si facessero cose
indicanti il Signor Cardinale Sala, anzi che la detta prima maschera a uno
delli astanti che disse essere un Cardinale, rispondesse no essere tale ma un
chierico di coro che qui dicono un Infante di coro. Rappresentò ancora il
per 12 testimonii de visu
ta fuorche la sottana della

Signor
le

sue

Fiscale

S. E. che Mons.
che del risultato

diligenze
al Signor

commesse

il

a

piacere

Vice-Legato.
del

detto

sodisffatto non meno del
11 oignor Cardinale
processo.
era

Fiscale di ringraziare Mons. Vice-Legato e di mostrarle
havuto che non fusse vero quel tanto si era sparso nella città.

Disse di poi al Signor Bertozzi che
con
soddisffazione sarebbe andato

egli
a

haveva passato bene la notte
da Mons. Vice-Legato.

desinare

e

che

Cosi

fece S. E. nel mezzo giorno in cui confermò lo stesso a Mons. Vice-Legato
e
dopo il pranzo andò a visitare il Signor Cardinale Sala per congratularsi
a
S. E. 1 attendere
seco di quanto a lui spettava, non essendo parso bene
Sua Eminenza nel Palazzo Apostolico, come haverebbe desiderato Monsignore
sudetto ; il quale però senza perdimento di tempo fu a trovare 1 EE. loro
per richiedere il loro comandi o il loro consiglio. 11 Signor Cardinali Zon
dodari rimesse la parola al Signor Cardinale Sala e questo li riportò all E. S.
Gradi all' ora il signor Cardinale Zondodari a Mons. Vice-Legato le sue at
tenzioni, collaudò la christiana generosità del Signor Cardinale Sala nel rimet
tere le pretese offese et havendo di nuovo inteso da Mons. essere egli sodis
ffatto delle sue diligenze e del suo processo per accertarsi della inocenza del
li
; rispose S. E. che non vi era pin luogo di parlare di pena o

delli medesimi onde per la sua parte stimava che
havesse le mani liberi per usare della sua solita galanteria.
'
dunque revocò lo fatto e diede fine all' affare.

grazia

)

Arxiu Vaticà. Fons

Albani, Vol. 40, fols. 97 v. - rot v.

Mons.

Vice-Legato

Mons.

Vice-Legato

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT
PER

JOSEP

EN

COLOMINES I ROCA
AMB

LA

COL'LABORACIÓ DE

DOM BEDA M.. ESPONA

Introducció

la muntanya santa de la nostra nacionalitat,
s aixeca formosa, alterosa i ferma al cor mateix de Cata
Per ella hi han passat i viscut totes les

MONTSERRAT,

lunya.
han poblat aquesta

generacions

que

beneïda.
A més d' ésser l' altar de la Pàtria per on desfila en verdade
ra processó
tot un
poble en continu pelegrinatge, les meravelles
que enclou la muntanya han sigut base de minuciosos estudis en
tots els ordres del saber humà.
terra

La geologia, la paleontologia, la
geogénia, la botànica i ento
mologia han sigut estudiades i discutides per savis de tots els

països.

La

espeleologia

també és

una

de les branques que ha

especial atenció per ses belles coves i pregons avencs.
Quant a la història, des de l' època romana que s' hi suposa
l' emplaçament d' un temple, fins a r actualitat; la literatura
que
ha produït ocupa un dels llocs preferents en la nostra cultura.
merescut

Nostres poetes i literats han
tradicions.
15

cantat

ses

belleses i descrit les

seves
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la història general de la Muntanya:
la Prehistòria. Aqueil indret, per la seva configuració atraient,
d un riu cauda
per la seva situació aillada i dominant, vorejada
lós, amb les seves cingleres inaccessibles poblades de baumes i
i caça que tenia d' existir en els
la seva exuberant

Quedava, però,

me

buit

en

vegetació

coves,

temps

un

prehistòrics,

havia de constituir per força el palau de 1 ho

primitiu.

Tot i així la Muntanya restava
ja s' havia forjat una creença molt
no existien restes prehistòriques.
Amb tot la Rda. comunitat que

explorar, i sembla que
general de què a Montserrat
sense

tant

d' interès

amostra

per

tot

el que es refereix a la muntanya, cregué convenient fer una explo
ració metòdica amb personal tècnic adreçant-se a la Secció Histó
rico-Arqueológica de 1 Institut d' Estudis Catalans, la qual confià
la investigació al que subscriu.
Pel mes d' Abril de r any 1922 començàrem la exploració sis
temàtica de la muntanya, resseguint minuciosament totes les co
i baumes conegudes, fent cates en les que el subsòl no era
format exclusivament per la roca com són la majoria. Moltes
de les baumes no hi ha dubte que havien sigut habitades, mes la
se tro
que ofereixen no ha deixat formar el jaciment on
ves

pendent

arqueològiques. No trigàrem gaire en notar la
presència de ceràmica prehistòrica en dues petites coves situades
sota mateix de la Font del Moro, a Santa Cecília, 1 excavació de
ben les

restes

féu pocs dies després. Mes el lloc principal de les
nostres exploracions tenia d' ésser la part sud-oest de la Munta
nya que és el lloC on existeixen les grans coves.
amb el Pare Adeodat F. Marcet, i en Pascual i per
les

quals

es

Juntament
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fill de Collbató i molt pràctic de la Munta
nya, exploràrem totes les coves i baumes enclavades dins del ter
me de Collbató,
expedició que finírem més tard, acabant de rese

guia

«

guir el

»,

del Bruch.

terme

Visitàrem les coves de la Codolosa, cova Gran, cova Freda,
cova del Salitre, cova del
Duc, cova del Penitent, cova de la Pa
cova
de
can Jorba, cova de 1 Arcada, cova de la Partió i al
11a,
tres
baumes de menys importància. A excepció de les coves del

Salitre, Gran
ves,

quasi

són
en

i

Freda,

totes

més bé baumes i
totes

les altres

no

poden

abrics, presentant

anomenar-se

per subsòl la

co
roca

elles.

Notàrem la presència de terrissa prehistòrica a la cova del
Salitre, mes és del tot impossible el portar a terme una excavació
sistemàtica per la gran quantitat de roques caigudes i runa llen
çada damunt d 'elles per a formar els passos per on transiten els
visitants.

En canvi, a les coves Gran i Freda, la ceràmica es tro
bava a flor de terra, i pel gruix de jaciment que contenien, espe
cialment la darrera, eren de sospitar resultats força afalagadors.
La sospita no solament no fou equivocada, sinó superada de
molt pels resultats obtinguts. El material, a més d 'ésser abundant
és escollit, deixant de banda els instruments de pedra i os inte
grats per ganivets de sílex de gros tamany i bells punxons. Ço
que més cal remarcar és la ceràmica, que avui constitueix el lot
més interessant i més ric de decoració i

Ibèrica.
corada

formes de la Península

Per trobar terrissa neolítica o eneolítica tan bellament de
deixant de banda la del vas campaniforme a la qual su
pera de molt) devem buscar-la a la cultura megalítica nòrdica i
grups derivats alemanys, amb els quals, encara que no tenen res
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montserratins, poden posar-se al costat com a
al
riquesa de decoració, bon gust, varietat de formes, i fins amb
que

veure

els

guns, per llur tècnica.
Així és que avui les coves de Montserrat formen un nou cer
cle de cultura que tnomenarem de Montserrat o Montserratina, el
centre de la qual creiem és la muntanya extenent-se per banda i
banda, lligant-se per un cantó amb la cultura de les coves lleida

Salamó; teoria que creiem serà
exploracions als voltants de la regió.

tanes, i per 1 altre amb les de

confirmada per noves
Tot el material que descrivim es conserva al nostre museu de
Montserrat, llevat d un que altre objecte com ja ho anotem en
el seu lloc.
Fins ara, quan un viatger trobava en el curs de la seva ruta

muntanya bella que li plavia, deixava anar aquesta exclama
ció: que és bonica! sembla Montserrat! ; avui 1 arqueòleg, al ve
nir-li a les mans un vas bell, també dirà: que és bonic, sembla
una

de Montserrat!

PREHISTORIA

DE MONTSERRAT

Làmina III

COVA

GRAN DE

STA.

CECiLIA.

PLANTA I

SECCIÓ
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COVES DE SANTA CECÍLIA

Sota mateix del mirador de Santa Cecília i

mig del torrent
anomenat de les Coves, un cataclisme geològic amuntegà
un
ro
quissar caigut dels cims de Sant Jeroni. Al caure les roques les
unes damunt de les altres, deixaren buits entre
roca
i roca, for
mant petites coves que són conegudes per «la Font de les Coves»,
per brollar-ne una de petita no molt lluny d elles. Malgrat les
males condicions de vida que ofereixen, alguna fou aprofitada
per 1 home

de les

en

cercar un

Disten

El lloc

és

enclotat i humit i

en

hi escorren les aigües del torrent, que a la
époques de grans tempestes tenien d abandonar-les per
lloc més segur en altres baumes de la mateixa muntanya.

temps de pluges

força

cavernes.

en

s

15 minuts de Santa Cecília, i estan a 636 m.
bre el nivell del mar. Per visitar-les, des de Santa Cecília
uns

so
se

carretera, i a pocs passos a la dreta es troba un camí
que baixa a la Font del Moro enfront mateix de la qual arrenca
un altre camí que, atravessant un camp d' avellaners, en
pocs mi

segueix la

nuts

condueix

a

les

coves.
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Sols

en

dues d elles s' hi ha

ment, situades
menem

A)

cova

conservat un

vintena de passos 1
Gran i Petita, atenent a les
a una

una

del jaci
de 1 altra. Les ano

petit

seves

reste

proporcions.

COVA GRAN. Làm. 11

La formen dues grans roques que al caure quedaren encava
llades deixant un espai de 12 metres de llarg per 4 d' ample a
r entrada. En el fons forma un recolze, eixamplant-se fins a 6

jiji,

),,,;/»fl
ij////1

") kwz111

fig.

i -

Cova gran de Sta.

Cecília

-

Sagetes

i

ganivets

de

sílex. 1/1
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metres.

alçada
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que fa de coberta està inclinada, deixant
màxima de 2 metres i mig. Letin. ///
La

roca

una

despreses dels conglo
dins de la cova junt amb terra i vegetals, ar
merats i apilades
ribant en alguns llocs fins a un metre de gruix. En aquesta capa,
i sense cap orde, recollírem els objectes que a continuació anotem:
El jaciment

era

tot

integrat

per codines

FAUNA:

(Cérvol)
(Cabra)
escrofa (Senglar)

Cervus elaphus
Capra hircus
Sus
OBJECTES

DE

PEDRA:

Dues puntes de sageta de sílex de color rosat. fig.
Onze fulles de sílex, fragments de ganivets. fig.
Tot el sílex d aquestes peces és de color rosat o blanquinós,
tenint la pàtina que agafa el sílex al oxidar-se després de llarga

temporada d' estar

a

la intempèrie.

CERÀMICA:
La ceràmica

es

redueix

a uns

quants

fragments de vasos molt barroers i la
majoria de mitjanes dimensions, fig 2.
Són de notar dos fragments decorats

-r1

sèrie de pe
—1,
tits puntets collocats simètricament en fig. 2 - Cova gran de Sta. Cecília
Taula de formes dels vasos. 1/8
sentit vertical, però el fragment és tan
petit que es fa molt difícil poder-se deduir quina fóra la decora
amb incisions

:

1

un

té

una

ANALECTA
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ció total del

MONTSERRATENSIA

L altre, encara que és també un fragment
per
estil de 1 anterior, la decoració i forma ja ens és coneguda,
per
tanyent a un vas ovoide amb solament pla i vora sortint. El
vas.

fig.

j -

Cova petita

de Sta.

Cecília

-

Planta i secció

decorat, formant fulla d' acàcia, ornava la vora, i el coll era omplert
per una zona de solcs paral•lels formant acanalats. D' aquest tipus

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

de Solanes, de Caldes de
Montbuy, i a la cova de dj.n Sant Vicens, de Sant Julià de
Ramis. Últimament han sigut trobats dos vasos i varis frag
de

vas

ments

han trobat

se n

la que

Ferro.

B)

Làni.

fondo

abric obert

un

i

2

a

Bora

Tuna, del

terme

d alt.

tota

V

en

una

roca,

Era tancada

per

de 5
una

de
paret moderna, destinada
metres

de

llarg,

4, 01.

04«rilifflíN0'

fig.

de Llo

hallstàttica, el que fa suposar que
té aital decoració sigui ja de la primera Edat del
I. Fig.

COVA PETITA. Làm.

És

cova

amb la mateixa decoració

rà, junt amb ceràmica
tota

a

la

233

4 -

Cova

petita

de Sta.

Cecília -

Pectúnculus i fulla de sílex.

1/1

3
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aixopluc de pastors.
d habitació que la anterior. fig.
sens

dubte

a

En els llocs

Reuneix més bones condicions

hi havia més gruix de terra no passava de
6o centímetres, resultant de les cendres de les fogueres fetes pels
pastors. Fou buidada totalment, i al fons de tot, tocant a la roca,
on

hi sortí material molt semblant al de la Cova Gran, encara que
més escàs; però, és prou per a demostrar la presència de 1 home
prehistòric en 1 abric.
Material recollit.
OBJECTES

DE

PEDRA:

Un rascador de sílex. fig. 4
MOL• LUSCOS :

Un pectúncidus foradat. fig. 4
CERÀMICA:

un

Fig.

Varis fragments de vasos de terrissa llisa i grollera: solament
té ornaments de cordons amb impressions digitals. Lenn. /V
2.

PREHISTÒRIA

Làmina VI

DE MONTSERRAT

2

COLLBATÓ SITUACIO

DE LES

COVES

-

I C.

GRAN - 2

C.

3

FREDA

-

3

C.

DEL

SALITRE
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COVES DEL TERME DE COLLBATÓ

Les
nea,

de

a

uns

contacte

la muntany
cansen.

de Collbató quasi totes s' obren en una mateixa lí
500 m. d altitud sobre el nivell del mar i en el lloc
de les margues nummulítiques que formen la base de
i els bancs de conglomerats oligocènics que hi des

coves

Làm. VI

les filtracions d aigua de pluja per
les esquerdes verticals que tenen les grans masses de conglomerats,
originant-se en el lloc de la confluència amb les margues; més
impermeables que les roques del damunt, corrents que en forma
de fonts intermitents brollen per diferent indret de la muntanya.
N' és un bell exemple les Mentiroses, que passant per sota les
Deuen la

citades

coves,

seva

formació

afloren

en

el

a

torrent

de La Salut

o

de Les Soleies

Aquests corrents arrastren les margues, deixant ca
originen ensorraments i esquerdaments en les roques

de Collbató.

vitats que
del damunt que al comunicar-se amb 1 exterior formen avencs o
Aquesta és tam
coves, segons el sentit en què han estat oberts.
bé la causa de què a totes aquestes coves el subsòl sigui ocupat
per grans roques.
La Cova Gran, la del Salitre i la
que deuen llur formació.

Freda, és

a

aquest fenómen
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A)

COVA GRAN

(

Collbató

)

SITUACIÓ.

En el macís del Montserrat, al repeu d una cinglera i en el lloc
anomenat la Codolosa, entre els torrents de la Salut i el del Xa
có, enfront mateix de la ermita de la Salut.
Per visitar-la des de Collbató, surt un camí d' enfront mateix
de la parròquia, que en uns io minuts porta al peu del Santuari
de la Salut en el clot de la Codolosa. Des d' allí, un petit i mig
esborrat corriol, atravessant primer unes feixes d oliveres i després

pel mig del bosc,
trada de la

cova.

minuts de forta pujada, condueix
Làm. VI— VIII
en

20

a

1

en

DESCRIPCIÓ.

La

entrada de forma

triangular i espaiosa, s' obre, com ja
havem dit més amunt, al repeu d' un cingle, dins la massa de
conglomerats que caracteritzen i donen fesomia pròpia a la mun
tanya. És una sola cambra de grans proporcions, sense humitats,
seva

clara i de temperatura agradable, que forçosament havia de consti
tuir la delícia dels seus habitadors. Al bo del dia, el sol toca
quasi fins al fons, i tant sols a 1 extrem s' hi noten petites filtra
cions que no arriben a formar toll à terra. Tant el sostre com
les parets no són altra cosa que grans roques estampides que sem
blen aguantar-se per miracle. Des de què fou habitada en la època
prehistòrica hi han tingut lloc diversos ensorraments que han

PREHISTÒRIA

convertit el sòl de la

cova

tamanys. Lànz. /X
A la entrada hi ha

una

paret de

en

DE MONTSERRAT

un

apilotament
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de roques de

tots

moderna,

tanca

doncs llargues temporades
la cova ha sigut aprofitada
per tancar-hi bestiar. Lettn. X

LA

EXCAVACIÓ

I

EL

JACI

MENT.

El jaciment d aquesta
bé a
cova es trobava ben
flor de terra. A no ésser

pels

grans

desprendiments

de roques que tapen tot el
subsòl, ben poca cosa s'hau
ria salvat a través de lcs

centúries, ja
bona situació
que

les

que

la

seva

ha permés
aigües de pluja
no

fig.

5

Collbató

-

Cova Gran

-

Ganivets de sílex.

voltes puja alguns
Sota de les roques, algunes d' elles
metres sobre la capa habitada.
de vàries tones de pes, és el lloc on foren recollits els principals
sortia
objectes, i això motivà que una excavació on el material
a tan poca fondària, fos
entretinguda, costosa i perillosa, doncs
fou necessari capgirar totes les roques despreses de la volta, tant

transportessin aquella quantitat de

terra

que

a

238

les grosses
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eixiren, sense
trossejada, en

les petites, i

de

elles, sense excepció,
desorde, destrals, sílex, objectes d os i terrissa molt

com

una

fig.

6

capa d

Collbató -

uns

sota

totes

25 c/m. de

Cova Gran

-

terra

negra i carbonosa.

Ganivets de sílex.

1/1

Les bones condicions de vida que oferia la cova,
per sa bona
llum
i
situació, sequedat,
espaiositat, són testimoni de qué la co
va fou habitada
llarg temps i en tot temps. Refermen aquesta
opinió 1 abundància de ceràmica que s' hi recollí i al gran nombre
de vasos diversos a què pertanyen. El fet de què sota de totes
les roques aparegués el jaciment, prova que, quan fou habitada en
els temps prehistòrics, la cova era
havien ensorraments, eren netejats

neta
tot

de pedruscall, i que, si hi
seguit. El que la cova fou

ANALECTA
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habitada

en

tot

MONTSERRATENSIA

temps ho posen fora de dubte els fragments de

terrissa ibèrica, medieval i fins relativament moderna, que

fig.

8

Collbató

-

Cova Gran

-

Destrals

de

pedra.

es

tro

1/I

bava entremig de les roques caigudes sobre el jaciment. Prop de
entrada on forma una lleugera depressió i els recons foren els
llocs més pròdigs

en

troballes.

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT
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La troballa abundosa d ossos d' ani
mals i la caréncia absoluta d' humans,
donen la certesa de què la cova fou

exclussivament d' habitació.
Mideix 27 metres de llarg, 1 amplada
varia entre 4 i 8 metres, i V altura en

6'5 metres. La boca d' entra
da, en sa base, mideix 6'5 metres, tan
cant amb un
angle de 4'5 metres d alt.
tre

3'5

i

.Um. X
Material recollit.
FAUNA:

Bos

taurus

(Brau)
(Cérvol)
(Cabra)
(Senglar)

Cervus elaphus
Capra hircus
Sus

escrofa

PEDRA:

21

Ganivets de sílex; figs. 5
Rascador de sílex;

-

7

Cova
fig 9 Collbató
Varis esclats de sílex;
Destral de pedra
17 Destrals de roques diverses; figs. 8-14
Esmolador d' arenisca;

Vàries moles i fragments de les mateixes, de granet i

Gran

-

con

glomerat.
Les fulles de sílex són de ganivets de
mitjanes dimensions,
havent-n' hi, no obstant alguns fragments de tipus més grans.
16
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A dos tipus ben marcats corresponen les destrals: les grans,
que són de basalt i diorita, acusant no més el tall lleugerament

esmolat, sembla

1 objecte principal per què servien era per
picar i no per tallar; i les petites, de roques de
que

gra

fig.

xi

fi,

més

Collbató

-

com

quarsites, ofites, sienites,

Cova Gran - Destrals de

pedra.

etc.,

Làmina IX

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ

- COVA

GRAN - INTERIOR

PREHISTÒRIA

que

DE MONTSERRAT

a totes

s' hi

nota
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el tall esmolat vàries

vegades, donat el seu tamany i la finura del
tall, degueren servir, al contrari de les grans,
sols i exclusivament per tallar. Devia ésser
un objecte difícil d'obtenir,
perquè eren apro
fitades fins a 1 últim extrem. Algunes, si no
fos pel tall, es confondri
en
amb una pedra qual

13 Collbató Cova
Gran - Destral de pe

fig.

dra. i/i

sevulla, doncs han perdut
ja tota forma de destral
amb el desgast.
Les moles són

com

en

les estacions neolítiques, unes codines reco
llides al riu, convexes d una part, conservant llur
forma primitiva, i planes del damunt, on, a cò
pia de servir, s' hi ha format un solc arquejat.
totes

OS :

fig.
16 Punxons

rodons i triangulars; figs. 15

i 16.

Espàtules.
La majoria són fets amb

i

Collbató

Gran -

-

Cova

Destral

de

pedra. r/i

2

de cabra, afinant-los d una pun
ta i deixant la
part de l articulació per apoiar-hi la mà. Altres
són polits totalment, però curant sempre de deixar íntegra 1 arti
culació. N' hi han de punta molt fina, destinats probablement al
confeccionament de vestits i objectes de pell; i de punta plana i
arrodonida per

a

emplear-se

ossos

com

espàtula.

;••
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MOL* LUSCOS :

Pectúnculus, un d ells foradat;
2
Púrpures;
Un braçalet de pectúncu/us i un fragment
d altre, finament treballat. fig. 17
3

CERÀMICA

fig. 17 Collbató - Cova gran
Braçalet de pectúnculus a
mig fer. 1/2

LLISA:

A dos tipus ben determinats pertany la ceràmica d '
aquesta
cova : el més abundant és de formes derivades
de la cultura
que

actualment

anomenem

d Almeria, per ésser els atuells
típics d' una
série d estacions neolítiques i

eneolítiques d' aquella província;
cultura que en la primera Edat
del Bronze

es

desenrotllà

en

alt grau, constituint les esta
cions més riques de la Penín
sula Ibérica. Aquesta ceràmica
és de color

negrós i molt po
lida interior i exteriorment, ben
cuita i prima, i d una perfecció,
fig.

18

Collbató
mes

-

Cova Gran

dels vasos llisos.

-

Taula de

for

que
torn.

1/8

a

voltes
La

sembla feta

majoria

són

a

vasets

de reduïdes dimensions i amb
solaments esférics, havent-n' hi, no obstant, de major tamany,
canviant de gruix i de forma, conservant, però sempre la seva
superfície quasi brunyida. figs. 18 i 19 i Làm. XI
L' altra ceràmica és de

vasos

de parets dobles i sols allisada;

PREHISTÒRIA

acostuma

ésser més mal

de

de gran tamany.

vasos

Set

vasos s
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cuita, de superfície grollera

i

quasi

tota

Làm. XII

han pogut reconstruir

en

sa

totalitat i

tots

són de

tamany petit. Ltrin. X/.

Fig.

i —

Vas hemisfèric

de boca ampla, té dues an
ses
amb perforació vertical
d'

on

parteix

ribet sortit

un

que dóna la volta al

12

vas.

Mideix 14 c/m. d' alt i
c/m. el diàmetre de la

boca.

Fig.

2 —

amb dues

Casquet esferic

anses

ran

de la

boca com en 1 anterior; tam
bé són perforades vertical
ment.

Mideix 135 c/m. d' alt i
165 c/m. el diàmetre de la
boca.
fig.

-

-

Figs.

Cova Gran
Perfils dels vasos 11119 Collbató
de gran tamany i dels decorats amb relleus. 1/8

sos

polida, tenen una
Mideixen : Fig. 3
))

»

:

:

9

5

»
»

»

»

10

8

»

»

»

»

»

»

»

»

'

5

figs. 6 i 7 : Casquets esférics
superfície polida.

Làm. XI
guenc i

la part alta del vas.
'
14 c/m. d' alt i 16 5 c/m. el diàmetre de la boca.

ansa en

4:

5

esfèrics

3, 4 i 5— Casquets
de superfície llisa i

sense

anses,

de color gro

sageN,19~1
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Mideixen

Fig.

:

6

en

AMB

RELLEUS:

Els

ornaments

relleu de la

coves,

decorat

dels

grans

vasos.

Els

terrissaires
notar

degue
fre

una

els

en

vasos

lli

completament
sos,

»

c/m. el diàmetre de la boca.

ce

és el

dor

»

'

i 9 5
'
6 5

ORNADA

ràmica de les

ren

c/m. d alt

8

7 : 6 '5

»

CERÀMICA

:

i l'adornen amb

cordons de fang que,
seguint molt va
riats dibuixos, tren
caven

la

de

nía
nues.

monoto

les

parets
Aquests, a vol

tes, hi

eren

adhe

rits després de con
feccionat el vas, es

tampant-hi impres
sions digitals o in
cisions amb punxó;
en

altres

casos,

el

fig.

20

Collbató - Cova Gran -

incisions cardials. 1/1

Fragment

de

vas

ornat

amb

PREHISTÒRIA

relleu

s

adquireix apretant la pasta del

petit nervi
en

el

DE MONTSERRAT

cas

que també

anterior.

acostuma

Mes

no

ésser

vas

trencat
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fent-hi ressaltar
per incisions

un

com

sempre és sols integrat per cordons
En les coves de les valls altes dels

el dibuix d aquests vasos.
Nogueres Pallaresa i Ribagorçana, és corrent una decoració que
omplena tot el vas, formada per mugrons obtinguts després de
feta la peça, quan el fang encara és tou, pessigant-lo amb la pun
dels dits. Sovint aquests mugrons són transformats
motiu ornamental, fent-hi una impressió amb el dit.
ta

fig.

ai

Collbató -Cova Gran- Fragment de

vas

decorat amb incisions de

en

un

pectúnculus.

altre

1/1

Aquests motius es barregen amb els de cordons, i formen un
conjunt que acredita el bon gust i art dels ceramistes prehistòrics.

L

-••111
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En les

coves

de

Montserrat
no
ha
sortit més que la or
namentació amb cor
dons

aplicats i amb
ressalt, amb impres
sions i
nats

sense,

de

combi

manera

que

desdiuen del bon
gust dels de les coves
no

lleidatanes. Làm. XIII.
fig.

22

rat

Collbató

amb

-

Cova Gran -

Fragments

un

vas,

espècie

de terrissa sols havem

petxina. 1/1

pogut reconstruir
troballes.

D aquesta

d'un vas deco

quedant reduïdes

a

fragments les altres

Làm. X.0 —Vas de grans proporcions de forma ovoide amb

fig.

23

Collbató

Cova Gran -

Fragment

d' un vas decorat amb

petxina. tjt
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estrangulació al coll, de color rogenc-negrós i superfície llisa
i polida; és ornamentat amb uns cordons llisos que li donen una
elegància poques vegades as
una

solida

de gran

vasos

per

En la part mitja
tamany.
del vas, té dues anses collo

cades

horitzontalment i
bertes en sentit vertical de
many reduït; ço fa que

o

ta
no

trenquin la línea del conjunt.
Els cordons que el decoren
estan distribuïts: dos al mig,
un

fig.

24

vas

Collbató
ornat

pectúnculus

-

Cova Gran -

Fragment

de

incisions del càrdium i de

amb

rit

al nivell de les

anses

altre dessota, en el lloc
arrenca la
corbatura del
lament: dos més

en

i

on
so

la part

alta, un al coll i altre arran de la vora. Del cordó de les anses
en
parteixen altres de verticals que terminen amb uns mugrons
damunt la

vora

que acaben d embellir-lo.

Mideix 65 c/m. d'alt i 30 c/m.
el diàmetre de la boca.

CERÀMICA
Sens

Mni:1Y1

INCISA :

dubte la

ceràmica

nada amb incisions de les
montserratines constitueix
les troballes

I

47,

a

coves

una

prehistòriques

importans que s'han fet

or

la

de

més
nos

fig.

-

-

Fragment

Cova Gran
25 Collbató
de vas ornat amb incisions del cardium
i de

pectúnculus

tit

1.1MIN~

•1«.

Fig.

.11•• IMMI1

26

COLLBATÓ

-

COVA

GRAN - FRAGMENT DE VAS

DECORAT AMB

INCISIONS

CARDIALS.

I/I

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Umina X

e7i•ey,
COLLBATÒ

—

COVA

GRAN — PLANTA I

SECCIÓ
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Fins avui, la terrisa
decorada de les coves catala
terra.

tra

nes,

no

passava d incisions

fetes amb punxó en forma
de frís, o un motiu solt co
brint parcialment la superfí
cie del vas.
Sempre, però,
resultava

migrada al costat
dels vasos de 1 espécie del
vas
campaniforme, que en
cara que el tinguem represen
tat

en

la cultura de les

nos

és d

importació i
de dibuix degenerat al costat
dels tipus recollits a la terra
d' origen. Avui, amb la gran
tres coves,

varietat de formes i

fig. 27 Collbató

ornamen

nats

-

Cova Gran -

tació que en abundància te
nim d' aquestes coves, podem situar la ceràmica del
al

costat

Fragment de vas
pectúnculus.

amb incisions del càrdium i

dels

vasos

nostre

or

1/1

eneolític

més bells que

hagin

els tallers de Leràmica d' altres païs
de la mateixa época, tenint en compte

creat
sos

cultura ben nostra, doncs no
coneixem precedents en cap de les terres
que és

una

limis. XV — XX i figs. 16-23
Les incisions són fetes amb petxines,
llur técnica i dibuix 1 estudiarem més en
veïnes.

fig.

28 Collbató -C. G.-

ornat amb

Fragment

incisions cardials. t/t

davant. figs. 37 — 39

i
a

..

Fig.

•

29 COLLBATÓ

—

AMB

COVA

GRAN —

INCISIONS

FRAGMENT

CARDIALS

I/I

DE

VAS

ORNAT

Fig.

30

COLLBATÓ

- COVA

DEL

GRAN - FRAGMENT

CÀRDIUM

I DEL

DE

VAS

PECTÚNCULUS.

ORNAT

AMB

INCISIONS
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Ultra els nombrosos fragments, figs. 20-36
vuit vasos: fig. 40

ji Collbató - Cova Gran
culus. 1/1

fig.

Làm. XXI

Fig.

Fragment

i. —

de

Vas de

vas

s

han reconstruït

decorat amb incisions del càrdium i del

parets verticals i solament

pectún

convexe.

Té quatre anses collocades simètricament prop de la vora; la se
va decoració consisteix en vuit tires agrupades d' un
puntillat fet
amb les dents d' un càrdium, seguint la usança del vas campani
arribar

una

damunt de 1

una

El dibuix, en
part del decorat

les

forme.

orla al dessota.

a

anses,

migparteix, pujant

mentre

ansa,

És de color negrós

es

i

polit.

1 altra dibuixa

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

Mideix
18

259

18

c/m. d' alt i

c/m. el diàmetre de la

boca.
Lcím.

XXI Fig. 2 Làm.
XLV. Vas esféric amb dues
anses,

que

bastant

resta

reconstruït.

d' ornamentació

sem

bla que el dibuix cobria la
fig.

32 Collbató - Cova Gran amb incisions del càrdium i del

Fragment de vas
pectúnculus.

rat

talitat.

Pel

to

deco

i/t

La part alta és

ocupada

per

una

zona

de ratlles horitzontals de

puntillat fet amb les
dents d un càrdium, com
pletant el motiu una tira
de ratlles inclinades que
acaben amb un clotet
fet

sens

dubte amb el

nàtix del mateix càrdi
um

que

no

marcades

hi ha deixat

]es

Després queda
na

llisa

repetir el

i

es

costelles.
una

zo

torna

a

mateix motiu

invertit. A jutjar pel co
fig. 33 Collbató - Cova Gran - Fragment de vas decorat
amb incisions del càrdium i del pectúnculus. 1/1
menç d' un dibuix que
resta
en
la part baixa del vas, el solament devia ésser decorat

260
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motiu molt semblant als descrits, que col•locat
vertical s encreuava al centre del solament.
per

un

Mideix

en

sentit

5 c/m. d alt i 13 5
c/m. el diàmetre de la boca.
Làms. XXII i XXIIL Fig.
Vas de forma hemi-esférica amb
i

coll allargat i lleugerament es
trangulat, amb dues anses fora
dades

-

mig del
vas.
El decorat és integrat pels
mateixos motius que ranterior,

-

Cova Gran
Fragment
34 Collbató
de vas decorat amb incisions del càrdium. t/r

fig.

verticalment

al

distribuïts horitzontalment en la
deixant espais llisos i po
part alta i verticals de les anses avall,
lits. Les anses queden cobertes del tot pel dibuix incís, donant-li
una

major riquesa de decoració

que

els anteriors.
Mideix 27 c/m. d' alt i 26 c/m.
el diàmetre de la boca.
Làm. XXIIL Fig. 2•—Vas semi

És única
decorada la part alta; consis

esféric amb dues
ment

anses.

tint amb dues faixes de ratlles obli

qües que s'

entrecreuen

formant

un

dibuix molt vistós i empleat fre
qüentment en la cultura del vas

campaniforme,

amb el

qual fóra

fàcil

confondre l, a no ésser per la tèc
nica i per la forma del vas.

fig.

35 Collbató - Cova Gran amb incisions del càrdium.

vas ornat

Fragment

de

PREHISTÒRIA
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Mideix

14

261

c/m. d alt i 15 c/m. el

diàmetre de la boca.
Làm. XXIV.— Vas esféric i

sense

El decorat també ocupa tota la
superfície dividit en zones, les incisions
anses.

de les quals són fetes amb les puntes
del càrdium i altres amb el costellam

pla. La part de la boca és de puntillat
horitzontal, i la panxa i el solament el
formen zig-zags i franges inclinades.
Mideix 19 c/m. d' alt i 15 5 c/m. el
'

fig. 36

Collbató - Cova Gran -

ment

sions

de

vas

del

túnculus.

decorat amb

càrdium

Frag

inci

i del pec

tit

diàmetre de la boca.
Làm. XXI

amb dues

Fig.

anses

3

—

Vas semi-esféric

prop de la boca. A

jut

jar pels fragments amb què ha sigut
refet, el dibuix omplia solament la vora del vas, amb un ratllat
horitzontal i tremolat fet amb el costellam dun càrdium, terminant
amb unes petxinetes fetes amb el nàtix del mateix mollusc.
Mideix 15 c/m. d' alt i 24 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXV Fig. i — Casquet esféric amb vora alta. La deco
ració de tota la vora és feta amb el dentat d' un càrdium de
tamany petit, sense guardar uniformitat, i en la resta del vas els
motius es barregen amb les incisions dites i altres obtingudes ar
rossegant el mateix mol•lusc per la part convexa, deixant-hi mar
cades les costelles.
Mideix 16 c/m. d' alt i 25 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXV Fig. 2 — Vas esféric amb coll alt, tenint quatre
anses
distribuïdes desordenadament en la panxa del vas. Té
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COLBATÓ
VASOS

-

COVA

GRAN - TAULA DE

DECORATS AMB

INCISIONS.

FORMES

1/8

DELS
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decoració

tota

per

unes

ratlles verticals fetes pro
bablement amb un pun

xó, tenint

alguns llocs
unes
perforacions obtin
gudes després de cuita la
terrissa, que sovint es tro
ben

en

els

en

vasos

que han

sofert adob.
Mideix
i

io

i8

d alt

c/m.

c/m. el diàmetre

de

la boca.

B)

COVA DEL

SALITRE

Fig.

Cova Gran 41 Collbató
ornades amb incisions..1/8

Perfils

de les vores

( Collbató )

important i coneguda de Montserrat.
No ens entretindrem a fer-ne descripció per ésser prou coneguda
de tothom, i a més perquè les troballes són insignificants. És la
Aquesta

cova

que està situada

és la més

en

el nivell més elevat de les

Collbató,

Làmina III, entre el
Fondo. No hi ha dubte que de

torrent
totes

les

del
coves

que citem de
Xacó i el torrent
tres

de la

muntanya
devia
ésser
la
més
tant
sa
bona
situació
com
habitada,
aquesta
per
per la grandiositat, en especial la gran cambra de l entrada, que
poques coves de Catalunya trobaríem que reunissin aitals condi
cions.

Els
fert la

ensorraments
cova

aquelles époques llunyanes ha
quantitat de runes que s' hi han llençat

que des d

i la gran

so
en

PREHISTORIA
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del tot impossi
temps, impossibiliten 1 excavació, fent-la sinó
ble, d un cost molt superior al resultat de les troballes que s' hi
poguessin fer.
Ens concretarem a resseguir minuciosament tots els recons,
tot

endintzant-nos pels buits que han deixat les roques al despendre 's,
logrant, en alguns llocs, baixar fins a uns deu metres del nivell
actual del pís de la cova, recollint fragments de terrissa sense de
corar igual als de les coves Gran i Freda, però sense formar jaci
ment, escampats ça i lla per entre les esquerdes.
Dels fragments recollits, tan sols un ens dóna la forma exacta
del

vas :

rissa

és

un

negrosa i

També hi
sílex i

C)

un

casquet

esfèric amb

vora

polida

L'un. XXXIII

Fig.

sortí

ceràmica ibèrica i

alta i caire viu, de

ter

9.

campaniana,

un

esclat de

fragment de crani humà.

COVA FREDA

(Collbató)

Des de Collbató hi ha

Làm. XXVI

camí que passant per Les Soleies
i des d' allí al Monestir de Montserrat.
un

porta a la cova del Salitre,
Anant-hi des del citat poble, i ja prop de la cova, el camí ha de
una es
guanyar una pendent molt ràpida que es puja mitjançant
cala d' obra. Del peu mateix d' aquesta escala surt un camí molt
amb uns cinc minuts condueix a la cova Freda.
embrossat
que

pot ésser més adequat,
doncs és tan freda i humida que la creiem inhabitable en tot
necessari sortir de tant
temps de l' any. Durant 1 excavació es feia
en tant de la cova per refer-se.
El

nom

que

es

dóna

a

la

cova

no

268
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L entrada està obstruïda per grans roques caigudes, deixant
únicament un espai d' un metre d' amplada per setanta centímetres
d' alt, donant-li tot l aspecte d' una porta ciclópia corn les dels
murs de Tarragona o dels
talaíots de les Balears, Làm. XXVIL
Abans de 1
d' ample;

de les roques, l entrada tenia set metres
avui sols és practicable pel forat esmentat; a 1 altra

ensorrament

mes

part de les roques té
de llum.

unes

esquerdes

per

on

s' hi filtra

una

Les estrangulacions de la mateixa permeten dividir-la
rents cambres.

mica

en

dife

És quasi quadrada i mideix 5 metres d' amplada;
la seva altura és molt irregular, des de o' 70 metres fins a 5 me
tres.
Rep una mica de claror per 1 entrada, resultant ésser la úni
CAMBRA I

ca

—

cambra clara de la

cova,

encara

que la llum resulta molt

es

mortuïda. Dues roques desplomades de la volta la separen de la
estància següent, on s' hi entra per una escletxa, que deixen les
dues roques, de 3 5 centímetres.
CAMBRA II
vell de

—

S' hi baixa per

una

rampa que guanya

un

desni

irregular i arrodonida, completament fosca
i amb filtracions que han format estalactites i estalagmites. Tot
el subsòl està emplenat de pedruscall tirat pels curiosos que, no
atrevint-se a entrar-hi, proven la fondària des de la
primera cam
bra tirant-hi pedres. Té i6 metres de llarg per 12 d'
amplada, i
r altura mitja és de 3 metres.
tres

metres; és

CAMBRA III — Làm. XXVIII. També està situada 2' 5
més fonda que la anterior amb la qual comunica per un

metres

estret

PREHISTÒRIA
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Làmina XXVI

lhfif I
/// §

yfireelf!//0
w

4),

h

COLLBATÓ

-

COVA

igook1

FREDA - PLANTA I

v

SECCIÓ

"1"

wit
*111,9 loogi
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corredor, notant-s hi moltes més filtracions. És allargada amb es
querdes que tant sols són en part practicables, i un ensorrament
molt recent de la volta hi ha apilotat un gruix de prop de 2 me
tres de
pedruscall. Mideix 6 metres de llarg, 2' 5 metres d' ample
i la

seva

A 1

altura varia
hi ha

entre

5 i 2' 5 metres.
llosa que sembla collocada
i

posta per
i que les
finestral
dóna
a
la
cambra
IV
a fer
d ampit a un
que
concrecions calisses han adherit fortament a la roca del subsòl.
extrem

una

a

Saltant pel finestral ( únic pas), hom es troba en
front d una gran cavitat còncava de 12 metres de llarg, 8 d am
ple i 5 metres d alt, el subsòl de la qual és a un nivell de io
metres inferior al de 1 entrada de la cova.
Junt amb la estància
CAMBRA IV

—

següent degueren formar

una

sola cambra que grans cataclismes

han cegat.
CAMBRA V —Letm. XXIX. Són vàries les

pot entrar,

mes

pejant entremig

totes estretes

de roques

esquerdes

per

on

i penoses, tenint-s' hi de passar

caigudes, acabant d' obstruir

s

hi

ser

encara

el

pas les estalactites que hi són abundoses.
Aquesta ultima cambra és la més gran, peró també la més
trontollada. Tot és un amuntegament de grans roques caigudes i

dintre poc, notant-s' hi desprendiments
époques diverses i no molt llunyanes. Per entre mig d aquest
roquissar s obren estretes galeries, que després de giravoltar la
cambra, comuniquen amb altres esquerdes, anant a parar sempre
altres que

amenacen caure

al mateix lloc.
El perill que hi ha de

recorre

aquestes galeries, ha forjat la
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llegenda de què la
comunicació amb la
minuciosament

cova
cova

molt més fonda, i també que té
del Salitre. Nosaltres havem resseguit
és

els forats per on pot passar-hi el cos humà
i havem pogut comprobar que la cova actualment acaba en aques
ta cambra.
Podria ésser que la cova antigament fos més gran i
tots

que els moderns

enrunaments

ques que donessin accés

EL

JACIMENT

I

a

haguessin tapat alguna de les bo

altres cambres.

EXCAVACIÓ.

CAMBRA I - La major part està ocupada per la roca, restant
part del jaciment als recons i en una esquerda que segueix la ma
teixa orientació de la cova.
La

remoguda, tenint un gruix màxim de 40 cen
tímetres; entre el pedruscall hi recollírem una destral de basalt i una
fusaiola ibérica, junt amb ceràmica molt trossejada. En el lloc de
la escletxa és on s hi recullí terrissa més abundant i fragments de
terra

més gran

és molt

tamany.

CAMBRA 11 - Aquesta cambra és la que conservava més intac
te el
jaciment i ensems la que 'n tenia més gruix, arribant en la
part N. fins a 2 5 metres. En la capa superior, composta de terra
negrosa i

pedres, hi abundava la ceràmica ibérica barrejada amb la
prehistòrica, podent-se comprovar que havia sigut regirada en di
ferents indrets, tal volta pels cercadors de tresors. Tot i així en
el repeu d' una roca i a la fondària de 8o centímetres, es posà al
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ibéric que havia restat intacte. L es
quelet, que hi era complet, estava estirat i de boca per amunt,
essent tot ell tapat per fragments d' àmfores ibèriques, tenint els
trossos més grossos damunt del cra
descobert

un

enterrament

Entre l' esquelet i els fragments
d' àmfora, hi havien vasets ibèrics i

ni.

hellenístics d' ofrena, trencats pel
pes de la terra, essent notable el
fragment d' un vas en forma de

fig.

42

Collbató

-

Cova Freda - Destrals de

pedra.

t/
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cistella amb dibuix pintat de roig. Al
n' hi havia un altre d identica forma,

d aquest

costat

enterrament

que en part destruït,
conservant-se la part del cap també cobert amb testos, i junt al
coll, s' hi recollí una fíbula de bronze de La Tène II. Per 1 abun
dància d'

encara

humans espargits en la capa superior de tota la
cambra, és de creure que serví de necròpolis d' inhumació, durant
r època ibèrica, d un poblat que en aquell temps s aixecava no
ossos

molt lluny de la cova.
En el jaciment inferior, fins arribar
són

tan

nant
ment

abundants, la

terra

a

la

roca,

les pedres

no

hi

és més negra i també més grassa, do

la sensació d haver sigut trasbalsat vàries vegades ( probable
en 1 època ibèrica), trobant-se tot en
verdader desorde, ce

ràmica, ossos humans molt esmicolats i mal conservats, i altres
objectes de 1 eneolític.
Ultra la ceràmica prehistòrica que hi sortí
molt abundosa, cal anotar-hi quatre destrals, un
ganivet, varis fragments
de sílex i

nou

peces de

petxina: 7 pectúnculus,
cinc d' ells foradats, una
ciprea també foradada i
un fragment de dólium;
demés
una

d'
r`

jig.

43

Collbató

-

Cova Freda

-

Destrals de

pedra.

t/t

espàtula,

os,

punxons,
una

agulla

i al fons de tot,

descansant sobre la
un

vas

dels recolzes que fa la cambra i al fons de tot,

1•••I

nou

sencer.

en

el lloc

roca,

En

un

marcat
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al plànol amb una creu, un petit pa de coure, que és l únic
metall que tenim de les coves del Montserrat.
CAMBRA III — Dessota del pedruscall que deixà 1 ensorrament

ja havem

la descripció d aquesta cambra, trovà
rem la continuació del
jaciment de la cambra an
terior, però amb un gruix màxim d' un metre i
que

esmentat

en

terrissa escassejà, però els ossos hu
mans s' hi trobaren en
igual proporció juntament
amb set ganivets de sílex, dos punxons d os i
una
defensa de senglar.

mig.

La

CAMBRA IV
que

—

Sols

en

el fons

de la

forma la cambra hi havia jaciment,
rint els indrets restants la
nua

per

complert.

Els
18

ossos

45

eren

Collbató
tots

Cova Freda -

ofe
fig".
roca

Fragments

cremats

44 Collbató - Cova

Freda - Destral de

Uns dos pams

i mig de cendres i ossos
de què s hi havien fet

fig •

coveta

dra.

donaven testimoni
d incineració.

enterraments

de

ganivets

humans i molt cremats,

pe

1/1

de sílex.

essent

en

aquest pe

Fig. 46

COLLBATÓ

- COVA

FREDA - GANIVETS DE

SILEx.

1/1

Fig.

47 COLLBATÓ

-

COVA

FREDA - GANIVETS

DE

S1LEX.

1/I
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eixiren les làmines de sílex de més tamany, for
ganivets d uns catorze centímetres de llarg; a més

mades per set
dos punxons i una espàtula d
jant-hi la terrissa.

Fig. 48

CAMBRA V

os

Collbató - Cova Freda -

—

i

un

Fragments

És possible que

no

amulet d alabastre,

de

ganivets

escasse

de sílex.

hagués sigut habitada

per

tro

molta distància de 1 entrada i per la dificultat d' arri
bar-hi; més encara que 1 home primitiu hi hagués deixat rastres,
els trastorns que ha sofert els haurien esborrat. D' entre les esclet
bar-se ja

a

de les roques recollírem alguns fragments de terrissa que
creiem hi han sigut llençats de poc temps de les altres cambres.
Material recollit:
xes

FAUNA.

Abundància d'

humans molt trossejats i cremats.
Un cap i vàries mandíbules de senglar. (Sus escrofa)
Mandíbules de cabra. (Capra hircus)
ossos
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La mala conservació dels restes humans no permet fer-ne un
estudi detallat tot i tenint fragments de cranis i mandíbules, però

pel

seu

estat

OBJECTES

DE

no

és

possible pendre 'n les mides antropomètriques.

PEDRA:

Cinc destrals de roques diverses. figs. 42-44
Vuit ganivets i deu fragments de sílex. figs. 45-48.
Una peça de collar d alabastre.

fig.

49.

Una pedra circular en forma de roda amb
forat central, de pórfit. fig. 50
Les destrals, dues són
de tamany corrent, de va
salt i diorita, i les tres res
de felsofir, de tipus
votiu i petites com les
tants

que

es

troben

en

els

en

terraments.

Collbató - Cova Freda50
Pedra de
d ús descone-

fig.

pórfit

Els ganivets, tant els
sencers
com
els frag

- Cova
49 Collbató
Freda - Peça de co

fig.

llar d' alabastre.

d' un tamany i forma
aproximats, oscil•lant entre 125 i 155 m/m.
de llarg i 20 i 40 m/m. d ample, i el sílex del mateix jaciment
de color marró i fent aigües com la fusta.
D' ús desconegut ens és la roda de pórfit, essent curiosa la
gut.

1/8.

troballa d

un

mentats,

tots

són

fragment d' una altra del mateix tamany

i

en

la

se
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técnica d ésser foradada,
de Tartareu.
va

la

en

cova

de Joan d Os, del

terme

MOULUSCOS :

Set pectúnculus. Letin. XXXI Fig.
Una ciprea perforada.
id.
Un fragment de dólium.
Aquestes peces junt amb

objectes d' ornament trobats
OBJECTES

D

os:

figs.

5i

—

2.

id.
un
a

la

penjoll d alabastre,
cova.

54

Vint i dos punxons, dues espàtules i

fig.

5.1

Collbató -

són els únics

Cova Freda

-

una

defensa de senglar.

Punxons d' os.

1/I

c;‹-

o
t•-•

o

tri

o
tri

o

•

WMIN,
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Com els de la Cova Gran, els punxons són fets amb ossos
de cabra, deixant també 1 articulació per .apoiar-hi la mà, a excep
ció de dos de secció circular, que han sigut polits del tot, dei

fig.

xant-hi

Collbató - Cova

Freda -

Punxons

d os.

1/1

dau quadrangular pel mateix objecte, i 1 altre
tallat tot recte per anar manegat amb un mànec de fusta o tam
bé d os, conservant-s' hi el forat per on anava clavat. La defen
en

1

54

un

un

282
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de senglar presenta senyals evidents d haver sigut treballada,
mes no és completa i no 's pot
sospitar 1 ús a què era destinada.
sa

CERÀMICA

LLISA:

figs.

55

—

75 i Làm. XXX.

Recollida amb major abundància que en la cova Gran, hi han
fragments de vores pertanyents a uns 500 vasos, però amb peti
variants

enmotllen als mateixos tipus; la de grans vasos de
superfície grollera fig. 56, fina i polida fig. 57, la dels vasets pet
tits. Alguns solaments presenten l empremta deixada per 1 esto
tes

s

durant la confecció; són exactes als trobats a la « Cova Fon
da)) de Salamó i als de Solsona Làm. XXXI fig. 1. S' han pogut
reconstruir dinou vasos que detallem a continuació.
reta

Làm. XXXII Fig. i
Vas esferoidal allargat, de boca tancada
i dues anses al coll, en la panxa s' hi inicia un caire viu. De co
lor negrós i superfície tosca.
Mideix

c/m. d' alt
Làm. XXXII Fig. 2

i 9

c/m. el diàmetre de la boca.
Vas ovoide amb solament pla, té dues
anses, de color negrenc i superfície allisada.
Mideix 23 c/m. d alt i 17 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXXII Fig. 3
Vas esferoidal, boca ampla i dues anses.
Mideix 16' 5 c/m. d' alt i 14 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXXII Fig. 4
Vas esfereidal amb quatre anses, super
fície polida.
Mideix 7' 5 c/m. d' alt i 5' 5 c/m. el diàmetre de la boca.
20

-

—

—

Fig.

55

COLLBATO -

COVA FREDA-TAULA DE FORMES DE LA

CERÀMICA

LLISA.

1/8

allUNSIN
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en

Làm. XXXII Fig. 5 — Vas de parets còniques amb caire viu
la part mitja del vas.
Mideix

c/m. d alt i 15 5 el diàmetre de la boca.
Làm. XXXII Fig. 6
Casquet esféric sense anses i de
16

—

super

fície allisada.
Mideix i i c/m. cl alt
i 195 c/m. el diàmetre
de la boca.
—

Làm. XXXII Fig. 7
Casquet esféric amb

una

ansa

la part

en

alta.
Mideix 9 c/m. d' alt
i 20 c/m. el diàmetre
de la boca.
8

—

Làm. XXXII Fig.
Casquet esféric amb

ansa a

la part mitja del

vas.

Mideix

io

c/m. d' alt

i 17 c/m. el diàmetre
de la boca.
fig.

56

Collbató -

llers.

Cova Freda -

Perfils

Làm. XXXII

dels vasos gro

1/8

—

Vas

Fig. 9
hemi-esféric, amb

de color negrós i polit.
Mideix 9 c/m. d alt
IO5 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXXII Fig. Io — Vas de parets cóniques i solament

una

convex

ansa,

acusant

un

caire viu

a

la part mitja del

vas.

PREHISTÒRIA

Mideix
boca.

12

DE MONTSERRAT

centímetres d alt i

Lànz. XXXII

Fig.

ii —

20

285

cetímetres el diàmetre de la

Vas de forma esférica amb parets cò

niques i caire viu.
Mideix 9 5 c/m. d alt i 15 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXXIII Fig. i— Casquet esféric amb coll alt i lleugera
ment estrangulat, té una ansa de
pessic prop de la vora.
Mideix 7 c/m. d alt i 9 c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXXIII Figs. 2
Vasos de forma esférica amb pa
3
rets
còniques i caire viu;
—

tenen

una

arrenca

gran

de la

ansa

que

vora

fins al

Fig.

2 :

caire viu.
Mideixen

c/m.

d alt

:

i

14

14

c/m. el

diametre de la boca.

Fig. 3 : IO5 c/m. d'alt
c/m. el diàmetre de
la boca.
Làm. XXXIII
Vas

tronco-cònic

Fig.

4

—

invertit,

sense anses.

fig. 57

Collbató - Cova

superfície

polida. 1/8

Freda -

Perfils de

vores

de

Mideix 9' 5 c/m. d' alt
i 23 c/m. el diàmetre de
la boca.
Làm. XXXIII

Fig. 5

Vas de parets cilíndriques i solament pla.
Mideix 9' 5 c/m. d' alt i 12 c/m. el diàmetre de la boca.

—

286

ANALECTA MONTSERRATENSIA

Làm. XXXIII Fig. 6 — Vaset de parets cilíndriques i solament
pla amb una petita estrangulació en la part mitja del vas.
Mideix 5' 5 c/m. d alt i 7 c/m. el diàmetre de la boca.
Lam. XXXIII

Fig.

7

—

Cubeta de forma circular i parets

rectes.

Mideix 3' 2 011. d alt i 16 c/m. de diàmetre.
Làm. XXXIII Fig. 8 — Cubeta circular i parets bombades.
Mideix 5 c/m. d' alt i 14 c/m. de diàmetre.

(41,

I

V\--k
fig.

58

CERÀMICA

Collbató - Cova Freda - Perfils de la ceràmica decorada arnb relleus.

ORNADA

AMB

RELLEUS:

c/8

fig. 58.

Gran els fragments de ceràmica d aquest tipus
són tots de vasos grans i en sa majoria de superfície barroera.
Làm. XXXIV — XXXV. Únicament s han pogut reconstruir dos
Com

vasos.

en

la

cova

Làm. XXXVI i

fig. 59

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT
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Vas ornat amb un cordó amb im
Fig. i
pressions digitals al coll, de forma molt corrent en totes les coves
del eneolític, tipus que continua usant-se en totes les cultures més
tardanes, abundant molt en les estacions post-haslltàttiques i ibéri
ques, constituint en aquesta última la majoria dels atuells fets a
mà que acompanyen la ceràmica pintada i la hellenística.
Aquest, és fet molt barroerament,
notant-s hi les ditades, que no es tin
gué cura després de polir, deixant-hi una
superfície rugosa.
Mideix 32 c/m. d' alt i 25 c/m. de
—

diàmetre de la boca.
Làm. XXXVI Fig. 2 — Vas en for
ma
de cubeta circular, molt groller i
amb cordó trencat per impressions di

gitals.
Mideix

io

d alt i 39 5

c/m.

c/m.

de diàmetre.
CERÀMICA

fig. 59 Collbató-Cova Freda-Formes
dels vasos ornats amb relleus. 1/8

INCISA :

la ornamentació és feta amb petxines, essent menys
abundant en proporció, que en la cova Gran trobant-s' hi re
presentada tota la técnica d' aquesta, distribuïda en molts cassos de

Quasi

diferent

tota

inanera com

també decorant

vasos

de tipus variat. Làms.

XXXVIII i XXXIX i figs. 6o— 62.
•
Sols quatre vasos s han pogut refer, doncs els fragments per
tanyien a molts vasos diferents. fig. 63
Làm. XXXVII

Fig.

i —

Vas esferoidal amb dues

anses,

la

•
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seva

decoració

es

redueix

a tres

tires d incisions fetes amb

una

valva de pectúnculus al coll.

fig.

62

Collbató - Cova Freda - Solament

espècie

del

campaniforme.

d' un

vas

incís

amb

petxina

seguint

la

tècnica de

1/1

C/111. d alt i 13. c/m. el diàmetre de la boca.
Làm. XXXVII Fig. 2
Casquet esféric amb anses perforades
Mideix

20

—

verticalment prop de la

vora.

La decoració feta amb la valva

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

d

dibuixa

pectúnculus

un

una

orla d'

ansa

rotllo fig. 64.
Mideix io c/m. d alt i
14 c/m. el diàmetre de la

a ansa.

291

Vegi 's el desen

,Zíííigís`,{t(çíí,

boca.
Làm. XL/—Vas esferoidal
amb coll alt.

Té

dues

an

la panxa del vas; el
dibuix 1 omplenava tot, dis
ses

a

tribuït

en

zones

horitzontals

i verticals fetes amb
de càrdium deixant

puntillat
zones

lli

polides. És sernblant,
Cova Freda
Taula de formes
fig. 63 Collbató
quant la forma, al de la
dels
reconstruïts amb incisions de càrdi
1/8
cova de los
Toyos ( Prov.
de Múrcia) i al de la cova de càn Pasqual de Castellví de la
Marca ( Panedés ), però molt més ric de decoració.
ses

i

-

-

-

vasos

um.

—ThIll)111)))))))''
....
.....
,
—
,
....
...-.—
_
,
_

\)

N‘

fig.

64

-

Desenrotllo

„.
,
,
„..
-.
-,
,
,..
...
..„
,.
..,
,

del vas

-.
,.
--.

....
.....

...,„,

...,_

....

...5

..S...,
,

-

...,..,

,
--.
..,
,

de la

lamina 37

fig.

2

tk„

ti,‘10\\\\
giana kW-

X ',
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Mideix 24 centímetres d alt i
la boca.

10
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centímetres el diàmetre de

És el de més
Montserratines, de

Làm. XLII — Vas hemi-esféric amb coll baix.

bon gust per la seva distribució de les coves
corat com 1 anterior, però
repartit el motiu més artísticament. Ve
gis el desenrotllo fig. 65.
Mideix

20

c/m. d alt i

CERÀMICA HALLSTÀTTICA

21

C/111. el diàmetre de la boca.

:

Al fer la tria i classificació de la ceràmica han surtit qualques
fragments de la primera Edat del Ferro, que no foren advertits
durant 1 excavació, procedents tots de la cambra II, segurament
escampats en la capa superior.
Hi són representats els tipus de la necròpolis de c'àn Missert
de Tarrasa i els del poblat de Marlés.
Del primer posseïm un vas esféric amb boca ampla i peu alt
Làm. XLIV Fig. r; el seu decorat consisteix en una sèrie d' acana
lats al coll fets amb

punxó de punta arrodonida; la resta és
llisa i molt polida; A més hi han altres fragments de vores de va
sos d altres tipus per 1 estil, i de tapadores amb acanalats concèn
trics a 1 interior. Làm. XLIF Fig. 3.
Del segon, ultra alguns fragments, s' ha reconstruït un vas de
superfície rugosa i de color rogenc de forma igual als del poblat
de Marlès. Làm. XLIF Fig. 2.
i) Joan
5915

- 20.

un

Serra i Vilaró. Troballa

Crònica, pag. 573

i

protohistbria
següents.

a

Marlès. Anuari de 1 Institut d' Estudis Catalans
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fig. 66

Collbató

-

Cova

Material recollit

OSSOS

Freda-Fragment

en

de vas ibéric amb dibuix

pintat

de

roig. 1/2

la capa superior.

HUMANS:

Un esquelet sencer,
ossos solts.
Més avall

un
en

crani

donem

sense
una

la mandíbula inferior i varis
ressenya detallada.

L estudi

antropomètric ha sigut confiat al Sr. Batista i Roca.
Aquests cranis ibèrics, són d' una importància suma, doncs
solament ells són els que amb certesa poden considerar-se com
a
ibèrics. Totes les necrópolis que amb seguretat són dels
íbers

no

s' hagin

sinó d' incineració; el que fa que no
pogut recollir restes de esquelets pels estudis antropo
són d' inhumació

lògics.
Mossen Serra i Vilaró creu haver trobat una necròpolis d' aquest
temps, sota del poblat ibèric que excavà en el lloc d' Enseresa del
terme

de

sèrie d

Olius,

en

enterraments

la part baixa del poblat descobrí una
formats per caixes de lloses, que per la cir

què

en

PREHISTÒRIA
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cumstància de la seva situació tant propera al poblat creu que
pot ésser la necròpolis del mateix.
Mes la carència absoluta de obgectes dins dels enterraments, i
la forma dels mateixos mai usats pels íbers sinó per pobles més
moderns, fa suposar que són de avançada època romana o ja del
temps de la reconquesta.
Ultra aquests, en el poblat ibèric de Puig Castellar, excavat per
D. Ferran de Sagarra, foren descoberts un crani sencer i restes de
al peu
tres més, atravessats per un clau de ferro de gran tamany,
de la muralla que tancava el poblat. El perfecte estat de conser
vació d aquests cranis fa suposar, que foren exposats a la vergonya
d' altra
pública poc temps abans d' ésser abandonada la població,
el temps s' hauria cuidat de destruir-los.
I ara manca preguntar: foren íbers del mateix poblat, que per
mancament a les lleis del país foren executats, o són dels primers
soldats romans que intentaren la conquesta de Puig Castellar? Si
fos això últim, s' explicaria el que al ésser abandonat el poblat
manera

restessin

encara en

els

murs

clavats els cranis dels primers soldats

que intentaren 1 assalt.

Com pot veure 's, dintre la possibilitat de que 'ls cranis de
Puig Castellar siguin ibèrics, hi ha els seus dubtes.
Mentre que els inhumats en la cova de Collbató, (en quin
lloc hi
existir un poblat ibèric, pel gran nombre de ceràmi

degué

d' aquests temps que es recullí en totes les feixes del voltant,)
estaven amortallats amb grans testos d' ànfores ibèriques, i portant
recollint-hi
ensems com ofrena petits vasets ibèrics i hellenístics,
també en un d' ells una fíbula de la Tène II.
Foren varis els enterraments que d' aquests temps hi havia a
ca

296

la
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i

la cambra IIa que és la que reuneix més condici
ons pel gruix de terra
i grandiositat de la mateixa. L ésser,
però,
molt somers féu que la majoria fossin destruïts de
temps pels que
havien •regirat la cova per diferents obgectes ;
tant sols
cova,

tots

en

podent

dos d ells

amb claredat la forma del enterrament.
Mentre altres decubriments amb troballes mes certes no 'ns
po
sin al descobert nous enterraments ibèrics, devem considerar com
a únics els de la cova
Freda del Montserrat.
en

veure

CERÀMICA:

Fragments d' ànfores ibèriques fetes a torn
i de petits vasets de terrissa grisenca de
pa
rets
molt primes, un fragment de vas en for
ma de cistella
amb decoració pintada de roig
fig. 66. i varis fragments de ceràmica helle
nística; cal recalcar cl solament d un vas amb
grafits al semblar ibèrics. fig. 67.

OBJECTES

DE

fig.

67

Collbató - Co
Freda - Solament

va

d'

un

amb

vas

hel-lenístic

grafits ibèrics.

1/2

BRONCE :

Fibula de La Tène II

en

molt bon

estat

de conservació, mancant-hi 1
espiga; té per
ornament
dos capets d' animal orientals en
sentit oposat. fig. 68.

fig.

68
Collbató - Cova
Freda - Fibula de bronze

de La Tène II.

1/2
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GRUPS CATALANS

A)
COVA DE JOAN D OS

GRUP DE

TARTAREU

( Tartareu )

Entre els Nogueres Pallaresa i Ribagorçana, excavada per 1 Ins
titut d' Estudis Catalans, en sa totalitat. Material abundant i típic
del eneolític.

FAUNA:

Cranis i altres

ossos

humans,

restes

de bou, cabra i porc.

PEDRA:

Moles de má de granet, percussors i altres palets utilitzats,
destrals de tipu corrent, de basalt i altres de ben polides, una de
fibrolita i altra de fiota verdosa de grans proporcions, utilitzada pro
bablement

rella, dues puntes de sageta de sílex en forma
de fulla de llorer ben retocades, un punxó de sílex, un ganivet
amb retocs per a servir de serra, altres fulles de sílex de petites
com

a

4919

298
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dimensions i rascadors del mateix material,
en forma de roda amb perforació central.

una

pedra d arenisca

os:

Setze punxons de tipus corrents i vàries banyes amb senyals
evidents d haver sigut utilitzades.
PETXINA:

Una únio,

cyprea i

una

fragment

un

de

braçalet de pectúncu/us.

METALL:

Una destral plana de
metall.

coure

i

un

fragment informe del

mateix

CERÀMICA

Pot dividir-se

de parets grui
xudes i amb ornamentació rica en relleu i de cordons aplicats,
molt abundant : de vasos petits amb decoració incisa feta amb
punxó seguint la tècnica dita d' Alboquique, alguns exemplars: i
de

vasos

grans i

en

sèries: de grans

tres

petits de ceràmica llisa

i

vasos

polida del tipus almerià,

també amb abundància.
De la

primera

COVA DEL FORIC

—

i última

( Os

de

se

n' han

reconstruït

alguns

vasos.

Balaguer.)

quilòmetres més avall de la cova de Tartareu, en la ma
teixa vall del Farfanya, En Lluís M. Vidal hi féu unes cates de
prova, recollint alguns objectes. Més tard, uns cercadors de tre
Deu
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destruïren bona part del jaciment; acabant d enderrocar bo
na part de la cova un propietari de Lleyda que féu tirar una sèrie
de barrinades per a construir-se un artístic panteó d' estalactites en
aquella ciutat. Últimament fou excavada la part fàcil per 1 Insti
sors,

tut

d Estudis Catalans.

FAUNA:

Fragments de cranis i mandíbules junt amb altres
mans, mandíbules de cabra, porc i gos.

ossos

hu

PEDRA:

Moles i percussors de granet,
lador d' arenisca, cinc ganivets i

nou

destrals de basalt,

una serra

un

esmo

de sílex.

OS:

Quinze punxons i quatre espàtules.
CERÀMICA:

Els mateixos tipus de 1 anterior, però

en

menor

quantitat.

METALL:

punxó de coure, tant per ésser
haver sigut recollit a flor de terra.

És molt dubtós
atípica

com

per

COVA NEGRA

—

un

(Tragó

de

de forma

Noguera.)

congost del Nogue
ra Ribagorçana, explorada
superficialment per En Lluís M. Vidal.
Després, durant una llarga temporada, n' extragueren la terra del
A

una

hora més

amunt

de Tragó,

en

un
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jaciment
llençant dins
seu

per vendre-la per adob de la terra, garbellant-la i
de la mateixa cova el pedruscall. Quan l Institut

Estudis Catalans portà a terme l última exploració, s' hagué de
concretar a
regirar el pedruscall avans dit.
FAUNA:

Cérvol, brau, cabra, senglar i

gos.

PEDRA:

Moles i pedres allisades de granet destinades al mateix ús,
trenta set
fulles de ganivets de sílex, varis rascadors i escardills
del mateix material, cinc destrals de basalt grolleres.
os:

Vuit punxons i

un

obgecte acanalat

en

forma de cullera.

CERÀMICA:

Igual

a

la de la

COVA DEL TABACO

—

cova

de Tartareu amb petites variants.

( Camarasa. )

Prop de 1 aiguabarreig del Segre amb el Noguera, lleugerament
explorada per En Lluís M. Vidal, com 1 anterior; també la gent
de 1 encontrada

va a

queda bona part del

cercar-hi
seu

per substituir el guano,
intacte.

terra

jaciment

mes

FAUNA:

Un fragment de parietal humà,
vall, cabra, gos i toixó.

restes

d ós, brau,

cérvol,

ca

MISN,
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PEDRA:

Molins de mà i palets usats, una destral,
de sílex, esclats del mateix material.

nucli i deu fulles

un

Os:

Dos punxons.
PETXINA:

Valves de càrdium,
braçalet de pectúnculus.

un

pectúnculus foradat

i

un

fragment de

CERÀMICA:

Hi són representats els

COVA DE L AIGUA

—

( Alòs

de

tres

tipus de les

coves

anteriors.

Balaguer.)

A poca distància de la cova del Tabaco, també explorada per
En Lluís M. Vidal, coneixent-se escàs material.
PEDRA:

Tres fragments de sílex atípics.
os:

Una punta de sageta amb espiga llarga.
PETXINA:

Un fragment de braçalet de pectúnculus.
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CERÀMICA:

No
ver-ne

coneixem cap fragment, mes el seu descubridor diu ha
trobat igual a la de les coves citades.
en

COVA DE LES LLENES

—

( Erinyà. )

d Erinyà, en el Flamicell; sols en coneixem
uns quants fragments de ceràmica recollits per En Lluís M. Vidal
i per En Josep de C. Serra i Rafols, sense fer excavació de cap
Situada

en

1

estret

mena.

Malgrat el poc material conegut, podem
amb els tipus de les coves descrites.

COVA DE PICALS

Més que

una

dir que

encaixa bé

( Llussàs. )
cova

és

un

esquerda

en

forma d

avenc,

i ha si

gut superficialment explorada per 1 Institut d' Estudis Catalans i
per Mossen Serra i Vilaró.
El material és escassíssim

punxó d os, un escardill de sí
lex, una rodella de collar de petxina i fragments de ceràmica de
vasos grans amb cordons i de superfície grollera.

BALMA DEL SEGRE

—

:

un

( Vilaplana. )

Coneguda també amb el nom Espluga dels Gitanos, situada
sobre mateix del Segre, excavada per Mossen Serra i Vilaró. El
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capes, 1 inferior eneolítica i hallstàttica la

superior.
PEDRA:

Molins de granet, restes de destrals desbastades en codines del
riu, varis ganivets i esquirles de sílex de tamany reduït, i dugues
sagetes de sílex amb aletes.
OS:

Dos punxons i

una

agulla.

CERÀMICA:
Vasos de ceràmica fina i
Vasos

grollers

polida de tipus almerians.

de tamany gran.

Vasos decorats amb relleus emplenant tot 1 espai, la majoria
amb cordons amb impressions digitals.
En la capa del damunt hi sortí ceràmica dc la Primera Edat
del Ferro.
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B)

COVA FONDA —

En el

GRUP DE

SALAMÓ

( Salamó. )

de Salamó, en una de les revoltes del riu Gaià;
fou en part excavada per En Pau Teixidor, baix la direcció d En
Lluís M. Vidal. El Club Muntanyenc hi féu una somera explora

ció; i
d'

en

terme

Maties Pallarès, per 1 Institut d' Estudis Catalans, 1 acabà

excavar.

FAUNA:

Varis cranis i abundants

típics de les

coves

humans, restes dels animals
eneolítiques: bou, porc, cérvol, cabra, ós.
ossos

PEDRA:

Molins de mà, tres destrals tosques de basalt, fulles de ganivet,
rascadors i un nucli de sílex. Els ganivets són de tamany petit.
FUSTA:

Un plat, una petita cassoleta,
determinables.

una

cullera i varis fragments in

os:

se:

Tres sagetes amb espiga llarga, dues amb aletes i 1 altra sen
un botó de secció triangular amb perforació en V, dinou pun
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defensa de senglar

foradada.
PETXINA:

Un botó de base quadrada amb perforació
càrdiums i únios.

en

V, pectúnculus,

METALL:

Un punyal, una sageta i un anell de coure. El punyal trobat
en les
primeres exploracions està perdut, la sageta és d espiga amb
aletes i1 anell pla i senzill.
CERÀMICA:
La Ceràmica pot dividir-se

quatre grups.
Vasos
de
a)
parets gruixudes i superfície rugosa, en sa majo
ria de gran tamany, alguns sense decoració i allisats, altres ornats
amb relleus repujats en forma de cordons amb impressions digitals
en

incisions amb punxó. A voltes el relleu és obtingut rebaixant
el fang dels costats, deixant una série de nervis que es combinen
o

irnpressions ni incisions.
Cal remarcar que els cordons quasi sempre hi són repujats, o
sigui formant part de la primitiva massa del vas, així com en el
grup de Tartareu hi són postissos, aplicats després de modelat el
vas, ultra els repujats.
b) Vasos de parets primes sense decoració i tan sols per ex
cepció de grans vasos, polits i allisats, de colors rogencs i negro
sos i formes almerianes.
És el tipus de ceràmica més abundant
en

que
20

formes molt variades i

es

recollí

en

la

cova.

sense
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Són idéntics als de les coves del grup de Tartareu, mes sem
bla que les formes s han conservat més pures.
i ungulars,
c) Vasos petits ornats amb incisions de punxó
formant molts paral•lels amb la ceràmica incisa del grup anterior.
varis fragments del tipus
acampanat i de casquets esférics, havent permès reconstruir-ne al

d) Ceràmica del

guns

vas

campaniforme,

vasos.

COVA D

ESCORNALBOU

—

( Vilanova

d'

Escornalbou.)

Tocant mateix al castell d' Escornalbou, excavada per Mossen
Serra i Vilaró a despeses d' En Eduard Toda.
Material inèdit en publicació. Havem tingut ocasió de veure
i és igual al de la cova de Salamó, essent-hi representats
tipus de ceràmica i objectes de metall i pedra.
COVA DE SANT

tots

els

LLORENÇ — ( Sitges .)

'

la muntanya de sant Joan, excavada per En Miquel
Utrillo, qui ha regalat el material al Museu de Barcelona.
S obre

OSSOS

a

HUMANS:

Varis cranis i altres

ossos.

PEDRA:

Una destral.
OS :

Un

canut

d ús desconegut.
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CERÀMICA:

Llisa i de relleus amb cordons amb incisions i
vas

sense;

i del

campaniforme.

COVA DE L OR

En la

—

(Santa

Creu d' Olorde.

muntanya de Santa Creu,

)
en

Llobregat, excavada pel Club Muntanyenc

la

vessant

que

mira al

i per 1 Institut d' Estudis

Catalans.
PEDRA:

Un

petit ganivet de sílex,

un

esmolador d arenisca.

os:

Dos punxons.
CERÀMICA:

Vasos llisos del tipus del S. E. d' Espanya, i grollers.
COVA DE

GAVÀ.

Explorada
a

per Mossen Norbert Font i

la collecció Vidal.

FAUNA:

Ullal dós.
PEDRA:

Quatre fragments de fulles de sílex.

Sagué,

escasses

troballes
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CERÀMICA:
Dos

fragments polits amb incisions fetes amb punxó.

COVA DE SOLANES

—

( Caldes

prop de la

casa

Montbuy. )

de Caldes i Sant Feliu de Codines,
Solanes, excavada per 1 Institut d Estudis Catalans.

partió dels

En la

de

termes

FAUNA:

Cabra,

porc i gos.

CERÀMICA:

Llisa,

rreja

tosca

repujats ; en un fragment s' hi ba
incisions amb punxó i impressions digitals.

i amb cordons

la técnica d

COVA DE LA

A

uns

FOU

sis

DE MONTSERRAT
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(Bor. )

quilòmetres de Bellver de Cerdanya, damunt

ma

teix del naixement de la deu anomenada La Fou de Bor, excavada
per 1 Institut d Estudis Catalans.
FAUNA:

Varis cranis i

ossos

humans; bou, cérvol, cabra i

porc.

PEDRA:

Moles i palets utilitzats de granet, tres destrals i varis fragments
de basalt de tipus grollers, dotze destrals verdaderes joies de pedres
de tamany petit; varis gani
vets i escardills de sílex de reduït tamany, vuit punxons de secció
triangular i quadrangular, de llicorella.

fines, fibrolita, grenatita, felsofir,

etc.

,

Os:

Setanta

diverses, sis espàtules, una
agulla, un amulet i dues defenses de senglar esmolades i perfora
des per a servir de penjoll.
un

punxons de

formes

PETXINA:

enios, pectúnculus
pectúnculus.

i

càrdiums, varis fragments de braçalets de
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CERÀMICA:

superfície grollera, llisos i decorats amb cordons re
pujats i postissos de tamany gran, vasos de tipus almerià iguals
als dels grups de Tartareu i Salamó, terrissa fina de vasos petits
i de mitjanes dimensions, ornats amb incisions fetes amb punxó i
ungulars.
Les dues espécies primeres molt abundatns, i la incisa en nom
Vasos de

bre reduït.

COVA DE RIALP

—

(Ribas.)

Rialp, en la vall del Freser, excavada per 1 Ins
titut d Estudis Catalans; és una cova que ha estat molt regira
da, passant-hi actualment per la seva boca una línea de vagonetes
d' una explotació minera.
Sols s' hi recollí ceràmica llisa, de cordons i amb impressions
ungulars.
Tant per la forma dels vasos com per 1 espécie de la terrissa
Entre Ribas i

correspon al grup de Bor.

COVA DE CAN MAURI.

A cinc quilòmetres de Berga, dins el municipi de La-Valldan,
excavada per Mossen Serra i Vilaró.
FAUNA:

Ossos d' esquelets humans i varis d' animals.
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PEDRA:

Fragments de destrals.
OS:

Quatre punxons.
METALL:

Un punyal triangular de bronze.
CERÀMICA:

grollers i de superfície polida, fragments amb cordons i
amb incisions fetes amb punxó i ungulars.
Vasos

hi recollí terrissa hallstattiana i de més moderna. El
punyal és ja de la I .a Edat del Bronze.
També

s
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D) GRUP

COVA DE SANT VICENS

És

un

forat

en

DE

( Sant

—

una

SANT

roca

JULIÀ DE

Julià de

RAMIS

Ramis.)

aillada, situada

a

la dreta del Ter

en

el congost de Sant Julià de Ramis, excavada per 1 Institut d Estu
dis Catalans.
OSSOS

HUMANS:

Restes de cranis i altres

ossos

cremats.

PEDRA:

Varis ganivets de sílex, alguns de tamany gran,
de sílex amb aletes.

una

sageta

Os:

Dues defenses de senglar foradades, cinc botons de secció tri
angular amb perforació en V.
PETXINA:

Un penjoll fet amb

un

fragment de pectúnculus.

CERÀMICA:

Vasos de mitjanes dimensions de terrissa llisa fina, de
cie grollera, i d' ornada amb cordons.

superfí
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alguns fragments amb incisions,

mes

són

ja

de la Primera Edat del Ferro.

CAU DEL DUC

—

( Ullà. )

En la muntanya d

Ullà, a uns 20 minuts del poble, explorada
per 1 Institut d' Estudis Catalans, descansant sobre un jaciment As
turià hi sortiren uns restes eneolítics, probablement un enterra
ment, el material del qual pertany a aquest grup.
PEDRA:

Una destral petita i molt polida,
de sílex.

petites fulles de ganivets

tres

PETXINA:

Cinc pectúnculus foradats,
de collar.

una

nassa

també foradada i

un

gra

CERÀMICA:

Uns quants fragments de superfície llisa i grollera.
COVA DEL TOSSAL —

( Torroella

Explorada superficialment

de

Montgrí.)

per En Lluís Pericot.

PEDRA:

Un ganivet de sílex llarg amb
sílex.

marcats

retocs,

una

sageta de
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Os:

Un

punxó

i

una

COVA DE LA RABIOSA

defensa de senglar.
—

( Torroella

de

Montgrí.)

Explorada fa temps, part del material

perdut, i 1 altre

és

és al

Museu Provincial de Girona.
OSSOS

HUMANS:

Varis cranis incrustats

en

la toba de la

cova.

PEDRA:

Tres ganivets de sílex de gran tamany.
CERÀMICA:

Tres fragments
PORT DE LA

sense

decorar.

SELVA.

Procedents de la collecció Alfarràs, hi ha al Museu de Barce
lona nou ganivets de sílex de gran tamany, no portant altra in
dicació que el lloc de procedència. És possible que fossin trobats
en alguna cova d aquella
localitat.
COVA DE ROCA FESA

A

—

( Sant

Nartí de Llèmana.

)

hora del poble i dalt d una singlera, excavada per 1 Ins
titut d Estudis Catalans. Sols s' hi recollí terrissa grollera i fina
una

que és difícil classificar; doncs

tant

pot ésser eneolítica

com

de la

PREHISTÒRIA
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cova

de Llo

rà anomenada Bora Tuna.

COVA DELS ENCANTATS — (

S obre

Serinyà.)

cinglera davant mateix del riu Ter; fou
da primer pel Sr. Alsius i més tard pels Srs. Bosoms.
en

una

El material sortí

excava

dues capes ben marcades no tenint-se
molta cura de separar-les, essent difícil avui classificar els objectes
poc típics. La capa inferior és cneolítica i la superior de la prime
ra Edat del
ferro.

OSSOS

en

HUMANS:

Restes de varis esquelets.

PEDRA:

Vàries destrals de basalt de tipus groller, i de petites de fibro
lita de tipus comú en els enterraments; dues sagetes en forma
de llorer, de sílex, una serra i un ganivet del mateix material; va
ris rascadors i esquirles també de sílex.
OS:

Punxons, agulles, espàtules, i banyes de cérvol treballades; bo
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de base quadrangular amb perforació
foració central, i grans de collar.
tons

en

V,

un

disc amb per

PETXINA:

Diversos molluscos marins i

terrestres.

METALL:

Hi sortiren
blen pertànyer

tres
a

sagetes de bronze i

la capa superior.

un

anell d

or

que

sem
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E) GRUP

COVA DE L AUMEDIELLA

En el barranc de

—

DE MONTSERRAT

DE

317

BENIFALLET

( Benifallet.)

Mahó, afluent de 1 Ebre, excavada

per 1 Ins

titut d' Estudis Catalans.
Donà molt poc

material; únicament ceràmica

poc abundant del

tipus groller i amb cordons.
U

típic,
que

de material que s' hi recollí i al mateix temps poc
permet incluir-la en cap dels grups descrits. Creiem

escassetat
'

no

ns

noves

investigacions

materials per

a

formar

un

per la

conca

grup local

a

de 1 Ebre

aquella regió.

ens

donaran
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F)

MONTSERRAT

GRUP DE

COVA DE CAN PASQUAL —( Castellví

de la

Marca.)

Prop de la enderrocada casa de c'àn Pascual. Forma dues
petites cambres, explorada per 1 Institut d Estudis Catalans.
El jaciment era molt prim sortint-hi únicament esquirles de
sílex atípiques i fragments de terrissa. Aquesta és de vasos fets
a mà de color rogenc, alguns amb mugronets i cordons.
Essent
notables uns fragments que permeteren la reconstrucció d un vas
de forma esfèrica amb coll alt de forma semblant als dels sepul
cres no megalits
de Catalunya, peró, ornat amb decoració incisa.
En la
on

panxa del

neixen

vas

unes

hi han

dues

anses

decorades

totalment

faixes

de línies paral.leles i ondulades que 's
formant com un medalló; aquestes im

junten al mig del vas
pressions són produïdes amb una valva de càrdium arossegant-hi
onduladament el seu costellam; tanquen la sèrie de línies unes
incisions fetes amb el dentat de la mateixa petxina. Làm. XLIII.
Fig. i.
Són també de la mateixa tècnica dos fragments d un altre vas.
Làm. XLIII. Figs. 2 i 3
'

A més de aquests grups n hi ha un altre que no incluim, per
correspondre a un altre aspecte completament diferent; són les
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de Solsona i als

seus

per

mossen
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Serra i Vilaró

voltants.

D aquestes tot el seu material és funerari i del tot emparen
amb el dels sepulcres megalítics.
Formen molts paral•lels amb les coves del grup de sant Julià

de Ramis, però aquelles són dins de
com les de la comarca de Solsona.

coves

grans i

no

baumes
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G) CARACTERÍSTIQUES

Corn pot

veure

's amb

D

AQUESTS GRUPS

aquesta petita ressenya de 1

del coneixement de la cultura de les

estat

actual

Catalunya; són ben
poques i aventurades les teories que s hi poden forjar. Tenim
llacunes de comarques senceres on no s' hi han fet exploracions
de cap mena, i de les coves que coneixem, moltes d' elles sols
han sigut explorades superficialment, i altres ens han donat mate
rial insuficient fins per agrupar-les acertadament.
coves

a

Així és, que les coves que 'ns permeten fer-ne un detallat
tudi són solament les que han sigut excavades amb mètode i
sa

cova
va

en

hagin donat material abundant.A questes
d' Os de Tartareu, cova Fonda de Salamó,
cova de Joan
de la Balma del Segre de Vilaplana, cova d' Escornalbou, co

totalitat,

són:

es

i

a

més que

de la Fou de Bor i

coves

més, si bé algunes d elles

no

Gran i Freda de Montserrat; les de
donen lloc a dubte que pertanyen a

la série que les havem agrupat, el seu material no obstant, no 'ns
dóna cap nova orientació del de la cova que havem prés com a

tipus.
Fins

cultura completament nova a Cata
lunya, LA CULTURA MONTSERRATINA ; provant aixó que el jorn que
coneguem totes aquestes encontrades inexplorades, tal volta rebe
rem
sorpreses tant agradables com la que avui tenim ocasió
de donar

ara

a

desconeixiem

conèixer.

una
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les coves, encara que aquestes siguin dintre d una

tes

ja

se

pot

321

excavar
comarca

n' hagin explorat d' altres; perquè a voltes una d' aquestes
donar nous elements que no
s' obtingueren en les

to
on
ens
ex

ploracions de les coves dels voltants.
Si ens haguéssim concretat a excavar tan sols les coves de
Santa Cecília, sense explorar les de Collbató, restaria encara per
descobrir la cultura del Montserrat;
la mateixa muntanya.
De

tot

hi havent-se fet estudis

en

que més podem servir-nos per intentar una somera clas
és de la ceràmica; perquè aquest és l' element que tenim

ço

sificació,
amb major abundància; els objectes de pedra i metall son també
molt importants per la cronologia, però quasi sempre hi són es
cassos o sense característiques típiques, com els ganivets de sílex i
destrals, que els tipus més abundants es troben iguals en totes les
el mateix sol succeir amb els punxons d' os, no descuidant
mai però, d' aprofitar-los quan a aquests s hi trobin caràcters re
coves;

marcables.
GRUP

a)

DE

TARTAREU

Ceràmica llisa de tipus almerià. ( abundant )
Ceràmica llisa de grans vasos de superfície grollera. (abun

dant)
Ceràmica ornada amb cordons i relleus artísticament distri
buïts decorant tota la superfície del vas, els cordons quasi sempre
hi són aplicats, rares vegades repujats. ( abundant )
Ceràmica bellament ornada amb incisions fetes amb pun
xó.
21

( poc abundant)
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Material de pedra de tipus corrents, ganivets petits de sí
lex, i molt poques puntes de sageta.
Rarissims objectes de metall.

E)

GRUP

DE

SALAMÓ

Ceràmica llisa de tipus almerià. ( molt abundant)
Ceràmica llisa de grans. vasos de superfície grollera.

( abun

dant )

y)

Ceràmica ornada amb cordons,

vegades en altre mo
repujats generalment aquest
rares

tiu de relleu; els cordons quasi sempre
tipu és de superfície més allisada que en el grup de Tartareu. ( a
bundant )
ò) Ceràmica decorada amb incisions fetes amb punxó i un

gulars. ( poc abundant)
8) Ceràmica de la espècie del vas campaníforme. ( poc abun
dant)
Material de pedra de tipus corrents, ganivets petits de sí
lex, poques puntes de sageta.
n) Amb frequència objectes de metall.
GRUP

a)

DE

BOR

Ceràmica de tipus almerià. ( molt abundant)
Ceràmica llisa de grans vasos de superfície grollera.

( abun

dant )

y) Ceràmica ornada amb cordons, postissos i repujats. ( poc
abundant)
ò) Ceràmica decorada amb incisions fetes amb punxó i ungu
lars. ( poc abundant)
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E) Material de pedra de tipus corrents, destrals de tamany
petit de roques escollides i molt polides, ganivets de sílex de ta
many petit, manca absoluta de sagetes i d objectes de metall.

GRUP

DE

SANT JULIÀ

DE

RAMIS

Ceràmica de superfície llisa, i grollera. ( molt
escassa)
Ganivets
de
sílex
de gran tamany alguns amb retocs,
/3)
puntes de sageta de sílex amb aletes.
y) Botons d' os de secció triangular i perforació en V, de
fenses de senglar i mol•luscos foradats formant
de collars.

a)

peces

Creiem que totes les coves d' aquest grup són d' enterrament; ens
ho referma, ultra la quantitat d ossos humans recollits, el mate
rial que és exacte al dels sepulcres megalits.

GRUP

a)

/3)

DE

MONTSERRAT

Ceràmica de tipus almerià. ( abundant )
Ceràmica de grans vasos llisos de superfície grollera. ( a

bundant )
y) Ceràmica ornada amb relleus,
repujats i aplicats. ( poc abundant )

en

sa

majoria de cordons

c5) Ceràmica decorada amb incisions fetes amb punxó. ( es
cassa )
e) Ceràmica incisa amb valves de càrdium. ( abundant )
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Material de pedra de tipus corrent, ganivets de sílex de
petit i gran tamany, manca de sagetes de sílex.
n) Cap objecte de metall treballat, notant-s hi no obstant la

presència d

un

fig. 69 Collbató

pa de

-

fig. 69

coure.

Cova Freda - Pa

de

coure

Aquest metall ha sigut analitzat
nant la següent composició:
Coure
.

etc.

fons de la

per En

R.

/°.
6,8 o/0.
2,2 0P.
91

Estany.
Ferro

trobat al

cambra

11.

1/-2

Casamando, do
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IV

COMPARACIÓ DEL MATERIAL MONTSERRATt AMB EL
DE LES ALTRES CULTURES CATALANES

petri, tenim els tipus de ganivets de sílex sen
de tamany petit, típics dels grups de Tartareu, Salamó i

En el material

zills i

Gran de Collbató; essent notable una fulla tallada
amb jaspi groc de la muntanya de Montjuic (Barcelona) que junt
amb altres escardills de la mateixa pedra, constitueixen avui la pri
tenim d un jaciment de sílex prehistóric a
mera dada certa que

Bor, de la

cova

Catalunya.
Les fulles de sílex de la

Collbató,

són

exactes

sols pel ta
many sinó per 1 espècie del sílex, que són de color marró formant
aigües com fusta.
Quant als molins de mà i destrals no ofereixen cap variant
amb

alguns del

Freda de

cova

grup de Sant

amb les trobades

Julià

de

Ramis,

els grups.
El mateix podem dir referent als objectes d
tules i agulles.
en

no

tan

tots

os,

punxons,

espà

ceràmica, llevat de 1 espècie del vas campaniforme del que
se n hi reculliren un parell de fragments, peró molt
dubtosos, en
petites diferències hi són tots els tipus de les coves catalanes.
Com en totes 1 espècie més abundant és l almeriana; la decora
La

da amb relleus és més semblant

a

la del grup de Salamó,

caracte
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ritzats pels cordons repujats, no trobant-s hi la de mugrons conbi
nats amb
cordons ornant grans vasos del grup de Tartareu, i
escassejant-hi molt les d incisions fetes amb punxó i ungulars.
Mes, el que és característic del grup del Montserrat, és la ce
ràmica ornada amb incisions fetes amb petxina. De ceràmica de
corada amb aquesta tècnica, del eneolític, tant sols tenim el vas de
Castellví de la Marca, Làm. XLIII. Figs. i a 3, i dos petits
fragments trobats per Mossen Serra i Vilaró en la Balma de Llera
( Lladurs ) i en 1 Espluga Negra ( Castelltort ). Làm. XLIII. Fig. 5
En el

museu

de Barcelona hi ha

un

fragment de terrissa

pro

cedent de la

col.lecció Rubio de la Serna decorada amb la valva
d' un càrdium, que junt amb un altre fragment de mugrons i des
trals de basalt, fou recollit per dit Sr. en el Cerro de las Ànimas
de Velez Rubio

Prov. d' Almeria). Làm. XLII Fig. 4
Aquesta decoració es troba sempre ornant vasos petits i de
mitjanes dimensions, i aplicada a vasos de formes molt diverses.
Sembla que 1 artista s' inspirà amb 1 ornamentació del vas campa

(

niforme, però fuig de la monotonia d' aquell, per entregar-se a to
ta mena de combinacions, trencant-ne la seva carecterística unifor
mitat.
El

campaniforme quasi sempre queda
formes, el casquet esfèric i 1 acampanada; i la
vas

de línies oritzontals distribuïdes
peïdament tota la superfície del
mai

seva

en

dues

decoració és

diverses i ocupant ata
els del nostre país no tenen

zones

vas;

la cultura de Montserrat les anses moltes
voltes són un dels elements que donen més embelliment a l obra.
Aquestes acostumen ésser decorades totalment, i és freqüent ésser
anses.

ansa

En canvi

en

concretat

en

el punt de partença del desenrotllament del motiu ornamental.
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Làmina XLIII

4

6

5

CERÀMICA

DEL

TIPUS

MONTSERRATI.

,S.

CERÀMICA

figs.

DE

•LA

5 i 6

COVA

DE

CAN

FRAGMENTS

D'

PASQUAL

DE

ESPLUGA NEGRA

CASTELLVÍ

DE

LA

( CASTELLTORT ) ;

MARCA.
I

DE

fig.

4

BALMA DE

FRAGMENT
LLERA

DEL

( LLADURS )

PUIG

DE

LES

ÀNIMES))

DE

VELEZ

RUBIO

( ALMERIA )
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riquesa a la peça, abans d ésser decorada, hi
han exemplars que han sigut ornats amb cordons de relleu, que
artista després ha omplert d incisions distribuïdes amb molt bon
Per donar més

gust.
Els moYluscos emprats per la fabricació de la ceràmica mont
serratina són les valves del càrdium tuberculatum, L. i del pecten
pilosus, L.; espècies molt comuns del mar llatí.
Rares vegades són combinades les incisions de petxines amb
les de punxó, i encara és dubtós si
fetes amb el mateix moYlusc.

aquestes últimes són també

Al repetir-se amb un vas tota una sèrie d' impressions que han
deixat marcades un mateix nombre de puntes, fa pensar si en
lloc d' emplear-se la valva sencera de la petxina, era usat única

fragment, que en aquest cas faria de punxó dentat.
A fi de poder explicar amb detall la tècnica seguida per 1

ment

un

or

namentació d' aquests vasos, havem cregut convenient fer una
taula dels principals motius amb una planxa de fang tou, impri
mint-hi les valves de les petxines de la mateixa forma com ho
feien els terrissaires prehistòrics.
En cada dibuix s' explica tal
pus de mol•lusc hi ha

com

sigut emprat.

ha sigut obtingut i quin ti
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V

EXPLICACIÓ

DE LA

TÈCNICA DELS MOTIUS FETS AMB

PETXINA Lànt. XLVII.

I.

Motiu

ornamental

construït

rodant-lo amb la valva inclinada

amb les dents d

un

càrdium

la part convexa.
II. Les ratlles oritzontals seguint la mateixa tècnica que 1 an
terior, i les verticals amb el càrdium col•locat ben vertical.
III. La zona superior és feta amb el càrdium vertical arros
vers

segant-hi les dents i produïnt-hi ensems un lleuger tremolor.
La zona del mig amb el càrdium inclinat vers la part còncava,
fent-hi
La

un

suau

moviment de rotació.

inferior igual al motiu I.
IV. Pel procediment del motiu I disposat de diferent forma,
els petits clotets en forma de petxina són obtinguts imprimint-hi
el nàtix del mateix càrdium, o sigui el lloc de confluència del
zona

costellam.
V.
VI.
VII.

Arrossegant onduladament la valva del càrdium.
Igual a la zona superior del motiu III.
Arrossegant les dents del càrdium amb sobtats canvis de

direcció.
VIII.
i

com

IX.

a

del mig del
únic element de decoració.
Com la

Incisions

zona

en

motiu III, però més

forma d espiga fetes amb

una

atapeït

valva de pec
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la part còncava, notant-s hi 1 emprempta del
petit dentat del mollusc. Les ratlles de separació com les del mo
tiu I.
X i XI.

vers

Varietats decoratives

obtingudes pel procediment del

motiu I.
XII.

Amb el càrdium pla

o

inclinat estampant-hi part del

cos

tellam.
Dibuix compost de técniques variades, les ratlles orit
zontals superiors com el motiu I, la ratlla inferior i les inclinades
són produïdes per la valva del pectúnculus corrent-lo sense mar
XIII.

car-hi el dentat, els clotets
nàtix del càrdium.

com

en

el motiu IV són fets amb el
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VI

CRONOLOGIA

Les

coves

del Montserrat

estan

situades

en

el lloc de 1

encreu

de les cultures locals de Catalunya; tant pels ganivets de
sílex de la cova Freda típics dels sepulcres megalítics, com per la
ceràmica alm eriana i de relleus que en altres grups va acompa
nyada del vas campaniforme, i amb altre material ben datat, po
ament

el eneolític, la data del
anys abans de J. C.
dem situarles

en

qual

és anterior al 2500
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VII

NECRÒPOLIS DEL BRUCH

Dels primers temps de 1 eneolític, tenim en el Bruch una ne
cròpolis, el primer sepulcre de la qual constituí una de les pri
meres troballes prehistòriques de Catalunya. D
aquest primer ente

descobert, del qual en parla en Martorell i Peña, en sos
«Apuntes Arqueológicos,» ben poca cosa en sabem; mes del segon
descobert fa un parell d anys ja 'n tenim dades més concretes.
Està situada dins el terme del Bruch dins les argiles quaternà
rrament

ries del forn d' obres de c'àn Vallès.
En el Museu del Clup Muntanyenc hi ha

destral procedent
del primer sepulcre amb unes notes del donador, quals dades són
les més completes que posseïm. Diu que fou descobert el dia
una

de Desembre del any 1889, i que la seva sepultura era forma
da per una sola llosa collocada damunt del crani; que s' hi troba
ren vàries
armes de
pedra, un ganivet de sílex, i un collaret de
coral vert.
20

En
el

mweeL—

mes

excursió que férem amb el Pare Adeodat F. Marcet
de Maig del any 1923, el propietari de la tauleria en Josep
una

ampe««
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Vallès regalà al

Museu de Montserrat dues

destrals de pedra
i un gra de collar que conserva
En
va de 1 enterrament primer.
sems
ens
mostrà un lloc on
presentava senyals evidents d ha
ver-hi un altre sepulcre, prom e
tent-nos

que quan

arrencant terra

aquell lloc avisarien
tot d una al Monestir a fí de què
excavació es pogués fer amb el
mètode que requereix.
El dia 30 de Març del any
arribarien

a

següent el P. Adeodat, rebia

unes

lletres dels senyors Josep Vallès
i Emili Pascual del Bruch, en
què li notificaven la troballa del
segon

sepulcre.

L' endemà el P. Adeodat junt
amb el P. Beda Espona es dirigi
ren
al lloc de la troballa, execu
tant tot

seguit la exploració.

El P. Adeodat F. Marcet en
donà una notícia en el Butlletí del
Centre Excursionista Montserrat de
Manresa, del qual n extreiem les

següents dades.
fig. 70
cre

Bruch - Destral de
Ier•

de la

necròpolis

pedra

del

sepul

de can Vallés.

r/I

ses

El sepulcre sortí a poques pas
del forn, a una profunditat de

f
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munt
roca

m.

i orientat de N. N. E.

a

3-;3

S. S. E. Estava collocat da

de tortorà, tenint damunt, una
del mateix tortorà que per sortir

2

fig. 71

Bruch - Destrals de

pedra

del

sepulcre

Ler

de la

necròpolis

de can Vallés.

1/1

's pogué comprovar la forma i situació exacta.
L esquelet estava de boca enlaire tenint el braç dret damunt
del pit i resquerre allargat amb la mà sota el femur esquerre; les
la part dels genolls.
cames les tenia arronsades i doblegades per

molt disgregada

no

Làm XLVIIL Prop del crani s' hi reculliren dos fragment de defensa
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de senglar fig. 75; al voltant del pit i coll les peces d un collar;
sota
1 húmer dret, quatre punxons d os fragmentats; davall
articulació del colze esquerre les dues destrals i i 2 de la
fig. 74 encreuades, i al costat la destral i de la fig. 73; dos
ganivets de sílex i una punta de sageta de
la mateixa pedra. De terrissa tan sols hi sor
tí

de cassola feta

fragment
grollera.
un

MATERIAL DEL

SEPULCRE

a

molt

mà

PRIMER:

fig.

72 Bruch - Gra en for
d' oliva de silicat ver

rna

dós del

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

70 Destral de Micacita.
71

n.°

i

71

n.°

2

72 Gra

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

SEPULCRE

i

n.°

2

«

de Montserrat.

Museu de Montserrat.

Destral de Lidita.

Destral de Anfibolita.
75 Dues defenses de senglar.
76 Quatre punxons d' os fragmentats.
77 Ganivets de sílex de color marró.
74

Clup Muntanyenc.

SEGON:

73 Destral de Ofita.
74 n.°

«

forma d oliva de silicat

verdós.

MATERIAL DEL

Ier.

Museu de Montserrat

Destral de Anfibolita.
Destral de basalt.

en

sepulcre
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compost de diverses menes de
grans; rodelles de petxina i pedres oliviformes de silicat verdós.
Museu de Montserrat.

Fig. 78

i Làm. LV Collaret

A més hi sortí

una

punta de sageta de sílex que desaparegué

durant 1 excavació.
Són

freqüents aquests tipus
de necròpolis a Catalunya. Quasi
totes són emplaçades dins les ter
res de rajoler, tal volta per ésser
aquests llocs on 1 excavació es
fa a la fondària que són aquestes
enclavades.
en

Mes són ben poques les

balles

que

han

tro

sigut fetes

en

presència de persones capaces de
pendre les notes necessàries per
poder reconstruir la forma del
sepulcre ; quasi sempre 1 atzar els
ha posat

en

descobert

arrencant

la

per la fabricació de teuleria.
Tres sepulcres de la necròpo

terra

lis de Sant Genís de Vilassar i
el segon del Bruch són els únics
que han sigut explorats metòdica
la situació,
forma del enterrament i troballes
ment, i

de la

Bruch

Destral

necròpolis

del

de càn

sepulcre

Vallès. t/t

2."

tots,

tant

poden guardar més paral•lels.
Com el del Bruch, el cadàver
no

fig. 73

a

...11111~

ANALECTA MONTSERRATENSIA

336
estava

arronsades i les mans collocades en
La terrissa tant en els excavats com en els que

estirat amb les

mig del

cos.

cames

2

fig.

74

Bruch - Destrals

del

sepulcre

2.0n

de la

necròpolis

havem pogut recollir les troballes, és sempre de

de

can

Vallés.

de mitjanes
dimensions, fets a mà i for
ma ovoide.
Els

vasos

sílexs

semblen

tots

procedir X un mateix jaci
ment

i són

d

una

mateixa

mida i tipus, com també els
nuclis que de la mateixa pe
dra es troben en alguns en
terraments.

En canvi les destrals
fig.

75

Necròpolis de
senglar del sepulcre

Bruch -

fenses de

c'àn
2.0n.

Vallès

t/t

De

costumen

ésser

a

petites, ben

1

Fig. 76

BRUCH -

NECRÓPOLIS

DE CAN

VALLS-PUNXONS DOS DEL SEPULCRE 2.°°.

1/I

22

_
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polides

i de

pedres fines

mentre

que
les que han sortit més abundants són
;

als sepulcres del

Bruch,

de tipus bastant groller, fora de 1 úl
tim

enterrament.

Les pedres de collar

en

forma d

o

característiques de aquests
enterraments ; a Vilassar, i Santa Ma
ria de Miralles, Caldes de Montbuy i

liva

són

Montornés

s

hi han recollit

tica forma i de la mateixa

en

idén

mena

de

fig.

77

ca'n

fig. 78

Bruch - Ganivets

sepulcre

/0

Bruch -

i secció de les

Sepulcre
perles

2.0,1

càn

del collaret.

Vallès -

1/1

Forma

2,011

Vallès.

de

la

de sílex del

necròpolis

de

1/1

pedra; les rodelles de pet
xina ja són més comuns en

els sepulcres megalítics ; no obstant, de la mateixa forma hi són
en
els sepulcres de Bigues i Santa Maria de Miralles, però ela
borades amb pedra.
Creiem que aquesta necròpolis és anterior a la cultura de les
coves montserratines o sigui del eneolític inicial.
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VIII

TROBALLES SOLTES

Que la

comarca

de Montserrat fou molt poblada en els temps
que no tinguéssim els testimonis de 'les coves

prehistòrics, encara
de la Muntanya, i la necròpolis del Bruch, ens ho demostrarien
palpablement la abundància de destrals de pedra i altres objectes

recollits per tota 1 encontrada.
Per dissort estan escampades en diferentes colleccions particulars
corrent el perill de perdre
quant menys la procedència; per això
havem cregut convenient citar en aquest trevall totes aquelles
de les quals

n

havem pogut tenir

esment.

Làmina XLVI.

Fig.

i

»

2

3

Destral de Basalt.
»

»

Esparraguera
Bruch

Col.

Sala de Vich

M. Cl. Muntanyenc

ANALECTA MONTSERRATENSIA

340

Fig

4 Destral de Basalt. V. del

•

6

•

7
8

Bruch

10

»

Micacita. V. del Castell - Bruch Col. Sala de Vich
Olesa
Basalt.
Rogent de Collbató
M. Cl. Muntanyenc
Collbató
Felsofir.
Basalt.
V. del Castell - Bruch

11

»

Ofita.

12

»

Basalt.

9

•

Castell—Bruch M. Cl. Muntanyenc

Rogent de Collbató

13

Col.

Collbató
•

•
•

Basalt.

19

Ofita.

Bruch
Viladecavalls
Collbató

20

»

Basalt.

21

»

Diabasa.

»

Basalt.

M. Cl.

Montserrat

Muntanyenc

V. del Castell Bruch

•

23

Diabasa.

»

24

Basalt.

»

25

Collbató

•

26

Esparraguera

27
28

Collbató

29

de

-

22

»

Montserrat

Col. Sala de Vich
M. de Montserrat

Bruch

»

•

M.

Monistrol

Quarsita.

17
8

de

Col. Sala de Vich

Collbató

Ofita.
•

M.

Piera

Diorita.

15

Sala de Vich

Col. Sala de
La tarumba

»

Vich

Rogent de Collbató
M. Cl. Muntanyenc
Montserrat
Col. Sala de Vich

M.

de

Ofita.

Es guarden, també, en el
molt temps tres braçalets de

nostre

museu

pectúnculus,

de Montserrat des de
dos d ells fragmentats

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XLVI

2

5

10

11

12

13

14

15
19

17

20

21

22

23

TROBALLES SOLTES - DESTRALS

24

NEOLiTIQUES

25

DELS

VOLTANTS DE

27

MONTSERRAT

28

29
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ignorant-se llur procedència: és de creure, però que trobant-se ací,
deuen procedir de la mateixa muntanya o de la comarca. fig. 79

fig. 79

Museu de

Montserrat

Braçalets

de

pectúnculus.

1/2

342

ANALECTA MONTSERRATENSIA

IX

ANTROPOMETRIA DELS CRANIS
PER

EN

J.

BATISTA I

ROCA

CRANI O — Aquest crani és incomplet i es troba en estat de des
composició en alguna de S2S parts. Li manca tota la cara excepte el

paladar amb les dents, el qual, però,

separat del crani. El
frontal és romput en ambdós costats, majorment en el dret, i en
la part anterior, si bé la part esquerra del front ha estat novament
enganxada amb goma al crani. Manca també la part anterior
d ambdós temporals els quals en llur part mitja, presenten amb
dós un forat causat per la descomposició de 1 os; així mateix man
existint
ca també la base del crani i la part inferior de 1 occipital,

peró els processos
completa, i és tota

el paladar la dentadura és
regular bon estat, si bé començava ja a

mastóidics.
en

és

En

gastar-se. L últim queixal esquerre superior és corcat i un corc
s' iniciava també en el mateix queixal de 1 altra banda.
La mandíbula es troba quelcom rompuda; manca part de la bran
ca
no

dreta i els cóndils de la branca esquerra. El darrer queixal dret
havia sortit. Tota la resta de la dentadura està en bon estat

i començava a gastar-se. En conjunt la dentadura és fina. Vista
lateralment la mandíbula presenta un mentó sortit.
Les sutures apareixen totes closes exteriorment i interiorment.
Les insercions musculars són febles.
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crani de poc tamany, de febles insercions musculars,
amb el caire de la òrbita fí, fa creure que el crani pertanyia a un
L ésser

individu

un

del

sexe

femení.

Quant

1edat

les

dades

aportades

per 1 inspecció del crani i del dentat són contradictòries puix
mentre totes les sutures del crani són closes indicant
vellesa, les
dents en bon estat semblen pertànyer a una persona jove.
NORMA

FACIAL.

El front

no

Làm. xux

Fig.

és molt

ample i relativament alt. Passada la sutu
craneal ateny son punt més alt, que ho és

coronal, la corba
força més que l front. La corba
superior és alta i poc ampla.
ra

NORMA

LATERAL.

Làm. XL1X

Fig.

que

limita el crani per

sa

part

2

El front és vertical, no molt alt, amb una glabehla poc desen
rotllada. La corba anteroposterior, forma un angle molt obtús
amb la vertical del front i va pujant fins a un punt situat darre
ra el bregma
que és el més alt, després del qual comença la cor
ba a descendir suaument fins a un punt situat quasi a la meitat
de la corba bregma-lambda, des d on la línia descendeix més rà

pidament i aplanant-se fins poc més enllà del lambda, retrocedint
després cap ensota deixant un occipital sortit.
NORMA

És

VERTICAL.

Làm. L Fig.

2

crani allargat, de forma pentagonoide, amb la regió
frontal bastant estreta.
un
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NORMA

OCCIPITAL.

Làm. L

Fig.

2

En aquest aspecte el crani presenta

forma pentagonal, for
mada per una línia oritzontal a la base, dues de verticals als cos
tats, i altres dues a la part superior que s uneixen delimitant un
angle obtús i baix.
CRANI 1
ma

tendint

a

És

una

crani de tamany mitjà, ben proporcionat, de for
cubóidea. El seu estat és perfecte, a excepció d una peti
-

un

part de 1 etmoides, i un trocet al volt del bàsion. De la dentadu
mandíbula superior, la part esquerra completa,
ra, existeix a la
excepte la primera dent caiguda després de la mort; a la banda dre
ta

manquen els

incisius, 1

desaparescut post-mortem, i els dos
darrers queixals, els alveols dels quals estan ocupats per un gros
corcat. A la mandíbula inferior la dentadura és completa.
L estat
de les dents que 's conserven és bó, i no apareixen gaire usades.
Les sutures són totes ben obertes, i complicades en ziga-zaga.
Ofereix la particularitat de tenir sutura melópica. L' apertura piri
ta

un

forme és assimètrica.
Els

arcs

fort. Les

L' ínion tampoc és gaire
d' insercions musculars als parietals són poc mar

superciliars

zones

són poc

marcats.

cades.
L' impressió que produeix aquest crani és la de pertànyer pro
bablement a una dona jove.
NORMA FACIAL.

La

cara

Làm. LI

Fig.

és de bastant

amplada bi-cigomàtica. El

cap si bé no
transversalment. Les òrbites són grosses,

baix, es mostra ample
quadrangulars. La apertura
és

nasal

és

assimètrica,

decantant-se
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és alt i

estret.

La

corba superior és aplanada.
Làm. LI

NORMA LATERAL.

Fig.

2

La silueta del crani vist de
si bé el

costat

és

quasi la

d

un

quadrangle

occipital fóra un xic inclinat acu
quelcom allargat,
sant l' occipuci. La cara és quasi vertical, amb una forta depressió
al nasi, els arcs superciliars són ben acurats, el front recte quelcom
inclinat

corba al doblar-se el perímetre. La
part superior del crani és recta, si bé ascendeix en anar-se acabant
a la part posterior. Després d una corba força regular i oberta, la
línia occipital segueix recta inclinant-se enfora en baixar, fins més
enrera,

descrivint

costat

una

enllà del lambda,

marcant un

NORMA

Làm. LII

És

VERTICAL.

occipuci arrodonit.

Fig.

crani relativament ample de línies regulars i arrodoni
des, de forma esfaroide amb un diàmetre màxim decantat envers
la part posterior. Els costats són quasi rectes i divergents. Els arcs
cigomàtics no poden veure' s.
un

NORMA OCCIPITAL.

Els dos

Làrn. LII

costats

Fig.

2

laterals són verticals. La corba

a

la part supe

rior és molt arrodonida i baixa.
MANDÍBULA

INFERIOR.

La barra és corba i alta, així com les branques són amples i
baixes, essent la mandíbula divergent en forma de V.
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CRANI 2 — Aquest crani està en perfecte estat de conservació, ex
cepte 1 arc cigomàtic esquerre que és trencat i la dentició de la qual
conserva únicament els tres
queixals drets, 1 últim ullal esquerre
i els dos

primers queixals de la mateixa banda, els quals
poc desgast, havent la resta caigut post-mortern.
És un crani de tamany regular, d aspecte fort. Les

mostra

sutures

obertes interiorment i exteriorment. Són molt fines i
sinuoses, deixant un petit osset wormià després del bregma, i tres
de més grossos a la banda dreta del lambda.
són

totes

La

regió superciliar és quelcom abultada. Les insercions mus
culars parietals són molt fortes, així com les occipitals, essent 1 íni
on també força acusat. Els
processos mastóidics són molt forts.
Aquest crani deuria pertànyer a un home jove i fort.
NORMA

La

FACIAL.

cara

Làm. LIII Fig.

és més

aviat alta.

volta superior és arrodonida.
quadrades i col•locades amb una

La

Les òrbites són grosses, tendint a
lleu inclinació. El forat nasal és estret i alt. Lçs depressions
lars són força marcades.
NORMA

La

haver

LATERAL.

cara

estat

és

Làm. LIII Fig.

recta

2

amb molt lleu

prognatisme. El

aguilenc. El front baix, inclinat

teixa línia d inclinació de

la

ma

una

nas

deuria

mica sobre la

ma

corbant-se després el fron
tal, formant la volta cranial, tota ella corba i ascendent fins un
troç més enllà del bregma, des d on amb una corba de llarg radi
tomba avall, en línia inclinada formant un occipuci sortint, lleu
ment

tota

abultat des del lambda

a

cara,

1 ínion.

í
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i

sobre, el crani és esferoide, de formes arrodonides, front

relativament estret, i gran amplada transversal situada força
ra. Els arcs cigomàtics tot just poden veure s.
NORMA OCCIPITAL.

Els dos

costats

Làm. LIV
són

Fig.

enre

2

divergents, separant-se

més

en

llur

extrem

que coincideix amb el lloc del màxim diàmetre transver
sal. La volta superior és quelcom apuntada en la part central.

superior

..
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CONCLUSIONS

És difícil
material

treure

conclusions d

caràcter, donada 1

escassetat

de

sols d aquestes estacions, sinó del què està ja estu
diat d altres estacions catalanes. Intentarem, però, senyalar les prin
no

cipals d una manera sumària:
a) El crani o eneolític, i els dos ibérics i i 2, difereixen no
tablement; mentre el primer és dolicocèfal, els altres són braquicè
fals. Aquesta diferència prové de la major amplada del crani que
en aquests darrers excedeix en 12
14 m/m. respectivament la del
primer mentre la llargada permaneix sensiblement igual.
b) El crani o eneolític recorda en sa forma els cranis del tipus
que hem anomenat tipus fi en altre lloc, els quals durant 1 eneo
lític trobem extès al llarg de la costa catalana.
c) La braquicefàlia dels cranis ibèrics i i 2 sembla haver-se de
posar en relació amb la zona braquicèfala de Solsona, on són
molts els cranis d aquest tipus que apareixen.
Amb els materials que tenim a la mà, podria potser algú de
duir que la població dolicocèfala mediterrània, que ocupava Mont
serrat a 1 eneolític, es
vegé infiltrada per una onada de pobles

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

de Solsona, in
filtr- ció que deuria haver hagut de tenir lloc entre 'l període eneo
lític i 1 ibéric. No obstant, 1 escassetat de materials de què dispo

braquicéfals

sem,

ara

baixant del N. W. des de la
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com

ara

conclusió ferma.

no

ns

permet

comarca

donar aquesta hipótesi

com

a

-

r-
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DIMENSIONS

CRANIS

0

1

2

180*

18o

181

135

147
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»
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•
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Dist. basi- bregm.
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•

•
»
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-

»
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»
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98
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805
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-
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»
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»
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-
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135
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I3o
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II4
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154
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46
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•
•

»

»
»
»

•
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glabela lambda
bregma lambda
bregma inion
bregma-opistion
-

-

-

lambda - inion
lambda - opistion
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70
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Long. forat occipital
Amplada
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385

33
o8

30
110
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121

130

126

105
I2I**

107
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103

99** 105

wo
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»
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-

asteric

bi auricular

•

bi

-

bi

-

mastóidic màxm.

mastóidic ( puntes )
Amplada frontal màxm.
•

mín.

bi

-

orbitària

bi

-

orbitària interna

externa

interorbitària
•

35

'5

131

965100
23**

26

245

bicigomàtica

139

I295

bimaxil•lar màxm.

ioi

40

89
65
385

Altura de la òrbita

33

33
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48

51

24

22

34

44
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46

47s

53

48
56

42
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40
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527

319

311

312
37o

326
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•

maxil.lo alveolar
-

645*

de la òrbita

»

nas

Amplada del nas
Altura órbito - alveolar
Llargada del paladar
Llargada maxil•lo alveolar
Amplada del paladar
-

Circumferencia horitz. glab.
Corba transv. superauricular
post. total
nasion - inion
frontal ant. post.
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325

322

123

122

122

parietal

147

131

109

ant.

•

64

ant.

post.

APPN
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transversal

»

»

lambda inion

»

inion

-

-

24.0

212

244

78

69
46

71

opistion

Mandíbula Inferior

Llargada
Dist.bi goníaca
Alçada

79*

85

88*
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29
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Altura de la branca

40

52

Amplada de la

31
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-

»

Dist. intercondilar
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-

45

t'-'
P.

Ei.

P
,--1
J-4

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

fig.

i

COVA

Làmina IV

GRAN

DE

SANTA

CECILIA

—

FRAGMENTS

DE

CERÀMICA

DE

SANTA

CECILIA

—

FRAGMENTS

DE

CERÀMICA

•

fig.

2

COVA

PETITA

PREHISTÒRIA

Làmina XI

DE MONTSERRAT

2

4

3

5

111
7

6

figs.

1-7

COLLBATÓ

—

COVA

GRAN — VASOS DE TIPUS

ALMERIÀ

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XII

1111 111
COLLBATÓ

-

COVA GRAN - DIFERENTS

TIPUS

D' ANSES

4>,
DE

CERÀMICA

LLISA

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

COLLBATÓ -

COVA

Làmina XIV

GRAN - VAS

DE

CERÀMICA

LLISA

DECORADA

AMB

CORDONS

PREHISTÒRIA

Làmina XV

DE MONTSERRAT

"
•-•-• 11,114

.,..,v0"11011.1,11,S
•
1,11.•

5141M

COLLBATÓ —

24.

COVA

GRAN —

CERÀMICA

ORNADA

AMB

INCISIONS

FETES AMB

PETXINA

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ

-

COVA GRAN -

Làmina

CERÀMICA

DECORADA

AMB

INCISIONS

DEL

CÀRDIUM

XVI

PREHISTÒRIA

DE_MONTSERRAT

COLLBATÓ -

COVA GRAN - ANSES DECORADES AMB

Làmina XIX

INCISIONS DEL

CARDIUM

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XX

\‘‘,„

'

v-777.

COLLBATÓ -

COVA

GRAN

_

CERÀMICA

ORNADA

AMB

INCISIONS

DEL

dkRDIUM

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

Làmina XXI

2

COLLBATÓ -

COVA GRAN - VASOS

DECORATS

AMB

INCISIONS

CARDIALS

Làmina XXII

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

-

,

ddIrl<•'
yrfl(§,~11.'•

',*;11tkIfk

COLLBATÒ -

COVA

GRAN - VAS

ORNAT

AMB

INCISIONS

CARDIALS

"

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

fig.

fig.

2

Làmina XXIII

DETALL

COLLBATÒ

-

DEL

COVA

VAS

DE

LA

GRAN -VAS AMB

LÀMINA

XXII

DECORACIÓ

INCISA

PREFIISTORIA

Làmina XXIV

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ -

COVA

GRAN - VAS

I

DETALL

AMB DIBUIX

INCIS

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XXV

4

COLLBATÓ-COVA

GRAN-fig.
fig.

I VAS

DECORAT AMB

2

DECORAT AMB

VAS

LA

TkCNICA

DEL

CÀRDIUM
PUNXÓ

INCISIONS FETES AMB

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XXIX

COLLBATÓ —

COVA

FREDA —

CAMBRA

V

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ —

Làmina XXX

COVA

FREDA

ANSES

DE

CERÀMICA

LLISA

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

fig.

I

COLLBATÓ

— COVA

fig.

Làmina XXXI

FREDA

2

—

SOLAMENTS

MOLUSCS

QUE

DE

VASOS

SERVIREN

D

AMB

L

EMPREMTA

UTILLATGE

DE

L

ESTORA

C.4

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XXXIII

3

2

4

5

8

7

9

figs. 1-8
fig. 9

COLLBATÓ —
COLLBATÓ

—

COVA

FREDA — VASOS DE

COVA DEL

SALITRE

VAS

SUPERFICIE
DE

TIPUS

LLISA

ALMERIÀ

PREHISTORIA

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ —

COVA

FREDA —

Làmina XXXV

FRAGMENTS

DE

CERÀMICA

ORNATS

AMB

RELLEUS

PREHISTÒRIA

Làmina

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ —

COVA

FREDA

VASOS. DECORATS

AMB

CORDONS

AMB

IMPRESSIONS

DIGITALS

XX XVI

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XXXV1I

2

3

figs. 1-2
fig. 3

VASOS

AMB

FRAGMENTS

INCISIONS
AMB

FETES

INCISIONS

AMB

EL

DE_PUNXÓ

PECTUNCULUS
I

UNGULARS

PREHItiTORL\

.11

DL

COLLBATÓ -

COVA

FREDA

-

FRAGMENTS

DE

VASOS

..DECORATS

AMB

INCISIONS

CARDIALS

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Fig.

Fig .

2.

i.

Làmina

FRAGMENT

COLLBATÓ -

ORNAT

COVA FREDA

-

AMB

INCISIONS

FRAGMENT

FETES AMB

ORNAT AMB

PUNXÓ

INCISIONS

CARDIALS

XL

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

COLLBATÓ

-

Làrnina XLI

COVA

FREDA

-

VAS

ORNAT

AMB

INCISSIONS

CARDIALS

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

COLI,BATÓ -

COVA

Làminà XLII

FREDA - VAS

DECORAT

AMB

INCISSIONS

CARDIAL',

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina

i

2

3

figs.

1-3

COLLBATÓ —

COVA

FREDA —

CERÀMICA HALLSTÀTTICA

XLIV

kP
.

I

t

it,"'

'
,

t

¥

,

k.'

Y,

?.i'

-.

T,

".‘'...

A

?;;I.,': ;!;fr :::,

1.14 0‘•"k44

.Y#%%fr 4#4

.-----: ,

-

.:

''

'''..'' •

.*'''"

• <.

x.

A,

1111i11

..

44"1

4.'Z^tk

-OrZ",-.N.41

•

44#4
t 1
iP#
•

4
41,

4
::

1‘ .4

frjlt. k 4t:S

,

'k

17,
i'-

4

;#fr/44

'.#ft
sa,
'
4

ti,.

•;14,

—0,014

1,1.1

.>\s/
0,/,

'.t '' '14
'

.è,

;>:'

,
'

P,

i

f),,t.
'):*,.>›P*11
1,

1--,

r

-Nbrpri^

?

'

1

,,,,

,,,,,„.

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

BRUCH -

NECRÒPOLIS

Làmina

DE

CAN

VALLÈS

-

SEPULCRE

11.

L

ESQUELET

XLVI1I

PREHISTÒRIA

DE MONTSERRAT

Làmina XLIX

Fig.

.

CRANI

O.

2.

CRANI

O.

NORMA

NORMA

FACI.N

LATERAL

PREHISTÒRIA

Làmina L

DE MONTSERRAT

Fig.

Fig.

1.

2.

CRANI

O.

NORMA

CRANI O. NORMA

VERTICAL

OCCIPITAL

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

Làmina LI

Fig.

Fig.

I.

2.

CRANI

CRANI

I.

I.

NORMA

NORMA

FACIAL

LATERAL

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

Làmina LII

Fig.

Fig.

1.

2.

CRANI

CRANI

I . NORMA

I.

VERTICAL

NORMA OCCIPITAL

"1.0~

PREHISTuRIA DE MONTSERRAT

Làmina LIII

Fig.

Jjí.

1.

2.

CRANI

2.

CRANI 2.

NORMA

NORMA

FACIAL

LATERAL

PREHISTÒRIA DE MONTSERRAT

Làmina L1V

Fig.

I.

CRANI

2.

NORMA

VERTICAL

Fig.

2.

CRANI

2.

NORMA

OCCIPITAL

PREHISTÒRIA

Làmina LV

DE MONTSERRAT

BRUCH

—NECRÓPOLIS

DE

CAN

VALLS.

SEPULCRE

H.

COLLARET

MISCEL.LÀNIA HISTÒRICA

23

CARTA DELS

PROCURADORS DE TORTOSA
DE MONTSERRAT

COMUNICADA

RD. P. P.

PEL

\TOLTAS,

J

h

AL PRIOR

C. M F.

s.

Senyor Prior de molta reverencia:
singulars de aquella, nostre Senyor

En aquesta ciutat per nostres pecats e
Déu per sa gran potencia e prudencia,
per que los pecadors de sa mala vida s esmenen, nos ha tramés 1
Angel percu
cient ab lo qual molts de la peste son estats ferits e
morts, e de cada dia
moren, e per ço deliberadament aquesta ciutat recorre a la advocoda dels
pe
cadós la gloriosissima et intemerada mare del
Omnipotent Deu, la Verge Ma
ria del sagrat e devot monestir de Montserrat ab
cinq peregrins tramesos per
part de dita Ciutat ab un ciri e cert nombre de cantes d' oli, ab los
quals la
dita mare de Deu, irnpetradora de
gracias, en aquex monestir sia il-luminada,
e
que humilment e ab la major devoció que pothn, presentantli lo dit donatiu
e oracions, la
supliquen sia intercesora ab lo seu gloriós fill Jesús que la dita
causa de la dita
peste sia totalment relevada, e en la primitiva sanitat reduida
e tornada.
E a vos, Pare reverent, afectadament
pregam reportam los dits nostres pe
legrins nos sien recomanats, e lo dit ciri e oli en nom e per part de la dita
mare de
Déu, dels pecadós advocada, per il-luminació de la sua image, en
devot
monestir accepteu, e que en les
aquex
misses, sacrificis, oracións vostres
e dels vostres
monges frares ermitans e altres subdits, per impetrar la dita gra
dels

cia,
vos

aquesta Ciutat,
placia tenir en

Ciutadans,

e

memoria,

e

singulars d'aquella,
ben recomanats,

a

de

qualsevol

fi que

condició

sien,

Senyor

deu

nostre
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placat
molt

de la

ciutat obtinga la gracia que demana
Trinitat
vostra especial custodia.
la Santissima

sua

reverent

De Tortosa
A

tota

e

ira, aquesta
a

( 1495. )
procuradórs de

e

sia,

senyor

dos de febrer MCCCC LXXXXV

ordinació

de la reverencia vostra, los

la Ciutat de

Tortosa.

) De

la

còpia autèntica
Capítol.

dit del Bisbe y

conservada

a

P Armari de

pergamins

del Arxiu

Municipal,

Calaix

LA IMATGE DE

MONTSERRAT, PRESONERA
Y LIBRE EN 1824

DE

GUERRA

EN 1822

COMUNICAT

DR.

PEL

JOAN LLOMPART,
Arxiprest

Pvre.

de Martorell

Als ultims de Desembre de 1822 fou lo infelis dia en
q. lo gobern deter
minà arrancar de son trono la Sagrada Immatje de Maria S. S. de Montserrat
ab lo pretext de portarla a Barria per deslliurarla de les mans
dçls facciosos.
Per aqueix fi surt de esta Vila ab una partida de
milicianos
el Co
tropas, ij
mendant Dn. Antonio Braij dirigintse assí a
Monestir.
aquell
Entengueren
los habitans de esta Vila que la Sta. Immatje cadaria
dias en esta

alguns

Vila,

Realistas de darli veneració, apoijanto los exaltats,
y
vestits de una pell de obella, sent uns verdaders
llops carnicers,
com diu lo
Sagrat Evangeli; enviaren a buscar al Pàrroco, ij un comisionat de
la Rt. Comunitat perque a tal hora fosem a la casa de la Vila. En efecte a la

ij tenint desitj
constitucionals,

los bons

hora serialada compareguerem ijo ij el Dr.
Jph Monner ij Rovira comicionat
de la Rt. Comunitat. Trobarem format lo
Magnífich enquantrarem convidadas
totas las casas mes visibles.
Sens proposa de fer un ofici al Sr. Braij per po
der tenir la Sta. Imatje en la
Igla. parial totom se obliga a guardarla, se fa
lo ofici en nom de Clero, Ajuntament, ij demes de la Vila, se envia a Mont
serrat.
Que se respon ? Ha ! q. en la Parral no està segura, q. no se fia dels
habitans de aquesta Vila per guardarla, que es necesari tenirla en lo fort de
St. Fernando en mitj de las baijonetas,
ij en mitj de milicianos.

) Cfr.

Vida

Cristiana,

n.c.

90, Advent de 1924.
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Lo dia 23 de

Desembre

de

dit anij

despullada de sos vestits,
sarla a publica veneració deixanli

robadas

tancada

dins de

una

totas

arribà al vespre la Presonera de guerra,
sas coronas,
( pues fou necesari al po

de la Mare de Deu al altar major)
de tropas,
caxa, ficada dins de un cotxe, posada en mitj
solament del P. F. Benet Barsebal, Mon
la

corona

milicianos ij baijonetas acompanriada
la Sta. Imatge.
Tot lo camí las sa
ge de Montsertat, q. maij volgue deixar
insulta
à
aquellas animas devotas
crilegas llenguas de las tropas, ij milicianos
Sta. Immatje convertian los seus ulls en rius
q. al veurer q. sen portaban la
de amargas llagrimas.
Lo dia 30 per comició del St. Vicari General, ij Gobernador, bas reconci
liar ad cautelam la Igla dels Caputxins, pues desde q. era castell hi habian

dormit

las tropas.
Lo dia 3 i se exposà la

Sagrada Immatje à la publica veneraicó, ij si digue
veneració fins lo dia 5 de Janer de 1823.
ren Misas, ij estigue exposada à la pnblica
la
referida
Imatje à publica veneració, vas proposar à la
Veijent ja exposada

à cantar un Ofici, perq. si no hi ha
q. era de parer de anari
a
com realment ho eram ) ij nos hi farian
navem, nos tindrian per servils, (
nar per forsa, La Comunitat feu comisió al Rt. Dr. Mariano Santacana, perq.
juntament ab mi anesem à trobar lo Ajuntament, ij proposarli dita demanda.
Lo Ajuntament envià a buscar los obrers, ij se feren dos comisionats de cada
a trobar lo Sr. Braij, ij se li proposà de anar lo dia
cos, ij tots junts anarem
Ho a
2 de Janer ab solemne Profesó à cantar un Ofici à Maria Santissima.
graii molt dir Sr. ij demanà q. hi hagues Seramó, ij se feu a Comissió al
referit Dr. Santacana, ij exscusanse aquest li respogué ijo le haré el Sermon :
diga V. que para quitar la Virgen de las manos de los Facciosos se ha sacado
de la montaria, ij se lleba a Barria, pero sent lo Dr. Mariano un home pru
Rt.

Comunitàt

Sermó en elogi de Maria Santissima.
dos
de Janer à dos quarts de deu, acabada la Conventual se ordenà la
Lo dia
atxas de las
profesó, anaban al devant los ganfanons bons, la Creu, seguiantal las
detras
lo gra
confrarias, despues la Rt. Comunitat ab capas, ij bordons, ij
del
poble. Al
mial ab lo tern bo, ij albas bonas. Al ij també gran concurs
vas celebrar lo Ofici tot ab musica, anant
arribar se cantà la salve,

dent,

feu

un

ij despues

ij

tornant se

pasà

per lo

Murt,

al

anar

se

cantà Ave Maristela

ij

al

tornar

lo

Te Deum.
Tots los dias hi hagué algunas missas, ij gran concurs de jent de la Vila,
dos
ij foresters, ij los dias i. 2. 3 ij 4 hi hague en la tarda Rosari cantat, ij à
dias bas explicar los misteris. El dia 5 a las nou del matí se lan portaren
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Barria de la mateixa manera q. la habian portada, vingueren comisionats de Bar
ria lo Sr. Altuve, ij Sr. Spà Cononges de la Catedral de Barria.

Deixemla à

Barcelona

Presonera, ij

miremla Triunfant

Acabat lo govern «revolucionari, destruida la constitució, abatuts los milicia
nos, destruidas las armas nacionals, restituit lo Reij en son trono » se parlà
de

tornar

la St.

Junij de 1824
Montserrat, ab

al

Immatje
bas

rebrer

famos

seu

carta

temple

de

Montserrat.

Lo dia

de

10

Llampuig Monje de
Maria S. S. en la Igla.

del Rt. P.

M. F. Mauro

q. me deia de collocar la Immatje de
Parral. la nit del 12 als 13 dels expresats, ij que si voliam axir à rebrerla ab
profesó, q. seria del gust del Illm. pero q. no se pasés dels portals de la Vila.
Ala q. vas contextar ab aquestas mateixas paraulas : « Tendre à gran dicha el
la

parral

pues si fue el desconsuela de to
prisionera de guerra en la fortificación,
hicieron
en
el
Convento
de
q.
Capuchinos, ij en medio de baijonetas, tendre
mos el consuelo de mirarla libre, ij no en manos de baros, sino en manos de
sus hijos. » Bas propusar a la Rt.
Comunitat, si axiríam à rebrerla ab profesó

poder hospedar

Virgen

dos los buenos de

esta

nullo discrepante,
enviar à buscar los

se

et

se

profesó

dita

ab

en

nuestra

Villa al mirarla

resolgue q. si, ij que habia de ser ab tota pompa.
regidors, los q. vingueren à esta rectoria, ij resolgueren
tota

comparegut q. per ells

solemnitat.

perdria
obsequiar aquella sagrada Immatge.
Lo dia
naba q.

12

no

se

al matí bas rebrer

se

un

res.

conbidar

los Srs.

Tinguerem

units

Obrers, ij
tots

los

Ofici del Sr. Vicari Gl. Avella

profesó
població, tot lo

rebrer ab

surtis
fins fora la
a

Vas

la

Mare de Deu de

Bas
fer

habent

cosos

en

ma

q.

Montserrat, ij

per

se

a

q. teniam ja pensat nosaltres.
comparies
La nit del di a i i se feu un prego per tota la Vila, fent assaber à la gent,
lo
endemà al vepre arrivaria la Mare de Deu de Montserrat, ij q. se aniría
q.
à resebir ab profesó. Manant q. al pasar la profesó se possesan domasos, ij co
brallits en los balcons, ij finestras ij q. a la nit se fesen lluminarias. Lo Ajun
tament envià un recaco a tots los administradors, perq. assistisan ab las bande
ras,

ij

atxas.

Feu passar à mes lo criat de casa en casa per convidar a la gent,
a dita ptofesó. Dos Regidors en persona anaren à convidar per

si volian assistir

sént una funció, q. maij mes se veurà en
voler
fos
dit
no vas
q.
q. no fosen convidats per lo Parroco,
tambe al convent per convidarlos.

à dit fi als PP.

parroquia,
vas

pujar

esta

Caputxins, ij

ij

axi
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Per aportar la Sta. Immatge en la Profesó se conpongué lo ateut dels Do
lors, ij se vestí ab lo domàs carmasí del llit de la Mare de Deu, el qual feija
molt bo, ij maresque lo titol de una hermosa ande, com veuràs en lo diari de
20 de dit mes ij anij.
Lo Altar major se compongue de esta
Devant del secrari se compogué nn doser de domas carmesí per col
locar la Sta. Immatge, quant se trauria de la ateut. Se adornà lo altar com en
las festas anijals. Si posearen lo St. Cristo ij reliquiaris de plata ab sos ciris co

Barria del dia
manera.

palit bo. Al mitj dia del dia 12 se tocà à festa
presbiteri un banch per los comisionats q. venian de
Marques de Sanmanat Masdevall, ij Srs. Puigxurigue
la
Catedral, I Sr. Marques de Sanmanat, ij D. Benet Sagarra Re
Canonges da
gidors de Barria, ij el P. M. Llampuig, ij el P. Barsevall Monjes de Montse
rrat. Al mitj de la Igla. se feu un clos per lo oficialari, ij Personas distinjidas,
hahont se posaren dos cintinellas de tropa. Se posaren centinellas en los portals
de la Iglesia, ij per habitar confusió se entraba per lo portal del Cementiri, ij
se surtia per lo de la plaseta.
A la tarda se envia lo ataut ij talam al Hospital de St. Antoni per teniro
previngut al arribar la profesó.
Per poder donar alguna instrucció pues hi ha resolució de Comunitat, no
puch pasar en silenci los projectes q. sobre esta funció tiraba lo Rnt. Dr. Jph.
Monner, ij Rovira. Volia q. tota la nit cadés la Igla Oberta, ab lo pretext de
donar à Maria S. S. perpetuo culto, ij q. al endamà entre tres, ij quatre, ell
sol cantaria una Misa ab tota la Mucica. Quant a la primera proposició li vas
dir qui guardaria la Igla. ij apesar de haberse ofert el a guardarla, li vas respon
drer q. no volia portas obertas, ij q. à las nou se tancaria la Iglesia. En quant
a lo segona ho bas proposar à la Comunitat, ij se resolgué q. allí
hahont hi
si

responents,

posà

tambe lo

solemne. Se posà en lo
Barria. que eran P I Sr.

Comunitat, si se diu un Ofici deun assistir tots los individuos de la
nitat, ij axis cadaren destruidas las suas propocisions, q. no eran sino
cisions de fatxendada, ij boato.
ha

Serian las
re
se

de Deu

arreglà

set

era

al

del

Vespre del
Congost, quant

bia

12.

Comu
propo

quant arribà

al instant

la Ptofesó. Al devant anaban los

se

la noticia de q. la Ma
axecaren totas las campanas, ij

ganfanons barmells; seguian

totas

las banderas los ganfanons bons, la Creu ab las fan
orde,
capeta al q. la portaba. La Creu dels P. P. Caputxins. Las
atxas de las confrarias. Los referits Pares, la Rt.
Comunitat ab capas, ij bor
se
concluia
dita
ab
lo
Gramial,
dos,
profesó
portant las capas, ij robas bonas,
las banderas per son
dilletas bonas, ij la

ij

al ultim 1

tras

Magnifich Ajuntament

ab las

insignias, ij

porrer.
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Ordenada

de

esta

portal

stella assi al

manera

la Profesó

nos

de Barria. Arribats al dit

encaminarem

ren

se

cantant

Ave maris

puesto
tregue del cotxe la Sta.
los
oficials
realistas prengue
luego

collocà en la ataut referida,
lo talam perq. los ho habian cedit los Sor. del

Immatge, ij
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se

Ajuntament.

Se donaren ci

Canonges, Regidors, ij Monjos referits, ij se collocaren tras lo
Gramial, ij
Ajuntament de esta Vila concluint la profesó un piquet
de tropa Realista, manat per un Oficial. Allí se enquantraren un numeros con
curs de jent del poble y foresters ab atxas per acompariar la Sta. Immatge. Fou
tan gran lo concurs, q. maij se habia vist tal en esta Vila, pues pasaban de ioo.
las atxas q. anaban en esta profesó. Areglada q. foren las atxas, ij demés pro
fessó la musica cantà la Salve, ij lo verset, ij jo bas dir la oració. Luego la Rt.
ris als dos Srs.
tras

ells lo

Comunitat cantà la Monstra te
ij cantant aquest, alternant la
Parral. Era

brillits, ij
matge

en

un

gust

de mirar lo

domasos. A
la

Matrem ij concluit se entonà lo
musica, se encamina la profesó assi

tres

quarts

Igla. parroquial

Te Deum

esse

carrer

de

de Martorell

illumiat,

ij

a

la

adornat ab

Igla.
co

ò poca diferencia entreria la Sta. Im
estaba tota illuminada,ij plena de jent,

nou

la q.
ija de molts

de Barria. q. acompariaban a Maria
foresters,
per devoció, als altree per ganas de rodar, com en especi
al las donas. Bolian traurer la Immatge de la ataut per collocarla al altar baix lo
doser, q. tinch referit, pero lo P. M. Llampuig no ho volge, donant la escu

Vila, ija
Santissima, als uns

ija

de la

de

de q. lo endama se haurian de entretenir massa. Collocarem lo ataut devant
la mesa del altar major, posarem al devant la mesa, ij gradas de las animas,
se adornà ab algunas floreras, St. Cristo ij
reliquiaris de Plata, la cardensa ij
sa

tot

lo demes corresponent per dir misa

ij

allí à dos

quarts

de deu

se

tancà la

Igla.

Lo endemà dia 13 de Junij se obrí la Igla. antes de las quatre ij se digue
Misa, ij continuament tins a las sis. Per voler marchar à las set del matí lo
Pare mestre expresat, à las sis se cantà un solemne Ofici ab Musica, al q. per
major solemnitat bas demanar als Srs. Canonjes q. un dells tingues à be cele

hi hague en dit ofici Mestre de
Comunitat
hi assití à ell tota la Rt.
ij baixaren à entonar el Glo
ria ab las capas,ij bordons el Rt. Salvador Santacana, ij el Rt. Bartomeu Do
ria. Tots los Residents assistiren de gratis. Assistiren al dit Ofici tot lo
Ajuntament com en lo dia antesedent, los Srs. Comisionats de Barria. ija expresats,

brarlo, ij lo
Cerimonias,

celebra lo Sr.

Canonje Masdevall,

los monjos q. ni tan solament vingueren a dir misa, q. ne digueren
en
lo Convent. Y hague tan gran concurs à dit Ofici entre los de la Vila ij
foresters q. no sols la Igla. sino tambe el Sementiri era tot ple de jent. No
menos
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hague Sermò per ser tan matí, q. si lo Ofici hagues estat à les deu, hauria
predicat ijo lo infra escrit, acabat lo Ofici cantà la musica los goigs.
Acabat tot serian dos quarts de vuit, ij se ordenà altra vegada la profesó
de la mateixa manera q. lo dia antecedent per acompariar la Sta.
Immatge fins
al Ponterró. Pero lo celebre P. Mestre, carregat de presa ( pues estan hospesats
los Srs. Canonges en està Rectoría, no volgue esperarlos q. acabasen de
pendre
xacolata per axir la profesó,) volia ficar la Mare de Deu al cotxe en la plase
ta de la Iglesia, nos hi oposarem, e intercedint los Srs. comisionats de Bania.
lograrem lo que preteniam. Per lo camí se canta Ave maris stella ij los Regi
dors portaban el Talam. Arribats al ponterró, al traurer Maria Santíssima del
ataut, ij posarla al cotche se canta la Salve, verset, ij oració. Nos despedirem dels
Srs. Canonges. Regidors ij Monjos. Ells ij demes jent se partiren carretera à
munt dret à Montserrat, ij nosaltres habent deixat lo talam ij ateut al Ponte
rró, nos encaminarem ab lo mateix orde, à la parroquialca ntant lo Te Deum
en acció de gracias de haber tinguda una dicha
q. maij habian tingut los ha
bitants de aquesta Vila de Hospedar la q. habia triumfat de la constitució, de las
hi

nacionals, dels carbonaris, fracmesons, ij comoners. Al mirar triumfant a
quella Sagrada Immatje de Maria Santíssima de Montserrat, q. ells volian destru
ir, ij fer perdrer ij fer perdrer del mon la sua memoria.
armas

Tot lo q. noto
la ditja, q.

sapigan

hospesant

en

sa

ad

futuram rei memoriam perq.
tingue esta parra. en la nit del
parra. aqueixa Sagrada Immatge, ij

triumfant Heroina. Molta

esta

plica

tota

ria de
Ita

la

ruta

aquella
est:

de la

:

los

obsequis

q. se feren a
pot veurer en lo diari de Barria. q. ex
de Montserrat. Tot siga à major honra, ij glo
Amen.
cosa

Verge

soberana Mare

los Parrocos esdevenidors
12 al 13 de
Junij de 1824

se

Miquel Rafols, ij Sallés, Economo, ( rubricat ).

DOCUMENTS REFERENTS A PELEGRINATGES
QUE

LA VILA DE CERVERA FÉU A MADONA DE
PER OBTENIR PLUJA

MONTSERRAT

COMUNICATS PER

EN FEDERIC
Arxiver

Municipal

GÓMEZ

de le dita ciutat.

Secada.

t Jhs.
Als vuit de

Domenech

m.°

maig
Joan

MDCXII los
Ninot

y

Ma.

t

1612.

senyors m. Joan de 'Corts m. Ff.
Pere Moxó pahers juntaren una magnifica

magnifichs

m.°

promenia
prohomens axi de concell ordenari com de vint y quatrena
attesa la gran necessitat de aygua y lo fagell
en la qual propossaren que
que
Deu Nostre Senyor enviave per nostres pecats sc servissen determinar si ani
rie professó desta vila a Nostra Senyora de Montserrat suplicantla fos media
nera ab son presiossisim fill volgues apiedarse de la gran aflictió patie no sols
de molts

vila per so tot lo principat de Catalunya comptats de Roselló y Cerdanya
la
per
gran sterilitat here sobre la terra la qual prohomenia determena que
puis se havien fetes moltes profesóns acudint a les yglesies de la vila y terme
y se here baxada la reliquia del Sm. Misteri de la Vera Creu baix al mones
tir de Jhs. 1 dia de St. Fhelip y St. Jaume ab moltes professons dels llochs

esta

número 40 que ans una devota professó al mo
Senyora de Monserrat y se suplicàs à la- Rt. Comunitat
fes electio de alguns preveres que juntament ab les persones del concell ordena
ri y de 24.a ha elegides dita promenia y les demes persones que les confraries
anomenaren fessen dita professó de la manera conve al servey de Deu honra
circunvehius que foren
nestir y casa de Nostra

un

de la comunitat y universitat la

qual promenia elegí

les persones

seguents.
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M.° Pere Moxo

paher.

«

Joan

•

Antoni Gueram
sots

Guin sindich.

drogué,

sindich.

Jaume Vilaplana.
Rafel Joan Motaner.
Joan Balaguer.
Antoni Joan Ortis.
Matiha Mulet.

Mos.

Jaume Joan Mulet qui aná per sa devoció y altres
la Rt. Comunitat foren elegits los seguents.
M.° Mathia Bernat
•
•
•
•

Pugades

rector.

Antoni Perelló mayor.
Antoni Joan Pons.
Gaspar Martorell.

Joan

homens honrats

per

M.° Esteve Casanoves.

Miquel Papio.
Alzina.
Pau

Piulats.

Carbonell.
Cellers.

Antoni Vallers.
Per la confraria del St.
Per la llumenaria de la
Per la llumenaria de

Sperit.
Verge Maria.

St. Antoni M.°

administradors.

Miquel

Balestar y

Per la confraria de Sta. Maria H.1° Guin y Ant.° Torres
Per la confraria de St. Joan.
Per la confraria de Nostra Dona del Roer.
Per la confraria de la S. Trinitat y San Ff. M.°
Per la confraria de la Sanch de Jesucrist.
Per la confraria de la St. Abdon y Senent.
Per la confraria dels Çabaters.
Per la confraria de St. Llorens.

Joan

Jaume Romegos
capitans.

Ferthn y

Per la confraria del St. Nom de Jesús.
Per la confraria del Angel Custodi.
Per la

confraria

de Sta. Magdalena.
Per la confraria de St. Roch.
Per la confraria de

cordo

Per la confraria de St.
E feta determinació que
sio que
dit dia

yglesia

de St. Ff.

Agosti.
partissen

lo divendres als XI de maig
exhortas
confessasen y rebessen lo Sm. Sacrament se ordena la professó lo
asignat desta manera ço es que partiren dit dia tocades les set de la
mayor acompanyats de la Rt. Comunitat veguer pahers y molta gent
tots

z
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lo standart de la confraria de la Sanch de Jesu Crist la qual aportave
Joan Patan vestit ab tunica de bocaram per asistents que aportaven los cordons
venie la creu dels
y vares Lluis Anguera y Rafell Grioles ab tuniques. Apres
estudiant
vestit
ab
tunica negra apres
la
pares caputxins qui
aportave (en blanc)
anave

4

venie un Cristo quel aportave (en blanch) també vestit ab tunica y des del es
tandart fins al Cristo anaven vuyt fent cor ab tuniques aportant atxes, apres
venie un penitent que anave vestit ab una tunica curta fins al genol aportant
los reverents
un Crito
y los brassos nusos y los peus descalsos. Apres venien
ab
la
de
vellut
carmesí
fent
cor
á
la
fi
lo
dit
rector
aportant
capa
preveres
y
la Vera Creu apres seguie lo dit paher y los concellers y demes nomenats per
les confraries y altres que anaven per sa devosio fent cor y axi ab sos vestits
ordenaris negres ab siris en les mans y arribats á la creu prop St. Salvador fe
ren
se

capellans digueren lo itinerary y habent adorat la Vera Creu
despediren prenent lo camí de Vergós y feren estatio a la yglesia. A la creu
estatio y los

á la ymage esta davant lo Comdal àls Hostalets
la capella de St. Jordi passat lo lloch de la Paladella al descobrir les monta
lo rector digué
nyes de Montserrat se agenollaren y cantaren Regina Cceli y
orations. En Montmanen ysque la professó de dita vila á rebre la nos

del Comdal feren estatio.

Apres

algunes

la vila y lo rector se posa a la ma dreta lo nostre rector y axi arriba
ren á la yglesia ahont se feu estaiio y acompanyaren nostra professó fins à la
capella de Nostra Senyora del Roser que es al cap de la costa ahont tambe se
feu estatio y es despediren les professons y per lo camí a les creus grans de
pedra se feye estatio y tambe se feu en la capella de Sta. Maria del Camí.
Arribaren al mas den Simón ahont here aparellat lo dinar y feren estatio
tra

fora

haver dinat lo sindich feu avisar al rector de Jorba balle y
jurats y essent serca de dit lloch isque M.° Carbonell, Pere de Sedo vicari de dit
lloch ab professó a rebre nostra professó y habent feta oratio y estatio en la
Iglesia parrocinial se despediren tirant la via de Ygolada ahont ja ere anat M.°
en

la

capella

y

en

Antoni Guerau sub-sindich per avisar als Srs. rector y concellers de dita vila y
pendre posada y axo continuant lo camí a la que fouch post lo sol arribaren
al molí dels hereus de don Jaume Franquesa y allí se posa la professó en or
de y se ensengueren les atxes y llums y anaren tots ab molta pausa fins al mo
en
que ja se havie donat avis tambe als frares y entrats
la
cla
la yglesia y feta commemoracio y orations isqueren de dita yglesia que ja
ror del dia se acabave
y ab lo matex orde anà la professó fins serca lo portal
de la creu fora del qual
la professó de dita vila a rebre la nostra y lo

nestir

de

St.

Agustí

isque

rector se

posa al

nostre

à la ma dreta y

losq

uatre

concellers ab

ses

gramalles
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de grana y gores de tafetà se posaren lo dit paher en mitg del conceller en
cap
y segon y entrats en la vila totes les portes y finestres y altres llochs estaven
ab tantes llums que parexie ser dia clar y arribats á la Yglesia parrochial de di
ta vila y fetes algunes commemorations y orations se
despediren y los Srs. con
cellers

lo assiento de dita

Yglesia donaren al dit paher lo lloch apres del
cap y despeditse
paher los dits concellers ordenaren quel a
companyassen los magnifich, T. doctor en medecina y T. Sala apotecari pro
vehint també ab atxes y axi dits promens acompanyaren á dit paher fins á la
posada ahont per part dels concellers li feren grans ofertes.
en

conceller

dit

en

Arxiu Hietbric de

Cervera,

Llibre Vert.

fol

i i i.

A la

qual magnifica promenia fouch proposat per los dits senyors de pa
hers dient que tenen avis que la gent don Joan de Austria se trobe en Nostra
Senyora de Montserrat y que sens dupte algu pera demà passarà per ací que
per so los sie de merce ya veuhen que es persona tal qual es y se ha de te
nir molt compte que determenen si exiràn a recebirlo y de quina manera y
si se li farà present com se acostume à semblants
persones per so ho vulle
determenar.
Sobie la

preposicio la magnífica promenia deslibera y acorda que sent lo
don
Joan de Austria la persona que es y tenint se lo avis se te que ha
senyor
de passar de prest que per so los senyors de pahers ab ses
gramalles en com
panyia dels consellers y promens que per ells seran demanats lo
à re
hisquen

cebir baix al hostal baix apeats per ço que se diu va à la porta
y que li sie do
nada per dits senyors de pahers la benvenguda com de ses magnificencies se
confie y li sie fet servei o present axí de capóns com perdius lo
que als senyors
de pahers aparexerà que sie honra de la vila
brocals
de
ví blanch y al
alguns
gun molto ab alguna mitja dotzena de bacines de confitures lo qual present
per lo sindich ab companyia de alguns proomens li sie presentat y tot lo que
si despendra sie pres acompte als dits senyors de pahers,
Llibre de

Mes
lo
o

fouch

Concells

Any

1573 , 3

Jener. - fol.

6

Maig 1548.

14.

proposat per lo honorable en Barthomeu Urgell dient que
sabeu molt be que si aparra se procure de set pelegrins

com

fer

—

algunes pregaries
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Sobre fer

pregaries

y devocions y

pelegrins

lo

magnifich
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y

honorable

con

als senyors de pahers que procuren y fassen
provehí
set professons y pregaries y que fassen pelegrins á Nostra Dona de Montserrat
e que se fassen dites
pregaries ab molta devoció e lo que si despenra que se
cell deslibera y

prengue

a

e

comete

compte.

Llibre de

Consells, fol.

35.
17 Abril

de i566

Mes fouch preposat per mestre Peres quels sie servey de acceptar la deter
minació feta per la venerable comunitat de anar pelegrins á Montserrat.
Llibre de

Concells, fol.
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RESUM DE L ANY 1923

Misses cantades encomanades

pels fidels, 316.

Rosaris,
pels fidels, 154.
Salves, encomanades pels fidels, 513.
Misses celebrades 19,185, de sacerdots
encomanats

15

pertanyents

a

43

diòcesis,

d'ells

uns

d'estrangers.
Primeres

misses 7.

Primeres comunions
Ha

sigut impossible,

72.
en un

i altre any,

precisar

el nombre de

Sagrades Comu

nions rebudes.

Casaments, 289.
Retir espiritual, 82
La Confraria 1,800
trangers.
Concurrència.

Joan

ha

sacerdots.
confrares nous; i s'han fundat 6

El Cremallera ha

pujat 84,569

centres nous,

dos d'ex

visitants. El Funicular de St.

pujat 78,182.

Hostatge, al Monestir 49,525 romeus.
Romiatges, 25 d'alguns centenars cada un; i 44 grups nombrosos amb ca
ràcter piadós.
Autos... Impossible detallar els que han vingut, i els visitants que han
portat.
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RESUM DE L ANY 1924.

cantades, encomanades pels fidels, 302.
Rosaris, encomanats pels fidels, 132.
Salves, encomanades pels fidels, 521.
Misses celebrades pels Monjos, 15,986; pels sacerdots forasters, 1,570.
Els sacerdots pertanyen a 51 diòcesis; d'aquestes, 25 d'estrangers.
Primeres misses, 2.
Primeres comunions, 58.
Casaments, 337.
Defuncions, 3.
Misses

Bateigs,

i

i.

Confirmacions, 7.
Ordes Menors,conferides pel Rdm. P. Abat, 7.
Comunions, passen de 130,000.
Retir Espiritual de Sacerdots, 84.
Confraria, 3,033 confrares nous; s'han fundat 6 centres: 5 a Catalunya i
a l'estranger.
Cremallera, ha portat 86,862 pelegrins; 2,293 més que l'any anterior.
No consignem alguns milers més de devots que han portat els autos.
Funicular a St. Joan : moviment total 169,01883,984 ascendents; 85,034

descendents.

hostatgeries exteriors: 48,149 hostatjats.
Romiatges, d' alguns centenars o algun miler
nombrosos amb caràcter piadós, 50.
A les

de

pelegrins,

20

grups
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ESTUDIS

Dom ROBERT Ma. GRAU — El Venerable Fra
de Montserrat. ( 1654-1723).

INTRoDucció,

Joseph

de Sant

Benet, Religiós

llec

pp. II-14.

I. AUTOBIOGRAFIA.

-

Motiu i ocasió

què

en

fou

escrita,

p.

i

6.

—

Contingut,

pp. 16-39.
Epistolari, pp. 39-41. Vida escrita pel P. Argerich : Autoritat
de la mateixa i contingut, pp. 41-44. — Altres testimonis referents a la Vida,
santedat i personalitat del Venerable Fra Joseph, PP. 44-47. — Veneració popu
—

lar,

pp.

—

47-48.

Recorts que

—

resten

en

a

Montserrat,

pp.

48-49.

II. OBRES DE FRA JOSEPH. — Catàleg i contingut de les mateixes, pp. 50-64. —
Edicions que se 'n féu: any que veieren la llum pública, pp. 64-65. — Com

divulgaren

es

pp.
se 'n

67-72.
féu, pp.

Dom

ANSELM

O. S.

—

B.

PROEMI,

món, pp. 65-66. — Doctrina ascètica del Venerable,
Passatges controvertits, pp. 73-74. — Aprovacions i elogis que
75-76. — Conclusió, p. 76.
del

arreu

Ma.

ALBAREDA

—

Abat de Montserrat.

pp.

Contribució

a

(La persecució

la Biografla
de Felip V).

del

Cardenal Sala

77-80.

I. EMPRESONAMENT

Adhesió del Bisbe de Barcelona a la
d
p. 8i. —Felip V crida al Bisbe Sala a Madrid, pp. 82-83. —
Arribada del P. Sala• a Madrid, pp. 83-84. — Estància del P. Sala a Madrid i en
trada triomfal de les tropes de rArxiduc, pp. 84-86. — El Bisbe de Barcelona
casa

DEL

BISBE

SALA.

—

Àustria,

presoner de Felip V i és conduït a França, pp. 86-88. — El Nunci Zondo
dari treballa per 1 alliberació dels presoners eclesiàstics, pp. 88-90. — Insistèn
cia del Card. Paulucci i de les Nunciatures de Madrid i París en què els pre
cau

soners

eclesiàstics fossin lliurats al

Avinyó, p. 92. Tractament que
a
França, pp. 92-93.
—

Papa,
es

—
Trasllat dels presoners a
pp. 90-92.
donà als Prelats durant la seva retenció
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II. ESTADA DEL BISBE SALA A AVINYó. — Situació dels presoners a Avinyó,
— L únic crim del P. Sala fou la
pp.
simpatia per la casa d'
p. 94.
— Clement XI treballa decididament
obtenir
la
alliberació
per
completa
94-96.
dels Bisbes de Barcelona i Segòvia, p. 97. — Les autoritats civils i eclesiàstiques

Àustria,

de

Catalunya

—

Insistència

demanen al
del Papa i

Papa
vanes

els hi retorni el
promeses

de

seu

amat

Felip V,

Pastor,

pp. 99-101.

pp.
—

97-99.
Situació

— El
or-r o3.
Card.
Roma i Madrid; esperances del P. Sala, p.
Secretari d' Estat insisteix davant la Cort de París pel retorn del P. Sala a Bar
celona, pp. ro3-1o17. Prosperitat de 1 Arxiduc i noves esperances del Bisbe de

violent

entre

— Els
esforços extraordinaris fets per la Cancelleria Austría
p. i 04.
Bisbe Sala, feren concebre al Papa el projecte de confiar
ca per alliberar al
al Bisbe de Barcelona una delicada missió diplomàtica prop 1 Arxiduc Car
les, pp. 104-107. — El P. Sala, declinà la comissió, pp. 107-109. — Sospites
de la Cort de París sobre la correspondència del Bisbe Sala, pp. 109-110.

Barcelona,

III ALLIBERAMENT DEL BISBE SALA. — Suspensió de correspondència entre les
Nunciatures i la Secretaria d' Estat, p. i i i. — Diferents provatures que es feren
—
Projecte de canvi de presoners, pp. I 12
per alliberar al P. Sala, pp. r i 1-1 12.

Felip V fins que concedís el
llibertat, pp. r3-114. Projecte
fugida d' Avinyó, r14-115. —
permis
—
Proposició del P. Sala per a més altes dignitats eclesiàstiques, p. i i 5. El
Bisbe de Barcelona és nomenat Inquisidor General d' Espanya, pp. 115-117.
Presentació del P. Sala per Arquebisbe de Tarragona; pp. i i 8-119. — Carles III
19-12I . —Oposició de
presenta el Bisbe Sala per Cardenal de la Corona, pp.
-- E1
121-122.
Madrid
i
París
a
les Corts de
Papa es
aquesta promoció, pp.
— Llibertat definitiva dels Bisbes de
122.
conserva in
pectore la promoció, p.
Barcelona i Segòvia, pp. 123-125.
Clement XI nomena al P. Benet de Sala
Cardenal de la Santa Església Romana, p. 125. —E1 Cardenal Sala retorna a
Barcelona, p. i 26 — Decret de Felip V contra el Card. Sala, prohibint a tots
i I

3.

—

Proposició
de

de

atorgar cap

no

i

—

gràcia

a

de

—
Ministres i Oficials reconeixin al P. Sala per Cardenal p. 126-127.
Interès de 1 Emperador en què el Card. Sala es traslladi a Roma. pp. 127-128.
— Curta estada del Card. Sala a Roma i interès de
Felip V en què no el re
—
coneguin per Cardenal els Cardenals del partit de França, pp. 128-131. Mort
del Card. Sala, p. 131. —Ni amb la mort del Cardenal s' apaivaguen els seus
enemics, pp. r3r-I32. — Felip V prohibeix que a Barcelona es celebrin els fune
rals amb les insígnies cardenalícies, p. 132.

els

seus
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El Nunci de Madrid fa saber al Secretari d Estat de
XI, que Felip V ha fet cridar a la Cort al Bisbe de Barcelona i a
Arquebisbe de Sassari, pp. 133-134. — El Secretari d' Estat respon a la pre
cedent. Conducta que deu observar el Nunci en 1 afer del Bisbe Sala,
p. 134.
— El
Nunci refereix al Card. Paulucci la visita que '1 Bisbe Sala ha fet a la
família reial, a ell i als ministres, p. 135. —E1 Nunci
explica' al mateix Card.
els bons tractes rebuts pel B. Sala a la Cort. Intentarà
que I deixin tornar a
Barcelona quan no hi hagi perill de què aquesta ciutat
caigui a mans de 1 Ar
DOCUMENTAL.

Clement

xiduc,

—
El Card. Acquaviva refereix al Card. Paulucci
pp. 135-136.
que ha
el
Patriarca
de les ndies, el Bisbe de Barcelona i altres reus
passat per Burgos
d' Estat, en direcció a França. Ell ha reclamat a la Reina
qui res no pot
fer-hi; caldrà acudir al Rei, pp. 136-137. —E1 Card. Acquaviva rectifica la pre
cedent, sabent que els reus d' Estat es troben presoners a Baiona, pp. 137-138.
— El
nou Nunci d'
Espanya, Mons. Zondodari, adverteix al Card. Paulucci les
excuses dels Ministres de Castella sobre 1 afer dels Prelats
exilats; es tem que
els empresonaran en alguna ciutat de França,
p. 139. —Resposta del Card.
Paulucci a la precedent.
El Papa vol que insisteixi per tal que la causa dels
presoners eclesiàstics es porti a la Santa Seu, pp. I39-14o. — Mons. Zondodarí
obté de Felip V la promesa que el Bisbe de Barcelona i els altres Prelats seran
lliurats a custòdia del Papa en la ciutat d' Avinyó, pp.
—
140-142.
Resposta a
la precedent; el Papa aprova les gestions del Nunci
tal
de
per
què els Prelats

sien

traslladats

a
Avinyò. Cal, però, insistir fins que sigui un fet etc. , pp.
Lletra
del
Card. Paulucci al Nunci de París manant-li que faci pres
142-143
sió en aquella Cort per a obtenir aviat l
entrega dels presoners eclesiàstics,
—
El Nunci de Madrid tramet al Secretari d' Estat 1 afirmació fe
PP• 144-145.
ta de 1 Ambaixador de
els Prelats retin
França que Lluis XIV accedeix a
—

què

guts puguin traslladar-se a Avinyó, p. 145. — El Nunci comunica de Madrid
a Roma
que espera saber l alliberament dels eclesiàstics per obtenir la revoca
ció del segrestament dels béns del Bisbe de Segòvia, p. 146. — L' Ambaixador
de França a Madrid confirma la resolució de Lluís XIV d' alliberar els Prelats;
així ho comunica el Nunci al Secretari d' Estat, pp. 146-147. — Mons. Zondo
dari avisa •al Secretari d' Estat d' haver insistit novament
per a obtenir la tras
Ilació dels eclesiàstics a Avinyó, p. 147. —
Felip V repeteix al Nunci que no
té inconvenient de què els Prelats exilats vagin a
Avinyó, pp. 147-148. — El
Card. escriu al Nun. de Madrid que el Papa aprova les
negociacions a favor
de la Reina vídua i dels Bisbes exilats, p. 148. — El Card. Paulucci
prega
encara al Nun. de Madrid
que insisteixi per a obtenir el rescat dels eclesiàstics
25
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Altra lletra del Secretari d Estat al Nunci sobre el
El Card. Paulucci fa saber al Nun. de Madrid que
veure
realitzat el traspàs dels Bisbes presoners a Avin
de
lliures i no en cap presó, pp. 149-150. —Altra llette

presoners, pp. 148-149.
mateix objecte, p. 149.
el

està

Papa

desitjós

vol

—

—

que estiguin
yó,
El Papa
al mateix Nunci.
on

MONTSERRATENSIA

de què finalment els Bisbes presoners li
siguin consignats; lamenta, però, la intromissió laical en béns eclesiàstics, pp.
— Clement XI mana al Nun. de
Madrid, per mitjà del Card. Pauluc
I50-151.
fins
ara
detinguts a França que es traslladin im
ci, que ordeni als eclesiàstics
mediatament a Avinyó i que urgeixi r anul•lació del segrestament dels béns llurs,
—
El Bisbe de Segòvia regracia al Papa per haver-lo lliurat de la
pp. 151-152.
—
presó, i li exposa 1 estat de pobresa en què es trova, pp. 152-153. Mons.
Zondodari anuncia al Card. Paulucci que és eixit el decret reial revocant la con
fiscació dels béns dels eclesiàstics exilats, pp. 153-154. —E1 Card. Paulucci en
Clement XI encarrega a Mons. Zondodari que procuri fer a mans al
nom de
s'

alegra

Sala part dels béns que té dipositats a Barcelona, pp. 154-155. — El Papa
la revocació del segresta
aprova les gestions fetes pel Nunci que han obtingut
de
la Diòcesi de Barcelona
—Els
Rectors
ment de béns eclesiàstics, pp. 155.
demanen al Papa 1 alliberació del B. Sala, pp. 156-157. — El Cabilde de la
Catedral de Barcelona demana a Clement XI 1 alliberació del seu Bisbe, pp.
B.

157-158.—Els diputats de Catalunya

a Clement XI r alliberació del Bisbe
de Barcelona demanen al Papa 1 a
militar de Catalunya demana a Cle

demanen

Consellers

Barcelona, pp. 159-160.
lliberació del B. Sala, pp. 16o-161 El braç
ment XI r alliberació del Bisbe de Barcelona,
pp. 162-163. —Josep Romague
1 estat religiós de la Diòcesi i
al
Gen.
de
Barcelona
Vicari
Papa
exposa
ra,
demana 1 alliberació del B. Sala, pp. 163-164. —E1 Card. Paulucci avisa al
—Els

de

que escriu al Capítol de Barcelona sobre les distribucions que
—
El Card. Paulucci prega al Nun. que faci en
pertoquen al B. Sala, p. 165.
viar al Patriarca de les ndies els fruits d' una seva prebenda, i que continuï
— El Card. Pauluc
treballant per la definitiva llibertat dels Prelats, pp. 165-166.
ci demana al Nun. que urgeixi per a obtenir la definitiva llibertat dels Bisbes
reclosos a Avinyó, p. 166. — El Bisbe de Segòvia tement morir de sofriment
instat al Card. Pau
a
Avinyó, com li ha succeït al Patriarca de les ndies, ha
— El Nun.
lucci per la seva alliberació; aquest ho encarrega al Nunci, p. 167.
comunica al Secretari d' Estat que ha resultat ineficaç el seu esforç per a fer
retornar al Bisbe de Segòvia a la seva diòcesi.
Felip V no ho vol, pp. 167-168.
al
—
es
pot alliberar al Bisbe de Segòvia
Respon el Card. Paulucci que si no
ciutat
és
en
B. Sala, puix dita
poder
menys que es deixi tornar a Barcelona al

Nun. d'

Espanya
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Arxiduc,

—
El Card. Paulucci indica al Nunci el desig del Papa
p. 168.
de traslladar a Roma al Bisbe de Segòvia; li fa molta pena veure que res no
pot conseguir de Felip V referent al Bisbe de Barcelona, p. 169. — El Papa
s
es traslladi a
estranya de 1 oposició que fa Felip V a què el B. de

Roma.
—

•

ho comunica
Zondodari escriu

Així

Mons.

Segòvia

al

Secretari d' Estat al Nun. de Madrid, p. 170.
des d' Avinyó que '1 Bisbe de Barcelona li ha fet
del 1705 no ha rebut la paga que com a Bisbe li
seu

present que del i 7 de Març
pertoca; prega que per mitjà del Card. Paulucci s' interessi al Papa, pp. 170
171 —E1 Bisbe Sala per mitjà de Mons. Zondodari suplica al Card. Paulucci
dongui ordes al Nun. de París perquè en cas d' ésser alliberat no li retardin el

Barcelona, p. 171. — Mons. Zondodari comunica al Secretari d' Estat
haver-se esforçat en encoratjar i recomanar prudència al presoner Bisbe de Se
gòvia, p. 172. — Mons. Zondodari comunica al Card. Paulucci la nova de la
presa de Balaguer i pas del Segre per les tropes de 1 Arxiduc, pp. 172-173. —
retorn

a

El B. Sala escriu al Card. Paulucci que accepta reverend la Butlla que el Papa
ha adreçat als Bisbes d' Espanya, pp. 173-174. — Mons. Zondodari escriu al
Card. Paulucci que ha ja comunicat al Bisbe Sala 1 interès del
Papa per la se
va alliberació; ordres donades al Nun. de París i al
Vice-Legat d' Avinyó sobre
el particular, pp. 174-175. — Mons. Zondodari diu al Secretari d' Estat
que les
qualitats del B. Sala el farien apte per a atreure vers la Santa Seu a, 1 Arxiduc.
En cas que no pugui retornar a Barcelona
servir als interessos de 1 Es

podria

glésia des
lucci
seva

de

Roma,

—
Mons. Zondodari comunica al Card. Pau
pp. 173-176.
el resultat de la seva conversa amb el Bisbe Sala, per tal que usés de la
influència amb 1 Arxiduc, pp. 176-178. — El Bisbe Sala, per mitjà de Mons.

Zondodari,
atribueix

fa saber

a

Roma que és

amb 1 Arxiduc

una
—

calúmnia el

carteig d' espia que
Sala, per mitjà de Mons.

se

li

Zon
Carles, p. 179.
dodari, remercia el Papa de 1 interès que es pren per ell. Confia que aviat
serà lliure, pp.
18o-181. — El B. Sala escriu a Clement XI per a obtenir les
distribucions que li reté el cabilde de Barcelona, p. t8t. — El Secretari de la
El B.

Congregació del Concili escriu al Nun. de Barcelona que dongui el seu parer en
el litigi entre el Cabilde i el Bisbe de Barcelona,
p. 182. —EI Card. Paulucci
escriu al Nun. de Barcelona sobre el mateix,
pp. 182-183. —E1 Card. Paulucci
diu al Nun. de Barcelona que en cas de no
poder posar d' acord al Bisbe i al
Capítol faci justícia, p. 183. —E1 Marquès de Rialp escriu al Nun. demanant,
en nom
de 1 Emperadriu Elisabet, que urgeixi el Breu pontifici nomenant al
B. Sala Inquisidor General pels seus dominis d' Espanya, pp. 183-184.
—Josep
de Grimaldo, Secretari de Felip V, escriu a Josep de Molines
encarregat de
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Roma per tal que comuniqui al Papa que els Bisbes de Barcelona
i Segòvia són ja lliures, pp. 184-185. — En nom del Papa el Card. Paulucci
lloa 1 habilitat del Nun. de Barcelona en arranjar 1 afer del Bisbe i Cabilde
d' aquesta ciutat, p. 185. —E1 Card. Paulucci envia al Nun. de Barcelona el
Ambaixada

a

el Bisbe és nomenat Inquisidor General. No podrà, però, publi
186. —Josep de Molines
car-se fins que 1esmentat Bisbe arribi a Barcelona, p.
comunica al Card. Corradini la notícia que ha rebut de Madrid de què es
—
El Card.
concedeix la llibertat als Bisbes de Barcelona i Segòvia, pp. 186-187.
les
condicions
amb les
escriu
al
del
a
Secretari d Estat
Papa Avinyó
Vice-Legat
Bisbes
de
Barcelona
i
de
ha de concedir la llibertat als
Segòvia, pp. 186
Breu

en

què

quals

Resposta a la precedent.
firmada del Bisbe de Barcelona i
187.

—

El Vice-Legat d' Avinyó inclou la fórmula
autenticada, pp. 188-190. —Encara una lletra

d' Avinyó acusant rebut d' una del 22 Octu
sobre
F afer dels Bisbes alliberats, pp. 191. —Lluís
bre 1712, amb instruccions
XIV expedix un passaport a favor del Bisbe Sala, pp. 191-192. — El Nun. de
París comunica al Card. Paulucci que envia a Avinyó els passaports pels Bis
al Secretari d' Estat del

Vice-Legat

bes de Barcelona i Segòvia, p. 192. —E1 Nunci de París comunica a Secretaria
d' Estat haver enviat un altre passaport pel Bisbe de Segòvia, per haver-se e
quivocat el primer, pp. 192-193. — El Card. Paulucci encarrega al Nun. de
en nom
del Papa a 1 Emperadriu, que el Bisbe de Bar
Barcelona,

comuniqui

—
El Card. Zondodari comunica
193-194.
des d' Avinyó al Card. Paulucci haver-se enterat del greu disgust que ha causat a
Felip V la promoció del Card. Sala. Fragments d' un decret contra el mateix, p.
194. —Felip V anuncia a Josep de Molines, auditor de la Rota, que no vol

celona és

estat nomenat

Cardenal,pp.

— El Card. Paulucci
per Cardenal el Bisbe de Barcelona, p. 195.
escriu al Nun. extraordinari a París comunicant-li les promocions al Cardenalat
fetes en 1 últim Consistori, p. 196. —A1 mateix comunicant-li el disgust del
Papa davant el decret de Felip V, prohibint reconèixer al B. Sala com ha Car

sigui reconegut

denal,
va,

pp.

Card. Paulucci escriu al Nun. de
actuació referent al Breu d' Inquisidor

196-197. — El

aprovant

la

seva

Barcelona,
a

a

favor del

Gèno
Card.

ha fet amb els
com ho
al
B.
Cardenal
altres seus Ministres, que
Sala, pp. 198
reconegui
— El Card contesta a
la seva voluntat refe
V
complir
Felip
assegurant-li
199.
rent al Card. Sala, pp. 199-200. — El Card. Acquaviva escriu a Felip V que

Sala,

p.

197.

—Felip

V ordena al Card.
no

Acquaviva,

com

a

Lluís XIV ha comunicat als Cardenals francesos residents a Roma que havent
firmat les paus amb 1 Arxiduc, no veu motiu que impedeixi tractar amb el
Card. Sala, pp. 200-201. — El Card. Acquaviva comunica a Felip V que ha po
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obtenir que els Cardenals francesos no responguessin a la invitació feta
pel Card. Sala, fins a rebre noves ordres de Lluís XIV, pp. 201-202. — El
Card. Acquaviva s excusa amb el Secretari de Felip V de ficar-se en 1 afer del
Card. Sala. Ho fa per tal que no resti inobservada la voluntat del seu Rei,

gut

p. 203. —Felip V insisteix perquè el Card. Acquaviva no visiti ni tracti al
Card. Sala encara que ho fessin els Cardenals francesos, p. 204. — Felip V re
peteix al Card. Acquaviva els motius que li han fet ordenar als seus ministres
que no reconeixessin
sistit amb Lluís XIV

per Card. al Bisbe de Barcelona, i haver
perquè fes el mateix amb els seus, pp.

in

novament

El
205-206.
V
els
Cardenals
de
no
han
tin
Acquaviva
Felip que
França
gut ocasió de saludar al Card. Sala, puix aquest està malalt de gravetat, pp.
206-207.
Felip V envia al Card. Acquavia còpia dels oficis enviats a Lluís XIV
instant a què ordeni als Cardenals francesos no reconeixin com a tal al Bisbe
de Barcelona, pp. 207-208. — Felip V acusa al Card. Acquaviva haver rebut la
Card.

comunica

—

a

lletra, p. 208. — Felip V acusa rebut d' una altra lletra del Card. Acqua
en
què 11 comunicava que els Cardenals amics de França havien rebut
orde de Lluís XIV de no visitar al Card. Sala, pp. 208-209. — El Card. Acquavi
va comunica al
Marquès de S. Felipe la mort del Card. Sala, 209. — El Bisbe
seva

viva

de

Barcelona resumeix la seva estada a Madrid cridat per Felip V. , 209-212.
Resum de 1 empresonament i alliberació del Card. Sala, fet segons les lletres
rebudes i enviades de Secretaria d' Estat, pp. 112-118. — Relazione del fatto
delle mascare ocorso in Avignone il to Febraio 1713, pp. 218-224.
—

JOSEP

COLOMINES

I

ROCA.

—

Prehistòria de Montserrat.

INTRonucció,

pp. 226-228.

I.

SANTA CECILIA.

A)

COVES

DE

Cova gran, pp. 230-233.

—

—

B

Situació de les

)

Cova

petita,

mateixes,

pp.

229-230.

-

pp. 233-234.

II. COVES DEL TERME DE COLLBATÓ. — Situació de les mateixes, p. 235.
A) Cova gran, pp. 236-266. — B) Cova del Salitre. pp. 266-267. — C) Cova

freda,

pp.

267-296.

III. GRUPS CATALANS. — A)
tareu
va

),

pp.

297-298.

Negra ( Tragó

de

—

Grup

de Tartareu.

Cova del Foric

Noguera),

( Os

pp. 299-300.

de

—

Juan d' Os ( Tar
Balaguer), pp. 298-299. - Co
—

Cova de

Cova del tabaco

( Camarasa ),

pp.
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- Cova de 1
aigua (Alòs de Balaguer), pp. 301-302. - Cova de les
300-301.
Balma del
Llenes ( Erinyà ), p. 302. - Cova de Picals ( Llusàs ), p. 302.
de
Salamó.-Cova
Fonda
( Salamó ),
Segre ( Vilaplana ),pp. 302-303. -B) Grup

- Cova
d Escornalbou ( Vilanova d' Escornalbou), p. 306. pp. 304-306.
Cova de St. Llorenç ( Sitges ), pp. 306-307. - Cova de r Or ( St. Creu d' 0
lorde ), p. 307. - Cova de Gavà, pp. 306-308. - Cova de Solanes ( Caldes de
Montbuy ), p. 308. - C ) Grup de Bor. - Cova de la Fou ( Bor ), pp. 309-310
-

Rialp ( Ribas ), p. 3 iO. Cova de C'àn Mauri, pp. 310-3 i i.
D) Grup de St. Julià de Ramis. - Cova de St. Vicens ( St. Julià de Ramis),
pp. 312-313. -Cau del Duc ( Ullà ), p. 313. -Cova del Tossal ( Torroella
de Montgrí), pp. 313-314. - Cova de la Rabiosa ( Torroella de Montgrí), p.
- Port de la
Selva, p. 314. - Cova de Roca Fesa ( St. Martí de Llèmana ),
314.
E ) Grup de
pp. 314-315.---Cova dels encantats ( Serinyà ), pp. 3 5-3 6.
Benifallet.
Cova de 1 Aumediella ( Benifallet ), p. 317.
F) Grup de Montse
rrat. - Cova de C'àn Pasqual ( Castellví de la Marca), pp. 3 i 8-3 I 9.
G) Ca
de
d'
Tartareu,
pp.
321-322.
racterístiques aquets grups, pp. 320-321. -Grup
Grup de Salamó, p. 322. - Grup de Bor, pp. 322.-323. - Grup de Sant
Julià de Ramis, p. 323. -Grup de Montserrat, pp. 323-324.
-

Cova

de

IV. COMPARACIÓ
RES

MATERIAL

MONTSERRATI

AMB

EL DE

LES

ALTRES

CULTU

CATALANES, pp. 325-327.

V. EXPLICACI0
VI.

DE

CRONOLOGIA,

VII. NECRÒPOLIS
PP•

DEL

LA

1.CNICA

DELS

MOTIUS FETS

AMB

PETXINA,

pp.

328-329.

p. 330.
DEL

BRUCH . -

Descripció,

pp. 331-334.

-

Material

recollit,

334-338•

VIII. TROBALLES SOLTES, pp. 339-341.
XI.

ANTROPOMETRIA

342-344•

348-349.

-

DELS

CRANIS,
-

- Crani
Cs, pp.
per J. Batista i Roca.
Crani 2, pp. 346-347.----Conclusions, pp.

Crani i, PP• 344-345.
-Dimensions dels cranis, 350-352.
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MISCEL•LANIA HISTÒRICA
P.

VOLTAS, C. M.
PP• 355-356.

Carta dels Procuradors de Tortosa al Prior de

F.

JOAN LLOMPART, PVRE. — La Imatge
y libre en 1854, pp. 357-362.

Montserrat,

de

Presonera de guerra

FEDER IC
a

Montserrat,
en

1822

GÓMEZ. — Documents referents a pelegrinatges que la Vila de Cervera
Madona de Montserrat per obtenir pluja, pp. 363-367.

féu

CRÒNICA
Resum de

1923, p. 371.

—

Resütn de 1924, p. 372.

1NDEX

DE

GRAVATS.

Gravat que encapçala r edició de la Vida i Cartes, p. 15. — Portada de la
primera edició de les obres completes, p. 59. — Presentació del P. Sala per Car
—
denal feta a Clement XI per 1 Arxiduc Carles d
Lletra amb
117.
firma del P. Sala adreçada al Secretari d' Estat de Clement XI, p. 121. — Fig.
Cova Gran de Sta. Cecília : sagetes i ganivets de sílex, p. 230. — Fig. 2 Cova

Àustria,

gran de Sta. Cecília: taula de forma de vasos, p. 23i. — Fig. 3 Cova petita de
Sta. Cecília: planta i secció, p. 232. — Fig. 4 Cova petita de Sta. Cecília: pec
túnculus i fulla de sílex, p. 233. — Figs. 5 - 7 Cova gran de Collbató: ganivets
de sílex, pp. 237 - 239. — Figs. 8 - 14 Cova gran de Collbató: destrals de pedra,

I6 Cova gran de Collbató: punxons d' os, 246 - 247.
pp.
Fig. 17 Cova gran de Collbató: braçalet de pectúnculus a mig fer, p. 248.
Fig. 18 Cova gran de Collbató: taula de formes dels vasos llisos, p. 248. —
Fig. 19 Cova gran de Collbató: perfils dels vasos llisos de gran tamany i dels
240 -245. pp.

—

Figs.

I

5

-

—

decorats amb relleus,
ornat

amb incisions

p. 249.

cardials,

Fig.

p. 250.

Cova gran de Collbató: fragment de vas
Fig. 21 Cova gran de Collbató: fragment

20
—
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de

decorat

amb incisions de

p. 251.
Figs. 22 - 23 Cova gran
de Collbató: fragments d un vas decorat amb petxina, p. 252. - Figs. 24 - 25
Cova gran de Collbató: fragments de vas ornat amb incisions del càrdium i
pectúnculus, p. 253. -Figs. 26-29 Cova gran de Collbató: fragments de vas
ornat amb incisions cardials,
pp. 254 256.-Figs. 3o-36 Cova gran de Collbató:
vas

fragments de vasos
-261. Figs. 37 -39

pectúnculus,

amb incisions del càrdium i del

pectúnculus, pp. 257
Cova gran de Collbató: taules dels motius ornamentals fets
amb el càrdium, pp. 262 - 265. - Fig. 40 Cova gran de Collbató: taula de for
mes dels vasos decorats amb incisions,
p. 265.
Fig. 41 Cova gran de Collbató:
perfils

de les

vores

ornats

ornades amb

Collbató:

destrals de

fragments

de

incisions,

p. 266.

-

42 -44 Cova freda de
Cova freda de Collbató:

Figs.

pedra, pp. 271 273.-Figs. 45 -48
ganivets, pp. 273 - 276. - Fig. 49 Cova freda de Collbató: peça de
collar d' alabastre, p. 277. - Fig. 50 Cova freda de Collbató: pedra de pedra de
pòrfir d' ús desconegut, p. 277. - Figs. 51 -54 Cova freda de Collbató: punxons
d' os, pp. 278- 281. - Fig. 55 Cova freda de Collbató: taula de formes de cerà
mica llisa, p. 283.-Fig. 56 Cova freda de Collbató: perfils dels vasos grollers, p.
-

284.-Fig. 57 Cova freda de Collbató: perfils de vores de superfície polida, p. 285.
Fig. 58 Cova freda de Collbató: perfils de ceràmica ornada amb relleus,
p. 286. - Fig. 59 Cova freda de Collbató: formes dels vasos ornats amb relleus,
p, 287. - Fig. 6o Cova freda de Collbató: taula de motius de ceràmica ornada
amb incisions cardials, p. 288. - Fig. 61 Cova freda de Collbató : motius orna
mentals de ceràmica incisa amb petxina i unglades, p. 289. - Fig. 62 Cova freda
de Collbató : solament d' un vas incís amb petxina seguint la tècnica de r es
pècie del campaniforme, p. 290. - Fig. 63 Cova freda de Collbató: taula de for
mes dels vasos reconstruïts amb incisions de
càrdium, p. 291. - Fig. 64 Cova
freda de Collbató : desenrotllo del vas de la làmina 37 fig. 2, p. 291. - Fig. 6ç
Cova freda de

Collbató: desenrotllo

va

freda de Collbató:

-

Fig. 67

fragment

de

Cova freda de Collbató:

del

de la làm. 42, p. 292. - Fig. 66 Co
dibuix pintat de roig, p. 294.
solament d' un vas hel-leniste amb grafits

vas

vas

ibèric amb

ibèrics, p. 296.
Fig. 68 Cova freda de Collbató: flbula de bronze de la Tène
II, p. 296. - Fig. 69 Cova freda de Collbató: pa de coure trobat al fons de la
cambra II, p. 324. - Figs. 70 -71 Bruch : destrals de pedra del sepulcre i.er de
la necròpolis de can Vallès, pp. 332 - 333. -Fig. 72 Bruch: gra en forma d' oli
de

sepulcre I p. 334. - Fig. 73 -74 Bruch : destrals del
sepulcre 2." de la necròpolis de c'àn Vallès, pp. 335 - 336. - Fig. 75 Bruch : de
fensa de senglar del sepulcre 2.", p. 336.
Fig. 76 Bruch: punxons d' os del
Bruch:
sepulcre 2.°n, p. 337.
Fig. 77
ganivets de sílex del sepulcre 2.°n, p. 338.
va

silecat verdós del

TAULA

—

p.

Fig. 78
338.

—

Bruch

Fig.

DE MATÉRIES

forma i secció de les
Museu
de Montserrat:
79
:
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perles del collaret del sepulcre 2.",
braçalets de pectúnculus, p. 341.

LÀMINES

Retrat del V. Fra Josep de St. Benet, d un quadre a 1 oli de 1 poca, p. 1o.
Cel•la on morí el Venerable, p. 48. — Oratori de la Infirmeria on Fra Josep
oïa missa els anys •de sa darrera malaltia, p. 49. — Oratori abacial en el
qual fou
—

col•locada

una

vidriera artística

representant el

Vble.

en

un

rapte

davant el

Santíssim, p. 54. — Llàpsia commemoratícia del II centenari de la mort de Fra
Josep. — Fragment de la llosa del sepulcre de Fra Josep, pp. 70 - 71. — Planta i
secció de la Cova gran de Sta. Cecília, p. 229. - Situació de les Coves de Coll
bató, 235. — Interior de la Cova gran de Collbató, p. 244. — Planta i secció de
la Cova gran de Collbató, p. 254. -- Planta i secció de la Cova freda de Coll
bató, p. 268 — Ceràmica del tipus montserratí, p. 326. — Destrals neolítiques
dels voltants de Montserrat, p. 341. — Tres quaderns de làmines de Prehistòria,
PP• 352

-
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