
Si bé entre els anys 1705 i 1714 el cenobi 

santescreuenc va ser governat per abats o priors 

partidaris de la causa austriacista, i tot i que bona 

part de la quarantena de monjos que conformaven la 

nòmina monacal eren afectes a l’Arxiduc, en el si de 

la comunitat monàstica convisqueren amb respecte i 

tolerància ideològica monjos d’ambdues tendències. 

Únicament els més compromesos amb Felip V, com 

l’abat Jaume Oliver (1696-1700/1705) o el vila-

rodoní fra Isidre Domingo, van optar per abandonar 

el monestir tan bon punt l’Arxiduc va entrar a 

Catalunya. El mateix ocorrerà amb els monjos més 

signifi cats de l’altra facció a partir de mitjan 1713. 

En són testimoni els dos abats que governaran el 

monestir: Tomàs de Vidal i de Nin (1706-1708), que 

marxarà a Roma, i Francesc Guiu (1713-1714), el 

qual s’instal·larà a Viena fi ns a la seva mort, el 1738.

Deturem-nos uns instants en la fi gura de Tomàs de 

Vidal i de Nin, com a exemple de compromís polític 

vers el bàndol austriacista. Fill del noble tarragoní 

Dídac de Vidal i Agràs, va ingressar a la comunitat 

cistercenca el 28 de gener de 1685 juntament amb el 

seu germà Jeroni. El 1699 era catedràtic de Teologia 

a l’Estudi General de Tarragona; el 1704, lector en 

Sagrada Escriptura a la Catedral de Tarragona, i el 

1706, amb 37 anys, era escollit abat de Santes Creus. 

Immediatament després del seu nomenament, va fer 

un donatiu voluntari de 100 doblons per a la causa 

de l’Arxiduc i ben aviat es traslladà a la casa que la 

comunitat monàstica tenia a Barcelona per restar a 

prop del rei Carles.

Com a fets més destacats, cal remarcar la seva 

presència a les noces dels reis, celebrades l’1 d’agost 

de 1708 a la Basílica de Santa Maria del Mar, i la 

seva assistència, com a membre del Braç Eclesiàstic, 

a la Junta General de Braços reunida a Barcelona 

entre el 30 de juny i el 9 de juliol de 1713 al Saló de 

Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El seu germà 

gran i hereu del patrimoni familiar, en Bonaventura, 

també hi participà com a membre del Braç Militar. 

En acabar la guerra, fra Tomàs va exiliar-se a Roma i 

l’emperador Carles, com a premi per la seva fi delitat, 

el va nomenar arquebisbe de Messina (1730-1743).

En el transcurs de la Guerra de Successió, la 

comunitat monàstica i els habitants dels seus 

dominis, malgrat no patir importants accions 

bèl·liques, van sofrir les difi cultats i penúries 

derivades del confl icte. El cronista Castellví remarca 

que els monestirs de Santes Creus i Poblet es lliuraren 
sempre de les malvestats, en part, degut a la previsió 
dels monjos de tenir en els seus portals a disposició dels 
guerrillers tot alló que aquests poguessin sol·licitar. Es 

limitaren, per tant, a esquivar les difi cultats sorgides 

pel passatge de tropes més o menys regulars i bandes 

de partisans, que ho eren sovint de lladres, trucant a 

les portes de la santa casa en demanda de queviures, 

hostatge i contribucions. Il·lustratiu és l’episodi 

ocorregut a Poblet en temps de l’abat Josep Escuder 

(1713-1718) quan un destacament de castellans 

entrà al monestir amb el propòsit d’afusellar uns 

ferits catalans convalescents a l’hospital de pobres. 

Gràcies a les bones paraules de l’abat i al lliurament 

d’alguns escuts de plata oportunament repartits entre 

la soldadesca, tant els ferits com el metge i el cirurgià 

que els atenien foren salvats d’una mort segura.

Tot i que l’Església catalana no es va manifestar en bloc a favor de l’arxiduc 

Carles, foren molts els religiosos i capellans que van contribuir a la seva arribada 

a terres catalanes, l’any 1704, i van haver de fer front a represàlies, persecucions, 

confi scacions de béns i exili després de la victòria borbònica. Quin va ser el 

posicionament de la comunitat monàstica de Santes Creus al llarg del confl icte? 
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Les malvestats que comporta la guerra es fan evidents 

a partir del 1707, amb l’arribada de l’exèrcit de Felip 

V a Catalunya i l’ocupació de ciutats importants 

com Lleida i Tortosa. Bona part de les possessions 

santescreuenques, sobretot les situades a la Segarra, la 

Conca de Barberà i l’Urgell, cauen sota la infl uència 

de l’exèrcit borbònic. Catalunya passa a ser l’únic 

escenari de la guerra, la qual cosa provoca més 

misèria, pobresa i devastació entre la població de la 

ruralia. Les viles i llocs es veuen abocats al préstec per 

fer front als pagaments exigits per al manteniment i 

allotjament de les tropes que circulen o s’instal·len en 

els seus territoris, siguin d’un exèrcit o l’altre. 

El setembre de 1710 el batlle i els consellers de la vila 

del Pont d’Armentera  recorren al prior de Santes 

Creus. Fra Gregori Jornet, com a representant i en 

nom del senyor absolut de la vila, els autoritza a crear 

un censal de 500 lliures catalanes perquè es troben 

atropellats per lo que han tingut de asistir a las tropas 
de sa Magestat Carlos Tercer (que Déu guarde). També 

es fa difícil el sosteniment de la comunitat monàstica, 

que veu com s’estronca l’entrada de diners i espècies 

procedents dels arrendaments. El 1711, l’arrendatari 

dels censos i primícies de la Guàrdia dels Prats i de 

la quadra de Vilavert (a l’Espluga de Francolí) es 

persona davant el bosser per comunicar-li que no 

ha pogut cobrar les rendes, per trobar-se aquestes 

en mans de l’enemich de la terra. El sosteniment de 

la comunitat es veurà reduït als ingressos provinents 

dels dominis més propers, i de la terra dominicata.

A l’aixopluc del convent arriben cercant refugi 

tant religiosos desterrats o fugitius procedents de 

monestirs valencians o aragonesos –s’hi han localitzat 

monjos procedents del monestir fi lial de la Valldigna- 

com veïns de la rodalia, temorosos de les represàlies 

pel seu posicionament fi lipista. Aquest seria el cas 

dels germans Bernat i Fèlix Rubinat, de la vila del 

Pla, els quals cercaren la protecció de Santes Creus 

fugint de la persecució dels miquelets i voluntaris a 

les ordres del capitost austriacista Antoni Desvalls. 

I com es podien negar a acollir els arrendataris dels 

drets senyorials que el monestir recaptava dels llocs 

Vallsanta fou un monestir cistercenc 

femení que comptà amb el suport de les 

famílies nobles de la comarca, com els 

Llorac, els Guimerà, els Alemany, els 

Boixadors i els Josa.
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segarrencs de Montoliu, Vilagrasseta i 

Gramuntell quan, davant les penúries 

que sofreixen els respectius habitants, 

els Rubinat els subministren el pa i les 

llavors necessàries per a la sembra?

La guerra també farà trontollar 

l’estructura orgànica i funcional 

del màxim òrgan de govern dels 

monestirs cistercencs de Catalunya, 

València, Aragó, Mallorca i Navarra: la 

Congregació Cistercenca de la Corona 

d’Aragó. Els monestirs es troben 

repartits, ja sigui en territori austriacista, 

ja sigui en territori fi lipista, la qual cosa 

difi culta les visites del vicari general i 

la convocatòria del Capítol Provincial. 

Cada rei exercirà la seva infl uència. 

Carles III optarà per nomenar l’abat 

Francesc Dorda, de Poblet, president de 

la Congregació Cistercenca a Catalunya 

i, per tant, màxima autoritat d’aquest 

òrgan al territori català. L’abat pobletà 

anul·larà l’abadiat del fi lipista Jaume 

Oliver i organitzarà les subsegüents 

eleccions abacials: Joan Torrent (1706) i 

Tomàs de Vidal i de Nin (1706-1708). 

El problema es presenta en el moment 

de dur a terme la renovació quadriennal 

dels càrrecs abacials, l’any 1708. 

Acollint-se als estatuts de la Congregació, 

el rei Carles desestima elaborar les ternes 

per a les eleccions abacials i declara les 

abadies vacants, sota la presidència d’un 

prior-president. Així doncs, fi ns al 1713 els monestirs 

de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges 

restaran sota aquesta situació provisional.

Per últim, serveixi el colpidor testimoni dels veïns 

de Puigtinyós (Montferri) per mostrar les seqüeles 

provocades per la misèria i l’abusiva fi scalitat 

imposada sobre la població civil en els anys de 

postguerra, una situació segurament extrapolable a 

moltes viles i llocs del Principat:

(...) muchos de los particulares (...) por no tener con que 

poderse sustentar les será forzoso (...) desertar del dicho 

lugar (...)se hallan con una summa miseria (el 1724) por 

la qual los demás de ellos coman hiervas cogidas de los 

campos sin tener pan para comerlas (...) que si el Real 

Conbento de Santas Cruzes (del abad del qual somos 

vasallos) no les hazía la caridad que todos los días les 

haze y van los dichos moradores a buscarle precisamente 

se hubieran muerto y se morirían de ambre la mayor 

parte de aquellos. Y a más de lo arriba relatado la dicha 

universidad haze todos los años diferentes censales (...) 

Aquella (la universitat) ha gastado y pagado des del año 

mil setecientos y treze hasta en todo el año de mil setecientos 

veinte y quatro por el servicio de la Magestad (Felip V) 

diez mil setecientos veinte y tres libras, diez sueldos y 

nueve dineros catalanes (…) por pagar los terralloners, las 

asèmiles del comboy por el campo de Barcelona, tránsitos, 

sevada, márfegas (…) Y además de lo arriba referido, el 

año pasado (1724) gastó la dicha universidad para asistir 

a los enfermos (...) muchas cantidades de dinero, de los 

quales enfermos se murieron entre ombres, mugeres y 

niños, veinte y dos personas (...)

El lloc de Puigtinyós havia passat de seixanta-sis 

cases, segons el capbreu de 1636, a una vintena l’any 

1724. ■
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