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Aquest any 2019 s’escau el 790è aniversari de la conquesta de Mallorca, un fet de la
nostra història fortament relacionat amb el Camp de Tarragona i amb la Ruta del Cister.
L’expedició reial, comandada pel mateix rei Jaume I, va partir principalment del port de
Salou, però també de Cambrils i Tarragona, el 5 de setembre de 1229. Pocs dies després, hi
va haver cruentes batalles a Santa Ponça i a Porto Pi. En algunes d’aquestes batalles, molt
dels expedicionaris, entre ells alguns nobles catalans, hi perderen la vida.
El Monestir de Santes Creus acull les tombes de
personatges vinculats a les famílies nobles més
importants del moment. El passeig de Salou recorda l’efemèride amb un monument i amb els escuts
dels nobles catalans que hi participaren estampats al
mateix passeig de Jaume I. La crònica de Joan Papell,
doctor en Història Medieval i expresident de l’Arxiu
Bibliogràfic de Santes Creus, ens ofereix una interessant visió de la conquesta des de l’òptica de la noblesa catalana vinculada i enterrada a Santes Creus.
1228. EL PREÀMBUL DE L’EXPEDICIÓ MILITAR
L’historiador Joaquim Miret i Sans relata que el
dia 4 de gener de 1228 el rei Jaume I era a Lleida.
Va aprofitar l’estada per concedir als lleidatans el
privilegi de la franquesa o exempció de la lleuda,
peatge, passatge, mesuratge i altres imposicions. El
4 de febrer, passat un mes, el trobem a Montsó, i un
mes i escaig més tard sojornava a Barbastre. Miret i
Sans no ha trobat cap document que ens aclareixi on

parava el mes de maig (ni el mateix Jaume I ens ho
diu a la seva crònica, el Llibre dels fets), però sí que
sabem que el mes de juny era a Mallén.
Com podem veure, en Jaume I gairebé no és mou
en aquests primers mesos de 1228 de les terres
aragoneses i catalanes de ponent, però, tanmateix,
el dia 15 de juliol és a Salou, a la costa tarragonina.
Li passava pel cap la conquesta de l’illa de Mallorca?
Possiblement. Però, curiosament, optà per marxar
del Camp de Tarragona i, tres dies més tard, sojornà
a Osca, ciutat on confirmava els privilegis que els
seus avantpassats havien atorgat i concedit a l’Orde
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Però aquest
allunyament de les terres del Principat era momentani i accidental car, a finals d’aquest mes de juliol,
novament era a Lleida. En aquesta ciutat el trobem
hostatjat el dia 31, dia en què va rebre la visita de
la seva cosina, la comtessa d’Urgell Aurembiaix, per
demanar-li justícia reial per recobrar el seu comtat
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LA CONQUESTA DE
MALLORCA
Llibre dels fets o Crònica de
Jaume I.
Segon còdex o còdex de
Poblet (1343)
Única miniatura que
il·lumina el còdex,
representant el “Sopar de
Tarragona” on Jaume I,
Pere Martell, Nunó Sanç,
Guillem II de Montcada,
Hug IV d’Empúries i d’altres
decidiren conquerir l’illa
de Mallorca. El còdex
procedent del monestir de
Santa Maria de Poblet, està
dipositat a la Biblioteca de
la Universitat de Barcelona.

d’Ugell, un comtat que li havia usurpat el seu parent
Ponç de Cabrera, vescomte d’Àger. A més de proporcionar protecció reial a sa cosina, que més endavant
seria la seva amistançada, Jaume I aprofità el moment
i l’estada a Lleida per atorgar una carta de protecció
als Templers de Gardeny.
Jaume I va complir el compromís i la paraula donada
a Aurembiaix. Va assetjar la ciutat de Balaguer, en
poder del vescomte d’Àger, la qual es va rendir al
penó reial l’11 d’octubre. Pocs dies després, assetjava
la vila d’Agramunt, la recuperava i la cedia a Aurembiaix. Però el periple del monarca per terres lleidatanes no acabava aquí, car el 10 de novembre era altre
cop a la ciutat de Lleida. No hi va romandre ni una
setmana, ja que el dia 16 es trobava a Tarragona.
Quina significació podem donar a aquestes anades i
tornades del monarca per les terres del seu reialme?
Deduïm que alguna futura acció militar li bullia
al cap; no creiem que sols tinguessin la finalitat
d’apaivagar els ànims de la díscola noblesa del seu
regne, ni concedir privilegis als súbdits, exempció
de tributs a les viles i ciutats i protecció a les ordes
militars del regne. Podem pensar que tenia el desig
d’engrandir el seu reialme a costa de les terres que
encara estaven sota domini dels sarraïns, car li estava
vedat l’engrandiment territorial a Occitània després
de la desfeta de Muret? És possible. Entraria, doncs,
dins els seus càlculs la conquesta de Mallorca ja que
els altres reialmes cristians de la península tenien
assumit i acordat que, de fet i de dret, la conquesta i
recuperació de les illes corresponia a la corona catalanoaragonesa.
Podem veure a la documentació que Miret i Sans
va incloure en l’Itinerari els nobles i els milites de
les més significatives cases nobiliàries de la Corona,
tant aragonesos com catalans, que seguien el rei i
formaven part del seu consell privat o cúria règia.
També els trobarem esmentats al Llibre dels fets del
rei en Jaume, participant en les accions bèl·liques de
la conquesta de Mallorca: Pere Ahonés, Roderic de
Lizán i a. de Bardaxí, per Aragó; Ramon de Montcada, Guillem de Montcada, Guerau de Cervelló,
R. Alamany i Guillem de Tarragona, per Catalunya.
La major part d’aquests nobles eren personatges
vinculats al Monestir de Santes Creus, a excepció dels
aragonesos.
LA REUNIÓ A TARRAGONA AMB PERE MARTELL
A mitjan mes de novembre de 1228, el rei era a Tarragona, com s’ha dit suara. En menys d’una setmana
s’havia traslladat de Lleida a Tarragona. Quin va ser
el motiu d’aquest viatge? Segons el Llibre dels fets, no
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va ser altre que reunir-se amb els barons que formaven la cort règia: Nunyo Sans; Guillem de Montcada, senyor de Montcada i Castellvell i vescomte
de Bearn; el comte d’Empúries Hug IV, fill de Ponç
Hug II; Ramon de Montcada, senyor de Tortosa, i
Guillem de Claramunt. Es va fer un dinar al qual estava convidat Pere Martell, ciutadà de Barcelona e que
sabia molt de mar, que era còmit o capità de naus.
A requeriment del monarca, Pere Martell els explicà
«quina terra era Mallorques i quant tenia grandària
el regne». Els digué que ell havia estat allí una o
dues vegades. Que la principal illa era Mallorca, que
tenia un perímetre prop de les tres-centes milles, i
que l’altra illa propera, Menorca, gairebé la seguia en
extensió i era una quarta part de l’illa de Sardenya i
estava situada a la part de Grec, és a dir, al nord-est
de Mallorca, i que n’hi havia una altra coneguda
amb el nom d’Eivissa, a la part de Garbí, és a dir, al
sud-oest de Mallorca, i que fins i tot hi havia illots,
i que un d’ells, el més important, era Cabrera, prop
d’Eivissa a una distància d’una milla, encara que no
estava habitat.
Els nobles –prenent com a referència el Llibre dels
fets- van pressionar el rei perquè conquerís el regne de
Mallorques: «[...] plaer-vos ha, e tindren per bo que
vós aquella illa conquirats per dues raons, la primera

que vós ne valrets més e nós, l’altra que serà cosa
marevellosa a la gent que oïran aquesta conquesta
que prengats terra e regne dins en la mar on Déus ho
volc formar.»

territoris que corresponia a la corona catalanoaragonesa. Amb aquesta idea, hi estaven d’acord els altres
reialmes cristians peninsulars. I això sense que Jaume
I es desentengués de la política occitana.

Arribats en aquest punt, podem donar per vàlida
la interpretació de la conquesta de les Balears com
l’inici o primera fase de l’expansió catalana pel
Mediterrani? És veritat que el temps va evidenciar
que les illes actuarien com una base estratègica,
expansionista i comercial dels catalans. Però ho va
concebre d’antuvi així el monarca? Va tenir la visió i
la clarividència que, per a l’expansió del seu regne per
la Mediterrània, calia una base logística per dur-la a
terme? Creiem que no. Res al seu Llibre dels fets ens
ho suggereix. Jaume I es va moure amb la idea que,
amb la conquesta de les Illes Balears, culminava el
procés de recuperació d’uns territoris que havien
pertangut a l’antic regne visigòtic i la conquesta dels
quals corresponia a la Corona d’Aragó. Institucionalitzava, amb aquesta manera de pensar, el sentit sobre
les terres que incorporava o feia la unió personal de
què la Corona d’Aragó havia d’estar constituïda pel
regne d’Aragó, els comtats catalans o Principat de
Catalunya i el regne de Mallorca, territoris als quals
més tard s’incorporaria el regne de València. Era, per
així dir-ho, la recuperació territorial peninsular dels

Aquesta unió personal de la corona catalanoaragonesa en favor del Principat es veurà aviat: el 10 de gener
de 1230, deu dies després de la conquesta i capitulació de la ciutat de Mallorca, quan el rei afavoreix els
ciutadans de Barcelona i els concedeixel privilegi de
l’exempció d’impostos.
LES CORTS CELEBRADES A BARCELONA A
FINALS DE DESEMBRE DE 1228
Després de la reunió a Tarragona amb els seus
curials i després de rebre la important informació de
Pere Martell, Jaume I marxà prest a Barcelona, on
convocà una Assemblea o Corts per tal de resoldre
definitivament l’expedició a Mallorca. És ben sabut
que el dia 19 de desembre era ja a Barcelona, i que la
Cort fou convocada el dia 21. Aquestes Corts van tenir una durada de tres dies, del 20 al 23 de desembre.
Hi varen assistir els tres braços del regne. El dia 20 hi
va haver el primer contacte entre el rei i els assistents,
i durant els dies 21, 22 i 23, els tres estats van deliberar entre ells i per separat per arribar, el darrer dia, a
les conclusions.

LA CONQUESTA DE
MALLORCA
Passeig de Jaume I a Salou
amb el monument que
evoca la data històrica, el
5 de setembre de 1229,
en què la flota catalana
comandada pel rei Jaume
I va sortir d’aquest punt
per a conquerir Mallorca.
El conjunt escultòric està
format per un vaixell de
vela amb la figura del
rei Jaume I en pedra i el
cavall en pedra revestida
de pa d’or. Es va inaugurar
el 28 de novembre
de 1965, i és obra de
l’arquitecte Salvador Ripoll
i de l’escultor Lluís Maria
Saumells.
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la mar barcelonesos, tampoc es va fer enrere, ja que
estava agraït pel privilegi reial que feia només uns
dies el rei havia atorgat a Barcelona, quan va concedir
a la ciutat el monopoli del comerç amb Ceuta i
Alexandria. Els comerciants barcelonesos devien
intuir els beneficis comercials que obtindrien amb la
conquesta de les illes? Ben segur que els mercaders de
la ciutat comtal ho veien i ho desitjaven. No ens hem
d’estranyar, doncs, de la total adhesió al projecte de
conquesta de Mallorca expressada pel seu representant, Berenguer Guirart.
El dia 22 es va dictar constitució de Pau i Treva des
del Cinca a Salses. I l’endemà, dia 23, darrer dia de
la Cort, queda definitivament acordada la conquesta
de les illes, i es procedeix al repartiment de les terres i
propietats dels islamites a favor d’aquells que participarien en la conquesta:
«(...) promitentes vobis òmnibus et singulis (...) quod de
tota terra, civitatibus, castris et villis et terris heremis et
poplatis cum suis redditibus (...) dabimus vobis iustas
porcionibus (...)».
LA CONQUESTA DE
MALLORCA
Jaume I segons el Llibre en
llatí i en mallorquí qui tracta
de la vinguda del Rei Jaume
el conquistador a estas islas,
per Pere Marsili, dominico,
son cronista (segle XIV).
Arxiu del Regne de
Mallorca, ARM, Còdex 40,
f 109v.
A la pàgina dreta:
Campament de Jaume I
I on es representa el rei
conversant amb els nobles.
Detall de les pintures
murals de la Conquesta de
Mallorca (s. XIII).
Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
© Fotografia: MNAC,
Barcelona.
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El braç eclesiàstic el presidia el vell arquebisbe de
Tarragona, Aspàreg de la Barca, que va prometre
blat dels seus dominis i avituallament per a la tropa;
l’acompanyava el bisbe de Barcelona, Berenguer de
Palou (pensem que era la persona més interessada
en l’operació de la conquesta de Mallorca, car volia
que l’església de l’illa quedés sota la dependència del
bisbat de Barcelona), que va prometre cent homes
armats, També hi eren el bisbe de Girona, el paborde
de Tarragona, l’abat de Sant Feliu de Guíxols i altres
prelats. El que no sabem del cert és si l’abat de Santes
Creus, Bernat Calbó, hi va ser present, car d’ell i de
l’abat de Poblet la documentació no ens en diu res,
però possiblement hi assistiren.
Tota l’alta noblesa catalana i aragonesa fou present
a la Cort. De Catalunya: el comte d’Empúries; el
vescomte de Bearn; Nunó Sanç, senyor del Rosselló;
Guillem de Cervera; Ramon de Montcada; Galceran
de Pinós; Ramon Alamany; Guillem de Claramunt;
Guerau de Cervelló; R. B. d’Àger; el vescomte de
Rocabertí; Hug de Mataplana; Ramon de Palau;
Bernat Hug de Serrallonga; Bernat de Santa Eugènia; Gilabert de Cruïlles; Guillem de Sant Vicens;
i Guillem Humbert. D’Aragó: Garcia Romeu; Pere
Cornel; Assalit de Gudal; García Pérez de Meitat;
García d’Horta; Sans Pérez; i Sans de Bolas. Tots
ells prometeren la seva aportació en homes d’armes,
cavallers i homes de peonada o mainada. Cal dir que
en aquesta Cort també hi fou present el representant
dels ciutadans de Barcelona, Berenguer Guirart.
Aquest, en representació dels mercaders o homes de

L’expedició fou acordada per a la darrera setmana del
mes de maig de 1229:
«(...) ultima septimania mensis madii, cum nostro navigio,
cum nostris exercitibus ad insular Mairoicas et Minoricas,
Eviçam et alias insulas que vocantur generaliter Baleares
(...)».

ELS NOBLES CATALANS VINCULATS A SANTES
CREUS I LLURS ENTERRAMENTS
Si hem de fer cas dels nombrosos documents que
vinculen la petita i gran noblesa catalana amb el Monestir de Santes Creus són moltes les famílies que van
ser si no protectores dels monjos cistercencs, sí que
van tenir relacions diverses amb el cenobi, que van
ajudar a engrandir: donacions, vendes, transmissions
de domini, cessió de drets... Segurament que molts
dels membres d’aquestes nissagues van participar i
van acompanyar el rei Jaume en la conquesta de les
Balears; no en tenim cap dubte gràcies als testimonis documentals. Ara bé, tenim cinc personatges
d’aquesta noblesa que, a més de ser citats al Llibre
dels fets, els tenim documentats als diplomes pertanyents del monestir, els quals estan dipositats a l’Arxiu
Històric Nacional de Madrid.
Si analitzem els pergamins i altres documents que
pertanyen a Santes Creus ens adonarem que, des de
la seva creació, els Montcada, els Cervelló, els Alamany i els Claramunt, nissagues emparentades entre
si o del mateix llinatge, sempre van estar vinculades
al cenobi.
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Guillem III de Montcada (1194 - 1229)
GUILLEM DE
MONTCADA
Sepulcre de Guillem
III de Montcada i
de Bearn amb els
escuts heràldics dels
Montcada, Bearn i
Castellvell.
A la pàgina dreta:
Guillem III de
Montcada i Bearn en
plena batalla.
Detall de les
pintures murals de la
Conquesta de Mallorca
(s. XIII).
Museu Nacional d’Art
de Catalunya.
© Fotografia: MNAC,
Barcelona.
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L’origen del Monestir l’hem de situar en la donació que el 4 de desembre de 1150 va fer Guillem
Ramon de Montcada, el Dapifer o gran Senescal, i
els seus fills, Guillem Ramon i Berenguer, a l’abat
de la Gran Selva (Llenguadoc) d’un honor de la seva
propietat que tenia a Valldaura perquè s’hi erigís un
monestir de l’orde cistercenc, un monestir que seria
conegut amb el nom de Santa Maria de Valldaura.
Segurament Guillem Ramon seguia els passos del
seu senyor, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer
IV, el qual ja havia fundat un monestir cistercenc a
la Conca de Barberà (el Monestir de Santa Maria de
Poblet), per tal de repoblar, trencar i cultivar unes
terres que, després de la conquesta de Tortosa -1148i Lleida -1149- esdevenien segures per a la població
que s’hi havia d’assentar.
La família Montcada va esdevenir la gran protectora
del Monestir, tant a Valldaura com a Santes Creus. Al
llarg dels segles XII i XIII concedirà als monjos terres

i drets a Tortosa, a Lleida, al Camp de Tarragona i a
altres indrets de Catalunya, la majoria de les vegades
per satisfer el pagament de préstecs que la comunitat
cistercenca del Gaià els havia concedit. Santes Creus
va ésser la banca dels Montcada.
Guillem III de Montcada era vescomte del Bearn
per haver heretat del seu pare, Guillem Ramon de
Montcada, que l’havia rebut en herència del seu
germà Gastó, ambdós fills de Guillem de Montcada
i de Beatriu del Bearn. Era, també, senyor i baró dels
honors de Castellvell de Rosanes i de Castellvell de
la Marca, per herència de la seva mare Guilleuma
de Castellvell. A Guillem el trobem acompanyant el
seu senyor natural, el rei Jaume I, després d’haver fet
ambdós les paus i d’haver deixat de lluitar entre si, a
la reunió que es va fer a Tarragona amb Pere Martell.
Fou el noble que, a les Corts de desembre de 1228,
s’inclinà amb més vehemència per la conquesta de
Mallorca.
CULTURA I PAISATGE
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GUILLEM DE
MONTCADA
Dibuix de la creu dels
Montcada, monument
situat al municipi
mallorquí de Calvià.
Recorda la tràgica
mort de Guillem de
Montcada, del seu
nebot i dels seus fills
durant la Batalla de
Portopí.

Quan les Corts de Barcelona aprovaren la conquesta
del waliat almohade de Mallorca, la noblesa catalana
es mobilitzà com un sol home per acompanyar Jaume I. Molts nobles cercaren crèdits als monestirs per
tal de proveir-se d’armes, cavalls i arnesos per estar
ben preparats per a la lluita que s’apropava.
Diu mossèn Josep Palomer que foren molts els
nobles que acudiren a Santes Creus atrets per la fama
de santedat del seu abat, Bernat Calbó, per rebre
d’ell consell i per encomanar-li la protecció dels seus
familiars. Però, més que això, que no dubtem que va
ser un dels motius, hi devien anar a cercar el numerari necessari amb el qual poder pagar l’equipament
militar, un préstec que avalarien amb la donació de
masos, terres i cessió de drets i censos. Segons aquest
mateix autor, Guillem de Montcada va testar el
dia 9 de juny de 1229, tres mesos abans de partir a
Mallorca. Palomer afirma que aquest noble va anar
a Santes Creus, tot i que de la seva estada sols en
sabem que es produí a finals de 1228 i que hi va anar
juntament amb Ramon de Montcada. El testimoni
aportat per Palomer es basa, segons diu ell mateix,
en un document escrit per fra Berenguer d’Aymerich
que formava part del vell Arxiu de la Fontfreda, que
era una espècie de biografia de Bernat Calbó. Però res
d’aquesta estada ens diuen els documents del Monestir de Santes Creus custodiats a l’AHNM. En canvi,
sí que sabem que va fer testament. I en l’escatocol o
signatio d’aquest testament hi figuren com a testimonis l’abat Bernat Calbó, el prior Pere, el cellerer
mitjà G. Traver, fra Berenguer Artés i el novici
Bertomeu d’Agramunt. També sabem que l’escrivà
fou Pere Bonell, que el va redactar per manament
del notari mestre Guillem de Tarragona. Però es va
fer a Santes Creus o a Tarragona? Per la presència en
l’escatocol de tants monjos és raonable pensar que es
va fer a Santes Creus, i que l’escrivà s’hi va presentar. Una vegada redactat el testament, Guillem de
Montcada no s’hi devia estar gaires dies al Monestir,
car era membre de la Cúria Reial i devia seguir el
seu senyor, el rei. El 15 de juny trobem Jaume I a la
ciutat de Lleida, i cal pensar que el Montcada també
hi devia ser. El dia 18, tres dies més tard, el trobem a
Escatron.
Guillem de Montcada afavoria el Monestir al seu
testament
«Guillemus de Monte Cathano, vicecomes Bearnensis,
in Hispaniam volentes ire, facimus testamentum en quo
elegimus manumisores in honore nostro de Vaschonia
archiepiscopus Auxiensem, episcopun de Alesone et
episcopus Oloronis, Raimundum Garciam de Navalos et
Guillelmum [...]. In honore de Cathalonia, qui ex parte
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patris nostri Guillelmi Raimundi nos pertinet, Hugonem
de Mataplana et Bernardum de Monte Regali. In Honor
ex parte matris nostre Guilleme, Bernardum de Castro
Epìscopali et Bernardum de Barberano et Raymundum
de Abrera. Elegimus sepulturam nostram apud Santas
Cruces, si nos mori contigerit citra portus, si vero ultra
portus, apud sedem Olerone. Dimittimus domui
Sanctarum Crucum Podium Tinos [...]».

Estava previst que l’estol que aniria a la conquesta
de Mallorca es concentrés a Salou a partir del mes
de maig de 1229. Per la gran quantitat de naus
que hi feren cap s’hagueren d’habilitar tres zones
d’embarcament: una a Cambrils, l’altra a Tarragona i
el gros de l’estol, a Salou.
El dimecres 5 de setembre de 1229, la part de l’estol
que romania a Salou salpà i aviat s’hi afegiren les
naus que eren a Cambrils i Tarragona. La nau capdavantera era la de Nicolau Bovet, on hi anava Guillem
de Montcada. El rei Jaume I era a la de Montpeller.
L’estol al complet arribà a la vista de Mallorca el
dissabte dia 8 de setembre, i feu cap a l’illa de la
Palomera, on fondejà. El rei Jaume va cridar a consell
Nunyo Sanç, el comte d’Empúries i Guillem de
Montcada. Coneguda l’opinió d’aquest grup reduït
del Consell Reial, envià dues naus comandades
per Nunyo Sanç i Ramon de Montcada, senyor de
Tortosa i cosí de Guillem, a inspeccionar la costa de
l’illa, enfront de la ciutat de Mallorca, per tal de triar
el lloc per desembarcar. Es va escollir la cala de Santa
Ponça perquè hi havia a prop un puig o promontori
on es podia muntar i armar el campament, i perquè
era fàcilment defensable de qualsevol atac provinent
de la ciutat. El diumenge següent les tropes catalanes
estaven acampades al puig de Pantaleu.
Hi hagué petites escaramusses el dilluns i el dimarts.
El dimecres van observar com els sarraïns havien
acampat al port de Portopí, a la vista de la ciutat de
Mallorca. El dijous després d’oir missa, en el decurs
de la qual Guillem de Montcada i la resta de cavallers
de la host van combregar, van atacar el campament
dels musulmans. Fou en aquesta acció bèl·lica que
Guillem de Montcada va trobar-hi la mort.
Talment com havia establert en les seves darreres
voluntats, passats deu anys, les seves despulles foren
sebollides a Santes Creus. Avui descansen en un
sarcòfag situat prop de la Porta de la Lliçó. Al seu
panteó hi apareixen esculpides les armes dels Montcada, dels Castellvell i dels Bearn.

Guerau VI de Cervelló (? - 1230)
Guerau de Cervelló era fill de Guillem I de Cervelló,
que morí l’any 1227, tres anys abans que morís el
fill, i d’Elvira Artusela, filla d’un noble aragonès. Era
nebot de Ramon Alamany, noble català que, com
hem dit suara, va morir víctima de la pesta a Mallorca, pocs dies després del dia 7 d’abril de 1230, quan
per encàrrec del monarca noliejava una nau per fer
el cors a les costes de Berberia. Va testar a Barcelona, a casa del notari Pere de Bages, el 8 d’agost de
1229. Estava casat amb Guereva, amb qui confirmà
el seu esponsalici al testament, i també que, en cas
que estigués prenyada de mascle, aquest seria hereu
universal pòstum, en substitució de sa filla Felipa,
que era l’hereva universal en el moment de testar (i
en el supòsit que Felipa morís i no hi hagués hereu,
nomenava hereu Ramon Alemany). Guerau volia
ésser enterrat a Santes Creus i deixava al monestir
els castells de la Roqueta i de Ferran, amb els seus
termes i pertinences. Transcrivim aquí part del seu
testament:
«Gueraldus de Cervelione, pergens in exercitu
Maioricarum, facio testamentum in quo eligo
manumissores meos Arnaldum de Miralles, Petrum de
Olorda, Ferrarum de Turribus et Vitalem de Vila Nova.
Eligo sepulturam in monasterio Sanctarum Crucum et
dimitto eidem castrum de Rocheta et castrum de Ferrando,
ita quod post obitum meum ipsa domus intret possessione
castgri de Rocheta».

Com podem veure, els Cervelló eren una nissaga
molt vinculada al monestir cistercenc de Santa Maria
de Santes Creus. Tant la branca principal com les
col·laterals tenien possessions i eren senyors de Montagut, Querol, Pinyana, Selmella, Font-rubí, Santa
Perpètua, Miralles, Aguiló, Pontils, Vilademàger, la
Roqueta o la Granada, indrets on el monestir, amb el
temps, va anar adquirint propietats i drets. Per tant,
no ens ha d’estranyar l’estreta relació entre el cenobi i
la nissaga dels Cervelló i totes les seves branques.

GUERAU DE CERVELLÓ
Sepulcre la família
Cervelló, a l’ala Nord
del claustre del
monestir de Santes
Creus.

Guerau, com tota la noblesa catalana, va acompanyar
el seu senyor i rei, Jaume I, a la conquesta de Mallorca. Però un mes i escaig abans de salpar, va atorgar
testament, com hem dit suara,. Va morir a Mallorca,
no en l’acció de Portopí sinó el mes d’abril de 1230,
per un contagi de pestilència, juntament amb Ramon Alamany, Garcia Peres de Meitats i Guillem de
Claramunt.
El seu cos va ésser enterrat al túmul de la nissaga dels
Cervelló, a l’ala nord del claustre anterior. Junt amb
les seves, hi reposen les restes d’altres membres de la
família. És el primer sepulcre que ens trobem d’est a
oest.
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Ramon Alamany de Cervelló i de Querol (? - 1230)
RAMON ALAMANY
Sepulcre la família
Alamany de Cervelló,
al claustre del monestir
de Santes Creus.

Ramon Alamany fou un altre noble català vinculat a
Santes Creus, com ho foren els Montcada, els Claramunt i els Cervelló. Va participar a la conquesta de
Mallorca acompanyant el rei Jaume. A diferència de
Guillem de Montcada, que va morir en la batalla de
Portopí, ell va morir de malaltia passada la Pasqua de
1230, com més endavant es veurà.
La relació de la família Alamany amb el monestir santescreuenc venia de lluny. Els Alamany de
Cervelló tenien possessions i drets a Ancosa, al terme
de Vilademàger, a Montagut i a Valldossera, part de
les quals havien donat a Santes Creus. L’any 1184

trobem Ramon Alamany confirmant la donació
d’Ancosa i d’un mas a Valldossera a favor del cenobi,
donació que fa conjuntament amb el seu germà Guillem de Cervelló i els seus pares, Guerau Alamany V i
Berenguera de Querol.
Mort el seu pare (c.1193), Ramon Alamany, que havia entroncat amb la família noble dels Cervera, l’any
1197 confirmava totes les deixes i donacions a favor
de Santes Creus que el seu pare Guerau Alamany
havia fet a favor dels monjos als termes de Montagut
i de Selmella. També els va concedir, a començament del segle XIII, l’aprofitament de les pastures

i l’explotació forestal dels boscos i de la pedrera de
Pinyana. I l’any 1201 tornaria a confirmar, a favor de
l’abat Bernat d’Àger, la donació de Valldossera feta
pel seu pare, Guerau. Encara faria altres concessions
a favor dels monacals de Santes Creus, com la venda,
per seixanta sous i un pollí, l’any 1203, de l’honor de
Queralt, prop de la granja de Fontscaldetes; la concessió dels freginals de Veciana a l’abat Bernat d’Àger,
l’any 1209, i, juntament amb la seva esposa Guereva,
la concessió a Santes Creus de l’aprofitament de les
aigües del Gaià al Pont d’Armentera.
Abans de partir cap a Mallorca, va fer testament el
dia 14 de juny. No podem confirmar, igual com hem
fet amb el testament de Guillem de Montcada, que
les darreres voluntats s’haguessin fet al monestir de
Santes Creus, encara que al document apareix present l’abat dom Bernat Calbó (Fratri Bernardi, abbati
Sanctarum Crucum). Pensem que essent senyor de
Querol s’hauria fet al seu castell, car apareix com a
notari Arnau, clergue de Querol, que el va redactar.
El reproduïm a continuació:
«Raimundus Alamanni, volens ire apud Mayorica et cum
domino rege, facio testamentum in quo eligo manumissores
Raimundum de Rippis, Bernardum de Barberano et
Berengarium de Monteagudo. Dimitto corpus meum
ad sepeliendum in monasterium Sanctarum Crucum in
porta infirmitori pauperum. Et relinquo infirmitorio,
quod ego construxi, Pontem Armentaria, ita quod de
òmnibus exitibus Pontis dècima parts detur pauperibus
vestiendis et rogo in capellam infirmitori construatur
altarem Sancti Petri, que persolvantur de fructibus de
Gaucerana in castro de Monte Acuto et de emptionibus,

92

CULTURA I PAISATGE

quas feci a Guillemo de Podio Viridi et Berengario de
Araria. Dimitto monasterii Sanctarum Crucum castro
de Sots».

Ramon Alamany va morir a Mallorca el mes d’abril
de 1230. Ens ho marra el mateix Jaume I en la seva
crònica. Diu així:

RAMON ALAMANY
Capitell de la galeria
Est del claustre del
monestir de Santes
Creus atribuït a
Reinard Fonoll (s. XIV).

«E a la Pasqua passada don Nuno armà una nau et dues
galees per entrar en cors en les partides de Berberia. E en
aquest espai que ell armà la nau hac malaltia En Guillem
de Clarmont; e als vuit dies despuis que la malaltia li
començà ell morí. E al soterrar hac malautia En Ramon
Alaman e don Garcia Peres de Meitats, qui era d’Aragó e
home de bon linatge e de nostra mainada. E a altres vuit
dies foren morts abdós».

Abans d’un any les restes mortals de Ramon Alamany ja reposaven a Santes Creus en un túmul situat
a la porta de l’Hospital dels Pobres, talment com ell
havia disposat al seu testament. No tenim cap dubte
que estava enterrat en aquest lloc perquè la seva germana Elisenda, al seu testament, fet l’any 1230, diu
que vol ser enterrada a l’Hospital dels Pobres, «[...]
iuxta tumulum Raimundi alamgni».
Diversos historiadors de Santes Creus atribueixen la
seva sepultura a la fornícula situada a l’ala meridional
o del templet del lavabo del claustre anterior. En
canvi, Francesca Español ho desmenteix totalment,
i assenyala que possiblement correspon a Guerau
Alamany de Cervelló, mort l’any 1315, o a Ramon
Alamany de Cervelló, mort el 1324.
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Guillem de Claramunt (? - 1230)
GUILLEM DE CLARAMUNT
Plafó de la Batalla de
Portopí.
Pintures murals de la
Conquesta de Mallorca
(s. XIII).
Es tracta d’un conjunt de
tres plafons amb pintures
murals. Procedeixen de
l’antic palau Caldes, més
tard palau Berenguer
d’Aguilar, del carrer de
Montcada, Barcelona.
Mestre de la conquesta de
Mallorca (1285-1290)
Fresc traspassat a tela.
178,2 × 530,5 cm
182,3 × 425,8 cm
153,6 × 412,4 cm
© Fotografia: Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
Barcelona.
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La documentació del Monestir de Santa Maria de
Santes Creus conservada a l’AHNM, i també en
altres arxius, hom no té constància de què si pugui
trobar el diploma corresponent al testament d’aquest
noble, senyor de Tamarit i emparentat amb els
vescomtes de Cardona. Però sí que la nissaga dels
Claramunt, branca a la qual pertanyen els senyors
de Tamarit (igual com la dels que van esdevenir
senyors del vescomtat de Cardona), gairebé des dels
inicis de la fundació del monestir cistercenc, primer
a l’assentament de Valldaura i després al de Santes
Creus, a la vora del riu Gaià, la trobem relacionada
amb el cenobi, del qual esdevindran benefactors i
protectors. L’any 1160 –deu anys i escaig després de
la fundació de Valldaura- Guillem de Claramunt,
que tenia possessions a Ancosa, a la serralada del
Gaià vers l’Anoia, ja apareix en un document com
a testimoni de la donació que Guerau Alamany fa a
Ramon Amat d’unes terres a Puig-roig. El tornem
a trobar, com a senyor que era del castell de Tama-

rit, quan confirma la donació que el comte Ramon
Berenguer IV fa de les terres del Codony. Les bones
relacions amb l’abat Pere, l’any 1167, afavoreixen
que esdevingui arbitrador i bon componedor en la
sentència arbitral que acabarà sent favorable a Santes
Creus en el plet que aquesta casa mantia sobre unes
fitacions i delimitacions de la propietat amb Guerau
Colent. L’any 1174 renuncia a tots els drets que tenia
sobre el Codony a favor de l’abat Pere.
Possiblement la família dels nobles Claramunt pertanyia, o en tot cas tenia una estreta relació, amb el
llinatge dels Montcada. Ambdues famílies les trobem
estretament vinculades entre si. En la pugna que el rei
Jaume I manté amb un sector de la noblesa aragonesa i també contra la facció de la noblesa catalana
capitanejada pels Montcada Guillem de Claramunt hi
participa en favor de l’esmentat noble i en contra del
monarca. El trobem assetjat al castell de Montcada,
quan Jaume I, amb quatre-cents cavallers aragonesos,

posa setge al castell i commina els revoltats a rendirse, cosa que no fan fins que es queden sense sosteniment. Potser aquesta dependència de vassallatge farà
que Guillem de Claramunt signi com a testimoni al
document en què Ramon de Montcada ven a l’abat
Pere els seus drets sobre les terres de Codony, l’any
1176. Encara el trobarem en altres diplomes, bé com
a àrbitre en sentències arbitrals, bé com a testimoni
en atorgaments de privilegis concedits pel comte-rei
a favor de Santes Creus o també atorgant el laude
en la donació d’una quadra al terme del castell dels
Garidells, del qual era senyor, a favor de l’abat Ramon
de Rifar. Els dos darrers diplomes de Santes Creus en
què apareix el seu nom són datats el 1225, cinc anys
abans de morir a Mallorca. Pel primer concedeix a
l’abat Ramon de Rifar el dret de compra i de poder
adquirir tots els delmes que percebien els cavallers
vassalls de Guillem al terme del castell de Tamarit; el
segon fa referència a la venda que va fer d’un honor
seu a Santes Creus, al terme del castell de Montoliu.

Eduard Junyent afirma textualment que: «(...) el
noble Guillem de Claramunt va al monestir de Santes
Creus i posa sota la cura del seu abat, fra Bernat Calvó,
els seus béns i propietats (…)». De fet Junyent no ha
trobat cap prova documental que confirmi aquesta
afirmació; es limita a citar mossèn Josep Palomer,
que a la seva obra assenyala que un vell anotador
de Santes Creus diu que, abans de marxar a Salou,
el senyor de Claramunt passà uns dies al monestir i
va encarregar a l’abat la cura de les seves propietats,
encomanant-li la seva muller i fills per si de cas ell
moria en l’expedició; ordenant, a més, que si aquest
cas esdevenia, era sa voluntat ésser enterrat a Santes
Creus. Continua dient mossèn Palomer que, al cap
de cent anys, l’any 1337, essent abat de Santes Creus
fra Francesc Miró, van arribar al cenobi les despulles
de Guillem de Claramunt, que van ser dipositades en
un túmul del claustre anterior sense esculpir (encara
avui s’hi poden observar restes d’un antic policromat).
CULTURA I PAISATGE
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in quo eligo manumissores Berengarium, episcopum
Ilerdensem Bernardum de Petramola, Poncium,
episcopum Dertusensem, Raimundum de Sancto Minato,
et consengineum meum Guillelmum de Monte Cathano,
vicecomitem Biarnensem».

Nomenava marmessors de la seva darrera voluntat
testamentària el bisbe de Lleida, Berenguer d’Erill;
Bernat de Peramola, bisbe de Tortosa; Ponç de Torrella; Ramon de Sentmenat, i Guillem de Montcada,
cosí seu, vescomte de Bearn i senyor de Montcada.
Era la seva última voluntat ésser sebollit a Santes
Creus, si és que de dret es podia fer i no representava
cap perill per a la seva ànima ja que amb anterioritat
havia decidit ( i així ho havia promès als Templers)
ésser enterrat a la Casa del Temple de Tortosa o
de Lleida, ciutats on suposem que tenia dominis.
Vegem-ho al testament:
«(...) Eligo mei sepulturam apud Sanctarum Crucum,
si hoc fieri potent de iure et absque periculo anime mee,
non obstant iuramento quod feci de habendo sepuluturam
apud Templarios. (...)»

Ramon de Montcada II, senyor de Tortosa (1188 - 1229)
RAMON DE
MONTCADA
Galeria Sud del
claustre del monestir
de Santes Creus.
Les tombes d’algunes
de les famílies nobles
que van participar
en la conquesta de
Mallorca, juntament
amb les d’altres
famílies vinculades
al monestir formen
un conjunt escultòric
medieval de primer
ordre.
Fotografia: Josep
Borrell Garciapons.

Ramon de Montcada II, senyor de Tortosa, fou un
altre dels nobles catalans que va participar en la
conquesta de les illes Balears. I hi va morir. Fou sepultat a Santes Creus, d’acord amb les seves darreres
voluntats. Era fill de Ramon de Montcada, el Vell, i
de Ramona de Tornamira.
Guillem Ramon de Montcada, el dapifer, que va
concedir als monjos cistercencs de la Gran Selva
l’honor de Valldaura a Cerdanyola del Vallès, va
tenir tres fills mascles: Guillem, Ramon i Berenguer,
els quals apareixen en l’acte de la donació, i dues
femelles: Adelaida i Berenguera. Per tant, Ramon
de Montcada el Vell i Guillem de Montcada, que
es casaria amb Maria, vescomtessa del Bearn, eren
germans. Guillem va tenir dos fills: Gastó del Bearn,
que va heretar el vescomtat, i Guillem Ramon de
Montcada, que heretaria les possessions de Montcada. La mort de Gastó, jove i sense descendència, va
fer que el vescomtat de Bearn passés al seu germà,
Guillem Ramon.
Ramon de Montcada, el Vell va tenir un fill: Ramon
de Montcada, el Jove. Per tant, Ramon de Montcada,
el Jove i Guillem Ramon de Montcada eren cosins
germans per part de pare. Guillem Ramon, senyor de
Montcada, es va casar amb Guilleuma de Castellvell.
D’aquesta unió va néixer Guillem de Montcada. Cal
dir que Ramon de Montcada, el Jove, senyor de Tor-
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tosa i de Fraga i amb possessions a la ciutat de Lleida,
i Guillem de Montcada, senyor de Montcada, de
Castellvell i vescomte de Bearn, eren consanguinis.
Ambdós van morir a Mallorca.

A favor dels monacals del Gaià, deixava el domenge
de la Fuliola, els camps de blat i les vinyes, juntament
amb l’aigua per poder regar els cultius, i dos servents
o esclaus sarraïns. A més, donava al monjo sagristà
una porció de blat i quinze esclaus sarraïns, més la
seva copa de plata, que havia de fer servir de calze per
a l’altar de Santa Maria.

«(...) Dimitto annonam et propriam meam copam
argenteam monasterio Sanctarum Crucum pro calice
faciendo ad altare beate Marie et quinqué sarracenos
(...)».

Pregava al seu cosí Guillem de Montcada que fes
complir plenament el testament que acabava de
redactar. Poc s’imaginavaRamon de Montcada que
Guillem moriria, com ell, a l’illa. Efectivament, el
Llibre dels fets descriu i narra la participació i la mort
d’aquest noble de la branca col·lateral dels nobles
Montcada, senyor de Tortosa, de Fraga i de Lleida a
Mallorca. Com a senyor de Tortosa, anà a l’illa en la
nau que havia noliejat la ciutat de Tortosa. Fou un
dels primers expedicionaris que posà el peu a l’lla,
juntament amb Nunyo Sanç, car el dissabte dia 8 de
setembre el rei Jaume I els va enviar amb les seves
naus a explorar la costa per trobar el lloc adient per
desembarcar.

LA CONQUESTA DE
MALLORCA
Interior de l’església
del monestir
cistercenc de La Real
(Mallorca) Els primers
monjos, provinents
del monestir de
Poblet, instal·lats al
lloc d’Esporles des del
1236, es traslladaren al
nou emplaçament de
la mà de Nunó Sanç,
comte de Cerdanya
i Rosselló, el 1239.
Fotografia gentilesa de
Guillem Reus.

Segons la Crònica o Llibre dels fets, la batalla de
Portopí, també dita de Santa Ponça, va tenir lloc el
dia 12 de setembre de 1229, pocs dies després de
l’arribada a l’illa de Mallorca. Fou en aquesta batalla
on morí Ramon de Montcada, juntament amb son
cosí, Guillem de Montcada. Provisionalment fou
sebollit a l’illa de Mallorca, però, al cap d’uns anys,
essent fra Bernat bisbe de Vic, les seves despulles
foren traslladades a Santes Crues, tal com ho havia
exposat en el seu testament. n

Ramon de Montcada el Vell i Ramon de Montcada
el Jove foren, igual que els Montcada de la branca
principal, grans benefactors de Santes Creus, al qual
van donar drets i propietats a Lleida, a la partida de
la Palomera, i a la Fuliola. Aquesta estreta relació
portà Ramon de Montcada a testar en presència
del notari tarragoní Guillem de Tarragona, essent
escrivent Pere Bonell, en presència de l’abat de Santes
Creus, Bernat Calbó. La diferència entre ambdós
testaments, és a dir, entre el de Guillem de Montcada
i el de Ramon de Montcada, rau en el fet que els
testimonis que hi apareixen són diferents, i que hi ha
un espai temporal de dos mesos i mig entre els dos:el
primer es va redactar el 9 de juny de 1229, i el segon,
el 23 d’agost. Pel que fa al lloc on es va produir
l’acte, hem de manifestar que ens remetem a allò que
ja hem dit quan parlàvem de Guillem de Montcada.
El testament de Ramon també fou favorable als
monjos de Santes Creus, tal com es desprèn del text
següent:
«Raimundus de Monte Cathano, volens ire cum domino
rege in hoc exercito Maioricharum, facio testamentum
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