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Transcripció i  estudi  de  l’epistolari  entre  l’historiador  i 
dimplomàtic  Eduard  Toda  Güell  (Reus,  1855-Poblet, 
1941) i Mn. Barrera Escudero (1879-1942), director de la 
biblioteca del Seminari de Barcelona. Aquest és el tercer 
volum  que  l’espluguí  Gonzalvo  dedica  a  publicar  les 
cartes emeses per Eduard Toda (el primer fou el 2001 i el 
segon  el  2005),  en  total  ara  presenta  106  cartes 
redactades entre 1925-1941, que informen en detall de la 
restauració  del  monestir  de  Poblet,  muralla  i  torres, 
església major,  panteons reials  i  dels  Cardona,  capelles 
laterals,  claustre  major,  templet,  refetor,  sala  capitular, 
làpides  i  esteles  funeràries,  calefactori,  infermeria  i 
sobretot la biblioteca i l’arxiu.

La intervenció de Mn. Barrera es centra en la recuperació 
de la litúrgia a Poblet i la gestió del retorn dels monjos. 
Gràcies  a  les  missives  es  coneix  detalladament  la 
cronologia  de  les  obres  fetes  per  paletes,  fusters, 
lampistes,  vidriers  i  arquitectes.  També  es  pot  fer  un 
seguiment del  finançament econòmic de la  restauració, 
tant  per  part  de  l’administració  pública  (Estat  i 
Generalitat de Catalunya), com el mecenatge privat (ex. 
Luís Plandiura, el Conde del Asalto o els mateixos Toda i 
Barrera),  sense  descurar  les  donacions  i  compres  de 
mobles  vells  (cadires,  taules,  armaris  i  llums)  i  roba  i 
elements litúrgics  per celebrar l’Eucaristia,  a  més de la 
plantació de xops al voltant del recinte.
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No  hi  manquen  referències  a  l’oposició  de  diversos 
tarragonins, com Francesc de Paula Ixart i de Moragas i 
Mn. Joan Serra i Vilaró, per la  dedicació de recursos a la 
rehabilitació  del  monestir  populetà  i  encara  més  a  la 
devolució de les peces emblemàtiques del cenobi, que es 
conservaven  a  la  catedral  (tapís)  i   biblioteca  de 
Tarragona (llibres de Pere Antoni d’Aragó), manifestada 
sobretot  a  través  de  la  premsa  de  la  capital  (Diari  de 
Tarragona i La Cruz). 

El 1935 s’esmenta el trasllat de la mòmia del princep de 
Viana a Poblet. De la comarca, a Barberà de la Conca es 
documenta  la  troballa  d’una  mitra  brodada  del  segle 
XVIII procedent de Poblet, i aprofitada com a cortina del 
sagrari i vestit pel nen Jesús a la parròquia; de Montblanc 
s’informa  del  lliurament  d’un  joc  de  canelobres  alts 
platejats,  en  bon  estat  procedents  de  l’ermita  de  Sant 
Joan, a més de sacres i  altres objectes d’esglésies de la 
vila ducal; de l’Espluga de Francolí es porten cinc quadres 
a l’oli en mal estat, conservats a l’ermita de la Santíssima 
Trinitat.

En  una  carta  del  novembre  de  1939,  llegim  la  idea 
manifestada pel director general de Belles Arts, Arxius i 
Museus  de  Madrid,  sobre  la  possibilitat  d’instal·lar  al 
Palau del Rei Martí, els arxius cistercencs de la Corona 
d’Aragó,  fet  que  malauradament  pels  catalans,  mai  es 
portà a terme.

El 1940 es parla de la compra de sermons pobletans del 
segle XVIII i altres llibres de l’ordre del cistell del segle 
XVII, a més de l’arribada dels monjos italians.

Completa el volum un acurat índex onomàstic i un ampli 
estudi  introductori,  aquest  a  càrrec del  professor  de  la 
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Universitat de Lleida, Dr. Joaquim Capdevila Capdevila 
(ps. 11-30).

El  llibre  és  una  nova  oportunitat  per  recordar  el 
mecenatge d’Eduard Toda i la seva decissiva i fonamental 
aportació en la restauració del monestir de Poblet,  que 
creiem mereixeria més reconeixement en l’actualitat.

Ressenya  publicada  a  la  revista  El  Foradot 
(Montblanc), 78 (maig-juny, 2013).
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