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POBLET: PATRIOTISME I 
CULTURA1

Gener Gonzalvo i Bou,
historiador

Des de ben petit,  per raons familiars,  vaig  passejar-me 
per la meravella del monestir de Poblet, preguntant-me 
qui  havia  fabricat  aquell  colossal  claustre,  o  qui  eren 
aquells  formidables  guerrers  del  panteó  reial.  Vaig 
conèixer  molts  monjos,  que  vivien  en  un  ambient 
fraternal molt agradable. Em feien entrar a la cuina, a la 
biblioteca, o bé, algun m’ensenyava l’escut d’or i brillants 
del FC Barcelona. Avui –com la societat- tot ha canviat. 
Fredor,  un  ambient  de  falta  de  sensibilitats,  un  cert 
tecnicisme, etc. Ja ho dic, no en té la culpa el monestir. És 
l’actual societat. Però a mi –ho confesso- és un canvi que 
no m’agrada gens.

1 Al ser aquest article purament assagístic hem obviat, notes i  referències 
bibliogràfiques.  Per  altra,  qui  vulgui  consultar  la  immensa  col·lecció 
bibliogràfica, encara és molt útil la recollida pel P. Agustí Altisent: Història  
de Poblet, Poblet, 1974, col·locada en els darrers fulls del llibre. També serà 
útil  l’obra  de  Xavier  Añoveros  Trias  de  Bes,  Bibliografía  pobletana (en 
premsa).
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El que sí és una fita, complerta dia dia amb sacrifici, és el 
compliment de l’Ofici Diví, i el seguiment fil per randa de 
la mil·lenària Regla de Sant Benet.

Però Poblet no fou una fundació monàstica, altrament fou 
un  producte  de  l’estratègia  de  l’hàbil  polític  i  decidit 
guerrer, el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV. Ell, 
després  de  la  conquesta  de  les  principals  ciutats 
islàmiques  de  Catalunya  (Tortosa  i  Lleida,  1148-1149) 
decidí que aquella regió era la millor per a implantar, sota 
la  seva  influència,  una  política  de  repoblament,  nous 
pobladors  i  nous  conreus.  I  així  es  feu.  Gairebé,  a 
continuació,  el  primer  comte-rei,  el  poderós  Alfons  “el 
Cast”  sufragà  i  bastí  ràpidament  l’església  major  del 
monestir.  Era  una  dinastia  poderosa,  enemiga  ja  de 
França i el papat. Malgrat la derrota de Muret (1213) que 
hagués suposat la formació d’un país enorme, més gran 
que  la  mateixa  França,  els  nostres  reis  s’abocaren  al 
domini  de  la  Mediterrània.  I  entronquem  amb  Poblet. 
L’atrevit Jaume I, format durament amb els templers de 
Montsó,  escriví  amb  tota  seguretat  el  seu  Libre   dels  
Feyts,  la  crònica  vital.  Al  segle  XVII,  un  agent  del  rei 
francès,  en  ple  context  de  la  Guerra  dels  Segadors, 
s’emportà el llibre cap a París, on ningú l’ha vist mai més. 
Per  sort,  l’abat  de  Poblet,  Ponç  de  Copons,  al  s.  XIV, 
manà fer-ne una còpia. Aquest fet,  tant transcendental, 
s’ha  oblidat  a  Poblet.  Estaria  molt  encertat  fer-ne  un 
facsímil, i que fos mostrat i comentat als turistes. 

Potser  el  rei  que  ha  deixat  més  empremta  artística, 
patriòtica i militar ha estat Pere el Cerimoniós, al s. XIV. 
En primer lloc manà bastir una formidable fortalesa de 14 
torres, que donen al recinte tot un aire militar. De fet, el 
rei manà bastir muralles a les principals ciutats i centres 
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religiosos, doncs es trobava en guerra amb Castella.  La 
porta  reial  de  Poblet  és  dels  millors  exemples 
d’arquitectura militar,  semblants a les  que s’aixequen a 
Morella. 

Però sens dubte la joia de la corona de Poblet eren els 
panteons reials,  on jauen vuit  reis  de Catalunya-Aragó. 
Avui  dia,  els  aragonesos  han  oblidat  els  seus  reis. 
Finament esculpits pels millors escultors de l'època, foren 
gradualment destruïts a partir de les revolucions de 1835. 
A dalt eren coronats per uns dossers de fusta daurada, 
fruit  dels  tallers  de  Vimbodí,  que  serien  fàcilment 
reconstruïbles, pels gravats conservats. El més greu fou la 
fi dels panteons ducals dels Cardona, el senyoriu laic més 
important  de  Catalunya,  i  que  tant  col·laboraren  amb 
Poblet. Restaren bastant força ben conservats, però enlloc 
de  retornar-los  al  seu  lloc  d’origen,  ço  és,  sota  els 
panteons reials, les seves diverses parts són escampades 
arreu del monestir.

Llibres
El monestir contenia una notable col·lecció de llibres, que 
es varen destruir tots a la duana de Tarragona.

Poblet, al segle XVII, va tenir la sort de tenir un mecenes 
excepcional, el virrei de Nàpols, Pere Antoni d’Aragó. Ell 
féu  retornar  a  Poblet  les  despulles  reials  d’Alfons  el 
Magnànim, des de Nàpols.

El que el féu famós fou la donació de més de 4.500 llibres 
ricament relligats en pell vermella, i els col·locà ens uns 
armaris  tancats  en  cristall  de  Venècia.  Actualment,  en 
deuen restar uns 470, aproximadament.
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Jo faria la proposta d’homenatjar Pere Antoni reproduint 
el  seu  retrat  eqüestre,  i  en  una  vitrina  uns  quants 
exemplars de la seva biblioteca, d’entre ells el més famós, 
l’anomenat  “Martirologi  d’Usuard”,  conservat  ara  al 
Museu Diocesà de Girona, i del qual se’n podria col·locar 
un facsímil.

Tapís de Pere Antoni d’Aragó
Un dels monuments de la tapisseria barroca és el pany 
funerari dels reis d’Aragó i comtes de Barcelona, que es 
col·locava cada any en ocasió i memorial per les ànimes 
pels reis que reposaven a Poblet. Aquest just costum es va 
perdre, i  jo l’he reivindicat en diverses ocasions. Tot ha 
estat  endebades,  i  ara  plantejar  aquesta  reintegració 
rebria, com a mínim, la indiferència.

El  Tapís,  que  Eduard  Toda volia  recuperar  per  Poblet, 
anà finalment al Museu Diocesà de Tarragona, tot i que 
requeriria una necessària restauració.

Biblioteca del monestir
Poblet posseeix una riquíssima biblioteca de llibres antics 
i  moderns.  Però,  sens  dubte,  aquests  milers  de  volums 
resten  infrautilitzats.  D’alguna  manera,  s’hauria 
d’estudiar la forma en què estudiants i investigadors en 
poguessin treure profit.

Museus
El  Museu  principal  de  Poblet  ocupa  les  sales  de 
l’inhabitat  palau  del  rei  Martí  I  l’Humà,  on  s’hi 
encabeixen peces brillants de les diferents excavacions i 
troballes  des  de  l’època  de  Toda  ençà.  Restes  notables 
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dels panteons reials, quadres destacables com el de Martí 
Alsina, col·leccions notables de ceràmica gòtica dels abats 
de Poblet, esteles funeràries discoïdals,  atuells litúrgics, 
pintura gòtica i de més tardana, etc.

El problema d’aquest museu és que ha envellit,  no s’ha 
renovat. Caldria la introducció de  les noves tecnologies, 
la  interacció  i  els  intercanvis  amb  d’altres  museus, 
organització de jornades especialitzades, i potser alguna 
publicació.

També  s’hi  ha  incorporat  una  sala  que  aixopluga  les 
armes  de  Catalunya,  i  sense  tenir-hi  cap  lligam 
museogràfic, una col·lecció dels gravats de Poblet fets pel 
francès Alexandre de Laborde, abans de la destrucció del 
monestir.  El  més  lògic  seria  muntar  una  sola  sala  de 
gravats antics, dels quals al segle XIX n’hi han abundants 
col·leccions, encapçalats per les obres de Francesc Xavier 
Parcerisa.

Per altra banda el Museu de la Restauració roman tancat. 
Fa  uns  anys,  es  muntà  un  museu de  la  restauració  de 
Poblet  en  l’antic  dormitori  de  conversos.  En  ell  s’hi 
aixopluguen  peces  notables,  com  un  fragment  dels 
panteons  ducals  dels  Cardona,  la  primera  tomba, 
morisca, que tingué a Poblet el rei  Jaume I. Hi ha una 
notabilíssima col·lecció de ceràmica valenciana, i després 
uns  dubtosos  dibuixos  del  mataroní  Marià  Ribas,  que 
intentà reconstruir el cenobi el 1830, abans, doncs, de la 
destrucció.  Al  meu  entendre  l’intent  de  Marià  Ribas 
ocupa massa espai del museu. Al fons, crec sincerament 
que  hi  ha  una  gran  peça  sobrera  del  museu:  són  els 
esbossos en fang que féu l’escultor Frederic Marès de la 
seva reconstrucció dels panteons reials. 
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Presideix la sala un enorme retrat de Josep Tarradellas, 
pobletà de darrera hora, mentre en un racó hi ha un petit 
retrat  del  veritable  salvador  de  Poblet,  Eduard  Toda  i 
Güell.

Però  aquest  museu fa  bastants  anys  que està  tancat  al 
públic,  conté  peces  interessants.  Les  raons  d’aquest 
tancament les ignorem.

Arxius
El saqueig més gran del patrimoni pobletà ha estat el seu 
arxiu, enorme, ric, útil per a tots els estudiosos, i que des 
de mitjan s. XIX roman a l’Archivo Histórico Nacional a 
Madrid. Excepte Toda ha intentat la seva reintegració, i 
avui dia aquest segrest es dóna com una cosa normal i 
indiscutible.

Al  monestir,  l’arxiu  que  allí  hi  roman  fou  el  que 
bàsicament recollí, als anys vint, durant la seva estada a 
Escornalbou, Eduard Toda.

Arxiu Tarradellas
Una de les equivocacions de la política cultural de Poblet, 
a parer nostre,  és haver acollit, sorprenentment, l’arxiu 
del  president  Tarradellas,  a  finals  dels  anys  setanta. 
Tenim per cert, per lògica geogràfica, que Tarradellas era 
montserratí de mena, i, realment, no tenia cap vinculació 
amb Poblet ni cap monestir de la Catalunya Nova. Si que 
és veritat que el gran mèrit del president va ser enllaçar 
l’antiga  Generalitat  republicana,  amb  la  nova 
reinstauració del nostre nou govern.

Nosaltres estem segurs que no sabrem mai la veritat de la 
conversió  de  Tarradellas  a  la  causa  pobletana, 
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absolutament rara i fora de lloc. En alguna cosa hi deuria 
estar implicat el monestir de Montserrat, però ja dic, són 
només conjectures sense informacions de fonament.

El que sí és cert és que l’enorme arxiu del president viatjà 
cap a Poblet en una operació de gran abast, i instal·lar-lo 
en l’enorme i recentment restaurat palau de l’abat, un xic 
separat del conjunt d’edificacions monàstiques.

En  una  ocasió,  l’atenta  directora  de  l’arxiu,  Sra. 
Montserrat  Catalán,  em  va  fer  de  guia  per  aquell 
impressionant  conjunt  arxivístic  (Tarradellas  ho 
guardava  tot),  i  després  em  deixà  sol  perquè  mirés 
lliurement algunes de les lleixes. Per casualitat vaig veure 
una  sèrie,  perfectament  ordenada,  on  el  conseller 
Tarradellas feia una visita oficial als tallers d’indústria de 
guerra republicana. Val a dir que el conjunt d’àlbums era 
nombrós. Definitivament, vaig creure que Poblet no era el 
lloc idoni per a acollir aquest immens arxiu, amb molta 
documentació oficial de la Generalitat republicana.

Sens  dubte,  el  lloc  adequat  per  a  custodiar  la 
documentació de la  Generalitat  dels  anys 30 és  l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, dirigit pel 
Dr.  Josep  M.  Sans  Travé.  Precisament,  entre  d’altres 
funcions,  l’Arxiu  Nacional  ha  de  vetllar  i  acollir  la 
documentació oficial  de la nostra màxima institució de 
govern. El no haver-ho fet així comporta una mutilació de 
les  sèries  documentals  del  govern,  i  per  tant,  aquest 
desgavell  cal  redreçar-ho,  i  portar  a  l’ANC  les  sèries 
documentals  oficials  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
republicana.
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La restauració de Poblet (1920-1940)
Entre  aquestes  dates,  es  produeixen  a  Poblet  unes 
intervencions  que  salven  al  monestir  d’una  segura 
destrucció. Naturalment, coincideixen en la darrera etapa 
vital del diplomàtic reusenc Eduard Toda i Güell (1855-
1941),  i  de  tot  el  seu  ampli  equip,  que  es  composava 
d’arquitectes,  mestres  d’obres,  historiadors  de  l’art, 
historiadors,  restauradors  i  un  nombrós  equip  d’obres. 
En  aquest  període,  tan  convuls  políticament,  Toda  i 
l’equip pensaven en la restauració i preservació del gran 
cenobi.

Poblet depenia de Madrid i de les seves subvencions. Ara, 
hi hagueren anys en què els ajuts, o no arribaven, o bé  ho 
feien  disminuïts.  Aleshores  apareixien  els  mecenes.  En 
primer  lloc,  el  mateix  Toda,  i  després  el  gran 
col·leccionista d’art de Barcelona, Lluís Plandiura i Pou.

Durant  la  guerra,  Toda  no  es  mogué  ni  un  sol  dia  de 
Poblet, perquè les milícies dels pobles del voltant li tenien 
un  gran  i  curiós  respecte.  Així,  doncs,  se  salvà  Poblet. 
Quan  preguntaven  a  Toda  quina  havia  sigut  la  tasca 
principal, ell digué sempre “desenrunar”.

Un altre personatge principal fou mossèn Jaume Barrera 
i  Escudero,  director  de  la  biblioteca  del  Seminari  de 
Barcelona. Bàsicament, Barrera forní Poblet de llibres, i 
també de material litúrgic, doncs Toda tenia un especial 
interès  en  que  a  Poblet  s’hi  restaurés  el  culte.  Grans 
herois foren aquests personatges, tinguts avui en un oblit 
total.
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Publicacions
El que podríem anomenar “Publicacions de l’Abadia de 
Poblet” és d’una heterodòxia molt notable. És a dir, no hi 
ha una línia editorial definida, i és una llàstima, doncs es 
publiquen  llibres  interessants.  Tot  això  es  podria 
comparar en la coherència de les col·leccions que publica 
l’Abadia de Montserrat (PAM), sota l’experta direcció del 
P. Josep Massot.

Hi  ha,  però,  uns  volums  fonamentals  per  Poblet  a 
publicar, amb un endarreriment espectacular, que a més 
són sorgits de plomes brillants. L’any 1993, l’entranyable 
historiador  de  la  casa,  P.  Agustí  Altisent,  publicava  el 
volum I  del  fonamental  “Diplomatari”.  Jo vaig tenir  el 
plaer i el privilegi de treballar-hi durant mig any. Quan va 
acabar,  Altisent  va continuar  treballant-hi,  fins  que un 
dia em digué que el segon volum ja estava també acabat. 
Jo  em  pregunto:  com  és  possible  que  una  obra 
fonamental  per  a  Poblet  i  Catalunya  hagi  caigut  en  el 
silenci  i  l’oblit  més  absolut?  Jo  no  tinc  cap  resposta 
lògica, però crec que el P. Agustí mereix un altre tracte, 
sens dubte.

Sense  deixar  l’obra  d’Agustí  Altisent,  l’any  1974  va 
publicar una altra obra fonamental: “Història de Poblet”. 
Després de la del P. Finestres, del segle XVIII, és la millor 
història pobletana del segle XX. Ja fa anys que l’obra està 
exhaurida, i  remenant en el seu estudi,  es va trobar un 
exemplar de la seva Història, amb nombroses anotacions 
noves. Es decidí, amb encert, encarregar aquesta segona 
edició  a  la  professora Maria  Bonet,  de la  URV.  Aquest 
encàrrec, acabat fa una certa colla d’anys, tampoc ha vist 
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la llum. Un altre misteri de la impremta pobletana, que 
castiga per partida doble a l’entranyable P. Agustí.

Per últim li va tocar el torn al Sr. Xavier Añoveros, que ha 
preparat  una  modèlica  i  completíssima  bibliografia  de 
Poblet. Un cop més, la seva obra dorm el son dels justos.

Aplecs Nacionalistes 
La catalanitat de Poblet com un símbol de la pàtria es feu 
ben viu a partir de la Renaixença. Alguns aplecs reuniren 
milers  de  persones,  com  el  de  la  Lliga  Regionalista,  i 
sobretot l’esclat i la gernació al dormitori de monjos de la 
Unió Catalanista. Poblet era un referent per a l’emergent 
catalanisme polític. A banda, proliferaren aplecs menors, 
on hi acudien grups corals, castellers o sardanistes.

Fent un considerable en el temps, cal esmentar la visita 
del victorias general Franco a Poblet, l’any 1952. Ja feia 
anys que l’obra de Toda i  els nombrosos col·laboradors 
havia estat oblidada i arratonada. La visita en sí no tingué 
novetats  dins  el  context  de  la  parafernàlia  franquista. 
Entrant sota pal·li a la plaça del monestir, l’esperaven “els 
seus”: membres de l’exèrcit, falangistes i carlins. La plaça 
era farcida de banderes espanyoles, és a dir, Franco venia 
a prendre possessió para la causa nacional. A banda de 
la  missa,  l’acte  de  més  interès  fou  la  inauguració  dels 
panteons reials,  mancats dels  sepulcres dels Cardona,  i 
dels  dossers  superiors  de  fusta  daurada,  facturats  a 
Vimbodí. Val a dir que l’escultor de les tombes, el conegut 
Frederic  Marès,  va  fer  una  digne  i  elegant  obra  de 
reconstructor dels sepulcres. No podia fer altra cosa. 
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La senyera i Poblet
Acabem ací, amb el tema de la nostra ensenya nacional. A 
Catalunya tenim tres monestirs o santuaris emblemàtics. 
El més antic de tots, on es formà el gran Oliba, Ripoll, i 
on  hi  ha  el  primer  panteó  dels  comtes  de  Barcelona. 
Doncs bé, la senyera sempre corona el torreó romànic del 
monestir.

A  Montserrat,  fogar  de  cultura  i  música,  hi  tenim  la 
patrona de Catalunya, i  el pas de pelegrins és constant. 
Doncs  bé,  la  senyera  no  hi  és  sempre,  però  sí  en  dies 
especials  i assenyalats per a Montserrat o per Catalunya.

A Poblet no hi és mai, coronant, per exemple, les torres 
reials.  El fet em provoca tristesa, sabent, de ben segur, 
que no la veurem mai.

Breu apunt final
Només  dues  línies  per  comentar  la  darrera  moda 
pobletana:  l’ecologisme,  la  sostenibilitat  i  les  noves 
tecnologies. Jo només els hi diria que no han inventat res: 
des de segles enrere, els pobles de la Conca ja practicaven 
l’ecologisme  sense  saber-ho.  El  treball  de  la  terra  net, 
l’aprofitament de tots els recursos de la natura, sense cap 
mena de contaminació, i d’altres factors que ja us podeu 
imaginar, i que podeu visitar, per exemple, al Museu de la 
Vida Rural de l’Espluga de Francolí.
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