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    En un cim de gairebé 700 metres, talment una agulla de pedra sostinguda per un 
miracle del rocam, es troba el lloc d’Escornalbou. Per una banda, té una mirada gairebé 
infinita pel Camp de Tarragona i per la mar i el seu misteriós horitzó. 

     De tota manera, l’home l’habitaria aviat, com demostra Serra Vilaró, i segur que fou 
una fortalesa de guaita dels musulmans. Expulsats aquests de Catalunya, l’any 1166 el 
comte-rei Alfons, hi fundà una canònica agustiniana, que fundà una baronia pròpia , i 
que depenia de la mitra tarragonina. Tanmateix, el lloc no era gran, i per tant, el nombre 
de canonges no deuria ser molt gran. Ara, l’església és de grans proporcions, feta amb 
aquella terra vermella tan usual en aquelles serralades. El seu estil recorda molt l’estil 
cistercenc. Al s. XIV, però, començà la seva decadència, i el 1574 fou suprimida la 
canònica.

     El 1580 s’hi instal.laren els franciscans, que hi instal.laren un seminari destinat a la 
predicació a les missions d’Amèrica. 

     Nogensmenys aquests frares escriviren nombrosos llibres d’un to de religiositat 
dirigida al poble pla, i tingueren un notable èxit a Catalunya. A gairebé totes les llars 
catalanes no hi faltava el llibre Font Mística y Sagrada (Barcelona, Joseph Teixidó, 
1703), de Francesc Baucells, i d’altres obres de devoció. En la seva història 
d’Escornalbou, Eduard Toda i Güell, en fa un extens catàleg, extret de la seva pròpia 
biblioteca.

     Com la majoria de convents i monestirs, abraçaren la causa absolutista, i per tant, 
foren exclaustrats el 1922, i de manera definitiva el 1835, per la llei desamortitzadora 
del ministre Mendizábal. Fou un ministre, però, que no va preveure la destrucció de 
grans tresors del nostre patrimoni històric i artístic.

    No cal que parlem gaire del diplomàtic, viatger, aventurer, col.leccionista, mecenes i 
escriptor de Reus, Eduard Toda i Güell (1855-1941). A Catalunya, naturalment, se’l 
coneix com el restaurador d’Escornalbou i Poblet. 

    Toda era un home de món, incansable viatger, grafòman irreductible, amant del bon 
gust, de les belles dames, i amb un aire totalment anglès. De fet, quan Toda abandona la 
carrera diplomàtica, passa molts anys a Londres, com a gerent de l’empresa naviliera 
basca Sota y Aznar. Allà, el reusenc es va enriquir d’una manera espectacular, sobretot 
durant la primera guerra mundial de 1914-1918. Tenia, doncs, una fortuna. Podeu 
imaginar la quantitat de llibres que comprà durant aquesta època.

    Per una carta al seu amic Francesc Matheu, sabem que Toda –que ja feia molts anys 
que s’hi havia fixat- va comprar Escornalbou l’any 1907.


