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I   

1531, Mas d’en Ros, Vimbodí   

En Pere Pau, masover del Mas d’en Ros, es disposa a veremar els raïms 

de la vinya, que una vegada premsats, esdevindran vi grec. Les mans expertes 

del pagès han esperat que el fruit fos ben madur. Han apurat fins a finals 

d’octubre per assegurar la dolçor del vi. Com cada any, ha vigilat amb neguit, 

amatent als indicis de glaçades i pedregades que podien malmetre la collita. 

Enguany, però, el mes d’octubre ha estat benèvol. Quan hagin acabat, una 

vegada el most vagi agafant l’esperit de vi a l’interior de les bótes, en Pere 

Pau esperarà el mes de desembre per portar el preuat vi grec al monestir. 

L’abat Caixal els lliura la vuitena part de la collita de blat i safrà en qualitat 

de delme, a canvi, però, de la totalitat de la verema del vi grec. Els monjos 

només beuen el vi grec del Mas d’en Ros perquè diuen que és pura ambrosia. 
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En Pere Pau va aprendre a tractar aquest raïm tan especial de la seva àvia, 

que vivia prop del mar.   

Després de treballar tot el dia, de sol a sol, arriba l’hora de recollir-se. 

A mesura que avança la tardor, el bosc de Poblet muda de colors, i a l’hora 

del crepuscle, quan el sol és un comiat de clarors rosades, l’espectacle és 

encisador.   

L’esposa d’en Pere Pau, la Margarida, prepara el sopar a la llar de foc 

de la cuina, centre del petit univers familiar. La gran olla d’aram penjant del 

cremall que garanteix els menjars diaris, fumeja amb la fragància d’una 

reconfortant sopa de farigola a què hi afegiran els ous que les lloques del mas 

ponen amb l’exactitud de la lluna. Els petits de la casa, en Joanet i la  

Cinta, fan festa gran quan a la nit hi ha sopa de farigola amb ous i pa torrat.   

―Fa uns dies que fra Caixal ja no és l’abat ―li diu en Pere Pau a la 

Margarida.   

―Què dius, ara?   

―En Casimir m’ho ha explicat amb pèls i senyals. El Superior de 

Citeaux va esclarir l’assumpte amb un judici. L’abat de Santes Creus junt a 

d’altres abats de l’orde van destituir l’abat Caixal. Feia dies que els monjos 

més joves l’havien reclòs al monestir i no el deixaven sortir, acusat d’heretgia 

i d’haver dilapidat l’economia del monestir darrere les obres del retaule 

d’alabastre que fa tres anys que dura. Males llengües diuen que manté una 

concubina a l’Espluga i que no és al monestir per dir missa els dies de 

precepte i que menja carn, fins i tot per Quaresma. L’abat va haver de 

defensar-se de més testimonis que mai hauria imaginat.   

―La Sara d’en Casimir em va dir aquest estiu que les pedres del retaule 

les portaven de la Guàrdia dels Prats, el poble dels seus pares. Els picapedrers 

les preparaven perquè després el mestre els donés forma de figura. Qui més 
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qui menys ha vist els carros carregats tirats per bous camí de Montblanc i el 

monestir.    

―Redéu si m’he esllomat avui a la vinya dels monjos! Quan els porti 

el vi grec de l’any passat li preguntaré a fra Tomàs per l’abat. A veure què 

m’explica.  En acabat, retallaré els sarments de les vinyes. Ja saps el que deia 

el pare: “si bons raïms vols menjar, al desembre la vinya has de podar”.   

En Pere Pau, amb l’ajut de la Margarida, veremen el raïm dels monjos, 

com n’hi diuen. Durant catorze mesos madura el vi grec a la bóta, i el 22 de 

desembre, com cada any, en Pere Pau s’adreça al monestir per complir amb 

les seves obligacions. Carrega la bóta que conté el vi grec a la tartana estirada 

pel seu ruc fidel i s’encamina cap al monestir.   

―Déu-vos-guard, fra Tomàs. Aquí el teniu ― saluda en Pere Pau tot 

estirant un braç―. Hi ha res de nou?   

―Prou, prou que n’hi ha, de novetats. Tenim nou abat. Vull creure que 

el vi grec del Mas d’en Ros serà tan ben considerat com ho era amb l’abat 

Caixal. Perquè el que abans era important, ara ja no n’és. El van acusar de 

relaxar els bons costums i que hem d’obeir el que imposa la regla del Císter. 

Ara són els joves els que dicten la llei. Volen que retornem a l’obediència 

rigorosa ―fra Tomàs busca la complicitat d’en Pere Pau que deu tenir la 

mateixa edat―, com si mai l’haguéssim perdut, i que al monestir hi ha més 

responsabilitats per depurar a més de les de l’abat.    

―I on és ara l’abat Caixal, s’ha quedat al monestir?   

―Van venir a jutjar-lo l’abat Bernardí Tolrà de Santes Creus, junt als 

abats de Valldigna, Fitero i Santa Fe. Li han incoat un procés en tota regla. 

La sentència l’ha condemnat a romandre tancat en una cel·la del monestir 

sense poder-ne sortir mai més.   

―Tots aquests capellans devien ser gent molt poderosa, no?   
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―Només dir-te que són els representants dels monestirs de l’ordre del 

Císter al Regne d’Aragó, i que Fra Bernardí és el capellà personal del Rei 

Carles.   

―I qui és el nou abat?   

―Fra Lerín, per tres anys, i després n’haurem d’elegir un de nou.    

   

      

    

II   

Missa del Gall de 1533, Església de Santa Maria de Poblet   

D’acord amb la tradició, bona part de la rodalia de la Conca assisteix a 

la solemne Missa del Gall que es celebra a l’església de Santa Maria, al 

monestir de Poblet. Pagesos dels llogarrets propers com Riudabella o 

Milmanda, veïns de Vimbodí i l’Espluga de Francolí, convidats i fins i tot 

passavolants, hostes i pelegrins, una bigarrada munió de gent de tota mena i 

condició que s’aplega per sentir la missa dels monjos.    

Les campanes de Santa Maria han congregat els assistents amb la seva 

alerta que escurça les llunyanies. La nit és freda i quieta. La gent dels voltants 

han anat al cap i casal per celebrar la nit de Nadal en companyia, sense por 

al fred de l’hivern i als perills que assetgen dins la foscor dels camins.   

El retaule d’alabastre que finalment va enllestir el mestre Forment lluu 

una esplendor acabada d’estrenar. Ja van treure les bastides parades durant 

els tres anys que van durar les obres. Els pagesos de més edat es miren el 

retaule que envolta l’altar amb sornegueria. Massa ducats malbaratats amb 

els seus impostos. Què en saben ells d’aquell estil que en diuen “romano”? 
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Els més joves, en canvi, se senten meravellats per la bellesa de les figures i 

el contrast de l’alabastre amb el murs de l’església fets de pedra del país.   

Fra Lerín, el nou abat des de fa dos anys, celebra la missa davant de 

tots els monjos, excepte el monjo condemnat, fra Caixal, obligat a romandre 

al monestir acomplint una mesura d’aïllament. Els monjos del cor 

acompanyen la litúrgia de la celebració del naixement de Jesús amb cants 

d’alegre bellesa.   

Acabada la missa, com cada any, l’abat convida a tots els fidels a 

celebrar el naixement de Jesús amb el vi grec de les festes assenyalades i coca 

de sucre. Després de les mostres d’agraïment a la comunitat, la gent se’n 

torna cap a casa seva, cap als masos, amb l’estómac calent i la galta encesa. 

Els hostes i els pelegrins s’acomoden a l’hostatgeria del monestir. I els 

monjos, cap a les cel·les, a la sala dormitori, amb els cors inflamats per 

l’amor del Déu que s’ha fet home.    

La sala que acull els monjos per dormir, abans de l’abadiat de Caixal, 

separava cada llit amb una cortina. Amb Caixal es van aixecar envans per 

compartimentar l’espai i procurar una major intimitat a cada monjo en una 

petita cel·la. Abans d’arribar al dormitori, uns gemecs alerten els monjos. El 

gemecs procedeixen de la porta que accedeix a la presó on fra Caixal 

acompleix des de fa dos anys la pena imposada per l’Abat de Santes Creus.   

―Socors! Aviseu l’Abat Lerín, ajut!― crida un monjo jove, el primer 

que ha entrat al dormitori després de sortejat l’hort de l’apotecari.   
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III   

Crim al monestir   

A mesura que van arribant els monjos, alertats pels crits, els atacants 

fugen. Fra Caixal és a la seva cel·la. Hi ha dos monjos, però, que han quedat 

malferits. L’un mor abans que el puguin socórrer, dessagnat. Les atencions 

del monjo infermer permeten que l’altre, encara amb un alè de vida, digui:   

―Encara deuen ser per aquí. Han pujat per la muralla.   

Els monjos encenen torxes i escodrinyen tots els recons del monestir 

sense trobar rastre. Decebuts, s’asseguren que s’han fet fonedissos i que han 

fet tard.   

Recuperat, el monjo que ha sobreviscut els explica que els assaltants 

havien sortejat la muralla que accedeix a la cel·la on era captiu fra Caixal.    

―Era un grup d’homes. Ens hi hem enfrontat com hem pogut. Anaven 

armats. Havien aprofitat que tothom era a missa. Quan ens han vist hem 

intentat lluitar, però ja ho veieu. El pobre fra Miquel ja no ho explicarà ―fra 

Gabriel arrenca a plorar amb un sanglot esfereïdor.   

L’abat Lerín, davant de l’assalt al monestir, entén que les batalles 

lliurades en el recinte sagrat són desiguals, i pren la decisió aquella mateixa 

diada de Nadal d’enviar un correu denunciant els fets al Lloctinent Reial. Tot 

seguit el rei Carles promulga l’ordre de perseguir els assassins del monjo de 

Poblet a diferents llocs del Principat.   

Conscient de la seva responsabilitat vers la comunitat de monjos i de 

la inseguretat amb què viuran mentre hi hagi presoner l’abat Caixal, l’abat 

Lerín suplica a l’Emperador Carles i a l’Abat General del Císter, a Citeaux 

que l’ex Abat sigui traslladat a un lloc segur, lluny del monestir, ja que per 

culpa seva han mort un monjo i n’han malferit un altre.     
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Gairebé un any després del crim del monestir, l’abat Caixal va ser  

conduït a una de les presons de més  alta seguretat del regne.   

   

   

IV   

 Presó de Xàtiva, 1534                     

El castell de Xàtiva és una doble fortalesa situada al capdamunt del 

poble. Construït pels primers pobladors del llogarret, s’ha anat mudant amb 

el pas de les centúries amb diferents vestits segons les comunitats que s’hi 

han establert. En època de la Hispania romana, va ser lloc de pas per arribar 

a Cadis des dels Pirineus perquè hi passava la Via Augusta. Ara, el castell té 

dues torres i unes muralles inaccessibles. Per això, perquè és un lloc de 

màxima seguretat, a la torre anomenada Castell Major s’hi troba la presó més 

segura del regne. És un reducte fosc i humit, amb una masmorra de parets de 

pedra freda i una escletxa de llum.   

Fa cent anys que en aquesta mateixa presó, morí Jaume d’Urgell, 

descendent legítim del Casal d’Aragó. Hi va ser empresonat anys abans 

perquè no subvertís l’ordre imperant després del compromís de Casp, en 

haver-se aixecat contra Ferran d’Antequera.   

L’any 1501, el jove Ferran de Calàbria hi va arribar desterrat de Nàpols 

per Ferran el Catòlic; nou anys després va ser alliberat pel nét del mateix rei, 

el rei Carles I, arrel dels enfrontaments dels agermanats. I el que són les 

coses, ara és virrei de València, casat amb la vídua més desitjada, que en 

primeres noces fou l’esposa del rei Ferran el Catòlic, i en segones del duc de 

Brandenburg.  
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A la plaça de Xàtiva és diada de mercat. Hi ha enrenou de mestresses 

que van a comprar les verdures, el llegum, els formatges i el peix salat que 

en aquesta època freda de l’any serveixen per fer bullir l’olla. Dues veïnes es 

saluden i fan petar la xerrada entre parada i parada.   

―Diuen que hi han empresonat l’abat del monestir de Poblet ―fa 

l’Antonieta a la Maria mentre trien espinacs i bledes l’una i l’altra a la parada 

de verdures.   

―Amb aquest fred de desembre prou que ens podem acontentar amb 

les verdures del temps. Però no, segur que aquest abat no en passava gaires 

de privacions amb el menjar. I para compte que els monjos només poden 

menjar peix sec. Alguna de grossa en deu haver fet aquest Abat ―respon la 

Maria, que ha d’omplir vuit boques cada dia, entre el marit i els fills.   

―Van ser els monjos els qui van demanar al rei Carles que traslladés 

l’abat ben lluny del monestir perquè tenien por. Es veu que l’home no era de 

fiar.   

―No l’entenc, jo, tanta por.    

―De fet ja feia dos anys que l’havien empresonat al mateix monestir. 

La recaptació de déu anyades, havia gastat l’Abat en benefici de seus parents 

i per culpa d’unes obres fastuoses i modernes. Però el Nadal passat un monjo 

convers va ser mort, i resulta que entre els assassins del monjo, hi havia els 

germans de l’Abat ―presumeix l’Antonieta gràcies a les confessions dels 

seu home, guardià de la presó.    

―Qui la fa, la paga, o no? Els pagesos, ja se sap, mentre tinguem una 

terra per treballar i un jornal per anar fent bullir l’olla... Avui mateix, saps 

què faré per dinar?   

―Fet i debatut, si no són els capellans, són els nobles i la cort els qui 

recapten els impostos i s’ho gasten com volen sense haver d’ajupir l’esquena. 

Què faràs per dinar?   
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―Potatge de cigrons, espinacs i tonyina de sorra. Hi afegiré una picada 

d’all i julivert, i a córrer! Això sí, el pa, el vi i el formatge, que no faltin.   

―Per cert, Maria, ja hi va el teu marit a les terres del duc de Gandia a 

treballar la canya de sucre?   

―Sí, des d’aquest estiu. Als volts de Gandia han acabat amb les 

hortalisses per plantar-hi canya de sucre, que dóna més doblers. Ben mirat, 

però, si això dóna feina als pobres com nosaltres, benvinguda sigui la canya 

de sucre. El duc és Borja i de doblers no n’hi falten. Diuen que el mar, com 

més té, més brama.   

―No és l’únic que n’ha fet plantar, el duc de Gandia. Els March van 

fer el mateix a les seves terres i van canalitzar l’aigua com si fos un jardí.    

   

   

  

V   

     Hostal del Senglar, l’Espluga de Francolí, 2005   

Un home gran, vestit amb elegància i senzillesa, entra al restaurant del 

Casal acompanyat d’un altre de mitjana edat. L’home gran es diu Antoni 

Martí Bosch. És professor emèrit de la Universitat de Barcelona, Doctor en 

Història de l’Art i especialista en el Renaixement. L’acompanya el doctorand 

Emili Caba Gutiérrez la tesi del qual sobre l’escultor Damià Forment, 

intitulada “La simbologia en l’obra de Damià Forment”, dirigeix.  

Fa un dia assolellat però ventós i fred de primers d’abril.   
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L’home gran demana al maître del restaurant del Casal que la taula 

reservada a nom seu sigui al lloc de sempre. L’Antoni, que fa uns anys s’ha 

jubilat de la càtedra universitària, manté la investigació i la docència des del 

seu despatx en un pis de l’Eixample barceloní nodrit amb una biblioteca que 

és l’enveja de la major part dels seus col·legues. Molts alumnes segueixen 

demanant-li que els dirigeixi la seva tesi doctoral. En la seva vida aplica 

aquella màxima que diu: “aprèn com si haguessis de viure sempre i viu com 

si demà t’haguessis de morir”. Això el porta al delit d’aprendre i d’investigar 

com un jovenet i a gaudir al màxim dels petits plaers de la vida quotidiana. 

Fa molts anys que viu sol, la dona el va deixar perquè no compartia la mateixa 

passió per l’estudi i se sentia desatesa. El va sorprendre que prengués una 

decisió com aquella i, des d’aleshores, es va desentendre completament de 

les qüestions sentimentals. Amb el temps, ha anat sublimant tota la capacitat 

d’estimar en les feines de professor i d’investigador.   

L’Emili observa el capteniment del mestre amb respecte i admiració. 

Encara que ja és un home adult i amb experiència de la vida, les obligacions 

laborals i familiars li han impedit de redactar la tesi doctoral amb anterioritat. 

Feia anys que s’havia llicenciat en Història de l’Art. A partir d’aleshores les 

circumstàncies el va portar a treballar en una empresa de producció de marbre 

d’Òdena. Va pensar que si no s’hi posava, no l’acabaria mai, la tesi doctoral.   

El restaurant del Casal de l’Espluga és un espai acollidor, atemporal, 

decorat d’acord amb les maneres ancestrals de la comarca. L’ambient reviu 

el menjador entranyable d’una casa pairal. Diríeu que és l’antítesi d’un 

restaurant globalitzat. Però no només la decoració conserva el lligam amb la 

comarca, sinó que l’oferta gastronòmica hi arrela amb clara consciència.    

―Sempre que vinc a Poblet procuro aturar-me al Casal a dinar o a 

sopar, és com un ritual. La meva família provenia de Santa Coloma de 

Queralt. Sovint m’hi deixo caure, a la casa dels pares, i hi passo temporades. 
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La Conca és casa meva, com ho pot ser Barcelona, però amb alguna 

diferència.    

―Després de l’obligació, la devoció. Ara, una vegada acomplerta 

l’obligació, benvinguda sigui la devoció! La veritat és que la realització del 

reportatge i aquesta càmera endimoniada m’han fet venir gana. Què 

m’aconsella, doctor?   

―De primer, escudella barrejada i de segon, civet de porc senglar 

marinat amb vi negre de la Conca. I de postres, gelat de Gascunya.    

―A dins de l’església de Santa Maria de Poblet, mentre contemplàvem 

el retaule de l’altar major i el fotografiava, hi feia fred de debò. Li costa de 

despuntar a la primavera per aquí, però si un s’hi fixa hi adverteix les 

primeres gemmes a les vinyes dels voltants del monestir.   

―No entenc com no hagi pogut aconseguir el llibre del monjo Agustí 

Altisent. La seva història de Poblet és de parada obligatòria. Allà hi trobarà 

referències a les obres del retaule protagonitzades pels monjos que van viure 

aquell episodi de la vida del monestir.    

―Aquest monjo, no era l’historiador que escrivia articles a la 

Vanguardia i que  havia estat professor a la Universitat Rovira i Virgili?   

―Efectivament i fill del mateix poble que jo. De fet ens coneixíem. 

Era una persona fora de sèrie. Però parlem de la teva tesi. Què li ha semblat 

la propietat visual de les peces d’alabastre del retaule?   

―He treballat tota la vida amb el marbre blanc d’Odena. La blancor 

del marbre no és la mateixa que la de l’alabastre. Amb tot, em sembla que no 

desmereix la bellesa de les peces la coloració i la calidesa d’aquesta pedra.   

―Precisament aquesta pedra va ser una de les raons per les quals l’abat 

que va encarregar el retaule, en Pere Caixal, caigués en desgràcia.   

―Faci’m cinc cèntims de la història d’aquest abat.   

―Hi va haver un litigi entre els monjos i l’escultor Forment perquè els 

uns no volien pagar el que l’escultor demanava. Els monjos deien que 
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l’escultor no havia acomplert el tracte que havien signat ell i l’abat Caixal en 

iniciar-se les obres, que van durar tres anys, i que no li pagarien la totalitat 

del  que havien estipulat.   

―Però en relació amb l’escultor, quin era l’incompliment del tracte?   

―Es veu que quan es va signar el contracte entre l’abat Caixal i 

l’escultor Forment, es van comprometre que el material emprat provindria 

d’Aragó, ja que s’havia de construir amb el preuat alabastre blanc d’aquella 

terra. Al final, no el van portar d’Aragó, sinó que el van extraure de les 

pedreres de la Guàrdia dels Prats, prop de Sarral, aquí mateix a la Conca. Els 

costos del trasllat de l’alabastre van ser molt menors que si aquest l’haguessin 

portat d’Aragó.   

―A dia d’avui dia, és precisament la imperfecció de l’alabastre el que 

li atorga més personalitat. Però què va passar amb el litigi?   

―Doncs que en Forment no va cobrar tot el que demanava i, per a 

l’abat, el plet de l’alabastre va significar el principi de la fi. Fins i tot després 

de mort l’escultor, la filla de l’escultor va seguir litigant amb els monjos 

cistercencs de Poblet per reclamar el que havien quedat a deure. Al 

descontentament dels monjos amb l’Abat per l’afer del retaule i 

l’empobriment del monestir, s’hi va afegir la reprovació per les despeses del 

mateix Abat en benefici de la seva família i per comprar indulgències. A més, 

per acabar-ho d’adobar, marxava del monestir i no atenia les obligacions 

monàstiques. L’acusació que mantenia una concubina i feia negoci amb els 

béns del monestir no van sinó reblar el clau: el van destituir acusat de 

simonia, de relaxar els costums monàstics allunyant-se de la norma de Sant 

Benet, i el van empresonar.   

―Que l’alabastre del retaule procedeix de les pedreres d’alabastre de 

la Conca és un fet comprovat científicament. I una vegada destituït l’abat, on 

va ser empresonat?   
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―Els primers dos anys al mateix monestir, però hi va haver un episodi 

molt tèrbol el dia de Nadal de 1533. Van trobar un monjo assassinat i un altre 

malferit. El monjo mort era convers. Es va atribuir aquella mort a la família 

i amics de l’Abat Caixal. El resultat d’aquell crim va desencadenar la 

intervenció de l’Emperador Carles i el confinament de l’Abat fins el final 

dels seus dies a la presó de Xàtiva.   

―La vida fa moltes voltes. Sembla un episodi protagonitzat pels 

Mèdici a Florència o els papes de la mateixa Roma. La permissivitat del segle 

anterior inspirada per figures com el papa Alexandre VI o els Borja mateix 

encara estava a l’ordre del dia. Els delictes comesos pels representants de 

l’església de Roma eren molt més flagrants que els de l’abat de Poblet.   

―Flagrants, no li sabria dir, però més investigats, segur que sí. Però 

de les intrigues de què parla, als estats italians, ja feia uns quants anys. Els 

canvis generacionals es produeixen lentament, però sense pausa. De sobte, 

sembla que tot hagi canviat i ningú sembla adonar-se de la seva gestació 

inapreciable. Les ventades de reforma que van sacsejar Europa al segle XVI 

provenen dels excessos comesos en nom de Déu. Carles I era d’ascendència 

alemanya i en pujar al tron va haver d’anar a Castella envoltat de la gent del 

seu país. Amb ell es rearma amb força la Inquisició. Pocs anys després de 

l’afer de l’abat Caixal es va celebrar el Concili de Trento, i es va instaurar la 

contrareforma.   

―Precisament és sobre el paper de la Inquisició en el simbolisme de 

les escultures del retaules de Forment que estic investigant. Darrere de les 

composicions amb animals i elements vegetals de la base des seus retaules i 

la distribució dels espais, s’hi endevina una intencionalitat cabalística.    

―El crim del monjo convers del monestir de Poblet obre molts 

interrogants i aquesta interpretació de l’obra de Forment en clau de càbala 

em fa pensar que l’heretgia de què van acusar l’Abat tenia connotacions 
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hebraiques. Ja sabem que la història acostuma a donar una visió políticament 

correcta dels fets, especialment dels qui controlen la informació que passarà 

a la posteritat. Però, i si hi va haver interès en defenestrar l’abaciat de Pere 

Caixal per raons del seu llinatge? Que potser era d’ascendència jueva?   

―En veritat no queden gens clares les circumstàncies del crim del 

monjo ni el trasllat de l’Abat a una presó per a seglars, essent com era clergue. 

I a sobre, el monjo assassinat era convers.    

―Vagi madurant la hipòtesi de la influència de la càbala en la 

geometria dels espais i les imatges dels retaules de Forment. És una línea 

d’investigació molt interessant.    

―És probable que l’elecció de l’escultor valencià per part de l’Abat 

no fos casual. Potser ja es coneixien ―reflexiona l’Emili en veu alta―. Però 

a mi fa dies que m’intriga la presència de l’escarpa i la maceta en l’autoretrat 

de l’artista Forment del retaule del Pilar de Saragossa.   

―Els picapedrers de l’època utilitzaven aquests símbols per plasmar 

la representació del seu gremi. Però la seva observació obre un nou enigma.  

Precisament en la Història de Poblet d’Agustí Altisent hi ha documentada la 

presència d’un aristòcrata anglès al monestir, el duc Philip de Wharton.    

―Aquest nom no té a veure amb la maçoneria anglesa?   

―Va ser Gran Mestre de la Lògia d’Anglaterra, relacionat amb el 

primer “hellfire club”. Per més detalls, diu la llegenda va ser exiliat per 

jacobita el 1721 i va venir a Espanya. Va morir al mateix monestir de Poblet 

l’any 1731 quan només tenia 32 anys. La seva làpida ho testimonia.    

―Què el va portar al monestir?   

―És una altra incògnita. Podem pensar que volia trobar algun senyal 

en el retaule de Forment. Potser seguia la pista d’algun manuscrit que havia 

trobat ves a saber on, però és pura conjectura. El que és veritat és que la mort 

el va sorprendre prematurament.    
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―Quan, després de cinc-cents anys, contemplem el contrast de 

l’alabastre del retaule de Damià Forment amb els carreus gòtics del temple 

no podem fer altra cosa que agenollar-nos i agrair l’empremta dels que ho 

han fet possible.   

―La composició arquitectònica del conjunt de Poblet, des de les 

muralles a la plaça, passant pel claustre i els jardins, i la convivència 

harmoniosa dels diferents estils que l’han configurat al llarg dels segles, 

transmet serenitat i convida a l’equilibri entre la ment i l’esperit. Una cosa 

bona que té això de fer-se gran ―confessa el doctor al doctorand― és 

l’alliberament de les passions amoroses i aquesta inclinació natural et 

predisposa a gaudir de la bellesa amb els cinc sentits.   

   

------------------------------------- 

  


