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.; . . -' ~ ,.s í s et apes' i ja hem arribat al poble de l Argentera. El ,tr~Jecte fet
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és petit>encara,pero ja-hem pogut comproyar que valia ,la ~na fer-ho.
prete~' e~una vintfm~\ d";tape;'~~ri{bár'de/de la c::omar,cade"l Baix j

~aestrat a la pica d'Estats. E,n"aquests moments port~m z:eal~tzades
~?I:" .j •••• • •

e potser mai se'nshagues ocor-r-equt coné íxer la zona"de confluencia

de l' Arag6, catalunya i e,l pah, Valencia; camíner' a la vor'a del riu¡
"'<

Ebre ,~~spré,s de les Lmponents ' vist~s".~ 'oce.l.l~,s~.bre ,~~_~e~ta i ~co!léi!:-

xeX"una':mica més el mass'Ísdels ~orts; a~ra~!!~s'a:r~,,~bpn'~b~cc:.ssa :
el corrElnt d'aigua de,l'Ebre.i caminar entre els"camps de dtrics de

la seva ribera. o~a~t~s sorpreses! '.
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on era I'antic
rnonestir deqarrat?
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L'any 1163, a Barcelóna, el rei Alfons r signava un document pel
,qual es concedia al prevere Joan la coma de campdaséns en la qual

s'havia de'constru{r'una església'o mones'tir de l'orde o regle" de
sant AguSt!. Aquesta comade' Campdasens és"la que avui coneixeÍll-per
la quadra de Garra!, 1"el inonest'ir és el que és 'va conldxer en els
segles seg12ents' per'nloÍlest'ir ~é GarraE;' Inonestir d'e sant ViCEmC;'"de

Garraf o monestir de sant VicenC;de Pedrabona. Era facil veure ja
d'antuvi que el 110c on el rei voliJa qúe h'i 'ha'gués el monestir no

era pasdels 'mé's apt'es per "a una fundaci6: la terra era seca i as-

pre, 'el :noc sot í t ar-í, fesroques ferestegues. Tot feia suposar que
la vida en tal lloc no séria facil. Pot se.r el r-eí pensava que la no-

va comunitat rel1giosa es constituiría en llevat cívilH:zador eI'unes
terres 'que,be prou necessi reven d' algd que les millorés i conreués ,

pero, certament, els agustinians no eren benedictins i el treball
manual i el conreu agrícola no eren el seu fort ni la seva vocaciO:
Malgratque la donaci6 del rei Alfons no degué ser l'única i que

'",.:

const.a' que en el segi'e irrrtenia posseas í ons. a Porrera del Montsant
(cartes Poblaci6 i F'ranqu{cia~de cataiunyan!! 213), en el segle XIV

el monestir tenia 'Ja una' vida precaria, i a pri'ncipisdel XVel pri-

or el cedí a la'catedral de Barc'elona. L'a!lláment, els perills d'a-. ,
tacs per mar, les probablement escasses rE!ndes"varÉmacabar amb la
comunitat.

En els segles segUents el monestir, abándonat, es va anar arrut-
nant fins i tot es va perdre el'record de la seva 10calitzaci6. Avui,

cap deIs llocs del Garraf porta el nomde Monestir o de santVicenC;'
A la toponímia només trobem una era del Pr.ior, a migjorn de Can tlu-
~, i un Priorat, a ponent de .calaforn. Per~ .aquest s .nomspoden in-
dicar simplement propietat i no suposen necessariament proximitat al



monestir. La mateixa disdncia qué,hi ha entre un i altre ll~c ~s .
una demostraci6 d'aix~: el monestir no podia'estar alhora prop d'un

,
'i altre. L'l1nica cosa certa és que havi,a d'es,tar situat dintre',del ,
triangle que tá per v~rtex la Cova Fumada, la Falconera i 'la Creueta
deIs Aragalls, antigament puig de saparet.

Ens podria ser l1til rec6rrer a algun deIs mapes' antics, de quan
encara es conservava el record del monestir. Precisament a la cate-
dral de Barcelona n'hi ha dos del segle XVI, un de 1571 i un altre'
de 1586. fets, com diu el 'mateix autor. perNicolau de credenxa fill.
barcelon!., pintor i matematic. Aquest aclariment de fi11 ens fa saber
que es tractava del fill d'un altre Nicolau de credenca. italia, que
tamb~ fou pintor i f~u entre d'altres el retaule de la parr2>quia de
Sitges', del qual encara ens queda el quadre de sant Bartomeu i santa
Tecla que avui presideix l'altar.

Pel que fa a la localitzaci6 del monestir, aquests dos mapes¡ per2>
no s6n exactament iguals. En el de 1571 el monestir no hi '~s•••, al-
menys tal com el podem veure ara. Faig aquesta,reserva,perque en a-
quest mapa hi ha una rosa deIs vents de paper enganxada más o menys
on actualment hi ha l'anomenat castellet. Aquesta rosa deIs vents po-
dria haver estat posada per tapar el moriestiz:quan", anys de sprés , ja
no se'l podia recon~ixer com a tal. Si aix2> ~s aix! l'edifici que
cerquem seria l'esmentat castellet. Ara b~, les seves ru!nes tenen
unes dimensions de 16 per 12 metres en els llocs més ampies, i cons-
,ta en 1414 que, a més de les hab í t ac í ons i altres dependénc í es deIs
monjos, en el monestir hi havia una esgl~sia ,amb quatre altars (de
sant vicen~, santa Haria, santa Emília i santa cecilia). Penso que
s6n moltes coses per a tan poc espai.

A l'altre mapa, el de 1586, el monestir es veu clarament, per~
esta si~uat a la carena que va des de les penyes del Boc fins a Can
Lluxa, cap el nord-oest del castellet. Si. per~. es recorre aquesta
carena, no hi ha cap senyal ni rastre d'haver-hi hagut mai cap mo-
nestir.

Per tant, i d'acord amb les dades deIs' documents i mapes cone-
guts fins avui, res no ens aclareix de manera satisfact~ria la lo-
calitzaci6 de sant Viceny de Pedrabona al Garraf. ts cert, per~, que

/
no totes les possibilitats han estat esgotades. Possiblement a l'ar-
xiu de la Pia Almoina barcelonina a la catedral de Barcelona" que
fou la que es convertí en
hi hagidocumentsque ens. ,

propietaria del monestir en el segle XV,
diguin m~s exactament el que ara'coneixe_

(

de manera for~a ~aga i general. Esperem que algú investigui a la ca-
tedral i ens ho aclareixi.

Ignasi H. HUntaner
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