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ISCEL'LANIA 
DE CADINS 
— Narcís Puigdevall i Diumc — 

/ • 

Quatre epoques 

s evidenr que en un arciclc com 
aquest, d'espüi limitar, no puc 
explicar amb tot detall, com he fet 
en el Uibre H/scóría de la Comunítat 
Cisterccnca ÍÍL' Cíidins, tots els fets 
que la coriformen. Eni limitaré, per 
tant, a ampliar alguns conceptes 
que porser quedaven una mica 
obscurs en el tcxt I a proporcionar 
algunas pinzellades sobre la vida de 
les religioses bernardes, que Déu 
m'ha donar l'ocasió de conéixer i 
d'ad mirar. 

Considero indispensable per aprofundir en el coneixement 
de la historia del monestir de Sant Feliu o de Santa Maria de 
Cadins —en realitat, la mateixa cosa^, ceñir consciéncia de les 
quatre epoques ben diferenciadcs que configuren la vitla del 
cenobi. Podem distingir, dones, les següents: 

Gabanes{1169-1492) 

Girona (¡492-1944) 

Sait (1944-1980) 
Sant Medir (1980-1992) 
1, encara, cree que podríem dividir en dues pares 

absoliicament diferents Testada a Girona. Una, la primera i mes 
llarga, entre el ¡492 i el 1936, al convenr del Mercadal. La 

segona, posterior a la Guerra Civil, durant la qual foren destruíts 
el monestir i l'església adjunta, quan les monges van aplegar-se 
en un pis de la pla^a de Sant Josep, al costat de Tantic convent 
deis carmelices descal9os, que des de feia temps era la seu de la 
Delegació d'Hisenda i ara ho és de l'Arxiu Historie. En aquest 
pis, petic i sense massa condicions, van romandre, com hem dic, 
les religioses, entre els anys 1939 i 1944-

En conseqüéncia, les monges bernardes van residir 323 anys 
a Gabanes, 452 a Girona, entre un domicili i akre, 36 a SaIt i 12 
a Sant Medir, on romandran fins que Déu vulgui. En resum, que 
el monestir de Cadins, en un lloc o altre de les comarques 
gironines, té ja 823 anys d'hi.storia. Aviat és dic. 

Pero comencem peí principi. Les primeres noticies de 
l'existéncia d'una casa religiosa a Pindret de Cadins, del 
municipi de Gabanes, a la comarca de l'AIt Emparda, son de 
l'any 1169 i corresponen a una buclla del Papa Alexandre III, 
mitjan(;ant la qual convertia en abadia la casa empordanesa i li 
donava potestat sobre Panciga casa matriu de Valldemaria, 
situada en una valí reclosa del terme de Macanee de la Selva. 

Fins ía poc temps, la presencia d'una coEnunitat cistercenca a 
Valldemaria es podia datar el 1158, segons un document publicar 
peí Dr. Jaume Marqués i Casanovas, recentment traspassat, en el 
seu Ilibre sobre Maganer de la Selva. Pero el Dr. Antoni 
Pladevall i Font, en el próleg del meu Ilibre, diu textualmenc: 
«En realitat, el primer esment del monestir —es refereix a 
Valldemaria— és de 1156 quan Berenguera de Querait, 
vescomtessa de Cabrera, llega 20 sous a les "bonis femenis de 
valle Maria». I sitúa la fundació de la casa l'any 1155 o, potser. 
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nhims, opinió t-jiie compartím per la ^i¿\'<\ 
versL-mliliUn;;!. 

Dus persünatges reckimen la noscra att'ncin en 
aquests anys de mitjan seglc XI!. En primer IKic, la 
senyura Bcrcnijuera Je Qiieralc, vescomcessa de Cabrera. Direm 
per qué. Sempre ens lia\'ia íntrigat la pussessió de rerreny,s peí 
monestir de Valldemaria a Santa Coloma de Queralr. N'hem 
parlac en el Ilihre i n'hi ha dociimencació a TArxiu Diocesá de 
Girona. Pero la causa que aqüestes propietats passessin a poder 
del monestir romanía ignorada. Ara ho sabem. Berenguera de 
Queralt no soiament llega vint sous a Valldemaria, s'mó que, en 
vida, degué influir prop deis seus familiars, els Queralt, perqué 
fessin donacions a la casa cistercenca. No resulta gens estrany, 
per tant, que l'any 1164 Pere de Chcraut (Queralt) i la seva 
mate Ponsa tessin donació al monestir de Santa María de 
Valldemaria i a la seva priora Ermessenda, per la redempció de 
les seves animes, d'un alou situat al Codony. a l'indrec del pujol 
Roig i del mas de Pera, de la vila Je 
Santa Coloma de Queralt (la Conca de 
Barbera). 

L'altre personatge és Gaufred de 
Rocabertí, el qual, juntament amb 
Berenguer Je Ma^anet, va enriquir amb 
donatius la casa de Valldemaria, segons 
consta en el document de 1158. 

Tenim la convicció que aquest 
Gaufred de Rocabertí no és altrc que 
Jofre I Je Rocabertí, casat amb 
Ermessenda de Vilademuls i que morí el 
1166, citat per Santiago Sobrequés i 
Vida! en el seu Ilihre Eís harons de 
Catalunya. No sabem si Gaufred Je 
Rocabertí tenia Uigams familiars amb 
els Cabrera o amb eis Mai^anet ni amb 
quins béns enriquf el monestir de 
Valldemaria. Pero sí que ens acrevim a 
sospitar que aquest Rocabertí de 
I'Albera pensil que si els Cabrera 
podien teñir un monestir íemení a la 
comarca Je la Selva, que domina\'en, 
ningú no li impedía que eii també en tingué^ un 
a l'Alt Emporda, concrciament en el territori 
situat al nord de Figueres, que senyorejava. 
Amb monges de Valldemaria, funda un priorat 
en un indreí plaent i solítarí, a Cadins, prop de la Muga, en un 
lloc Je la seva propietat o expressamcnt aJqtiirit, on ja s'hi 
al(;ava una esglesiola, dedicada a Sant Felíu, on les monges 
podrien portar a terme llurs practiques religioses, í també una 
masía per establir-hí la primera residencia. Aquests tets devien 
teñir lloc entre els anys II5S i 1169, amb moites probabilitats ja 
dintre la JécaJa Je 1160. 

A Gabanes, encara avui, la finca és coneguda sota el nom 
d'"el mas de Sant Felíu». Es conserva, per tradició oral, el nom 
de la perita església predccessora Je! con\'ent, í l'existéncia d'una 
masía adjunta, convertida, ben aviat, en la primera abadía de la 
comunítat. 

Pnríada 
de Narcís 

Els reis d'Aragó a Cadins 

El darrer ter^ del segie Xli i prácticament tot el Xlll son 
per al cenobi temps de creixement i de consolidacii'i. El 

patrimoni del monestir va en augment a causa de les Jeixes 
testamentarles, les Jonacíons i les compres. A les comarques de 
Girona —no soiament a l'Emporda— molta gent mana, en les 
seves ultimes voluntats, ser enterrada a Sant Felíu de Cadins. Els 
seus llegats permeten a les monges aplegar algún diner i comprar 
terrenys i cases. Es el comen^ament d'un llarg recorregut que 
culminará amb l'obtenció J'un important patrimoni. 

No se sap exactatnent si durant la guerra amb els francesos, 
l'any 1285, en el transcurs de la qual fou incendiada la vila de 
Peralada, el monestir de Cadins també en fou una víctima. 
Sembla, pero, que les monges van ser respectades i no es 
prodtííren danys al monestir. 

Deu anys després, el 1295, el monestir de Cadins es converteix 
en protagonista d'un important 
esdeveníment. La nit del 28 al 29 
d'octubre de Tesmentat any s'hoscatgen 
al cenobi Na Blanca d'Anjou, que 
l'cndema s'havia de casar, al monestir de 
Vilabertran, amb el rei Jaume II, el seu 
pare —el rei Je Nápols-— í el seu 
seguici. Que la futura reina d'Aragó 
passés la nit a CaJins no fa res mes que 
Jemostrar la categoría i el prestigi que 
havia assolit la casa de Gabanes. Ramón 
Muntaner, tili de Peralada, en parla en la 
seva Crónica. 1 qué diu Ramón 
Muntaner? Dones, Jiu així: 

"1 d'altra part, el rei Caries, i el 
cardenal, i la doncella, i tota l'altra gent 
que amb ell venien, se'n víngueren a 
Peralada; i establí ell i la seva 
companyia, entre Peralada i Gabanes, 
en el monestir de Sant Feliu. I el senyor 
rei trámete al rei Caries els seus filis i 
tots els ostatges; ¡ el senyor ínfant en 
Pere els acompanyá tins que foren amb 

el seu pare. I si mai es veié gran goig, aquí fou 
entre el rei Caries i els seus filis; i cada.scun deis 
barons Je Provenga i de Frani;a feren altretat 
de llurs iills que eren en ostatge i que 

recohraven; pero per Jamunt de tot fou el goig que maJona 
Blanca demostríi ais seus germans i ells a ella. 

Qué US diré? Tanta de gent hi havia de Tuna part i de l'altra, 
que Peralada, i Gabanes, i Sant Feliu, i Figueres, i Vilabertran, ¡ el 
Far, í Vilatenim, i Viia-séquer, i Gastelló d'Empúries, i Vilanova, i 
tota aquella contrada, era plena de gent. I el seiiyor rei d'Aragó feia 
donar ració complida a tothom de rotes coses, així a estranys com a 
privats. 1 el solai; i el Jeport fou amb ells, que el senyor rei d'Aragó 
ana a veure el reí Garles i la infanta muller seva i li posa el senyor 
reí la corona al cap, la mes rica i la mes bella que mai reina portes 
en testa; i d'aqtiella hora endavant tingué per nom regina d'Aragó. 
Qué US diré? Foren grans les joies que es donaren de les unes parts a 

dd Ilihre 
PiíigdevaU. 
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les altres; i fou nrdciiiU que, ;inib la gvacv,\ de Déu, oíssin 
missa en el monestir de Vilabertran, i que celebressin 
Uurs noces; i el senyor rei Ki féii fer una casa de fusta, ia 
mes bella que mai de fusta ios teta. I ei monestir és un 
lloc molt honrat, i bonic i bo». 

Aixo tintíué lloc a Sant Feiiu de Cadins, prop de Gabanes, el 
29 d'octubre, diada de Sant Narcís, de Tany 1295. El rei acudí al 
monestir per saludar el seu futur sogre i per visitar la princesa, a 
la qual imposá la corona "... inés rica i mes bella que mai reiaa 
portes en testa...", en frase fclig de Ranion Muntaner. Els reis 
d'Aragó, els comtes de Barcelona, a Cadins. Quin bonor, quina 
satisfácelo i quin orgull per a les nionges bernardes! 

Problemes economics 

Al principi de la quarca década dei segle XIV, l'economia 
del monestir de Cadins passa per un mal moment. Es dcuen 
diners, molts diners, a jueus i a 
cristians. No se'n coneixen les causes, 
ni es diuen, pero la veritat és que le.s 
monges s'ban endeutat de valent i , 
teñen problemes. Les abadesses de la 
segona mcitat del segle teñen feina de 
debo per redre^ar una situació el mociu 

de la qual mai no arriba a explicar-sc. . - :'•' 
ja ho insinuem en el Ilibre, Alguna 
invcrsió fallida, potser? Les obres a 
l'església o al monestir que costaren ^ 
mes del que s'havia previst? Nosaltres 
ens decantem per la segona qüestió. La . ̂ ^ ^*' í 

construcció del temple, que encara es £-i"¿í 
manté dempeus, l 'habilitació de 
l'abadia per albergar la futura reina 
d'Aragó al final del segle anterior i. 
també, l 'aixecament del claustre, 
perqué de claustre n'bi havia, encar;i 
que no se citi fins al segle XVI, al 
monestir de Cadins, 

Totes aqüestes despeses, que e> 
degueren finan^ar micjan^ant crédits, 
provocaren els problemes que hem citat en el 
si del monestir. Sembla, en realitat, que els 
deutes que afloren al segle XIV venien 
provocáis per les obres de la segona meitat del 
Xlll i, filant molt prim, potser de rúltiin quart de la centuria. 
No creiem que hi hagi cap mes causa deis maldecaps de les 
monges que no siguín els paletes. Ni inversions fallides, ni 
robatoris, ni res de res. Per una vegada, i el fet no tornara a 
repetir-se en tora la seva bistória, les monges de Cadins van 
estirar mes el bra^ que la mániga. 

De Gabanes a Girona 

El segle XV ha tingut una decisiva importancia per a les 
monges bernardes de Cadins. En el seu transcurs van passar 
moltes coses, unes de mes entitat que les altres, pero, en general, 

• ^ . 

Estai actual ác V'micrioi 
de Valldcmaria. 

gens menyspreables, almenys les que nosaltres 
comentaren!. 

Devia ser peí juliol de 1407 quan l'abadessa de 
Sant Feliu de Cadins, que bo era, en aquells moments, 

Hugueta de Canadal, una senyora de carácter, arrauxada i, a mes 
a mes, poc disposada a deixar-se trepitjar els seus drets, decidí, 
cansada de reclamar el pagament de la tasca ais pagesos que 
treballaven terres propietat del monestir, enviar gcnt de la seva 
confianza a traslladar les garbes deis masovers del pía de Llers a 
l'era del convent. La tasca era Tonzena part deis fruits i la 
recollida de les garbes era, a judici de l'abadessa. Túnica manera 
de cobrar el que li corresponia. 

No cal dir l'esvalot que es va organitiar quan els pagesos 
s'adonaren de la desaparició de les seves garbes. Reaccionaren 
amb violencia i, encap^alats per un home de Llers, Lluís de 
Perellons, cridaren venjan^a contra Hugueta de Canadal, 
considerant-la responsable deis fets, com era en realitat. Armats 

i formant una host acudiren al monestir 
i. en trobar les seves garbes a l'era, les 
\'an batre immediatament. 
Assabentats, pero, que l'abadessa ja 
n'bavia fct batre d'altres, s'excitaren i 
van entrar al cenobi, després d'esbotiar 
la porta, i es van emportar tot el biat i 
el pa que trobaren. 

Les monges protestaren davant la 
justicia per aquesta violació de domicili 
i les coses s'acabaren en un plet. del 
qual s'ignoren els resultats. Sembla, no 
obstan t aixo, que els pagesos 
s'emportaren ei pa i les garbes i que es 
posa punt i final a la cosa. 

L'any 1421 fou un any plujtís, amb 
inundacions a totes les comarques 
í;ironines, les que reguen el Pluvia i la 
Muga, sobretot. A Besalú, el Pluvia va 
fer veritables estralls i la crcscuda de la 
Muga arrossegá, segons sembla, una 
gran part del poblé de Cabanes. 
L'església del monestir resta intacta, 

pero no se sap qué \'a passar amb l'abadia i 
amb les cases del \'eVnat adjunt. De totes 
maneres, cal relacionar el perill d'inundacions 
amb la decisió de rraslladar el convent de 

Cabanes a Girona. Que en fou una de les causes, és segur. 

El dia 20 de novembre de 1456 es produeix un 
esdeveniment insolit i insospitat, que es reflecteix en un 
document, un pergamí, de l'Arxiu Diocesa de Girona. Es l'acta 
d'unió del priorat de Valldemaria amb el monestir de Sant Feliu 
de Cadins, dues comunitats que, tot i pertanyer al mateix orde, 
bavien viscut sempre sense mantenir aquella reiació que en 
teoria han de cultivar les germanes de religió. Entre les raons 
que se citen per justificar aquesta unió, figuren l'aíllament del 
priorat i la insuficiencia de les rendes, ambdues absolutament 
certes, a les quals cal afegir, encara que no es digui, el fet que a 
Valldemaria només h¡ havia dues monges, la prioressa 
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Constan^;) de Puigmoltó i Eufrasia Ram, amb eviJenc 
nt^cessitar J'ajiiJa i ¿c protecció. No cíincixcm ch 
Jots Jiplomarics Je ['abadesca Je Cadins d'aqiiell 
[Tiomeni:, Beacriu de Margarir, hmiilhir, piirser 
tíermana, del celebre Juan de Margarit i de Pau, hishe d'EIna 
aleahores i inéü tard hishe Je Girona i cardenal. Exisreix la 
possibilitat que el cognt}m Margaric influís en l'actitud de les 
Jues mondes de V;illdem;iria per pactar la unió. Un hishe, 
encara que fos d'EIna, sempre és un hishe i si l'abadessa de 
Cadins era parenta seva, encara iiiillor. No sembla pas, pero, 
que la unió arribes a bon port. Trenta-sis anys després. cnm hem 
escrit en el Ilibre, els fets serán ben difcrents i comentará una 
picabaralla entre els monestirs de Cadins i de Sant Daniel que 
es prolongara durant mes de mig segle. 

L'any 1492, les monges bernardes de Sant Feliu de Cadins es 
rraslladen de Gabanes a Girona, sense saber ni sospicar que els 
Reis Catolics conqueririen la ciutac de Granada, que els jueus 
serien expulsáis d'Espanya i que un 
senyor anomenat Cristófol Colom 
descobriria un cnntinent nou: 
America. Per a les reiigioses 
cistercenques, el 1492 será l'any del 
canvi, l'any que assenyala un 
acabament i un comen<;amen[. El final 
de Testada a Gabanes i Pinici Je la 
residencia a Girona. Segons Julián de 
Chía, ja s'havien fet gestions per 
realitzar el trasllat l'any 1461. La causa 
real del canvi, segurament no la 
sabrem mai. L'aíllament del convent? 
El conflicte deis pagesos de remení;a? 
La seguretat que oferja la ciutat de 
Girona? El perill de les riuades de la 
Muga? Toe plegat? Es igual. El cas és 
que les monges venen a Girona el 
1492 i que s'estableixen al barri del 
Mercadal, on l 'ajuntament gironi 
cedeix quatre cases i dos horts. Per a .. -
les seves practiques reiigioses, la 
comunirat utilitzará l'església de Santa 
Susanna del Mercadal. 

Perqué tothom pugui entendre on era i 
quina extensió ocupava el monestir de Cadins a 
Girona, direm que els seus límits eren els 
mateixos de Tilla urbana limitada actualment peí carrer de Santa 
Clara, el carrer de les Hortes, la plai;a Je! MercaJal i el carrero 
de robra. Van fer servir el temple Je Santa Susanna fins que 
l'any 1110 construíren eí propi en el lloc que avui ocupa 
l'lnsticut Nacional de Previsió. Un dibuix del senyor Joaquim 
Pía i Gárgol i una fotografia que il-lustren el IMbre 
proporcionaran una iJea clara Je la situació exacta del convcnt i 
de l'església de les monges Je Cadins. 

Tot i que el pare Roig i Jalpí digui que ¡es monges arribaren a 
Girona el dia 1 de julio! de 1492. nosaltres hem trobat noticies 
del trasllat refercnts al 3 de setemhre, a l'l de novembre i al 12 
de desemhrc de l'esmentat any. El mes probable és que les 

L'ánñc ccnohi tíc Vaikicmaria 
aciuülmum i^sdcvingul masia. 

monges no vinguessin totes de cop, sino en petits 
grups, per tal de controlar les coses de Gabanes i Je 
Girona sense deixar de banda cap de les Jues cases. 
Quan els afers empordanesos s'hagueren resolt, les 

reiigioses que encara resta ven a Gabanes vingueren 
Jefinitivament a Girona i amb aixó es ciogué la primera part, 
llarga, de eres-cents vint-i-tres anys, del monestir de Cadins. 

Lluís Bonifás 

L'any 1674, en morir l'ahadessa Anna de Vilanova, el 
monestir Je Cadins, ubicat al barri del Mercadal Je Girona, 
només és habitat per dues monges: Florentina Descoll, prioressa, 
i Emerenciana Massades. La situació, per tant, és greu i les altes 
esferes cistercenques consideren necessari posar-hÍ solució. 1 n'hi 
posen. Tres reiigioses del monestir de Vallbona de les Monges 
venen a Girona per ajudar i donar impuls a! cenohi. Aquests son 

els seus noms: Isabel de Riembau i de 
Sulla, Teresa de Avaro I Jacinta de 
Riquer i de Fayá. La primera de les tres 
en será l'abadessa. 

L'any 1681, l'abadessa i el convent 
Je Santa Maria Je Cadins arriben a un 
acorj amb Lluís Bonifaci o Bonifás 
—conegut per Bonifás «el vell»-—, 
escultor de Barcelona, per tal que 
aquest artista obrí un retaule per posar-
hi el Sant Crísr, en el cor baix de 
Santa Susanna del MercaJal, peí preu 
Je vuit Jobies i mitja. 

Hem examinat, amb fot deteni-
ment, a l'Arxiu Historie de Girona, els 
protocols corresponents a l'any 1681 
de cadascuna de les onze notaries 
existents a la capital de les comarques 
gironines en aquella época, sense poder 
localitzar, com esperávem, el contráete 
del retaule tot just esmentat. Pero hem 
tingut la sort de trohar, en el volum 
510 de la notaria Girona-8, del notari 

Pere Rosselló, una capitulado, signada el dia 
20 d'agost de 1681, entre Joan Cisterna, 
picapeJrer Je Girona, i Lluís Bonitaci, 
"scultor ciuteJa de Barcelona», mitjan^ant la 

qual Bonifiici es compromet a fer, en el termini Je quatre mesos, 
"... un quadro de pedra ab les imatges del Glorios sant Marti y 
del Pobre y lo Cavall y tot lo demes que entre ab la historia de 
Jit sant en la Conformitat que esta lo quadro que es sobre la 
portalada Je la Iglesia de! Collcgi de sant Marti Qicosta de la 
present ciutat...». 

i escrivíem, a continuado, en el Ilibre: «No sabem per 
quin motiu encarregá Joan Cisterna aquest Sant Martí a Lluís 
Bonifaci. Es suficient, per a nosaltres, poder provar 
Jocumentaiment que Lluís Bonifaci es trohava personalment 
a Girona l'any 1681. Per la data del contráete i peí termini 
que s'imposa per deixar llest el Sant Martí, es pot deduir que 
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el retiuile de les monges hcrnardes ja Jevi;i estar 
molt avan^at». 

Dones hé, encara no ía un any que vam escriure 
aqüestes ratües i ja sahem mes coses. Del Sant Martí 
de pedra i no pas del retaule. Lle.oinr el Ilibre original de l'amic 
Josep Bosch i Mercader sobre l'esglé.sia de Cassa de la Selva, hem 
eshrinat que el Joan Cisterna, picapedrer de Girona, citat en la 
capituiació anterior, treballava, l'any 1681, en la construcció de 
la fa^ana de Tesgiésia cassanenca. En conseqüencia, la deducció 
ha estat certament fácil. El Sant Martí de pedra que Joan 
Cisterna encarrega a Lluís Bonitas «... en la comformitat que esta 
lo quadro que es sobre la portalada de la I}:;lesia del Collegi de 
sant Martí ^acosta de la present ciutat...», o siguí, de l'església 
del Seminari, avui tots vostés el poden contempiar encastar 
damunt la porta principa! de l'església parroquial de Cassa de la 
Selva. Els assegiiro que son ben iguals. 

Una elecció d'abadessa 

Passarem de puntetes per l'afer de 
l'elecció de la nova abadessa de Cadins 
a la mort d'lsabel de Riembau i de Sulla, 
l'any 1681. Es van cometre tantes 
il-íegalitats per part de! nunci del Sant 
Pare a Espanya, de les altes instancies 
cistercenqucs a nivetl nacional i 
regional, del delegar en Pelecció 
d'abadessa i de les inateixes nionges del 
monestir, que el millor seria donar la 
qüesrió per acabada i no parlar-ne mes. 
Pero la historia és la historia i no es pot 
amagar Els qui han llegit el Ilibre saben 
a qué em refereixo. Jacinta de Riquer i 
de Paya, que no reunia els requisits 
necessaris per ser-ne. tou nonienada 
abadessa. En canvi. Teresa de Avaro, 
que posseía cores !es condicions legáis 
per ocupar el carree, fou rcbutjada. La 
conxorxa de les máximes autoritats 
cistetcenques obcingiié els resultáis 
desitjats. Teresa de Avaro, malgrat les seves 
protestes, no va ser abadessa. Per la seva 
procedencia navarresa? No ho sahem. Hom va 
decidir que no s'assegués a la cadira abacial i així 
es complí. Deixem-ho correr. 

MüjüUca que ícsíimnnio el rastre 

lii'siüiic de Valldemuria. 

Monges riques i nobles 

El segle XVllI, pero sobretot la segona meitat de la centiiria, 
constitueix el període mes brillant en la hisrória de les monges 
de Cadins. Son mok r!t|ues i mole nobles. Un cop d'ull a la 
relació de les monges de l'any 1776 ens confirmara la segona pan 
d'aquesta afirmació; 

Marianna de Ciurana, abadessa 
María Teresa de Prior 
María Narcisa de Camps 

Maria Narcisa de Ciurana 
Maria Rosa de Caramany 
Maria Josepa de Caramany 
Maria Teresa de Caramany 
Maria Caterina Marti 

Qué elsdeia? 

Pet que fa a la primera part de l'atirmació, en tenini proves 
ben paleses. L'any 1760 compren a Antoni Boscá, de 
Barcelona, un orgue que costa 1.000 Iliures. 1 dos anys després, 
el 1762, s'encarrega i es paga un cern de tapissería d'or per ésser 
utilitzat en les celebtacions i fiincions dedicades a Sant Bernat. 
Peí seu pteu, 828 Iliures, 8 sous i 5 diners, devia tractar-se d'un 
seguit de vestits i omaments d'un luxc literaiment asiatic. 

Aquest mateíx any 1762 mor Pabadessa Gerónima de 
Colomer i de Cruílles i ocupa el seu lloc Marianna de Ciurana i 
Fontdevíia. Des de l'abadiat anterior, les relacions amb el 
rectot del Mercadal están molt Jeteríorades i les coses no 

canvien gens amb l'abadessa de 

Ciurana, de manera que les monges 
decidt'ixen consrruir una no\'a esgiésia 

... _ exclusivament per a elles i deixar la de 
¡T"'. Santa Susanna del Mercadal. Posen la 

primera pedra el 26 de gener de 1768 i 
.: l'inauguren el dia de Sant Bernat —18 

•-i-; • d'agost—de 1770. 
Per diners no havien de quedar 

,^ , perqué eren riques de debo, molt 
• -̂ ',- riques. 

Es al principi d'aquest segle XVIII 
—que comentem— que ens arriben 
les primeres noticies d'una indiístria 

- que \'a fer célebres a Girona les 
monges de Cadins. Cada vegada que 
se celebrava la benedícció d'una nova 
abadessa, les monges teníen per 
coscum fer un regal al bisbe celebrant, 
que solia ser el de la diócesi, o sígui, el 
de Gifona, Pero el bisbe Josep de 
Taverner i d'Ardena digué que el 
ritual no parlava enlloc del regal i que 

no calía que ll fessin. 1 no li van fer, en 
efecte, pero li pregaren que acceptés un 
pareli de «fuentes de dulces». A pattir, 
d'aquí, tots els bisbes foren obsequiats de la 

mateixa manera: amb dol<;os. Aquests dolgos eren, ni mes ni 
menys. diietents conticutes en ¡'elaboració de les quals les 
monges de Cadins posseíen una habilitat particular. La fama de 
les confitures de les religioses del Mercadal es va estendre per 
tor i'ambit ciutada i el seu prestigi fou reconegut arreu. En el 
ínomenr d'esclatar la Guerra Civil, 1936-1939, sembla ser que 
les monges tenien guardada una hona quancitat de pots de 
confitura. Quan els incontrolats de torn van entrar a! monestir 
van fer, segons es diu, una gran trencadissa, de manera que la 
invasió de mosques i d'abelles fou tan nombrosa que durant 
molts dies no es pogué enttat en aquella cstani;a. La ci)nfitura 
de les monges de Cadins era de primera qualirat. 
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A.s|)<íctL' cxlcrior de la amslriicció reformada de l'ánlic monesiir chicrcenc. 

Uarxiu de la comunitat El martirolü[;i 

Una dt' les qiicsriiiiis que no hem ct}mcnt;iC en el Ílihrc, i que 
iira tenim ocasiú de íer-Kü, és h que fa referencia a l'arxiu de la 
ciimunicat de Cadins, ciistixiiat avui a l'Arxiu Diocesa de Girona. 
Ningú ni) -sap i si altjú iio sLip nu hn diu. com ana a parar aquesta 
documentació al lloc on és actualment. Pero hi és i ni els precs de 
les monges ni les gestions deis pares generáis cistercens no han 
servir de res per fer-la retomar a les seves legitimes propietaries: 
les monges de Cadins. Esteiii d'acord que a l'Arxiu Diocesa esta 
molt ben guardada i que resulta mes fácil de consultar que si fos a 
Sant Medir, pero que es digul que és propiecat de les religioses i 
que a l'Arxiu Diocesa només hi és en qualitac de diposit. 

Mentre no es fací així, que cadascú qualifiqui el íet com li 
semhli. 

Una altra qüestió, la segona, és la del martirologi, procedent 
de Pohlet, d'on va sortir a conseqüéncia de t'exclaustració. E! 
hishe de Girona de l'época —era després de la guerra— va 
obligar, príiccicament, les monges a veiidrc-li el martirologi per 
dues-ccntes mil pessetes, per portar-lü al Museu Diocesa. El prelat 
VA pagar tres vcgades trenta mil pessetes i res mes, aMegant que 
no tenia i.liners. Aixó no ho dic jo. Ho diuen elles i figura en un 
deis apéndixs del Ilihre. Jo em limito a denunciar-ho i a dir, a mes 
a mes, que contra aqüestes dones admirables de Santa María de 
Cadins han comes moltes injustícies persones que haurien 
d'haver donat llum i han donat fum. I no pas blanc, certament. 

Níircí.s PnigtÍLTíiil és histurioador. 
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