
Introducció 

ELCONVENTDECAPUI'XINSDETARRAGONA 
DURANT EL TRIENNI I.JBERAL 

Pere Cardona 

És obvi que són les persones les que donen vida i configuren els llocs on 
habiten, en el nostre cas els convents. La història d 'un convent -edifici- no la 
podem fer totalment al marge dels seus estadants amb la seva vida peculiar. 
Però també és ce1t que la vida d'un convent i cie les seves persones no la 
podem estudiar al marge dels esdeveniments històrics del moment i de les 
seves repercussions que aquests tenen sobre els llocs on està emplaçat. 

En la nostra comunicació volem parlar sobre la situació del convent de 
caputxins de Tarragona durant el Trienni liberal, període que considerem 
important, però poc conegut pel que respecta a la situació personal dels 
caputxins i al destí i posterior recuperació dels convents expropiats. La docu
mentació no és excessivament abundosa en el nostre cas, però sí suficient 
per a deixar apuntada la situació del convent i de la comunitat. 

El Trienni liberal 

Ningú no ignora que després de l'alçament de Riego, l' l de gener de 
1820, i de la proclamació de la Constitució de 1812, el govern començà a dic
tar una sèrie de disposicions que anaven contra els regulars l. Davant aquesta 
nova situació política, que resultava ben adversa als religiosos en general, 
s'alçaren veus cie protesta. Una d'aquestes veus va ser la del ministre general 
dels ca?utxins, pare Francisca de Solchaga, el qual, en un escrit adreçat al rei 
i a les Corts, protestava contra el Decreto sobre la Reforma de Regulares2 . 

L'escrit et'. qüestió li va costar l'animadversió de les Corts i l'expulsió del país. 
En la seva <:!Xposició, el pare Solchaga feia una certa apologia de la labor dels 
caputxins i del seu auster estil de vida, però fonamentalment era una defensa 
de la vida rell<6iosa enfront de la intromissió del poder civil, que anava a abo-

l. : Llei de refonna tclesiàstica del 25 d'octuhre cie 1820; Reial ordre cie 17 de maig cie 1821, 
que reglamentava la redt{:ció de convents a Catalunya . 

2. FRANCisco DI·: SoI.CP"'(;A. Ohservacion re.1petuosa que el excelentísim.o y reverendísimo P. 
General de Capuchinos ha h.ec/ui ú S.M. y tí las Cortes acerca del dicwmen de la comision, en su 
provecto del Decreto sobre la Re.fomw de /us Regulares. Madrid , 1820, 20 pp. 
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PERE CARDONA 2 

lir-la3. 
A nivell més local, el provincial dels caputxins de Catalunya, pare Manuel 

de La Nou, va escriure una carta als seus t~ra:es en ~~ ~ual els pintava el tèrb~l 
futur que se'ls presentava amb el nou regim pohtic . · De res no van servir 
totes les justificades veus de protesta: pocs dies després, les Corts deixaven 
els provincials sense jurisdicció, i el 17 de maig de 1821 se signava l'ordre de 
supressió de molts convents. Per aquelles dates, la Província Monàstica de 
Caputxins de Catalunya comptava amb un total de vint-i-cinc convents, set 
dels quals foren suprimits5. El de Tarragona no entrava en l'ordre reial, però 
com veurem més endavant també fou suprimit a les acaballes del Trienni, 
encara que per pocs mesos. 

La ciutat de Tarragona sota el nou règim 

Sembla ser que la ciutat de Tarragona va passar del regim absolutista al 
constitucional de forma tranquil.la6. Per bé que es faci aquesta afirmació, 
nosaltres pensem que, encara que no hi va haver aldamlls violents al carrer, 
tampoc no hi havia pas un ambient de calma entre els religiosos ni entre la 
població de tendència absolutista. De fet, hi havia elements exaltats disposats 
a crear problemes. 

3. FHANCISCO DE SOl.CllACA. o.e., pp. 5--0 i 9: Señor: Hl General de Capuchinm [. . .] Ninguntl 
autorldad pues que no sea superior, <Í ¿¡ lo menos igual¿¡ la que ba hecho legales y legítimm· estos 
actos y promesasjuradas y aceptaci<ín ~presa solemne puede exonerar su cumplimiento ¿¡ los que 
las han hecho. Ni V M. ni el Congre.1·0 se conslderan investidos de esta autoridad; luego sllaproha
sen el indicadu proyecto de decreto, precisarlan ¿¡los Religiosos, 1i ¿¡ quefuesen in.fie/es a suspm
mesfü, ó ¿¡ que resis/tesen las ordenes que se les comuniquen como nuevas y no prvmetidas f.. J Hl 
General de los Capuchinos respetara siempre la delicadeza y rectitud de conciencia de V M. en 
orden ¿¡ lo que como p1incipe cristiano y catrílico, e bijo ohediente de la !g/esta puede mandar: 
pem al mismo /tempo se considera obligado tí decidir y ¿¡ so.1·tener que V.M. no puede .rin cometer 
una injustícia manifiesta, oponer.;e ¿¡ que los Religiosos vi/Jan c011forme a la obediencia [..J y 
menos ohligarlos a admitir otra distinta. 

4. Arxiu Provincial Caputxins Catalunya (APCC), Actas Capitulares, /V, p. 420: ... en nuestms 
tristisimos dia.s de funestas sombras de ignorancia y de prostituci<m., en q_e c1,ndiendu el error 
con exceso, y domtna.ndo haxo el aspecto de la il.lustracfon (sic), el mas perju11ïcial engaño pare
ce q_e la abominaci<ín de la desolacion va ¿¡ realizar por seuunda /lez la /rt((ÍCa escena, q_e pre
/lió el Prr!feta 

5. Eren e ls convents de Granollers, de Vilafranca, de Lleida, de Valls, de Tortosa, de Girona i 
de Calella. Els religiosos de convents suprimits foren repartits entre eh convents que restaven 
oberts. 

6. Ouví; 1 SEllllH, ENmc, i altres, Hist<l1ia del Camp de Tarragona, I, 1:1 Tarragonès, p . 110: .. 
l't1txecament de Riego trimnfave1 a Ta1Tt1gona sense traumes{. . .} A P'rt de les jornades festive.i~ la 
resta de les setmanes transcorregueren pacíficament. 
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L'Ajuntament constitucional de Ta1Tagona prengué possessió 1'11 de març 
de 18207. Les autoritats locals tingueren interès que el poble jurés la 
Constitució solemnement a la catedral, i passaren un avís al capítol cie la cate
dral, el qual es va reunir el dia 5 d'abril i decidí: 

.. . Vicariis Genera/is proposuit: que ha passat a sa Merce un Diputació del 
Ajuntament de esta Ciutat ab que se insta la Publicitat de la Constittucio y 
jurament de esta per lo Pohle, en la !gla. Catedral; y ha quedat sa Merce en 
.ferho present a VS. , com ho practica perque sia servit determinar lo de son 
agrado. 
Et Dni. Dixerunt: Placet; y que per a tractar lo dia de la Puhlicacio en la 
Catedral de la Constitucio y jurament de lo Poble, ah dit Ajuntament, y per tot 
lo dernes que hage de practicarse y prevenirse, feren llarga y bastant Comissio 

/ als Señors Sindicfo~. 

El jurament es féu amb tota solemnitat el dia 15 d 'abril. Amb anterioritat 
s'havia passat una notificació per tal que abans juressin la Constitució els 
clergues seculars i els religiosos9. En la reunió capitular del 22 cie març 
s'acordà que el jurament es fes com segueix: 

.. . en esta Sala Capitular a portas ohertas, a las nou y miUa del mati del pro
xim vinent, despres de tercia { .. .}se passi a la prestacio de/jurament despres se 
cantia ah la Musica un Solemne Qffici; y en seguida f. . .} Te Deum, omitintse 
aquell dia lo Sermo . 
. . . que se passia Qfici al Sor. Governador y dirli si te el gust de avisarho als 
Qficials Militars; y tamhé passarho al Ajuntament Constitucional, y Jutge de 
Letras per si tots tenen lo gust de acistir ... 10. 

La Seu de Tarragona havia quedat vacant des cie la mort cie l'arquebisbe 
Antonio Bergosa y Jordan el 29 de març de 1819. En substitució del bisbe 
difunt va ser preconitzat el bisbe Jaume Creus i Martí (25--5-1820), el qual no 
va prendre possessió de la seva seu fins al 13 cie novembre de 1823. El bisbe 

7. Arxiu Municipal Tarragona (AMT.), Actes Municipal~ 1820, li, f. 231 r. 
8. Arxiu Històric Capítol Catedral Tarragona (AHCCT.) , Resolucions Capitulars 1820, f. 40. 
9. AHCCT., Resolucions Capitulars 1820, ff. 32r-33v.: Die 20 martii 1820. Domin11s rnnoni

cm Mares alter ex Vicaris Genemlihus proposuit. que dits surs se tmhan amh /'offici del Ge.fe 
Po/itich de esta Pmr1incit1, ah que preué q11e tots los respectables indii!iduos del clero secular y 
regular juren la Conslituci<í Política de la Monarquia ah la possible solemnitat y tot lo demés de 
aquell <iffici que si apar lÍ VS. se l/e¡.:irtí: Dni. di.xerunt: ... /egatur et /ecto detem1inarunt que se 
jure y en un a/fre Capi tol se acorde lo dia y solemnitat. 

10. AHCCT., Resolucions Capitulars 1820. f. 40 v. 
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PERE CAHDONA 4 

Creus i Martí va ser membre significat de la Regència d 'Urgell. Som de l'opinïó 
que la postura realista i lluitadora del bisbe Creus, des de fora de la seva diò
cesi, va dificultar més d 'una vegada les relacions entre l'estament clerical i 
l'autoritat civil. 

Els convents de la ciutat de Tarragona 

La Tarragona de 1820 comptava amb 8.009 habitants. Era una ciutat levíti
ca. Deixant fora de compte el clergat secular, a la ciutat de Tarragona hi havia 
set convents masculins i tres de femenins . Entre els convents masculins hi 
havia el dels caputxins, sota l'advocació de sant Fmctuós. 

El convent de sant Fmctuós no es veié afectat pel decret del 17 de maig de 
182011. De fet, la vida va anar seguint amb aparent calma i normalitat dintre 
la situació política. Així, ens trobem que el 5 d 'agost de 1822 el superior de Ja 
comunitat fa una instància a l'Ajuntament de la ciutat demanant l'almoina de 
la carn, que segons costum se'ls subministrava diàriament: 

Se ha leido el memorial del P. Presidente de Capuchinos pidiendo que se les 
continue el suhsidio de la libra de Carne que de tiempos remotos se les suhmi
nistraha y habiéndose pasado a votación se ha resuelto que se les decrete 
quando las circunstancias lo permitan y hayafondos se les atenderanl2. 

Hem apuntat, més amunt, que Ja vida al convent va seguir amb aparent 
calma i normalitat; no és que ens puguem aventurar, de moment, a fer una 
descripció exacta de la vida de la comunitat. La .documentació relacionada de 
manera directa amb aquest aspecte és més aviat escassa. El llibre de la crònica 
conventual a penes hi dedica unes ratllesl3. Però si no podem tenir-ne un 
dibuix exacte, sí que podem fer-ne una descripció força ajustada amb la 
documentació que hem pogut investigar, ja que hi havia un sentiment comú 
en els caputxins enfront del govern liberal. Les actes capitulars de la província 
són ben expressives i reflecteixen ben clarament l'adversió al nou règim: 
. . . en nues tros tristisimos dias cuhiertos de funestas somhras de ignorancia, y 

11 . Orden de S,M, para el arreglo y supresion de Conven/os de la Provin cia de Cata/uña: .. . se 
ha semido S.M. que suhsistan f. . .J en Tarragona el de Franciscos, el de Capuchinos y el de 
Carmelitas desca/zos. 

12. AMT. , Actes Municipal~ 1822, II, f. 231. 
13. APCC., B-2-24, Compendio, y registro de las cosas notables de la Orden . Yprincipalmente 

del Archivo deste Conven/o de Tarragona. Compilado por el M.R.P. r~lix de Premia exlector y 
exProvincia/. Año 1 722. 
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EL CONVENT DE CAPUTXINS DE TAHHAGONA 

de prostitucion, en que cundiendo el error con exceso, y dominando haxo el 
aspecto de la illustracion, el mas perjudicial engaño, parece que la ahomina
cion de la desolacion va d realizar por segunda vez la tragica escena, que pre
vió el profeta [. . .]¡ que no deheré temer yo en u nos tiempos en los qua/es, si 
bien por el nuevo sistema de gohierno de la nacion son la gloria de admira
cion y de memoria sempiterna, lo son tamhien de seduccion, de equivocacio
nes monstruosas y de riesgos los mas apartasos [..J Estoy cierto que los religio
sos se hacen carga de las lamentables circunstancias en que nos hallamos y de 
que se hace temible nos falten aquellos suhsidios con que antes se mirahan 
.favorecidos los conventos .. . 14. 

Podem afirmar que la pau interna de sant Fructuós es va veure enterboli
da per la imposició d'un guardià no elegit en capítol. L'única referència direc
ta sobre el període constitucional la tenim en el llibre de la crònica conven
tual, que diu: 

Nota: en tiempo del P. Valeriana (guardià capitular) fue intrusa por los 
Constitucionales el P. joaquin de Tortosa y se apoderó del mando en calidad 
de Presidentel 5. 

És fàcil d'imaginar el malestar de la comunitat, sobretot pel que respecta a 
l'obediència, oi més quan a la mateixa comunitat hi havia el guardià elegit en 
capítol. I si el superior, a més d'imposat, simpatitzava amb el liberalisme, 
cosa del tot probable, la situació s'agreujava. 

Encara que tots els religiosos hàvien jurat la Constitució - millor, els 
havien obligat a jurar-la-, no els mereixia cap confiança, ja que havien anat 
sortint una colla de decrets que retallaven la vida religiosa. De fet, en els con
vents no es parlava d'altra cosa, i això provocava discussions. El pare provin
cial, Manuel de La Nou, va prohibir que en els convents es parlés, ni en bé ni 
en mal, de la Constitució, i els exho1tava a l'observança, a no sortir del con-

14. APCC., Actas Capitulars, /V, p. 420. 
l~ . APCC. , 13- 2-24, 01mpendio, y re11istm .. ,p. 124. 
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-----vent sense necessitat i a no parlar del tema en la predicació16. '------.._ 
A les mateixes comunitats hi havia frares que acceptaven el liberalisme, i ~ 

això provacava enfrontaments en la comunitat. A Tarragona sabem que hi 
havia alguns que simpatitzaven amb el sistema, àdhuc un d'ells participava en 
les tertúlies patriòtiques. És el cas del pare Josep de Falset que era un home 
molt ben considerat pels tertulians17. Cal dir que els caputxins de tendència 
liberal eren més aviat uns caps calents, com veurem en parlar dels secularit-
zats. 

Supressió del convent caputxí de Tarragona 

La situació política s'enterbolí arreu quan van desaparèixer del govern els 
liberals moderats l'agost de 182218. Cal dir que la ciutat cie Tarragona va tenir 
un alcalde que procurà mantenir a ratlla els exaltats. L'alcalde al qual ens refe-

16. APCC., Actas Capltu/a1·es IV, p. 421: ... Las críticas occurrencic~~ del dia exigen imperiosa
mente de todos /us Religiosos la mas puntual ohsemancia de sus ohli¡;aciones. un p()/1e irreprensi
ble, y ed!fiwnte, un total desprendimento de tudo lo humano y dl' todas las 11i11udes . 
.. exhorto por las entrañas de}esucristo ú toc/us. que escusen, en quan/o les sea pusihle las salic/as 

del convento sin necesidad; y a excepciun de los Limosneros, sean siempre el/as con un 
Cmnpañero no separandose ni un instante de l'i: Que eviten del todo bah/ur erm sep,lares de los 
ac;ontecimientos del dia. Rn los Sermones, no se expresen en cosa los Predicadores sohre dichas 
occurrencias, procuram/o solo la sant!ficacion de/~~ a/me~» .. 
r.'ncargo l'ncarecidamente a los Superiores que no dispensen ja mas las dos horas de oracion pres
critas por ntr~~. leyes. 
Pmhihimos tambien el abuso intmducido en algunos con11entos de /euantar el silencio en el 
Refectorio .. . 

17. Arxiu Histc'>ric Arquebisbat Tarragona (AHAT.) , Autu~ 1" lmtan.cia . Asuntos criminales. 
1824-1834. Contra Antonio Mitjans. Organista de T. n. 21. En aquest lligall sobre el procés con
tra l'organista cie la catedral hem trobat alguns exemplars del Correo Politicu y Mercantil de 
Tarragona, en els quals hi ha alguna referència sobre la persona del pare Josep de Falset. En el 
número 7 del dimarts dia 22 de gener de 1822 diu: Hl VP.M. José de Falcet, Capucbino, maravi
llosamente, y con citaciones de hechu, hizo 11er la naturnl lihertad del hombre; las in.quietudes de 
quese han valido in:flnitos Políticos, Emperadores, Reyes, y Señores. para pe11ubarla pur todos los 
medios mas infames. y por cuyo objeto se estableciri el iniquo trihunal de la Jnquisicion: Que la 
actual epoca es la mas critica para perdera c(fianzar esta sagrada lihe1tad, y exo111í a la 1.micín, y 
que dehiamos perecer antes que permitir quefuesen hol/ados en lo mas mínimo nuestros derecbos, 
y las Patria~ Leyes. No hay expresiones para demostrar el caracterfranco, lihre, y la energia de ese 
Reli¡;i"su, que hace honor a su patria y cí su e/ase¡ o¡a/a todos se crmuencieran y si¡;uiemn su 
ejemplo.1 ... Se advie11e que el ;l1eues 24 habrcí tert11/ia patriritica a las cinw y media de la tarde, y 
ocuparem la tribuna e/V.P.M.Jusé de Falcet y el reuerendo D. Anto11io Ml(ians. 

18. CASTELi.<;. Jost MANllEI .. Lcl~ Cfü1ciaciones reli¡;iosas en la ¡:.~,pm1a contentp"ritn.ea. Un estu
diojwidiw-administratiw. 1757-1975. Madrid, 1973. pp. 86-118. 
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rim era en Josep Ignasi d'Alemany i CarboneU19. 
Les comunitats de religiosos que encara restaven obertes a Tarragona van 

començar a tenir problemes precisament després del mes d 'agost de 1822. 
Però les coses van començar a anar mal ciades quan Ja Diputació va decidir 
abolir els convents de caputxins i cie carmelites descalços. L'argument legal 
era que ambdós convents no reunien el suficient nombre cie religiosos orde
nats in sacris, segons la llei del 25 d'octubre de 1820. S'envià la notificació al 
vicari general: 

Diputación de Tarragona= Detenidamente eneterada esta Diputación del q(i
cio de VS. de 11 del actual relativa a la supresión de los Conven.tos de esta 
Cap_l. que tan necesaria estiman el Gohernador Militar y Ayuntamiento 
Cons tit . 
.. . ha acordada en sesión de hoy man((estar a Vº S. que no teniendo los 
Conven.tos del Carmen y Capuchinos el numero prevenido por la ley dehen ser 
desde luego suprimidos venciendo todos los ohstaculos que se opongan al 
dehido estahlecimiento de las Pan·oquias. 

Dios... 
18 de Enero de 1823 
]acoho Gil de Avalle President<il-º. 

L'enclem.à, dia 19, Gil cie Avalle envià una notificació als membres del con
sistori municipal en la qual els convocava a una reunió conjunta amb els res
ponsables del govern cie la diòcesi. Aquesta reunió tindria lloc el dia 20: 

]acoho Gil de Avalle Presidente: 
Para q_e VSS. puedan con mas acierto tratar del arreglo de Parroquias de 

esta Capital y puerto, en la reunion que dehe tener al €!f'ecto a las diez del dia 
de mañana con los Vicarios Grates. y Eccos. de este Arzohispado .. . 

Tarragona 19 de Enero de 1823 
]acoho Gil de Avafl<il-1. 

La reunió no tenia altra finalitat que forçar la supressió dels convents i 
l'erecció de les noves parròquies. Cosa que s'havia cie fer cie la manera 
següent: 

19. Cou. 1 ALENTOU N, M1c¿1 1E1., l·l primer alcalde constitucional de Tarrap,ona: Josep lp,nasi 
dAlemany. Tarragona, 1988. 

20. AMT .. Actes Municipals 1823, l, senyal 57. 
21. íhid. 
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PEHE CAHDONA 8 

Els vicarios generales assistiren a la reunió, però la seva respostà va ser 
que no tenien ordres expresses del govern, perquè aquesta qüestió encara 
s'estava discutint23. No hi va haver res a fer, tot estava decidit i legalitzat. 

Jacobo Gil de Avalle era el cap polític de Tarragona, el qual va absorbir 
moltes de les facultats de l'alcalde, cosa que va impedir l'acció moderadora de 
l'alcalde Alemany. A més, Jacobo Gil va ser fundador d'una de les tertúlies 
liberals de la ciutat24. 
- Els caputxins degueren abandonar el convent a començaments del mes de 

febrer de 1823. Deduïm que va ser per aquestes dates, perquè, el llibre d'actes 
municipal, el 10 de febrer assenyala: 

Se ha hecho presente un oficio de los Regidores Ge.fes de los Barrios y una 
representacion de los Obreros que han sida nomhrados pidiendo que se supli
que al Govierno se asigne para dba . Parroquia a la Iglesia, Convento y Huerto, 
y patia o terrena agregada al Convento de Capucbinos, que se pida a los 
Vicarios Generales vasos sagrados y demas utensilios pertenecientes al cuito, y 
que reconozcan a dicbos ohreros; cuyo oficio, anuncio y representacion van 
liados en esta se(146)ñal. 
Sesion 10 defeh2 1823 se(146)ñal 
Como Ge.fes de estos barrios, y en consequencia del encargo de VS., hicimos 
unidos al Cura Don Antonio Torra el dia 3 de este mes el exorto a los parro
quianos de la Iglesia del Puerto de que acompañamos un exemplar impresa; y 
hahiendose verificada ayer la junta parroquial fueron nomhrados para obre
ros ... 

Dios ... 
10 defeh 2 1823 

22. Jhid. 
23. AMT., Actes Municipals 1823, l, sessió 20 de gener, f. 31 r. 
24. Rehus Gestis, f. 211 v.: t:n lo dia 28 de Nouemh1·e en la Aula del ¡.~,tudi dita de lo teatro a 

cerca de las sinch de la tarde assistint lo Sr. Gefe Politich D . .facoho Gil de Aval/e, lo General 
Intendent, Individuos de la Diputaci<i Pmvincial etc. l/f!Rí un pmyecte de reglmnent lo ctutada 
Francisco Rodríguez Vega, que fuu aprovat enterament per los socios. f.'n seguida per aclamar 
.fiiren nombrats Iu .fe.fe Pulitich per primer conservador del Ordre; per segon D. Florentino de 
Arizcun, per zeladors: D. Joan A/dama, y D. Joan Navarro thesorer, D. Francisco Jxart y Pi, 
Secretaris de Ihañ.ez; per la comL,si<í de censura D . .facobo Gil de Aval/e y D. Francisco Rodríguez 
f. . .]y queda instalada la Temlia. 

25. AMT., Actes Municipals 1823, l, ff. 69r.-70 v. 
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25 

La idea del govern era anar suprimint totes les cases cie regulars, buscant 
un motiu legal. En la sessió del 26 del febrer de 1823 es manifestà alegria 
perquè ja no hi havia cap convent a la ciutat de Tarragona: 

Session 26 de Feh 2 1823 se (208)ñal 
Señor= El Ayuntam_to [. .. } dice que suprimidos como quedan con grandes 
ventajas para la pública seguridad y felicidad los siete conventos de regula
res ... 
. . . La Iglesia de los capuchinos, con todo quanta contiene puede asegurarse 
que es propiedad de los parroquianos, como ya les servia para muchasfuncio
nes parroquiales por ser la unica !gla . que hay en la pohlacion del Puerto ... 26. 

L'edifici, convent i església, no sols va servir per al culte :, també hi va 
haver aquarterada la tropa27. L'església s'hagué de restaurar atès el seu mal 
estat, concretament de la volta, que amenaçava d'enfonsar-se28. 

Com a titular cie la nova parròquia, la gent del barri cie mar van demanar 
que els titulars fossin sant Pere i sant Pau, cosa a la qual el vicari general va 
accedir. Concedí el títol el 16 de març de 182329. 

Barraquer, quan parla de l'expulsió dels caputxins l'any 1823, també dóna 
com a mes de la sortida el febrer, sense especificar el dia exacte: 

Cortas noticias del Convento de Capuchinos de Tarragona pude alcanzar, 
pera harto decisivas para comprender la suerte experimentada por aquella 
Comunidad. El decreto de 16 de mayo la respectó, pera no las .furias 
Constitucionales.= Durante este= (febrero de 1823), escrihe un contempora
neo de los hechos, =embarcaran los .frailes de Tarragona: hicieron marchar a 
d~/erentes destinos 22 entre canónigos y prehendados de la Iglesia de 
Lérida ... 30. 

26. Ihid. , senyal 146. 
27. AMT. , Actes Municipals 1823, 11, f. 224 r. 

28. Ihid., f. 119 r. 
29. Ihid., 
30. BAnHAQl lEH v HovmALTA, CAYETANO, Los religiw;us en Catt1luña durante !t1 primera mitad 

del siglo XIX, vol. I, pp. 352-353. Nosaltres no hem trobat, per ara, cap document que aclareixi el 
que afirma Barraquer sobre l'embarcament de frares i altres clergues. Pel que respecta a aquesta 
qüestió. hem consultat l'Arxiu Històric del Port de Tarragona, el registre d 'entrades i sortides de 
vaixells. sen~e cap fruit. 
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Els secularitzats 

A la diòcesi de Tarragona hi havia dos convents de caputxins: el de Valls, 
que entrava en la llei de supressió de 17 del maig de 1821, i el de Tarragona. 
D'un total de quaranta-set religiosos secularitzats, de tots els ordes que tenien 
cases a la diòcesi, deu eren caputxins, i d'aquests deu dos se secularitzaren a 
Lleida31 . 

No entrem a esbrinar les causes de la secularització, però sí que volem dir 
alguna cosa sobre la conducta d'aquests religiosos que no era gens exemplar. 
N'exposem tres exemples: 

Barenys. D. Gabriel Ex-Capuchino, este en la pasada epoca segun se ha 
dicho llevaba por las calles de Tarragona la cinta de Viva la Constitucion, y el 
no lo negó quando se lo afearan , con todo desde que reside en Maspujols en 
nada se te ha observada de reprensible. 
De Falcet. Fr. josé ex-Capuchino; predicando un dia ponderandolas virtudes 
de San Bernarda Calvó; y lo mucho que se habian relaxada los Monges siendo 
unos verdaderos holgazanes, y que de nada servian, dUo que era muy acerta
do quanta habian decretada las Cortes para la supresion de Monasterios. 
Nota Bene. El citada P. josé de Falcet ha sida el heresiarca de los !ibera/es, se 
dexó ver en las tertulias patrióticas tratando de los negocios Ecclesiasticos, con 
un ayre de Calvinista; y de esta podran informar bien algunos estudiantes de 
Teologia en aquellos afios de desgracias, que se atrevian a meterse entre los 
Tertulianos, con el solo o~jeto de saher los grandes disparates que salian de 
aquellos célehres oradores. En el Colegio Tridentina de esta Ciudad tambien 
pueden dar huena leccion de tal Tunante. Estuvo (basta que los franceses 
entraran en Tarragona) siempre constante en sus maximas; y permanente en 
dha . Ciudad. 
Monguió .- D. Pedra Martir Ex-Capuchino hermano del arriba dho . vino a 
Tarragona despues de haher llevada presos a Barcelona a los Capuchinos de 
Manresa de donde era Conventual. Sirvió tambien de Coadjutor como el otra. 
Observaha mas retiro que D. Ramon, en todo lo derna_~ seguia sus huella.~, era 
una verdadera copia de su hermana32. 

Alguns dels secularitzats intentaren retornar al convent, però se'ls exigia fer 
de nou el noviciat i perdien totes les prerrogatives. Aquesta perspectiva va fer 

31. AHAT., Capsa Bisbe Creus, l , (1823-1825); Echavone, I, li, (1826-1854): Lísta de los 
r:cc/esiastiws Constituciune1/es contenidos en este quaderno. Aquesta llista consta de 22 folis , i les 
complementa amb una altra on consten els noms dels secularitzats als quals s'ha passat la notifi
cació per a fer exercicis espirituals , en cas que demanessin de ser admesos com a preveres dio
cesans . 

32. AHAT., Capsa bisbe Creus , l, (1823-1825) , Lista de los r:cclesiasticos ... 
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que molts fessin marxa enrere. Els sacerdots tenien la sortida de poder incar
dinar-se en una diòcesi, però abans havien de fer una temporada d'exercicis 
espirituals en un convent que no fos del mateix orde. Si l'informe del supe
rior del convent on havia practicat exercicis era positiu, ho notificava al bisbat 
i se li donaven llicències: · 

Barenys. D. josé ex-Capucbino dia 24 de setiembre un oficio para que pase 
luego a los Carmelitas Descalzos para bacer exercícíos e1;pírituales basta nues
tro aviso. Con la mísma .fha. se avísó al P. Prior de dicbo convento que te de 
quinze dias de ejercicios, y sí juzga que baya aprovecbado podra permítir que 
celebre los dos o tres dias ultimos, quedando de1;pues en el mísmo convento 
basta nuestro aviso33. 

El pare Josep va començar els exercicis el 13 d'octubre i va fer els quinze 
dies que li van manar. Del seu germà Gabriel també sabem que va fer exer
cicis a Escornalbou durant vint clies34. Dels altres caputxins secularitzats no 
tenim referència si s'integraren o no a l'arquebisbat cie Tarragona. 

Recuperació del convent 

Amb l'entrada dels cent mil Fills cie Sant Lluís va acabar el Trienni liberal. 
Per als regulars era el retorn a la llibertat. El 7 cie novembre de 1823 la plaça 

·cie Tarragona es lliurà, sense lluita, als francesos. Els frares ja podien retornar 
i reemprendre la vida comunitària. Però tot no va ser tan ràpid: una cosa era 
reunir-se en els convents i una altra recuperar el pols normal cie la vida. De 
fet, durant el Trienni no hi ha va haver cap capítol, tampoc no se'n podien 
celebrar per raó de la legislació . El primer capítol que se celebrà va ser el 28 
de maig de 1824 al convent cie Sarrià, i era pròpiament una congregació capi
tular. En ella es van confirmar els guardians. El cie Tarragona va ser el pare 

33. Ihid., Nota de los o//cios que se han pasado a 11arios Hu;/esü~çficos para hacer eRenicios 
espirituales. 1824. 

34. Jhid., Nota de /us uficios .. : Barenys. D. Gabriel ex Capuchino dia 30 deli'! mismo mes 
(octuhre) se o/lci<í para t¡ue pase al citat/o Seminario de fawmalhou a hacer ueinte dias de eRer
cicios espirituales con las mis mas preuenciones que a los dos anteriores (havia de presentar la cer
tificació de l pare guardi;'1). 
Con la mismafecha se ha o//ciado al Padre Guardian del citado Seminario de facornalhou para 
que dé los egercicios espirituales del mudo dicho y si conoce que bayan apmuechado les permita 
celebrar los 2 cí 3 dias u/timus de los dbos. egercicios y dam ct11L\'U al.fin de e/los de su conducta y 
del ccmcepto que haya.formado y esperanz as que wnciha, asimismo auisarú si han comparecido 
e/entro de ocbo o diez dias. 
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Valerià, que és el que havia estat deposat pels constitucionals. El capítol pro
vincial pròpiament dit es va celebrar el 19 de novembre del mateix any, i fou 
elegit com a nou guardià de Tarragona el pare Maurici de Barcelona35. 

Quan es reemprengué la vida a sant Fructuós? No podem precisar amb 
seguretat la data. Pensem que devia ser cap a finals de novembre. Calia, en 
primer lloc, recuperar legalment el convent, després fer-hi obres i equipar-lo 
de bell nou, car molts dels utensilis havien estat subhastats o bé expoliats. 

Suposem que a començaments de desembre ja hi devia haver alguns frares 
reunits, ja que el dia 15 de desembre el pare guardià va recuperar el costum 
de recórrer a l'Ajuntament demanant l'almoina diària de la carn: 

Ultimamente lehida una presentacion del Padre Guardian de los Capuchinos, 
en que se pide subsidio de una libra de carne que antiguamente se te daba 
diaria. Se ha acordada que se tenga presenta en la tabla cjel arriendo de car
nes36. 

Indubtablement que el Trienni va ser un temps ben ingrat per als religio
sos: els havia quedat una aversió contra els constitucionals, cosa que manifes
taven de manera ben clara en la predicació. Aquest era un sentiment comú en 
tots els convents. El pare provincial, Manuel de La Nou, va adreçar a tots els 
convents una circular exhortant al perdó i a la pau, que era la imatge que els 
caputxins havien de recuperar i mostrar37. 

35. APCC., A-l-l 'i, Actas Capitulares, JV, p. 435. 
36. AMT., Actes Municipals 1823, IV, f. 36 v. 
37. APCC., A-1-15, Acta.,· Capitulares, IV, pp. 424-434. L.a circular portava data de 24 de 

març de 1824. 
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