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 Més enllà del priorat d’Escaladei estricte i de la comarca del Priorat actual, l’àrea 

d’influència del monestir s’estenia per bona part de la Catalunya Nova, des de Lleida a 

Tarragona i fins a Barcelona. 

Però allà on la relació va ser especialment intensa va ser amb el Camp de Tarragona. 

Perquè en aquest cas la influència d’Escaladei anava molt més enllà i no només en 

l’àmbit religiós, sinó també en l’àmbit del poder senyorial: la lleuda, per exemple, era 

en bona mesura en mans dels cartoixans. 

 

Un document reial de 1514 concreta els llocs on el monestir la cobrava: Tarragona, 

Valls, Cambrils, Reus, Constantí, Vila-seca, Mont-roig, Riudoms, el terme de 

Vilagrassa i altres llocs més que no especifica, és a dir, a tot arreu del Camp.  

 

També hi tenia drets sobre les aigües, els forns, els molins, les escrivanies o fins en la 

compra del peix. I a més eren uns importants censualistes. 

 

Vegem-ho en el cas concret de Reus, on la relació va ser intensa i continuada durant 

segles, una relació, però, que per part d’Escaladei sovint era de poder senyorial 

mentre que per part de Reus sovint era d’enfrontament. 

 

En parlar d’Escaladei, com a monestir cartoixà que era, en primer lloc cal tenir en 

compte l’aspecte religiós. La seva actuació piadosa cap als necessitats és prou 

coneguda. Escaladei ajudà Reus en moments difícils. A Reus i a tothom. 

 

Per altra banda, a Reus no hi mancaren les vocacions i alguns reusencs hi 

professaren, dels quals se’n coneixen tres que hi destacaren per la seva vida virtuosa. 

Van ser els pares Antoni Miralles, Pere Cases i Pere Bellveí, tots tres hi van perseverar 
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cap als segles XVI i XVII. En ser pares destacats, la seva vida i obra va ser recollida en 

els panegírics que foren compilats al segle XVII pel canonge Josep Valls i, a Reus, al 

voltant del 1800, foren recollits per l’arxiver Celdoni Vilà i pel frare franciscà Josep 

Rius. Vegem-los breument. 

Dom Antoni Miralles professà primerament al monestir de Montalegre, al Maresme, el 

1520 i més tard ho féu a Escaladei. Arreu se’l recordava com un model d’exemplaritat i 

es diu que era reconegut així, no només pels dos monestirs, sinó també pel conjunt de 

l’orde. Morí el 1586, després de 66 anys a la religió. Com a anècdota se’n destaca que 

el seu naixement, la professió, la primera missa i la mort, coincidiren en la diada de 

sant Antoni Abat. 

Dom Pere Cases professà a Escaladei el 1596. Va ser tingut també com un exemple 

de virtuts i de mortificació. La seva estada al monestir va ser bastant més curta, ja que 

va morir el 1617, quan hi portava 21 anys. 

Finalment dom Pere Bellveí, que va prendre l’hàbit a Escaladei el 1522. Es diu d’ell 

que era un «subjecte d’insigne literatura», és a dir, un savi, que canvià la ciència pel 

claustre i la solitud cartoixana. No es diu quina ciència va conrear, només que els seus 

amplis coneixements i la seva virtut el feren destacar i que per això fou elegit prior del 

monestir de Las Fuentes, a l’Aragó, on va morir exercint el càrrec, el 1549, després de 

27 anys a la religió. 

La primera vegada que trobem Reus relacionat documentalment amb Escaladei és 

l’any 1374, tot i que la relació havia de ser bastant anterior a aquesta data, i qui sap si 

va ser (a banda dels aspectes pròpiament religiosos) a causa de l’adquisició d’alguna 

casa. A Tarragona en tenia almenys des del 1233 o a Lleida, almenys des de cap al 

1270. A Reus, la primera notícia que es coneix sobre la propietat d’una casa és del 

1413, tot i que l’adquisició era anterior. Només se sap que en aquest any hi van 

establir un veí, Pere Forès, mercès un contracte emfitèutic i amb un cens de cinc sous 

a pagar anualment per la diada de sant Miquel. 

 

A més d’aquesta i segurament d’altres cases a Reus, els cartoixans hi van tenir una 

casa pròpia, per al seu ús, i que es coneixia com la «casa dels frares», de la qual per 

ara no he trobat el moment de l’adquisició. 

 

La casa, que lluïa l’escut d’Escaladei a la clau d’arc de l’entrada, era al raval de Sant 

Pere, prop de l’hospital, i arribà ruïnosa fins cap a la darreria del segle XX, quan fou 

enderrocada. 
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Una efemèride que hom ha recordat d’aquesta casa, és que durant disset dies de 

novembre de 1821 va servir de residència a Rafael de Riego, el militar que el 1820 

s’havia alçat, proclamant de nou la Constitució de 1812 i instaurant el Trienni Liberal. 

Es diu que aquest personatge va ser molt ben rebut a Reus, i que des del balcó de la 

casa dels frares va fer alguns discursos, com també en va fer des del balcó de 

l’Ajuntament. 

 

Tornem a la primera data coneguda, el 1374, el 7 de desembre. És la data del primer 

censal del qual se’n té notícia que Escaladei comprà a la universitat de Reus. 
L’ús dels censals es va generalitzar cap a mitjan segle XIV i Escaladei aviat els va 

emprar com una forma d’aconseguir ingressos per mitjà d’una renda fixa anual. Així, se 

sap que el 1340 ja en tenia un a Saidí, a l’Aragó, d’un capital de 5.000 sous i una 

renda de 500 sous anuals. I a poc a poc en molts altres llocs del país, almenys a una 

seixantena llarga de poblacions. 
 

A mitjan segle XIV, la universitat de Reus anava cobrint les necessitats de diners 

mercès a préstecs que eren retornats amb interessos al cap de poc temps, però el 

1374 es van trobar amb una despesa molt important que els obligà a crear un censal 

de 7.000 sous que va comprar Escaladei. No era el primer censal que Reus feia aquell 

any. Pocs mesos abans n’havia fet un per cobrir les despeses de la muralla que 

s’estava construint i és possible que aquest que comprà Escaladei hi estigués també 

relacionat, tot i que el document no ho especifica. Reus es comprometia a donar a 

Escaladei anualment un cens de 175 quartans d’oli. 
 

El 1375 hi ha el primer plet conegut entre Escaladei i Reus. Es va celebrar a la cúria 

del veguer de Tarragona, i va ser a causa d’un censal de 5.100 sous que va ser 

guanyat pel monestir i pel qual Reus hauria de lliurar anualment una pensió de 143 

lliures de cera i 25 quartans d’oli. 
Podem pensar, doncs, a partir d’aquestes notícies, que cap a les darreries del segle 

XIV la lluminària dels altars d’Escaladei, si més no en part, es pagava amb les pensions 

dels censals reusencs. 
El 1391 la universitat de Reus pagava a Escaladei 1.700 sous de pensió per la diada 

de sant Marc, uns diners que els reusencs anaven a lliurar directament al monestir. 
De fet, el creditor més important que aleshores tenia Reus era Escaladei, que el 1411 

hi tenia invertit un capital de 29.000 sous, pels quals el municipi pagava 1.455 sous de 

pensió anual. L’augment del capital entre 1374 i 1411 mostra com durant aquests anys 

Reus va haver de crear nous censals i que alguns dels quals també comprà Escaladei. 
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Les pensions, ja cap a finals del segle XIV, representaven una càrrega molt important 

per als municipis que no sempre estaven en condicions d’afrontar, de manera que per 

poder-les pagar, o per poder eliminar els censals, es veien obligats a crear-ne de nous, 

una situació de la qual era ben difícil de sortir-se’n i que va seguir generant plets, com 

ara el 1686, que Reus va ser condemnat a seguir lliurant una pensió de 1.000 sous 

anuals a Escaladei, en aquest cas a pagar el dia de la Santa Creu de maig. 
De manera que la creació de nous censals continuà i Escaladei seguí comprant-ne, 

com ara el que tenim documentat el 1514, quan Escaladei en comprà un a Reus per 

10.200 sous i una pensió anual de 400 sous. 
Reus doncs, econòmicament, era ben lligat a Escaladei a causa dels censals morts, un 

deute normalment en augment i difícil de redimir. 
Ara bé, la causa de l’enfrontament que podríem definir com a secular entre Reus i 

Escaladei va ser a causa del cobrament de la lleuda. 

La lleuda era una imposició sobre el pas i la venda de les mercaderies, una imposició 

que Escaladei va adquirir el 1370, un moment en què ja era un impost ben impopular. 

És per això que els cartoixans, tot i el respecte que inspiraven al poble, des dels 

primers moments es van trobar en dificultats pel seu cobrament, la qual cosa obligà el 

rei Martí l’Humà el 1408 a publicar una crida per la qual sabem que els mercaders, per 

estalviar-se l’impost, feien les seves transaccions fora de les poblacions per burlar el 

control dels lleudaris (o recaptadors de la lleuda). El rei anunciava una forta multa pels 

infractors. 

 

Cap a finals del segle XV trobem més notícies de fraus i de plets per aquesta mateixa 

causa, i és que tothom intentava evitar-ne el pagament. Però és que, en sentit contrari, 

també existia el frau, l’abús d’ampliar arbitràriament l’impost a productes, o bé a 

situacions, on no hi havia el costum de gravar-los. 

I aquesta doble situació es va plantejar en un llarg plet a la Reial Audiència, a 

Barcelona, entre Escaladei i el Capítol de Tarragona per una part, i Reus i els seus 

«adherents» (probablement els altres pobles del Camp) per l’altra. 

El 1482, el plet ja feia algun temps que es portava, i sembla que llavors amenaçava en 

complicar-se més, ja que el 10 d’agost un representant de cartoixa i un del Capítol de 

Tarragona es presentaren a Reus per evitar, deien, que «de plet no isquen més plets». 

Per tant, l’afer es devia haver complicat molt. 

Per requeriment d’Escaladei, el gener de 1483 es féu una enquesta a Tarragona entre 

alguns dels antics lleudaris i van respondre un llarg qüestionari de 27 preguntes sobre 

on es cobrava la lleuda i què sabien del frau comès pels de Reus. 
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Pel que fa a l’àmbit de l’impost, tots els testimonis afirmaren que prenien la lleuda des 

del cap de Rifà, prop de Cambrils anant cap a Tortosa, fins a Tamarit i concretaven els 

llocs: «el port i el terme de Tarragona, la vila i el terme de Cambrils, el port i el terme 

de Salou». 

Els ports de Cambrils i de Tarragona tenien el seu propi lleudari, en canvi, Salou era un 

lloc deshabitat i, per tant, sense el seu control directe. D’aquí que Escaladei intentés 

impedir que s’utilitzés la seva platja per al desembarcament de mercaderies, com és el 

cas de 1520, que s’hi prohibí l’embarcament i desembarcament de mercaderies sense 

comptar amb la seva llicència. O el 1525, que el monestir va rebre la confirmació del 

rei d’una sèrie de privilegis per impedir el tràfic pel port de Salou. És a dir, el gran 

enemic del port de Salou, tret de la ciutat de Tarragona, va ser el monestir d’Escaladei. 

Quan un vaixell descarregava a Salou, si la notícia arribava a orella dels lleudaris, s’hi 

presentaven a exigir l’impost. Però la gent feia el possible perquè no ho sabessin. I 

aquesta era la principal acusació contra els de Reus. El novembre de 1484, la Reial 

Audiència va dictar sentència contra els de Reus. 

Però més endavant, el 1493, van ser els de Reus els qui acusaven, dient que ells 

respectaven l’impost, però que als darrers anys s’havia tornat arbitrari i, per això, ells 

també aportaven els seus testimonis. 

Els testimonis reusencs són ben diferents dels tarragonins d’uns anys abans, perquè 

remarcaren la qüestió dels abusos portats a terme durant anys, uns abusos que 

atribuïen a la gestió de l’impost que feien conjuntament un canonge de la catedral i un 

frare d’Escaladei. 

Els testimonis afirmaren que, com el canonge i el frare no trobaven ningú que volgués 

ser lleudari, en van aconseguir prometent-los la meitat de tot el que recaptessin, amb 

la qual cosa, cara el seu lucre personal, els animaven a tenir un control estricte. I per 

saber què havien d’exigir en cada cas, els donaven una llibreta on s’indicava cada 

producte i el seu import. 

Els mercaders, si a l’hora de pagar no hi estaven d’acord, ho discutien amb els 

lleudaris i els reclamaven que mostressin aquesta llibreta i llavors, de vegades, es 

trobaven que la llibreta no esmentava allò que exigien els lleudaris. Si era així, els 

mercaders no volien pagar. 

Però això sembla que tenia una solució ben fàcil. El lleudari corria cap al canonge i el 

frare i aquests ho afegien a la llibreta i així ja els podia exigir el pagament. 

Un dels testimonis deia que el frare, en tornar la llibreta al lleudari, li va dir: «anau-vos-

ne que ja·y trobareu recapte de totes les coses e no cureu sinó de fer pagar a tots e 

plegar vostra leuda totes coses generalment, que de totes coses han a pagar». 
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Pels lleudaris a més, era indiferent si els productes que tenien els mercaders eren per 

vendre o només eren de pas. En tots els casos exigien el pagament. 

 

El 3 de febrer de 1493, els de Reus presentaren un memorial a la Reial Audiència 

contenint els punts bàsics de la seva defensa, que es poden resumir en un: La lleuda 

que s’havia de pagar era sobre el comerç, és a dir, sobre els productes que es venien, 

i no sobre el passatge, o mercaderies que no es venien o que només eren de pas. I 

concloïen que si a Reus s’exigia una altra lleuda que no fos la de comerç, només es 

podia exigir per abús i no per cap títol ni concessió reial i que era obra del canonge i el 

frare, per la qual cosa, deien, s’exigia sense cap títol legítim i que no s’havia d’exigir 

més. 

Però no se’n van sortir, van perdre el plet i la vila, per sentència, va ser obligada a 

pagar 50 sous anuals, pagadors per la diada de sant Miquel de setembre, en concepte 

de la lleuda de passatge del port de Salou. 

El prior d’Escaladei va pregar al rei la concessió d’un nou privilegi sobre la lleuda i el 

rei, el 18 de febrer de 1514, el va concedir tot confirmant els privilegis anteriors i 

millorant-los. 

De vegades s’aconseguia descarregar a Salou i portar a Reus el producte i vendre’l 

evitant el control dels lleudaris, com quan, un mercader va introduir a la vila 32 botes 

d’arengades. En descobrir-ho, però, en van exigir el pagament. Potser va ser en 

aquest moment quan, el 1525, s’informà a Reus d’un privilegi que tenia Escaladei pel 

qual es prohibia descarregar pesca salada al port de Salou. 

Els problemes dels cartoixans per al cobrament de la lleuda, però, no acabarien pas 

aquí, sinó que les seves exigències continuaren topant amb Reus (i altres llocs) i 

generant plets, com el 1536, quan per una altra sentència, es declarà novament que 

Reus havia de pagar la lleuda. El rei encara hagué de confirmar els privilegis 

d’Escaladei almenys el 1542 i el 1547. 

 

A més de la lleuda, com ja s’ha assenyalat, Escaladei tenia drets, entre altres, sobre 

els molins, els forns i les aigües del Camp de Tarragona. 

El 1637 hi hagué un plet entre Reus i Escaladei per les aigües de Mascalbó per les 

quals Reus pagava de cens 4 quarteres d’ordi. Escaladei considerava que era un cens 

emfitèutic, però Reus deia que corresponia al bovatge.  

La diferència entre el pagament d’un cens emfitèutic i el bovatge radicava en si era 

una imposició senyorial o reial i en darrer terme, qui cobrava. 

A principis de novembre, signaren finalment una concòrdia entre les dues parts per les 

aigües de Mascalbó. 
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L’any 1537 Reus va comprar un molí fariner a l’arquebisbe Guillem Dòria per 1.100 

lliures barceloneses. Era el molí de Centcelles, a Constantí. Disposar d’un molí era 

molt important en una època on el pa era un aliment bàsic.  

Però potser per comprar-lo a l’arquebisbe, sembla que no van pensar en els drets que 

hi tenia Escaladei, o no els van tenir en compte. 

Els cartoixans, que tenien drets sobre els molins del Camp de Tarragona, no 

acceptaren la venda fins que ells no cobressin una sèrie de quantitats que tenien 

pendents i que llavors exigien a la vila de Reus. No hi va haver acord. Primer es 

negocià a Tarragona amb el procurador cartoixà i després es va anar al monestir a 

parlar-ne directament amb el prior. La qüestió va passar a Roma i el 1538, per una 

butlla del papa Pau III, es nomenà l’abat de Santes Creus i el prior dels dominicans de 

Tarragona perquè arbitressin el plet que es portava sobre el molí, tot confirmant en 

aquesta butla la compra del molí per part dels reusencs i l’obligació que tenien, per 

aquesta raó, de pagar un cens anual perpetu de 55 lliures barceloneses a l’arquebisbe. 

Però també deia que calia determinar quins eren els drets que hi tenia Escaladei. 

El «Llibre Verd» de Reus, conservat a l’arxiu municipal, dedica no res menys que 77 

pàgines a aquest afer, la qual cosa avui ens permet seguir fil per randa el seu 

desenvolupament, que s’allargà fins al 1544, és a dir, durant set anys. 

La sentència confirmava la venda per 1.100 lliures, i l’obligació que tenien els reusencs 

de pagar cada any 5 lliures a la cartoixa d’Escaladei per la diada de sant Miquel de 

setembre, perquè també reconeixia que Escaladei era el senyor directe del molí. 

Confirmava el cens de 55 lliures anuals a favor de l’arquebisbe i l’obligació que tenia 

Reus del manteniment del molí. 

No va ser l’únic enfrontament amb Escaladei per la qüestió del molí. El 1688 el 

conflicte era a causa de les facilitats que Reus volia donar al cònsol d’Anglaterra per al 

probable establiment d’una fàbrica d’aiguardent. Una carta del procurador d’Escaladei 

a Reus ho deixa clar en reclamar veure els privilegis que tenia Reus «per los quals 

pretenen eximir al cònsul de Inglaterra de la pretenció de nostra casa», deia, en relació 

al molí. 

En aquesta època el país s’estava recuperant econòmicament de la davallada de la 

Guerra dels Segadors i ho feia especialment amb la producció i el comerç de 

l’aiguardent; a Reus destaca, el 1685, la instal·lació de les «Olles del Cònsol», una 

fàbrica d’aiguardent propietat del cònsol d’Anglaterra, situada entre la Riera, i el camí 

de l’Aigua Nova. L’aiguardent, des del port de Salou, s’exportava principalment a 

Anglaterra i Holanda. 
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El cònsol inicialment va pretendre instal·lar les olles a Mascalbó i més endavant devia 

estar interessat amb l’ús de les aigües del molí de Centcelles i d’aquí el nou 

enfrontament amb els interessos d’Escaladei. 

El procurador d’Escaladei, el 9 de febrer de 1688, reclamà la capbrevació del molí de 

Centcelles tot informant-nos de les dificultats per les quals estava passat Reus en 

aquell moment: 

«Encara que considero a VM prou angustiats de les calamitats corrents en nostron 

Principat, senyaladament la tocant als allotjaments segons la notícia ha corregut per 

así, no deixaré de representar-los que un dels rosechs ha restat de nostra cabrevació 

qual és lo molí que eixa vila té y posseeix per Scaladei en lo terme de Cencelles, lo 

qual no és cabrevat des de l’any 1626 ansà». 

 

Si més no, deixa clar que pels cartoixans el molí era d’Escaladei i, com era costum a 

totes les cases que eren del monestir, el 1732 hi gravaren el seu escut sobre l’entrada. 

Per solucionar-ho, la universitat de Reus es va adreçar directament al prior per 

comentar-li la pretensió que el procurador, deien, «té en las officinas del cònsol de 

Inglaterra». A Escaladei la lletra es va llegir en reunió conventual i, tractat el tema, els 

monjos van respondre amb amabilitat a la vegada que remarcaven els seus drets i 

també que recolzaven el seu procurador a Tarragona: «que esta casa desitja 

summament la continuació de tota bona e urbana correspondència entre eixa vila y 

ells; que los negocis de ayguas, molins, officinas, escrivanias, etcètera pertanyents a 

regalias en Tarragona y son Camp (de que esta Real casa goça per sos justs títols y 

privilegis reials) són propis de la obediència del procurador que té en aquella ciutat; 

que se li escriurà ho mire bé ans de molestar a V. Mag, lo que no voldrien. Y que 

consultats de nou nostres advocats, si·ls apar és duptosa per nostra part la justícia, 

sobresca y ho deixe estar, que és quant se pot dir». 

 

Reus va mantenir en funcionament el molí durant més de 300 anys, fins que el 1859 el 

va vendre. Actualment, encara es conserva l’edifici, tot i que modificat, i a Constantí 

se’l coneix com el «molí de Reus». 

Escaladei també tenia drets sobre els forns de pa i calia la seva autorització per fer un 

nou establiment. A Reus tenim un exemple documentat de 1774. 

Un aspecte totalment diferent el trobem amb l’actuació del frare Joaquim Juncosa, fill 

de Cornudella i membre d’una família de notables pintors. Formà part de l’escola de 

pintura d’Escaladei i era considerat un dels millors pintors del seu temps. 
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Fra Juncosa va deixar la major part de la seva obra a Escaladei mateix i també va 

pintar en les cartoixes de Montalegre i de Valldemossa. Dissortadament la major part 

de la seva obra s’ha perdut i les que resten només li són atribuïdes. 

En el cas de Reus va col·laborar a pintar les voltes de l’ermita de Misericòrdia. I se li 

ha volgut atribuir una altra obra, avui desapareguda: el quadre de l’Aparició que va 

presidir l’altar de l’Ajuntament fins al segle XIX. Representava a la pastoreta, envoltada 

pels consellers de la universitat de Reus, davant la Mare de Déu. 

I una darrera notícia de la relació d’Escaladei amb Reus: el vessant pietós. 

S’ha dit que Escaladei donava l’almoina als necessitats «a mans plenes», el que 

comportava una despesa important pel monestir. I ho feia en diners, però també en 

menjar, en roba... 

 

Respecte a Reus, l’arxiver municipal Andreu de Bofarull en va recollir un bon testimoni: 

El 1789 Escaladei contribuí amb 600 lliures per ajudar a la gent de Reus que patia 

gana, a causa, segons diu Andreu de Bofarull, de la «misèria horrorosa» que en aquell 

moment patia bona part de la població. Tant, que segons descriu aquest autor, el 

primer dia es presentaren 3.500 persones, totes veïnes de Reus, a cercar menjar.  

Les darreres notícies que he arreplegat entorn l’obra benèfica d’Escaladei, és una 

petició d’ajut que va fer per escrit un veí de Reus al prior d’Escaladei el març de 1833 i 

el d’una dona de Riudecanyes. Aquesta darrera lletra va ser escrita el 4 de març de 

1835. No consta si el monestir va poder atendre aquestes peticions, però tenint en 

compte la situació del moment, és possible que ja no ho pogués fer, perquè per 

Escaladei, tot es va acabar definitivament el juliol de 1835. El monestir va ser assaltat i 

destruït. 

 

Però amb tot, la relació d’Escaladei amb Reus no va acabar. Després es van 

subhastar els seus béns i Reus hi va participar. Després la relació ha continuat, no pas 

amb els monjos, ja inexistents, sinó amb la gent del priorat, amb la producció de vi, en 

el patrimoni. 

 

 


