
CRONIQUES FRANCISCANES DE CERVERA ------

RAMON BOLDÚ 1 LAS RUINAS DE MI CONVENTO 

Isidor Consul 

A 1' estudi de casa hi ha una finestra que s' aboca a la vall d'Ondara 
i 1' esguard hi cavalca fins a les ondulades intulcions de La Panadella. 
És una fondalada generosa que canvia els colors al dictat del mesos i 
passa, tot alllarg de l'any, per dos o tres moments que em semblen 
particularment esplendids. El primer arriba a finals de mar~, quan hi 
cantal' evidencia de la primavera i la ribera és una paleta de verds amb 
els ordis que escarolen i els blats que es desperten de 1' ensopiment de 
l'hivern. El segon moment s'alia ambla calda de juliol que vesteix el 
paisatge ambla severitat estiuenca que dóna el groc morent dels rostolls; 
inclemencies d'un país eixut que harmonitzen bé amb l'anima més 
espiritual de la Segarra. El tercer moment té els grisos compactes de 
l'hivern i fins un aire de misteri espectral quan, en dies de boira, la 
conca desapareix sota el mantell de cotó de la brufada. 

Tot l'any és una geografía que, abans d'arribar a l'estudi, passa 
llepant les restes del convent de Sant Francesc que fa frontera entre les 
darreres cases i 1' es tesa dels primers conreus. L' observo des de la pers
pectiva de viure arrecerat a l'ombra del campanar de Santa Maria i, en 
la distancia, l'edifici conserva la tra~a d'un antic esplendor. Ningú no 
diria que els claustres i cel·les han estat reconvertits en espais de granja, 
ni que els cavallons d'hortalisses, santificats perla proximitat cenobial, 
arriben a tocar mateix de la porta de l'església. El convent fou 
desamortitzat 1' any 1835 i els frares van ha ver d' abandonar-lo. Algú el 
devia comprar i li ha tocat de fer, amb el pas del temps, tots els papers 
de 1' auca. Fins sembla que aixopluga una teuleria si cal jutjar la funció 
de la xemeneia que treu el nas rere les parets de 1' església. 
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Són restes que encara parlen de la for~a de Cervera dins de la historia 
franciscana i la tradició apunta que aquest convent fou un dels cinc 
fundats, en terra catalana, pel mateix sant Francesc d' Assís, en el seu 
viatge per terres peninsulars. Els documents histories diuen altres co
ses, pero jase sap que la tradició i la llegenda mai no acaben de casar 
amb les dades de la historia. De tota manera, per apuntalar el pes i la 
importancia de Cervera en el conjunt de 1' orde franciscana a Catalunya, 
s'ha de tenir en compte que un deis prohoms del franciscanisme del 
XIX, Ramon Boldú, era cerverí, i que de la seva experiencia vital va 
sortir una de les novel·les més populars del segle passat, Las ruinas de 
mi convento. Aquesta és la cronica que miraré d'explicar. 

Quiera, Ramon Boldú? 

Fill de militar, RamonBoldú iNogués (1815-1889) nasqué aCervera 
i estudia humanitats a la Universitat fins que, a setze anys, ingressa en 
1' orde franciscana i comen~a el noviciat al convent de Sant Francesc de 
Barcelona. Els anys trenta del segle passat van ser un temps difícil per 
a les comunitats religioses, pressionades per 1' amena~a dels governs 
liberals i pel decret d' exclaustració de Mendizábal. A Barcelona, a 
més, la situació social s'havia agreujat ambles queixes dels obrers per 
l'incipient maquinisme de l'epoca, i el1833, les primeres maquines de 
vapor instal·lades per J osep Bonaplata es convertiren en el símbol d' una 
indústria que redu'ia jornals i amena~ava amb 1' atur. La fabrica fou 
cremada en els avalots revolucionaris de 1835, al mateix temps que 
cremaven els convents de la ciutat. 

El25 de juliol comen~a el saqueig i la crema de convents de Barce
lona, i un deis més tocats fou el de Sant Francesc. El centenar i escaig 
de frares que l'habitaven aconseguiren salvar-se fugint per les 
clavegueres. El convent era a tocar de les muralles de mar i, pel 
clavegueram, la comunitat va arribar estalvia -llevat del framenor Manuel 
Pallas que hi deixa la pell- a la caserna de les Drassanes. Des d' allí, 
protegits per 1' exercit regular, es traslladaren fins al castell de Montju'ic. 
Entre els religiosos fugits perles clavegueres hi ha vi a el novici Ramon 
Boldú que, com la resta de frares, hagué de triar una de les tres opcions 
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possibles: secularitzar-se, passar al clergat regular o exiliar-se. Boldú 
tria 1' exili i embarca cap a Italia on acaba els estudis i s' ordena sacerdot 
el1838. Després, fins al'any 1845, ensenyafilosofiaaFerrarai teologia 
a Bologna. Els deu anys d' estada a Italia li foren profitosos per les 
amistats que hi féu -sobretot amb Cesare Guas ti i Marcellino da Civezza
i també perque entra en contacte amb el franciscanisme més actiu i 
renovador. 

Torna a Barcelona 1' any 1845 i s' ocupa, durant vint anys, de diferents 
activitats apostoliques i propagandístiques. Les maltempsades de la 
revolució anaven de baixa i el punt de mira deis franciscans era restau
rar 1' orde a Catalunya tan aviat com fos possible. M entre no arriba va 
el moment, Ramon Boldú exercí treballs relacionats amb la docencia, 
fou penitenciari de la Catedral i censor sinodal de la diocesi. Es conver
tí, alhora, en un notori predicador i cofunda, amb Maria Anna Ravell, 
l"'Institut de Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció". L' any 1865 esdevingué Comissari Provincial deis 
franciscans i orienta, en endavant, tots els seus esfon;os a la restauració 
de l'orde. E11873 crea "Revista Franciscana" i la col·lecció editorial 
"Biblioteca Franciscana", dues eines d'infraestructura que l'ajudaren 
en la propagació d' obres de pietat, contribu"iren a la recatolització de la 
societat i nodriren les comunitats de tercerols franciscans. L' any 1877, 
finalment, va fer possible el somni de la restauració amb 1' establiment 
del convent de Villareal, a Castelló de la Plana, al qual seguiren el del 
Remei de Vic, l'any 1879, i el de Balaguer, e11881. 

És important remarcar que un deis ambits més estimats del restau
rador francisca fou elliterari. El se u no m va lligat a la direcció, traducció 
i adaptació de nombrases obres de pietat, algunes en forma de narració 
bíblica, i publica 1' obra de teatre pera infants, Santa Rosa de Viterbo. 
Comedia infantil en un acto y en verso (1878). Per aquesta afinitat i 
flaca literaria, J acint Verdaguer li dedica una de les edicions del poema 
Sant Francesc s 'hi maria. D' altra banda, sembla ciar que Ramon Boldú 
va tenir una aportació destacada, coma autor, en la trilogia narrativa 
Las Ruinas de mi convento. 
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Una novel·la d'exit i un autor que s'amaga 

La novel·la romantica Las ruinas de mi convento (1851-1858) fou 
un deis "best-sellers" del XIX i una de les obres de ficció més llegides 
del se u temps. A banda de ser tradu'ida immediatament a 1' alemany, al 
frances i a l'italia1

, cree que poden servir, coma exemple de la seva 
popularitat, aquests records d'adolescencia de Jaume Collell, recollits 
aMemories d'un noi de Vic (1908): "A dir la veritat, al principi lo que 
més m'intrigava era poder llegir la novel·la que estava aleshores de 
moda, Las Ruinas de mi convento, l'única novel·la que els capellans 
permetien llegir a la jovenalla sempre lleminera de aqueixa mena de 
literatura. A la Biblioteca Episcopal de Vic en aquell temps no cree que 
hi haguessin més novel·les que la desusdita, El Hebreo de Verona, del 
P. Bresciani i Los Misterios de las sectas secretas ( ... ). Los pocs 
exemplars de las "Ruinas" que corrien per Vic, se'ls disputaven els 
estudiants i les noies que encara anaven a costura a les Beates, id' alguna 
es deia que la seva lectura li havia fet entrar la vocació de monja. 
L' exemplar de la biblioteca tenia tanta requesta, que era precís de manar 
tanda, i aixo al P. Mariano lo disgustava bon xic. Quan jo el puguí 
arreplegar, perno perdre el torn, era ben puntual a l'hora d' obrir. Com 
hi vaig plorar, Déu meu, sobre aquelles pagines que ara no puc resistir 
ni cinc minuts! ( ... ) 1 sobretot aquells terrorífics episodis de la crema de 
convents, me dona ven estremiments de cor inefables, barrejats amb los 
prime renes sospirs de 1' adolescencia somiadora. Record o be que un dia 
tinguí grans treballs per contenir lo sentiment que em nuava el coll a 
for~a de sanglots, i vaig deixar sobre la taula un bassalet, tal com sona, 
un bassalet de llagrimes, i els fulls delllibre ne reberen no poc de les 
espurnes"2

• 

Aquesta novel·la popular, pero, fou publicada sense el no m de 1' autor 

1 En la traducció alemanya, Die Ruinen meines Klosters. Eine historiche Novelle der Neuzeit, no figura 
el nom del traductor i fou publicada a Munster (Druck und Verlag der Theissing'schen Buchhandlung, 
1852). La traducció francesa, Les ruines de mon convent. Nouvelle tirée de l'histoire contemporaine, és 
de M. Leon Bessy i fou publicada per Ch. Douniol (libraire-editeur. Imp. de Beau a Saint Germain-en
Laye. Paris, 1857). La italiana, Le Rovine del mio Convento. Storia contemporanea, és obrad' Antofilo 
Filalete i publicada a Milano, Tip. de Zaccaria Brasea, 1857. 

2 Jaume Collell, Memories d'un noi de Vic. Gazeta Montanyesa. Vic, 1908 (Pags. 87-89) 
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i el mateix succeí amb les altres dues obres que en foren continuació, 
Mi claustro, por Sor Adela (1856) i Las delicias del claustro y mis 
últimos momentos en su seno (1859). L'anonimat, mantingut en 
successives edicions fins a 1871, acomboia la trilogía amb boires de 
misteri respecte de la personalitat de 1' autor que amaga va. Per acabar
ho d' adobar, 1' editor esperonava 1' enigma amb notes pn3vies: "Muchos 
de los señores suscriptores han manifestado deseos de ver en la portada 
de esta obra el nombre de su autor. Sentimos en el alma no poder 
complacerles. Siempre que hemos probado de vencer en este punto la 
repugnancia del autor, nos responde con estas palabras: ¿Qué es un 
nombre más o menos en el numeroso catálogo de los escritores que han 
dado el suyo a la prensa? El mío está en el alfabeto y yo no soy más que 
un cadáver vivo. A muchos les es grata la abundancia de luz; a mi me 
deslumbra"3 • Quan l'any 1856 es va publicar el segon volum de la 
trilogía, Mi claustro por Sor Adela, una altra nota editorial insistía que 
"serán inútiles todos cuantos pasos se den para indagar el nombre que 
sor Adela llevó en el siglo. El mismo secreto que se guardó cuando 
fueron publicadas las memorias de fray Manuel en Las Ruinas de mi 
convento, se guardarán ahora. En vano los editores de la traducción 
alemana de Las Ruinas .. afirmaron que el original español era debido 
a la pluma de Fray Manuel de Clausans; en vano los traductores ingle
ses lo atribuyeron al señor Ortiz de la Vega, y los italianos al que fue 
revisor de la misma obra; en vano el director de un diario español 
confundió el autor con el editor de Las ruinas ... 4 

Les expectatives tornaren a créixer quan, el1858, aparegué el tercer 
volum de la serie, Las delicias del claustro y mis últimos momentos en 
su seno, amb el retoro del personatge de la primera novel·la, Fray Manuel. 
En el darrer capítol, Mi postrer momento se acerca, el narrador, sentint 
la proximitat de la mort, s' acomiada dels lectors deixant clar que la se va 
intenció és endur-se a la tomba el secret de les referencies personals: 

~Nota de l'editor Advertencias, a continuació del proleg de !'autor. Las ruinas de mi convento. Imprenta 
de Luís Tasso. Barcelona, 1851 

4 Nota de !'editor a Las Ruinas de mi convento seguidas de Mi Claustro, por Sor Adela. Imprenta de Luís 
Tasso. Barcelona, 1856. 
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"Esta es mi pluma que ya el pulso no puede más con ella. Todos mis 
pensamientos dejo aquí consignados; y por más que lo he probado, no 
he tenido fuerzas para trazar con ella el nombre, como me pedíais. 
Tengo la desgracia de creer que la impresión de los nombres es pura 
vanagloria. Si la obra es digna, llamadla obra de caridad, cuanto más 
escondida tanto más meritoria. Y si no es digna, echadla al fuego con 
nombre o sin nombre ... "5 

El nus comencya a desfer-se amb la publicació conjunta de les tres 
novel·les 1' any 1871. L' edició indica va que eren "Obras de Fernando 
Patxot"6

, s'hi adjuntava un retrat del novel·lista, la seva firma i 
1' aclariment que el pseudonim que usa va de manera més freqüent era 
el de "Ortiz de la Vega". De feia temps, aquest era el no m que circula va 
amb més insistencia per les tertúlies literaries i també la referencia 
emprada per algun deis traductors de la primera novel·la de la serie. 
Pero ara cal puntualitzar que Ferran Patxot morí sobtadament l'any 
1859 i que fins a 1' edició de 1871 els seus drets d' autor no figuraren en 
el Registre de la Propietat Literaria. Tothom, pero, s'avingué a la raó 
que Patxot no havia volgut signar per un taranna de modestia, tot i que 
sí que havia signat les obres que ell mateix havia publicat anteriorment. 
Amb motiu del seu traspas, la premsa parla d'una vida que havia estat 
un model d' austeritat i de senzillesa7

, pero és molt estrany que no 
hagués signat 1' obra de més volada entre les que va escriure i la que 1i 
havia de donar més guanys economics. Tot i aixo, el cas de 1' autoría 
queda tancat, si més no una vintena d'anys. 

' Las Ruinas de mi con vento, Mi Claustro por Sor Adela i Las delicias del claustro y mis rUtimos momen
tos en su seno (Cap. XLII de la tercera novel.la). Imprenta Ct:rvanlt:s, 1858. 

• Ferran Patxot (1812-1859), fou un escriptor prolix. d'obra extensa i molt conegut per un deis pseudonims 
que empra, Manuel Ortiz de la Vega. Nasqué a Maó, d'ascendencia santfeliuenca i passa a Sant Feliu de 
Guíxols els anys de la infantesa. Participa en la recopilació historica Las glorias nacionales. Grande 
Historia universal de todos los reinos, provincias, islas y colonias de la Monarquía española, desde los 
tiempos primitivos hasta el año 1852 (1852-54), i va escriure els vuit volums de Los héroes y las gran
dezas de la tierra .. . (1854-1856), i els deu d'Anales de España desde sus orígenes hasta el tiempo 
presente ( 1857-1859). Fou també autor d' obres dramatiques (El tejedor, 1838), de llegendes (El Matrsueto 
o las Cuevas de Montserrat, 1860) i de la guia Manual del viajero en Barcelona (1840). 

7 Joan Torrent i Fabregas ha estudiat el resso de la mort del novel·lista al treball La muerte de Fernando 
Patxot en los periódicos de la época. "Ancora" ( 1-VIII-1965) 
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1893. El testimoni de Marcellino da Civezza 

L' any 1893, el francisdt italia Marcellino da Civezza, amic de Ramon 
Boldú, es despenja amb una inesperada revelació. Aquell any havia 
publicat la traducció italiana de la segona novel·la de la trilogía, Suor 
Adele e il suo monastero 8

, i donava fe, en el proleg, d'una confessió 
que capgirava el sentit de l'autoria en la novel·la: Nell' aprile de 1877, 
arrivato a Barcellona per causa di studj, e ospitato presso il mio vene
rable confratello Padre Ramon Boldú (nome noto in tutta Spagna) 
conversando un giorno su varj argomenti, lo interrogai appunto circa il 
vero autore del libro "Le rovine del mio convento", parendomi che se 
era un francescano, come il Loning con al tri aveva affermato, importas se 
che fosse saputo. Egli sorrise alla mia domanda, e poi mi rispose: -A voi 
lo diró, purché mi promettiate di no palesarlo prima della mia morte.
Ed avendolo io rassicurato della mia segretezza, soggiunse: -11 vero 
auto re vi é qui dinanzi ... 9 

• 

La confessió del frare italia va moure un debat que encara cueja entre 
els historiadors franciscans. De la bibliografía generada destaquen les 
reflexions de Jaume Collell, "Suum cuique ". Notas sobre el autor de 
"Las ruinas de mi convento i l'estudi d' Atanasio López, ¿Quien es el 
verdadero autor de "Las Ruinas de mi convento" ?10 Les hipotesis de 
tots dos permeten arribar a consideracions enraonades que atorguen un 
grau important de protagonisme a Ramon Boldú en el procés de redacció 
de la tri logia. La seqüencia de 1' afer sembla que va anar així: 

1.- La redacció del primer manuscrit (que no s 'ha trobat) seria obra 

"Sour Adele e il suo monastero. Arturo Venturi, Editori. Firenze, 1893. 

• Marcellino da Civezza, Al corte se lettore, proleg a Suor Adele e il suo monas tero (Op. cit.). Tradueixo 
el text italia seria: "L'abril de 1877, arribat a Barcelona per mor d'uns estudis, i hostatjat vara del meu 
honorable company Ramon Boldú (borne notable a tata Espanya), parlant un día sobre temes diversos, 
vaig interrogar-lo sobre el veritable autor de "Ruines del meu convent" perque em semblava que si era un 
franciscil, tal com Lonning ho ha vi a afirmat, era importan! que fos conegut. Ell va somriure davant de la 
meva demanda i em va respondre: "A vos us ho diré, si em prometeu de no fer-ho públic abans de la meva 
mort". 1 després d'haver-li assegurat el meu secret, va ajuntar: "l'autentic autor és qui us parla". 

10 Jau me Collell, "Suum cuique ". Notas sobre el autor de "Las Ruinas de mi convento. "Revista 
Franciscana" 1916 (Pags. 284-287). Atanasia López, ¿Quien es el verdadero autor de "Las Ruinas de mi 
convento?. "Archivo Ibero Americano 1/1914 (Pags. 394-404). 
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de Ramon Boldú i es centra va en el testimoni viscut pel novici francisca, 
l'any 1835, amb motiu de la crema del convent de Sant Francesc de 
Barcelona. Rastrejant la historiad' aquest manuscrit, Jaume Collell va 
obtenir el testimoni de !'historiador Víctor Gebhardt i Coll ( 1830-1894 ), 
segons el qual havia sentir comentar di verses vegades, a l'editor Lluís 
Tasso i al seu amic Pere Puigbó, que quan va sortir la primera edició de 
Las ruinas de rní convento deien que es tractava de "lo mateix manuscrit 
que per un exclaustrat fou presentat a can Tasso per vendre' 1, qual 
correcció, puig sembla que elllenguatge era bastant incorrecte, havia 
comenc;at en Puigbó, quan de prompte fou retirat per qui es deia son 
autor (l'exclaustrat) i portat segurament a ne'n Patxot" 11 

2.-Segons el fil d' aquest testimoni, el frare exclaustrat (Ramon Boldú) 
que primer havia deixat el manuscrita Lluis Tasso, l'hauria retirat per 
a portar-lo aFerran Patxot i, en un acord de col·laboració conjunta, la 
narració testimonial fou transformada en novel·la per Ferran Patxot. A 
la collita de 1' escriptor cal atribuir una part del tramat argumental, 
l'origen mariner del protagonista i els detalls de la seva infantesa i 
adolescencia en un ambient prop del mar. També són de 1' autor els 
referents sentimentals de la novel·la: la relació d' amor platonic entre el 
protagonista i la seva cosina, després Sor Adela. Finalment, li pertany 
la unificació de criteris de llenguatge perque 1' obra semblés d' una sola 
ma. 

No se sap quina menad' amistat hi havia entre Ramon Boldú i Ferran 
Patxot. Pero, a banda d'una evident afinitat de creences religioses, cal 
considerar el detall que eren d'una edat similar -Boldú tres anys més 
jove que no pas Patxot- i que tots dos havien passat perla Universitat 
de Cervera, on segurament van coincidir. 

3.- La col·laboració d' ambdós autors continua en les altres novel·les 
de la trilogía i s'ha posat emfasi en el fet que, a Mi claustro, la historia 
de Sor Marta té un paral·lelisme ciar amb trets biografíes del mateix 
Patxot. De tota manera i comparant-ho, sobretot, amb el primer llibre, 
els trets de caire novel·lesc comencen a minvar en la se-gona part i 

11 Jaume Collell, "Suum cuique" ... (Op. cit.) 
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Claustre del convent de Sant Francesc a Cervera. Fotografia Gemma Lago Porredon 

gairebé 
desapa
reixen en 
la tercera 
(Las deli
cias del 
claustro). 
La qual 
cosa po
dria indi
carunapa
rticipació 
creixen t 
de Ramon 
Boldú, 

sobretrot si es té en compte que la tercera novel·la es converteix en una 
cronica apologetica de l'ascetisme religiós. 

Són arguments que es poden arrodonir amb altres consideracions i 
apuntalar-se en la solvencia moral i humana deis protagonistes del 
secret: Ramon Boldú, de qui ja s'ha apuntat una breu referencia 
biografica, i la del francisca italia Marcellino da Civezza, una de les 
figures més importants del franciscanisme del XIX 12

• Sense un fons de 
veritat en tot el problema (la participació de Ramon Boldú en la trilogia 

12 Marcellino da Civezza ( 1822-1896) fou cronista general de 1' orde i, de la se va obra, cal destriar Storia 
universale delle Missionifrancescane ( 1857-1881 ), Saggio di bibliografia geografica, storica, etnografica, 
sanfrancescana (1879) i Le Misione Franciscane in Palestina (1892). El 1876, mentre treballava en 
l'estudi sobre les missions franciscanes passa un mes i escaig a Barcelona. A "Revista Franciscana", 
Joan Bartomeus ho comenta va com un esdeveniment d'importancia: Ha llegado a nuestra capital, prove
niente de Florencia y París, el cronista general de las misiones de la Orden franciscana, autor de varias 
obras muy notables, entre otras, de la "Historia universal de las misiones franciscanas", de la que lleva 
publicados ya cinco abultados volúmenes, y para cuya terminación ha sido facultado por el Rmo. Padre 
General de la Orden Fr. Bernardino de Portogruaro para recorrer las principales bibliotecas y los más 
acreditados archivos. Quan deixa Barcelona per. visitar altres indrets de la geografia peninsular, publica 
una crida en forma de carta oberta a "Revista Franciscana", per demanar que tots els religiosos que 
tinguessin accés a croniques o a documents referits al seu treba\l d'investigació els fessin arribar al P. 
Buldú, provincial de Cataluña, que reside en Barcelona, calle de Elisabets, num. 3, quien me ha prestado 
cuantos auxilios ha podido en los estudios e investigaciones que hasta el presente he practicado en la 
península española. 
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P. Ramon Boldú i Nogués, 
nascut a Cervera el 1815, mort a Barcelona el 1889 

narrativa Las ruinas de mi 
convento), de cap manera 
no s' hagués produ'it la 
intervenció d' un religiós 
tan notori com Marcellino 
da Civezza, ni tampoc 
1' editor de la novel·la no 
s 'hagués vist obligat a fer 
mans i m~megues per justi
ficar la publicació ano
nima. 1 molt menys, enca
ra, Ferran Patxot s'hagués 
avingut a deixar sense sig
nar 1' obra que havia de 
donar-li una substanciosa 
rendibilitat economica. 
Ramon Boldú hi posa 
1' experiencia viscuda, el 
document biografíe i una 
primera redacció dels fets. 

Sobre el canemas d' aquest material i aprofitant tot allo que es podia del 
material escrit, Ferran Patxot va construir el tramat de la novel· la. El 
testimoni de Víctor Gerbhardt apunta que el manuscrit original era ple 
d'errades i, segurament, no devia ser cap meravella ates que Ramon 
Boldú no era un escriptor d'ofici i els habits franciscans tampoc no li 
permetien de presentar-se com a novel·lista. Necessitava l'ajut i la 
intervenció d'un professional de la literatura i aquest fou Ferran Patxot. 

D'en~a que vaig descobrir els embolics d'aquesta historia em miro 
amb ulls nous, des de 1' estudi de casa, les ru'ines del convent cerverí 
escarxofat en la fondalada d'Ondara. 

20 


