
Seguint les petjades del Venerable Pare Fra Pere Perelló, fill de la Baronia de Cabacés (1540-
1602)

Josep M. Ferran i Forrent, Causa Internacional Cooppel per la Pau 

Avui és una jornada per a descobrir tot seguint les petjades del Venerable Pare Fra Pere Perelló, fill 
de la Baronia de Cabacés (1540-1602).

El motiu d’interès cultural amb risc d’oblit. Aquí trobarem per un costat part del convent 
d’Escornalbou on ell va viure i després el castell construït en el segle XX per Eduard Toda, en 1911.

Aquest espai del convent va ser el lloc on ell va viure i va ser enterrat al costat de l'església.

En el documental del museu del Castell d’Escornalbou es cita quasi al final. A més de recuperar el 
motiu d’interès cultural en risc d’oblit del Venerable Pare Fra Pere Perelló fill de la Baronia de 
Cabacés hem de proposar estratègies per a que es recordi aquí al museu i que s’esmenti que és fill 
de Cabacés.

Segons els escrits d’ Eduard Toda, citat a la llista bibliogràfica de els fonts:

“Professà de molt jovenet l’ordre franciscana, seguint la reforma recoleta en els convents d’Horta i 
de sant Miquel d’Escornalbou, dels quals fou guardià. Era un místic exaltat per l’oració, la solitud i 
la penitència i l’austeritat de la seva vida, l’exemple de les seves virtuts i de la doctrina dels seus 
sermons, li feren cobrar fama de beat i santedat. Escornalbou fou un frare milagrer, està en les 
cròniques franciscanes plenes de les seves accions extraordinàries que allí prengueren la forma de 
multiplicar les racions de pa sovint escasses per a la comunitat. Se li concedí ademés el do de 
profecia. Gelós vigilant de els regles de l’Ordre, un cop se negà a deixar el cor al resar l’hora de 
tèrcia, per a acomiadar l’arquebisbe Terrés, hostatjat al convent que s’entornava a Tarragona

Altra volta fer sortir de la clausura a una germana del mateix prelat que en  senyores amigues havia 
pujat a visitar-lo. Lo Pare Perelló visqué els temps moguts de les disputes franciscanes i si per un 
costat optingué en la reforma recoleta els càrrecs de comissari i definidor, per altra fou víctima de 
persecucions, que arribaren fins a fer-lo desterrar durant un any al convent d’Ossuna a Andalusia. El
seu caràcter sinzer, no es doblegà mai en les seves crítiques i en els seus actes. Escornalbou tingué 
una qüestió molt sèrie amb el pare Guardià, essent ell sol frare de la comunitat, per oposar-se 
resoltament a que es venguessin llibres de la biblioteca segons ho havia ordenat el superior. Morí el 
1602 essent guardià del convent i durant tres dies fou exposat a l’església, van acudir a visita’l 
nombroses de veïn sa de tots els pobles dels voltants de la muntanya que materialment despullaren i
mutilaren el cadàver per prendre trossos de son hàbit, cabells, ungles, i altres relíquies del sant frare.

Les autoritats de Riudecanyes s’enportaren un dit de la mà dreta. Tancat el cos en formosa caixa de 
fusta treballada a Riudecanyes fou depositat primer sota l’altar de sant Antoni a la capella esquerra 
de darrera de l’altar major. En 1689 es muda la caixa i el lloc de repòs de les restes mortals a la 
paret  del Presbiteri de costat de l’Evangeli i en 1717 se canvia altra cop posant  damunt la porta de 
l’església que dona sortida al c laustre, en un nínxol tapat  per rejoles de València que contenien 
l’epitafi: Allí permanesque fins la destrucció del convent l’a ny 1835, feu desaparèixer  la sepultura,



no deixant més rastre que petits tros sos de rajoles, avui  guardats al Casal. La inscripció deia com 
segueix indicant la part salvada en lletres majúscules: 

Hic reqVIESCUNT OSSA V. P. Perelló ordinis sanct1 FRANCISCI, qui plenVS meritis et mulTIS 
Patratis miraculós obiit in DOMIno. Es a dir “aquí jauen los ossos del Venerable P. Perelló de 
l’ordre de sant Francesc, qui ple de mèrits i havent fet molts miracles morí en lo Senyor”

Respecte al dit del Pare Perelló portat a Riudecanyes, havent trobat els detalls següents en un 
document notarial estés el 30 d’agost de 1616 que  diu així: “Constituits personalment los 
honorables Antoni Joan Savall, batlle general de la Baronia de sant Miquel d’Escornalbou, Pere 
Pedreny, Mateu Orthoneda i Cristofol Rebascall, lo any present jurats de dita vila de Riudecanyes 
davant de les cases de Pere Roger, pagès de dita vila, per causa i efecte de cobrar un dit, tenia dit 
Pere Roger del Pare Pere Perelló en guarda, lo qual li tallaren i llevaren de la mà dreta en dita casa i 
monestir de sant Miquel d’Escornalbou anomenat lo index junt al dit POLLEX essent mort i antes 
d’enterrar per la devoció i notícia tenien de sa santedat i cobrat lo dit, dit del poder del sobredit Pere
Roger, qual tenia en guarda, per ordre i determinació de la vila i posat en mans del Rt. Pare Fra Joan
Batista actor comissari de la informació de la vida del sobre esmentat”.

Fotografia a sota amb el bust d’Eduard Toda, autor Modest Gené. Modest Gené és un projecte associat a la Causa

Cooppel per la Pau.



El grup en espais de dues èpoques, l’edat mitjana i el segle XX d’Eduard Toda

Abans d’entrar al castell convent museu d’Escornalbou a les 10 del matí.- Expliquem la pintura amb na Cinta Masip 



Immemorial a l'església de Riudecanyes al Venerable Fra Pere Perelló

Presentació.

Benvolguts vilatans i vilatanes de Riudecanyes. Agraim abans de tot a Mn. Stephen Cochrane, 
rector i a Mn. Bernard Robert, diaca. Benvolguts visitants de l’Aleixar, Cabacés, Reus, Tarragona i 
altres indrets.

Avui fem memòria del motiu d’interès cultural amb risc d’oblit: El Venerable Pare Fra Pere Perelló 
és fill de la Baronia de Cabacés on nasqué el 1540, i va morir en el convent d’Escornalbou el 1602.

Nintxol a l’església amb data 11 d’octubre de 1976.

Associats a la UNESCO des de l’any 2000, estem portant a terme una campanya a favor del suport 
de les famílies, en construir la pau en la ment de les persones. On la pau està lligada a la salut i 
l’èxit de les persones i de les famílies.

Conèixer motius d’interès cultural amb risc d’oblites també un dels reptes dins dels principis de la 
UNESCO, estimem el que coneixem. I molt millor si ho fem família, colla o comunitat.

El 2012 en Josep Maria Sabaté (Llorenset) em va fer saber de l’existència d’aquest fill de Cabacés, 
tot seguit va organitzar una reunió amb persones testimoni i amb el Dr. Savador de Brocà. Vàrem 
organitzar el mateix any una trobada de Vida Creixent diocesana i un centenar de persones de més 
edat hi vàren participar de diversos pobles de la diòcesis.

Benvinguda per part del Sr. Alcalde de Riudecanyes en Josep Maria Tost.



Cedint la paraula al Dr. Salvador Brocà



Quatre paraules sobre el Venerable per J.M. Ferran.

Dades importants per a entendre la vida del Venerable:

-1540 neix a Cabacés

-De jovenet es fa franciscà recolet. 

Santa Coleta (1381-1447)

http://www.franciscanos.org/santoral/coletaboylet.htm

L'ànima i motor de la reforma eren sens dubte la vida i l'exemple de Coleta, que havia arribat a 
abandonar-se en mans de Déu per ser-li un instrument fidel. La seva fama de santedat va despertar 
un gran entusiasme tant en els monestirs com fora d'ells. Déu li va concedir a més dons carismàtics 
extraordinaris: discerniment de consciències, profecia i fins miracles. 

A Horta de sant Joan va coincidir amb el conegut sant Salvador d’Horta que es deia sant Salvador 
de Pladevall (santa Coloma de Farners, 1520-1567) va estar a Horta de Sant Joandotze anys, de 
1547 a 1559. El qual va ser el seu deixeble.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_d%27Horta

El 1580 els franciscans recolets arriben al conventde sant Miquel d’Escornalbou i cedit per 
l’arquebisbe Antoni Agustin (SDB P. 30) perduren fins al 1835.

http://www.monestirs.cat/monst/baca/bc21esco.htm

A continuació dades tretes de Salvador de Brocà esmentat en les fonts bibliogràfiques d’aquest 
CoM. Entre parèntesi (SDB i la pàgina on es troba):

El 1582 s’aixeca la nova església de sant Mateu i el retaule major de gust renaixentista el 1602 SDB
P. 41. 

La Comuna del Camp nascuda el 1305 (SDB P.35) El 1597 es fa un cens de soldats (SDB p. 38).

La construcció del temple s’acabà el 1598 (SDB P.42)

Des de l’establiment de la festa del Corpus al segle XV, se celebra a Riudecanyes la seva vuitada, 
fet que donà origen als noms dels carrers, els dies de la setmana excepte el dijous (SDB P 43).

Segons les memòries franciscanes recopilades per Joan Papió el 1765 Fra Pere Perelló és Pare 
(sacerdot) i venerable.

El campanar de l’església de Cabacés és de 1603 L'edifici no té gaire interès, però a l'interior es 
conserva bona part d'un retaule gòtic de Santa Maria, del segle XV,

http://campaners.com/php/campanar.php?numer=8015

http://www.cabaces.altanet.org/cultura/llocs/



Goigs del Venerable Fra Pere Perelló, per Josep-Enric Peris i Vidal
Projecte presentat acabada la missa dominical a l’església de Riudecanyes amb lletra recitada per 
Rafael Bru el dia 18 de març de 2018.



Aquest treball s'emmarca dintre de la Segona Trobada Cultural, que va tenir el següent 
programa:

Diumenge dia 18 de març visita de Riudecanyes i descoberta de les petjades del Venerable Fra Pere 
Perelló, fill de la Baronia de Cabacés. 

- Visita del castell convent d’Escornalbou. Descobrim al nostre projecte associat, Modest Gené 
autor del bust d’Eduard Toda. 

- Immemorial a l’església al Venerable. 

- Visita del Museu Miquel Oliva. 

- Dinar, parlaments i cafè concert. 

- Goigs del Venerable d’ en Josep Enric Perís, llegits per en Rafael Bru i tocats al piano pel mateix 
autor.

Fotografies (d'esquerra a dreta): visita al museu particular de Miquel Oliva el 2012, dolços típics de Riudecanyes, i el
nínxol on es troba el dit del Venerable Fra Pere Perelló.

Seguint les petjades del Venerable Pare Fra Pere Perelló, fill de la Baronia de Cabacés (1540-1602).

Causa Internacional Cooppel per la Pau organitza:

Segona trobada cultural pel diumenge dia 18 de març de 2018 a Riudecanyes.

La primera fou en el 2012. Organització d'activitat oberta a la ciutadania i de l'excursió des del 
Priorat i altres punts del territori: Reus i Tarragona amb cotxes particulars pel diumenge dia 18 de 
març de 2018 a la fi de seguir les petjades del 

Venerable Pare Fra Pere Perelló, fill de la Baroniade Cabacés, nascut en 1540 i mor a Riudecanyes 
el 1602. 

Programa:



- Matí 

A les 09,45 hores ens trobem i a les 10 hores iniciem lavisita guiada del castell convent 
d’Escornalbou.

- Missa a les 12 hores. Presidida per Mn. Stephen Cochrane. Cantada per Jordi Català cantant, 
músic i cooppelista cooperant tocarà unes peces musicals en agraïment al Venerable pels seus 40 
anys de trajectòria professional: L’Ave Maria i el Cant dels Ocells. Acabada la missa, tot seguit:

"Unes paraules de benvinguda i d’acollida” per part del Sr. Alcalde de Riudecanyes en Josep Maria 
Tost. 

“El culte dels difunts a les diverses cultures i co

mparar.les amb la 

mateixa tradició cristiana”pel Dr. Salvador de Brocà, catedràtic honorari de la història de la filosofia
de la URV. 

Un breu discurs sobre el Venerable Pare Fra Pere Perelló 

"Quines coses devia fer abans de morir que s'ha conservat aquí mes de 415 anys el seu dit?" per 
Josep Maria Ferran, cooperant investigador psicopedagog "Cooppel", voluntari per 

la UNESCO.

Explicació del quadre de pintura de Cinta Masip Seró sobre 

“El somni de Fra Pere Perelló en 1592”.

-Pregària destinada al Venerable. En Rafael Bru recitarà els goigs del Venerable Pare Fra Pere 
Perelló amb la lletra del músic i compositor del Cor de la Catedral de Tarragona en Josep Enric 
Peris, el qual interpretarà la peça musical.

-Jordi Català fa el comiat amb Imagina’t i el Virolai. 

Visita lliure amb reverència davant el nintxol de la relíquia que es conserva des de l’octubre de 
1976 a l'església. Conservada des de la seva mort en 1602. Ara fa més de 415 anys. 

-Fotografia col·lectiva i grupal a les escales de l’altar.

Al sortir de l’església visita Cooppel oberta a tothom pels carrers dies de la setmana del poble, del 
museu particular d' en Miquel Oliva Mallafré. 

- Dinar de germanor a la Societat de Riudecanyes, obert al poble. En la sobretaula entrevista a 
persones testimonis i adherides a la Causa.

Salutació de testimonis de les obres de l'església dels anys 70 i actualitat.

- Tarda: 

Concert Cafè a la Societat. Ball i comiat.



Dades organitzatives i protocol per a la participació ciutadana: Valors de la trobada i les condicions 
per a garantir el seu èxit:

- Obert a tota la participació pública:

- Obert al poble i accès lliure a l'església i activitats de la tarda pels carrers i els museus.

Cost del dinar i visita guiada amb inscripció i pagament previ : dinar (15 euros) i visita del museu 
castell d’Escornalbou (4,5 euros) . 

Com inscriure's i fer la reserva per les activitatsamb cost:

- Els veïns del poble i dels pobles dels voltants podran sumar-se al dinar fent cadascú la seva 
reserva directa al Restaurant la "Societat", dient "reservo pel dinar grupal i ho pagaran directament. 
Així també podran venir si volen a la visita guiada pel seu compte i sumant-se al grup.

- Pels qui venen en el grup de Cabacés i del Priorat es cobraran els tiquets a preu de cost de 19,5 
euros per persona i seleccionaran el menú per a facilitar el servei com a màxim el dissabte i el 
diumenge dia 11 de març info@cooppel.org o 619 79 39 69 WhatsApp.

Comentaris del boca a boca en el dinar. 

El repte del projecte Fira de l’Oli Baronia de Cabacés. Tertulia privada.

A la sobretaula entrevista a persones testimonis i adherides a la Causa.

Causa Cooppel i el Cooppel per a l’empoderament de la ciutadania. 

El relat creatiu i imaginatiu tenint definit la part històrica i la part literària.

El salt del relat històric i de la seva comprensió al relat literari amb alt interès comunicatiu i 
divulgatiu:

•Els microprojectes de:

Pintura Escenificació i videocreació. Vestuari imaquillatge

Maquetació Goigs

Gastronomia

Altres arts i altres iniciatives

Tot seguit obert i gratuït: 

Cafè concert 16 hores

Habaneres, sardanes i cançons. Veu i teclat, en Jordi Català Saxofon en Carlitos Manso.

Es podrà comprar el CD de Rock i ball català l’Ànec Verd del mateix cantant per sols per 10 euros 



Altres imatges de les activitats celebrades.

Explicació de la pintura de Cinta Masip Seró titulada "El somni de Fra Pere Perelló".

L'actuació de Josep-Enric Peris i Jodri Català - La pregària per Fra Pere Perelló.



La intervenció de Jordi Català

Fotografia de grup, al final de l'acte



Signatures al Llibre d'Honor de la Causa Internacional Cooppel per la Pau

El nínxol que conté el dit del Venerable Fra Pere Perelló



La Segona Trobada Cultural, a la premsa.



Fonts: 

Digitals :

http://www.monestirs.cat/monst/baca/bc21esco.htm

http://patrimoni.gencat.cat/ca/article/tret-de-sortida-lany-europeu-del-patrimoni-cultural

http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/castell-monestir-descornalbou

http://monuments.mhcat.cat/castell_monestir_d_escornalbou
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