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ESTAT DE LA QÜESTIÓ: 
CONTEXT HISTÒRIC, 
ARQUITECTÒNIC I ARTÍSTIC 
DEL MONESTIR CISTERCENC DE 
VALLSANTA. SEGLES XII-XVI
Miquel Torres Benet
President del Grup de Recerques de les Terres de Ponent

In Memoriam 
Josep Mora Castellà 1954-2012

Aquest llibre, centrat en la història, el patrimoni artístic i ar-
quitectònic de Vallsanta, compta, en la seva història de la 
investigació, amb una col·laboració que en la dècada dels 
anys vuitantes del segle XX va esdevenir cabdal per a la 
comprensió de l’edifici religiós i monàstic: uns primers plà-
nols de l’església del monestir elaborats per l’arquitecte i 
historiador Josep Mora Castellà (1955-2011) que presenten 
la planta i els alçats, així com la hipòtesi constructiva.

Aquests primers plànols amb alçats i plantes a què ens re-
ferim es basaven en les dades que varen aportar les prime-
res excavacions arqueològiques oficials que s’efectuaren en 
l’edifici, a càrrec de l’arqueòloga Anna Oliver, dins el pro-
grama d’inversions del conveni Generalitat-Diputació de 
l’any 1984; on la Diputació de Lleida va decidir incloure les 
obres de consolidació i excavació arqueològica del mones-
tir de Santa Maria de Vallsanta que foren realitzades a l’estiu 
de 1986.1 Matisem que  no estem parlant de les primeres 
intervencions, sinó que les primeres foren efectuades en el 
marc d’un camp de treball anterior, de l’any 1983, organit-

1   OLIVER, Anna. “Primeres notícies sobre les excavacions al monestir de 
Sta. Maria de Vallsanta”. Dins la miscel·lània Els monestirs cistercencs de 
la vall del Corb, edició del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 
Guimerà, 1989. Pàg. 139.

zat per l’Institut Català de Serveis a la Joventut de la Ge-
neralitat de Catalunya. El camp de treball va ser dirigit per 
Josep Barjuan i Sanz, i comptà amb la col·laboració de 
Jaume Fresquet, arquitecte responsable del Patrimoni Ar-
quitectònic dels Serveis Territorials de Lleida. Els principals 
objectius varen ser la neteja de l’absis, la recollida i classi-
ficació de pedres treballades, la documentació dels signes 
de picapedrer existents en l’edifici i l’aixecament de plà-
nols de l’edifici de l’església (en aquell moment no hi havia 
constància del claustre i de les dependències monacals). Es 
fa palesa que la motivació inicial que va esperonar aquesta 
iniciativa va ser la necessitat urgent de consolidar les ruïnes 
i la seva protecció davant els furts.2 

Com hem apuntat anteriorment, Josep Mora, arquitecte 
de professió, historiador esdevingut i activista cultural con-
vençut, va esser qui va potenciar els efectes de la campan-
ya d’excavacions realitzades a l’estiu de 1986, ja que fou 
l’investigador que va fer el primer pas per modificar el pen-
sament històric que fins aleshores es tenia sobre l’edifici. A 
partir de les dades arqueològiques aportades per Anna Oli-
ver, les va connectar a la seva investigació arquitectònica de 
l’edifici definint uns primers plànols de l’església cistercen-
ca que han estat essencials per a posteriors investigacions 
sobre l’església, realitzades per Miquel Torres; el qual n’ha 
extrapolat noves hipòtesis interpretatives sobre el context i 

2   DUCH MAS, Joan. “El monestir de Vallsanta a partir de 1589 (actuali-
tat del IV centenari de la seva extinció)”. Dins la miscel·lània Els monestirs 
cistercencs de la vall del Corb, edició del Grup de Recerques de les Ter-
res de Ponent. Guimerà, 1989. Pàgs. 179-180.

la simbologia medieval aplicada a l’edifici, en funció de la 
seva situació i conseqüent evolució constructiva.3

3   TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall 
del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. Revista Cultural de 
l’Urgell”, Urtx. Núm. 17. Tàrrega, abril de 2004. Pàgs. 57-115. En aquest 
treball utilitzàrem els plànols de Josep Mora, els quals fins al moment no 
havien estat utilitzats per impulsar una nova revisió sobre el context de 
l’època, sobretot pel que fa a les capelles laterals del segle XIV que apor-
taren importants descobriments a nivells artístic i arquitectònic.  

Al nostre parer, l’estudi arquitectònic de Josep Mora és el 
punt d’inflexió en el coneixement de Santa Maria de Vall-
santa que ens ha permès avançar en la seva interpretació 
i arribar fins a l’excavació actual (2011-2012). Sense ob-
viar la campanya d’excavacions dirigida per Anna Oliver 
(1986) que va aportar notables coneixements materials a 
nivell artístic que han estat i continuen sent de gran vàlua 
per a la història del monestir. 

Tot i així, reconeixem que també va ser una fita important 
l’edició del volum monogràfic: Els monestirs cistercencs 
de la vall del Corb, editat pel Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent, fruit de la XXa Jornada de Treball del 
Grup de Recerques, celebrada a la vila de Guimerà, el 10 
de maig de 1987.

Així com posteriors treballs endegats per historiadors de 
la comarca de l’Urgell, com Joan Duch Mas i Gener Gon-
zalvo Bou, que han fet aportacions d’estudi documental 
i de reivindicació social vers l’oblidat monestir cistercenc 
de la vall del riu Corb.4

Finalment, no es pot obviar el suport institucional que 
ha donat l’Ajuntament de Guimerà, la seva parròquia i 
especialment, l’Associació Cultural Guimera.info amb la  
gestió del digníssim museu local: Museu de Guimerà, la 
Cort del batlle, on es focalitzen les restes recuperades de 
Santa Maria de Vallsanta.5 

4   DUCH, Joan & GENER GONZALVO, com a historiadors vinculats a 
la comarca de l’Urgell, s’han especialitzat en investigar els documents 
relacionats amb la història de Vallsanta i la implicació social vers el 
monestir: El monestir de Vallsanta a partir de 1589 (1989), Guimerà 
i els Guimerà (1992), Fets històrics i arqueològics de pedres i escuts 
a Guimerà (2004), La baronia i el comtat de Guimerà (2006); El patri-
moni documental de l’Urgell (1997), Manifest de Vallsanta 1998. En el 
novè centenari de la fundació del Císter (1998), Noblesa i senyorius 
de l’Urgell (1999).
5  L’Associació guimera.info ha endegat una línia editorial de gran 
prestigi amb volums com: Guimerà i el Mercat Medieval (2004), Gui-
merà i el retaule de Ramon de Mur (2011) i la present obra, Guimerà 
i el monestir de Vallsanta (2015), així com un interessant aportació a 
nivell digital en  CD’s i DVD’s de caràcter historicista i social, sense 
oblidar els portals a internet que mediatitzen el saber i el coneixement 
que es desenvolupa des del Museu de Guimerà i des de guimera.info.  
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NOTES HISTÒRIQUES D’UNA 
COMUNITAT CISTERCENCA
Gener Gonzalvo Bou
Arxiver medievalista  
Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Introducció. La revolució del segle 
XII: el Cister
Si durant els segles XI i XII assistim, amb la violència que la 
caracteritzà, a la implantació de la societat feudal —tant ben 
estudiada per Marc Bloch, i a Catalunya, per Pierre Bonnas-
sie—, paral·lelament, en el món del monaquisme —tant im-
portant, precisament dins aquella societat feudalitzada— es 
produeix l’esfondrament del gran gegant del benedictisme: 
Cluny. Aquella enorme basílica, enriquida fins a límits insos-
pitats pel continu pelegrinatge, i pel comerç, més o menys 
fraudulent, de les relíquies i d’immensos béns materials, va 
començar a trontollar de cap a peus des de finals del segle 
XI. En aparença, el naixement del monestir de Cister, l’any 
1098, era un més dels moviments puritanistes que intenta-
ven allunyar-se del model clunyacenc (uns monjos que no 
treballaven mai, enormemente rics, i que, en l’ofici diví, el 
seu relaxament era ja molt gran i conegut). Els tres funda-
dors de l’orde cistercenc —Robert (1098-1099), Alberich 
(1099-1109) i l’anglès Esteve Harding (1109-1133)—, proce-
dents de l’abadia de Molesmes, volien, un cop més, retornar 
a la pobresa, a treballar la terra amb les seves pròpies mans, 
i a resar regularment l’ofici diví, segons prescrivia la regla 
de sant Benet, i que els seus propis fills  tant havien oblidat. 
Harding va esciure la Carta de Caritat, que, amb la Regla i els 
Usos, foren els textos reglamentaris de Cister, que aprovà el 
papa Pasqual II, el qual deslliurà els cistercencs de dependre 
de qualsevol sensoria laica o eclesial —així el Cister esdeve-
nia un orde deslligat, en realitat, del feudalisme imperant. 
Aquests textos consagraren l’autonomia de cada monestir, 

encara que estaven subjectes a un principi de dret de visita 
per part de la seva casa mare. A més, un cop l’any, tots els 
monestirs tenien l’obligació d’assistir a un capítol general a 
la casa fundacional de Cister (Cîteaux).  

Tanmateix, durant els primers temps, el cenobi cistercenc, 
també com Cluny, situat a la regió de la Borgonya, malvivia 
i corria seriós perill de desaparició. En aquests moments 
crítics, i gairebé com si fos un enviat de Déu, aparegué a 
Cister, l’any 1112, com a novici,  un fill de la noblesa i la ca-
valleria feudal: Bernat de Claravall. Bernat, doncs, no fou el 
fundador dels cistercencs, però amb la seva incorporació al 
nou orde, aquest tingué un éxit esclatant, estel·lar.  Aquest 
antic privilegiat de la noblesa borgonyona va fer bàsica-
ment dues coses: la primera, una obra escrita de primera 
magnitud dins la mística monàstica medieval. I la segona 
—la més important—, amb el seu carisma personal propicià 
l’èxit esclatant de l’orde de Cister arreu de la cristiandat, el 
qual, a la fi del segle XII, comptava les seves cases per cen-
tenars (350 l’any 1153, quan s’escau el traspàs de Bernat), 
des del Bàltic fins al Mediterrani. Amb aquest fet històric de 
gran pes, s’explica que la cristiandat tenia un gran desig de 
retornar a l’austeritat de vida que els monjos negres havien 
abandonat. En aquest sentit, doncs, el Cister va respondre 
a les expectatives de la religiositat d’aquell període medie-
val, i doncs, va renovar la sang, de cap a peus, del mona-
quisme occidental. Cal citar també aquí les grans filles del 
monestir de Cister: Morimond, La Ferté, Fontenay, Pontinyí 
i Claravall, el cenobi fundat per Sant Bernat. 

En realitat, Bernat no va corregir els desitjos dels fundadors 
de l’orde: la pobresa de costums, l’austeritat en el men-
jar i el vestir, el treball de la terra per part dels religiosos 
(la frase ora et labora no és de sant Bernat. És molt més 
tardana, (corresponent al monaquisme del segle XVIII), el 
dejuni racional i la pràctica rigorosa de la salmòdia i l’ofici 
diví. Tanmateix, la seva ploma àgil va fustigar sense pietat 
les riqueses de Cluny, i el seu art, que portava el religiós a 
la confusió i a la distracció. Així s’explica que l’art cistercenc 
tant característic—, a cavall entre el romànic i el gòtic, sigui 
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En realitat, Bernat no va corregir els desitjos dels fundadors 
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jar i el vestir, el treball de la terra per part dels religiosos 
(la frase ora et labora no és de sant Bernat. És molt més 
tardana, (corresponent al monaquisme del segle XVIII), el 
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d’una austeritat colpidora, però elegant alhora. Fora capi-
tells historiats, fora vitralls, fora retaules i frontals, etc.  

Sant Bernat tampoc no era amant dels escriptoris i dels ma-
nuscrits ricament miniats i decorats. En aquest camp, doncs, 
s’imposava també la mateixa austeritat que en el de l’art de 
les construccions monàstiques. 

Quant al model constructiu cistercenc, aquest no tenia gai-
res variacions amb el benedictí, doncs era la mateixa regla 
de Sant Benet la que condicionava les diferents dependèn-
cies monàstiques.

El cenobi cistercenc s’organitzava —com en l’antiga Roma— 
al voltant d’un pati o claustre, des d’on partien les depen-
dències més significatives. Hi era adossat l’edifici més im-
portant: l’església monàstica, que a Cister, malgrat la seva 
austeritat —comuna a tot el conjunt— acostuma a ser molt 
àmplia, com a Alcobaça o las Huelgas Reales. Molt sovint 
tenen la característica dels absis quadrats (al nostre país 
esmentem Santes Creus). Una de les sales més importants, 
que donen al claustre, és el capítol o sala capitular, lloc de 
reunió de la comunitat, o també de sepeli dels abats i aba-
desses, amb lloses monumentals a partir del segle XIV. Tam-
bé destaca el menjador o refetor, on els monjos o monges 
mengen en silenci, tot escoltant un lector. El precedeix un 
rentador, que a cops adquireix dimensions notòries, com 
és el cas del monestir de Poblet. I d’altres sales que tam-
bé donen al claustre: són la cuina monacal i el calefactor, 
lloc per escalfar-se a l’hivern, però que també tenia d’altres 
usos, com de barberia i les mítiques cures medievals de les 
sagnies. Al claustre hi havia també el locutori, un lloc on es 
podia parlar breument, i sovint, no lluny d’aquí, hi havia la 
biblioteca i l’scriptorium.

Finalment, en un primer pis, hi havia el dormitori comú que, 
com a Santes Creus i Poblet, tenien dimensions molt nota-
bles. Mitjançant una escala, els monjos hi descendien direc-
tament a l’església, a primera hora de la matinada, per al rés 
de les maitines. 

Podríem dir, sense por a equivocar-nos, que el Cister era un 
orde més agrícola i ramader, que no pas els religiosos de 
l’orde de Sant Benet. Aquests darrers s’ocuparen força més 
de l’estudi, de les seves biblioteques, de la còpia i trans-
missió de còdexs i manuscrits, i de l’intercanvi de coneixe-
ments entre ells, entre d’altres ordes, o, fins i tot, amb savis 
d’altres religions, com els destacats intel·lectuals de la Còr-
dova del segle XI. El nostre monestir de Ripoll, en aquest 
caire de la intel·lectualitat, en seria el nostre exemple més 
paradigmàtic. Cister, però, destacà en l’extensió de noves 
tècniques agrícoles que beneficiaren a la societat feudal. I 
fins i tot, la seva màxima expansió la tingué en la ramaderia, 
tot conformant una immensa xarxa de granges i de posses-
sions de pastura, que feren famoses les transhumàncies, per 
exemple, del monestir de Poblet. Per  portar a terme aques-
ta mena de revolució agrícola i ramadera, el Cister creà la 
figura del religiós convers; era cistercenc, però molt exho-
nerat de l’ofici diví i molt més avocat a les feines manuals i 
al control de granges, ramats i pastures.  

Als Països Catalans, l’orde cistercenc entrà amb la fundació 
dels monestirs de Santes Creus (1152) i Poblet (1153), com 
a grans centres de defensa i repoblació de les terres de la  
Catalunya Nova conquerides recentment als musulmans per 
part del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, just en les 
quals Bernat de Claravall acabava la seva obra.

Aquests grans monestirs tingueren una enorme influència 
econòmica, social, política, cultural i religiosa, i aplicaren 
les noves tècniques agrícoles i pecuàries, la qual cosa com-
portà una autèntica revolució, amb les seves noves colònies 
d’explotació. Al País Valencià, aquest paper capdavanter 
l’exercí el gran monestir de la Valldigna, a la comarca de la 
Safor. Cal dir que aquests monestirs —amb totes les seves 
filials— tingueren l’autonomia pròpia que tant caracteritzà 
l’orde cistercenc fins al segle XVII. Cal dir també que, pel 
que fa a la branca femenina, el més antic correspon al cenobi 
de Valldemaria, a la Selva (1157), el qual, tanmateix, va des-
aparèixer el 1492. 

El més important de Catalunya fou, sens dubte,  Santa Maria 
de Vallbona, el monestir segarrenc de l’actual comarca de 
l’Urgell, el qual encara perviu amb una gran vida monàstica 
ininterrompuda. Un altre monestir femení destacat és també 
encara el barceloní de Valldonzella, fundat el 1237. 

I. Els monestirs cistercencs de les   
    contrades d’Urgell
Resulta especialment curiós la gran densitat de monestirs 
cistercencs femenins que es van fundar, en molt poc terreny, 
i en uns temps molt determinats, a les terres més aviat sega-
rrenques de l’actual comarca administrativa de l’Urgell.

Ens situem, doncs, ens uns pocs quilòmetres quadrats al 
llarg dels segles XII i XIII, i de manera ben notòria, en la pri-
mera d’aquestes dues centúries esmentades, quan es fun-
den els cenobis de Vallbona, la Bovera i el Pedregal. Sens 
dubte, els qui arribaren a tenir una notorietat més acusada 
al llarg de la història foren Santa Maria de Vallbona —el qual 
ens ha pervingut en una trajectòria històrica ininterrompuda, 
fet realment excepcional— i Santa Maria del Pedregal, a la 
vall de l’Ondara, i a poca distància de la vila reial de Tàrrega.

Seguint la tradició cistercenca, i exceptuant la Bovera (potser 
un antic i anterior eremitori, a l’estil dels que existien a la 
serra del Montsant, cenobi que ben aviat es traslladaria a la 
vora del Corb, a Vallsanta), tots els centres monàstics esta-
ven —seguint la tradició de Cister— a les valls, i vora aigua 
suficient per a les seves necessitats, com ho foren, a mitjan 
segle XII, els grandiosos monestirs cistercencs masculins de 
Poblet (ben a la vora del Francolí i de nombroses torrenteres 
de les muntanyes de Prades) i Santes Creus (a tocar de la riba 
del riu Gaià).  

En aquest sentit, i al costat de templers i hospitalers, els cis-
tercencs —com és prou conegut— foren cridats pel comte 
de Barcelona Ramon Berenguer IV per a la repoblació de 
les noves terres de la Catalunya Nova, un cop caigudes les 
places fortes musulmanes de Tortosa i Lleida (1148-1149). 

Eren aquests uns monjos que aportaven, a  banda de la cris-
tianització de les contrades, unes noves tècniques agrícoles 
i ramaderes que feien més fàcil l’arrelament dels nous as-
sentaments, amb gent vinguda singularment de les terres 
de la Catalunya Vella. 

De la mateixa manera, doncs, i sens dubte, seguint un pla 
preestablert, i seguint també els pactes militars contrets 
entre els comtes de Barcelona i d’Urgell, les noves terres 
lleidatanes foren confiades també a l’orde de Cister i als 
ordes dels templers i dels hospitalers. En el nostre cas, 
doncs —que dóna lloc a la major concentració de mones-
tirs cistercencs de tot Catalunya—, es confià tota aquesta 
zona segarrenca-urgellesa a la branca femenina de l’orde de 
Cister, acció encapçalada pels monestirs de Vallbona i del 
Pedregal. Amb aquests assentaments monàstics s’assegurà 
el poblament de totes aquelles valls (singularment del Corb 
i l’Ondara), i la roompuda de noves terres i la fundació de 
noves viles per a l’arrelament de la població. En aquest 
sentit, doncs, la història de Vallbona, el Pedregal, la Bovera 
i Vallsanta constitueix una pàgina excepcional i rica de la 
nostra història, i una singularitat històrica única de la nostra 
comarca de l’Urgell. 

II. Els orígens del monestir de Santa  
     Maria de Vallsanta
El monestir cistercenc femení de Vallsanta està situat a la vall 
del riu Corb, molt a la vora de la seva riba, dins una quadra 
del terme del castell i vila de Guimerà, i equidistant entre 
aquesta població i la del castell i terme de Ciutadilla, que 
depengué del llinatge dels Guimerà. El seu enclavament és 
tot just a sota de l’antic convent —també cistercenc i fe-
mení— de Santa Maria de la Bovera, el qual, amb moltes 
transformacions després de la marxa de les monges (1237) 
es convertí en Santuari marià. 

Com ja hem esmentat, Vallsanta no fou de cap de les mane-
res ni una fundació ni una filial del monestir més fort de la 
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d’una austeritat colpidora, però elegant alhora. Fora capi-
tells historiats, fora vitralls, fora retaules i frontals, etc.  

Sant Bernat tampoc no era amant dels escriptoris i dels ma-
nuscrits ricament miniats i decorats. En aquest camp, doncs, 
s’imposava també la mateixa austeritat que en el de l’art de 
les construccions monàstiques. 

Quant al model constructiu cistercenc, aquest no tenia gai-
res variacions amb el benedictí, doncs era la mateixa regla 
de Sant Benet la que condicionava les diferents dependèn-
cies monàstiques.

El cenobi cistercenc s’organitzava —com en l’antiga Roma— 
al voltant d’un pati o claustre, des d’on partien les depen-
dències més significatives. Hi era adossat l’edifici més im-
portant: l’església monàstica, que a Cister, malgrat la seva 
austeritat —comuna a tot el conjunt— acostuma a ser molt 
àmplia, com a Alcobaça o las Huelgas Reales. Molt sovint 
tenen la característica dels absis quadrats (al nostre país 
esmentem Santes Creus). Una de les sales més importants, 
que donen al claustre, és el capítol o sala capitular, lloc de 
reunió de la comunitat, o també de sepeli dels abats i aba-
desses, amb lloses monumentals a partir del segle XIV. Tam-
bé destaca el menjador o refetor, on els monjos o monges 
mengen en silenci, tot escoltant un lector. El precedeix un 
rentador, que a cops adquireix dimensions notòries, com 
és el cas del monestir de Poblet. I d’altres sales que tam-
bé donen al claustre: són la cuina monacal i el calefactor, 
lloc per escalfar-se a l’hivern, però que també tenia d’altres 
usos, com de barberia i les mítiques cures medievals de les 
sagnies. Al claustre hi havia també el locutori, un lloc on es 
podia parlar breument, i sovint, no lluny d’aquí, hi havia la 
biblioteca i l’scriptorium.

Finalment, en un primer pis, hi havia el dormitori comú que, 
com a Santes Creus i Poblet, tenien dimensions molt nota-
bles. Mitjançant una escala, els monjos hi descendien direc-
tament a l’església, a primera hora de la matinada, per al rés 
de les maitines. 

Podríem dir, sense por a equivocar-nos, que el Cister era un 
orde més agrícola i ramader, que no pas els religiosos de 
l’orde de Sant Benet. Aquests darrers s’ocuparen força més 
de l’estudi, de les seves biblioteques, de la còpia i trans-
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ments entre ells, entre d’altres ordes, o, fins i tot, amb savis 
d’altres religions, com els destacats intel·lectuals de la Còr-
dova del segle XI. El nostre monestir de Ripoll, en aquest 
caire de la intel·lectualitat, en seria el nostre exemple més 
paradigmàtic. Cister, però, destacà en l’extensió de noves 
tècniques agrícoles que beneficiaren a la societat feudal. I 
fins i tot, la seva màxima expansió la tingué en la ramaderia, 
tot conformant una immensa xarxa de granges i de posses-
sions de pastura, que feren famoses les transhumàncies, per 
exemple, del monestir de Poblet. Per  portar a terme aques-
ta mena de revolució agrícola i ramadera, el Cister creà la 
figura del religiós convers; era cistercenc, però molt exho-
nerat de l’ofici diví i molt més avocat a les feines manuals i 
al control de granges, ramats i pastures.  

Als Països Catalans, l’orde cistercenc entrà amb la fundació 
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entre els comtes de Barcelona i d’Urgell, les noves terres 
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sentit, doncs, la història de Vallbona, el Pedregal, la Bovera 
i Vallsanta constitueix una pàgina excepcional i rica de la 
nostra història, i una singularitat històrica única de la nostra 
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II. Els orígens del monestir de Santa  
     Maria de Vallsanta
El monestir cistercenc femení de Vallsanta està situat a la vall 
del riu Corb, molt a la vora de la seva riba, dins una quadra 
del terme del castell i vila de Guimerà, i equidistant entre 
aquesta població i la del castell i terme de Ciutadilla, que 
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tot just a sota de l’antic convent —també cistercenc i fe-
mení— de Santa Maria de la Bovera, el qual, amb moltes 
transformacions després de la marxa de les monges (1237) 
es convertí en Santuari marià. 

Com ja hem esmentat, Vallsanta no fou de cap de les mane-
res ni una fundació ni una filial del monestir més fort de la 
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contrada —Vallbona—, ni creiem que el cenobi vallbonenc 
exercís alguna influència notòria sobre Vallsanta, car no-
gensmenys el monestir del Pedregal, a la vall de l’Ondara, 
també era un centre monàstic fort i gran, i la seva influència 
sobre els més petits fou nul·la, o almenys, no en tenim cap 
prova documental, com és també el cas de Vallbona, on 
no en tenim cap rastre documental. És més, els documents 
de la baixa edat mitjana sí que proven que Vallsanta depe-
nia directament de la casa mare de Cîteaux (com és el cas 
també del Pedregal). Tot fa pensar, doncs, que ens trobem 
amb un cenobi que, potser, ateny més aviat a les necessitats 
de les monges del monestir de la Bovera, que és, de facto, 
el fundador de Vallsanta, i d’una manera contundent. Final-
ment, cal tenir en compte també que en certes èpoques, 
arribaren a haver més religioses a Vallsanta que a Vallbo-
na, durant el seu esplendor dels segles XIII i XIV. Així, l’any 
1246, mentre que a Vallsanta hi havien 23 religioses, l’any 
1250, a Vallbona, n’hi havien setze, i el 1279 només en te-
nien vint religioses. 

Si volem aclarir un xic els orígens de Vallsanta, hem de par-
lar forçosament del de la Bovera. Aquest encimbellat cenobi 
és una fundació d’un noble particular —Pere de Tàrrega— (a 
Catalunya coneixem exemples de fundacions monàstiques 
per part de particulars, com és el cas del bell cenobi be-
nedictí de Sant Benet de Bages). La seva filla Elisenda de 
Tàrrega en fou la primera abadessa, de la branca cistercenca 
del Cister. 

La vida monàstica a la Bovera no deuria ser gaire fàcil, segu-
rament per la seva posició geogràfica, o bé la dificultat de 
manca d’aigua o d’abastiment de queviures. Això explicaria 
que es decidís (dins la millor tradició cistercenca, de situar 
els monestirs en les valls, i, a prop d’aigua abundosa) de 
traslladar el cenobi a la vall del Corb.  L’abaciologi de la 
Bovera és molt breu:

- 1195. Elisenda de Tàrrega. Filla de Pere de Tàrrega, 
fundador del convent.

- 1200. Guillema.

- 1211. Elisenda de Boixadors.
- 1215. Elisenda de Tàrrega, per segona vegada. Durant 

aquest abadiat, segurament es decidiria el trallat al nou 
cenobi de Vallsanta, a la riba del Corb.

La qüestió és que pocs anys després —el 1235— es co-
mença a bastir el monestir de Vallsanta. El dia 7 de març de 
1237 el papa Gregori IX envia un diploma a l’abat general 
de l’orde de Cister per tal que portés religioses de la Bovera 
al nou monestir de Vallsanta, tot seguint la regla de Sant 
Benet. Podríem dir que tot el monestir, en pes, de la Bo-
vera es taslladà a Vallsanta, i, en el primer lloc, hi va deixar 
d’haver-hi religioses des de l’any 1246. Sembla que a partir 
d’aleshores a la Bovera s’hi podria haver implantat una nova 
vida anacorètica, de la qual no en tenim gaires dades.

Així doncs, entre 1235 i 1246 queda assentada la fundació 
del monestir cistercenc de Vallsanta, fornit, básicament, per 
les religioses de Santa Maria de la Bovera.

III. El monestir de Vallsanta a mitjan    
      del segle XIII
El 1246, el cenobi de Vallsanta comptava amb 23 religioses, 
d’entre les quals destacava l’abadessa (la carismàtica Ag-
nès de Guimerà), la priora, la preceptora, la sagristana, la 
infermera, la sotcantora i la cambrera. Tot seguit anotem els 
noms d’aquestes monges cistercenques:

- Agnès de Guimerà, abadessa.
- Elisenda, priora.
- Beatriu d’Oluja, infermera.
- Ermessenda de Bellpuig, preceptora.
- Sança, sagristana.
- Guília de Montpaó.
- Maria de Vilanova.
- Serena.
- Guillema Gaiatona, cellererera.
- Elisenda de Bellpuig.
- Dolça de Balaguer, sotscantora.

- Guillema d’Oluja.
- Saurina de Pontils.
- Elisenda de Rocamora.
- Berenguera de Tallat.
- Guillema de Torre.
- Maria de Cirera.
- Elvira de Queralt.
- Geralda de Cirera.
- Cerdana de Borredà.
- Elisenda de Llorach.
- Colirana, monja tortosina.

D’aquest elenc o monacologi de Vallsanta podem deduir 
que la major part d’elles provenien de contrades de la Se-
garra i l’Urgell, i moltes d’elles eren provinents de cases no-
bles, com els Guimerà, els Llorach, els Oluja o els Queralt.  
Malgrat que la documentació de Vallsanta ens deixa rastre 
de les dependències obligatòries emanades de la regla (es-
glésia, sagristia, claustre, sala capitular o capítol, dormitorio 
comú, i refetor), les monges del monestir del Corb van viu-
re durant tota l’existència del  cenobi en cases particulars, 
semblantment al costum que se seguia als monestirs majors, 
com Vallbona o el Pedregal. Aquestes senyores, en ingres-
sar al cenobi, amb un important dot, vivien gairebé igual 
que a l’exterior, segons els seus costums nobiliaris: casa pri-
vada pròpia, serventes, rebent visites externes, etc. Aquest 
és un dels fets que va escandalitzar més a les visites dels 
abats generals del Cister, que maldaven inútilment per im-
plantar, de manera rigorosa, i no vanal, la vida en comú de 
les religioses, que vagaven pel monestir amb una llibertat 
manifesta, o, fins i tot, sortien d’aquest amb grans facilitats 
per part de les abadesses (les quals, naturalment, tenien els 
mateixos costums). 

Sabem perfectament que la vida comunitària a Vallbona no 
va poder ser exercida amb rigor fins ben entrat el segle XIX, 
extirpant aquest sentit d’una religiositat privada per part de 
les religioses cistercenques d’aquestes contrades, i quan ja 
la Bovera, Vallsanta i el Pedregal feia molt de temps que 
havien desaparegut. 

Quan una religiosa moria, l’abadessa venia la seva casa par-
ticular a una de les novícies que podien fer-se càrrec de la 
despesa. D’aquesta manera tan simple s’anava transmetent 
aquesta manera tan peculiar de viure en un monestir, i que 
tantes contradiccions tenia amb la vida comunitària cister-
cenca. Sovint, la quantitat cobrada per part de la comuni-
tat servia per adquirir alguns béns, com ho eren els calzes 
i d’altres vasos sagrats, tal com passà l’any 1551, amb el 
traspàs d’una religiosa anomenada la Saragossana. La co-
munitat, reunida en capítol, vengué les seves dependències 
a Gerònima Comelles, pel preu de catorze lliures i quinze 
sous, diners amb els quals l’abadessa va comprar un calze 
d’argent.

D’altres inventaris del segle XV (és important un del 1436, 
que descobrí Sanç Capdevila) ens donen notícies d’altres 
dependències de Vallsanta, que poden donar-nos la impres-
sió certa que el monestir, si bé de no gaires dimensions, 
posseïa totes les dependències d’un cenobi regular cister-
cenc. En aquest darrer inventari esmentat es llista la cuina 
monacal, per la qual cosa cal deduir que hi deuria haver un 
menjador o refetor comú amb sortida al claustre. També es 
parla d’una dependència ben comuna dels nostres mones-
tirs: el celler

Tornant a Vallsanta, i pel nombre de 23 religioses que 
l’habitaven l’any 1246, cal deduir que el cenobi tenia ja un 
cert esplendor, i estaria edificat en sa major part. 

Quant a les edificacions, cal parlar primeramente de 
l’església major. De ben segur, a Vallsanta hi hagueren dues 
esglésies. La primera tindria una factura de base romàni-
ca, amb els trets característics cistercencs. D’aquesta cons-
trucció en dóna fe la capellania fundada per Geraldona de 
Timor, en el seu testament del 15 de juny de 1279: “…De 
residuis morabatinis dimito pro anima mea CC morabati-
nos de quibus ematur census ad opus unius presbiterio qui 
in perpetuum celebret omnia officia divina in dicto loco de 
Valsanta…”.
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contrada —Vallbona—, ni creiem que el cenobi vallbonenc 
exercís alguna influència notòria sobre Vallsanta, car no-
gensmenys el monestir del Pedregal, a la vall de l’Ondara, 
també era un centre monàstic fort i gran, i la seva influència 
sobre els més petits fou nul·la, o almenys, no en tenim cap 
prova documental, com és també el cas de Vallbona, on 
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de la baixa edat mitjana sí que proven que Vallsanta depe-
nia directament de la casa mare de Cîteaux (com és el cas 
també del Pedregal). Tot fa pensar, doncs, que ens trobem 
amb un cenobi que, potser, ateny més aviat a les necessitats 
de les monges del monestir de la Bovera, que és, de facto, 
el fundador de Vallsanta, i d’una manera contundent. Final-
ment, cal tenir en compte també que en certes èpoques, 
arribaren a haver més religioses a Vallsanta que a Vallbo-
na, durant el seu esplendor dels segles XIII i XIV. Així, l’any 
1246, mentre que a Vallsanta hi havien 23 religioses, l’any 
1250, a Vallbona, n’hi havien setze, i el 1279 només en te-
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Si volem aclarir un xic els orígens de Vallsanta, hem de par-
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Catalunya coneixem exemples de fundacions monàstiques 
per part de particulars, com és el cas del bell cenobi be-
nedictí de Sant Benet de Bages). La seva filla Elisenda de 
Tàrrega en fou la primera abadessa, de la branca cistercenca 
del Cister. 

La vida monàstica a la Bovera no deuria ser gaire fàcil, segu-
rament per la seva posició geogràfica, o bé la dificultat de 
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aquest abadiat, segurament es decidiria el trallat al nou 
cenobi de Vallsanta, a la riba del Corb.

La qüestió és que pocs anys després —el 1235— es co-
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Quan una religiosa moria, l’abadessa venia la seva casa par-
ticular a una de les novícies que podien fer-se càrrec de la 
despesa. D’aquesta manera tan simple s’anava transmetent 
aquesta manera tan peculiar de viure en un monestir, i que 
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cenca. Sovint, la quantitat cobrada per part de la comuni-
tat servia per adquirir alguns béns, com ho eren els calzes 
i d’altres vasos sagrats, tal com passà l’any 1551, amb el 
traspàs d’una religiosa anomenada la Saragossana. La co-
munitat, reunida en capítol, vengué les seves dependències 
a Gerònima Comelles, pel preu de catorze lliures i quinze 
sous, diners amb els quals l’abadessa va comprar un calze 
d’argent.

D’altres inventaris del segle XV (és important un del 1436, 
que descobrí Sanç Capdevila) ens donen notícies d’altres 
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monacal, per la qual cosa cal deduir que hi deuria haver un 
menjador o refetor comú amb sortida al claustre. També es 
parla d’una dependència ben comuna dels nostres mones-
tirs: el celler

Tornant a Vallsanta, i pel nombre de 23 religioses que 
l’habitaven l’any 1246, cal deduir que el cenobi tenia ja un 
cert esplendor, i estaria edificat en sa major part. 

Quant a les edificacions, cal parlar primeramente de 
l’església major. De ben segur, a Vallsanta hi hagueren dues 
esglésies. La primera tindria una factura de base romàni-
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La segona església, del més pur i refinat estil gòtic —i que 
correspon a les restes que ens han pervingut fins a avui dia—  
cal que la situem en un període d’esplendor de Vallsanta: 
l’abadiat d’Agnès de Guimerà (1345-1350), encara que les 
obres duraren més anys, com citarem. 

En aquell moment, la priora, Sibil·la de Boixadors, signà el 
contracte amb el mestre d’obres Arnau Savella, per edificar 
la capella dels Boixadors, on s’hi hauria de sebollir un gran 
protector de Vallsanta, el seu germà Bernat de Boixadors, 
i del qual s’ha trobat la seva magnífica estàtua jacent. Així 
mateix, per tot arreu del temple apareixen esculpides les 
armes dels cinc llinatges  protectors de Vallsanta: Guimerà, 
Boixadors, Alemany, Josa i Llorach. Per altra banda, les ca-
pelles radials gòtiques de Vallsanta estaven dedicades a la 
Mare de Déu de la Mercè (influència de Jaume I?), Santa 
Agnès, Sant Martí de Tours, Sant Bernat de Claravall i Sant 
Miquel Arcàngel.

El motiu de la construcció d’una segona església en tan poc 
de temps s’explica per la mala factura de la primera. De ben 
segur, deuria caure la volta central, i això obligaria a refer 
bona part del temple. Així, les obres deurien finir l’any 1371. 
En un primer moment, l’abadessa Beatriu d’Erill va contrac-
tar, l’any 1367, els arquitectes Pere de Cardona i Francesc 
d’Igualada. Com que aquests arquitectes no es veieren en 
cor d’acabar les obres (fins i tot retornaren la quantitat de 
100 sous),  l’abadessa de Vallsanta contractà, en aquell any 
de 1371, al picapedrer Pere de Belló, veí de Conesa, que 
acabaria la fàbrica del temple.             

Si parlem del claustre monacal (que deuria d’ésser de reduï-
des dimensions), sembla ser que és de difícil troballa per als 
arqueòlegs actuals, i ja el mateix Sanç Capdevila certificà la 
seva gairebé inútil recerca. Tanmateix, hem de citar la famo-
sa deixa del comte-rei de Catalunya-Aragó, Jaume I, de 200 
sous per al bastiment del claustre de Vallsanta, cessió reial 
que data de l’any 1272. 

De tota manera, nosaltres pensem que aquest claustre deu-
ria existir, atenent que molt recentment els esmentats ar-

queòlegs han trobat les restes del capítol o sala capitular, 
dependència que sempre donava als claustres, tant a l’orde 
benedictí com al cistercenc.  

Una altra de les dependències de la vida regular cistercenca 
era el del dormitori comú, que s’acostumava a construir al 
primer pis de les edificacions monàstiques, a tocar del claus-
tre, tal com podem observar en cenobis com Santes Creus o 
Poblet. En el cas —molt més modest, és clar— de Vallsanta, 
tenim una deixa per al bastiment d’aquest dormitori comú.  

En aquest cas, madona Mateua, vídua de Mateu Montor-
nès, carlà o castlà de Guimerà, en el seu testament de 
l’any 1336,  a banda de deixar dos mil sous per a l’església 
monàstica, estipulà que si el seu fill moria sense descen-
dència directa —com així fou— donava la important suma 
de dotze mil sous per construir el dormitori comú de Vall-
santa, tot esculpint les seves armes en el nou edifici.  

Era l’any 1372, i l’any següent se’n feia una procura, per part 
de les monges, a mans de Ponç Canyot, canonge de Santa 
Maria de Solsona. 

El que no sabem, però, és si, efectivament, el dormitori comú 
s’arribà a bastir. En alguns inventaris posteriors al 1373, no 
trobem consignada per enlloc aquesta dependència. 

IV. El monestir de Vallsanta al segle XIV
Malgrat que podem considerar que al segle XIV, Vallsanta 
conservava el seu relatiu esplendor (aquest fou un cenobi 
al qual no li mancaren mai dificultats), pels inventaris dels 
monacologis que ens han pervingut, podem veure molt cla-
rament, com a la XIV centúria, el nombre de religioses anava 
decandint i descendint progressivament, per moltes causes, 
però sobretot per les dificultats econòmiques, que s’anaren 
engrandint. 

Com passà arreu del país, la pesta negra del 1348 fou un 
cop molt dur per a Vallsanta, doncs a banda de la mort de 
religioses, s’hi sumà la disminució de la percepción de ren-
des i censos de les seves explotacions agrícoles, que anaren 

a menys també per la manca de mà d’obra útil. A més, cal 
afegir-hi la dificultat que suposà tornar a aixecar el nou tem-
ple gòtic, amb un esforç econòmic considerable.
A tall d’exemple, il·lustrem ací el nom de les religioses de 
Vallsanta l’any 1366:

- Beatriu d’Erill, abadessa.
- Tomassa de Montagut, priora.
- Blanca de Montagut, sotspriora.
- Sibil·la de Rocamora.
- Agnès de Riudefuig, mestra de novícies.
- Francina de Castellet.
- Sibil·la d’Alentorn, sotscantora.
- Saurineta de Montoliu.
- Constança de Montoliu.
- Saurineta de Castellolí, sagristana.
- Blanca de Boixadors, cantora.
- Ermessenda d’Ivorra, cellerera.
- Sibil·la de Camporrells.
- Saurineta de Tous.

En aquell any, doncs, hi havia a Vallsanta un total de catorze 
religioses cistercenques, un nombre encara relativament 
important, i la majoria filles de la noblesa local (com fou 
sempre, per altra banda, la tònica del cenobi del Corb). En 
canvi, mirem ara el monacologi corresponent a l’any 1395:

- Elisenda d’Espès, priora.
- Sibil·la d’Alentorn, sotspriora.
- Saurina de Castellolí, mestra de novícies.
- Sibil·la de Roch.
- Sibil·la de Montsó.
- Maria de Pinell. 

Ens trobem amb només sis monges cistercenques, a les por-
tes del segle XV. Sens dubte, aquelles antigues comunitats 
de més de vint religioses segidorers de la regla de Sant Be-
net ja han passat a la història de Vallsanta. El decandiment 
de la comunitat, en aquest proper segle XV, ens abocarà a 
la desaparició del bell monestir al segle XVI. 
Només per acabar, i encara que el monacologi que ara pre-
sentarem correspongui a les primeries del segle XV, tot ple-

gat ens certifica el progressiu decliu de la casa de Vallsan-
ta. Heus ací, per exemple, la composición de la comunitat 
cistercenca l’any 1412. Hi trobem un total de vuit monges 
cistercenques:

- Sibil·la de Montsó, abadessa.
- Catarina Roqueta.
- Beatriu de Bellmunt.
- Blanquina de Concabella.
- Caterina de Castellolí.
- Aldonça de Guimerà.
- Isabel de Concabella.
- Francesca de Concabella.   

I encara hi afegim el de 1449, a mitjan segle XV, amb només 
cinc religioses, que han d’assumir tots els càrrecs de la co-
munitat monàstica:

- Tomassa Guiu, abadessa.
- Eulàlia Ollera, sotspriora i bossera.
- Beatriu d’Aguilar, sagristana.
- Caterina Rebolla, sotsagristana.
- Margarida Montallà, priora.

V. Els llinatges protectors 
     de Vallsanta
Tots els monestirs medievals han tingut, sobretot en els seus 
inicis o orígens, uns llinatges nobiliaris protectors, que han 
ajudat de manera decisiva a la construcció i consolidació de 
les diferents dependències monacals, i que àdhuc han do-
nat alguns dels seus membres com a religiosos del monestir, 
sovint amb la càrrega de responsabilitat de l’abadiat, o bé 
com a simples professos. A canvi, aquestes distingides famí-
lies han rebut l’ajut espiritual constant de les comunitats, en 
vida i també un cop morts, doncs nogensmenys els llinatges 
esmentats han escollit els murs sagrats d’aquests cenobis 
com a lloc de repòs etern i amb bastiment de sepultures 
o àdhuc de panteons dinàstics, com el reial de Poblet, o el 
comtal de Bellpuig de les Avellanes, per posar dos exem-
ples esplendorosos.
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tar, l’any 1367, els arquitectes Pere de Cardona i Francesc 
d’Igualada. Com que aquests arquitectes no es veieren en 
cor d’acabar les obres (fins i tot retornaren la quantitat de 
100 sous),  l’abadessa de Vallsanta contractà, en aquell any 
de 1371, al picapedrer Pere de Belló, veí de Conesa, que 
acabaria la fàbrica del temple.             

Si parlem del claustre monacal (que deuria d’ésser de reduï-
des dimensions), sembla ser que és de difícil troballa per als 
arqueòlegs actuals, i ja el mateix Sanç Capdevila certificà la 
seva gairebé inútil recerca. Tanmateix, hem de citar la famo-
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queòlegs han trobat les restes del capítol o sala capitular, 
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monacologis que ens han pervingut, podem veure molt cla-
rament, com a la XIV centúria, el nombre de religioses anava 
decandint i descendint progressivament, per moltes causes, 
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a menys també per la manca de mà d’obra útil. A més, cal 
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- Agnès de Riudefuig, mestra de novícies.
- Francina de Castellet.
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gat ens certifica el progressiu decliu de la casa de Vallsan-
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com a simples professos. A canvi, aquestes distingides famí-
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vida i també un cop morts, doncs nogensmenys els llinatges 
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ples esplendorosos.
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En aquest sentit, el cenobi de Vallsanta no en fou una ex-
cepció, i tot ens fa pensar que, malgrat les seves reduïdes 
dimensions, el monestir de la vall del Corb era un lloc distin-
git, i les seves monges religioses provenien, en gran part, de 
la noblesa catalana dels encontorns del monestir.  

Cinc foren els llinatges protectors de Vallsanta: Boixadors, 
Guimerà, Alemany, Josa i Llorach, les armes dels quals es 
troben profusamente esculpides en les restes arquitectòni-
ques i escultòriques que ens han pervingut de Vallsanta.

Boixadors

Important família de l’estament militar del Principat de Ca-
talunya, que  tingué els seus orígens al castell i terme de 
Boixadors, al Bages. El primer membre conegut és Ramon 
Guillem de Boixadors (1123), al qual seguí Guillem de Boixa-
dors, participant en la conquesta de Lleida (1149), fet militar 
en en qual se li uní Berenguer de Boixadors.

El comte de Barcelona Ramon Berenguer IV encomanà el lloc 
i terme de Tarrès a Ramon de Boixadors, com a enclau per al 
repoblament i defensa de les Garrigues (1149). A la fi, aquest 
Ramon de Boixadors acabà sent monjo de Poblet l’any 1182. El 
seu successor, també anomenat Ramon, acompanyà el comte 
d’Urgell  Ermengol VII, en una operación militar a València 
(1184). 

Bastants anys més tard, trobem a un Guillem de Boixadors 
formant part d’un dels seguicis del rei Jaume I a la ciutat de 
València (1246), mentre que Arnau de Boixadors formà part 
de la cort reial fins a la mort del monarca (1276).

L’any 1297, Berenguer de Boixadors és nomenat veguer de 
les vegueries de Cervera i Tàrrega. Finalment, l’any 1323, 
Bernat de Boixadors va morir en l’expedició militar per a la 
conquesta de l’illa de Sardenya.

Guimerà i Alemany

Els Guimerà eren uns nobles originaris de la mateixa vall 
del Corb, i dins el nucli de la vila baronial de Guimerà, i 

a l’entorn d’una primitiva torre de guaita, convertida més 
tard en castell. L’any 1599 el títol baronial fou convertit en 
comtal, a mans de Gaspar Galceran de Castre-Pinós, títol 
que posteriorment passà als Híxar, Silva i Caro. 

Aquesta baronia primitiva fou un dels feus del llinatge dels 
Alemany, una família noble catalana que procedia originària-
ment del Rosselló. En forma de llegenda, el llinatge fou fundat 
per Guerau d’Alemany, un dels Nous Barons de la Fama de 
l’Expedició d’Otger Cataló (s.VIII), una de les teories sobre els 
orígens del nom de Catalunya. Hi ha, però, una teoria més 
científica que fa derivar els Alemany del  llinatge dels Cervelló. 

La baronia de Guimerà fou confirmada el 1359 a Francesc 
Alemany, fins que aquesta passà als Castre-Pinós.

D’entre els membres del llinatge Guimerà que podríem 
considerar com a sobresortints, ens trobem amb  Guillem 
de Guimerà (¿Ciutadilla-1396), gran prior de Catalunya 
de l’orde de l’Hospital, i Joan de Guimerà, abat de Poblet 
(1564-1583).

Llorach

La família dels Llorach es troba centrada a la vila i terme de 
Llorach, a la capçalera del Corb, un lloc esmentat ja al segle 
XII, i que va pertànyer als hospitalers. Des de mitjan segle 
XIII depenia de la comanda de Cervera. Al s. XIV passà al 
llinatge dels Alenyà, i al segle XVI, als Guimerà. Al S. XVII es 
concedí el títol de comtat de Llorach.  

La decadència de Vallsanta, 
segons la crònica de claude 
de bronseval (1532)
Entre el 1532 i el 1533, l’abat general de Cîteaux, Dom Edme 
de Saulieu, va fer una visita canònica a la gran majoria dels 
monestirs cistercencs de la Península Ibèrica. 

El secretari, Claude de Bronseval, va deixar escrita una crò-
nica llatina —conservada a la Biblioteca Nacional de París— 
que és un document excepcional per conèixer l’estat en què 
es trobaven —en el nostre cas— els monestirs cistercencs ca-
talans al primer terç del segle XVI. 

Deixant de banda el sorollós afer que afectava Poblet 
(l’escandalós abadiat del pare Caixal, i les seves diverses co-
rrupcions de tota mena), pel que respecta als monestirs cis-
tercencs femenins, el text de Bronseval té uns trets comuns 
que val la pena de ressaltar.

Així, en els cassos de Vallbona, el Pedregal, Sant Hilari i, el 
nostre cas de Vallsanta, hi regna un gran caos, l’incompliment 
de la regla de Sant Benet i dels costums cistercencs, la vida 
comuna, l’extensió de la propietat i de la vida privada, i tam-
bé d’una notòria pobresa.

El text referit a Vallsanta no és gaire extens, però deixa clares 
dues grans mancances: una era la pobresa d’una comunitat 
en contínua decadència (el monestir s’extingiria a finals de 
segle), i pel fet que l’abat general reunís la comunitat de Vall-
santa durant tres cops a la sala capitular, en la seva visita, ens 
indica que els costums relaxats contraris a la regla i els cos-
tums privats, regnaven en el cenobi de la vall del Corb.

Finalment, direm que durant aquella època formaven la comu-
nitat les següents religioses: Isabel de Riglos, abadessa (1520-
1539); Violant Cerviana; Isabel de Sant Jordi; Lluïsa Maiana; 
Elionor Plana; Jerònima Comelles; Maria d’Esplugues; Janota 
Copons; Isabel d’Esplugues i Isabel Llorach.    

Crònica de Claude de Bronseval (1532)
MONASTERIUM MONIALIUM DE VALLE SANCTA, 

SUB CISTERCIO

“Intranti monasterium Domino nostro occurrerunt abbatissa et VII 
moniales. Quibus salutatis Dominus accessit ad oratorium et deinde 
directe ad capitulum. Et collationcula facta interpretataque a fratre 
Bernardo, necdum forma visitationis exposita, capitulum Dominus 
exit dicens se nolle tunc et in tali habitu sacramenta visitare, sed 
hoc in crastinum differebat. Visitavit tantum chorum etcetera 
monasterii loca regularia. Et quia non erat nobis nec iumentis nostris 
locus ibídem in diversorio. Dominus premisit aliquos nostrum 
ad alium burgum propinquum vocatum Guymerat hospitium 
nobis quesituros. Visis locis pauperimis rediit ad capitulum, fecit 
scrutitinium, et eo facto, nostros ad burgum sequuti sumus famulos 
precedentes.

Die X summo mane Dominus monasterium adiit. In quo celebrata 
missa capitulum tertium tenuit, legi fecit cartam et interpretari. 
Moniales hipase spoponderunt  omnia se omnia facturas. His igitur 
vale dicto exivimus et ascendentes montem lapidosum paruit nobis 
inde regio lata et longa, fertilis admodum, in qua erant in copia 
magna amigdali, olivae et arbores aliae paucae tamen. Quibus 
preteritis venimos ad villam nomine Verdu et fuimus locati in castro 
quod spectat ad monasterium de Populeto. Ubi facto prandio 
venimos patria uberrima ad monasterium monialium de Petracallis. 
Sunt leucae plusquam quatuor.“.

Traduïm del llatí:

“L’abadessa i set monges van sortir a l’encontre de Monsenyor a 
l’entrar al monestir. Després de les salutacions, passà a l’oratori i, a 
continuació, directament al capítol. Després d’una breu al·locució, 
traduïda per fra Bernat, i d’explicar la forma de la visita, Monsen-
yor va sortir del capítol, dient que no volia en aquell moment, i 
amb aquella roba, examinar els vasos sagrats, i que ho deixava per 
l’endemà. Només visità el cor i els restants llocs regulars del mo-
nestir. I com que no hi havia allà a l’hosatgeria lloc per a nosaltres 
i per als nostres animals, Monsenyor envià per davant alguns dels 
nostres a un altre poble proper, anomenat Guimerà, per a cercar 
allotjament. Havent vist la gran pobresa dels llocs, va tornar al ca-
pítol i va fer la investigació. Un cop acabada, vam seguir els nostres 
servents que ens van precedir vers el poble. 
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El dia 10, de molt matí, Monsenyor anà al monestir, en el que, 
després de la missa, va tenir un tercer capítol; va fer llegir i traduir 
el Document de la Visita. Per la seva banda, les monges van pro-
metre fer-ho tot. Així doncs, després d’acomiadar-les, vam sortir, i 
vam pujar una muntanya pedregosa, i a continuació se’ns mostrà 
una regió ampla i llarga, molt fèrtil, on hi havia, en gran quantitat, 
ametllers, i també oliveres i d’altres classes d’arbres.  Quan els 
vam passar, vam arribar a una vila anomenada Verdú, on vam ser 
hostatjats en un castell pertanyent al monestir de Poblet. Després 
de menjar-hi, vam arribar a una comarca molt fèrtil, on hi ha el 
monestir de monges del Pedregal”. 

Per tal de completar aquesta narració, aportarem alguns 
fragments —més explícits— de la crònica francesa, referits 
a dos dels altres monestirs femenins cistercencs de l’actual 
comarca de l’Urgell: el Pedregal i Santa Maria de Vallbona.

Sobre el Pedregal, diu així la Crònica:

“Estava increíblemente ple de ruïna espiritual i material. 
Després d’haver pregat, Monsenyor examinà els llocs, dels quals 
cap estava conforme a la regla. Per cert, hi han unes cambres 
particulars aleshores plenes de noies. L’església, en altre temps, 
havia estat solemne, però el presbiteri estava en ruïnes. Només 
els murs es mantenien dempeus. Les monges vivien en propietat. 
Anaven on volien i tornaven d’igual manera. No gaire lluny hi ha la 
vila fortificada de Tàrrega, on les persones principals s’alegraren 
de l’arribada de Monsenyor, tot esperant que posaria remei a la 
situació de vida de les monges.”

Finalment, sobre Santa Maria de Vallbona, escriu Bronseval:

“En aquest monestir hi  havien més habitacions particulars que 
monges, i molts amagatalls i llocs ocults, mentre que les monges 
només eren trenta. Tot això feia olor al pitjor femer de la propie-
tat. No existia cap disciplina regular, ni cap cerimònia de l’orde, 
res de silenci, i es general a Espanya el desconeixement del silen-
ci monàstic. Monsenyor fou molt humilment obeït per elles, i en 
aquest dia va impartir molts preceptes espirituals i de la regla.”

L’extinció de Vallsanta 
L’any 1589 a Vallsanta només hi havia tres religioses, sense 
abadessa. Aquest fet determinà que el visitador general 

de l’orde cistercenc, l’abat de Poblet, Francesc Oliver de 
Boteller, determinés el tancament del cenobi, i el trasllat 
de les monges al veí monestir del Pedregal, dins el terme 
del Talladell (aquest cenobi, també en decadència, també 
s’extingiria a principis del segle XVII). La data d’unió dels 
dos cenobis fou del 13 de maig de 1589, en un diploma 
estès al monestir de Poblet. 

Per ordre també de l’abat de Poblet, Vallsanta fou encoma-
nat a un frare que ja residia al cenobi, per recollir les rendes 
i els censals, i per endreçar l’església i les altres dependèn-
cies de Vallsanta. 

Amb posterioritat —entretant la ruïna de l’edifici avança-
va inexorablement— se’n feu càrrec la senyora de la vila 
de Guimerà, dona Anna d’Aragó, vescomtessa d’Évol, qui 
arrendà Vallsanta, l’any 1594, a un particular anomenat Joan 
Gavaldà, el qual acabà contribuint a l’enderroc de moltes de 
les antigues dependències monàstiques de Vallsanta, finint, 
així, els dies del seu antic esplendor.  

Apèndix
Abaciologi de Vallsanta

- 1245. Agnès de Guimerà. Fou una de les abadesses més 
importants del cenobi. Constructora. 

- 1261. Berenguera de Savellà.
- 1283. Elisenda de Bell-lloch.
- 1292. Elisenda de Vallclara.
- 1306. Eliardis de Guimerà.
- 1308. Agnès de Josa.
- 1337. Berenguera d’Alemany. Sibil·la de Boixadors, priora.
- 1349. Agnès II de Guimerà.
- 1353. Beatriu d’Erill.
- 1392. Abadiat vacant. Elisenda d’Espes, priora.
- 1393. Aldonça de Castre, amb dispensa per raó d’edat. 
- 1404. Francesca de Castellet.
- 1412. Sibil·la de Montsó. 
- 1427. Constança de Bellvís.

- 1433. Caterina Roqueta.
- 1422. Sibil·la d’Anglesola.
- 1449. Tomassa Guiu.
- 1454. Elionor Baquera.
- 1461. Eulàlia Ollera.
- 1482. Elionor d’Òria.
- 1483. Justina Valls.
- 1506. Isabel Vilanova.
- 1515. Isabel Mercera.
- 1520. Isabel de Riglós.
- 1547. Elionor Plana.
- 1563. Janota Copons.
- 1576-1581. Anna de Trilla, darrera abadessa.
- 1588. Jerònima Salvany, presidenta, Jerònima Vives i 

Àngela Vall-llebrera foren les tres darreres religioses 
de Vallsanta, que fou suprimit l’any 1589 per ordre del 
visitador de l’orde cistercenc, i abat de Poblet (el qual fou 
també president de la Diputació del General), el tortosí 
Francesc Oliver de Boteller.
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