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INTRODUCCIÓ
Rafael Castanyer i Busquets
Alcalde de Guimerà (2007-2011)

En proposar-me els autors d’aquest llibre reflectir uns fets 
dels quals  vaig prendre part activa pel meu càrrec mu-
nicipal, no faig res més que reflectir unes vivències molt 
enriquidores per a mi i per als meus, ens aquells moments, 
companys d’Ajuntament.

Proposada pel senyor Ferran Rella, en aquells moments, 
cap dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a 
Lleida, de fer una intervenció prou important a les restes 
de Vallsanta, es posà en marxa tot l’aparell administratiu 
per poder-lo fer efectiu en el temps més breu possible.

Els resultats van ser ben evidents al cap de poc temps.

Agraeixo, per part meua i del consistori, la bona acollida 
que va tenir el projecte per part de tota la gent que estima 
Guimerà i la seva història.

També un agraïment molt especial als propietaris dels te-
rrenys que envolten el nostre antic monestir, per facilitar 
la compra-venda d’aquests, sense els quals no s’hi hauria 
pogut accedir amb la maquinària adient.

Que per molts anys puguem gaudir de Vallsanta. Conèixer 
el passat és una bona eina per encarar el futur.

CRONOLOGIA DE LES                
ACTUACIONS A VALLSANTA. 
DE 2008 A 2011
PRINCIPIS DE 2008
Proposta del Serveis Territorials de Cultura per endegar un 
projecte de desenrunament i consolidació. Acceptació per 
part de l’Ajuntament.

ABRIL DE 2008
Adjudicació del projecte de consolidació a ANUA Arquitec-
tes, per un total de 11.998 €.

OCTUBRE DE 2008
Adjudicació de les obres a Casanelles i Bras. 
Primera fase: 100.000 € amb subvenció íntegra del Departa-
ment de Cultura.

DESEMBRE DE 2008
Conveni amb l’ Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar, en 
dos anys, l’adquisició dels terrenys necessaris: 43.977.91 €.
Propietaris: Pau Balcells Alcové, Lourdes Rosell Prous, Mi-
quel Sorribes Gabernet.

SETEMBRE DE 2009
Adjudicació de la segona fase de les obres a Casanelles i 
Bras, per un total de 43.977 €.

JULIOL DE 2009
Sol·licitud, a la Direcció General del Patrimoni Cultural, de 
30.000 €, per a la delimitació de la zona arqueològica i loca-
lització del mur de tancament. Obra realitzada per Arqueo-
ciència SL.

D’ABRIL A OCTUBRE DE 2008
Restauració del Guerrer Jacent i de la Clau de Volta de 
l’Agnus Dei.
Cost total: 9.291,60 €.
Finançat per la Direcció General de Patrimoni (6.503,70 €) i, 
a parts iguals, l’Ajuntament i l’Associació guimera.info.
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VALLSANTA PROPIETAT 
PÚBLICA
Melitó Camprubí i Puig
Arquitecte. Cap del Servei d’Arquitectura 
de la Diputació de Lleida

Aquestes notes volen fer el relat d’un fet que va representar 
un gir històric en la recuperació del monestir de Vallsanta.
La meva memòria professional de Vallsanta comença fa uns 
25 anys cap al 1989. En aquelles dates, el Sr. Josep Pont i Sans, 
alcalde de Bellpuig, fou designat diputat provincial pel partit 
judicial de l’Urgell i s’encarregà dels afers de Cultura. La sen-
sibilitat de les alcaldesses, —Maria Salvadó, primer, i Magda 
Monyarch, després—, sumada al moviment social per a la re-
cuperació del patrimoni encapçalat per Joan Duch, va donar 
l’empenta necessària per tal que des de l’esfera política es 
prengués en consideració un seguit d’actuacions a Guimerà.
Amb les actuacions del castell —propietat de la Diputació 
de Lleida—, orientades, un tema restava pendent: “I Vall-
santa?” “Què farem a Vallsanta?” Eren preguntes que solien 
quedar sense resposta clara. 
La història recent de Vallsanta era present i ningú no igno-
rava que una de les dificultats bàsiques per endegar actua-
cions a Vallsanta era el tema de la seva titularitat i les cir-
cumstàncies que havien acompanyat la decidida i complexa 
operació de salvaguarda del monestir.
Per situar el context del que vull explicar, cal advertir que l’any 
1989, s’acomplia una dècada de la recuperació democràtica 
i, per tant, estàvem plenament instal·lats en un cicle de tran-
sició entre els criteris de resistència antifranquista i els que 
haurien de guiar la normalitat democràtica. En època fran-
quista, algun edifici amb interès patrimonial s’havia salvat per 
reivindicacions populars i, com a conseqüència d’això, es va 
instal·lar la idea que el patrimoni cultural era un bé que “era 

de tothom”. Subsistia, però, un petit desajust entre el con-
cepte cultural de bé col·lectiu i el concepte jurídic de propie-
tat. Aquesta confusió va generar alguns conflictes. Poso un 
exemple distint de Vallsanta: cap als anys 80 l’Administració 
es va adreçar al propietari del Pilar d’Almenara indicant-li que 
es volia restaurar el Pilar i que havia de facilitar la construc-
ció d’un accés rodat i deixar passar al públic a través de la 
seva finca per accedir a la torre i a les restes de l’església. 
El propietari va haver de recordar a l’Administració que, per 
transitar per la propietat, necessitaven la seva autorització. Fi-
nalment, no sense algun estira i arronsa, tot es va compondre. 
El Pilar va ser restaurat amb diners públics i va ser visitable pel 
públic amb la única condició que l’accés es fes a peu des del 
coll de la carretera que va de Tornabous a Agramunt.
Quan el 2007 vaig passar temporalment a prestar els meus 
serveis des de la Diputació de Lleida als Serveis Territorials 
de Cultura, a proposta de l’aleshores director el Sr. Ferran 
Rella, el tema de Vallsanta encara continuava, a grans trets, 
com havia quedat en una conversa a l’Ajuntament de Gui-
merà amb el Sr. Josep Pont .
Plantejat novament el tema, i un cop preses les decisions 
polítiques, l’experiència acumulada i la receptivitat van re-
sultar cabdals.
En la meva opinió, era clar que Vallsanta necessitava una ac-
tuació amb una triple finalitat: tres potes que fessin estable 
la taula del projecte. Per una banda era evident que calia 
actuar per acabar de desenrunar l’edifici tot completant el 
seu coneixement amb el suport de l’arqueologia; per una 
altra, calia executar treballs de conservació constructiva de 
les restes arquitectòniques mitjançant restauració de retoc, 
protectora i poc intervencionista; de l’altra, calia aprofitar 
l’ocasió per intentar resoldre el tema de la propietat, ja que 
si Vallsanta passava a ser de propietat pública es faria molt 
més fàcil la gestió d’obtenció de recursos econòmics per la 
seva restauració i posada en valor perquè, a l’hora de de-
manar ajuts públics per restauració, alguna de les Adminis-
tracions posa com a condició que el bé a restaurar sigui de 
titularitat pública.

Aquest plantejament va ser acceptat pels intervinents en un 
exercici de realisme notable. Dic això, perquè, en l’àmbit 
públic, l’habilitació de diner en forma de subvencions amb 
la finalitat d’adquirir patrimoni no és habitual. La norma 
—dit de manera general i simplificada— entén que si un 
ajuntament vol adquirir patrimoni ho ha de fer amb recursos 
propis i no amb el recurs a les subvencions d’altres admi-
nistracions d’àmbit superior. Aquest norma, que resulta en-
tenedora, no contempla, però, la capacitat econòmica dels 
petits ajuntaments que és, en general, molt limitada.
El cas de Guimerà acomplia perfectament la norma general: 
l’Ajuntament estava mancat de recursos per afrontar l’adqui-
sició de les finques on hi havia emplaçat el monestir.
Per altra banda, calia esbrinar si els propietaris dels terrenys 
estarien en bona disposició per vendre i si, en el cas de la 
voluntat de vendre, els preus proposats estarien en un rang 
de valors admissible, ja que de poc servirien els recursos si 
no hi havia voluntat de venda o si els preus eren injustifica-
bles. La dada de partida era que en alguna altra ocasió, que 
s’havia temptejat el tema, no havia estat possible arribar a 
un acord.
La llegenda oral deia que el —o els— propietaris havien 
estat cridats feia anys a Lleida per fer-los una proposta 
d’adquisició, i que la cosa no havia prosperat.
El meu anàlisi de la qüestió va ser que les persones de 
l’Administració d’aquell moment havien actuat amb molta 
voluntat, però amb no tant tacte. Cridar els propietaris a 
Lleida era un error de consideració del paper dels intervi-
nents, un error de consideració cap als possibles venedors.
El sistema havia de canviar i, si l’Administració era la interes-
sada en adquirir els terrenys, calia anar a veure els propie-
taris a casa seva per exposar-los la necessitat i la bondat de 
la compra.
Aquesta proposta de gestió de proximitat a l’administrat , 
aquesta gestió “porta a porta” va trobar, tot seguit, la dis-
ponibilitat del director dels Serveis Territorials de Cultura, Sr. 
Rella, que la va ordenar i la va conduir de gust i sense reser-

ves. Des del meu punt de vista, si avui Vallsanta és de propie-
tat municipal és —en bona part— gràcies a aquesta gestió.
En la seva aportació a aquest volum, el Sr. Rella ja fa el re-
cord concret a les persones que van acollir favorablement la 
proposta. Jo només vull deixar constància de l’amabilitat i 
bona disposició que, en les converses que vam tenir, hi va 
haver.
Però, és clar, amb la bona disposició no n’hi havia prou. Calia 
encara establir els termes econòmics de l’acord. La proposta 
que es va plantejar va ser la d’apreuar els terrenys adoptant 
els valors que utilitzaven, en aquell moment, la Generalitat 
i la Diputació de Lleida en les expropiacions per obres de 
carreteres en terrenys de característiques semblants als de 
Vallsanta. Com que l’interès inicial era dels compradors i no 
dels venedors, es podia esperar una contraproposta a l’alça 
per part dels venedors, cosa que ens hauria portat a una 
justificació més complexa del preu.
Afortunadament, aquesta proposta d’apreuament a partir 
de valors oficials va ser acceptada pels venedors.
Establert l’acord, ja només faltaven els diners. Els bons ofi-
cis de l’alcalde de Guimerà, Sr. Rafael Castanyer, davant de 
la Diputació de Lleida, representada pel seu president, Sr. 
Jaume Gilabert, en el marc del Conveni de col·laboració en 
matèria de Patrimoni Arquitectònic Generalitat–Diputació 
van possibilitar la mobilització dels recursos necessaris per 
tal que l’Ajuntament pogués dur a terme la compra dels te-
rrenys necessaris, per tal de dur endavant la recuperació de 
les restes del monestir i la seva posada en valor com a un ele-
ment important de la història i l’art de Guimerà i, per exten-
sió, de tota la Vall del Corb. Gràcies a aquesta adquisició, es 
va poder excavar i fer evident tot el perímetre del monestir.
Ara, només cal esperar que aquest esforç tingui la compren-
sió i la continuïtat necessàries per tal que, finalment, el con-
junt gòtic de Vallsanta es pugui posar a l’abast del públic i 
actuï com un dinamitzador econòmic més del territori. 
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PRIMERS RESULTATS DE LA 
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
DE 2007 A 2012 AL MONESTIR 
DE VALLSANTA
Josep M. Vila i Carabasa
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La recerca que s’ha fet aquests darrers anys sobre l’antic 
convent de Santa Maria de Vallsanta s’ha d’incloure en el 
marc més general del projecte de recuperació del conjunt 
monumental que representa aquest monestir i que va im-
pulsar, entre els anys 2007 i 2012, l’Ajuntament de Guimerà 
amb el suport de la Direcció General de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat i la Diputació de Lleida. En aquests primers 
anys, s’han engegat un seguit d’actuacions en paral·lel. 
En primer lloc la recerca històrica i arqueològica que s’ha 
portat a terme per iniciativa i amb finançament del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat. En segon 
lloc, la consolidació d’urgència de l’església gòtica del mo-
nestir que ha estat promoguda pel Servei de Patrimoni Ar-
quitectònic de la Generalitat i la Diputació de Lleida. En ter-
cer lloc, la compra dels terrenys on se situa el monestir, feta 
també a través de la Diputació. Finalment, i després de la 
campanya de 2010 el Servei d’Arqueologia va promoure la 
consolidació d’urgència de les estructures arqueològiques 
aparegudes al llarg de les campanyes de 2009 i 2010 i tam-
bé la protecció del jaciment mitjançant una tanca perimetral.
Gràcies a totes aquestes actuacions, entre els anys 2007 i 
2012, es va donar un gran impuls a la recerca i recuperació 
dels vestigis conservats de l’antic convent de Vallsanta, per 
tal que puguin incorporar-se al patrimoni històric i arquitec-
tònic de Guimerà i es converteixin en un element important 
del desenvolupament econòmic de la població. Tot i que 
encara falta molt per fer i, de fet, només s’ha deixat a la vista 

encara no un 25% de les restes de l’antic convent, en les se-
güents pàgines tractarem d’exposar de manera sintètica què 
sabem en el moment actual sobre el monestir de Vallsanta 
després de quatre anys d’intensa activitat arqueològica.

Situació i descripció
Les estructures conservades de l’antic monestir cistercenc 
de Santa Maria de Vallsanta es troben situades a uns 2 ki-
lòmetres a l’oest del nucli urbà de Guimerà, al peu de la 
carretera L-241. El conjunt ocupa una parcel·la, d’uns 5.300 
m2, dividida en dos nivells. Per una banda, en una cota més 
alta, una terrassa allargada d’entre 10 i 15 m d’amplada se-
gons els punts, que abasta la major part de la franja nord 
del terreny, a tocar del vessant de la muntanya. La resta la 
constitueix una gran parcel·la força plana que queda sobre 
elevada respecte dels camps veïns i en la que antigament 
se situaven les dependències conventuals. Dins d’aquest 
espai, l’estructura més fàcilment identificable i la més ben 
conservada, és l’església, situada en la cantonada nord oest 
de la parcel·la, just a tocar del talús de la muntanya.

L’església
Tot i que el seu estat d’enrunament és considerable, 
l’església de Vallsanta encara conserva prou elements com 
per poder determinar quina era la seva estructura original. 
Es tracta d’un temple d’una sola nau, d’uns 9’7 m d’amplada 
i una llargada màxima per la part interior de 23’12 m, amb 
direcció est-oest, capçat a llevant per un absis poligonal 
amb cinc capelles quadrades buidades dins el mur i cober-
tes amb volta de creueria. La il·luminació d’aquestes cape-
lles es feia mitjançant uns òculs de pedra situats a la part alta 
dels seus murs exteriors.
Pel que fa a l’estructura de l’edifici, sembla clar que presenta 
tres trams ben diferenciats. Per una banda, la capçalera, que 
és, de bon tros, la part millor conservada de l’edifici. A con-
tinuació, es documenta un primer tram de nau d’uns 9’66 m 
de costat, en el qual es documenten els arrencaments d’una 
volta de creueria i en el qual es van obrir unes capelles la-
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terals de planta poligonal. Finalment, hi ha un tercer tram, 
d’uns 4 m d’amplada, tancat per un mur cec a la banda oest, 
en el qual es troben les dues portes d’accés al temple. A 
la banda nord, una porta de factura romànica, amb arc de 
mig punt i grans dovelles emmarcades amb un guardapols, 
que comunicava amb l’exterior del monestir. S’hi accedia 
per una escala en forma de L, adossada a la paret occidental 
del temple. A la banda sud es trobava la porta que comu-
nicava amb el monestir, avui completament destruïda, tot 
i que, per alguns elements localitzats durant la intervenció 
arqueològica, sembla que era també adovellada. El mur de 
tancament de l’església, construït arran de les dues portes, 

està construït amb blocs reaprofitats i les fotografies anti-
gues que se’n conserven ens el mostren completament cec.
A la zona de la separació entre la nau i el presbiteri es docu-
menta un desnivell salvat per una escala de dos graons feta 
de pedra que ocupa tota l’amplada del temple. El paviment 
de la capçalera i de la nau era de grans lloses de pedra 
que només s’han conservat molt parcialment al presbiteri 
i, de manera més generalitzada, a la nau. En aquest darrer 
espai es localitzen dues tombes amb làpida monolítica de 

Planta general de l’església, un cop finalitzades les excavacions.

Porta d’entrada a l’església des de l’exterior. Clarament, l’estructura no 
està dimensionada per al parament en el qual està col·locada.

pedra esculpida amb motius heràldics i, en un dels casos, 
amb la representació d’una vara que indicava la condició 
d’abadessa de la persona enterrada.
En el tram central de la nau es documenten dues capelles tam-
bé poligonals, que sembla que van ser afegides amb posterio-
ritat ja que trenquen la continuïtat del mur. Tot i que correspo-
nen a un dels elements més enrunats del conjunt, sembla clar 
que, originalment, estaven cobertes amb volta de creueria.
Pel que fa a les estructures de coberta es documenten al-
menys tres elements. En primer lloc, els arrencaments de 
les nervadures d’unes voltes de creueria que, segurament, 
conformaven l’estructura inicial de la coberta, almenys de 
la zona presbiterial i, potser, del primer tram de la nau. En 
segon lloc, tres arcs diafragmàtics, dels quals només es con-
serven els arrencaments i que sembla que van constituir una 
segona fase de la coberta. Finalment, entre el segon i el ter-
cer trams de l’església, es documenta un gran arc apuntat 
fet de carreus de pedra i sostingut per pilastres adossades 
a la paret de la nau, el qual sembla conformar un reforç mo-
dern de l’antiga estructura d’arcs de diafragma.

Vista de les escales del presbiteri i de l’enllosat de la nau. Vista de l’arrencament de les nervadures per a una volta que havia de 
cobrir la zona de la capçalera.

Vista de l’arc diafragmàtic, afegit en un tercer moment per garantir el 
sosteniment de la coberta de l’església.

A la banda nord de l’església es localitzava el petit cementiri 
monàstic, tancat per un mur adossat a la paret exterior de la 
capella poligonal d’aquell costat. En aquest mur s’obria una 
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porta que permetia l’accés al cementiri des de l’exterior 
del convent. El cementiri estava conformat per tombes 
en fossa simple, excavades en el terra i per altres, de 
tipus monumental, adossades a la paret de l’església, de 
les quals se n’han pogut identificar tres.

El convent
La zona conventual se situa al sud i a l’oest de l’església 
i ocupa la major part de la parcel·la. En iniciar-se la in-
tervenció el 2008, no es conservaven a la vista traces 
d’aquest element, a banda d’un tram del mur de tanca-
ment est, a tocar del camí d’accés, fet de grans carreus de 
pedra i que semblava clarament relacionable amb l’antic 
monestir. En el moment actual, només s’han delimitat les 
estructures situades en el terç més oriental, seguint apro-
ximadament l’alineació amb el temple. 
De moment, s’han identificat diverses construccions, 
molt alterades per transformacions modernes i, per això, 
sovint difícils d’interpretar, però que permeten almenys 
identificar una gran ala adossada, aproximadament, al 
tram central de l’església i en la qual hi hauria diferents 
edificacions successives. Al costat d’aquesta ala apareix 

un corredor paral·lel que donaria accés a les diferents 
dependències.
A l’extrem nord d’aquesta ala, immediatament al costat 
de l’església, es localitza un edifici quadrangular caracte-
ritzat per un graonat perimetral en el paviment, del qual 
s’han identificat una sèrie de làpides sepulcrals. A aquest 
espai, s’hi accedia per una porta situada a la cantona-
da nord-oest, just a tocar de l’entrada a l’església. Tots 
aquests elements permeten identificar aquest espai com 
la sala capitular del monestir de Vallsanta. 
Al sud de la Sala Capitular es documenten dues estances 
rectangulars, amb accés, també, des de la banda occi-
dental i de funcionalitat indeterminada. Aquests espais 
estan molt transformats tardanament i el fet que no s’hagi 
pogut completar la seva excavació dificulta la compren-
sió de la seva funcionalitat i l’estructura originals.
A continuació es localitza una gran sala rectangular en 
la qual es documenten fins a tres arrencaments d’arcs 
de diafragma, tot i que no es pot descartar que, origi-
nalment, n’hi hagués algun més. Al centre de la sala es 
va localitzar un cup de vi de pedra, de planta circular. La 
presència d’aquest element fa pensar que, almenys en la 

Arrencament d’un arc de diafragma sobre el capitell d’una nervadura de 
volta. Aquesta superposició és indicativa, bé d’un canvi en el sistema de 
coberta o d’una reconstrucció motivada per una ensulsiada de la volta. Vista del cup documentat en un espai que degué funcionar com a celler.

Vista de la zona de cementiri conventual a la banda nord de l’església.

Vista dels arrencaments d’arcs de diafragma en una de les sales del convent.

darrera fase de funcionament del convent, aquest espai 
havia estat utilitzat com a celler. De tota manera, el fet 
que no s’hagi completat l’excavació de l’espai impedeix 
determinar si aquest ús de l’edifici és l’original o bé es 
tracta d’una reutilització més tardana d’una construcció 
que, amb anterioritat, havia tingut una altra funcionalitat. 
La resta d’aquesta ala del monestir presenta un major arra-
sament, per la qual cosa no s’han pogut identificar amb cla-
redat les estructures que hi trobem, les quals, per les seves 
característiques, semblen correspondre, almenys en part, a 
refaccions tardanes del convent. De tota manera, no es pot 
descartar que la continuació de l’excavació permeti recu-
perar traces de l’estructura antiga del monestir també en 
aquesta zona. 
A l’oest de l’ala principal es documenta una mena de 
corredor irregular, situat enfront de la porta d’entrada a 
l’església i que permet l’accés a l’interior dels diferents 
espais localitzats en l’ala est.
A l’oest d’aquest corredor, no s’han detectat, de mo-
ment, estructures, almenys en la zona central, que po-
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dria conformar el pati al voltant de la qual la documentació 
escrita indica que hi havia les cases que servien de residèn-
cia individual per a les monges de la comunitat. Aquest 
espai podria estar ocupant, almenys parcialment, la zona 
que correspondria al pati del claustre.
Aquest pati estaria delimitat per la banda nord per un mur 
en direcció est-oest, detectat, parcialment i de manera su-
perficial, en la campanya de 2011, i que sembla configu-
rar un corredor situat al costat septentrional, paral·lel a la 
continuació cap a l’oest de la línia de façana de l’església. 
A la banda sud es localitzen una sèrie d’estructures rectan-
gulars, només parcialment delimitades, les quals, amb tota 
probabilitat, corresponen a les antigues cases que servien 
de residència a les monges de Vallsanta. 

Hipòtesi d’evolució constructiva 
La intervenció arqueològica que s’ha portat a terme en el 
monestir de Santa Maria de Vallsanta entre els anys 2008 
i 2012 ha permès posar en valor un jaciment de gran im-
portància, com és aquest monestir. De tota manera, i amb 
l’excepció de l’església, la Sala Capitular i el cementiri i la 
intervenció ha esta més aviat de delimitació superficial que 
d’excavació pròpiament dita, tot i que s’han fet sondeigs 
arqueològics en alguns punts. De fet, els treballs han abas-
tat, aproximadament, una tercera part del recinte de l’antic 
monestir. Per tant, entenem que caldrà esperar a una futura 
continuació dels treballs per poder valorar amb més fiabilitat 
l’extensió i les característiques d’aquest conjunt monàstic.
En tot cas, i amb les dades de què disposem en el moment 
present, tractarem de presentar una hipòtesi d’evolució 
constructiva del conjunt del monestir de Santa Maria de 
Vallsanta, des de la seva fundació i fins a l’inici de les actua-
cions restauradores de la dècada dels 80 del segle XX. Per 
al relat d’aquesta hipòtesi, ens valdrem tant de les dades 
de l’excavació arqueològica com de les proporcionades 
per la documentació escrita i l’estudi de paraments.

La fundació dels monestir i la 
seva primera configuració 
arquitectònica 
La historiografia, fonamentalment a partir de la monografia 
de mossèn Sanç Capdevila,351   ha situat sempre l’inici de la 
construcció del monestir de Vallsanta el 1235 i l’ha vinculat 
amb el desmembrament del primitiu convent de Santa Ma-
ria de la Bovera. Aquest cenobi està situat molt a prop de 
Vallsanta, a la plana elevada que hi ha al nord de la vall del 
riu Corb. La cronologia de la fundació quedaria confirmada 
per un document papal de 1237, en el qual es determina 
que siguin enviades al monestir de Vallsanta, recentment 
fundat, algunes monges de la Bovera que hi implantin l’orde 
cistercenc (Capdevila 1988:8). L’absorció definitiva del mo-
nestir de la Bovera es portaria a terme durant la dècada se-
güent, tot passant a Vallsanta tant les monges com els béns 
del seu suposat monestir mare.
De tota manera, en el transcurs dels treballs de recerca docu-
mental sobre el monestir hem localitzat una escriptura datada 
del 1211 i que, aparentment, hi fa referència.352  Es tracta, 
però, d’un regest fet a començament de segle XX d’un docu-
ment, avui perdut, procedent de la Col·legiata de Tamarit de 
Llitera, a la qual van anar a parar els documents de Vallsanta 
després de la Desamortització. No sabem si es tracta simple-
ment d’un error en la transcripció de la data, o bé realment el 
monestir ja existia en aquell moment. 
Si acceptem com a vàlid el document de 1211 caldria pen-
sar que en origen el monestir de Vallsanta estava ocupat 
per algun tipus de comunitat no cistercenca, i el que es de-
mana a les monges de la Bovera el 1237 és que introduei-

xin la disciplina de l’orde de Sant Bernat en una comunitat 
preexistent. En aquest cas, cal pensar que Vallsanta s’hauria 
pogut fundar, més o menys en paral·lel, a la Bovera en algun 
moment de finals segle XII, segurament per iniciativa del senyor 
de Guimerà que els va cedir una quadra dins la seva baronia. 
Sigui com sigui, el que és segur és que la comunitat, a mi-
tjan segle XIII, ja estava plenament consolidada en el marc 
de l’orde cistercenc. El 1245 el papa d’Inocenci IV publica 
una butlla en la qual posa sota la seva protecció el monestir 
de Vallsanta. L’any següent trobem a la comunitat en ple, 
comandada per l’abadessa Agnès de Guimerà i formada 
per 22 monges, nomenant un procurador.353  Sembla clar 
que en aquest moment Vallsanta ja es troba plenament con-
solidat i que, per tant, ja hi devia haver unes edificacions 
monàstiques més o menys conformades.
Pel que fa la configuració arquitectònica del monestir, en 
aquests primers moments, disposem de pocs elements. De 
tota manera, la mateixa existència del convent amb una co-
munitat força nombrosa a mitjan segle XIII pressuposa la 
presència d’una sèrie de construccions que, de moment, 
només hem pogut localitzar d’una manera molt parcial.
En primer terme, evidentment, l’església, que ja havia 
d’existir en el moment inicial de la fundació, ja que es tracta 
de l’edifici principal de qualsevol conjunt monàstic. Des del 
punt de vista documental la primera notícia que en tenim 
és del 1279, quan en el seu testament Geraldona de Timor 
llega 200 morabetins per a la fundació d’una capellania al 
monestir (Capdevila 1988: 9).
Pel que fa a les traces arqueològiques, sempre s’ha dit que, 
molt probablement, la porta que dóna accés a l’església per 
la banda nord, des de l’exterior del convent, podria corres-
pondre a la porta del temple romànic traslladat a un nou 
emplaçament. Aquesta teoria sembla confirmar-se a partir 
dels resultats de les intervencions arqueològiques, ja que 
clarament les dimensions de la porta conservada no guar-

den relació amb l’espai que ocupa. Per tant, o bé va ser dis-
senyada per ser col·locada en un pany de paret de majors 
dimensions de les que tenia el que finalment va ocupar, o bé 
realment va ser traslladada des d’un altre punt. De ser així el 
més lògic seria pensar que provenia de l’antic temple.

En relació amb la ubicació de l’església primitiva, nosal-
tres entenem que devia353 estar situada aproximadament 
en la mateixa posició que l’actual, en un dels extrems del 
convent. De manera provisional, creiem que podrien co-
rrespondre a aquest temple dos murs situats a l’oest de 
l’església actual. Es tracta de dues parets perpendiculars 
solidaries entre si i fetes de filades regulars de carreuons, 
amb un parament força acurat i de tipologia clarament 
romànica. Si corresponguessin a l’església, per la seva po-
sició cal pensar que es tractaria d’una part de la paret nord 
de la nau i del tancament occidental del temple. A banda 
de la seva aparença tipològica, la posició d’aquesta cons-
trucció també sembla recolzar aquesta idea. Així, l’església 
gòtica s’hauria començat a edificar més enllà de la capella 

A la part baixa, restes d’un mur de carrerons en direcció est-oest, que 
podria estar vinculat amb la primera església romànica del monestir.

351.   CAPDEVILA FELIP, S (1988). “El monestir cistercenc de Vallsanta: 
notes per a una monografia”. Quaderns d’Història Tarraconense, 7. Pàgs. 
5-54. Tot i la data de la publicació, el manuscrit original és dels anys 20 
del segle XX, i està conservat a l’Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona.
352.    1 d’octubre de 1211. Pere Garter, la seva muller Ferrera i la seva 
filla Guillerma venen al monestir de Vallsanta una vinya al terme de Gui-
merà per 252 sous barcelonesos. Testimonis: R. de Cuaria, Guillem de 
Guimerà, P. de Tàrrega (Arco, 1912: doc. 36). 353.    ACA. Cancelleria. Pergamí de Jaume I, núm. 1074.
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notes per a una monografia”. Quaderns d’Història Tarraconense, 7. Pàgs. 
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de la porta d’entrada a l’església. Més enllà d’això, els son-
deigs realitzats a les zones no excavades no havien per-
mès identificar altres elements que es poguessin relacionar 
amb aquest possible claustre. 
Una darrera intervenció, l’octubre de 2011 i en el marc del 
programa de TV3 Sota Terra, sí que va aportar algun ele-
ment que podria fer pensar en l’existència d’almenys algun 
tram de claustre, segurament molt transformat ja tardana-
ment, amb la proliferació de les cases particulars per a les 
monges que podrien haver colonitzat les estructures claus-
trals desdibuixant-ne completament la fesomia. Pel que fa 
a la posició d’aquest element, i en relació amb la hipòtesi 
sobre la ubicació de l’antiga església, caldria pensar que 
se situaria aproximadament al sud d’aquest temple, coinci-
dint clarament amb els murs que se li atribueixen. 
En relació amb les dependències conventuals poca cosa 
podem dir. Sabem, per la documentació que el 1372, les 
monges de Vallsanta reclamen una herència que, en part, 
havia de destinar-se a la construcció d’un dormitori comú. 
Aquest document ha portat a pensar en la possibilitat de 
l’existència d’aquesta edificació, de la qual, però, no se’n 
torna a parlar més a la documentació posterior. 

La construcció de la nova esgésia 
gòtica
L’església del monestir de Santa Maria de Vallsanta que ha 
arribat fins a nosaltres és un temple gòtic d’una nau i ca-
pçalera poligonal que, per les seves característiques, sem-
bla clar que no es va completar en tota la seva previsió ini-
cial. Amb les dades documentals de què disposem, i l’ajut 
dels elements que es desprenen de l’estudi de paraments 
de l’edifici, tractarem de proposar una hipòtesi sobre el 
procés constructiu d’aquest edifici.
Tipològicament sembla clar que l’església de Vallsanta s’ha 
de situar entorn a la primera meitat del segle XIV, tot i que, 
des d’un punt de vista estilístic, resulta difícil precisar-ne 
millor la cronologia. Sanç Capdevila apunta la possibilitat 

de situar-la a mitjan segle, en el marc de l’abadiat d’Agnès 
de Guimerà (1345-1350). Aquesta hipòtesi la planteja a partir 
de l’estudi de l’heràldica que apareix en les capelles de la ca-
pçalera, que, evidentment, va ser la primera part de l’església 
que es va construir (Capdevila 1988: 11). 
L’estudi històric i arqueològic realitzat ha permès matisar la 
cronologia de l’església de Vallsanta proposada per Capde-
vila. En aquest sentit, l’estudi de paraments permet establir 
una seqüència constructiva del temple, la cronologia de la 
qual es pot situar, aproximadament, a partir de les dades de 
la documentació escrita.
L’església de Vallsanta presenta una capçalera perfectament so-
lidària, que sembla haver estat construïda en el marc d’un únic 
programa constructiu. Pel que fa a la nau, el més lògic és pen-
sar que el primer tram també formaria part d’aquest programa 
constructiu. En tot cas, és clar que les dues capelles laterals estan 
adossades al mur de la nau, per la qual cosa es van obrir amb 
posterioritat a aquest. De fet, la capella de la banda sud sembla 
tallar parcialment la sala capitular que originàriament devia arri-
bar fins a la paret de l’església i, fins i tot, tenir-hi un accés directe.

Vista del mur que podria configurar una ala de claustre en paral·lel a 
la paret sud de l’església.

Vista des de l’exterior de la capçalera de l’església.

antiga, de manera que durant el llarg període de construcció 
del nou temple l’activitat habitual de les monges no s’hauria 
vist afectada d’una manera significativa.
En relació amb la configuració del temple, a la vista de les dades 
disponibles, hem de pensar en una església força petita, d’una 
sola nau, segurament capçada a llevant amb absis semicircular. 
La posició d’aquest element és difícil de determinar, tot i que cal 
pensar que s’hauria de situar a l’alçada del darrer tram de la nau 
gòtica, aproximadament. Pel que fa als accessos, hem de pensar 
en una porta per la banda meridional, que donaria al convent i 
una possible segona entrada des de l’exterior que o bé era en el 
punt on es troba l’actual o bé hauria d’estar als peus de la nau, 
en el mur occidental avui pràcticament desaparegut. 
El segon element característic d’un conjunt monàstic és el 
claustre, al voltant del qual se situen la resta de dependències 
conventuals. En el cas de Vallsanta, l’existència d’aquest ele-
ment ha estat objecte d’una certa controversia historiogràfica. 
Per una banda, només hi ha una referència documental que hi 
faci esment de manera directa. Concretament, el 26 d’agost de 
1272, el rei Jaume I va deixar al monestir de Vallsanta 200 mo-
rabetins per a la construcció d’un claustre (Udina  2001: 147). 
No hi ha, però, referències a aquesta clausura en la documenta-
ció posterior més enllà de l’esmentat, molt imprecís a un porxo 
que apareix en un inventari del monestir de 1436.354 

Sanç Capdevila, en la seva monografia sobre Vallsanta, tot i adme-
tre que no n’ha trobat cap traça in situ acaba per opinar que devia 
desaparèixer sense deixar rastre després de l’abandonament del 
monestir, igual com va passar amb la resta de les dependències 
conventuals (Capdevila 1988: 10).
Pel que fa a la recerca arqueològica fins a la campanya de 
l’octubre de 2011, tot semblava indicar la manca d’aquesta 
peça dins l’organització arquitectònica del monestir. Els treballs 
de delimitació de les construccions del convent havien permès 
identificar una gran ala d’edificis en sentit nord-sud a continua-
ció de la sala capitular, a la qual es tenia accés des d’una mena 
de corredor molt desdibuixat i compartimentat situat enfront 

354.    AHAT. Parroquials, Guimerà. Caixa 2/9.  
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pçalera poligonal que, per les seves característiques, sem-
bla clar que no es va completar en tota la seva previsió ini-
cial. Amb les dades documentals de què disposem, i l’ajut 
dels elements que es desprenen de l’estudi de paraments 
de l’edifici, tractarem de proposar una hipòtesi sobre el 
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Tipològicament sembla clar que l’església de Vallsanta s’ha 
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millor la cronologia. Sanç Capdevila apunta la possibilitat 

de situar-la a mitjan segle, en el marc de l’abadiat d’Agnès 
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sar que el primer tram també formaria part d’aquest programa 
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adossades al mur de la nau, per la qual cosa es van obrir amb 
posterioritat a aquest. De fet, la capella de la banda sud sembla 
tallar parcialment la sala capitular que originàriament devia arri-
bar fins a la paret de l’església i, fins i tot, tenir-hi un accés directe.

Vista del mur que podria configurar una ala de claustre en paral·lel a 
la paret sud de l’església.

Vista des de l’exterior de la capçalera de l’església.

antiga, de manera que durant el llarg període de construcció 
del nou temple l’activitat habitual de les monges no s’hauria 
vist afectada d’una manera significativa.
En relació amb la configuració del temple, a la vista de les dades 
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en el mur occidental avui pràcticament desaparegut. 
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claustre, al voltant del qual se situen la resta de dependències 
conventuals. En el cas de Vallsanta, l’existència d’aquest ele-
ment ha estat objecte d’una certa controversia historiogràfica. 
Per una banda, només hi ha una referència documental que hi 
faci esment de manera directa. Concretament, el 26 d’agost de 
1272, el rei Jaume I va deixar al monestir de Vallsanta 200 mo-
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ció posterior més enllà de l’esmentat, molt imprecís a un porxo 
que apareix en un inventari del monestir de 1436.354 

Sanç Capdevila, en la seva monografia sobre Vallsanta, tot i adme-
tre que no n’ha trobat cap traça in situ acaba per opinar que devia 
desaparèixer sense deixar rastre després de l’abandonament del 
monestir, igual com va passar amb la resta de les dependències 
conventuals (Capdevila 1988: 10).
Pel que fa a la recerca arqueològica fins a la campanya de 
l’octubre de 2011, tot semblava indicar la manca d’aquesta 
peça dins l’organització arquitectònica del monestir. Els treballs 
de delimitació de les construccions del convent havien permès 
identificar una gran ala d’edificis en sentit nord-sud a continua-
ció de la sala capitular, a la qual es tenia accés des d’una mena 
de corredor molt desdibuixat i compartimentat situat enfront 

354.    AHAT. Parroquials, Guimerà. Caixa 2/9.  
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Un darrer element que ha estat motiu d’una certa discussió 
historiogràfica és el de la successió de les cobertes i, sobre-
tot, si l’adopció del sistema d’arcs de diafragma respon a 
una ensulsiada de l’antiga volta o bé a un canvi en el sistema 
de coberta fet a mitja obra. Si fos aquest segon cas, caldria 
relacionar-ho amb el mateix procés que va comportar la re-
ducció de la nau de l’església. 

En base a la documentació escrita s’ha situat la construc-
ció d’aquests arcs a començament dels anys 70 del segle 
XIV. Així, coneixem un document datat del 1367 en el qual 
l’abadessa de Vallsanta contracta uns picapedrers de Cervera 
per fer obres a l’església del monestir. Aquests treballs con-
sisteixen en una coberta per al temple assentada sobre tres 
arcs de diafragma.357  Uns anys després, el 1371, sembla que 
el picapedrer contractat renuncia a l’obra358 que finalment va 

Vista des de l’exterior de la capella lateral de la banda nord

Detall on s’observen els tres sistemes de sosteniment de la coberta de 
l’església: la nervadura de la volta amb capitells decorats amb els escuts de la 
família Boixadors, l’arc diafragmàtic que s’inicia per sobre d’aquests capitells 
i el darrer arc de diafragma adossat exteriorment als dos elements anteriors.

D’altra banda, el tram final de la nau presenta unes característi-
ques formals completament diferents de la resta. Així, el mur de 
tancament nord, l’únic dels laterals que s’ha conservat, no està 
fet de carreus com la resta, sinó de blocs petits i poc treballats. 
En aquesta paret s’insereix la porta exterior del monestir que, 
ja hem dit més amunt, que sembla clarament reaprofitada. Pel 
que fa al mur de tancament oest del temple, el seu parament, 
almenys a la part baixa, que és la que s’ha conservat, està fet de 
carreus, molts d’ells reaprofitats ja que presenten bocells que 
no corresponen a un parament de mur. Aquesta paret s’adossa 
clarament al mur que entenem que correspon a l’antiga esglé-
sia romànica. Les parts altes d’aquesta paret, que encara es po-
den apreciar en una fotografia de 1915, semblen estar fetes de 
murs més petits de pedra, semblants als de mur nord.  Final-
ment, cal tenir present que l’amplada del tram occidental de 
la nau és molt menor que la del segon. Tots aquests elements 
semblen apuntar que la llargada actual de l’església no és la 
que s’havia planificat de bon començament. Tot fa pensar que 
la construcció del temple es va aturar a la meitat del segon tram 
de la nau, just després de col·locar les dues portes de l’església.
El dubte es presenta a l’hora d’interpretar els motius 
d’aquest tancament. Entenem que tant podria correspondre 
a una aturada sobtada de les obres, a causa de problemes 
financers de la comunitat, com a un tancament provisional 
(que acabarà sent definitiu) de l’església a mig construir 
mentre es continuen els treballs amb l’enderroc de la cape-
lla romànica.
Aquesta seqüència constructiva es pot intentar situar, cro-
nològicament, a partir de les dades que proporciona la do-
cumentació escrita. En aquest sentit, disposem d’algunes 
referències força clares en relació amb la construcció 
d’almenys una de les capelles laterals. Així, sabem que el 9 
de novembre de 1343 el vicari de Guimerà, Jaume Busquets 
va anar a l’església de Vallsanta per donar possessió a Be-
renguer Cardós de la capella que Bernat de Boixadors hi ha-
via instituït sota l’advocació de Sant Bernat abat.355 L’elecció 

de Vallsanta com a lloc d’enterrament devia estar vinculada, 
segurament, amb la presència al monestir d’una germana 
de Bernat, Sibil·la de Boixadors que n’era priora. Aquest 
personatge es va encarregar de tirar endavant el desig de 
Bernat de Boixadors de ser enterrat a Vallsanta. Així, el 
1344, documentem Sibil·la completant els pagaments deri-
vats de la construcció de la capella (3.500 sous): quoddam 
opus unius capelle et unius croherate construendum in ec-
clesia monasterium Vallis Sancte.356

Nosaltres entenem que s’ha d’identificar aquesta capella 
amb la de la banda sud de la nau. En primer lloc va ser en 
el seu enderroc que es van localitzar el 1986 les restes de 

355.    AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/120 Manual 1343-1345. fol 23v.

l’estàtua jacent que tots els autors han considerat que havia 
de pertànyer a la tomba de Bernat de Boixadors (Español 
1994). En segon lloc, sabem, a partir de les peces recupe-
rades durant la intervenció de 1986 (clau de volta, nervadu-
res...), que la capella estava profusament senyalada amb un 
escut representant un cérvol amb banyes que, majoritària-
ment, ha estat atribuït a la família Boixadors (Español, 1994).

Pel que fa a la capella situada al costat nord de l’església, 
tota la decoració heràldica que s’hi ha localitzat la vincula 
amb la família Alamany. Aquest llinatge va ostentar el senyo-
riu de Guimerà fins al 1343 amb el matrimoni entre Francesca 
d’Alamany i Felip de Castre i d’Aragó. Per tant, sembla lògic 
pensar que amb posterioritat a aquesta època no s’hagués 
construït una capella amb els escuts només dels Alamany.
Així doncs, sembla clar que totes dues capelles es van cons-
truir durant la primera meitat de la dècada dels 40 del segle 
XIV, possiblement en paral·lel o, com a mínim, amb poca 
diferència cronològica. Com que aquestes capelles són cla-
rament posteriors a la nau de l’església, cal situar la cons-
trucció d’aquest element amb anterioritat a aquesta data.
Al nostre entendre, l’església es degué començar durant 
les primeres dècades del segle XIV, amb la construcció de 
la capçalera i del primer tram de la nau i, originàriament, 
sense les capelles laterals. De tota manera, la presència 
de sengles arcs solidaris del mur a l’alçada de les cape-
lles sembla demostrar que aquestes estaven previstes en 
la planificació original de l’obra. És possible que l’arc de la 
banda meridional, en origen, donés accés a la sala capitu-
lar que sembla clar que inicialment arribava fins a la paret 
de l’església. A principis dels anys 40 del segle XIV es de-
vien aixecar les dues capelles poligonals, situades a banda i 
banda del tram central de la nau. Pel que fa a aquest darrer, 
la presència de sengles escuts dels Boixadors en els arren-
caments de les nervadures possiblement permetria situar la 
seva construcció en aquest mateix període. 
Finalment, es devia completar el tancament del temple amb 
la construcció del darrer tram de la nau, molt més curt i fet 
amb un aparell completament diferent i en el qual es van 
col·locar les dues portes d’accés a l’església des de l’exterior i 
des del convent. Per les seves característiques, aquest tanca-
ment demostra que l’església es va donar per acabada sense 
haver completat el projecte original que entenem que havia 
de preveure tres trams de nau dels que només es van arribar 
a construir un i mig. 357.    AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/123 Manual de 1366-1368. sf.

358.    AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/124 Manual 1371-1373. fol. 2r.356.    AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/120 Manual 1343-1345. fol 61v.
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Escut de la família Castre esculpit en una de les dovelles 
d’un dels arcs diafragmàtics de la coberta de l’església.

Vista de les restes d’algunes de les antigues cases de les monges de Vallsanta.

ser executada per un artífex de Conesa que l’agost de 1371 
signa el rebut dels diners del contracte (Capdevila 1988: 14). 
Tot i que en aquest darrer document no es fa referència ex-
plícita a les característiques de les obres que es porten a ter-
me, sinó que ens remet al contracte específic, sempre s’ha 
considerat que es tractava de la construcció dels arcs.
Aquests tres arcs als quals fa referència el document de 
1367 es poden identificar amb uns arrencaments que enca-
ra es veuen als murs de l’església, sobretot a la paret meri-
dional que és la que s’ha conservat millor. En trobem un en 
el tram inicial de la capçalera, un segon, a l’inici de la nau, i 
un tercer, en el punt de separació entre el primer i el segon 
tram de la nau. El primer dels arcs presenta un escut de la 
família Castre, senyors de Guimerà en el moment en què se 
suposa que es van construir els arcs. 
En tots tres casos, els arcs arrenquen just per sobre de les 
mènsules superiors de la volta de creueria original i no és fàcil 
de determinar si, per la seva construcció, es van extreure les 
peces corresponents a l’antiga nervadura o bé es van cons-
truir al mateix temps que el mur de la part alta de l’església. 

La diferència és important, ja que en el primer cas caldria 
pensar que s’havia construït la volta de creueria de la ca-
pçalera i potser també de la nau i que els arcs correspo-
nen a una reparació derivada d’una ensulsiada de l’antic 
sistema de coberta. En el segon cas, caldria plantejar-se 
que l’església no va tenir coberta fins al moment de la cons-
trucció dels arcs i que, en el procés d’edificació del temple, 
tant a la capçalera com a la nau, es van deixar plantejats els 
nervis fins a una certa alçada a l’espera de la construcció 
d’una volta que, finalment, no es va fer. Aquesta segona 
opció lligaria amb el fet de la finalització sobtada del temple 
que documentem clarament  en el procés de tancament de 
l’edifici per la banda occidental. En el moment actual, no 
tenim prou elements per definir-nos respecte a cap de les 
dues opcions.
Finalment, en una darrera fase es va construir el gran arc 
apuntat que encara avui es conserva. Aquest element sem-
bla que substituiria el més occidental dels arcs diafragmàtics 
de la coberta primitiva que, o bé es va ensorrar o bé pre-
sentava problemes d’estabilitat i es va haver de desmuntar. 
Tot i que no hi ha cap relació física entre els dos elements 
que permeti certificar la seva contemporaneïtat, sembla 
bastant probable que la construcció d’aquest arc coincideixi 
amb la del contrafort situat a la banda sud de l’església i que 
està clarament reforçant el primer dels tres arcs. 
Sembla, per tant, que la coberta de l’església va patir algun 
tipus d’incidència que va aconsellar el seu reforçament amb 
la construcció d’un contrafort darrera del primer arc i amb 
la substitució del tercer arc, adossat a la paret, per un altre 
que recolzava directament en el terra i, per tant, no feia tan-
ta pressió contra el mur meridional de l’església que tot fa 
pensar que devia presentar problemes d’estabilitat.

Les dependències Monàstiques
En el moment actual de la recerca arqueològica resulta difícil 
determinar quina era la composició arquitectònica del mo-
nestir i, encara menys, definir-ne una possible evolució cons-
tructiva. Cal recordar, una altra vegada, que la intervenció a 

la zona conventual s’ha reduït a una delimitació, i encara 
parcial, de les estructures de les antigues dependències. 
Amb les dades de què disposem només podem fer una 
certa aproximació als trets característics de l’organització 
de les dependències conventuals en la darrera fase de fun-
cionament del monestir, a la que corresponen les restes 
arqueològiques que tenim a la vista i per la que hem pogut 
localitzar algunes referències documentals.
La major part de la informació disponible prové de l’estudi 
documental i, en concret, dels contractes d’establiment i 
arrendament de les diferents cases que hi havia dins del 
clos de Vallsanta que va fer el 1591 Bernat de Guimerà a 
pagesos de Ciutadilla.359 El 1589, per ordre de l’abat de 
Poblet, visitador general del Cister, es van unir els mones-
tirs de Vallsanta i el Pedregal (prop de Tàrrega). Això va 
comportar la marxa de les monges cap al nou convent i la 
venda de les propietats del monestir a Bernat de Guimerà.
El 1591, en successius establiments, Bernat de Guimerà 
cedeix una sèrie de lots de terra que, amb variacions, esta-
ven compostos per una casa i un corral o hort dins la clau-
sura del monestir, una peça de terra d’horta a la plana de 
Vallsanta i un tros de terra al puig de la Bovera. A nosaltres 
ens interessa la part que se situava a l’interior del convent, 
ja que s’han de correspondre amb les estructures que es 
conserven a la vista en el moment actual a l’interior del 
recinte i a d’altres que encara estan sota la runa o la terra 
de conreu del camp.
A partir d’aquestes dades sabem que a l’oest de l’església 
hi havia una alineació de sis cases que afrontaven, per la 
part posterior, amb la muralla de tancament del recinte 
i amb la muntanya i per la part de davant (al sud), amb 
la plaça. A la vista d’això, entenem que aquests edificis 
devien tenir la seva façana en l’actual paret de la terrassa 
que separa la gran parcel·la inferior de la feixa que segueix 
l’alineació de l’església fins arribar al camí. De fet, encara 
avui en dia es poden veure, integrades a la part baixa del 

359.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13.

mur de la terrassa, que en general està fet amb pedra seca, 
trams de mur millor aparellats que podrien correspondre 
als murs de façana d’aquestes cases. De fet, s’hi han pogut 
identificar, fins i tot, traces d’algun brancal i marxapeu que 
haurien de correspondre a les portes d’entrada a les cases 
des del pati. El límit posterior d’aquestes cases entenem que 
s’ha de correspondre, aproximadament, amb la paret que 
separa aquesta primera terrassa del bancal que se situa per 
darrera de l’església i que, en el costat occidental, desapa-
reix per donar pas directament al vessant de la muntanya. 
No tenim dades per situar el límit occidental de les cases, 
tot i que queda clar que no arribaven fins a l’extrem de la 
propietat, ja que la casa més occidental de les que tenim 
documentades i que en el moment de l’establiment encara 
s’havia de construir, tenia com a límit oest l’hort del senyor.360 
En base a la mateixa documentació sabem que a la banda me-
ridional de la plaça hi havia una segona alineació d’edificis en 
aquest cas formada per quatre cases que afronten per la banda 

360.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 8r-9r.
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Escut de la família Castre esculpit en una de les dovelles 
d’un dels arcs diafragmàtics de la coberta de l’església.

Vista de les restes d’algunes de les antigues cases de les monges de Vallsanta.

ser executada per un artífex de Conesa que l’agost de 1371 
signa el rebut dels diners del contracte (Capdevila 1988: 14). 
Tot i que en aquest darrer document no es fa referència ex-
plícita a les característiques de les obres que es porten a ter-
me, sinó que ens remet al contracte específic, sempre s’ha 
considerat que es tractava de la construcció dels arcs.
Aquests tres arcs als quals fa referència el document de 
1367 es poden identificar amb uns arrencaments que enca-
ra es veuen als murs de l’església, sobretot a la paret meri-
dional que és la que s’ha conservat millor. En trobem un en 
el tram inicial de la capçalera, un segon, a l’inici de la nau, i 
un tercer, en el punt de separació entre el primer i el segon 
tram de la nau. El primer dels arcs presenta un escut de la 
família Castre, senyors de Guimerà en el moment en què se 
suposa que es van construir els arcs. 
En tots tres casos, els arcs arrenquen just per sobre de les 
mènsules superiors de la volta de creueria original i no és fàcil 
de determinar si, per la seva construcció, es van extreure les 
peces corresponents a l’antiga nervadura o bé es van cons-
truir al mateix temps que el mur de la part alta de l’església. 

La diferència és important, ja que en el primer cas caldria 
pensar que s’havia construït la volta de creueria de la ca-
pçalera i potser també de la nau i que els arcs correspo-
nen a una reparació derivada d’una ensulsiada de l’antic 
sistema de coberta. En el segon cas, caldria plantejar-se 
que l’església no va tenir coberta fins al moment de la cons-
trucció dels arcs i que, en el procés d’edificació del temple, 
tant a la capçalera com a la nau, es van deixar plantejats els 
nervis fins a una certa alçada a l’espera de la construcció 
d’una volta que, finalment, no es va fer. Aquesta segona 
opció lligaria amb el fet de la finalització sobtada del temple 
que documentem clarament  en el procés de tancament de 
l’edifici per la banda occidental. En el moment actual, no 
tenim prou elements per definir-nos respecte a cap de les 
dues opcions.
Finalment, en una darrera fase es va construir el gran arc 
apuntat que encara avui es conserva. Aquest element sem-
bla que substituiria el més occidental dels arcs diafragmàtics 
de la coberta primitiva que, o bé es va ensorrar o bé pre-
sentava problemes d’estabilitat i es va haver de desmuntar. 
Tot i que no hi ha cap relació física entre els dos elements 
que permeti certificar la seva contemporaneïtat, sembla 
bastant probable que la construcció d’aquest arc coincideixi 
amb la del contrafort situat a la banda sud de l’església i que 
està clarament reforçant el primer dels tres arcs. 
Sembla, per tant, que la coberta de l’església va patir algun 
tipus d’incidència que va aconsellar el seu reforçament amb 
la construcció d’un contrafort darrera del primer arc i amb 
la substitució del tercer arc, adossat a la paret, per un altre 
que recolzava directament en el terra i, per tant, no feia tan-
ta pressió contra el mur meridional de l’església que tot fa 
pensar que devia presentar problemes d’estabilitat.

Les dependències Monàstiques
En el moment actual de la recerca arqueològica resulta difícil 
determinar quina era la composició arquitectònica del mo-
nestir i, encara menys, definir-ne una possible evolució cons-
tructiva. Cal recordar, una altra vegada, que la intervenció a 

la zona conventual s’ha reduït a una delimitació, i encara 
parcial, de les estructures de les antigues dependències. 
Amb les dades de què disposem només podem fer una 
certa aproximació als trets característics de l’organització 
de les dependències conventuals en la darrera fase de fun-
cionament del monestir, a la que corresponen les restes 
arqueològiques que tenim a la vista i per la que hem pogut 
localitzar algunes referències documentals.
La major part de la informació disponible prové de l’estudi 
documental i, en concret, dels contractes d’establiment i 
arrendament de les diferents cases que hi havia dins del 
clos de Vallsanta que va fer el 1591 Bernat de Guimerà a 
pagesos de Ciutadilla.359 El 1589, per ordre de l’abat de 
Poblet, visitador general del Cister, es van unir els mones-
tirs de Vallsanta i el Pedregal (prop de Tàrrega). Això va 
comportar la marxa de les monges cap al nou convent i la 
venda de les propietats del monestir a Bernat de Guimerà.
El 1591, en successius establiments, Bernat de Guimerà 
cedeix una sèrie de lots de terra que, amb variacions, esta-
ven compostos per una casa i un corral o hort dins la clau-
sura del monestir, una peça de terra d’horta a la plana de 
Vallsanta i un tros de terra al puig de la Bovera. A nosaltres 
ens interessa la part que se situava a l’interior del convent, 
ja que s’han de correspondre amb les estructures que es 
conserven a la vista en el moment actual a l’interior del 
recinte i a d’altres que encara estan sota la runa o la terra 
de conreu del camp.
A partir d’aquestes dades sabem que a l’oest de l’església 
hi havia una alineació de sis cases que afrontaven, per la 
part posterior, amb la muralla de tancament del recinte 
i amb la muntanya i per la part de davant (al sud), amb 
la plaça. A la vista d’això, entenem que aquests edificis 
devien tenir la seva façana en l’actual paret de la terrassa 
que separa la gran parcel·la inferior de la feixa que segueix 
l’alineació de l’església fins arribar al camí. De fet, encara 
avui en dia es poden veure, integrades a la part baixa del 

359.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13.

mur de la terrassa, que en general està fet amb pedra seca, 
trams de mur millor aparellats que podrien correspondre 
als murs de façana d’aquestes cases. De fet, s’hi han pogut 
identificar, fins i tot, traces d’algun brancal i marxapeu que 
haurien de correspondre a les portes d’entrada a les cases 
des del pati. El límit posterior d’aquestes cases entenem que 
s’ha de correspondre, aproximadament, amb la paret que 
separa aquesta primera terrassa del bancal que se situa per 
darrera de l’església i que, en el costat occidental, desapa-
reix per donar pas directament al vessant de la muntanya. 
No tenim dades per situar el límit occidental de les cases, 
tot i que queda clar que no arribaven fins a l’extrem de la 
propietat, ja que la casa més occidental de les que tenim 
documentades i que en el moment de l’establiment encara 
s’havia de construir, tenia com a límit oest l’hort del senyor.360 
En base a la mateixa documentació sabem que a la banda me-
ridional de la plaça hi havia una segona alineació d’edificis en 
aquest cas formada per quatre cases que afronten per la banda 

360.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 8r-9r.



326 327

nord amb la plaça i pel sud amb el mur. A diferència de les de 
la banda nord, aquestes cases tenien una part d’hort i corral. 
Finalment s’estableix una darrera casa que sembla estar 
situada al costat occidental del pati, ja que la seva afron-
tació oriental és precisament la plaça de Vallsanta. Per les 
referències que tenim, sembla que es tractava d’un edifici 
aïllat, envoltat per una zona d’horts, almenys pels costats 
sud i oest.361  Molt significativa és l’afrontació septentrional  
a tramunta[na] amb la mateixa placa en la mà dreta del por-
tell. Aquesta referència es pot vincular amb d’altres associa-
des als establiments d’uns horts en els quals se cita, com a 
límit septentrional, en un cas la placeta i, en l’altre, la paret 
entre els dos portals.362  
A partir de totes aquestes referències, creiem que hem 
d’inter-pretar que el clos de Vallsanta disposava de dos 
portals. Un, d’exterior, situat en algun punt del tancament 
occidental de l’actual finca, a tocar del camí i, un segon, 
més a l’interior, que, segurament, devia donar accés a la 
plaça que ja corresponia a la zona de la clausura. Entre 
aquests dos portals hi havia un corredor, més o menys am-
ple, que en alguns documents apareix com a “placeta”, al 
qual tenien sortida els corrals, i potser també alguna casa, 
que hi havia fora de la clausura de Vallsanta. Pel que fa al 
mur de tancament occidental, sí que s’ha pogut localitzar, 
en alguns punts, especialment a la banda nord. Es tracta 
d’una paret de grans carreus de pedra lligats amb morter 
de calç de molt bona factura, del qual, fins i tot, es conser-
va a la vista en un petit tram al costat del camí. Com que 
en el terç occidental de la parcel·la no s’ha pogut ni tant 
sols extreure la capa vegetal, no sabem en quin punt es 
trobava aquest segon mur que tancaria la clausura pròpia-
ment dita, però entenem que hauria de coincidir amb el 
final de les cases, tant del costat nord com sud de la plaça.
Cal tenir present que, en la documentació, apareixen diversos 
personatges laics amb funcions d’administrador, dels quals 
es diu que viuen a Vallsanta i resultaria impensable que esti-

guessin dins la clausura. Per tant, hem de pensar que dins del 
recinte hi devia haver dos àmbits separats, tot i que relacio-
nats: la clausura estricta on, en principi, només hi hauria ha-
bitualment les monges, i un espai d’accés més general, on hi 
podria haver, fins i tot, la vivenda d’aquest administrador. Tot i 
que no en tenim cap dada clara ni documental, ni molt menys 
arqueològica, cal pensar que hi hauria una separació física 
entre aquests dos àmbits que en el cas del costat occidental 
s’hauria de traduir en un mur paral·lel a la muralla que tancaria 
la plaça per l’oest. Entre aquestes dues muralles hi havia una 
zona d’horts i corrals i, segurament, també alguna casa. 
Pel que fa a les característiques de les cases, des del punt de 
vista arqueològic, només tenim les dades procedents dels 
edificis que es van començar a identificar, sobretot el 2010 
a la banda meridional. Tot i que la delimitació realitzada 
encara és molt parcial, semblen definir-se unes estructures 
de planta rectangular, d’entorn els 8,5 m d’amplada i una 
llargada interior, de poc més de 10 m. A nivell de la planta 
baixa presenten una compartimentació en quatre espais di-
ferenciats, tot i que no podem saber quina part s’utilitzava 
com a vivenda pròpiament dita, i quina corresponia a hort o 
corral. L’accés al seu interior es realitzava des del pati situat 
al nord i, en diversos casos, es documenta un segon mur 
adossat per la banda interior a la paret lateral de la casa, si 
més no, en la meitat més propera a la façana. També, en al-
gun punt, s’ha documentat l’arrencament d’una arcada que 
podria separar la part d’hort de la de corral per sota de la 
casa. Tot i el grau d’arrasament de les estructures, entenem 
que podem interpretar aquest mur com la base d’una escala 
de pedra adossada a la paret i que servia per accedir al pis 
superior de la casa. Com que la intervenció no ha assolit ni-
vells d’ocupació no tenim referències sobre el tipus de pavi-
mentació d’aquestes plantes baixes, que potser hauria per-
mès diferenciar espais interiors d’altres exteriors. Pel mateix 
motiu tampoc no s’han pogut localitzar traces d’estructures 
que permetin precisar els usos d’aquestes plantes baixes.
En relació amb les estructures d’aquestes cases tenim altres 
notícies de tipus documental relacionades amb obres que 

361.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 7.
362.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 4r-4v.

s’havien fet, en alguns d’aquests edificis, i que ens perme-
ten fer-nos un a idea millor de la seva estructura. Disposem, 
en aquest sentit, de les dades que ens aporta un contrac-
te, datat del 7 de maig de 1514, que Maria d’Esplugues, 
monja escolana de Vallsanta, fa amb un mestre de cases i 
fuster de Guimerà per tal que li construeixi una casa al cos-
tat de la d’una altra monja de cognom Comelles. A partir 
de les clàusules d’aquest contracte, podem seguir una mica 
l’estructura de l’edifici que es volia construir i que cal pensar 
que seria molt semblant al que tenien la resta de membres 
de la comunitat.363 
En el document es parla de fer els fonaments per al nou 
edifici, la façana amb la porta principal, una paret mitge-
ra (entenem que paral·lela a la façana) de pedra i tàpia en 
la qual hi havia d’haver també una segona porta. L’espai 
generat entre aquestes dues parets és anomenat l’entrada, 
on hi ha d’haver una tercera porta que comunicaria amb el 
corral, que hem de suposar que era al costat de la casa i 
una escala que permetés pujar al pis superior. L’estructura 
del segon pis és semblant a la de la planta baixa, amb una 
sala a la banda de la plaça, a la qual s’obre un finestral. 
S’accedeix a la sala des de l’escala mitjançant un portal. La 
peça consta de xemeneia, armari i tinell (una mena d’armari 
per tenir la vaixella, les ampolles i altres estris a la sala que 
servia de menjador). En aquest darrer, s’especifica que cal 
fer-hi una aigüera de pedra que desguassi al corral. Darrera 
la sala, hi hauria la cambra amb una finestra que dóna al 
corral i un armari. Tant la sala com la cambra han d’anar 
cobertes amb un fals sostre de vímets i fulla per sobre del 
qual hi havia, directament, la teulada. L’interior de la sala i 
la cambra, així com la façana posterior han d’anar enguixats 
superficialment (Capdevila, 1988: 16). No sabem la ubicació 
d’aquesta casa, però pel fet que parli de l’existència d’un 
corral i hort contigus pensem que ha de tractar-se d’una de 
les del costat meridional. 

Pel que fa a les dimensions, entenem que varien en funció 
de si estan al costat nord o sud de la plaça. En relació amb 
les primeres, si acceptem que es trobaven edificades en 
l’espai de l’actual feixa, les cases tindrien una mica més de 9 
m de fondària i una amplada difícil de determinar, però que 
s’hauria de situar entre els 4 i els 5 m, ja que entenem que 
es tracta de construccions d’una sola crugia, entre mitge-
res. L’amplada ve determinada per la llargada màxima que 
podien tenir les bigues de fusta que havien de suportar els 
sostres. Les del costat meridional són més grans (entorn als 
8,5 x 12 m aproximadament), tot i que cal tenir present que 
incorporaven també una part d’hort i de corral que a les 
primeres no hi era.

Amb les dades anteriorment exposades, hem vist la orga-
nització de tota la zona del monestir a ponent de l’església. 
Què passa amb tota l’ala oriental del convent, és a dir, els 
edificis que queden alineats amb la sala capitular, entre els 
quals el celler. En aquest tema, la documentació també ens 
aporta moltes més dades que l’arqueologia. En primer lloc, 
sabem pels establiments de les cases de la clausura, que la 
més oriental de les cases del costat sud de la plaça central, 
establerta a Montserrat Copons de Ciutadilla, afronta per 
la banda est amb l’hort de la casa o castell del senyor. Per 
tant, semblaria que el senyor s’hagués reservat una part de 
la finca com a seu jurisdiccional del terme, fet que justifica-
ria l’assimilació que fa el document entre la casa del senyor 
i un castell. Aquesta reserva senyorial es veuria referenda-
da per una altra referència del mateix grup de documents 
d’establiment. En aquest cas, a l’hora d’establir els drets so-
bre els fruits de les terres, s’indica que s’haurà de pagar la 
vuitena part dels fruits a excepció del vi, que s’ha de portar 
al cup del senyor a Vallsanta o a Ciutadilla. Pel que fa al safrà 
s’ha de portar a delmar a la plaça de Vallsanta.364

D’aquestes referències es desprèn que el senyor de Ciuta-
dilla es va reservar una part dels antics edificis conventuals 

363.    De fet en el document són constants les referències a la necessitat 
de prendre com a model els elements similars de les altres cases. 364.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla Caixa 3/40.
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nord amb la plaça i pel sud amb el mur. A diferència de les de 
la banda nord, aquestes cases tenien una part d’hort i corral. 
Finalment s’estableix una darrera casa que sembla estar 
situada al costat occidental del pati, ja que la seva afron-
tació oriental és precisament la plaça de Vallsanta. Per les 
referències que tenim, sembla que es tractava d’un edifici 
aïllat, envoltat per una zona d’horts, almenys pels costats 
sud i oest.361  Molt significativa és l’afrontació septentrional  
a tramunta[na] amb la mateixa placa en la mà dreta del por-
tell. Aquesta referència es pot vincular amb d’altres associa-
des als establiments d’uns horts en els quals se cita, com a 
límit septentrional, en un cas la placeta i, en l’altre, la paret 
entre els dos portals.362  
A partir de totes aquestes referències, creiem que hem 
d’inter-pretar que el clos de Vallsanta disposava de dos 
portals. Un, d’exterior, situat en algun punt del tancament 
occidental de l’actual finca, a tocar del camí i, un segon, 
més a l’interior, que, segurament, devia donar accés a la 
plaça que ja corresponia a la zona de la clausura. Entre 
aquests dos portals hi havia un corredor, més o menys am-
ple, que en alguns documents apareix com a “placeta”, al 
qual tenien sortida els corrals, i potser també alguna casa, 
que hi havia fora de la clausura de Vallsanta. Pel que fa al 
mur de tancament occidental, sí que s’ha pogut localitzar, 
en alguns punts, especialment a la banda nord. Es tracta 
d’una paret de grans carreus de pedra lligats amb morter 
de calç de molt bona factura, del qual, fins i tot, es conser-
va a la vista en un petit tram al costat del camí. Com que 
en el terç occidental de la parcel·la no s’ha pogut ni tant 
sols extreure la capa vegetal, no sabem en quin punt es 
trobava aquest segon mur que tancaria la clausura pròpia-
ment dita, però entenem que hauria de coincidir amb el 
final de les cases, tant del costat nord com sud de la plaça.
Cal tenir present que, en la documentació, apareixen diversos 
personatges laics amb funcions d’administrador, dels quals 
es diu que viuen a Vallsanta i resultaria impensable que esti-

guessin dins la clausura. Per tant, hem de pensar que dins del 
recinte hi devia haver dos àmbits separats, tot i que relacio-
nats: la clausura estricta on, en principi, només hi hauria ha-
bitualment les monges, i un espai d’accés més general, on hi 
podria haver, fins i tot, la vivenda d’aquest administrador. Tot i 
que no en tenim cap dada clara ni documental, ni molt menys 
arqueològica, cal pensar que hi hauria una separació física 
entre aquests dos àmbits que en el cas del costat occidental 
s’hauria de traduir en un mur paral·lel a la muralla que tancaria 
la plaça per l’oest. Entre aquestes dues muralles hi havia una 
zona d’horts i corrals i, segurament, també alguna casa. 
Pel que fa a les característiques de les cases, des del punt de 
vista arqueològic, només tenim les dades procedents dels 
edificis que es van començar a identificar, sobretot el 2010 
a la banda meridional. Tot i que la delimitació realitzada 
encara és molt parcial, semblen definir-se unes estructures 
de planta rectangular, d’entorn els 8,5 m d’amplada i una 
llargada interior, de poc més de 10 m. A nivell de la planta 
baixa presenten una compartimentació en quatre espais di-
ferenciats, tot i que no podem saber quina part s’utilitzava 
com a vivenda pròpiament dita, i quina corresponia a hort o 
corral. L’accés al seu interior es realitzava des del pati situat 
al nord i, en diversos casos, es documenta un segon mur 
adossat per la banda interior a la paret lateral de la casa, si 
més no, en la meitat més propera a la façana. També, en al-
gun punt, s’ha documentat l’arrencament d’una arcada que 
podria separar la part d’hort de la de corral per sota de la 
casa. Tot i el grau d’arrasament de les estructures, entenem 
que podem interpretar aquest mur com la base d’una escala 
de pedra adossada a la paret i que servia per accedir al pis 
superior de la casa. Com que la intervenció no ha assolit ni-
vells d’ocupació no tenim referències sobre el tipus de pavi-
mentació d’aquestes plantes baixes, que potser hauria per-
mès diferenciar espais interiors d’altres exteriors. Pel mateix 
motiu tampoc no s’han pogut localitzar traces d’estructures 
que permetin precisar els usos d’aquestes plantes baixes.
En relació amb les estructures d’aquestes cases tenim altres 
notícies de tipus documental relacionades amb obres que 
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s’havien fet, en alguns d’aquests edificis, i que ens perme-
ten fer-nos un a idea millor de la seva estructura. Disposem, 
en aquest sentit, de les dades que ens aporta un contrac-
te, datat del 7 de maig de 1514, que Maria d’Esplugues, 
monja escolana de Vallsanta, fa amb un mestre de cases i 
fuster de Guimerà per tal que li construeixi una casa al cos-
tat de la d’una altra monja de cognom Comelles. A partir 
de les clàusules d’aquest contracte, podem seguir una mica 
l’estructura de l’edifici que es volia construir i que cal pensar 
que seria molt semblant al que tenien la resta de membres 
de la comunitat.363 
En el document es parla de fer els fonaments per al nou 
edifici, la façana amb la porta principal, una paret mitge-
ra (entenem que paral·lela a la façana) de pedra i tàpia en 
la qual hi havia d’haver també una segona porta. L’espai 
generat entre aquestes dues parets és anomenat l’entrada, 
on hi ha d’haver una tercera porta que comunicaria amb el 
corral, que hem de suposar que era al costat de la casa i 
una escala que permetés pujar al pis superior. L’estructura 
del segon pis és semblant a la de la planta baixa, amb una 
sala a la banda de la plaça, a la qual s’obre un finestral. 
S’accedeix a la sala des de l’escala mitjançant un portal. La 
peça consta de xemeneia, armari i tinell (una mena d’armari 
per tenir la vaixella, les ampolles i altres estris a la sala que 
servia de menjador). En aquest darrer, s’especifica que cal 
fer-hi una aigüera de pedra que desguassi al corral. Darrera 
la sala, hi hauria la cambra amb una finestra que dóna al 
corral i un armari. Tant la sala com la cambra han d’anar 
cobertes amb un fals sostre de vímets i fulla per sobre del 
qual hi havia, directament, la teulada. L’interior de la sala i 
la cambra, així com la façana posterior han d’anar enguixats 
superficialment (Capdevila, 1988: 16). No sabem la ubicació 
d’aquesta casa, però pel fet que parli de l’existència d’un 
corral i hort contigus pensem que ha de tractar-se d’una de 
les del costat meridional. 

Pel que fa a les dimensions, entenem que varien en funció 
de si estan al costat nord o sud de la plaça. En relació amb 
les primeres, si acceptem que es trobaven edificades en 
l’espai de l’actual feixa, les cases tindrien una mica més de 9 
m de fondària i una amplada difícil de determinar, però que 
s’hauria de situar entre els 4 i els 5 m, ja que entenem que 
es tracta de construccions d’una sola crugia, entre mitge-
res. L’amplada ve determinada per la llargada màxima que 
podien tenir les bigues de fusta que havien de suportar els 
sostres. Les del costat meridional són més grans (entorn als 
8,5 x 12 m aproximadament), tot i que cal tenir present que 
incorporaven també una part d’hort i de corral que a les 
primeres no hi era.

Amb les dades anteriorment exposades, hem vist la orga-
nització de tota la zona del monestir a ponent de l’església. 
Què passa amb tota l’ala oriental del convent, és a dir, els 
edificis que queden alineats amb la sala capitular, entre els 
quals el celler. En aquest tema, la documentació també ens 
aporta moltes més dades que l’arqueologia. En primer lloc, 
sabem pels establiments de les cases de la clausura, que la 
més oriental de les cases del costat sud de la plaça central, 
establerta a Montserrat Copons de Ciutadilla, afronta per 
la banda est amb l’hort de la casa o castell del senyor. Per 
tant, semblaria que el senyor s’hagués reservat una part de 
la finca com a seu jurisdiccional del terme, fet que justifica-
ria l’assimilació que fa el document entre la casa del senyor 
i un castell. Aquesta reserva senyorial es veuria referenda-
da per una altra referència del mateix grup de documents 
d’establiment. En aquest cas, a l’hora d’establir els drets so-
bre els fruits de les terres, s’indica que s’haurà de pagar la 
vuitena part dels fruits a excepció del vi, que s’ha de portar 
al cup del senyor a Vallsanta o a Ciutadilla. Pel que fa al safrà 
s’ha de portar a delmar a la plaça de Vallsanta.364

D’aquestes referències es desprèn que el senyor de Ciuta-
dilla es va reservar una part dels antics edificis conventuals 
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com a seu representativa i jurisdiccional del terme de 
Vallsanta, sobre el que pretenia exercir la jurisdicció 
civil i criminal i el mer i mixt imperi. Creiem que per a 
aquesta funcionalitat es va reservar tota l’ala est del 
monestir, des de la Sala Capitular i fins al límit meri-
dional del convent, amb totes les dependències que 
s’hi localitzaven. Entre aquestes destaca, perquè és 
la única que s’ha pogut identificar en el transcurs de 
l’excavació, el celler amb el seu cup. Sabem, d’altra 
banda, que aquest cos d’edificis acabava amb un 
hort que el separava de la paret de tancament exte-
rior del recinte conventual.
Un darrer element a tenir en compte és la funciona-
litat dels espais situats a l’est  del mur de tancament 
oriental del celler, i en els que, arqueològicament, 
s’han documentat molt poques estructures i sembla 
un espai poc urbanitzat (amb excepció de la zona 
més propera a l’església), amb un predomini dels 
horts, una mica com passava a l’altre costat del re-
cinte. És possible que aquest sector sigui, altre cop, 
un espai de transició entre la clausura de les mon-
ges i l’exterior del convent al que podria accedir el 
personal subaltern depenent del monestir.
Així doncs, a la vista de les dades documentals i 
arqueològiques de què disposem en el moment 
actual, pensem que en el darrer moment de funcio-
nament el monestir de Vallsanta es dividia en dos 
recintes concèntrics. El primer estava delimitat al 
nord per la paret septentrional de l’església i, el tan-
cament del cementiri, continuava en direcció oest, 
seguint, més o menys, l’actual mur d’aterrassament 
que separa el primer del segon bancals al nord de 
la zona conventual. La muralla arribava fins més o 
menys l’actual camí i girava cap al sud seguint els 
mateixos límits de la parcel·la. El tram d’aquest mur 
que travessa el primer bancal i una part del que 

hi ha en la parcel·la del convent encara es conserva en el 
subsòl, mentre que, a partir d’un cert moment, es perd. En 
algun punt d’aquest tram nord-sud, paral·lel al camí, hi hau-
ria la porta exterior d’entrada al convent. La muralla giraria 
cap a l’est, aproximadament allà on ho fa l’actual límit sud 
de la finca, i continuaria fins a girar un altre cop al nord, en 
un punt que no s’ha pogut identificar.
Dins d’aquest recinte, n’hi hauria un altre, els límits del qual 
no hem pogut identificar, en el qual se situaria la clausura 
monàstica pròpiament dita. Per accedir-hi, hi havia una se-
gona porta situada molt probablement a la mateixa alçada 
que la principal, però més a l’interior de la finca i generant 
una mena de corredor entre les dues. En l’espai entre els 
dos recintes, hi havia una sèrie d’horts, corrals i, potser fins i 
tot, cases, utilitzades per l’administrador i altre personal laic 
que treballava i fins i tot vivia a Vallsanta.
Un cop sobrepassat el segon portal s’entrava a la clausu-
ra pròpiament dita, caracteritzada per un gran pati o plaça 
quadrangular, a banda i banda del qual (al nord i al sud), 
s’alineaven dues sèries de casetes de petites dimensions en 
les quals vivien, de manera privada, les monges del mones-

tir. A la cantonada nord-est de la clausura hi havia l’església i, 
al sud d’aquesta, conformant la façana est del pati, hi hauria 
els edificis comunitaris, entre els quals s’ha pogut identificar, 
amb una certa claredat, el celler. A l’extrem nord d’aquesta 
ala, a tocar de l’església, hi hauria la sala capitular. 
Tot i que no en tenim dades, podria ser que la clausura 
s’acabés amb el mur oriental del celler i que, entre aquest i 
la muralla oriental, tornés a haver-hi un espai accessible de 
manera habitual pels laics vinculats amb el monestir, tal com 
passava a l’altre costat. 
Pel que fa a l’organització d’aquest espai comunitari, a ban-
da del celler i de la sala capitular, no hem pogut identificar 
cap altre dels àmbits. Creiem que és important haver pogut 
circumscriure a aquests edificis els serveis comunitaris del 
monestir, ja que ens permeten situar una mica millor totes 
les dependències de Vallsanta que apareixen esmentades 
en un inventari del monestir datat del 1436. En aquest do-
cument es parla d’una sèrie d’espais com ara la cuina, el re-
bost, el pastador, el celler, la cambra major, la sala i diferents 
cambres i recambres, que cal pensar que es distribueixen en 
dos pisos al llarg de l’edifici delimitat a l’ala est del monestir, 
sense poder precisar millor.365

La zona comunitària quedaria completada, evidentment, amb 
l’església, que ocupava la cantonada nord-est del recinte, amb 
la zona de cementiri, a la part nord, i la bassa, al costat oest.
Si bé aquesta estructura és clarament la que devia tenir el 
monestir de Vallsanta en el moment del seu tancament i, 
almenys, durant tot el segle XVI, no podem assegurar que 
ja des del començament el monestir s’organitzés d’aquesta 
manera. Tant els murs apareguts durant la campanya 
d’octubre de 2011 a la banda nord del pati, com algunes 
parets documentades dins les cases del costat meridional 
són, sens dubte, traces d’una organització anterior, que avui 
encara no podem visualitzar i que només una excavació ex-
tensiva del conjunt permetrà estudiar. En aquesta possible 
fase més antiga és on tindrien cabuda elements, com ara el 
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com a seu representativa i jurisdiccional del terme de 
Vallsanta, sobre el que pretenia exercir la jurisdicció 
civil i criminal i el mer i mixt imperi. Creiem que per a 
aquesta funcionalitat es va reservar tota l’ala est del 
monestir, des de la Sala Capitular i fins al límit meri-
dional del convent, amb totes les dependències que 
s’hi localitzaven. Entre aquestes destaca, perquè és 
la única que s’ha pogut identificar en el transcurs de 
l’excavació, el celler amb el seu cup. Sabem, d’altra 
banda, que aquest cos d’edificis acabava amb un 
hort que el separava de la paret de tancament exte-
rior del recinte conventual.
Un darrer element a tenir en compte és la funciona-
litat dels espais situats a l’est  del mur de tancament 
oriental del celler, i en els que, arqueològicament, 
s’han documentat molt poques estructures i sembla 
un espai poc urbanitzat (amb excepció de la zona 
més propera a l’església), amb un predomini dels 
horts, una mica com passava a l’altre costat del re-
cinte. És possible que aquest sector sigui, altre cop, 
un espai de transició entre la clausura de les mon-
ges i l’exterior del convent al que podria accedir el 
personal subaltern depenent del monestir.
Així doncs, a la vista de les dades documentals i 
arqueològiques de què disposem en el moment 
actual, pensem que en el darrer moment de funcio-
nament el monestir de Vallsanta es dividia en dos 
recintes concèntrics. El primer estava delimitat al 
nord per la paret septentrional de l’església i, el tan-
cament del cementiri, continuava en direcció oest, 
seguint, més o menys, l’actual mur d’aterrassament 
que separa el primer del segon bancals al nord de 
la zona conventual. La muralla arribava fins més o 
menys l’actual camí i girava cap al sud seguint els 
mateixos límits de la parcel·la. El tram d’aquest mur 
que travessa el primer bancal i una part del que 

hi ha en la parcel·la del convent encara es conserva en el 
subsòl, mentre que, a partir d’un cert moment, es perd. En 
algun punt d’aquest tram nord-sud, paral·lel al camí, hi hau-
ria la porta exterior d’entrada al convent. La muralla giraria 
cap a l’est, aproximadament allà on ho fa l’actual límit sud 
de la finca, i continuaria fins a girar un altre cop al nord, en 
un punt que no s’ha pogut identificar.
Dins d’aquest recinte, n’hi hauria un altre, els límits del qual 
no hem pogut identificar, en el qual se situaria la clausura 
monàstica pròpiament dita. Per accedir-hi, hi havia una se-
gona porta situada molt probablement a la mateixa alçada 
que la principal, però més a l’interior de la finca i generant 
una mena de corredor entre les dues. En l’espai entre els 
dos recintes, hi havia una sèrie d’horts, corrals i, potser fins i 
tot, cases, utilitzades per l’administrador i altre personal laic 
que treballava i fins i tot vivia a Vallsanta.
Un cop sobrepassat el segon portal s’entrava a la clausu-
ra pròpiament dita, caracteritzada per un gran pati o plaça 
quadrangular, a banda i banda del qual (al nord i al sud), 
s’alineaven dues sèries de casetes de petites dimensions en 
les quals vivien, de manera privada, les monges del mones-

tir. A la cantonada nord-est de la clausura hi havia l’església i, 
al sud d’aquesta, conformant la façana est del pati, hi hauria 
els edificis comunitaris, entre els quals s’ha pogut identificar, 
amb una certa claredat, el celler. A l’extrem nord d’aquesta 
ala, a tocar de l’església, hi hauria la sala capitular. 
Tot i que no en tenim dades, podria ser que la clausura 
s’acabés amb el mur oriental del celler i que, entre aquest i 
la muralla oriental, tornés a haver-hi un espai accessible de 
manera habitual pels laics vinculats amb el monestir, tal com 
passava a l’altre costat. 
Pel que fa a l’organització d’aquest espai comunitari, a ban-
da del celler i de la sala capitular, no hem pogut identificar 
cap altre dels àmbits. Creiem que és important haver pogut 
circumscriure a aquests edificis els serveis comunitaris del 
monestir, ja que ens permeten situar una mica millor totes 
les dependències de Vallsanta que apareixen esmentades 
en un inventari del monestir datat del 1436. En aquest do-
cument es parla d’una sèrie d’espais com ara la cuina, el re-
bost, el pastador, el celler, la cambra major, la sala i diferents 
cambres i recambres, que cal pensar que es distribueixen en 
dos pisos al llarg de l’edifici delimitat a l’ala est del monestir, 
sense poder precisar millor.365

La zona comunitària quedaria completada, evidentment, amb 
l’església, que ocupava la cantonada nord-est del recinte, amb 
la zona de cementiri, a la part nord, i la bassa, al costat oest.
Si bé aquesta estructura és clarament la que devia tenir el 
monestir de Vallsanta en el moment del seu tancament i, 
almenys, durant tot el segle XVI, no podem assegurar que 
ja des del començament el monestir s’organitzés d’aquesta 
manera. Tant els murs apareguts durant la campanya 
d’octubre de 2011 a la banda nord del pati, com algunes 
parets documentades dins les cases del costat meridional 
són, sens dubte, traces d’una organització anterior, que avui 
encara no podem visualitzar i que només una excavació ex-
tensiva del conjunt permetrà estudiar. En aquesta possible 
fase més antiga és on tindrien cabuda elements, com ara el 
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drets, propietats  i jurisdiccions sobre la quadra de Vallsanta 
i el Puig de la Bovera pel preu de 2.783 ll, una part de les 
quals (1.733 ll) s’utilitzaran per crear un censal, la pensió del 
qual havien de cobrar les monges del Pedregal.370 
Cal entendre que, amb la compravenda, tots els establi-
ments i arrendaments de terres i cases de Vallsanta que en 
el seu moment havia fet Bernat de Guimerà van quedar sen-
se efecte i els ocupants van haver de marxar. Així, durant el 
mes d’octubre de 1594, un mes després de la formalització 
de la compra, Anna d’Aragó, com a tutora del seu fill Felip 
Galceran de Castre i Pinós, senyor de Guimerà, va establir a 
diferents persones d’aquesta població parcel·les que havien 
estat anteriorment del monestir de Vallsanta.371 
Pel que fa a la clausura monàstica pròpiament dita, el 27 
d’octubre Anna d’Aragó arrenda a Joan Gavaldà tota aquella 
“casa y cereo o clausura de Vallsanta des de la primera porta 
ab les cases i patis que en dita Vallsanta hi ha fins a la sichia 
sobre lo dit monastir que era la qual tan com afronte ab di-
tes cases age de tenir neta per a que l’aygua pogue passar 
per a regar los terratinents mes avall i que en dits patis i 
horts pugue conrrear y fer-ho plantar lo que al dit  Gabalda 
ben vist sera ab tal que no sie en preiudici del edifici, parets 
ni cases de dit clos de Vallsanta ab tal que ni pugue talar 
ningun genero de abres ans be sie obligat a posar arbres fru-
yters a lo menos dos o tres en cada ort y sie obligat a conser-
var les parets mes foranes y a mantenir les taulades adoba-
des y reposades que sien y posades a punt de poder llansar 
l’aygua com se pertany, les quals taulades age dit Gabalda a 
reseguir amunt y tenir netes dites teulades y tambe les cases 
y fer foch a totes les cases un temps a una altra temps a altra 
y guardar lo que per inventari li sera comanat tant de retaule 
en la iglesia y ornaments de altar com claus, tancadures, fus-
ta, comportes de casa i orts y altres coses que llargament en 
dit inventari constara” (Capdevila, 1988: 44).

suposat claustre, amb unes determinades dependències al 
seu entorn, o la primitiva església del monestir.

La marxa de les monges i la 
reutilització del Monestir
La penúria de Vallsanta durant el segle XVI s’accelera en la 
segona meitat d’aquella centúria. El 1588 les mateixes mon-
ges es devien adreçar a l’abat de Poblet, com a visitador 
general del Cister, davant la situació extrema a la qual havien 
arribat, per tal de demanar-li ajut.366  En aquell moment ja 
només hi havia al monestir tres monges: Jerònima Salvonya, 
que dirigia la comunitat, tot i que ja no rebia la qualificació 
d’abadessa (presidens monasterii Vallis Sancte), Jerònima Vi-
ves i Àngela Vall-llebrera que tenien serioses dificultats per 
aconseguir cobrar les rendes.367  La resolució de l’abat va 
ser radical i la primavera de 1589 va ordenar el tancament 
de Vallsanta i el trasllat de les monges al monestir de Santa 
Maria del Pedregal prop de Tàrrega. Pel que sabem, en els 
primers temps, l’abat de Poblet va determinar que un monjo 
cistercenc es fes càrrec dels edificis de l’antic monestir, segu-
rament per posar ordre en els afers patrimonials del convent.  
La unificació formal de la comunitat i propietats dels dos 
monestirs queda establerta a partir d’una ordre emanada de 
l’abat de Poblet del 29 de maig de 1589 (Hernández 1989: 
136). Immediatament després de la unificació, les monges del 
Pedregal venen a Bernat de Guimerà, senyor de Ciutadilla la 
quadra de Vallsanta, amb el monestir i també la casa de la 
Bovera. Aquesta venda va ser ratificada per l’abat de Poblet 
el dia 1 d’agost d’aquell any i, per tant, havia de ser anterior.368  
A partir d’aquest moment, Bernat de Guimerà es fa càrrec de 
l’administració de la quadra de Vallsanta que incloïa tant els 
edificis de l’antic convent com una propietat al seu voltant. 
Aquest pas, a mans privades dels antics edificis monàstics, 
degué comportar la marxa del monjo que havia quedat en-

carregat de la seva custòdia arran del trasllat al Pedregal de 
la comunitat de Vallsanta. Sabem, en tot cas, que el juliol de 
1590, Bernat de Guimerà signa un conveni amb un dels be-
neficiats de l’església de Ciutadilla, Francesc Micaló, per tal 
que es faci càrrec de l’administració de l’ermita de la Bovera 
i de l’església de Vallsanta. En aquests pactes, que tenen 
una durada de tres anys es determina que el capellà viurà a 
Vallsanta, a la casa que hi ha més a la vora de l’església, que 
el senyor de Ciutadilla li cedeix com a residència. Francesc 
Micaló estarà obligat a dir missa a l’església de Vallsanta 
cada diumenge i festes de la Mare de Déu, amb excepció 
de la de setembre que farà la missa a la Bovera. Per tots 
aquests serveis, el capellà rebia una renda fixa i també els 
rèdits de les propietats del puig de la Bovera.369 
Poc després, entre els mesos de novembre de 1590 i març 
de 1591, el mateix Bernat de Guimerà divideix la propietat 
de Vallsanta en un total de deu lots que estableix a diferents 
persones de Ciutadilla. En cada un d’aquests lots hi ha nor-
malment una casa situada dins del clos del monestir, una 
parcel·la de terra a l’horta de Vallsanta i, en alguns casos, un 
tros de terra campa a la Bovera. En els mateixos documents 
es fa esment al cup del senyor a Vallsanta i a la plaça de 
Vallsanta com a punt de recepció de censos.
No sabem a què respon aquesta iniciativa del senyor de Ciu-
tadilla, tot i que podria semblar que està tractant d’establir 
un petit nucli de poblament depenent de la seva baronia 
dins del terme de Guimerà. En tot cas, sí que aquest plan-
tejament de Bernat de Guimerà, i sobretot la seva pretensió 
de tenir la jurisdicció civil i criminal i el mer i mixt imperi so-
bre la quadra, va comportar la reacció immediata del senyor 
de Guimerà Pere Galceran de Castre i Pinós. Aquest sembla 
que va pledejar davant la Reial Audiència i, fins i tot, es van 
suscitar bandositats entre les dues baronies. Finalment, les 
dues parts, amb la intermediació de l’abat de Poblet, van 
arribar a un acord pel qual Bernat de Guimerà venia al ves-
comte d’Évol, Pere Galceran de Castre i Pinós, tots els seus 

Sembla, per tant, que en aquest moment se segrega el con-
junt edificat del monestir i se li dóna un ús apart. No sabem 
què passa amb aquestes dependències, ni quin va ser l’ús 
que se li va donar, tot i que, aparentment, l’arrendatari havia 
de tenir cura del manteniment de les edificacions que es 
trobaven dins del recinte. Sabem, pel Capbreu de Guimerà, 
que el 1608 el pagès de Guimerà Joan Vendrell: “Primo, 
té y posseheix la quadra de Vallsanta en lo rech dit de Vall-
santa  una clausura de cases y horts que antigament ere lo 
monestir dit de Vallsanta y ara ho té ell acensat per lo dit 
compte a cens de tres lliures barceloneses, les quals tres 
lliures pague dit Senyor compte a Nostra Senyora de agost, 
les quals cases y horts pot lo dit senyor cobrar-les sempre y 
quant li darà gust”. (Duch, 1989: 167) En el document no es 
parla de l’església, per la qual cosa podríem pensar que en-
cara es trobava en ús sota la responsabilitat d’algun prevere 
designat a tal efecte pel senyor de Guimerà, tot i que no en 
tenim una constància directa.
En el Capbreu de Guimerà de 1618 apareixen esmentades 
algunes peces de terra que afronten amb les parets del mo-
nestir.372  No es fa esment, en cap lloc, a un arrendador o 
posseïdor del conjunt de les edificacions de l’antic convent 
ni de l’església. 

La destrucció dels edificis 
conventuals 
Hem de pensar que, durant el segle XVII, la situació es 
manté, més o menys igual, que va quedar a finals del XVI. 
L’antiga clausura devia continuar arrendada a diferents par-
ticulars que n’explotaven les parts conreables: els antics 
horts de les monges, la plaça central i altres espais margi-
nals no construïts. Cal suposar també que l’ús que es feia de 
les antigues edificacions degué ser cada cop més marginal: 
tancats pel bestiar, coberts i magatzems per a eines i fruits, 
potser, celler, suposant que el cup encara estigués en fun-

366.    AHN. Clero Llibre 13724. fol 29v.
367.    AHAT. Parroquials, Guimerà. Caixa 9/65. Manual de 1587-1592.
368.    AHN. Clero. Libro 13724, fols. 35-36r. 369.    AHAT. Parroquials. Ciutadilla. Caixa 3/40.
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drets, propietats  i jurisdiccions sobre la quadra de Vallsanta 
i el Puig de la Bovera pel preu de 2.783 ll, una part de les 
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mes d’octubre de 1594, un mes després de la formalització 
de la compra, Anna d’Aragó, com a tutora del seu fill Felip 
Galceran de Castre i Pinós, senyor de Guimerà, va establir a 
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ab les cases i patis que en dita Vallsanta hi ha fins a la sichia 
sobre lo dit monastir que era la qual tan com afronte ab di-
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ben vist sera ab tal que no sie en preiudici del edifici, parets 
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ningun genero de abres ans be sie obligat a posar arbres fru-
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des y reposades que sien y posades a punt de poder llansar 
l’aygua com se pertany, les quals taulades age dit Gabalda a 
reseguir amunt y tenir netes dites teulades y tambe les cases 
y fer foch a totes les cases un temps a una altra temps a altra 
y guardar lo que per inventari li sera comanat tant de retaule 
en la iglesia y ornaments de altar com claus, tancadures, fus-
ta, comportes de casa i orts y altres coses que llargament en 
dit inventari constara” (Capdevila, 1988: 44).

suposat claustre, amb unes determinades dependències al 
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desaparició fa pensar més en un desmuntatge intencionat 
amb extracció de pedra, que no pas en una ensulsiada, di-
guem natural. És possible que la desaparició d’aquest mur 
correspongués amb l’intent de desmuntatge de l’església 
que va protagonitzar el darrer propietari de la finca, el Sr. 
Miquel Sorribes el 1967 i que es va poder aturar mercès a 
l’actuació decidida de les autoritats i població de Guimerà.

La necròpolis de Vallsanta
Durant les campanyes d'excavació dels anys 2008 a 2011 
s'havien anat posant al descobert una sèrie de làpides se-
pulcrals esculturades corresponents a monges que havien 
format part de la comunitat de Vallsanta especialment entre 
els segles XIV i XVI. Aquestes làpides, que es trobaven tant 
a la nau de l'església com a la zona de cementiri i a la sala 
capitular, havien estat objecte de saqueigs i robatoris en al-
menys dues ocasions. Aquestes actuacions havien consistit 
en l'espoliació total o parcial d'almenys cinc de les làpides, 
tot i els esforços realitzats pel que fa a la protecció de les 
peces. Davant aquesta circumstància, es feia imprescindible 
procedir a l'extracció de les làpides que encara es conserva-
ven i al seu dipòsit en un espai amb les garanties de segu-
retat suficients.
Per altra banda, com que l'extracció d'aquestes peces 
deixaria desprotegides les tombes que cobrien, es va con-
siderar també la necessitat d'excavar i estudiar aquestes es-
tructures i les inhumacions que hi estarien vinculades, tota 
vegada que es tractava de les tombes de les abadesses i 
priores del monestir. Aquest darrer treball pressuposava no 
només l'excavació arqueològica, sinó també l'estudi antro-
pològic de les restes òssies exhumades. Aquests treballs es 
van desenvolupar en dues fases que es van portar a terme 
la primera durant el mes de desembre de 2011 i la segona, 
l'agost de 2012.
La intervenció va ser promoguda i finançada pel Servei d'Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya i 
dirigida per l'equip d'arqueòlegs i antropòlegs que signen 
el present article.

Imatge dreta: 
vista d’una làpida sepulcral 

localitzada a la nau de l’església.

Imatge esquerra: 
vista de la mateixa làpida, 

un cop espoliada.

cionament... Això degué comportar l’abandonament de la major part de les antigues cases de les monges que iniciarien un 
procés d’ensulsiada progressiva al llarg de tot el període. Segurament, a aquest moment corresponen un seguit de murs 
que tapien portes de la planta baixa de les edificacions i que hem detectat en el transcurs de les excavacions arqueològi-
ques. També entenem que hi hem d’atribuir algunes compartimentacions dels edificis més grans, com ara el celler, i que 
han de correspondre a una fase molt tardana del convent.
Aquest procés de degradació ha de culminar amb una gran operació que va comportar la transformació de l’antic clos 
monàstic en una gran parcel·la de conreu, amb la desaparició de tots els edificis de l’antic convent, amb l’excepció de 
l’església. Aquest procés es va iniciar amb el desmuntatge sistemàtic de les antigues edificacions conventuals, l’extracció 
i transport fora del recinte dels materials de construcció (pedra bigues, etc...), provinents d’aquest enderrocament i 
l’aportació de terres vegetals per cobrir tota la superfície del terreny per tal de posar-lo en conreu. Segurament, d’aquest 
mateix moment és també la construcció del mur perimetral de pedra seca que encara avui en dia fa de límit de la parcel·la. 373.    AHAT Caixa 11 núm. 60.

Pel que fa a la cronologia d’aquest procés, sabem, per un 
document de 1684, que en aquest moment els antics edi-
ficis monàstics ja estaven completament enrunats. De fet, 
el senyor de Guimerà es reserva els drets sobre les pe-
dres procedents de les cases i l’església en detriment de 
l’arrendador dels terrenys.373  Aquest document ens serveix 
per poder situar el desmuntatge de les antigues edificacions 
del convent de Vallsanta, amb l’excepció de l’església, en 
un moment no anterior a finals del segle XVII. De tota ma-
nera, la reserva que fa el senyor de Guimerà respecte a la 
pedra fa pensar que el desmuntatge de les edificacions era 
previsible en el moment de redactar el contracte i per això 
la va fer constar. Per tant, i a tall d’hipòtesi, situem cap a 
finals del segle XVII, la probable destrucció de les restes 
arquitectòniques de l’antic convent i la transformació de la 
seva superfície en camp de conreu.
Pel que fa a l’església, no tenim altres notícies, tot i que cal 
pensar que seguia el seu procés natural d’enrunament. En 
aquest sentit, en el nivell d’amortització de la capella nord, 
gairebé a tocar del paviment, es va recuperar una mone-
da de 4 maravedís encunyada el 1847 en època d’Isabel II. 
Sembla, per tant, que mitjan segle XIX l’església es trobava 
encara relativament poc enrunada, o almenys no s’havia es-
fondrat la volta de la capella.
Una altra dada sobre l’estat de conservació del temple ens 
el proporcionen unes fotografies de Vallsanta datades del 
1915. En aquest moment, l’església ja no té sostre, tot i 
que encara es conserven els arcs exteriors de les capelles 
i també tota la paret de la façana oest. El que sí que sem-
blen destruïdes són les parets de la capella sud i també la 
zona sobre la porta de comunicació entre l’església i la zona 
conventual. 
Des d’aquesta data, i fins a l’inici de les primeres excavacions, 
el 1986 es devien ensulsiar els arcs de les capelles de la ban-
da nord i també la paret occidental del temple. Pel que fa a 
aquest darrer cas, l’absència d’enderroc associat a aquesta 
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Tot i que l'actuació no ha afectat a la totalitat de les tom-
bes que segurament encara es conserven en el subsòl del 
cementiri conventual de Vallsanta, sí que s'ha pogut estu-
diar, arqueològicament i antropològica, un bon nombre 
d'exemples. Això ens ha permès obtenir algunes dades in-
teressants pel que fa als processos d'inhumació de les mon-
ges, a l'estructura constructiva de les tombes i als sistemes 
d'enterrament utilitzat pels membres d'aquesta comunitat, 
especialment en el període central del seu funcionament, 
entre els segles XIV i XV.
En aquestes conclusions intentarem sintetitzar aquests proces-
sos, utilitzant tant les dades estrictament arqueològiques com 
algunes de les quals s'han derivat dels estudis antropològic i 
de teixits, tot i què és en cadascun d'aquests on es desenvo-
lupen els aspectes més concrets de cadascuna de les anàlisis.

Sistemes i rituals d’enterrament
En el món medieval i, especialment, en l'àmbit monàstic 
que és un dels millor estudiats existeixen una sèrie de rituals 
que acompanyen l'enterrament dels difunts que tractarem 
de resseguir tant a partir de les referències historiogràfiques 
com de les comprovacions arqueològiques.
Després de la mort d'un membre de la comunitat, en el nos-
tre cas, sobretot abadesses i priores del monestir, el ritual 
s'inicia amb el rentat del cos en un banc mortuori sobre el 
qual es dipositava el cadàver que era rentat començant pel 
cap i seguint fins als peus, per tal de purificar el cos. Hi ha 
nombroses representacions iconogràfiques d'aquest proce-
diment al llarg de l'edat mitjana. Una de les mes conegudes, 
i antigues, és la del tapís de Bayeux de finals del segle XI, en 
la qual es representa la mort i el rentat del cos del rei Eduard 
d'Anglaterra. Aquests bancs, que inicialment eren de fusta, 
posteriorment, van passar en molts casos a ser de pedra, fet 
que ha permès la conservació d'alguns exemplars, com el 
de l'església de Saint Robert de la Chiese-Dieu a l'Alta Loira. 
Es tracta d'una peça allargada, amb una mena de coixí a la 
capçalera i que presenta una sèrie de rebaixos que perme-
ten conduir l'aigua cap a un forat de desguàs situat als peus Plànol d’ubicació de les zones de cementiri i de les tombes del monestir.

del banc (Padilla 2011: 87). Un altre exemple prou conegut 
és el del banc de l'abadia de Cluny, un dibuix del qual és 
reproduït per Viollet-le.duc. En el cas de Vallsanta no s'ha 
localitzat cap mena d'estructura que pogués correspondre a 
aquest banc mortuori.
Un cop net, el cos era embolicat amb una mortalla, les ca-
racterístiques de la qual variaven de manera notable en fun-
ció de l'estament al qual pertanyia el personatge. En el cas 
de Vallsanta, tant l'estudi antropològic com el dels teixits, 
han permès determinar que els cossos s'enterraven emboli-
cats amb una tela que els servia de mortalla. En el cas de la 
tomba on s'han recuperat traces del teixit, tot i les dificultats 
de determinar el tipus de tela només a partir de les fotogra-
fies, sembla possible que aquesta mortalla correspongués 
a un teixit fi de llana, semblant al que s'utilitzava als hàbits 
dels monjos cistercencs de l'època. Sabem també que, en 
aquest cas, la difunta presentava, a més, el rostre cobert per 
una peça de seda anomenada sendal. No es pot descartar, 
tampoc, a partir de les dades disponibles que aquest sendal 
cobrís la totalitat del cos de la difunta (Bargalló, 2015). 

Detall de les traces del plec de la mortalla que van quedar gravades en el llit de 
morter de calç sobre el que es va dipositar la primera inhumació de la tomba 12.
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Des del punt de vista antropològic, l'existència d'aquesta 
mor-talla queda ratificada pel fet que la major part de les 
inhumacions presenten una connexió anatòmica estreta. 
Això és característic d'enterraments en els quals el cos del 
difunt està subjecte per algun element que impedeix la se-
paració dels membres en el moment inicial de l'enterrament. 
Posteriorment, aquesta posició dels ossos queda fixada de 
manera definitiva amb la terra que envolta el cos un cop des-
apareguda la tema. Finalment, la presència, documentada 
arqueològicament, d'agulles de cap a l'alçada de diferents 
parts del cos, també apunta cap a aquesta mateixa dinàmica.

Tipus de tomba
Un cop preparat el cos, i efectuades les cerimònies religioses 
habituals, el cos embolcallat amb la mortalla era dipositat a 
l'interior de la tomba. En el cas que ens ocupa s'han iden-
tificat dos tipus de tomba, tot i que la recerca de conjunt 
efectuada en el monestir ha permès identificar-ne d'altres.

1. FOSSA SIMPLE COBERTA I ASSENYALADA AMB UNA LÀPIDA 
    SEPULCRAL DE PEDRA

Es tracta del tipus de tomba més representat entre les estu-
diades en la campanya de 2011-2012, ja que hi corresponen 
totes les documentades a la Sala Capitular, a la nau i a les 
capelles de l'església. Es caracteritza per la presència d'una 
làpida de pedra de notables dimensions que cobreix la to-
talitat de la tomba. En tots els casos documentats, la peça 
apareix decorada amb motius heràldics i, majoritàriament, 
amb els símbols que representen el càrrec de la persona di-
funta, típicament el bàcul amb vel de les abadesses i el bàcul 
simple de les priores. Majoritàriament també, trobem repre-
sentats a les tombes dos símbols heràldics diferents, un co-
rresponent al pare i, l'altre, a la mare de la persona difunta. A 
banda dels elements esmentats, algunes làpides presenten 
també altres elements decoratius, com ara rosetes o creus 
lobulades, entre altres.
En aquests casos, la làpida només sembla servir com a ele-
ment per assenyalar la posició del lloc d'enterrament en el 
paviment de l'església o la Sala Capitular, sense que exis-

teixi cap mena d'estructura construïda que s'hi vinculi, sinó 
una fossa simple dins la qual se situa la inhumació. En tots 
els casos, les inhumacions apareixen a una fondària consi-
derable (entre 70 i 90 cm) en relació amb la cota de la llosa 
superior, fet que en un cas ha possibilitat l'enterrament de 
dos cossos en posició primària i llur connexió anatòmica su-
perposada dins la tomba.
Pel que fa al sistema d'enterrament, la connexió anatòmica 
estreta dels ossos documentada amb l'estudi antropològic, a 
banda de confirmar la presència d'una mortalla, també permet 
descartar la utilització de taüts de fusta en els enterraments, 
ja que el seu ús hauria permès la separació dels ossos un cop 
desapareguda la tela, i hauria facilitat l'actuació de petits ani-
mals sobre el cos, fet que pràcticament no es documenta. Per 
tant, cal pensar que el cos embolicat amb la mortalla era dipo-
sitat directament sobre el terra del fons de la fossa.
Un cop col·locat el cos, la fossa era reblerta amb terra i co-
berta amb la làpida sepulcral. Hi ha dos casos en els quals es 
documenta un tram de caixa de lloses que només es loca-
litza en el terç superior del cos aproximadament, protegint 

Conjunt de làpides documentades a la Sala Capitular i que corresponen 
a sengles tombes de fossa simple.

les espatlles i sobretot el cap. En tots dos casos s'han 
conservat les lloses verticals que delimitaven lateral-

Vista de les lloses que cobrien la part superior de la inhumació 
de la tomba 10.

ment la caixa i també la llosa de coberta que tapava el cap i 
la part superior del cos de la difunta. Com que tenim cons-
tància d'una reiterada reutilització d'algunes de les tombes 
del cementiri de Vallsanta, és difícil determinar si el fet que 
la caixa de lloses només protegeixi la part superior del cos 
respon a una voluntat específica o bé és el resultat d'un pro-
cés de destrucció de la caixa de lloses original, sencera, que 
s'hauria produït com a conseqüència de les reutilitzacions. 
En qualsevol cas, s'ha de fer constar que en els dos casos la 
caixa de lloses se situa a la zona del cap, sense que s'hagi 
pogut detectar restes d'aquestes lloses en altres punts de 
les tombes ni barrejades en el rebliment de la fossa. 
En un cas, s'ha documentat la inhumació del cos sobre un 
llit de calç fresca (primera inhumació de la tomba 12). Sa-
bem que el cos no va quedar cobert per la calç sinó que hi 
va quedar encaixat, sense que la calç cobrís el sebollit, tret 
de la zona del cap on s’hi s'apreciava la presència de calç 
sobre el crani. La presència d'aquest element ha permès 
conservar les impromtes del teixit que cobria el cos i també 
part de la mateixa tela enganxada a la calç.

Detall de la zona del cap de la inhumació inferior de la tomba 12 que va 
aparèixer dipositada sobre un llit de calç.
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Detall de la zona del cap de la inhumació inferior de la tomba 12 que va 
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La presència de calç a les tombes d'època medieval no és, 
ni molt menys, un fet infreqüent sinó que n'hi ha diversos 
casos documentats. De tota manera, majoritàriament, es 
tracta d'abocaments de capes de morter que cobreixen els 
enterraments, ja siguin comunitaris, com alguns casos do-
cumentats al jaciment de l'Esquerda, com individuals. En al-
guns casos, fins i tot, poden correspondre a persones d'una 
certa rellevància social, com ara la tomba de la nau central 
de la canònica de Mur, o la que es va localitzar a l'església 
parroquial de Rubió. Per la cronologia que s'atribueix a 
aquestes tombes, hom ha tendit, històricament, a atribuir 
l'ús de la calç a finalitats higièniques, en el marc de malalties 
infeccioses, com ara la pesta, mercès al seu conegut efecte 
de desinfectant.
Menys freqüents són els casos d'enterraments efectuats so-
bre una base de calç tendra, que, a més, normalment no 
cobreix el cos completament com seria lògic en el cas d'una 
finalitat higiènica, sinó que només hi queda fixat i potser 
parcialment cobert. A Catalunya l'únic cas conegut i encara 
es tracta d'un enterrament en sarcòfag i no en tomba és 
el que es va documentar a un sarcòfag que hi havia en un 
arcosoli a l'exterior de la façana de l'església parroquial de 
Santa Maria d'Agramunt (Cerdà, 2012). Fora de Catalunya 
tenim el cas, també d'un sarcòfag, a l'església de la Mare 
de Déu del Roser de Novales, a Osca, citat per Cerdà (2012: 
188), on durant unes obres de restauració, es va localitzar a 
l'interior d'un sarcòfag antropomorf, l'esquelet d'una dona 
jove encastat en una capa de morter de calç que, possible-
ment, el cobria parcialment.
Un altre fet, aparentment sorprenent, que s'ha pogut do-
cumentar és la utilització d'una mateixa tomba per a 
l'enterrament de més d'una persona —fins a cinc en el cas 
de la tomba 12. Aquesta constatació indica que, tot i que 
la iconografia de la làpida sembli vincular la tomba a una 
persona concreta —bàcul d'abadessa i símbols heràldics pa-
tern i matern—, en realitat podia ser utilitzada per més d'una 
persona probablement pertanyent a la mateixa família que 
la de l'enterrament original. L'estudi antropològic ha permès 

Vista de l’interior de la tomba 12. S’observa la presència de les 
restes d’almenys tres inhumacions.

constatar que tres dels cinc individus inhumats a la tomba 12 
havien estat enterrats durant un període de temps no massa 
llarg, ja que els ossos en disposició primària mantenien molt 
bé la connexió anatòmica. 
Cal esmentar també el cas de la tomba 7, en la qual no es 
va localitzar cap enterrament i, en canvi, sí que disposava 
de làpida i aparentment es va poder resseguir arqueològi-
cament la seva fossa. Cal pensar, per tant, que el cos va ser 
extret per col·locar-lo en algun altre indret, probablement 
un sarcòfag amb funcions d'ossera. 

2. TOMBA CONSTRUÏDA 
Hi corresponen les tres tombes excavades a l'exterior de 
l'església, a la banda nord, i que estaven adossades a la 
façana septentrional del temple. En aquest cas, les tombes 
estaven construïdes amb parets de pedra i la seva estructura 
estava lleugerament elevada respecte del nivell de circula-
ció al seu entorn. Sembla també que per sobre de la tomba 
se situava algun tipus d'estructura sostinguda per pilars de 
pedra, a manera d'arcosoli, tot i que no s'han conservat tra-

Vista general d’una de les tombes construïdes a la zona del cementiri 
de Vallsanta. Es pot veure l’estela discoïdal marcant la tomba.

ces reals que corresponguin exactament a aquest element. 
En aquest sentit, disposem de les bases de dos possibles pi-
lars sobre els que se subjectaria aquesta estructura en el cas 
de les tombes 1 i 3. Pel que fa a la tomba 2, es documenta 
l'arrencament d'un arquet, on trobem un escut esculpit, que 
seria el que marcaria l'inici d'aquest cobriment. En aquesta 
mateixa tomba, i per sota de l'arquet, s'han documentat les 
traces d'una decoració pintada amb fals carreuat sobre la 
paret de l'església, que no apareix per sobre de l'arc i que 
indicaria que aquest espai disposaria d'un tractament deco-
ratiu especial.
En les altres tombes, no s'ha documentat aquest tipus de de-
coració a les parets, però sí que s'hi han identificat símbols 
heràldics esculpits en els carreus de la paret de l'església, que, 
en el cas de la tomba 3, coincideixen amb els de la làpida que 
cobria la tomba. Pel que fa a la tomba 1, on no hi ha làpida, 
els escuts gravats a la paret coincideixen amb els que hi havia 
en una tapa de sarcòfag que es va localitzar sobre l'estructura 
de la tomba en el moment de delimitació d'aquesta.
Per tant, ens trobem davant una tomba més complexa i mo-
numentalitzada que les que trobàvem al terra de l'església i 
de la Sala Capitular. L'estructura tindria dues parts, una mica 
per sobre del nivell de paviment, se situa la tomba soterra-
da, emmarcada amb parets de pedra. En un dels casos es-
tava coberta amb una làpida de pedra amb motius heràldics 
i, en aquest mateix, i en un altre cas estava marcada també 
amb una estela discoïdal que també presentava l'escut amb 
les armes de la persona enterrada. Per sobre, hi hauria una 
estructura elevada adossada a la paret de l'església que po-
dria correspondre tant a un sarcòfag sostingut sobre dos 
pilars de pedra com a una mena d'arcosoli que protegís la 
tomba i, a l'interior del qual, hi podria haver també un sar-
còfag. El primer cas sembla que podria correspondre a les 
tombes 1 i 3 i, el segon, a la tomba 2, on s'ha documentat 
l'arrencament de l'arc i també una decoració pintada a la pa-
ret. Pel que fa a la presència dels sarcòfags, cal recordar que 
sobre la tomba 1 es va recuperar la tapa d'una d'aquestes 
peces en la qual apareixien els mateixos símbols heràldics 
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La presència de calç a les tombes d'època medieval no és, 
ni molt menys, un fet infreqüent sinó que n'hi ha diversos 
casos documentats. De tota manera, majoritàriament, es 
tracta d'abocaments de capes de morter que cobreixen els 
enterraments, ja siguin comunitaris, com alguns casos do-
cumentats al jaciment de l'Esquerda, com individuals. En al-
guns casos, fins i tot, poden correspondre a persones d'una 
certa rellevància social, com ara la tomba de la nau central 
de la canònica de Mur, o la que es va localitzar a l'església 
parroquial de Rubió. Per la cronologia que s'atribueix a 
aquestes tombes, hom ha tendit, històricament, a atribuir 
l'ús de la calç a finalitats higièniques, en el marc de malalties 
infeccioses, com ara la pesta, mercès al seu conegut efecte 
de desinfectant.
Menys freqüents són els casos d'enterraments efectuats so-
bre una base de calç tendra, que, a més, normalment no 
cobreix el cos completament com seria lògic en el cas d'una 
finalitat higiènica, sinó que només hi queda fixat i potser 
parcialment cobert. A Catalunya l'únic cas conegut i encara 
es tracta d'un enterrament en sarcòfag i no en tomba és 
el que es va documentar a un sarcòfag que hi havia en un 
arcosoli a l'exterior de la façana de l'església parroquial de 
Santa Maria d'Agramunt (Cerdà, 2012). Fora de Catalunya 
tenim el cas, també d'un sarcòfag, a l'església de la Mare 
de Déu del Roser de Novales, a Osca, citat per Cerdà (2012: 
188), on durant unes obres de restauració, es va localitzar a 
l'interior d'un sarcòfag antropomorf, l'esquelet d'una dona 
jove encastat en una capa de morter de calç que, possible-
ment, el cobria parcialment.
Un altre fet, aparentment sorprenent, que s'ha pogut do-
cumentar és la utilització d'una mateixa tomba per a 
l'enterrament de més d'una persona —fins a cinc en el cas 
de la tomba 12. Aquesta constatació indica que, tot i que 
la iconografia de la làpida sembli vincular la tomba a una 
persona concreta —bàcul d'abadessa i símbols heràldics pa-
tern i matern—, en realitat podia ser utilitzada per més d'una 
persona probablement pertanyent a la mateixa família que 
la de l'enterrament original. L'estudi antropològic ha permès 

Vista de l’interior de la tomba 12. S’observa la presència de les 
restes d’almenys tres inhumacions.

constatar que tres dels cinc individus inhumats a la tomba 12 
havien estat enterrats durant un període de temps no massa 
llarg, ja que els ossos en disposició primària mantenien molt 
bé la connexió anatòmica. 
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Anvers de la estela discoïdal documentada in situ en una de les 
tombes del cementiri conventual. 

S’observa l’escut de la família Josa.

Revers de la estela discoïdal documentada in situ en una de les 
tombes del cementiri conventual. S’observa una creu esculpida.

que hi havia a la paret de l'església a l'alçada de la tomba, 
fet que permet vincular el sarcòfag a aquest punt. 
En aquest tipus de tombes, la part inferior serveix de po-
dridor i el sarcòfag fa les funcions d'ossera, de manera que 
poden servir com a tombes de caràcter familiar on s'enterrin 
al llarg del temps diverses monges de la mateixa família. La 
presència de dones d'un mateix llinatge i de diferents ge-
neracions a la comunitat de Vallsanta és un fet perfectament 
documentat, per la qual cosa no seria estranya l'existència 
d'aquestes tombes de caràcter familiar. Cal tenir present 
també que en aquesta zona d'enterraments no apareixen 
en cap moment els símbols representatius dels càrrecs dels 
personatges que sí teníem a l'església i a la Sala Capitular, 
sinó que les tombes estan marcades amb símbols heràldics.
L'estudi antropològic ha permès determinar, per exemple, 
que a la tomba 1, a banda de l'enterrament recuperat, hi ha-
via algun os pertanyent a una inhumació anterior que segu-
rament va ser extret i col·locat al sarcòfag en el moment de 
l'enterrament del segon individu. A la tomba 2 es repeteix el 
mateix fet, amb la presència d'un petit paquet d'ossos dins 

Detall d’un paquet d’ossos identificat a la tomba 2 i que evidencia 
la reutilització de les tombes.

la tomba corresponents a la inhumació anterior a la qual es 
va identificar en posició primària. A la tomba 3, en canvi, no-
més es va recuperar un paquet d'ossos que, per la seva dis-
posició, semblava que hi havien estat dipositats embolcallats 
d'alguna manera, fet que podria fer pensar en un trasllat des 
d'un altre indret. En aquesta tomba, que correspon a la única 
que conservava la làpida sepulcral, no es va localitzar cap in-
dividu en posició primària.

3. FOSSA SIMPLE SENSE LÀPIDA NI CAIXA DE LLOSES

Aquest tipus d'enterrament es va identificar en el moment 
de l'excavació de la zona del cementiria al nord de l'església 
al costat de les tombes 1, 2 i 3. En aquell punt es va localit-
zar, tot i que sense delimitar-lo, almenys un enterrament en 
fossa simple que no es va excavar.

4. TOMBA AMB CAIXA DE LLOSES

Durant els treballs de neteja i prospecció de l'espai situat a 
l'exterior de la capçalera del temple també es va localitzar 
una tomba amb caixa de lloses situada a una certa fondària 
en relació amb el nivell de circulació actual. L'estructura no 
va ser delimitada ni excavada, però sí que constata la seva 
existència.

5. SARCÒFAG AMB FUNCIÓ DE TOMBA

Al llarg de les diferents campanyes d'intervenció arqueo-
lògica realitzades al monestir de Vallsanta, s'han recuperat 
fragments de sarcòfags que, per les seves dimensions, ha-
vien d'acollir directament les despulles del difunt. El més 
conegut d'aquests, per la seva qualitat artística, és el que 
s'atribueix a Bernat de Boixadors.

6. SARCÒFAG AMB FUNCIÓ D'OSSERA

També s'han recuperat restes de sarcòfags de dimensions 
més petites que devien tenir la funció d'ossera. Un d'aquests 
es va localitzar in situ a la part alta de la paret de la cape-
lla 5 en el marc dels primers treballs de desenrunament de 
l'església que es van portar a terme el febrer de 2008. 
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En realitat no es tractava d’un sarcòfag exempt, sinó que pre-
sentava un perfil en L aprofitant el mur de la capella com a 
tancament posterior del sarcòfag o ossera. Per altra banda, 
la paret darrera la peça estava parcialment buidada per tal 
d’obtenir més espai per a la col·locació dels ossos. Es trac-
ta d’una peça de 112 cm de llargada, 44 d’alçada i uns 47 
d’amplada, i estava decorada amb motius de tipus heràldic. 
No conservava cap tapa, per la qual cosa en el seu interior 
es va documentar runa procedent del mateix enderroc de la 
capella. Un cop extreta la runa es van localitzar al fons del 
sarcòfag uns quants ossos humans. També en l’espai guan-
yat a la paret darrera la peça es van recuperar altres restes 
antropològiques. 
L’estudi antropològic de totes aquestes restes, realitzat per 
l’antropòloga Anna Pla, va permetre constatar l’existència 
d’un mínim de 6 individus diferents a l’interior del sarcòfag. 
D’aquests, 3 eren adults i, pel que fa al sexe, n’hi havia 2 de 
femenins i 1 masculí. Els altres 3 són subadults i tenien edats 
variables. Queda clar, per tant, que aquest sarcòfag era uti-
litzat com a lloc de dipòsit dels ossos no de membres de la 

Detall de la falange de la mà d’una de les inhumacions de 
la Sala Capitular que encara conservava posat un anell d’or.

comunitat, o no solament, sinó que també s'hi enterraven 
altres persones, fins i tot de sexe masculí. 
Així doncs, cal pensar que aquests sarcòfags que funcionen 
com a ossera i que presenten símbols heràldics estan vincu-
lats amb la funció de necròpolis senyorial que tenien sovint 
aquests monestirs. Cal pensar que al terra, potser al peu del 
sarcòfag, hi hauria la tomba soterrada en la qual es devien 
dipositar els difunts en primera instància. Posteriorment, 
arran d'un nou enterrament, o després d'un cert període de 
temps, i un cop esqueletitzat el cos, els ossos es passaven al 
sarcòfag i la tomba era novament utilitzada per a la inhuma-
ció d'un altre membre de la família.

Aixovar funerari
Alguns dels esquelets en posició primària presentaven petits 
objectes personals o de caràcter pietós. Entre els primers, 
destaca un anell d'or amb una pedra vermellosa encastada 
a la part central que es va trobar en una de les falanges de 
l'esquelet u.e. 265 de la tomba 10. També s'ha recuperat un 
anell de bronze i algunes denes rodones que probablement 
correspondrien a rosaris.
Probablement les peces més singulars d'aixovar funerari 
que s'han recuperat han estat dos segells de plom corres-
ponents a sengles butlles papals, una de Climent VI (1342-
1352), i una altra d'Inocenci VI (1352-1362). En tots dos ca-
sos, les peces van aparèixer a la zona de les mans de les 
monges. 
La col·locació de petits objectes, ja siguin de tipus personal —
com els anells— o de tipus ritual —els rosaris, les butlles—, són 
relativament habituals en els enterraments medievals i desmen-
teixen, d'alguna manera, la idea preconcebuda que el cristianis-
me havia fet desaparèixer la pràctica funerària de l'aixovar (Gil-
christ, 2005: 55). Desconeixem en el cas dels ploms de butlla si 
l'objecte estava vinculat d'alguna manera amb la difunta, és a 
dir, que procedís d'algun document papal que hi fes referència, 
o bé es tractava, simplement, d'un objecte que pel seu origen 
havia adquirit una funció de tipus ritual. 

En qualsevol cas, tots aquests objectes s'incorporaven en el 
procés de rentat i preparació del cos, del que sembla que 
s'encarregaven altres membres de la comunitat. D'alguna 
manera, forma part d'un procés previ, que encara situaríem 
en l'àmbit privat, íntim, estrictament femení, que donaria pas 
al ritual eclesiàstic, de caràcter canònic i dirigit pel clergat 
masculí.

Cronologia de les tombes
Resulta difícil establir, d'entrada, una aproximació cronolò-
gica precisa a la cronologia dels enterraments de Vallsanta 
objecte de la present memòria. Cal tenir present que l'ús 
del tram de necròpolis que hem estudiat segurament es 
perllonga al llarg del temps i que, fins i tot, cadascun dels 
àmbits analitzats —exterior, església i sala capitular— esti-
guessin en ús en moments diferents. En qualsevol cas, si 
que tenim alguns indicis que ens permeten fer alguna apro-
ximació a la cronologia.
En primer lloc disposem de dues peces ben datades que 
trobem formant part de l'aixovar funerari de dues de les 
tombes i que, a més, se situen en àmbits diferents. Es trac-
ta dels ploms de butlla recuperats a la tomba 1 —exterior 
de l'església—, corresponent al papat de Climent VI (1342-
1352), i una altra a la tomba 11, situada a la Sala Capitular 
i que va ser emesa en el papat d'Innocenci VI (1352-1362). 
Aquests dos objectes ens aporten una datació postquem 
de mitjan segle XIV per a aquestes dues tombes. Aquest 
període es correspon també amb el de les reformes que es 
porten a terme a l'església, amb la construcció de la capella 
lateral sud per a la col·locació de la tomba de Bernat de 
Boixadors i que va afectar, de manera important, l’ordenació 
interna de la Sala Capitular.
L'estudi de l'heràldica de les tombes també ajuda a una 
certa aproximació cronològica. L'aparició més generalitzada 
dels símbols de les famílies que documentalment situem en 
els moments inicials del monestir: Guimerà, Alamany, Josa, 
Boixadors, sembla indicar que la major part de les tombes 

estudiades es van construir al llarg del segle XIV. De tota 
manera, la dificultat d'identificar molts dels símbols heràl-
dics amb personatges documentats de la comunitat impe-
deix fer majors precisions des del punt de vista cronològic.
En definitiva, i en base a la informació disponible en el mo-
ment actual, entenem que la major part de les inhumacions 
documentades en aquestes campanyes d'intervenció ar-
queològica s'haurien de situar, de manera majoritària, en el 
segle XIV, tot i que és probable que, en algun cas, es puguin 
perllongar més enllà d'aquesta centúria, especialment si te-
nim en compte la reutilització freqüent de les tombes que 
hem pogut documentar arqueològicament.

El material arqueològic 
La intervenció arqueològica realitzada a les tombes del 
monestir de Vallsanta ha permès recuperar algunes peces 
d'una certa rellevància des del punt de vista arqueològic i 
que estan vinculades amb l'aixovar funerari dels diferents 
enterraments.

1. Segells de Butlla
Ja hem esmentat en diverses ocasions la localització de dos 
segells de plom corresponents a sengles butlles papals en 
les inhumacions de les tombes 1 i 10. Originalment, el terme 
butlla es referia específicament al segell dels documents, 
però posteriorment, ja a partir del segle XIII, es va utilitzar 
per definir el document en si.

1.1. SEGELL DE BUTLLA DEL PAPA CLIMENT VI (GVS-261-1)
Es tracta d'una peça de plom de 2,9 cm de diàmetre i un 
gruix de 4 mm. 
En el revers apareixen dos rostres separats per una creu i 
que presenten a la part superior les lletres SPE SPA, en re-
ferència a Sant Pere i Sant Pau, que són les imatges repre-
sentades. A l'anvers apareix el nom del papa, en aquest cas: 
CLE-MENS P[A]P[A] VI. A la part superior i inferior de la peça 
encara s'observen els forats pels quals passava el cordill que 
unia el segell amb el document de la butlla.
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En realitat no es tractava d’un sarcòfag exempt, sinó que pre-
sentava un perfil en L aprofitant el mur de la capella com a 
tancament posterior del sarcòfag o ossera. Per altra banda, 
la paret darrera la peça estava parcialment buidada per tal 
d’obtenir més espai per a la col·locació dels ossos. Es trac-
ta d’una peça de 112 cm de llargada, 44 d’alçada i uns 47 
d’amplada, i estava decorada amb motius de tipus heràldic. 
No conservava cap tapa, per la qual cosa en el seu interior 
es va documentar runa procedent del mateix enderroc de la 
capella. Un cop extreta la runa es van localitzar al fons del 
sarcòfag uns quants ossos humans. També en l’espai guan-
yat a la paret darrera la peça es van recuperar altres restes 
antropològiques. 
L’estudi antropològic de totes aquestes restes, realitzat per 
l’antropòloga Anna Pla, va permetre constatar l’existència 
d’un mínim de 6 individus diferents a l’interior del sarcòfag. 
D’aquests, 3 eren adults i, pel que fa al sexe, n’hi havia 2 de 
femenins i 1 masculí. Els altres 3 són subadults i tenien edats 
variables. Queda clar, per tant, que aquest sarcòfag era uti-
litzat com a lloc de dipòsit dels ossos no de membres de la 

Detall de la falange de la mà d’una de les inhumacions de 
la Sala Capitular que encara conservava posat un anell d’or.

comunitat, o no solament, sinó que també s'hi enterraven 
altres persones, fins i tot de sexe masculí. 
Així doncs, cal pensar que aquests sarcòfags que funcionen 
com a ossera i que presenten símbols heràldics estan vincu-
lats amb la funció de necròpolis senyorial que tenien sovint 
aquests monestirs. Cal pensar que al terra, potser al peu del 
sarcòfag, hi hauria la tomba soterrada en la qual es devien 
dipositar els difunts en primera instància. Posteriorment, 
arran d'un nou enterrament, o després d'un cert període de 
temps, i un cop esqueletitzat el cos, els ossos es passaven al 
sarcòfag i la tomba era novament utilitzada per a la inhuma-
ció d'un altre membre de la família.

Aixovar funerari
Alguns dels esquelets en posició primària presentaven petits 
objectes personals o de caràcter pietós. Entre els primers, 
destaca un anell d'or amb una pedra vermellosa encastada 
a la part central que es va trobar en una de les falanges de 
l'esquelet u.e. 265 de la tomba 10. També s'ha recuperat un 
anell de bronze i algunes denes rodones que probablement 
correspondrien a rosaris.
Probablement les peces més singulars d'aixovar funerari 
que s'han recuperat han estat dos segells de plom corres-
ponents a sengles butlles papals, una de Climent VI (1342-
1352), i una altra d'Inocenci VI (1352-1362). En tots dos ca-
sos, les peces van aparèixer a la zona de les mans de les 
monges. 
La col·locació de petits objectes, ja siguin de tipus personal —
com els anells— o de tipus ritual —els rosaris, les butlles—, són 
relativament habituals en els enterraments medievals i desmen-
teixen, d'alguna manera, la idea preconcebuda que el cristianis-
me havia fet desaparèixer la pràctica funerària de l'aixovar (Gil-
christ, 2005: 55). Desconeixem en el cas dels ploms de butlla si 
l'objecte estava vinculat d'alguna manera amb la difunta, és a 
dir, que procedís d'algun document papal que hi fes referència, 
o bé es tractava, simplement, d'un objecte que pel seu origen 
havia adquirit una funció de tipus ritual. 

En qualsevol cas, tots aquests objectes s'incorporaven en el 
procés de rentat i preparació del cos, del que sembla que 
s'encarregaven altres membres de la comunitat. D'alguna 
manera, forma part d'un procés previ, que encara situaríem 
en l'àmbit privat, íntim, estrictament femení, que donaria pas 
al ritual eclesiàstic, de caràcter canònic i dirigit pel clergat 
masculí.

Cronologia de les tombes
Resulta difícil establir, d'entrada, una aproximació cronolò-
gica precisa a la cronologia dels enterraments de Vallsanta 
objecte de la present memòria. Cal tenir present que l'ús 
del tram de necròpolis que hem estudiat segurament es 
perllonga al llarg del temps i que, fins i tot, cadascun dels 
àmbits analitzats —exterior, església i sala capitular— esti-
guessin en ús en moments diferents. En qualsevol cas, si 
que tenim alguns indicis que ens permeten fer alguna apro-
ximació a la cronologia.
En primer lloc disposem de dues peces ben datades que 
trobem formant part de l'aixovar funerari de dues de les 
tombes i que, a més, se situen en àmbits diferents. Es trac-
ta dels ploms de butlla recuperats a la tomba 1 —exterior 
de l'església—, corresponent al papat de Climent VI (1342-
1352), i una altra a la tomba 11, situada a la Sala Capitular 
i que va ser emesa en el papat d'Innocenci VI (1352-1362). 
Aquests dos objectes ens aporten una datació postquem 
de mitjan segle XIV per a aquestes dues tombes. Aquest 
període es correspon també amb el de les reformes que es 
porten a terme a l'església, amb la construcció de la capella 
lateral sud per a la col·locació de la tomba de Bernat de 
Boixadors i que va afectar, de manera important, l’ordenació 
interna de la Sala Capitular.
L'estudi de l'heràldica de les tombes també ajuda a una 
certa aproximació cronològica. L'aparició més generalitzada 
dels símbols de les famílies que documentalment situem en 
els moments inicials del monestir: Guimerà, Alamany, Josa, 
Boixadors, sembla indicar que la major part de les tombes 

estudiades es van construir al llarg del segle XIV. De tota 
manera, la dificultat d'identificar molts dels símbols heràl-
dics amb personatges documentats de la comunitat impe-
deix fer majors precisions des del punt de vista cronològic.
En definitiva, i en base a la informació disponible en el mo-
ment actual, entenem que la major part de les inhumacions 
documentades en aquestes campanyes d'intervenció ar-
queològica s'haurien de situar, de manera majoritària, en el 
segle XIV, tot i que és probable que, en algun cas, es puguin 
perllongar més enllà d'aquesta centúria, especialment si te-
nim en compte la reutilització freqüent de les tombes que 
hem pogut documentar arqueològicament.

El material arqueològic 
La intervenció arqueològica realitzada a les tombes del 
monestir de Vallsanta ha permès recuperar algunes peces 
d'una certa rellevància des del punt de vista arqueològic i 
que estan vinculades amb l'aixovar funerari dels diferents 
enterraments.

1. Segells de Butlla
Ja hem esmentat en diverses ocasions la localització de dos 
segells de plom corresponents a sengles butlles papals en 
les inhumacions de les tombes 1 i 10. Originalment, el terme 
butlla es referia específicament al segell dels documents, 
però posteriorment, ja a partir del segle XIII, es va utilitzar 
per definir el document en si.

1.1. SEGELL DE BUTLLA DEL PAPA CLIMENT VI (GVS-261-1)
Es tracta d'una peça de plom de 2,9 cm de diàmetre i un 
gruix de 4 mm. 
En el revers apareixen dos rostres separats per una creu i 
que presenten a la part superior les lletres SPE SPA, en re-
ferència a Sant Pere i Sant Pau, que són les imatges repre-
sentades. A l'anvers apareix el nom del papa, en aquest cas: 
CLE-MENS P[A]P[A] VI. A la part superior i inferior de la peça 
encara s'observen els forats pels quals passava el cordill que 
unia el segell amb el document de la butlla.
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El papa Climent VI, quart papa del pontificat d'Avinyó, va regnar entre els anys 1342 i 1352, període dins del qual s'ha de 
situar la redacció de la butlla que va donar lloc al segell que finalment va ser dipositat entre les mans d'una de les monges 
inhumades a la tomba 1.

1.2. SEGELL DE BUTLLA DEL PAPA INNOCENCI VI (GVS-253-1)
Es tracta d'una peça de plom de 2,9 cm de diàmetre i un gruix d'entre 2’5 i 3mm. En el revers apareixen dos rostres se-
parats per una creu i que presenten a la part superior les lletres SPE SPA, en referència a Sant Pere i Sant Pau, que són les 
imatges representades. 
A l'anvers apareix el nom del papa, en aquest cas: INNO-CE[N]TIUS P[A]P[A] VI. A la part superior i inferior de la peça 
encara s'observen els forats pels quals passava el cordill que unia el segell amb el document de la butlla.
El papa Innocenci VI va regnar entre els anys 1352 i 1362, i, per tant, va ser el successor de l'anterior. 

Durant període s'ha de situar la redacció de la butlla que va donar lloc al segell que finalment va ser dipositat entre les 
mans d'una de les monges inhumades a la tomba 11, en principi una abadessa.
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Imatge esquerra: anvers d’un segell de butlla 
del papa Climent VI i revers del mateix segell 

amb les cares de Sant Pere i Sant Pau.

Imatge dreta: anvers d’un segell de butlla 
del papa Inocenci VI i revers del mateix segell 

amb les cares de Sant Pere i Sant Pau.

Vista de l’anell localitzat en una de les inhumacions. A la part infe-
rior tenim una vista superior de l’anell.

2. Anells
Durant la intervenció arqueològica s'han recuperat dos 
anells, un de bronze vinculat amb la inhumació u.e. 
276 (GVS-276-1), que no s'ha pogut estudiar ja que es 
trobava molt barrejat amb la calç de la tomba 12 a la 
que pertanyia, i caldria fer una restauració de la peça 
abans de poder-la estudiar.
S'ha recuperat un segon anell, en aquest cas a la inhu-
mació u.e. 255 de la tomba 10. Es tracta d'una peça 
d'or de 14 mm de diàmetre que va aparèixer a una de 
les falanges de la mà de l'esquelet u.e. 255. Presenta 
una pedra vermellosa encastada que no hem pogut 
identificar, així com unes petites decoracions a la part 
alta de l'anell. 
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