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MISSA A VALLSANTA (28 d’agost de 2010)
Francesc Xavier Busquets i Pagés
Regidor de joventut, esports i sanitat de l’Ajuntament de Guimerà

La tarda del 28 d’agost de 2010 el sol il·luminava el monestir de Vallsanta, mentre 
les restes del monestir vivien una celebració litúrgica amb fidels de Guimerà i reli-
gioses del monestir de Vallbona de les Monges com, de ben segur, s’havia repetit 
moltes vegades fa molts anys.
Aquesta vegada la presència de les religioses i el seu passeig per les  restes del 
monestir feia reviure la realitat d’un passat que el temps no podrà esborrar mai i 
del qual les pedres en seran un fidel testimoni.
La parròquia, amb el senyor rector, Joan Francesc Amigó, va impulsar la idea que 
va ser recolzada per l’il·lustre Ajuntament, per celebrar una missa dins les runes 
reconstruïdes del monestir de Vallsanta.
A l’acte hi van assistir 180 persones, entre les quals hi havia la Mare Abadessa 
Sor Anna Maria Camprubí Argany, del monestir de Vallbona de les Monges, amb 
quatre germanes més.
La parròquia va ser l’encarregada de posar l’altar, la megafonia, tots els ornaments 
pertinents i l’acompanyament musical, dirigit pels Srs. Joan Torrens i Xavier Bonet.
l’Ajuntament va col·laborar amb la logística de cadires, d’accessos, d’aparcaments 
i de senyalitzacions.
Pocs dies abans, i com a acte principal de la inauguració del XVIè Mercat Me-
dieval, el tren turístic del Mercat va traslladar les autoritats, encapçalades pel Sr. 
Ferran Rella, director dels Serveis Territorials de Cultura de Lleida, per contemplar 
les obres realitzades fins aquell moment.
L’acte del 28 d’agost del 2010 va constar d’un ofici solemne, i d’unes interpreta-
cions musicals, a càrrec de músics de la família Prats Llinàs de Guimerà i de l’Escola 
de música de Tàrrega, dirigits pel Sr. Josep M. Minguell, amb la col·laboració de 
la violinista Guadalupe Golobardes.
Va seguir una explicació històrica del monestir, a càrrec del periodista cultural 
i humanista, Sr. Roger Rosich, i d’un parlament de la mare abadessa, Sor Anna 
Maria Camprubí Argany.
Tot plegat una tarda emotiva i festiva en un indret recuperat del passat.
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