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ELS CAMINS DELS MONESTIRS
Guiu Sanfeliu Rochet  
Historiador del Grup de Recerques de les Terres de Ponent 
Article publicat a: Els monestirs cistercencs de la vall del Corb. 
Pàgs. 11-16. Edició del Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent, 1989.

El motiu del present treball no és altre que situar aquesta zona 
de la baixa Segarra en el marc geogràfic on es desenvolupen els 
treballs sobres els monestirs cistercencs femenins de la vall del 
riu Corb: amb Vallbona de les Monges, el Pedregal, la Bovera i 
Vallsanta. A partir d’un breu estudi sobre els antics camins que 
podien utilitzar-se per relacionar-se entre si els diversos monestirs 
cistercencs de la comarca.

Breu inici sobre els monestirs
VALLBONA: comença amb unes agrupacions mixtes 
d’ermitans, que practicaven la regla benedictina al sud de 
la Baixa Segarra, de la qual en tenim notícies des de 1153 a 
1175. L’any 1176 ja està incorporat a l’orde com a monestir 
cistercenc exclusivament femení. Fundà diferents monestirs 
i, entre ells, se li atribueix el del Pedregal i el de la Bovera, 
els dos molt a prop seu, dins de la mateixa comarca.

EL PEDREGAL: fundat abans del 1176, entre Tàrrega i el 
Talladell, el qual vers el 1589 rep les monges de Vallsanta. 
L’any 1604 és abandonat. Les pedres del monestir foren 
utilitzades per reparar les muralles de Tàrrega.

LA BOVERA: establert al terme de Guimerà abans de 1195. 
Entre 1237 i 1249 les monges es traslladen a la vall propera 
del riu Corb, on erigeixen  el cenobi de Vallsanta. En el seu 
lloc, al puig de la Bovera, avui hi ha una ermita.

VALLSANTA: fundat al terme de Guimerà cap a mitjan 
segle XIII, amb el trasllat de les monges de la Bovera. 
Vers el 1589 és abandonat i les monges incorporades al 
monestir del Pedregal. Es conserven les ruïnes del temple.

Com podem observar els quatre monestirs mai no arribaren 
a ser coetanis alhora:

        -  De 1176 a 1195, Vallbona i el Pedregal.
        -  De 1195 a 1237, Vallbona, el Pedregal i la Bovera.
        -  De 1237 a 1589, Vallbona, el Pedregal i Vallsanta.
        -  De 1589 a 1604, Vallbona i el Pedregal.
        -  De 1604 fins avui, Vallbona.

Els camins i els monestirs
Si observem atentament el mapa adjunt veurem com els 
nostres avantpassats a l’hora de traçar un camí varen optar 
de fer-lo senzill, pel fet que el camí més curt entre dos 
pobles és la línia recta.

Així podem observar com tots els camins antics són radials 
de poble a poble i que gairebé tots els pobles es comuni-
quen amb els seus veïns, per petits que siguin.

No obstant, hi ha pobles en els quals hi convergeixen més 
camins que no pas en uns altres, és cert, però això sempre 
sol passar en pobles més grans que poden oferir uns serveis 
o una centralitat, que els més petits no tenen, com pot ésser 
un mercat, una fira, un encreuament de camins importants, 
uns artesans, etc. 

En el present mapa hem marcat amb un cercle els tres llocs 
de màxima afluència de camins de la zona: Vallbona de les 
Monges, Guimerà i Verdú, i els tres ho són per motius ben 
diferents. També i hem inclòs les carreteres actuals, ja que 
algunes d’elles estan sobreposades als camins.    

VALLBONA. Tenint en compte que el municipi no fou creat 
fins l’any 1573, hem de considerar que els antics camins 
no es van traçar per comunicar el poble de Vallbona amb 
els pobles veïns, ja que aquest encara no existia, sinó per 
anar del monestir fins a les seves propietats: els Eixaders, 
Llorenç de Vallbona, Masdéu, Mas del Sant Esperit, Mas 
de Vallbona, Montesquiu, Omells de Na Gaia, Preixana, 
Rocafort de Vallbona, Rocallaura, Valerna, Vallbona i el Vilet. 
Totes elles formaven la Baronia de Vallbona de les Monges. 
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Amb tots aquets llocs, el vell monestir hi té camí més o 
menys directe.
Del Mas del Sant Esperit i el Mas de Vallbona, no se n’ha 
pogut localitzar les ruïnes.
La missió d’aquets camins no era altra que la de comunicar 
el senyor, amb aquest cas l’abadessa, amb els seus vassalls.

GUIMERÀ. Paral·lelament al riu Corb, segons estudis 
arqueològics, sembla ser que hi passava una antiga via de 
comunicació romana de les Terres de Ponent. 
També existeix la hipòtesi que en època neolítica  el riu corb 
ja era creuat, a l’altura dels Palaus, a Guimerà, per un camí 
ramader que comunicava l’encara inexistent Segarra amb 
les terres del que arribaria a ser la Conca de Barberà. 
Les restes del qual podrien ser un antic camí ral que portés 
de Guimerà  a Sarral, passant per Fonoll i Forès.
Aquest camí ral, per la seva direcció contrària, en el terme 
de Ciutadilla, passa per la partida de la Devesa, en entrar 
en el terme de Verdú rep el nom de camí de la Carrerada i 
passa per la partida del Corral Nou, del qual en queden avui 
les parets enrunades, a poca distància vers el sud, i passa 
gairebé paral·lel a ell el camí de Ciutadilla a Bellpuig, una 
bona part del qual està traçat sobre una carretera que es 
dirigeix vers l’Urgell. 
Per altra part, al nord, al terme de Granyena de Segarra, 
entre el Mas de Bondia i Montornès de Segarra, són moltes 
les restes de pletes, amb una cabuda de bestiar bastant 
superior al que el terreny pot alimentar, la qual cosa vol 
dir que aquestes pletes allotjaven bestiar transhumant, 
possiblement en trànsit vers el sud, cap al camí ral.
Com podem veure, sembla com si la toponímia i les restes 
de pletes volguessin confirmar l’existència de l’hipotètic 
camí ramader antic.
Guimerà és població de pas obligat dels pobles de la Vall 
per anar a Cervera, com a cap del partit judicial. 

Així com el camí directe de Santa Coloma Queralt, població 
de forta tradició ramadera, en direcció a Verdú com a 
important fira de bestiar.
També manté camí directe amb el Mas de Bondia, 
Montornès de Segarra, Granyena de Segarra, l’Ametlla de 
Segarra, Vallfogona de Riucorb, el Fonoll, Passanant, Belltall, 
Ciutadilla, la Bovera i Verdú. 
Observen com en aquesta zona es creuaven una sèrie 
de camins, la funció dels quals, a més de comunicar els 
pobles de la vall entre sí, seria la de comunicar entre si les 
comarques adjacents. 

VERDÚ. A Verdú, més que passar-hi, s’hi va. Pesen més sis 
segles de fira en la qual hi convergien tots els pobles de la 
rodalia, que no el pas esporàdic dels pobletans de la vall del 
Corb i el Xercavins, en trànsit vers la comarca.
Verdú té camí amb Tàrrega, el Talladell, Granyanella, Granyena 
de Segarra, el Mas de Bondia, l’Ametlla de Segarra, Guimerà, 
la Bovera, Ciutadilla, Nalec, Rocafort de Vallbona, Sant Martí, 
Preixana i Vilagrassa. A més d’aquets camins veïnals, té camí 
directe amb Bellpuig i Cervera. 
A diferència dels casos anteriors, aquí el trànsit dels camins 
fou provocat per l’anar i tornar dels pobles veïns vers unes 
fires, en les quals se subministraven tots els estris per al 
desenvolupament de les seves activitats quotidianes.

CONCLUSIONS
Analitzant aquets tres punts de més trànsit de la zona, 
podem arribar a la conclusió que els monestirs no tenien 
camins d’ús propi per comunicar-se entre ells, sinó que 
utilitzaven  la xarxa de camins existents. 

Tinguem en compte que aquests camins, a més de comunicar 
pobles entre si, són utilitzats per anar a les terres de conreu. 
És per això que suposem que els itineraris més freqüentment 
utilitzats devien ser:

Vallbona- Rocafort- Nalec- Ciutadilla- Bovera- o Vallsanta
Vallbona- Rocafort- Racots- Verdú- el Talladell- el Pedregal
Vallbona- Rocafort- Nalec- Ciutadilla- Verdú- el Talladell i el 
Pedregal
Bovera o Vallsanta- Verdú- el Talladell- el Pedregal

        BIBLIOGRAFIA
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ACTUALITZACIÓ I ASSAIG 
CONTEXTUAL DELS CAMINS 
DELS MONESTIRS, 
EL PAISSATGE I LA TOPONÍMIA
Per Miquel Torres Benet
Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Sobre la revisió, contextualització i actualització del treball 
de Guiu Sanfelliu,6 cal dir que ha estat una aportació poc 
citada dins els estudis dels monestirs cistercencs, però ans 
el contrari, nosaltres creiem que va esser un estudi pioner 
l’any 1989, atès que va ser la primera vegada que s’estudià 
el context dels camins vinculats als monestirs de la vall del 
Corb, amb una breu al·lusió a la toponímia i al paisatge. 
Potser per la novetat de l’enfocament que representava en 
aquells anys no va ser citat posteriorment. Però els temps 
canvien i els mètodes d’investigació també. Els nous histo-
riadors a cavall entre finals del segle XX i primeries del XXI, 
han abraçat diversos camps de recerca i noves perspectives 
d’estudi que a vegades qüestionen o reafirmen anteriors 
treballs històrics.  

Personalment reconeixem la vàlua del treball de Guiu San-
feliu, ja que, encara que l’estudi sigui breu, està molt ben 
documentat cartogràficament i, a més, planteja fets relle-
vants dins el context geogràfic dels monestirs cistercencs 
de vall del Corb i de l’Ondara.

Per tant, també reafirmem la hipòtesi d’antics camins 
d’origen ramader com a estructura originària dels camins, 
com proposava Sanfeliu7, ja que foren adoptats per cultures 
i economies posteriors —com el cas que ens ocupa— per 
les estructures monacals cistercenques assentades a la vall. 

6    SANFELIU ROCHET, Guiu. “Els camins dels monestirs”, dins el volum, 
Els monestirs cistercencs de la vall del Corb. Edició del Grup de Recer-
ques de les Terres de Ponent, 1989. Pàgs. 11-16.
7    SANFELIU ROCHET, Guiu. “Els camins dels monestirs”, dins el volum, 
Els monestirs cistercencs de la vall del Corb, op cit... Pàg. 15.

Estructures també aplicables en contextos feudals amb cam-
ins radials, com per exemple la cruïlla de camins vinculada a 
vila de Guimerà i a la vila de Verdú. Amb tot, cal precisar que 
encara que els camins connectin entre els diversos monestirs, 
aquests estan situats en tres conques hidràuliques diferents: 
el monestir del Pedregal al riu Ondarà, els de la Bovera i Vall-
santa, al riu Corb, i el de Vallbona, al riu Maldanell, afluent del 
Corb. Per tant, cal afinar en aquest assaig que els camins en-
tre monestirs salven diverses carenes de serrats i valls fluvials, 
en un context vial segurament vinculat a la transhumància i 
l’explotació ramadera anterior al temps dels monestirs. 

És interessant la perspectiva dels camins radials vinculats a una 
població important i al context del paisatge, com es pot apre-
ciar en el plànol adjunt de Guiu Sanfeliu que hem actualitzat. 
Precisament perquè es pot veure perfectament el sentit radial 
dels camins que surten o entren a la vila medieval de Verdú 
—important per la fira de bestiar— i els camins radials que con-
necten la vila medieval de Guimerà i el seu mercat —impor-
tant pel context feudal— sota el senyoratge de la branca dels 
Alemany de Cervelló, nissaga rellevant de Catalunya als segles 
XII-XIII, citada com un dels 9 barons de la fama8. En el mateix 
sentit, es pot veure els camins radials que entren o surten del 
monestir de Vallbona —un focus medieval important- pel fet 
d’haver esdevingut el centre d’una baronia feudal.   

Per tant, l’estudi cartogràfic i paisatgístic de Guiu Sanfeliu ens 
dóna a entendre, sobretot, que la cruïlla de camins radials o 
centrats en un punt estratègic de major rellevància són de 
summa importància per al context territorial de l’època. En 
base a aquest punt, observem que només el monestir de Vall-
bona segueix aquestes pautes o rol de primer ordre (vegeu 
en el plànol adjunt els tres cercles que emmarquen els prin-
cipals punts amb els seus camins radials: Vallbona, Guimerà i 
Verdú. Figura 1, en el treball de Guiu Sanfeliu).

8   SOBREQUÉS, Santiago. Història de Catalunya. Biografies catalanes. 
Volum 3. Edicions Vicens Vives. Barcelona. 1991. Pàg. 63 i ss. “[...] en el 
període de crisi de 1213-1336 es va produir la substitució de la major 
part de las antigues nissagues comtals per dinasties de “barons” de no 
tant alta prosàpia”. Els Cervelló-Alemany en són un d’ells. 

En canvi, també es pot fer una comparativa veient, en el plà-
nol, la diferent estructura de camins que es donen entre els 
diversos monestirs cistercencs, comparant-ne el cas de Vall-
bona amb els altres cenobis del Cister de menor rellevància 
a la zona: la Bovera, Vallsanta i el Pedregal. 

D’una part tenim el santuari-monestir de la Bovera, situat al 
cim del puig de la Bovera, prop de Guimerà i del curs del 

riu Corb, del qual en tenim unes primeres notícies el 11909. 
Aquest santuari, situat al cim del puig, presenta una estruc-
tura primigènia radial que conforma una cruïlla de camins 
(vegeu plànol) que hem remarcat en un quadrat en roig, el

9    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier, Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. Col·lecció Guimerà, 
Bovera, Vallsanta. Editat pel Patronat de la Mare de Déu de la Bovera. 
Guimerà. 1988. Pàg. 7.
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Personalment reconeixem la vàlua del treball de Guiu San-
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com proposava Sanfeliu7, ja que foren adoptats per cultures 
i economies posteriors —com el cas que ens ocupa— per 
les estructures monacals cistercenques assentades a la vall. 

6    SANFELIU ROCHET, Guiu. “Els camins dels monestirs”, dins el volum, 
Els monestirs cistercencs de la vall del Corb. Edició del Grup de Recer-
ques de les Terres de Ponent, 1989. Pàgs. 11-16.
7    SANFELIU ROCHET, Guiu. “Els camins dels monestirs”, dins el volum, 
Els monestirs cistercencs de la vall del Corb, op cit... Pàg. 15.

Estructures també aplicables en contextos feudals amb cam-
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en el plànol adjunt els tres cercles que emmarquen els prin-
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8   SOBREQUÉS, Santiago. Història de Catalunya. Biografies catalanes. 
Volum 3. Edicions Vicens Vives. Barcelona. 1991. Pàg. 63 i ss. “[...] en el 
període de crisi de 1213-1336 es va produir la substitució de la major 
part de las antigues nissagues comtals per dinasties de “barons” de no 
tant alta prosàpia”. Els Cervelló-Alemany en són un d’ells. 

En canvi, també es pot fer una comparativa veient, en el plà-
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D’una part tenim el santuari-monestir de la Bovera, situat al 
cim del puig de la Bovera, prop de Guimerà i del curs del 

riu Corb, del qual en tenim unes primeres notícies el 11909. 
Aquest santuari, situat al cim del puig, presenta una estruc-
tura primigènia radial que conforma una cruïlla de camins 
(vegeu plànol) que hem remarcat en un quadrat en roig, el

9    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier, Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. Col·lecció Guimerà, 
Bovera, Vallsanta. Editat pel Patronat de la Mare de Déu de la Bovera. 
Guimerà. 1988. Pàg. 7.
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 qual ens mostra la cruïlla de camins de la Bovera que se-
gurament són anteriors al propi monestir i a la comunitat 
eremítica que l’inicià. Com el topònim indica, devem tractar 
el nom Bovera10 com a un espai d’ús ramader especialitzat 
en pasturatge de bous i vinculat a l’ús de pastura i a un pos-
sible pas de transhumància intercomarcal. Però, a la vegada, 
presenta una estructura de camins inferior a la de Vallbona, 
la qual cosa ens indica que no ha tingut una rellevància im-
portant com a centre religiós i menys com a estructura feu-
dal. La seva simplicitat de camins radials converteix, doncs, 
el santuari i el complex cenobític de la Bovera en un con-
text d’àmbit molt localista i de menor orde dins del context 
geogràfic de la vall del Corb, com ho mostren les següents 
dades: 

- Verdú (amb una important fira de bestiar) connectat per 14 camins 
radials.

- Guimerà (amb un important mercat) connectat per 12 camins radials.

- Monestir de Vallbona (centre de la baronia) connectat per 11 camins 
radials.

- Sant Martí (model de poble sense mercat o fira) connectat per 8 
camins.

- Monestir del puig de la Bovera, connectat per 5 camins radials (ús 
ramader).

- Monestir de Vallsanta (prop el riu Corb) connectat per 1 camí lineal.

- Monestir del Pedregal (prop el riu Reguer) connectat per 1 camí li-
neal.

En base a aquestes, podem deduir que la diferència existent 
entre l’entramat de camins radials i la poca rellevància del 
camí únic i solitari que connecta Vallsanta i el Pedregal, po-
dria donar-se, perfectament, a la voluntat de voler implantar 
els dictàmens del fundador de l’orde del Cister, Bernat de 
Claravall. Com cita Ricomà, —bernardus valles amabat—, 
atès que aquest canvi de situació podria obeir a la preferèn-
cia que els cistercencs i el fundador de l’orde tenien per les 
valls.11

10    TURULL RUBINAT, Albert. Els topònims de la Segarra. Editat pel 
Centre Municipal de Cultural. Cervera 1991.  Pàg. 74. 
11    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier, Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. Col·lecció Guimerà, 

aquest cenobi només estarà connectat visualment pels po-
bles d’una vall —del Corb— i per un sol camí  a nivell fluvial 
—seguint el curs del riu Corb. Un aspecte singular que tam-
bé és aplicable al cas del monestir cistercenc del Pedregal, 
al curs de l’antic torrent de Cervera, Reguer o riu Ondara.15

En tots dos casos, els novells monestirs de l’orde cistercenc 
són situats a la vall, prop del riu, connectats per un sol camí 
en sentit longitudinal i vinculats a dues poblacions en con-
cret, les quals alhora en són el lloc d’origen de les famílies 
protectores i fundadores: el Pedregal és situat entre el sen-
yoriu del Talladell i la vila reial de Tàrrega; el monestir de 
Vallsanta és situat entre el senyoriu de Guimerà, de la nissa-
ga dels Alemany de Cervelló i el senyoriu de Ciutadilla, de 
la nissaga dels Guimerà. 

Un altra qüestió per revisar, encara que no directament 
vinculada a l’estudi dels camins, però sí relacionada amb 
la toponímia i el paisatge, és la qüestió del significat del 
nom Vallsanta-Vallis sancte, el qual ha portat alguna que 
altra confusió en la història de la investigació del mones-
tir. Partint de l’aportació que fa mossèn Armand Puig, en la 
presentació de les notes històriques del llibre: El monestir 
cistercenc de Santa Maria de Vallsanta, edició feta a cura 
de l’arxiver tarragoní de l’arxiprestat de Tarragona, mossèn 
Xavier Ricomà, on el prologuista proposa textualment: “que 
el monestir rep el nom de Vall Santa al fet que al bell mig 
de la vall s’hi cantarà la loança perenne de la regla de Sant 
Benet”.16  Personalment no trobem encertada aquesta hi-
pòtesi. 

Primerament, pel fet de ser cantada la lloança de la regla de 
Sant Benet, totes les comunitats eremítiques i cenobítiques 
haurien de dur acoblat el nom de Santa. I no és exactament 
així. Fixem-nos en el cas del monestir de la Bovera, del Pe-
15    SARRET PONS, Lluís. Mn. Els privilegis de Tàrrega. Edició facsímil 
realitzada per Ignasi de L. Camps Sarró. Centre Comarcal de Cultura de 
Tàrrega. 1982. Pàg. 19.
16   PUIG TARRÉS, ARMAND, Mn. Presentació del llibre: El monestir cis-
tercenc de Santa Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. 
Col·lecció Guimerà, Bovera, Vallsanta. Editat pel Patronat de la Mare de 
Déu de la Bovera. Guimerà. 1988. Pàgs. 3-4.

Santuari del cim de la Bovera, embrió del monestir de Vallsanta.

Amb tot, en un altre aspecte també rellevant, cal afinar so-
bre el fet de trobar-se edificat un santuari-monestir al cim 
del puig de la Bovera, atès que aquest té un fort impac-
te territorial. Nogensmenys, connecta visualment les po-
blacions de Guimerà, Ciutadilla i Verdú,12 aquesta darrera 
situada més al nord, en la conca del riu Xercavins, creant 
un triangle d’influència que arribà fins a la pròpia vila me-
dieval de Tàrrega. Vila del cavaller Pere de Tàrrega,13 
propulsor i benefactor del monestir inicial de la Bovera. 

En part, el seu impacte territorial —i visual— es veurà es-
troncat pel fet de ser traslladades les seves monges, l’any 
1246, des de l’originari emplaçament de la Bovera, al no-
vell monestir cistercenc situat a Vallsanta, prop el riu Corb.14 

Aquest trasllat és indicatiu i indicador alhora, pel context 
paisatgístic de l’acció cenobítica al sí de la vall del Corb. 
Així com per la relativa influència que generarà a poste-
riori el nou monestir de Vallsanta, ja que a partir del 1237 

Bovera, Vallsanta. Patronat de la Mare de Déu de la Bovera. 1988. Pàg. 8.
12   TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la questió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 80. En aquest sentit, ja 
defensàrem en el seu moment, que s’edificà en el puig de la Bovera com 
a lloc central de les tres poblacions, les quals estan alhora vinculades amb 
la nissaga dels Alemany de Guimerà. Aquest primer santuari-monestir va 
esdevenir  un espai religiós conjunt, entre els diversos senyorius esmen-
tats, els quals veuen en aquest gest la reafirmació de les seves necessitats 
de classe social i la seva obra expiatòria davant Déu. Segurament aquest 
control de forces es va mantenir fins a l’any 1227, amb la venda del se-
nyoriu de Verdú al monestir de Poblet, feta pel seu senyor, Guillem III de 
Cervera. Moment en què el rol feudal-religiós i les sinergies dels senyors 
feudals de la vall del Corb canvien amb les noves realitats manifestes del 
poder reial.
13    PERE DE TÀRREGA.  Qui és realment aquest personatge benefactor? 
Segons poden relacionar en el Diplomatari de Santa Maria de Poblet, 
Pere de Tàrrega devia estar a l’orbità de la casa Anglesola o ser un cava-
ller destacat que, fins i tot, podria ésser castlà de la vila reial. A tal efecte, 
trobem al cavaller Pere de Tàrrega com a primer testimoni d’un document 
relacionat amb Berenguer Arnau d’Anglesola i el seu fill Guillem d’An-
glesola, datat el 20 d’abril de 1175, on cedeixen, a Poblet, un camp a 
Barbens a canvi de la quarta part del cereal que n’eixirà, amb la dècima i 
les primícies. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari de Santa Maria de Poblet. 
Volum I. 1993.  Pàg. 386.
14   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier, Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. Col·lecció Guimerà, 
Bovera, Vallsanta....  Guimerà. 1988. Pàg. 8.
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Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. Col·lecció Guimerà, 
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15    SARRET PONS, Lluís. Mn. Els privilegis de Tàrrega. Edició facsímil 
realitzada per Ignasi de L. Camps Sarró. Centre Comarcal de Cultura de 
Tàrrega. 1982. Pàg. 19.
16   PUIG TARRÉS, ARMAND, Mn. Presentació del llibre: El monestir cis-
tercenc de Santa Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. 
Col·lecció Guimerà, Bovera, Vallsanta. Editat pel Patronat de la Mare de 
Déu de la Bovera. Guimerà. 1988. Pàgs. 3-4.
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Bovera, Vallsanta. Patronat de la Mare de Déu de la Bovera. 1988. Pàg. 8.
12   TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la questió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 80. En aquest sentit, ja 
defensàrem en el seu moment, que s’edificà en el puig de la Bovera com 
a lloc central de les tres poblacions, les quals estan alhora vinculades amb 
la nissaga dels Alemany de Guimerà. Aquest primer santuari-monestir va 
esdevenir  un espai religiós conjunt, entre els diversos senyorius esmen-
tats, els quals veuen en aquest gest la reafirmació de les seves necessitats 
de classe social i la seva obra expiatòria davant Déu. Segurament aquest 
control de forces es va mantenir fins a l’any 1227, amb la venda del se-
nyoriu de Verdú al monestir de Poblet, feta pel seu senyor, Guillem III de 
Cervera. Moment en què el rol feudal-religiós i les sinergies dels senyors 
feudals de la vall del Corb canvien amb les noves realitats manifestes del 
poder reial.
13    PERE DE TÀRREGA.  Qui és realment aquest personatge benefactor? 
Segons poden relacionar en el Diplomatari de Santa Maria de Poblet, 
Pere de Tàrrega devia estar a l’orbità de la casa Anglesola o ser un cava-
ller destacat que, fins i tot, podria ésser castlà de la vila reial. A tal efecte, 
trobem al cavaller Pere de Tàrrega com a primer testimoni d’un document 
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glesola, datat el 20 d’abril de 1175, on cedeixen, a Poblet, un camp a 
Barbens a canvi de la quarta part del cereal que n’eixirà, amb la dècima i 
les primícies. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari de Santa Maria de Poblet. 
Volum I. 1993.  Pàg. 386.
14   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier, Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila. Facsímil. Col·lecció Guimerà, 
Bovera, Vallsanta....  Guimerà. 1988. Pàg. 8.
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prop de la llera del riu Corb, iniciant-se la seva construcció 
el 1235 i acabada la primera fase el 1237 amb l’arribada de 
les primeres monges.20 

Amb tot, aquesta reflexió sobre el topònim Vallis sancte és 
indispensable, perquè a redós d’aquest nom és produirà 
una de les dos polèmiques més importants en el camp de 
la investigació del monestir cistercenc de Vallsanta: la inter-
pretació del document —escriptura— o regest de 121121 
i l’estudi heràldic de les famílies protectores del monestir.

Segons Josep M. Vila, arqueòleg director de les excavacions 
de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010), aquest document 
o regest de 1211 –resum més o menys breu anteposat a la 
transcripció d’un document- confirmaria l’existència d’una co-
munitat religiosa situada prop de la llera del riu Corb a redós 
d’un edifici romànic. Comunitat que rebria l’ampliació d’un 
novell edifici cistercenc i el trasllat de les monges de la Bove-
ra entre 1237 i 1246. A aquesta hipòtesi interpretativa s’hi ad-
junta la existència d’una dubtosa quadra anterior, del senyor 
feudal de Guimerà22 i unes estructures —de tipologia romà-
nica— a la banda nord de l’església que es volen identificar 
a un edifici religiós anterior, també de dubtosa credibilitat.23 
20    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, de Mn. SANÇ CAPDEVILA. Op. cit. Pàgs. 7-8.
21    VILA CARABASA, Josep M.  Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers resul-
tats.  Pàg. 222. Es tracta d’un regest fet a començament del segle XX d’un 
document, 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 desa-
mortització: 1 d’octubre de 1211. Pere Garter, la seva muller Ferrera i la 
seva filla Guillem avenen al monestir de Vallsanta una vinya al terme de 
Guimerà per 252 sous barcelonesos. Testimonis: R de Cuaria [Guardia], 
Guillem de Guimerà, P. [pere] de Tàrrega. (Aco 1912: doc.36).
22    Les referències sobre la quadra de Vallsanta són molt dubtoses. 
Tant que ens fa plantejar la seva existència en els temps de fundació del 
monestir de Vallsanta. El primer que esmenta una quadra a Vallsanta és el 
pare Camós, i mossèn Ricomà en segueix el fil a: El monestir cistercenc 
de Santa Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 6. A tal efecte, hem 
pogut constatar en el Diplomatari de Poblet que no hi ha cap document 
anterior al monestir de Vallsanta que faci ressò d’una quadra en aquest 
lloc. Ni tampoc en la Catalunya romànica hi ha cap referència a la suposa-
da quadra o a la suposada església romànica adjunta aquesta quadra, en 
temps anteriors al cenobi cistercenc.   
23    VILA CARABASA, Josep M.  Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers resul-

dregal, de Vallbona, de Valldaura, entre altres, on cap to-
pònim ha adoptat l’adjectiu de Santa a excepció de Santes 
Creus. Amb tot, sí que hi ha quelcom de cert en les paraules 
de mossèn Armand Puig, atès que una part de la vall del 
Corb és Santa, no pel fet de cantar-se l’oració de la regla de 
sant Benet, sinó pel fet d’haver-se trobat en ella una imatge 
de la Verge Maria al paratge o cim del puig de la Bovera. 
Per tant, el topònim és subjecte de Valli sancte per la seva 
vinculació amb la verge trobada abans de 1190.

A tal efecte, en aquells temps, anteriors a 1190, es fundà 
el monestir de la Bovera a redós d’una comunitat eremítica 
pel fet d’haver-se trobat una imatge de la Verge Maria. Fet 
molt rellevant, perquè les terres de l’Urgell encara no ha-
vien conegut l’existència d’una verge trobada i aquest fet la 
farà “única”. Tot i que, al 1190 al  Pla d’Urgell es produirà 
l’aparició de la Verge de les Sogues, al terme de Bellvís, 
on obrà un miracle a un pagès de Sidamon anomenat Joan 
Amorós.17 Per tancar el context, l’any 1475 en el marc geo-
gràfic pròxim de la vall del Maldanell, torrent afluent del 
Corb, es trobarà la imatge de la Verge Maria al puig del Ta-
llat, anteriorment conegut com a puig Colobres, on hi havia 
hagut un primigeni monestir al segle XII.18 

A partir d’aquestes dades, cal defensar el topònim Vallsan-
ta-Vallis sancte, en base als documents que el referencien: 
Santa Maria de Vallsanta o de la Vallsanta,19  per tant, vincu-
lat amb la verge trobada al puig de la Bovera. Sens dubte, 
aquest fet condicionà el context religiós de la vall i les seves 
influències posteriors en el territori. 

Lògicament, també en condicionà els moviments feudals 
vinculats als edificis religiosos del moment, primer al puig de 
la bovera, després amb la fundació del monestir cistercenc 

17    TORRES GROS, Jaume. El santuari de la Verge de les Sogues de 
Bellvís i l’orde de la Santíssima Trinitat. Ordes menors: els trinitaris d’An-
glesola, Avinganya i Lleida. Edició del Grup de Recerques de les Terres 
de Ponent. 2013. Pàg. 280.
18    BERGADÀ, RAMON, Mn. Memòria històrica de Nostra Señora del 
Tallat. Impremta Mariana, 1906. Lleida. Pàgs. 11-14.
19    TURULL RUBINAT, Albert. Els topònims de la Segarra.  Editat pel 
Centre Municipal de Cultural. Cervera 1991. Pàg. 74. Detall del retaule gòtic amb el trobament de la Verge Maria a la soca d’una alzinera, al cim de la Bovera.
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l’any 1246, de les monges restants del monestir del puig de 
la Bovera, al novell monestir situat prop el riu Corb.31

A manera de conclusions, si en documents anteriors a 1211 no 
hi ha constància de l’existència d’una quadra a l’horta, anterior 
al monestir de Vallsanta, no entenem perquè s’ha escrit així. 
Però sí que hi serà posteriorment citada als moments fi nals del 
cenobi, com dóna fe el document de 1547. No existeix, tam-
poc, notícia de cap edifi ci religiós —romànic— en el lloc, an-
terior al monestir cistercenc en data de 1237-1246; ni tampoc 
apareix citada una capella anterior en la relació d’esglésies del 
bisbat, en els volums de la Catalunya Romànica. Per tant, la 
deducció lògica ens porta a defensar Vallis sancte com a to-
pònim geogràfi c i com a concepte religiós que condicionà el 
nou monestir i no a la inversa. El monestir no aporta el nom de 
Vallsanta, sinó que aquest és anterior al propi monestir.  

31    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8.

Imatge de la Verge de la Bovera. Podem observar les 
diferències d’estil, entre la imatge actual —gòtica— 
i la imatge que Francesc Solives representa en el retaule 
de 1481 (a la dreta).

fundador del monestir de la Bovera, entre els anys 1190-
1195, i pare de la primera abadessa, Elissendis de Tàrrega.28  
Elissendis serà un personatge femení molt rellevant, com 
a fi lla del fundador del primer convent a la Bovera, a més 
també  serà referenciada —i honorada— com a priora del 
novell monestir de Vallsanta, en el document de procura del 
nou cenobi.29  

Document, aquest, de 1246, que podria considerar-se com 
a prova de la consolidació del novell monestir de Vallsanta, 
i, a més, ens reafi rma, que en el moment de la signatura diu 
explícitament [...] “Quod na Agnes de Guimera. Dei Gra-
tia abbatissa domus Sancte Marie Vallis Sancte et conven-
tus eiusdem domus nobis comissus [...]”, i en cap lloc del 
document cita l’existència d’una quadra.30  Aquest fet ens 
indicaria que el document de 1211 podria tractar-se, perfec-
tament, de la compra d’un terreny de l’horta —una vinya— 
per edifi car-hi un nou monestir emplaçat a Vallis sancte, 
amb les característiques arquitectòniques del moment en 
ple procés de transició del romànic tardà al novell gòtic. És 
a dir, ser l’inici del projecte cenobític a l’horta de Vallsanta. 
Evidentment, perquè aquest projecte pogués reeixir era ne-
cessari, per lògica, la complicitat del fundador del monestir 
de la Bovera, el cavaller Pere de Tàrrega. Per això signa el 
document, com a testimoni i com a confi rmació del fet que 
donarà peu a una nova realitat cenobítica a la vall del Corb. 
Projecte constructiu que acabarà amb el trasllat defi nitiu, 

28    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de San-
ta Maria de Vallsanta, de Mn. Sanç Capdevila.... Guimerà. 1988. Pàg. 
8.  “[...]a les darreries del segle XIII, vers l’any 1190, el noble cavaller 
Pere de Tàrrega ordenà la construcció d’un petit convent de religioses 
cistercenques, al peu de la capella de la Bovera o sota la protecció de la 
prodigiosa imatge. Un cop edifi cada la casa, s’hi introduí una comunitat 
sota la direcció de l’abadessa Elissendis, fi lla del piadós fundador[...]”. 
29    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., Guimerà. 1988. Pàgs. 8-9.  DOCUMENT DE PRO-
CURA de l’any 1246... entre les 23 religioses de Vallsanta hi consta Agnès 
de Guimerà, com abadessa, i Elissendis, com a priora... (document on el 
monestir amb la signatura de totes les religioses nomenen procurador 
dels seus afers a Berenguer Boneti). 
30    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàgs. 8-9.

Sobre l’existència de la quadra de Vallsanta, suposadament propietat 
del senyor feudal de Guimerà, i existent abans de la construcció del 
cenobi cistercenc, en l’inventari del monestir de 1436, fet pel batlle de 
Guimerà, Pere Giner, no consta l’existència d’aquesta quadra;24 tampoc 
en els capítols d’arrendament dels béns del monestir que fa l’abadessa 
Madonna de Castellet a Pere Giner, l’any 1408; en canvi, si que surt 
referenciada i vinculada al monestir en el contracte d’arrendament del 
1547, fet per l’abadessa Elionor Plana amb Jaume Pons de Cervera.25 

Al nostre entendre, aquest document de 1211 possiblement no ha es-
tat correctament interpretat —potser perquè és un regest—,26 amb el 
qual s’ha creat una confusió que està deformant la història del mo-
nestir. Recapitulant, el document ens parla de la compra-venda d’una 
peça de terra, d’una vinya cultivada situada a l’horta de Vallsanta, però 
no ens està parlant d’una vinya comprada pel monestir de Vallsanta. La 
perspectiva és molt diferent.

Em aquest punt volem plantejar, ara, una qüestió que fi ns el moment 
ha passat desapercebuda en la història de la investigació del monestir, 
i que creiem que és molt rellevant per a la comprensió de tot el que 
estem defensant: la relació de testimonis que signen el document de 
1211.27 Entre els signants hi consta Pere de Tàrrega, el noble cavaller 

tats. Pàg. 223 “[...] Es tracta de dues parets perpendiculars solidàries entre si i fetes de 
fi lades regulars de carrerons amb un parament força acurat i de tipologia clarament 
romànica [...]”. Certament no hi ha prou potència per identifi car-ho amb una antiga 
església romànica anterior al monestir. Cap la possibilitat que tant sols sogui un mur 
de contenció entre el tossal i el monestir, que salvi la sèquia de reg medieval i el camí 
de la solana que circulava per la vall i passava pel peu del monestir.  
24    QUADRA. Demarcació que trobem a l’edat mitjana central a l’interior del terme 
d’un castell. Molt sovint la quadra era concedida a un cavaller i s’estenia al voltant 
d’una casa forta. A vegades origen d’una població.  Bolòs Masclans, Jordi. Diccionari 
de la Catalunya Medieval. 
25    Aquest document ens interessa especialment perquè és la referència més anti-
ga que tenim sobre la quadra de Vallsanta “[...]   Item mes li arrenden lo delme de 
forment, mestall, ordi, mill, segoll, civada, soleta, canam y safra que dit monestir y 
convent acostuma de rebre en la quadra anomenada de Vallsanta junta y contigua en 
lo terme de Guimera”. RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de 
Santa Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 23.
26   Regest del començament del segle XX d’un document —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. REGEST: Resum, més o menys breu, antepo-
sat a la transcripció d’un document. Es possible que al fer el regest s’hagués anotat 
premeditadament “monestir de Vallsanta” i que a l’original no hi constés? 
27    Relació de testimonis que signen el document de 1211 “[...] signum R de Cuaria 
[Guardia], Guillem de Guimerà, P. [pere] de Tàrrega. (Aco 1912: doc.36)”.
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estem defensant: la relació de testimonis que signen el document de 
1211.27 Entre els signants hi consta Pere de Tàrrega, el noble cavaller 

tats. Pàg. 223 “[...] Es tracta de dues parets perpendiculars solidàries entre si i fetes de 
fi lades regulars de carrerons amb un parament força acurat i de tipologia clarament 
romànica [...]”. Certament no hi ha prou potència per identifi car-ho amb una antiga 
església romànica anterior al monestir. Cap la possibilitat que tant sols sogui un mur 
de contenció entre el tossal i el monestir, que salvi la sèquia de reg medieval i el camí 
de la solana que circulava per la vall i passava pel peu del monestir.  
24    QUADRA. Demarcació que trobem a l’edat mitjana central a l’interior del terme 
d’un castell. Molt sovint la quadra era concedida a un cavaller i s’estenia al voltant 
d’una casa forta. A vegades origen d’una població.  Bolòs Masclans, Jordi. Diccionari 
de la Catalunya Medieval. 
25    Aquest document ens interessa especialment perquè és la referència més anti-
ga que tenim sobre la quadra de Vallsanta “[...]   Item mes li arrenden lo delme de 
forment, mestall, ordi, mill, segoll, civada, soleta, canam y safra que dit monestir y 
convent acostuma de rebre en la quadra anomenada de Vallsanta junta y contigua en 
lo terme de Guimera”. RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de 
Santa Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 23.
26   Regest del començament del segle XX d’un document —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. REGEST: Resum, més o menys breu, antepo-
sat a la transcripció d’un document. Es possible que al fer el regest s’hagués anotat 
premeditadament “monestir de Vallsanta” i que a l’original no hi constés? 
27    Relació de testimonis que signen el document de 1211 “[...] signum R de Cuaria 
[Guardia], Guillem de Guimerà, P. [pere] de Tàrrega. (Aco 1912: doc.36)”.
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donar idea de les dependències que composaven el mo-
nestir, tota vegada que, llevat de l’església i qualque frag-
ment de mur interior, no ha quedat ni siquiera el fonament 
de les parets de les habitacions per orientar-nos  en la re-
cerca de llur situació damunt les parades de les vinyes que 
es conreuen [...].33

Aquest inventari també el comenta Josep Joan Piqué,34 on 
fa esment del claustre, que no hi és citat. Segons ell, creu 
que no n’hi havia, que deuria ésser un porxo. És un tema 
polèmic de fa anys. Segons Joan Bonavia, el claustre vell de 
Santes Creus podria haver estat el de Vallsanta i que part 
de les pedres de Vallsanta varen ser traslladades al cenobi 
de Gaia durant el segle XVII.35  Per una altra banda, llegint 
l’inventari de l’església, crida l’atenció que un monestir tant 
petit tingués tanta roba litúrgica i de qualitat, amb els sen-
yals heràldics dels senyors que havien fet l’ofrena i que són 
els mateixos que varen sufragar l’església. Senyals que tam-
bé es troben esculpides a la capella.

La situació
La seva fundació en 1213 coincideix amb l’expansió de l’orde 
del Cister, sobretot per la Catalunya Nova, que portà una sè-
rie d’innovacions arquitectòniques, tant en l’aspecte formal 
—d’il·luminació i estabilitat—, com en l’aspecte metafísic —
amb un nou camí per arribar a la perfecció. Aquesta nova 
concepció marcarà el traspàs de l’estil romànic al gòtic, 
anant a cavall amb l’última part del romànic, l’anomenada 
Escola de Lleida, que tan magnífics exemplars ens ha deixat 
en pobles com Verdú, Vilagrassa, Concabella, Cubells i la 
Seu de Lleida.

La introducció del Cister també suposarà el desenvolupa-
ment econòmic del país. Ells van introduir en el camp de 
l’agricultura noves tècniques fonamentals per la millora de 
les plantacions.
33    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 17.
34     PIQUER, J.J. “Nova Informació sobre Vallsanta”. Grup de Recerques 
de les terres de Ponent (IV). Tàrrega, 1983. Pp.37-46.
35    FORT, E. El monestir de Santes Creus, 1976.
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Introducció 
Amb l’anàlisi del monestir cistercenc de Vallsanta es pretén 
obrir una línia de treball interdisciplinari per aprofundir en 
el seu estudi. La seva situació actual, on només queda part 
de l’església i enrunada, necessita una actuació ràpida tant 
en l’aspecte d’excavació, com en l’aspecte de consolidació, 
que a la vegada ens ajudarà a completar aquesta anàlisi que 
iniciem.

En aquest treball del monestir, s’analitzarà solament 
l’església, perquè és l’única peça de la que en resta alguna 
part. De les altres dependències, només en tenim notícia 
per mossèn Sanç Capdevila, que cita en un inventari de l’any 
1436, esmentant les dependències de la cuina, el porxo, 
una sala —pujant les escales es trobava una cambra i una 
recambra—, el rebost, el pati del forn, el pastador, el celler, 
l’església i la casa de les gallines. Ell suposa que en no citar 
el dormitori de les monges, aquest possiblement “[...] for-
mava un cos independent de l’edifici dintre el monestir que 
tancava la clausura de Vallsanta [...].32 En el mateix apar-
tat comenta que [...] es fa impossible dibuixar un pla per 

32    SANÇ CAPDEVILA, mossèn. El monestir cistercenc de Santa Maria 
de Vallsanta. Preparat per Xavier Ricomà, separata de Quaderns d’His-
tòria Tarraconense. Núm. 7. Col·lecció “Guimerà – Bovera – Vallsanta”. 
Tarragona, 1988. Pàg. 20.




