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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.
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Si ens fixem en el quadre de les construccions de mones-
tirs i esglésies més significatives de l’època —des del pri-
merenc gòtic dels monestirs cistercencs a les construccions 
posteriors—, ens adonarem que coincideixen en el mateix 
moment històric, encara que amb diferent arquitectura per 
tal de repoblar el territori català:      

a) El romànic tardà, com l’església de Pelagalls, consagrada 
l’any 1180, que fou executada pels mateixos pagesos amb 
les característiques pròpies: petites dimensions, rural, senzi-
lla, austera, gairebé arcaïtzant, amb unes proporcions molt 
agradables i una façana amb una gran voluntat simbòlica.

b) El romànic anomenat de l’Escola de Lleida, com l’església 
d’Agramunt, amb influències islàmiques que es noten so-
bretot en l’ornamentació geomatitzant. Són construccions 
de grans dimensions en zones urbanes que es repoblen grà-
cies a les noves Cartes de població, com Agramunt i Lleida.

c) El repoblament també es dóna en zones  rurals: amb pe-
tits nuclis vora la torre de defensa, l’església i el castell. Amb 
el mas, com a unitat familiar que s’autoabasteix. I amb els 
monestirs del Cister que inicien en aquesta època —a partir 
de 1098—, la reforma. És l’època en què es construeixen les 
primeres catedrals, com a Tarragona i Lleida, i es repoblen 
en guanyar les places de València i Mallorca.

Els monestirs que es troben en la vall del Corb, tenien una 
clara relació entre ells. 

Vallsanta comença a habitar-se amb vint-i-tres religioses de 
la Bovera i, quan es dissol Vallsanta, les últimes tres monges 
van al monestir del Pedregal.36  Antoni Pladevall comenta 
que “[...] l’empenta que prengué ben aviat el monestir de 
Vallbona de les Monges feu néixer dintre la seva òrbita al-
gunes cases, que li restaren sempre vinculades, formant una 
petita congregació: la Bovera, Vallsanta, el Pedregal, Sant 
Hilari, les Franqueses i probablement Vallverd [...]”.37   

36   SANÇ, mossèn, op.cit. També explica en El Santuari de la Bovera  
el lligam entre Vallsanta i la Bovera. Torres Virgili. Tarragona, 1929, reim-
pressió en facsímil, 1982.
37    PLADEVALL, Antoni. Els monestirs catalans. Barcelona, 1968.

La proximitat dels monestirs de la vall del Corb, s’aprecia en 
el plànol que ha presentat Guiu Sanfeliu en aquesta troba-
da, amb la relació de camins entre els pobles, els monestirs 
i la seva localització geogràfica. La situació complementària 
del monestir de Vallsanta —a la vall—, i l’extingit monestir 
de la Bovera —dalt d’un turó— farà que durant el temps 
d’aiguats, revoltes, malalties, etc., les monges deixessin 
Vallsanta per refugiar-se a la Bovera, com per exemple l’any 
1403 a causa de la pesta.
Aquets monestirs estaven en llocs aïllats, allunyats de tota 
cosa mundana i de desprendre’s de tot el que fos superflu 
per arribar al camí de l’ascetisme. El capítol de l’orde diu 
que “[...]cap dels nostres monestirs han d’ésser edificats a 
les ciutats, castells i viles, ans en llocs allunyats del tracte 
amb els homes [...]”.38

La forma, la llum i la mesura del gòtic
Quan Sant Bernat de Claravall condemnava en el seu text 
Apologia la imagineria antropomòrfica i zoomòrfica de 
l’arquitectura romànica i de Cluny, i la considerava incompa-
tible amb l’esperit de la humilitat i caritat monàstica i amb 
l’educació espiritual dels monjos, començava   un punt de 
partida per una nova manera d’entendre el món de la fe, on 
la imatge canviarà radicalment vers el passat.

A la vegada amb la construcció per l’Abad Sugger de 
l’Abadia de Saint-Denis, es va arribar a un nou tipus d’imatge 
de la representació sobrenatural. Les característiques bàsi-
ques segons von Simson seran: l’alçada, l’ús de la llum i la 
relació estructura-aparença. Amb “[...] la meravellosa pro-
porció i engalza de carreus de pedra per a la volta gòtica, 
amb un nou gust tectònic [...]”.39

La novetat de la lluminositat, a l’interior de l’església, amb la 
varietat de colors que emana de les vidrieres i l’enlluernament 
que produeix la brillantor i el polit, dóna una radical nova di-
38    DALMASES, Núria & PITART, M.J. Historia de L’art Català, vol. II, 
Ed.62, 1984.
39    SIMSON, Otto von. La Catedral Gòtica, original en 1956. Alianza 
Editorial, 3a edició. Madrid, 1985.

Plànol de l’església de Santa Maria de Vallsanta, segons la proposta 
interpretativa de l’arquitecte Josep Mora (1989).

mensió formal. “La bellesa no era un valor independent del 
demés si no un resplendor de la veritat”.40  La llum per tant, 
en el gòtic, s’entén com el més noble dels fenòmens naturals, 
com a principi del valor i de l’ordre. A traves del cristall i dels 
colors, la llum agafa un caràcter sobrenatural. La llum és la 
font de la bellesa que té la capacitat de portat el pensament 
d’un estat a l’altre per aixecar l’esperit. En el Cister l’interior ha 
d’esser blanc difós —com els seus hàbits— i es prohibeixen 
els vidres de colors. Al darrera d’aquesta nova forma, hi ha 
una nova tècnica constructiva, basada  en l’arc apuntat, l’arc 
de creueria i l’arcbotant. Antoni Rovira i Rabassa, bon conei-
xedor de l’estereotomia de la pedra en les diferents èpoques 
comenta “que la arquitectura gótica es esencialment racional 
y metòdica, se deduce examinando detalle por detalle todas 
las partes que la constituyen, todos satisfacen perfectamente 
a las necesidades por las que han sido creadas y en armonia 
con los materiales que pudo disponer”.41

Si per un costat la rigidesa de l’orde del Cister ajudarà a difon-
dre aquest estil, el llibre de Villar d’Honnecourt, exposant els 
principis que serveixen de base a tota composició artística, serà 
valuós. Aquest manuscrit que es conserva a la Biblioteca Na-
cional de París, estava format per unes 60 pàgines, de les quals 
nomes se’n conserven 33. En aquestes làmines s’aprecia la re-
lació entre l’arquitectura i la geometria, la fusteria, la canteria, 
etc. Gràcies a ell hem pogut veure dibuixos i gràfics de l’època 
i com la geometria era la base d’aquest art. Els polígons —el 
quadrat, sobretot, i el triangle equilàter— eren la base del sis-
tema de proporcions, ja que les mesures canviaven en cada co-
marca, en canvi el tipus i les proporcions no s’alteraven. Aquest 
recull de Villar és la font més directa que ens  apropa a l’art i 
l’ofici de l’arquitectura del segle XIII. Alguns dibuixos estan fets 
a mà alçada, com fets in situ, per la poca  exactitud dels gràfics. 
Es digne de comentar un esbós de Villar que reprodueix la tipo-
logia de la capçalera de Vallsanta.42

40    SIMSON, op. cit.
41    ROVIRA I RABASSA, Antoni. Estereotomía de la piedra, vol. I. Pàg. 
118. Barcelona, 1897.
42    CASTRO, Antonio. Algunos aspectos de la ciencia cierta de la cons-
trucció medieval. Tesi Doctoral, UPC Barcelona, 187. 
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118. Barcelona, 1897.
42    CASTRO, Antonio. Algunos aspectos de la ciencia cierta de la cons-
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Sant Bernat va participar en la tipologia cistercenca, on era característica  
la puresa de proporcions i la tècnica constructiva. Un contemporani de 
Villar, Roberto Grosseteste (1175-1253) escrivia “[...] sense la geometria 
és impossible comprendre la natura, perquè totes les formes dels cossos 
naturals són geomètriques en essència i poden reduir-se a línies, angles i 
figures regulars [...]”.43

Vallsanta com a lliçó constructiva
Potser pot semblar una paradoxa, aquest títol, ja que l’església va 
caure dues vegades. La primera vegada s’ensorrà la volta —uns 
quinze anys després de la seva construcció aproximadament—, 
segons mossèn Sanç Capdevila, perquè “[...] deixaren flonjos els 
fonaments de la paret del migdia, la qual amb el pes de la volta 
devia perdre el plom, ocasionant el trencament de les arcades i 
dels nervis [...]”.44 
Per això es poden apreciar dos contraforts en l’absis i l’afegit de 
l’arc diafragmàtic en la paret de ponent. Amb les ruïnes actuals 
l’obra ens ensenya el seu interior —que en una realització acabada 
mai no es veu—, com la disposició dels carreus per les dues cares 
i el conglomerat interior, els contraforts, les finestres, les capelles, 
etc. Això ens servirà per apreciar com en aquell temps dominaven 
l’ofici, com aconseguien una unitat entre la forma, l’estructura, la 
il·luminació, la regularitat geomètrica, l’austeritat decorativa i la 
funcionalitat.

a)  La tipologia
L’orientació de l’església és pròpia de l’edifici, seguint la direcció 
est —a l’absis— oest; en el sud es troba la part del claustre i les 
altres dependències, perquè és la zona plana que s’apropa cap al 
riu Corb.

L’església era la primera dependència del monestir que es realitza-
va. Era el centre i el nucli de tot el conjunt i que organitzava la resta 
de les peces. Aquestes  esglésies monacals no necessitaven torres, 
com tampoc no necessitaven iconografies per als monjos —al con-
trari de les esglésies rurals i urbanes, que amb les imatges il·lustren 
a la població. En els monestirs cal potenciar la meditació, per això 

43    SIMSON, op. cit.
44    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 12.

A dalt, planta de les capelles absidals. 
A baix, planta de les vidrieres gòtiques (Josep Mora 1989).

sobren els símbols i la monumentalitat. En aquests llocs en 
tenien prou amb un petit campanar, com el de Vallsanta.

La nau de l’església és formada d’una sola nau, que amida 
9’80 m d’ample i 20’50 m de llarg, i presenta una sèrie de no-
vetats. Hi ha constància del mestre d’obres que l’executà —
fet propi de l’època gòtica—, era Arnald Çaveyla, veí de Gui-
merà. El text citat de mossèn Sanç ens parla de justificacions 
geomètriques de les arcades i que la manca de recursos va 
impedir el seu acabament. Quedà l’església sense façana: 
(en un dels plànols hem dibuixat una possible hipòtesi de la 
planta original, seccionada per la part superior, per no entrar 
en complexitats vers la comunicació amb la resta del mones-
tir i sense tenir en compte les ampliacions posteriors). 

L’absis és triangular, un tipus recollit en les tipologies pròpies 
del Cister, però —que coneguem—, l’únic en la distribució de 
les capelles, com també ho comenta Francesc Blasi.45

Les esglésies d’una nau de la mateixa època tenen una re-
lació tipològica, encara que cada una té les seves particu-
laritats. Són d’esmentar Sant Pere de Reus, l’església del 
Pi (1322), l’església de Sant Just i Sant Pastor (1342), Santa 
Maria la Reial de Perpinyà (1324), Sant Francesc de Mallorca 
(consagrada en 1286), l’església de Santa Margarida de Ma-
llorca, Sant Feliu de Xàtiva, la capella del Palau dels Reis de 
Mallorca a Perpinyà, entre d’altres.

Les fotografies de l’any 1915 encara ens donen una idea cla-
ra de la forma de l’interior. En la part nord, s’aprecia la conti-
nuïtat de l’absis i la capella poligonal més ampla del mòdul 
propi de l’església. La capella poligonal ja apareix enderrocada, 
però es pot endevinar la forma poligonal de les capelles, amb 
l’excavació que es va realitzar l’any 1986, en la qual es trobaren 
la base del mur i el sarcòfag de l’abadessa.

Poder elaborar una hipòtesi de l’evolució de la planta i les seves 
fases es fa difícil per ara, perquè no hi ha una adequació entre 
la modulació proposada en la hipòtesi inicial amb la col·locació 

45    BLASI, Francesc. “Els santuaris Marians de la Diòcesi de Tarragona”, 
Revista del Centre de lectura de Reus, XI, 1930. Pàgs. 59-60.
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43    SIMSON, op. cit.
44    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 12.

A dalt, planta de les capelles absidals. 
A baix, planta de les vidrieres gòtiques (Josep Mora 1989).
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45    BLASI, Francesc. “Els santuaris Marians de la Diòcesi de Tarragona”, 
Revista del Centre de lectura de Reus, XI, 1930. Pàgs. 59-60.
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de les capelles laterals. La dificultat principal és buscar la comu-
nicació de l’església amb la resta del monestir, que es desco-
neix totalment. Si ens fixem en la secció tranversal, hi ha unes 
traces de proporcions geomètriques, de les relacions entre l’alt, 
l’ample i les relacions amb les capelles i les vidrieres. La pro-
porció s’estableix a partir del quadrat i la proporció general de 
l’església ens crida l’atenció perquè encara no hi ha el predomini 
de l’alçària vers l’amplària pròpia del gòtic.

b)  L’estructura
La introducció de l’arc ogival, en el qual els esforços són dis-
tribuïts amb menys empenta horitzontal, és la base de les 
noves aportacions del gòtic. La verticalitat o la recerca d’un 
nou espai desnaturalitzat, juntament amb la nova il·luminació 
de les grans obertures, donen a l’església gòtica un caràcter 
de llindar entre el món material i el món celestial.

La novetat de la volta de creuria —que encara es pot apre-
ciar en les capelles— acaba de marcar l’ossamenta de 
l’edifici —l’estructura bàsica que el suporta—, diferenciant-
lo del mur que només fa de tancament de l’església.

La gran lliçó que ens mostra l’absis és aquesta bella adequa-
ció entre la proporció de les capelles i les vidrieres, formant, 
entre les capelles, aquests contraforts amagats per l’interior i 
que per fora marquen l’ordre vertical —sense arbotants— cosa 
que facilita els seus canvis de visió i l’ombra en contemplar-lo 
tot caminant.

Aquest rigor constructiu s’aprecia en estudiar el repartiment 
de les càrregues i es complementa amb les lligades horitzon-
tals que en molt poques obres es pot contemplar. Hi ha una 
lligada horitzontal en les cares poligonals de l’absis, situat 
entre les capelles i les finestres, amb unes bigues de fusta 
emmetxades entre elles, col·locades en un canaló fet en la 
part interior dels carreus. Creiem que és una troballa impor-
tant per mostrar el bon nivell constructiu que tenien, i com 
la fusta quedava embeguda en el mur. Els carreus tenien un 
queixal per a la seva col·locació i, d’aquesta manera, la fusta 
quedava protegida de l’exterior, per poder treballar com a 
cinturó que trava els murs.

L’arc diafragmàtic és, per ara, l’únic element que queda de 
l’actuació posterior en l’església. És un arc afegit de construcció 
amb dos centres, que deixa veure d’on arrencava l’antiga volta. 
La trobada, la dimensió i els lliuraments dels carreus són més 
propis de l’època romànica. Aquí no s’aprecia la perfecció 
d’engalzar les pedres com, per exemple, a la Seu de Lleida, 
en les petxines que suporten la cúpula, en les dimensions i el 
mòdul de col·locació dels carreus, etc. Si observem l’interior de 
l’absis s’aprecia poc estudiada la trobada de les filades horit-
zontals amb els arcs de les capelles: es nota la falta de seriació a 
l’hora d’engalzar els carreus, propi de l’època gòtica.

c)  La decoració
El Cister considerava l’ordre visual i estètic a partir de la 
perfecció geomètrica “[...] Res superflu, res que no sigui útil, 

Relacions geomètriques, segons l’arquitecte Josep Mora (1989).

que no sigui bell [...]”,46  per això la seva normativa prohibia, 
en qualsevol dependència dels monestirs, escultures i pintu-
res, encara que aquest precepte era difícil de complir, fet que 
ho mostra la mateixa norma quan explicava els càstigs als 
qui no obeïen. Per atansar-se al món diví, s’havien de separar 
dels costums terrenals. Anar cap a la puresa suposava estar 
voltat d’objectes funcionals, purs i simples, per afavorir la per-
fecció, la reflexió i la meditació. Així s’explica la importància 
que donaven  a l’arquitectura, basada en l’austeritat feta art.

La participació de les famílies i la Corona en la fundació 
dels monestirs és una constant a Catalunya. Segons mossèn 
Sanç,47 els terrenys de Vallsanta pertanyien al senyor de Gui-
merà i famílies que costejaven l’obra són les dels escuts que 
estan esculpits en l’església: les famílies Llorac, Guimerà, 
Alemany, Boxadors i Josa. Aquets escuts, junt amb les claus 
de volta —que es troben al Museu de Guimerà—, consti-
tueixen l’únic ornament existent. Posteriorment van haver-hi 
noves intervencions més escultòriques, amb un nou concep-
te de bellesa, com en les sepultures de l’abadessa, amb un 
sarcòfag, una figura jacent i el sarcòfag del fill de Guerau 
d’Alemany, el qual, posteriorment, fou traslladat a Vallbona. 
Respecte a la hipòtesi que comenta Eufemià Fort del claus-
tre, les marques dels picapedrers a Vallsanta, els hem com-
parat amb les marques de picapedrers de Santes Creus,48  
i no hi cap signe que coincident. La porta romànica lateral 
amb grans dovelles —gairebé enterrada—, és a la banda 
nord. Amb una senzill decoració funcional: un bordó que surt 
sobre les dovelles, per escopir l’aigua que gira per convertir-
se en capitell, el pas del muntant de la porta a les dovelles.

d)  Les relacions laborals             
Per fer una bona anàlisi de l’obra i situar-la en l’època no es 
pot oblidar les relacions laborals en el procés constructiu. 
Saber com eren els contractes, els pressupostos, d’on pro-

46    DALMASES, N.& PITART, M.J. Op. cit.
47    SANÇ, mossèn. Op. cit. Pàg. 10.
48    PUIG I CATAFALCH & FALGUERA I GODAY. Arquitectura Romànica 
a Catalunya. Barcelona 1909-1918, reimpressió, vol.  III-1. Pàg. 397.
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46    DALMASES, N.& PITART, M.J. Op. cit.
47    SANÇ, mossèn. Op. cit. Pàg. 10.
48    PUIG I CATAFALCH & FALGUERA I GODAY. Arquitectura Romànica 
a Catalunya. Barcelona 1909-1918, reimpressió, vol.  III-1. Pàg. 397.



124 125

venien els mestres d’obra i els picapedrers, quines rela-
cions hi havia entre les diferent obres, d’on venien els ma-
terials, etc. En aquest aspecte, serà, d’una valuosa apor-
tació, l’estudi de la publicació El monestir cistercenc de 
Santa Maria de Vallsanta, de mossèn Sanç, recollit per 
Xavier Ricomà, el qual ens aportarà noves dades sobre la 
vida del monestir i de l’estructura gremial del món de la 
construcció.49

400 anys d’inactivitat
Amb l’extinció el monestir de Vallsanta en 1589 —a 
causa de les disposicions del Concili de Trento, que 
prohibia l’existència de religioses en despoblat—, 
s’encomana a un frare que fes el següent: “[...] reco-

49   L’anàlisi dels contractes: L’aixecament de l’obra, que madona Sibil-
la de Boxadors, priora de Vallsanta, realitzà a Arnald Çaveyla l’any 
1345. La reconstrucció de l’església fou encarregada per madona Bea-
triu d’Arillo als arquitectes Pere de Cardona i Francesc d’Igualada l’any 
1367. I la contrac- tació del picapedrer Pere de Bello el 1371. Aquests 
contractes en llocs veïns segur que ens ajudarien a conèixer el gremi 
constructiu de l’època.

llir les rendes, endreçar l’església demés habitacions 
[...]”,50  és possible que també el mateix frare s’ocupés 
del monestir de la Bovera.51

A partir del 1594 s’arrendà a Joan Gavaldà amb la condició 
que “[...] té de fer foc a totes les cases d’aquella clausura, 
conservant les teulades i guardar el retaule de l’església i els 
ornaments dels altars [...].52 

Des de llavors, el monestir deixa de tenir utilitat. La seva con-
servació va essent cada vegada més deficient. La desaparició 
de les diferents peces del monestir fins avui és un signe ca-
racterístic de l’arquitectura al·luvial en el nostre país.53

Seria important també saber si el monestir ha estat afectat 
per diferents riuades que han passat i quins efectes li varen 
produir. L’espoli del monestir ha estat fort. El cas més exage-
rat va ser fa uns quinze anys amb un contracte de venda de 

50    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 43.
51    BLASI, francesc, op. cit. . 
52    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 44.
53   Arquitectura al·luvial: de rovinada, intermitent, en diverses fases… 

Planta de la cara sud 
de l’església de Vallsanta 
segons l’arquitecte
Josep Mora (1989).

les seves pedres a pesseta el quilogram. Per sort, gràcies a 
la conscienciació popular del poble de Guimerà, avui encara 
podem fruir d’aquesta obra.

Aquesta església, tal com podeu veure en les fotografies 
dels anys 1915, de 1930 i les actuals, encara està essent 
erosionada per elements naturals i també artificials. Per això 
convé establir un criteri clar en l’edifici i en l’entorn. És una 
obra molt malmesa i cal consolidar-la. A la vegada ens pot 
dir moltes coses noves amb l’excavació, que esperem que 
es realitzi aviat.

No oblidem que el gòtic a Catalunya és un estil que comença 
amb aquestes esglésies i que en arquitectura perdurarà 
molts segles. Els arquitectes no deixaran de buscar-hi no-
ves idees. Solament, i per acabar, com a exemple, recordem 
Antoni Gaudí, com en la construcció de la Sagrada Família, 
s’inspira en el gòtic de Santa Maria del Mar i de la catedral 
de Mallorca. Com els seus principals col·laboradors, en Jo-
sep Maria Jujol —gran dibuixant, del que tenim un exemple 
en l’església de Santa Maria de Guimerà—, s’enamora de 
les formes gòtiques. I com en Joan Rubió i Bellver —un gran 
apassionat per les estructures, que treballà en els anys 20 en 
el reforç del cimbori de Vallbona—, estudia i justifica com 
s’aguanten aquestes estructures gairebé flotants.54 Ells són 
un exemple d’anàlisi i reinterpretació del gòtic i com els in-
fluència per a la seva arquitectura de principis del segle XX.   

54  En una conferència sobre els conceptes orgànics, mecànics i cons-
tructius de la catedral de Mallorca, que realitzà, a partir d’una excursió de 
l’Associació d’arquitectes a principi de segle.

Planta dels contraforts exteriors, segons l’arquitecte Josep Mora (1989).

Detall del carreu de la capella lateral sud, segons Josep Mora (1989).

Marques de picapedrer de Vallsanta, segons  Josep Mora (1989).
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50    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 43.
51    BLASI, francesc, op. cit. . 
52    SANÇ, mossèn, op. cit. Pàg. 44.
53   Arquitectura al·luvial: de rovinada, intermitent, en diverses fases… 

Planta de la cara sud 
de l’església de Vallsanta 
segons l’arquitecte
Josep Mora (1989).
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molts segles. Els arquitectes no deixaran de buscar-hi no-
ves idees. Solament, i per acabar, com a exemple, recordem 
Antoni Gaudí, com en la construcció de la Sagrada Família, 
s’inspira en el gòtic de Santa Maria del Mar i de la catedral 
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54  En una conferència sobre els conceptes orgànics, mecànics i cons-
tructius de la catedral de Mallorca, que realitzà, a partir d’una excursió de 
l’Associació d’arquitectes a principi de segle.

Planta dels contraforts exteriors, segons l’arquitecte Josep Mora (1989).

Detall del carreu de la capella lateral sud, segons Josep Mora (1989).

Marques de picapedrer de Vallsanta, segons  Josep Mora (1989).
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ACTUALITZACIÓ I ASSAIG 
CONTEXTUAL DE L’ANÀLISI 
ARQUITECTÒNICA DEL 
MONESTIR DE VALLSANTA I DE 
LA METAFÍSICA DEL CISTER: 
ORA ET LABORA
Miquel Torres Benet
Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Introducció
Com ja hem apuntat en la justificació inicial d’aquest ex-
tens assaig contextual sobre el monestir de Vallsanta, de-
fensem novament que l’estudi —que hem reproduït— de 
Josep Mora Castellà, doctor en arquitectura i historiador, ja 
va plantejar diversos aspectes summament importants per a 
futures investigacions sobre el cenobi del Corb. En l’aspecte 
més metafísic, Mora és un dels pioners que, des de l’anàlisi 
de l’arquitectura cistercenca de Vallsanta, ens proposava 
l’any 1989, de revisar la percepció mística del camí del Cis-
ter com una nova realitat espiritual per arribar a la perfecció. 

Des de la visió d’un expert arquitecte, el seu estudi ha estat 
essencial per poder comprendre millor l’estructura i les fa-
ses constructives del monestir cistercenc, per tant, en base 
a aquesta realitat, indiscutible, no entenem com una aporta-
ció tant brillant —per la seva anàlisi arquitectònica— no ha 
estat seguida com caldria esperar. Com a arquitecte profes-
sional va donar les claus necessàries per entendre l’evolució 
de l’església del monestir de Vallsanta, l’edifici més emble-
màtic i més important de tot el complex cenobític. Ans el 
contrari, tot i les noves excavacions i nous plantejaments 
duts a terme fins a l’actualitat, sembla que s’ha optat per 
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obviar la seva tesi que —als anys vuitanta del segle XX— va 
fer tant evident la lectura arquitectònica i les seves fases de 
construcció.

Arran d’aquesta reflexió, necessària vers l’aportació de Jo-
sep Mora, en la present anàlisi i actualització que duem 
a terme, sobre l’edifici de l’església de Vallsanta, volem 
reprendre les claus arquitectòniques que ens va donar 
l’arquitecte per posar-les altre cop a primera línia de la in-
vestigació. Aquest assaig no és sols un acte de reconeixe-
ment, és un acte just vers un home que va saber veure co-
ses importants sobre l’estructura de l’edifici, quan nosaltres 
no veiem res. 

Ora et labora: l’aspecte metafísic del 
Cister a Vallsanta.
Ora...
Garcia-Oliver apunta que la història del Cister és una radio-
grafia perfecta de l’expansió europea dels segles XII i XIII, 
que va dur a l’orde a les mateixes fronteres del cristianisme. 
Concepte aquest que no es pot aplicar a Vallsanta, perquè 
la suposada frontera del cristianisme ja havia estat deguda-
ment superada a la vall del riu Corb, essent aquesta vall un 
espai geogràfic econòmicament viu, activament habitat i 
en ple bullici del poder feudal i de les seves manifestacions 
expiatòries. Amb tot, hi ha qui encara postula sobre l’origen 
del Cister, plantejant que en els seus embrions es pretenia 
el retorn a l’esperit de la regla de Sant Benet, a través de 
les ordenances fundacionals, sobretot per l’Exordium Par-
vum i la Charta Caritas que exigien la doble militància en la 
pregària i el treball: l’ora et labora...55.  

És clar, si els trets constituents del Cister —originats en el 
primigeni cenobi de Cîteaux— es referenciaven, sobre-
tot, a nivell eremític, amb postulacions sobre la pobresa, 

55    GARCIA–OLIVER, Ferran. “El Cister, del mite a la realitat”. Pròleg 
del llibre: El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi 
Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 10. 

l’oració i el treball; com podem extrapolar aquest ideari al 
novell monestir de Vallsanta? Quan aquest model eremític 
ja era present, l’any 1190, a la primera comunitat cistercenca 
situada al Puig de la Bovera —embrió del futur cenobi de 
Vallsanta, posat en actiu el 1246.

Altrament, com apunta Rinaldo Comba, el desertum dels 
monjos de Cîteaux, encara que lluny de la ciutat i dels cen-
tres habitats, encara que a vegades clarament delimitat en 
els seus confins, no era situat en un lloc tan apartat, ni tan 
inhòspit, ni tan inculte.56 Aspectes aquests, que sí que els 
trobem en el novell monestir de Vallsanta, ja que ni és apar-
tat, ni és inhòspit, ni és situat en un lloc inculte. Però sí que 
és situat al límit del terme del senyoriu de la nissaga dels 
Alemany de Guimerà, a Ponent, i, al límit del terme del sen-
yoriu de la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla, a sol ixent. És 
a dir, en el límit —entre— els dos senyorius. En aquest sen-
tit, podríem acceptar que el model que impulsà la fundació 
de Santa Maria de Vallsanta no va ser inspirat, precisament, 
en l’austeritat de l’eremitisme, sinó que va ser inspirat per 
un model de manifestació feudalista. Millor dit, per una vo-
luntat implícita de manifestació del poder feudal a la vall del 
Corb. Un tema cabdal que ja vàrem tractar en un anterior 
assaig contextual57  i que expandirem posteriorment. 

En un altre sentit, Coral Quadra concreta que les donacions 
que feien els nobles i cavallers a l’orde del Ciste s’adreçaven 
al fet que fundessin un monestir en Honor a la Verge en su-
fragi de les seves ànimes com a benefactors i a les ànimes 
dels seus avantpassats.58  

56    COMBA, Rinaldo. “Monachi heremum diligenter: els monjos cister-
cencs dels orígens i la seua identitat”. Dins el monogràfic: El Cister ideals 
i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el 
Cister. Valldigna. 1998. Pàgs. 18-19.
57    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, Pàgs. 79-81. 
58    CUADRA, Coral. “Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’ordena-
ció del territori”. El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del 
Simposi Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 144.

Un tema que cal aprofundir —encara que no en aquest tre-
ball— atès que els segles XIII i XIV seran per excel·lència el 
segles de la Verge, sobretot pel missatge religiós que compor-
tà simbòlicament al definir-se a la Verge Maria, com la segona 
Eva, i Interceptora de les ànimes davant Déu, en el seu viatge 
al Paradís.59 

Tot i així, com deia Josep Mora, per atansar-se al món diví 
—el monjos i les monges— havien de separar-se dels cos-
tums terrenals per arribar al camí de la perfecció. Per fer-
ho calia seguir l’obra de Bernat de Claravall, de qui els 
estudis cistercencs en destaquen un pensament estètic 
extremament rigorós, sever i estricte, encara que, com de-
fensa Ximó Company, Bernat tenia més clar que ningú que 
la supèrbia era  l’arrel de tots els pecats.60 Clarificador és, 
doncs, el sermó de la Conversió, del propi sant Bernat quan 
proposava: “[...] el refugi i el desert, com a únic camí de 
salvació [...] en els arbres trobaràs més coses que en els lli-
bres; els arbres i les roques t’ensenyaran més que cap altre 
mestre[...]”.61

En un altre sentit, les investigadores americanes, Melczer 
i Soldwedel, reconeixien que sant Bernat era un home de 
sensibilitat estètica,62 i Josep Mora indicava que el Cister 

59    TORRES BENET, Miquel. Temàtica que està sent estudiada i a punt 
d’entrar en premsa per Miquel Torres Francesc Culleré i Guiu Sanfeliu,  on 
la portalada de l’església de Verdú, del segle XIII, ens apropa al missat-
ge de la Verge Maria com a interceptora de les ànimes davant de Déu. 
Tanmateix, la temàtica del missatge simbòlic ha estat definit a: TORRES 
BENET, Miquel, “Romànic tardà a les Terres de Lleida”. Actes de la XLII 
Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Vila-
grassa. 2013. Pàgs. 357-370. 
60    COMPANY, XIMÓ. “La trama estètica de l’art cistercenc”. Dins el monogràfic: 
El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre 
el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 86. En aquest aspecte vegeu... Obras completes de 
San Bernardo, volum IV: Sermones litúrgicos (2a) edició preparada pels monjos 
cistercencs d’Espanya. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos. 1986. Pàg. 703.   
61      CUADRA, Coral. Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’ordena-
ció del territori..., 1998. Pàg. 156.
62    MELCZER, Elisabeth & SOLDWEDEL, Eilienn. “Monastic Goalsin the 
Aesthetics of Saint Bernard”, dins del volum Studies in Cistercian Art and 
Architecture. Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publication. 1982. Pàgs. 
31-44.  Filosòficament, doctrina sobre la bellesa, l’art i, més en general, 
les sensacions. COMPANY XIMÓ. La trama estètica de l’art cistercenc. 
Op cit. 1998. Pàg. 86.   

considerava l’orde visual i estètic a partir de la perfecció 
geomètrica, en base a “[...] Res superflu, res que no sigui 
útil, res que no sigui bell”. 63  És més, hi ha qui considera 
que Bernat va recercar al llarg de tota la seva vida la bellesa 
interior, atès que aquesta supera infinitament a l’exterior.64 
A la contra, Jean Leclercq apuntava que Sant Bernat no 
condemnava la recerca de la bellesa, a la qual ell mateix 
era sensible, ja que sabia que era legítima i necessària, i en 
Ximo Company, va més enllà i defensa que Bernat va cercar 
la llum eterna, la raó immutable, la beatitud suprema; ente-
sa aquesta, a partir del fet que només el rostre embellit per 
la Contemplació veu Déu.65 Chisalberti entén per Contem-
plació la recerca d’un art espiritual o la recerca d’una ferma 
voluntat estètica de reduir la forma a la seua essència més 
pura i, per tant, més propera a la perfecció divina. És a dir, 
una estètica que anteposa la visió de la bellesa interior a 
aquella altra basada en un efímer Ornamentum exterior.66

Amb tot, encara que la metafísica del Cister ens parli de llum 
i de puresa vers un nou camí espiritual, els monjos blancs 
s’acabaren allunyant dels ideals de pobresa i d’ascetisme ce-
nobític reclamats en el moment de la seva creació. Els orígens 
teològics ens parlen de la pobresa voluntària, com a element 
de la identitat cistercenca, la qual exigia una vida eremítica 
amb voluntat de renúncia als béns terrenals —que els duu a 
ser nomenat— els monjos blancs o Pauperes Christi.67  Com 
va dir Duby, vers el 1190 el Cister començava a fer aigües i 
es deia arreu, que amagades en els boscos les seves abadies 

63    MORA CASTELLA, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”. Dins el volum Monestirs cister-
cencs de la vall del Corb. Edició del Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent. Guimerà. 1989. Pàg. 201. 
64    BRUYNE de, EDGAR. Història de la Estètica. Madrid. Biblioteca de 
Autores Cristianos. 1963. Vol II. Pàg. 582. COMPANY XIMÓ. La trama 
estètica de l’art cistercenc... 1998. Pàg. 86.   
65    COMPANY, XIMÓ. “La trama estètica de l’art...”. Op cit. Pàg. 86.   
66    CHISALBERTI, Carla. “Decorazione architettonic (cistercensi)”, dins 
el volum Enciclopedia dell’Arte Medievale. Roma. Vol. IV. Pàg. 837. Tra-
ducció de Ximo Company. 
67  COMBA, Rinaldo. Monachi heremum diligenter: els monjos cister-
cencs dels orígens i la seua identitat. Dins el monogràfic: El Cister ideals 
i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el 
Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 21.
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55    GARCIA–OLIVER, Ferran. “El Cister, del mite a la realitat”. Pròleg 
del llibre: El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi 
Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 10. 
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56    COMBA, Rinaldo. “Monachi heremum diligenter: els monjos cister-
cencs dels orígens i la seua identitat”. Dins el monogràfic: El Cister ideals 
i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el 
Cister. Valldigna. 1998. Pàgs. 18-19.
57    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, Pàgs. 79-81. 
58    CUADRA, Coral. “Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’ordena-
ció del territori”. El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del 
Simposi Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 144.
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59    TORRES BENET, Miquel. Temàtica que està sent estudiada i a punt 
d’entrar en premsa per Miquel Torres Francesc Culleré i Guiu Sanfeliu,  on 
la portalada de l’església de Verdú, del segle XIII, ens apropa al missat-
ge de la Verge Maria com a interceptora de les ànimes davant de Déu. 
Tanmateix, la temàtica del missatge simbòlic ha estat definit a: TORRES 
BENET, Miquel, “Romànic tardà a les Terres de Lleida”. Actes de la XLII 
Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Vila-
grassa. 2013. Pàgs. 357-370. 
60    COMPANY, XIMÓ. “La trama estètica de l’art cistercenc”. Dins el monogràfic: 
El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre 
el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 86. En aquest aspecte vegeu... Obras completes de 
San Bernardo, volum IV: Sermones litúrgicos (2a) edició preparada pels monjos 
cistercencs d’Espanya. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos. 1986. Pàg. 703.   
61      CUADRA, Coral. Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’ordena-
ció del territori..., 1998. Pàg. 156.
62    MELCZER, Elisabeth & SOLDWEDEL, Eilienn. “Monastic Goalsin the 
Aesthetics of Saint Bernard”, dins del volum Studies in Cistercian Art and 
Architecture. Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publication. 1982. Pàgs. 
31-44.  Filosòficament, doctrina sobre la bellesa, l’art i, més en general, 
les sensacions. COMPANY XIMÓ. La trama estètica de l’art cistercenc. 
Op cit. 1998. Pàg. 86.   

considerava l’orde visual i estètic a partir de la perfecció 
geomètrica, en base a “[...] Res superflu, res que no sigui 
útil, res que no sigui bell”. 63  És més, hi ha qui considera 
que Bernat va recercar al llarg de tota la seva vida la bellesa 
interior, atès que aquesta supera infinitament a l’exterior.64 
A la contra, Jean Leclercq apuntava que Sant Bernat no 
condemnava la recerca de la bellesa, a la qual ell mateix 
era sensible, ja que sabia que era legítima i necessària, i en 
Ximo Company, va més enllà i defensa que Bernat va cercar 
la llum eterna, la raó immutable, la beatitud suprema; ente-
sa aquesta, a partir del fet que només el rostre embellit per 
la Contemplació veu Déu.65 Chisalberti entén per Contem-
plació la recerca d’un art espiritual o la recerca d’una ferma 
voluntat estètica de reduir la forma a la seua essència més 
pura i, per tant, més propera a la perfecció divina. És a dir, 
una estètica que anteposa la visió de la bellesa interior a 
aquella altra basada en un efímer Ornamentum exterior.66

Amb tot, encara que la metafísica del Cister ens parli de llum 
i de puresa vers un nou camí espiritual, els monjos blancs 
s’acabaren allunyant dels ideals de pobresa i d’ascetisme ce-
nobític reclamats en el moment de la seva creació. Els orígens 
teològics ens parlen de la pobresa voluntària, com a element 
de la identitat cistercenca, la qual exigia una vida eremítica 
amb voluntat de renúncia als béns terrenals —que els duu a 
ser nomenat— els monjos blancs o Pauperes Christi.67  Com 
va dir Duby, vers el 1190 el Cister començava a fer aigües i 
es deia arreu, que amagades en els boscos les seves abadies 

63    MORA CASTELLA, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”. Dins el volum Monestirs cister-
cencs de la vall del Corb. Edició del Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent. Guimerà. 1989. Pàg. 201. 
64    BRUYNE de, EDGAR. Història de la Estètica. Madrid. Biblioteca de 
Autores Cristianos. 1963. Vol II. Pàg. 582. COMPANY XIMÓ. La trama 
estètica de l’art cistercenc... 1998. Pàg. 86.   
65    COMPANY, XIMÓ. “La trama estètica de l’art...”. Op cit. Pàg. 86.   
66    CHISALBERTI, Carla. “Decorazione architettonic (cistercensi)”, dins 
el volum Enciclopedia dell’Arte Medievale. Roma. Vol. IV. Pàg. 837. Tra-
ducció de Ximo Company. 
67  COMBA, Rinaldo. Monachi heremum diligenter: els monjos cister-
cencs dels orígens i la seua identitat. Dins el monogràfic: El Cister ideals 
i realitat d’un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el 
Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 21.
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destil·laven opulència, frisant pels privilegis, els delmes, els 
colons i serfs; és més, vivien com qualsevol altre feudal del 
treball aliè.68  I això passava a Europa, quan al terme de 
Guimerà es creava el primer monestir cistercenc al puig de 
la Bovera, el 1190, en una clara inspiració eremítica i, es 
traslladaven les religioses al segon monestir, a Vallsanta, en 
una clara inspiració feudalista, entre 1237-1246.

Ora et labora: l’aspecte metafísic del 
Cister a Vallsanta.
... et Labora
Tot i que la regla obligués a construir el cenobi cistercenc 
en llocs apartats, en part com a resposta al gust difós per la 
vida eremítica, també ho era en resposta pel refús del mo-
del cluniacenc d’organització monàstica. En un altre sentit, 
com afirma Pablo Martínez, els estudis sobre el Cister de-
mostren que els dominis cistercencs acostumen a bastir-se 
sobre espais prèviament colonitzats, on els camperols eren 
desposseïts en benefici del monestir, expulsats o reduïts a 
la condició de frare convers.69 

Tot i això, personalment defensem que aquest no va ser el 
model d’ocupació territorial aplicat a Vallsanta, encara que 
hi ha certa controvèrsia sobre la possible existència, en el 
lloc, d’una quadra anterior del senyor de Guimerà, abans 
de la fundació del monestir. Però, com ja hem exposat 
anteriorment, no hi ha constància documental d’una qua-
dra, ni d’una església anterior, al moment de construcció 
del cenobi cistercenc, entre 1235 i 1246. En canvi, sí que 
defensem la creació d’una quadra posteriorment a la fun-
dació del monestir de religioses, ja que, com també hem 
apuntat abans, en tractar-se d’un cenobi femení, això im-
68    G.DUBY. La Europa de las catedrales, 1140-1280. Barcelona 1966. 
Pàg. 62. CUADRA, Coral. “Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’or-
denació del territori...”. Op cit. Valldigna. 1998. Pàg. 156.
69    MARTÍNEZ, Luis Pablo. “Cister, religió i desenvolupament tecnolò-
gic a l’edat mitjana”. Dins el monogràfic: El Cister ideals i realitat d’un 
orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el Cister. Valldig-
na. 1998. Pàg. 82.

plica, per lògica, una necessitat més acusada que l’activitat 
agrícola recaigués a mans de serfs, ma d’obra contractada 
o arrendataris. En aquest cas, sí que queda reflectit en do-
cuments posteriors l’existència d’una quadra.70  Mentre que 
amb l’excavació del convent, efectuada entre 2008-2010, 
ha quedat constatada l’existència de dos recintes diferen-
ciats dins el reclòs de Vallsanta, amb dues portes d’accés 
diferenciades: una per a l’àrea de clausura i una altra per a 
l’àrea exterior vinculada a l’activitat agrícola amb mà d’obra 
salarial o arrendataris.71 Ambdues portes i ambdós tancats, 
per tant, posteriors a la fundació de l’església de Santa Ma-
ria de Vallsanta. 

Aquesta hipòtesi, més lògica que pregonar una quadra an-
terior inexistent, posa en evidència una nova qüestió a de-
batre: la gestió del patrimoni monàstic. Debatem a partir 
d’una clamorosa desviació de la regla originaria, atès que 
Bernard pregonava en el codi del Capítol General que el 
model econòmic dominant s’havia de basar en el labo-
re manuum,72 mentre que, com apunta Rapetti, el model 
econòmic dominant es va reconduir a un sistema laboral. 
De fet, aquesta evolució en la gestió del patrimoni monàs-
tic està vinculada, alhora, a l’esquema del comportament: 
gestió-patrimoni, que Rapetti estructura en: naixement-ex-
pansió-decadència.73

Aquest esquema de tres fases és perfectament visible en la 
història del monestir de Vallsanta. La primera fase, de naixe-
ment, es detecta en la primera documentació que tenim a 

70    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8. “[...] ens parla de al qua-
dra anomenada de Vallsanta junta i contigua en lo terme de Guimerà 
[...]”, extret d’un contracte d’arrendament datat al gener de 1547, entre 
l’abadessa Alionor Plana i les monges amb el flasser de Cervera, Jaume 
Pons...”.
71   VILA CARABASA, Josep M.  Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers resul-
tats.  Pàg. 223.
72    CANIVEZ, J.M. Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis 
ab anno 1116 ad annum 1736. Pàgs. 233-271. 
73    RAPETTI, Anna Maria. “Grange e paesaggio rurele nell’Europa me-
dievale”. Dins el monogràfic: El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. 
Actes del Simposi Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 117.   

mans, en un document del 7 de març de 1237, en el qual el 
papa Gregori IX envià un rescripte a l’abat del Cister perquè 
portés del monestir de la Bovera algunes monges al novell 
monestir de Vallsanta.74  

En base a aquest document —encara que s’hagi creat un 
error d’interpretació—, no es tractaria de la implantació de 
l’orde a la vall, perquè l’orde ja hi és present a la Bovera; sinó 
que es tracta d’un grup de monges que són traslladades 
al novell monestir per posar en funcionament el complex 
cenobític. Entesa aquesta acció, en qüestió de condiciona-
ment de l’església, de seguiment de l’obra del convent, el 
condicio-nament de les cases de les monges, la delimita-
ció del tancat de clausura, i no menys important, pel con-
dicionament de les terres i horts que hauran de sustentar la 
vida de les pròpies monges. Per tant, és factible que les pri-
meres monges que foren traslladades a Vallsanta fossin les 
més joves i les més aptes per al treball manual, en una clara 
interpretació de la regla de l’orde en concepte de: labore 
mannum. Per lògica, les monges més grans residirien al mo-
nestir de la Bovera fins que el nou complex estés acabat i en 
disposició de sustentar la comunitat, el qual succeí en data 
de 1246, amb la consolidació de Vallsanta amb 23 monges. 

La segona fase, d’expansió, es detecta en diversos docu-
ments de donacions a favor del cenobi, en base a dona-
cions de propietats, de creació de capelles i fundacions, de 
l’increment de patrimoni lliurat per les novícies que ingres-
sen a l’orde, moltes d’elles filles de nissagues rellevants dins 
el territori,  per les fundacions expiatòries de caràcter fune-
rari de grans nissagues, entre altres, la qual cosa fa que es 
comenci a substituir el model labore mannum, per un model 
de gestió del patrimoni. 

Segurament en base a una gestió directa a través del paga-
ment de salaris pel treball agrícola, per l’ús del molí fariner i 
de la sèquia de reg del monestir, entre altres possibles acti-

74    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8. El document diu: “[...] educat 
ad monasterium  Vallissancte, noviter edificatum, ex monasterium de la 
Bovera aliquas moniales, que obi institutum  implanteant [...]”.

vitats, com la ramadera i l’explotació del bosc. Aquesta fase 
d’expansió, es complementaria, alhora, a la gran manifesta-
ció constructiva de l’església i altres manifestacions de ges-
tió de diversa categoria: molins, séquia, propietats, esclaus, 
obres, capelles, altars, compra d’ornaments litúrgics, do-
nacions, censals, rebuts, patrimonis per ingressar de mon-
ja, procuradors, visites.75 Tot un ampli conjunt d’activitats 
vinculades a la fase d’expansió que són detectables pels 
documents conservats, que ens confirmen un ventall cro-
nològic entre 1272-1388,76  un parèntesi que s’inicià amb 
un llegat de Jaume I per les obres del claustre-porxo, l’any 
1272 i, que es tanca amb la institució de la capella de Sant 
Honorat, l’any 1388. Dades de les quals se’n desprèn que 
el monestir de Vallsanta tenia una capacitat econòmica prou 
important com per pagar salaris, abans d’entrar en un pro-
cés d’hipertròfia, entesa aquesta, com un desenvolupament 
exagerat que no té en compte l’alteració de l’estructura 
econòmica i material del complex cenobític, abans d’entrar 
en crisi.

Rapetti ens parla d’una situació de hipertròfia de les estruc-
tures econòmiques dels monestirs cistercencs a Europa —
cronològicament més avançats que a la península— que es 
col·lapsen al segle XIII i que a les nostres terres es col·lapsaran 
a finals del segle XIV. Per Rapetti, l’abandonament de la con-
ducció directa de la propietat agrícola del monestir cister-
cenc, per adoptar el rol de cobrament de rendes, és un clar 
símptoma de decadència respecte a la puresa de l’origen 
de l’orde.77  Sens dubte, es tracta de l’evolució inevitable de 
75    PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació sobre Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV. Guimerà, 1980. Pàg. 43-46. 
76    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8.  Posem la data de 1272,  re-
lacionada amb el llegat de 200 morabatins d’or  del monarca Jaume I, per 
a la construcció d’un claustre-porxo pel monestir. Atès que és la primera 
documentació que tenim d’una obra d’expansió després del document 
de procura de 1246, data de l’inici complert del monestir de Vallsanta. 
PIQUER JOVER, Josep J.  Nova informació sobre Vallsanta..., op. cit. Pàg. 
46.  Posem la data en l’any 1388, ja que aquest document confirma la ins-
titució de la capella de Sant Honorat, última manifestació d’expansió del 
monestir, abans de l’estancament i posteriorment entrar a la decadència.  
77    RAPETTI, Anna Maria. “Grange e paesaggio rurele nell’Europa me-
dievale”. Dins el monogràfic: El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. 
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destil·laven opulència, frisant pels privilegis, els delmes, els 
colons i serfs; és més, vivien com qualsevol altre feudal del 
treball aliè.68  I això passava a Europa, quan al terme de 
Guimerà es creava el primer monestir cistercenc al puig de 
la Bovera, el 1190, en una clara inspiració eremítica i, es 
traslladaven les religioses al segon monestir, a Vallsanta, en 
una clara inspiració feudalista, entre 1237-1246.

Ora et labora: l’aspecte metafísic del 
Cister a Vallsanta.
... et Labora
Tot i que la regla obligués a construir el cenobi cistercenc 
en llocs apartats, en part com a resposta al gust difós per la 
vida eremítica, també ho era en resposta pel refús del mo-
del cluniacenc d’organització monàstica. En un altre sentit, 
com afirma Pablo Martínez, els estudis sobre el Cister de-
mostren que els dominis cistercencs acostumen a bastir-se 
sobre espais prèviament colonitzats, on els camperols eren 
desposseïts en benefici del monestir, expulsats o reduïts a 
la condició de frare convers.69 

Tot i això, personalment defensem que aquest no va ser el 
model d’ocupació territorial aplicat a Vallsanta, encara que 
hi ha certa controvèrsia sobre la possible existència, en el 
lloc, d’una quadra anterior del senyor de Guimerà, abans 
de la fundació del monestir. Però, com ja hem exposat 
anteriorment, no hi ha constància documental d’una qua-
dra, ni d’una església anterior, al moment de construcció 
del cenobi cistercenc, entre 1235 i 1246. En canvi, sí que 
defensem la creació d’una quadra posteriorment a la fun-
dació del monestir de religioses, ja que, com també hem 
apuntat abans, en tractar-se d’un cenobi femení, això im-
68    G.DUBY. La Europa de las catedrales, 1140-1280. Barcelona 1966. 
Pàg. 62. CUADRA, Coral. “Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’or-
denació del territori...”. Op cit. Valldigna. 1998. Pàg. 156.
69    MARTÍNEZ, Luis Pablo. “Cister, religió i desenvolupament tecnolò-
gic a l’edat mitjana”. Dins el monogràfic: El Cister ideals i realitat d’un 
orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el Cister. Valldig-
na. 1998. Pàg. 82.

plica, per lògica, una necessitat més acusada que l’activitat 
agrícola recaigués a mans de serfs, ma d’obra contractada 
o arrendataris. En aquest cas, sí que queda reflectit en do-
cuments posteriors l’existència d’una quadra.70  Mentre que 
amb l’excavació del convent, efectuada entre 2008-2010, 
ha quedat constatada l’existència de dos recintes diferen-
ciats dins el reclòs de Vallsanta, amb dues portes d’accés 
diferenciades: una per a l’àrea de clausura i una altra per a 
l’àrea exterior vinculada a l’activitat agrícola amb mà d’obra 
salarial o arrendataris.71 Ambdues portes i ambdós tancats, 
per tant, posteriors a la fundació de l’església de Santa Ma-
ria de Vallsanta. 

Aquesta hipòtesi, més lògica que pregonar una quadra an-
terior inexistent, posa en evidència una nova qüestió a de-
batre: la gestió del patrimoni monàstic. Debatem a partir 
d’una clamorosa desviació de la regla originaria, atès que 
Bernard pregonava en el codi del Capítol General que el 
model econòmic dominant s’havia de basar en el labo-
re manuum,72 mentre que, com apunta Rapetti, el model 
econòmic dominant es va reconduir a un sistema laboral. 
De fet, aquesta evolució en la gestió del patrimoni monàs-
tic està vinculada, alhora, a l’esquema del comportament: 
gestió-patrimoni, que Rapetti estructura en: naixement-ex-
pansió-decadència.73

Aquest esquema de tres fases és perfectament visible en la 
història del monestir de Vallsanta. La primera fase, de naixe-
ment, es detecta en la primera documentació que tenim a 

70    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8. “[...] ens parla de al qua-
dra anomenada de Vallsanta junta i contigua en lo terme de Guimerà 
[...]”, extret d’un contracte d’arrendament datat al gener de 1547, entre 
l’abadessa Alionor Plana i les monges amb el flasser de Cervera, Jaume 
Pons...”.
71   VILA CARABASA, Josep M.  Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers resul-
tats.  Pàg. 223.
72    CANIVEZ, J.M. Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis 
ab anno 1116 ad annum 1736. Pàgs. 233-271. 
73    RAPETTI, Anna Maria. “Grange e paesaggio rurele nell’Europa me-
dievale”. Dins el monogràfic: El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. 
Actes del Simposi Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 117.   

mans, en un document del 7 de març de 1237, en el qual el 
papa Gregori IX envià un rescripte a l’abat del Cister perquè 
portés del monestir de la Bovera algunes monges al novell 
monestir de Vallsanta.74  

En base a aquest document —encara que s’hagi creat un 
error d’interpretació—, no es tractaria de la implantació de 
l’orde a la vall, perquè l’orde ja hi és present a la Bovera; sinó 
que es tracta d’un grup de monges que són traslladades 
al novell monestir per posar en funcionament el complex 
cenobític. Entesa aquesta acció, en qüestió de condiciona-
ment de l’església, de seguiment de l’obra del convent, el 
condicio-nament de les cases de les monges, la delimita-
ció del tancat de clausura, i no menys important, pel con-
dicionament de les terres i horts que hauran de sustentar la 
vida de les pròpies monges. Per tant, és factible que les pri-
meres monges que foren traslladades a Vallsanta fossin les 
més joves i les més aptes per al treball manual, en una clara 
interpretació de la regla de l’orde en concepte de: labore 
mannum. Per lògica, les monges més grans residirien al mo-
nestir de la Bovera fins que el nou complex estés acabat i en 
disposició de sustentar la comunitat, el qual succeí en data 
de 1246, amb la consolidació de Vallsanta amb 23 monges. 

La segona fase, d’expansió, es detecta en diversos docu-
ments de donacions a favor del cenobi, en base a dona-
cions de propietats, de creació de capelles i fundacions, de 
l’increment de patrimoni lliurat per les novícies que ingres-
sen a l’orde, moltes d’elles filles de nissagues rellevants dins 
el territori,  per les fundacions expiatòries de caràcter fune-
rari de grans nissagues, entre altres, la qual cosa fa que es 
comenci a substituir el model labore mannum, per un model 
de gestió del patrimoni. 

Segurament en base a una gestió directa a través del paga-
ment de salaris pel treball agrícola, per l’ús del molí fariner i 
de la sèquia de reg del monestir, entre altres possibles acti-

74    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8. El document diu: “[...] educat 
ad monasterium  Vallissancte, noviter edificatum, ex monasterium de la 
Bovera aliquas moniales, que obi institutum  implanteant [...]”.

vitats, com la ramadera i l’explotació del bosc. Aquesta fase 
d’expansió, es complementaria, alhora, a la gran manifesta-
ció constructiva de l’església i altres manifestacions de ges-
tió de diversa categoria: molins, séquia, propietats, esclaus, 
obres, capelles, altars, compra d’ornaments litúrgics, do-
nacions, censals, rebuts, patrimonis per ingressar de mon-
ja, procuradors, visites.75 Tot un ampli conjunt d’activitats 
vinculades a la fase d’expansió que són detectables pels 
documents conservats, que ens confirmen un ventall cro-
nològic entre 1272-1388,76  un parèntesi que s’inicià amb 
un llegat de Jaume I per les obres del claustre-porxo, l’any 
1272 i, que es tanca amb la institució de la capella de Sant 
Honorat, l’any 1388. Dades de les quals se’n desprèn que 
el monestir de Vallsanta tenia una capacitat econòmica prou 
important com per pagar salaris, abans d’entrar en un pro-
cés d’hipertròfia, entesa aquesta, com un desenvolupament 
exagerat que no té en compte l’alteració de l’estructura 
econòmica i material del complex cenobític, abans d’entrar 
en crisi.

Rapetti ens parla d’una situació de hipertròfia de les estruc-
tures econòmiques dels monestirs cistercencs a Europa —
cronològicament més avançats que a la península— que es 
col·lapsen al segle XIII i que a les nostres terres es col·lapsaran 
a finals del segle XIV. Per Rapetti, l’abandonament de la con-
ducció directa de la propietat agrícola del monestir cister-
cenc, per adoptar el rol de cobrament de rendes, és un clar 
símptoma de decadència respecte a la puresa de l’origen 
de l’orde.77  Sens dubte, es tracta de l’evolució inevitable de 
75    PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació sobre Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV. Guimerà, 1980. Pàg. 43-46. 
76    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta... Guimerà. 1988. Pàg. 8.  Posem la data de 1272,  re-
lacionada amb el llegat de 200 morabatins d’or  del monarca Jaume I, per 
a la construcció d’un claustre-porxo pel monestir. Atès que és la primera 
documentació que tenim d’una obra d’expansió després del document 
de procura de 1246, data de l’inici complert del monestir de Vallsanta. 
PIQUER JOVER, Josep J.  Nova informació sobre Vallsanta..., op. cit. Pàg. 
46.  Posem la data en l’any 1388, ja que aquest document confirma la ins-
titució de la capella de Sant Honorat, última manifestació d’expansió del 
monestir, abans de l’estancament i posteriorment entrar a la decadència.  
77    RAPETTI, Anna Maria. “Grange e paesaggio rurele nell’Europa me-
dievale”. Dins el monogràfic: El Cister ideals i realitat d’un orde monàstic. 
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A l’estancament econòmic, cal afegir-hi les males collites i 
les pestes que assolaren el país i que, lògicament, també 
afectaren el monestir, com és el cas de l’epidèmia de l’any 
1403, en la qual moriren diverses monges i la comunitat de 
religioses restants foren traslladades a la casa de la Bovera, 
el 21 de setembre d’aquell any.80 
Amb tot, el monestir continuà existint, encara que cada 
cop amb una comunitat de monges més migrada, potser, 
també a conseqüència d’una crisi de fe o, millor dit, per 
un decantament de la societat en favor de les ordes 
mendicants.81 
És molt explicatiu el quadre adjunt que hem preparat sobre 
la comunitat religiosa de Vallsanta, estructurada en fases, el 
qual s’ha redactat amb les monges existents a la comunitat, 
més l’abadessa en actiu, en el moment del document 
consultat:

a) FASE DE NAIXEMENT
1246      23 monges           Abadessa - Agnès de Guimerà
1266      9 monges i més*  Abadessa - Elvira de ?

b) FASE D’EXPANSIÓ
1343      7 monges            Abadessa - Berenguera d’Alemany
1344      12 monges          Abadessa - Berenguera d’Alemany
1353      10 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1365      8 monges            Abadessa - Beatriu d’Erill
1366      10 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1367      10 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1372      11 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1373      13 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill

c) FASE D’ESTANCAMENT
1392      9 monges            Abadessa - Aldonça de Castre
1395      5 monges            Abadessa - Aldonça de Castre
1403      5 monges            Abadessa - Aldonça de Castre
1408      4 monges            Abadessa - Francesca de Castellet
1412      8 monges            Abadessa - Francesca de Castellet

80    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op cit. Pàg. 38. La comunitat de religioses quedà 
reduïda a l’abadessa Aldonça de Castre, la priora, la sagristana, la cantora 
i una monja.  “
81 RAPETTI, Anna Maria. “Grange e paesaggio rurele nell’Europa 
medievale...”Actes del Simposi Internacional sobre el Cister..., 1998. Pàg. 121.

1414     7 monges            Abadessa - Sibil·la de Montsó  
1418     9 monges            Abadessa - Sibil·la de Montsó
1427     5 monges            Abadessa - Constança de Bellvís
1433     5 monges            Abadessa - Caterina Roqueta

d) FASE DE DECADÈNCIA
1449     4 monges            Abadessa - Tomasa Guiu
1461     2 monges            Abadessa – Eulalia Oller
1474     5 monges            Abadessa – Justina Valls
1486     7 monges            Abadessa – Justina Valls
1520     9 monges            Abadessa – Isabel de Riglós
1547     7 monges            Abadessa – Elionor Plana
1568     9 monges            Abadessa – Joanota Copons
1581     6 monges            Abadessa – Anna de Trilla
1588     2 monges            Abadessa – Jerònima Salvany
1589     0 monges            abandonen el monestir de Vallsanta

El canvi de model econòmic bé pregonat, en aquesta fase 
de decadència, per la substitució del pagament de salaris 
per l’arrendament de la propietat, a canvi d’una renda. 
El primer document que tenim registrant, el contracte 
d’arrendament, data de l’any 1408, en temps de l’abadessa 
Francesca de Castellet, fet a favor de Pere Giner.82 Un 
altre contracte d’arrendament és datat l’any 1547, el qual 
especifica la porció de renda que tocava a cada monja, des 
de l’abadessa fins a l’última fraressa.83 Tenim constància que 
al moment de l’abandonament del cenobi i trasllat de les 
monges al monestir del Pedregal, l’any 1589, les propietats, 
les rendes i els censals seran controlats pel monestir de 
Poblet, a través de l’abat i visitador general de l’orde, Fr. 
Francesc Oliver de Boteller. Finalment, hi ha un darrer 

82    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., Guimerà. 1988. Pàg. 20.  El contracte de l’any 1408 
dóna a conèixer les rendes censals del monestir de:  2.044 sous, 4 diners, 
58  mitgeres de blat i 10 gallines. Pere Giner promet donar anualment, 
com a arrendatari, 150 florins d’or, 65 mitgeres de forment, segons me-
sura de Tàrrega i 65 sesters de vi, segons mesura de Guimerà. És un 
contracte de vuit anys, des de 1408 a 1416. 
83    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de San-
ta Maria de Vallsanta..., op cit. Pàg. 23 “[...] segons el contracte, [...] a 
l’abadessa li correspon diàriament,  dues porcions de pa ben cuit, de 36 
unces cada porció; dos partidors de vi bo, segons el partidor del mones-
tir, i 4 lliures en diners cada any. A la resta de monges 40 sous a l’any a 
cadascuna; i la fraressa 24 sous anuals”. És un contracte de tres anys, de 
1547 a 1550. 

contracte d’arrendament de tot el monestir i llurs propietats, 
a favor de Joan Gavaldà, datat l’any 1594, el qual garanteix 
la integritat del complex cenobític de Vallsanta.84 
A partir d’aquí, la fase de decadència donarà pas a una fase 
final d’espoli patrimonial i artístic que serà imparable. 

Consideracions de context espacial: 
la séquia de reg i l’abandonament 
del cenobi de la Bovera
S’ha plantejat l’escassetat de l’aigua com a fet important 
a l’hora de definir l’hipòtesi sobre l’abandó del primer 
monestir cistercenc, al cim del puig de la Bovera.85 Per a 
nosaltres, no va ser el motiu principal de l’abandonament 
i la creació del novell  monestir prop el riu Corb.86 Potser 
causat per una inno-vació tecnològica de primeríssima 
magnitud, dins l’estructura constructiva dels habitats de la 
vall, al segle XIII; ens referim a l’ús de l’aigua corrent per 
bastir les necessitats del monestir de Vallsanta.  Recordem 
que el cenobi, a més de ser prop del riu Corb, disposà 
d’una infraestructura hidràulica molt important per l’època: 
la séquia de reg que circulà pel costat nord del monestir. 
Un tema molt interessant que ens fa preguntar qui era el 
propietari de les canalitzacions de reg.87 Aquesta sèquia 

84    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà. 1988. Pàg. 44. Aquest contracte és 
promogut per Anna d’Aragó, senyora de Guimerà i vescomtessa d’Évol, 
l’any 1594, a favor de Joan Gavaldà,  amb la condició de fer foc a totes 
les cases de la clausura, conservar les teulades i guardar el retaule de 
l’església i els ornaments  de tots els altars. 
85    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 80.  Sobre els motius que 
es planteja a l’hora d’abandonar el monestir de la Bovera per traslladar-se 
a Vallsanta, prop el riu, s’ha donat l’excusa de la pobresa i de la manca 
d’aigua, en temps de l’abadessa Agnès de Guimerà, l’any 1237. Nosal-
tres ja vàrem defensar que aquesta hipòtesi era massa simple per poder 
explicar el trasllat d’un cenobi a un altre, dins un espai geogràficament 
tant reduït.   
86    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàgs. 79-81. 
87    CUADRA, Coral. Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’orde-
nació del territori..., op cit. Valldigna. 1998. Pàg. 148. Com a exemple 

la condició econòmica de la societat contemporània, la 
qual comportarà, també, una involució de les vocacions al 
monestir —menys religioses— i un decantament de la no-
blesa per les noves ordes mendicants,78  el qual provocarà 
que religioses de menys categoria social accedeixin al cà-
rrec d’abadessa de Vallsanta.

Observem que, a partir de 1388, hi ha un espai de temps 
d’estancament del monestir en la qual no hi ha obres ni 
millores rellevants documentades. Estacament que per les 
dades conservades fixaríem fins a la data de 1436, moment 
en què 

es fa un inventari de béns de l’església de Santa Maria i del 
cenobi de Vallsanta, manat per les nobles Elionor i Magda-
lena de Castre, senyores de la Baronia de Guimerà.79  Per 
tant, deduïm que aquesta data de 1436 podria esser con-
siderada el punt de partida de la tercera fase, vinculada 
a la decadència del monestir. En part, perquè en aques-
tes dates ja no hi ha constància documental de més obres 
expansives i, perquè l’acció de manar fer un inventari, 
possiblement es podria vincu-lar a l’inici de la migradesa 
econòmica i a una possible petició d’ajut a la Senyoria de 
Guimerà.     
La tercera fase, de decadència, seria presidida per una 
etapa d’estancament, en la qual, començarien a mancar 
donacions importants al monestir i es donaria una manca 
d’entrada de novícies, i les que es produirien, serien de 
cases menys nobles i amb menys potència econòmica. 

Actes del Simposi Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 
123. 
78    BOLÓS MASCLANS, Jordi. Diccionari de la Catalunya medieval. 
SS. VI-XV. Pàg. 110. Mendicants-mercedaris, orde fundada a inicis del 
segle XIII per Pere Nolasc, inicialment dedicat a captar almoines per a la 
redempció dels captius cristians, després esdevingué una orde militar. 
L’any 1235, el papa Gregori IX  només va autoritzar que els mercedaris 
fossin una orde religiosa. Posem el cas dels Mercedaris, per al cas de 
Santa Maria de Bell-lloc, a Santa Coloma de Queralt, que per la seva 
proximitat deuria afectar possibles devocions a Santa Maria de Vallsan-
ta, atès que ambdues estan en el context territorial de la vall del Corb.  
79    PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació sobre Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV. Edició del Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent. Guimerà, 1980. Pàg. 41.
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A l’estancament econòmic, cal afegir-hi les males collites i 
les pestes que assolaren el país i que, lògicament, també 
afectaren el monestir, com és el cas de l’epidèmia de l’any 
1403, en la qual moriren diverses monges i la comunitat de 
religioses restants foren traslladades a la casa de la Bovera, 
el 21 de setembre d’aquell any.80 
Amb tot, el monestir continuà existint, encara que cada 
cop amb una comunitat de monges més migrada, potser, 
també a conseqüència d’una crisi de fe o, millor dit, per 
un decantament de la societat en favor de les ordes 
mendicants.81 
És molt explicatiu el quadre adjunt que hem preparat sobre 
la comunitat religiosa de Vallsanta, estructurada en fases, el 
qual s’ha redactat amb les monges existents a la comunitat, 
més l’abadessa en actiu, en el moment del document 
consultat:

a) FASE DE NAIXEMENT
1246      23 monges           Abadessa - Agnès de Guimerà
1266      9 monges i més*  Abadessa - Elvira de ?

b) FASE D’EXPANSIÓ
1343      7 monges            Abadessa - Berenguera d’Alemany
1344      12 monges          Abadessa - Berenguera d’Alemany
1353      10 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1365      8 monges            Abadessa - Beatriu d’Erill
1366      10 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1367      10 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1372      11 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill
1373      13 monges          Abadessa - Beatriu d’Erill

c) FASE D’ESTANCAMENT
1392      9 monges            Abadessa - Aldonça de Castre
1395      5 monges            Abadessa - Aldonça de Castre
1403      5 monges            Abadessa - Aldonça de Castre
1408      4 monges            Abadessa - Francesca de Castellet
1412      8 monges            Abadessa - Francesca de Castellet

80    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op cit. Pàg. 38. La comunitat de religioses quedà 
reduïda a l’abadessa Aldonça de Castre, la priora, la sagristana, la cantora 
i una monja.  “
81 RAPETTI, Anna Maria. “Grange e paesaggio rurele nell’Europa 
medievale...”Actes del Simposi Internacional sobre el Cister..., 1998. Pàg. 121.

1414     7 monges            Abadessa - Sibil·la de Montsó  
1418     9 monges            Abadessa - Sibil·la de Montsó
1427     5 monges            Abadessa - Constança de Bellvís
1433     5 monges            Abadessa - Caterina Roqueta

d) FASE DE DECADÈNCIA
1449     4 monges            Abadessa - Tomasa Guiu
1461     2 monges            Abadessa – Eulalia Oller
1474     5 monges            Abadessa – Justina Valls
1486     7 monges            Abadessa – Justina Valls
1520     9 monges            Abadessa – Isabel de Riglós
1547     7 monges            Abadessa – Elionor Plana
1568     9 monges            Abadessa – Joanota Copons
1581     6 monges            Abadessa – Anna de Trilla
1588     2 monges            Abadessa – Jerònima Salvany
1589     0 monges            abandonen el monestir de Vallsanta

El canvi de model econòmic bé pregonat, en aquesta fase 
de decadència, per la substitució del pagament de salaris 
per l’arrendament de la propietat, a canvi d’una renda. 
El primer document que tenim registrant, el contracte 
d’arrendament, data de l’any 1408, en temps de l’abadessa 
Francesca de Castellet, fet a favor de Pere Giner.82 Un 
altre contracte d’arrendament és datat l’any 1547, el qual 
especifica la porció de renda que tocava a cada monja, des 
de l’abadessa fins a l’última fraressa.83 Tenim constància que 
al moment de l’abandonament del cenobi i trasllat de les 
monges al monestir del Pedregal, l’any 1589, les propietats, 
les rendes i els censals seran controlats pel monestir de 
Poblet, a través de l’abat i visitador general de l’orde, Fr. 
Francesc Oliver de Boteller. Finalment, hi ha un darrer 

82    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., Guimerà. 1988. Pàg. 20.  El contracte de l’any 1408 
dóna a conèixer les rendes censals del monestir de:  2.044 sous, 4 diners, 
58  mitgeres de blat i 10 gallines. Pere Giner promet donar anualment, 
com a arrendatari, 150 florins d’or, 65 mitgeres de forment, segons me-
sura de Tàrrega i 65 sesters de vi, segons mesura de Guimerà. És un 
contracte de vuit anys, des de 1408 a 1416. 
83    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de San-
ta Maria de Vallsanta..., op cit. Pàg. 23 “[...] segons el contracte, [...] a 
l’abadessa li correspon diàriament,  dues porcions de pa ben cuit, de 36 
unces cada porció; dos partidors de vi bo, segons el partidor del mones-
tir, i 4 lliures en diners cada any. A la resta de monges 40 sous a l’any a 
cadascuna; i la fraressa 24 sous anuals”. És un contracte de tres anys, de 
1547 a 1550. 

contracte d’arrendament de tot el monestir i llurs propietats, 
a favor de Joan Gavaldà, datat l’any 1594, el qual garanteix 
la integritat del complex cenobític de Vallsanta.84 
A partir d’aquí, la fase de decadència donarà pas a una fase 
final d’espoli patrimonial i artístic que serà imparable. 

Consideracions de context espacial: 
la séquia de reg i l’abandonament 
del cenobi de la Bovera
S’ha plantejat l’escassetat de l’aigua com a fet important 
a l’hora de definir l’hipòtesi sobre l’abandó del primer 
monestir cistercenc, al cim del puig de la Bovera.85 Per a 
nosaltres, no va ser el motiu principal de l’abandonament 
i la creació del novell  monestir prop el riu Corb.86 Potser 
causat per una inno-vació tecnològica de primeríssima 
magnitud, dins l’estructura constructiva dels habitats de la 
vall, al segle XIII; ens referim a l’ús de l’aigua corrent per 
bastir les necessitats del monestir de Vallsanta.  Recordem 
que el cenobi, a més de ser prop del riu Corb, disposà 
d’una infraestructura hidràulica molt important per l’època: 
la séquia de reg que circulà pel costat nord del monestir. 
Un tema molt interessant que ens fa preguntar qui era el 
propietari de les canalitzacions de reg.87 Aquesta sèquia 

84    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà. 1988. Pàg. 44. Aquest contracte és 
promogut per Anna d’Aragó, senyora de Guimerà i vescomtessa d’Évol, 
l’any 1594, a favor de Joan Gavaldà,  amb la condició de fer foc a totes 
les cases de la clausura, conservar les teulades i guardar el retaule de 
l’església i els ornaments  de tots els altars. 
85    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 80.  Sobre els motius que 
es planteja a l’hora d’abandonar el monestir de la Bovera per traslladar-se 
a Vallsanta, prop el riu, s’ha donat l’excusa de la pobresa i de la manca 
d’aigua, en temps de l’abadessa Agnès de Guimerà, l’any 1237. Nosal-
tres ja vàrem defensar que aquesta hipòtesi era massa simple per poder 
explicar el trasllat d’un cenobi a un altre, dins un espai geogràficament 
tant reduït.   
86    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàgs. 79-81. 
87    CUADRA, Coral. Santes Creus: els monjos colonitzadors i l’orde-
nació del territori..., op cit. Valldigna. 1998. Pàg. 148. Com a exemple 

la condició econòmica de la societat contemporània, la 
qual comportarà, també, una involució de les vocacions al 
monestir —menys religioses— i un decantament de la no-
blesa per les noves ordes mendicants,78  el qual provocarà 
que religioses de menys categoria social accedeixin al cà-
rrec d’abadessa de Vallsanta.

Observem que, a partir de 1388, hi ha un espai de temps 
d’estancament del monestir en la qual no hi ha obres ni 
millores rellevants documentades. Estacament que per les 
dades conservades fixaríem fins a la data de 1436, moment 
en què 

es fa un inventari de béns de l’església de Santa Maria i del 
cenobi de Vallsanta, manat per les nobles Elionor i Magda-
lena de Castre, senyores de la Baronia de Guimerà.79  Per 
tant, deduïm que aquesta data de 1436 podria esser con-
siderada el punt de partida de la tercera fase, vinculada 
a la decadència del monestir. En part, perquè en aques-
tes dates ja no hi ha constància documental de més obres 
expansives i, perquè l’acció de manar fer un inventari, 
possiblement es podria vincu-lar a l’inici de la migradesa 
econòmica i a una possible petició d’ajut a la Senyoria de 
Guimerà.     
La tercera fase, de decadència, seria presidida per una 
etapa d’estancament, en la qual, començarien a mancar 
donacions importants al monestir i es donaria una manca 
d’entrada de novícies, i les que es produirien, serien de 
cases menys nobles i amb menys potència econòmica. 

Actes del Simposi Internacional sobre el Cister. Valldigna. 1998. Pàg. 
123. 
78    BOLÓS MASCLANS, Jordi. Diccionari de la Catalunya medieval. 
SS. VI-XV. Pàg. 110. Mendicants-mercedaris, orde fundada a inicis del 
segle XIII per Pere Nolasc, inicialment dedicat a captar almoines per a la 
redempció dels captius cristians, després esdevingué una orde militar. 
L’any 1235, el papa Gregori IX  només va autoritzar que els mercedaris 
fossin una orde religiosa. Posem el cas dels Mercedaris, per al cas de 
Santa Maria de Bell-lloc, a Santa Coloma de Queralt, que per la seva 
proximitat deuria afectar possibles devocions a Santa Maria de Vallsan-
ta, atès que ambdues estan en el context territorial de la vall del Corb.  
79    PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació sobre Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV. Edició del Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent. Guimerà, 1980. Pàg. 41.
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Amb tot, cal recordar que estem parlant d’una comunitat 
cistercenca femenina, fet aquest que limitava la seva 
expansió de treball i la feia dependent de la tecnificació 
industrial del moment, i extremament dependent de les 
donacions dels senyors feudals, de les noves incorporacions 
a l’orde, amb les corresponents dots de novícies a favor 
del cenobi. En aquest aspecte, seria necessari valorar 
degudament l’impacte feudal al patrimoni del monestir, 
tant a nivell constructiu com de donacions i manifestacions 
expiatòries de caràcter funerari. 

L’aspecte formal de l’arquitectura 
del Cister a Vallsanta
La fundació del monestir, el 1237, coincideix plenament amb 
l’expansió del Cister, i aquest fet és cabdal per entendre que 
el primer monestir a la vall del Corb, al puig de la Bovera, no 
s’havia bastit sota els cànons del Cister. Un motiu prou vàlid 
com per plantejar-se, també com a hipòtesi complementària, la 
construcció d’un nou cenobi prop el riu, a la zona plana. Com 
apuntava Josep Mora, “[...] cap dels monestirs havia d’esser 
edificat en ciutats, castells i viles, sinó en llocs allunyats del 
tracte amb els homes”.91  Evidentment, el primer monestir 
al cim del puig de la Bovera, ja era situat en un lloc bastant 
despoblat, a ensems amb la cruïlla de camins ramaders que 
podia comportar cert moviment humà, per ser nus de connexió 
entre la vall i el mercar ramader de la vila de Verdú. La pregunta 
que ens fem és si el nou monestir cistercenc de Vallsanta fou 
bastit per corregir aquest contacte amb el món transhumant 
o si segueix uns dictàmens diferents, amb uns arguments més 
amplis amb els exposats de la tecnificació industrial, i altres de 
tecnificació ideològica, com poden ser l’aplicació dels nous 
ideals constructius del Cister-Gòtic al fons d’una vall (imatge-1). 
Mora va ser un dels primers investigadors de Vallsanta que 
ja va apuntar l’aspecte formal com a una primera clau per 
entendre l’edifici, a partir de les innovacions arquitectòniques 
pròpies del gòtic: com la implantació de l’arc apuntat, 
l’arcbotant, la volta de fusta amb arc diafragmàtic i les 

91    MORA CASTELLÀ, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”, dins el volum, Monestirs cister-
cencs de la vall del Corb. Edició GRTP. Pàg. 196. 

Imatge-1: Vista del monestir al puig de la Bovera (en ús des de 1190) vinculat a una cruïlla de camins ramaders. A la vall, el novell monestir gòtic de  
Vallsanta (en ús des de 1245-46). L’absis s’orienta a l’est, en direcció a Guimerà i a la capçalera del riu Corb.

Monestir de la Bovera
corria entre el mur del fossar de les monges, el qual estava 
adossat a la cara nord de l’església de Santa Maria, i, 
segurament, també, entre el peu de l’antic camí medieval88 
que conduïa —o passava a tocar— de la porta romànica 
de l’església. Altrament, l’esmentada porta estava adjunta 
a un dipòsit d’aigua rectangular89 —segurament omplert de 
l’aigua de la séquia— que bastia les necessitats del complex 
cenobític. Aquesta infraestructura hidràulica podia abastir 
les necessitats quotidianes de la comunitat, com a aigua 
corrent, afavorint l’ús de les latrines, la cuina, el forn, etc., 
i les necessitats agrícoles dels horts i arbres fruiters adjunts 
a les cases de les monges, entre altres usos. Hem de tenir 
clar que en aquells temps l’ús de la séquia, com a sistema 
d’aigua corrent al servei del monestir, podia considerar-se 
d’alta tecnologia, atès que com diu Jean Gimpel, amb la
revolució industrial que crearen els cistercencs amb l’ús de 
l’aigua corrent, ajudaren a posar en marxa les fàbriques més 
modernes del moment, com els molins fariners, les fargues i 
les serradores.90 A més a més, a Vallsanta també farien servir 
l’ús de l’aigua per regar les finques conreades pel monestir i 
situades prop la llera del riu Corb. Aspectes tots aquests de 
gran rellevància econòmica i de tecnificació industrial que, 
evidentment, al puig de la Bovera, no eren possibles. Per 
tant, un motiu econòmic i industrial de pes per plantejar-se 
l’abandonament del primer monestir al puig i la creació del 
novell monestir prop el riu; però des d’una perspectiva més 
àmplia que el simple fet de justificar la manca d’aigua al 
puig de la Bovera. 

vinculant, el monestir de Santes Creus emprava l’aigua del riu per regar 
els seus camps, i compartien séquies, regs, canalitzacions i rescloses amb 
les terres dels nobles, però el que no acaba d’estar clar era qui n’havia 
d’assumir les despeses del manteniment. 
88     En aquest sentit, atès que estem treballant la història dels regs an-
tics i de les comunitats de regants històriques de la vall del Corb, podem 
afinar que totes les séquies principals es construïen al peu de camis im-
portants i,  les de segon orde, al peu de passeres o carrerons. 
89   VILA CARABASA, Josep M. Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010). Pàg. 234.
90    GIMPEL, JEAN. La révolition industrielle de Moyen-Âge. Edició 
1981. Pàg. 56. MARTÍNEZ, Luis Pablo. Cister, religió i desenvolupament 
tecnològic a l’edat mitjana... Valldigna. 1998. Pàg. 77.
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vidrieres o grans finestrals apuntats. Atès que aquests trets 
propis del nou corrent arquitectònic, es mostren diferents als 
elements presents en el romànic tardà, els quals defugen de 
la robustesa  romànica i ens apropem a una nova estabilitat 
estructural. 

Així, doncs, Josep Mora ens aportà una primera visió arquitec-
tònica de Vallsanta, a través d’una primera anàlisi comparativa 
entre els elements de tradició romànica que persisteixen en 
l’edifici i la nova ideologia constructiva del Cister-Gòtic pre-
sents al monestir de la vall del Corb. Com a arquitecte analitzà 
l’espai, el volum i el joc de llum natural, com a aspectes for-
mals, lamentablement, fins ara no citat per estudis posteriors. 
Trets perfectament visibles a Vallsanta a través dels finestrals 
del nou estil situats a l’absis poligonal —segurament de les 
primeres que es basteixen a la vall92—, les quals, tot i la di-
ferencia formal amb les espitlleres allargades i oculus circu-
lars romànics, mantenen la ideologia romànica en trobar-se 
situades en la capçalera de l’absis i orientades a sol ixent. 
Detall important, atès que, en el gòtic, les vidrieres o grans 
finestrals també s’obriran als costats de les naus, provocant 
un  impacte lluminós a l’interior de l’església. Fet que no 
creiem que es donés a l’església de Vallsanta, tot i que el 
seu estat ruïnós  fa difícil la lectura. Amb tot creiem que 
l’edifici mantindria les obertures de llum a l’absis —per la 
documentació que tenim a mans no hi hauria obertures late-
rals— ja que l’estructura bàsica i el concepte de llum interior 
mantindrien la tradició romànica d’il·luminació a través de 
l’absis, però en forma més diàfana per la grandiositat i be-
llesa dels finestrals gòtics. 

Podem dir, a través de les relacions entre l’alçada de l’edifici, 
l’ús de la llum en les seves parets i la relació estructura-apa-
rença que aquestes pregonen una voluntat de renovació 
ideològica i un aspecte formal innovador. Mora ja ens deia 
que la base per entendre aquest monestir rau en el sistema 
de proporcions, especificant que la proporció s’estableix a 

92    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm. 17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 71.

partir dels polígons —el quadrat i sobretot el triangle equi-
làter— ja que “[...] les mesures canvien en cada comarca, 
però el tipus de proporcions no s’alteren”.93  És a dir, a través 
de l’anàlisi de les proporcions de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta va concloure, de forma taxativa que “[...] en l’edifici 
encara no hi havia el predomini de l’alçaria vers l’amplada 
pròpia del gòtic”.94 

Queda clar, doncs, que l’estructura de Vallsanta és una clara 
mostra del traspàs del romànic al gòtic, a les terres de Lleida, 
on Mora va concloure, també, “[...] que la trobada, la dimen-
sió i els lliuraments del carreus són més propis de l’època 
romànica que del gòtic”.95  En base a aquestes afirmacions 
arquitectòniques, considerades de pes, podem descartar to-
talment l’existència d’una església anterior i el possible apro-
fitament d’alguns dels seus elements. Amb tot, caldria sumar-
hi unes quantes observacions sobre l’església de Vallsanta 
que ens porten a conclusions, no analitzades anteriorment: 

LA PORTA ROMÀNICA, de senzilla decoració funcional, 
és orientada a la cara nord de l’església (imatge-2), sobre 
la qual s’ha de dir que no és un testimoni —porta apro-
fitada— d’una església romànica anterior. Fins i tot s’ha 
plantejat que, en col·locar la porta romànica al mur nord, 
no hi va cabre perquè estava sobredimensionada al mur.96 

93    MORA CASTELLÀ, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”, dins el volum, Monestirs cistercencs 
de la vall del Corb. Edició del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 
Guimerà. 1989. Pàg. 197. A la Biblioteca Nacional de París es conserva part 
d’un llibre de Villar d’Honnecourt, que és la font més directa per analitzar 
l’art i l’ofici de l’arquitectura al segle XIII.  En les làmines, fetes a mà alçada, 
s’aprecia la relació entre l’arquitectura i la geometria, la fusteria... 
94    MORA CASTELLÀ, Josep. Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta, op. cit. Pàg. 197. Entre les 33 pà-
gines conservades del llibre de Villard, al segle XIII es conserva un esbós 
que reprodueix la tipologia de la capçalera de Vallsanta. 
95    MORA CASTELLÀ, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”, dins el volum, Monestirs cister-
cencs de la vall del Corb. Edició GRTP. Pàg. 200.  
96   VILA CARABASA, Josep M. Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers resul-
tats.  Pàg. 216. Vila proposa que la porta de factura romànica està col-
locada en un espai clarament més petit que el que necessitaria la porta 
per les seves dimensions. Observació no massa correcta, atès que hi ha 
possibles interpretacions divergents.  

Imatge-2: Vista de la porta d’entrada al monestir (cara nord). 
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Evidentment, no s’ha tingut en compte altres factors a ni-
vell constructiu, com poden ser la compra d’una porta ja 
realitzada en un taller especialitzat i el seu trasllat a l’obra; 
amb la conseqüent sorpresa que no s’adequà al mur de la 
paret per falta d’espai. Hipòtesi molt més factible, atès que 
si la porta fos un aprofitament d’una església anterior, els 
mestres d’obres no haurien errat en la col·locació. Per lò-
gica, haurien disposat de la porta i de les mides exactes. 
En aquest sentit, és molt il·lustratiu el cas del finestral gòtic 
del castell de Ciutadilla —gravada amb les armes dels Gui-
merà— la qual va ser traslladada des d’un taller especialitzat 
—en finestres coroneles—  en unes reformes del castell al 
segle XIII.97   

Se’ns fa evident que s’ha interpretat aquesta porta com un 
element aprofitat,98 però, no s’ha tingut en compte altres 
factors rellevants, com la possible compra a un taller. Però 
també per altres factors funcionals: la senzillesa decorati-
va del Cister pregonada per Bernat de Claravall; el fet que 
Guiu Sanfeliu tractés els camins dels monestir, i deixés clar 
que la porta nord donava exactament al camí medieval que 
comunicava amb l’antic monestir del puig de la Bovera; la 
connexió de primer ordre entre els dos monestirs i el nobles 
feudals més pròxims: els senyors de Ciutadilla i de Guimerà; 
un estudi posterior que vàrem realitzar sobre les primeres 
esglésies gòtiques a la vall, on ja vàrem detectar que les 
portes principals de moltes d’elles, bastides al segle XIII, 
estaven obertes al fossar de la comunitat i orientades tant 
al nord com al sud: com són les de Santa Maria de Verdú 
(al sud), Santa Maria del Vilet (al sud), Santa Maria de Vila-
grassa (al nord), la del monestir de Vallbona (al nord), la del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta (al nord), entre altres.99 

97   TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”, URTX. Núm. 17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 80
98    VILA CARABASA, Josep M.  Recerca històrica i arqueològica al 
monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers re-
sultats.  Pàg. 223.
99    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm. 17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàg. 80

Aquest aspecte ens porta a plantejar un tema fins ara no 
tocat: la Sagrera de l’església. 

LA SAGRERA és l’espai sagrat que envoltava l’església, 
la qual generalment tenia unes trenta passes a partir de la 
paret de l’edifici religiós. Aquest element, fins ara no definit, 
és importantíssim, perquè en aquest cas ens delimita l’espai 
estructural format pel conjunt situat al nord: porta romànica 
principal, fossar exterior de les monges, camí medieval i la 
séquia de reg. 
Caldria contextualitzar l’espai de les sagreres amb la 
feudalització de la societat, ja que en aquest espai sagrat, 
generalment, s’hi localitzava un cementiri, però també hi 
podia trobar-se cellers i, fins i tot, alguna edificació.100  

EL FOSSAR EXTERIOR DE LES MONGES, vinculat a 
l’espai de la Sagrera, és el cementiri extern del complex 
cenobític (imatge-3), on van rebre sepultura les monges més 
modestes del monestir amb manifestacions funeràries molt 
modestes, com poden ser fosses simples i, en alguns casos, 
una tomba de llosses adossada al mur amb tapa i algun 
element heràldic associat.101 En contraposició, les grans 
abadesses, filles d’importants nissagues nobles de la vall 
del Corb i d’altres territoris amb gran prestigi feudal, foren 
sebollides a l’interior de l’església i a la sala capitular.102  
Dos espais més, aquests, que varen ser organitzats per 
rebre sepultures dins l’entramat estructural del monestir, 
però amb un caràcter especial, al estar estretament vinculat 
amb l’expressió feudal de les nissagues fundadores i la seva 
distinció social. Un tema que tractarem més extensament al 
tractar el pensament feudal de Vallsanta. 

100    BOLÓS MASCLANS, Jordi, op cit. Pàg. 227.
101    Ens referim a la sepultura de caixa de lloses amb l’heràldica dels 
Josa gravada al mur exterior de la capella amb volta de creueria, situada 
al nord, el qual ens indica que la sepultura és posterior a 1345. 
102    Necròpolis a l’interior de l’església i necròpolis a la sala capitular 
del monestir.  Fins ara no s’ha tractat aquests dos espais funeraris en el 
context del poder feudal de l’època, amb un  anàlisi espacial adequat. Imatge-3: Fossar exterior i sagrera de l’església (nord).
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Imatge-4: Dipòsit d’aigua exterior (oest).

LA SÈQUIA DEL MONESTIR I EL DIPÒSIT D’AIGUA, per 
a ús d’aigua corrent del monestir. S’obre aquesta séquia i 
el seu ús ja n’hem parlat anteriorment, però aquí voldríem 
insistir novament en la seva rellevància espacial al situar-se 
entre el monestir i el camí d’accés, el qual confereix a la 
porta nord el qualificatiu de porta principal. 
També, volem insistir, en la rellevància que representa el 
dipòsit rectangular d’aigua adossat a la sèquia i a la paret 
oest de l’església del monestir (imatge-4). 
És a dir, al mur pla de tancament que fins ara s’ha definit 
com a “mur provisional de tancament”, pel simple fet que 
s’ha interpretat que l’obra de la façana principal va quedar 
aturada, sense acabar-se per problemes econòmics.103 Una 
hipòtesi errònia basada en una mera especulació sense cap 
indici probatori. 
Per tant, l’anàlisi de la séquia de reg i del dipòsit d’aigua del 
monestir, és essencial, per a l’estudi espacial de l’església 
de Santa Maria de Vallsanta, i per contextualitzar tot el 
conjunt d’infraestructures adossades a la cara nord i oest de 
l’església. Context que ens mostra la relació camí d’accés-
sèquia de reg, amb un caràcter principal vinculat a la porta 
romànica i reforçat per la presència del fossar exterior de 
les monges amb la Sagrera; així com per la relació dipòsit 
d’aigua-mur de tancament oest, que descarta la hipòtesi de 
façana inacabada aplicada al cas constructiu de Santa Maria 
de Vallsanta.

EL MUR PLA DE TANCAMENT presenta una bona potència 
de gruix, el qual ens indica que no es tracta d’un tancament 
provisional, —com s’havia dit fins ara—,104 sinó que és un 
mur principal bastit amb tota pretensió estructural. Aquest 
mur pla, per la seva posició en l’edifici podia, perfectament, 
ser el suport on estava situat el retaule principal de 
l’església, conegut com a retaule de la Bovera. I ser també, 

103    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn., op cit. Pàg. 12.
104    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà. 1988. Pàg. 12. Va proposar que 
l’arc de diafragma conservat a ponent de la nau, i enfront del mur de tan-
cament,  formava part d’un pla d’allargar la nau a ponent amb altres arcs 
semblants, i hipotetitzava  que el mur de tancament era un mur provisional.  

alhora, un espai de transició que actués de passadís de 
connexió entre l’exterior de l’església (al nord) i la clausura 
del monestir (al sud). Atès que per accedir al convent de 
clausura, —segurament a traves del porxo-claustre— no 
calia entrar directament al cos de l’església, sinó que les 
dues portes situades a l’extrem nord i a l’extrem sud de 
l’edifici, i delimitades pel mur pla de tancament a la banda 
oest, podrien haver actuat com a estructura de connexió. 
És a dir, tenir la funció de passadís entre els dos espais. Per 
tant, caldria defensar que són una estructura i unes portes 
planificades des dels orígens constructius de Santa Maria de 
Vallsanta. Quant al mur de  tancament, aquest no seria una 
façana inacabada, com ja hem defensat anteriorment, sinó 
un mur pla de tipologia cistercenca —els absis del Cister són 
plans—, i això es contraposaria amb la imatge potent que 
generaven les capelles radials de l’absis de l’església. Per 

Imatge-5. Mur de tancament oest al fons de l’arc diafragmàtic “principal”.       
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tant, el mur oest de l’edifici se’ns presenta com l’únic mur pla 
i llis —atès que els murs sud i nord varen estar oberts per les 
capelles gòtiques amb volta de creueria—, amb capacitat hàbil 
per situar-hi el retaule de la Bovera, en el context del gòtic i la 
moda dels grans retaules pintats adosstas a murs plans.  

ARC DIAFRAGMÀTIC —PRINCIPAL—, situat a l’extrem 
ponentí de l’església del monestir —encara que actualment 
se’ns mostra reforçat per unes obres posteriors—, és un 
element estructural originari que fa joc, a nivell espaial, amb el 
mur de tancament i les dues portes laterals (imatge-5). Aquest 
arc de diafragma  presenta a banda i banda de la talonera 
o arrencada dels dos punts de suport de l’arc —en les dues 
cares—, un escut amb l’heràldica d’una cérvola mirant a 
l’esquerra, possiblement de la nissaga dels Boixadors.105 Tot 
i que també s’ha volgut identificar amb els Cervelló.106 Sens 
dubte, aquests blasons eren situats en un lloc de privilegi, 
atès que les persones que entraven a l’església a través de la 
porta principal d’estil romànic, visualitzaven l’arc de diafragma 
amb els blasons dels Boixadors o Cervelló (imatge-8), 
degudament emplaçats —amb tota intencionalitat—, creant 
una manifestació visual de poder feudal de primer ordre. 
Aquesta sensació també era compartida per la visualització 
potent de l’absis (imatge-9) bellament adornat amb grans 
blasons frontals de les nissagues fundadores-protectores del 
monestir i església de Vallsanta. Quant a la disposició espacial 
de l’arc de diafragma amb els blasons dels Boixadors, els dels 
Cervelló és molt rellevant —i fins ara poc tinguda en compte— 
perquè aquesta nissaga, a més de compartir espai de poder 
a la capçalera amb una capella absidal, obté, a més, un plus 
visual a l’entrada de l’edifici, la qual cosa ens indica, per lògica, 
que tenia una predisposició més rellevant —especial— en la 
composició espacial de l’església de Santa Maria de Vallsanta i 
el seu rol de poder feudalista. 

105    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm. 17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004. Pàg. 81.
106    OLIVER, Anna. Primeres notícies sobres les excavacions al monestir 
de Santa Maria de Vallsanta, dins el volum, Monestirs cistercencs de la 
vall del Corb. Edició del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 
Guimerà. 1989. Pàg. 145. Imatge-9: L’arc diafragmàtic principal amb el potent absis radial al fons.

Imatge-8: Arrencada de l’arc diafragmàtic amb l’escut d’una cérvola.
Imatge-9: L’arc diafragmàtic principal amb el potent absis radial al fons.
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vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm. 17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004. Pàg. 81.
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arcs de diafragma originaris que sustentaven la teulada.109 
Per molt que s’hagi dit, no creiem factible que el problema 
estructural sigui ocasionat per uns fonaments flonjos i s’hagi 
volgut entreveure esquerdes a conseqüència d’aquesta 
fet,110 sinó que  més haviat es va produir un debilitament 
de les parets centrals de la nau amb l’obertura d’un arc 
apuntat per encabir-hi les capelles amb volta de creueria.111 
L’obra de les quals, segurament, varen desestabilitzar 
els murs, la càrrega d’aquests i el pes de la coberta que 
sustentaven, tot ocasionant una fractura en els murs i 
el conseqüent ensorrament per desequilibri estructural.  
Retornant als orígens, Francesca Español apunta que els 
edificis amb coberta de fusta sobre arcs diafragmàtics tenen 
el seu espai contractual i constructiu per als homes del 
segle XIII, perquè les edificacions bastides íntegrament en 
pedra eren empreses altament costoses. Per aquest motiu, 
els ordes mendicants varen decantar-se per aquesta opció 
arquitectònica més diversa que s’acomodava a l’ideal de 
pobresa en voga —menys alçada, coberta de fusta amb arc 
diafragmàtic, austeritat pictòrica—, tot buscant el precepte 
de mediocres domos et humiles.112 Obra que a la Catalunya 
meridional també va lligada a la construcció de determinats 
castells i cases cistercenques, com el monestir de Santes 
Creus (imatge-8),113 Sant Miquel de Montblanc i, segurament, 

109    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà. 1988. Pàg. 13. “[...] primo fuit 
conventum quod dicta domina abbatissa done als damunt dits P.Cardona 
e Francesc d’Agalada l’església del dit monastir de Vallsanta adobar ab 
aytal condició que los damunt dits mestres primerament ayen a fer en 
l’església damunt dita III arcs a quada peu d’arc ayen a fer tres filades de 
parelys y los arcs respalats que daran lo rest a la teulada e agua daan ayer 
aver a quada part sa enfusa e que la respatle aye aligar ab enjusa de loch 
en loch axique tots los paus de les ça e de la e cap damunt que ayen a 
romanir segons que la teulada demanara [...]”. 
110     RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà, 1988. Pàg. 13.
111   Imatge de 1915, mur nord amb arc apuntat i capella,  on s’aprecia 
l’arc apuntat que va modificat l’estructura de la paret originària per enca-
bir-hi una capella lateral gòtica amb volta de creuria. 
112    ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. 
Barcelona. 2002 . Pàg. 11.
113    Coberta amb teulada i arcs de diafragma, Segle XIII, dormitori dels 
monjos de Santes Creus. 2015, fotografia de l’autor.

COBERTA —TEULADA— DE FUSTA AMB 
ARCS DIAFRAGMÀTICS. Aquest és, evidentment, un tema 
de discussió dins la historiografia de Santa Maria de Vallsanta. 
Com deia Josep Mora, quan es plantejà l’estudi de la planta a 
nivell arquitectònic, es va veure incapaç de trobar-hi la connexió 
constructiva, “[...] perquè no hi ha una adequació entre 
modulació proposada en la hipòtesi inicial —coberta de la nau 
amb arc de creueria— amb la col·locació de les capelles laterals 
de volta de creuria al mig de la nau”.107   
Es fa evident, doncs, que la construcció en origen de la nau 
de l’església de Santa Maria de Vallsanta —abans d’obrar-
hi les capelles laterals, l’any 1343-1345— es basava en una 
coberta de fusta amb arcs de diafragma— perquè encara es 
conserva un arc de diafragma originari (que numerem 1) —
reforçat posteriorment, l’any 1371.108 
Quant a la capçalera, amb volta de creuria, com proposava 
Mora, aquesta reposava sobre un arc de diafragma (que 
numerem com a 3), del qual se’n conserva l’arrancada d’aquest 
a la part alta del mur —a sud i a nord—, en el plànol adjunt de 
l’absis poligonal. Segons aquest plànol, a l’estructura ens manca 
l’arc de diafragma (que numerem com a 2) que ha desaparegut, 
en tot cas, modificat per les obres d’emplaçament de les 
capelles gòtiques amb volta de creueria situades al mig de la 
nau, conformant un petit creuer. Aquest arc de diafragma-2, o 
bé seria substituït o bé se’n modificaria l’estructura de càrrega 
de la teulada, descompensant la càrrega vertical dels murs en 
relació al pes de la coberta. 
De fet, les dades documentals fan entreveure que l’estructura 
va ser modificada de forma agosarada, entre 1343-1345, 
perquè en tant sols 22 anys és necessari fer un nou contracte 
d’obres, amb data de l’any 1367, amb els mestres picapedres 
Pere de Cardona i Francesc d’Igualada, per reforçar els tres 

107    MORA CASTELLÀ, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”, dins el volum Monestirs cister-
cencs de la vall del Corb. Edició GRTP. Pàg. 199. 
108   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà, 1988. Pàg. 14. Sembla que les 
obres de reforçament varen ser executades per Pere Belló, mestre pica-
pedrer  —lapicida— habitant de Conesa, l’any 1371.  Imatge-9: (Santes Creus) coberta amb arcs diafragmàtics com la que hi hauria a Vallsanta. 
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també, a Vallsanta. Sense oblidar-nos de les construccions 
més rurals i senzilles vinculades a la industria medieval, com 
els molins hidràulics, pel seu reduït cos de fàbrica: el molí de 
Vallsanta, el molí fortificat d’Albió, el molí de la Sinoga (Sant 
Martí de Maldà), el molí de la Cadena, entre altres exemples, 
situats a la vall del riu Corb.  

En aquest aspecte ens interessa remarcar la transició de la 
volta apuntada de tradició romànica —present en esglésies 
coetànies a la vall del Corb—, que  es contraposen en 
aquesta època a la coberta de fusta i l’arc diafragmàtic. 
En part, perquè s’apropa a la investigació en curs sobre 
el monestir de Vallsanta. Per tant, els edificis que utilitzen 
cobertes de fusta sobre arcs diafragmàtics els hem de 
catalogar com a construccions simples de menor cos, on 
els murs perimetrals no cal que siguin molt gruixuts, ja que 
el sostre és molt més lleuger. Aquesta és, precisament, la 
base constructiva de Vallsanta que nosaltres defensem, una 
edificació amb uns murs més senzills, condicionats per una 
volta amb coberta de fusta i arcs diafragmàtics. És més, 
com hem dit, defensem que la modificació posterior de 
l’estructura dels murs —a l’arc de diafragma central— per 
bastir-hi les capelles gòtiques laterals va acabar provocant 
un debilitament de l’estructura original i el posterior 
ensorrament de l’arc diafragmàtic-2 a la part central de 
l’edifici (imatge-10). 

ABSIS POLIGONAL. És conformat per cinc capelles radials 
en la seva part baixa i tres finestrals gòtics bellament decorats 
amb triforat i biforats en la part superior (imatge-11). Podem 
dir que la construcció de l’absis és la primera obra constructiva 
de l’església del monestir, i alhora centre neuràlgic religiós, 
atès que tota obra es començava a bastir-se per l’absis i 
l’altar major. Per tant, l’absis amb les capelles radials són una 
estructura originària del moment de bastiment del complex; 
essent el cor que començà a bategar a Vallsanta. Motiu pel 
qual l’absis presenta una uniformitat extraordinària. 

L’estructura inferior de l’absis, per la manca de proporcions 
entre alçada i amplada, pregona encara un ressò romànic. 
Presentant una manifestació clara del poder feudal a la 
vall del Corb, a través de la seriació d’escuts heràldics que 
adornen els frontals de les capelles, els quals ens parlen, 
també, de les famílies fundadores i protectores: com els 
Alemany, els Guimerà, els Josa, els Boixadors i els Llorac. 
Tot i que, precisament, sobre els Llorac no en tenim cap 

Imatge-10: Arxiu Mas, 1915. A l’esquerra l’arc apuntat de la capella 
gòtica que va modificar l’estructura original de l’arc diafragmàtic 2.

Imatge-11: Absis poligonal amb capelles ojivals i finestrals gòtics amb biforats laterals i un triforat central.
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Imatge-13: Plànol de Josep Mora, on situa l’arc de diafragma que 
aguantava la volta de l’absis poligonal.  

prova documental o arqueologia que ho avali. Per aquest 
motiu és que ens fa dubtar si realment ho varen ser, o a la 
contra, si mossèn Sanç Capdevila, en el seu dia ho va llegir 
correctament, o no?114  
Les capelles presenten una volta de creuria de primera 
generació a la vall del Corb amb unes claus de volta de 
factura senzilla (imatge-12). Quant a l’absis en conjunt, 
per l’arrencada dels nervis de la volta —als angles dels 
finestrals— conservats a la part superior de les capelles, 
podem deduir que tot l’absis era cobert per una gran 
volta de creueria que reposava el seu pes sobre un arc de 
diafragma frontal situat davant l’absis. Curiosament, no 
s’ha conservat la clau de volta, i això ens porta a plantejar 
si realment hi havia una volta complerta de creueria amb 
clau de volta inclosa, o si simplement hauria una estructura 
més senzilla, com proposava Mora en el plànol adjunt que 
surt referenciat en el seu article (imatge 13). Hem de tenir 

114  RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà, 1988. Pàgs. 10-11.  

en compte que, en cas d’existir la clau de volta, aquesta 
ens podria aportar llum sobre el patronatge de l’església, 
atès que donada la empremta feudal de l’obra, no podem 
descartar que dugués gravat l’escut heràldic de la nissaga 
impulsora del monestir —atès que a la capella dels Josa 
sí que el trobem al lateral de la clau de volta (imatge 14). 
Però, com hem dit, no podem afirmar l’existència d’aquesta 
clau de volta, ja que en les excavacions efectuades no s’ha 
trobat.115 

FINESTRALS GÒTICS de l’absis poligonal (imatge-15). És 
interesant veure aquest element gòtic tant avançat, —relacionat 
amb la il·luminació interior del temple— en l’estructura de 
Vallsanta. En altres esglésies emplaçades a la vall del Corb, a 
mitjan del segle XIII, passaran, en plena tradició tardoromànica, 
d’uns primers rosetons circulars austers a uns evolucionats 
rosetons amb traceries —El Vilet, Vallbona, Seu vella de Lleida, 
Pla de Santa Maria—, per evolucionar a uns rosetons gòtics a 
Santa Maria de Verdú, de Montblanquet, i d’Agramunt, que 
conviuen amb unes grans espitlleres apuntades, de major o 
menor envergadura, com a Santa Maria de Guimerà i Santes 
Creus, de clara concepció gòtica i plenament vinculades amb 
naus de volta de creueria.116  

Amb tot, en la plenitud del gòtic trobarem grans finestrals 
amb composicions globulars presents en les parets laterals 
de les eglésies —orientats majorment al sud—, mentre que 
a Vallsanta només trobem finestrals gòtics situats a l’absis —
en la cara est de l’edifici, en una clara composició lluminosa 
orientada d’est a oest—, on l’esplendor de la llum, l’esplendor 
de la veritat celestial, aconseguirà l’èxtasi sobrenatural amb la 
presència insinuada de Déu en el món terrenal.  

ELS OCULUS DE TRADICIÓ ROMÀNICA són situats a la 
part exterior de l’absis poligonal i aporten llum a l’interior de 
les capelles radials (imatge-16). És un element arquitectònic 
115     OLIVER, Anna. Primeres notícies sobres les excavacions al mones-
tir de Santa Maria de Vallsanta. Monestirs cistercencs de la vall del Corb. 
Edició Grup de Recerques  Terres de Ponent. Guimerà. 1989. Pàg. 151.
116     TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàgs. 65-67.

Imatges 12-14: Volta de creuria de les capelles radials de l’absis poligonal.  
S’aprecia la clau de volta amb un colom gravat en la seva cara —esperit 
sant. Al lateral de la clau de volta s’hi aprecia un escut amb l’heràldica 

dels Josa —capella dels Josa.

Imatge-15: Finestrals gòtics orientats a l’est decorats amb trilobulats 
i quatrilobulats.

 Imatge 16: Oculus romànic de les capelles inferiors.   
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menor envergadura, com a Santa Maria de Guimerà i Santes 
Creus, de clara concepció gòtica i plenament vinculades amb 
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de les eglésies —orientats majorment al sud—, mentre que 
a Vallsanta només trobem finestrals gòtics situats a l’absis —
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part exterior de l’absis poligonal i aporten llum a l’interior de 
les capelles radials (imatge-16). És un element arquitectònic 
115     OLIVER, Anna. Primeres notícies sobres les excavacions al mones-
tir de Santa Maria de Vallsanta. Monestirs cistercencs de la vall del Corb. 
Edició Grup de Recerques  Terres de Ponent. Guimerà. 1989. Pàg. 151.
116     TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàgs. 65-67.

Imatges 12-14: Volta de creuria de les capelles radials de l’absis poligonal.  
S’aprecia la clau de volta amb un colom gravat en la seva cara —esperit 
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i quatrilobulats.

 Imatge 16: Oculus romànic de les capelles inferiors.   
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veure que la capçalera era obrada al segle XIV, en ple gòtic,120 
quant l’única construcció d’aquest estil són, precisament, les 
capelles laterals. Un tema que, com ja apuntava l’arquitecte 
Josep Mora, hauria d’haver quedat perfectament definit a 
través del seu treball, l’any 1989. 
Quant a les capelles laterals obrades entre 1343-3145, cap 
la possibilitat que hi participés —directa o indirectament—
el mestre Guillem Seguer.121 Plantegem aquest tema en 
la historiografia de Santa Maria de Vallsanta perquè fou 
identificada l’obra de Guillem Seguer de Montblanc, en la 
figura del sepulcre amb jacent de Bernat de Boixadors.122 
Quan a les claus de volta recuperades en les capelles laterals 
gòtiques, tenim certs dubtes que pregonin la mà i la perícia 
del  mestre Seguer.123 
Resseguint l’obra de Seguer ens adonem que té certa 
especialització en la projecció de capelles gòtiques laterals, 
exvasades a l’estructura d’un temple. Com anota Francesca 
Español, si continuem amb aquesta relació de Guillem 
Seguer amb la construcció de capelles de nova expressió 
gòtica, aquesta es reafirma en l’obra de la clau de volta de 
la capella de l’Anunciació de l’església de Santa Maria de 
Montblanc i les mènsules de Sant Miquel.124 

120     ESPAÑOL BERTRAN Francesca & MANENT, Ramon. El gòtic cata-
là.  Col·lecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central.  Fundació Caixa 
Manresa. 2002. Pàg. 69. VILA CARABASA, Josep M. Recerca històrica i 
arqueològica al monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-
2010): primers resultats.  Pàg. 227.
121     Sobre Guillem Seguer n’haurem de parlar més detingudament, ja 
que va ser un mestre de gran rellevància del període gòtic, a mitjan del 
segle XIV, que va treballar al monestir de Santa Maria de Vallsanta i a al-
tres indrets de la vall del Corb: Marededéu de Nalec, Capella del corpus 
Cristi de Vallbona, marededéu del Vilet. TORRES BENET, Miquel. “Arqui-
tectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. Assaig contextual i 
estat de la qüestió”. URTX. Núm.17. Tàrrega, 2004, Pàgs. 91-95.
122    ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la 
Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 1994. Pàg. 89.
123    TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm. 17. 
Revista Cultural de l’Urgell. Tàrrega, 2004, Pàgs. 91-95.
124   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la Con-
ca. Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 1994. Pàg. 77.

fins ara no comentat en cap estudi sobre Vallsanta; del qual, 
tot i la seva senzillesa, com a ull circular sense cap tipus 
de decoració, té interès perquè tipològicament és més 
pròxim a la tradició  romànica que a la novetat gòtica. És 
un element que, a l’igual que la porta romànica, la manca 
de proporcions vers l’alçada i l’amplada, formen part del 
procés de transició entre corrents artístics i arquitectònics 
que s’amalgamen a Vallsanta amb la senzillesa incipient 
del Cister. Amb tot, aquest element es contraposa amb els 
finestrals gòtics superiors a les capelles absidials. Les capelles 
de l’absis tenen més potència en els murs —romanitzants— 
adoptant uns oculus senzills de tradició romànica —com a 
joc menor de llum— mentre que la part superior es presenta 
més innovadora i estilitzada –gòtica— adoptant uns finestrals 
gòtics diàfans com a major joc de llum. Com deia Josep 
Mora, “[...] la presència imponent de l’absis no guarda les 
proporcions del gòtic, sinó que és una clara manifestació de 
la transició del romànic tardà al gòtic”.117  

CAPELLES LATERALS AMB VOLTA DE CREUERIA 
(imatge17). Són la darrera obra constructiva de la fase 
d’expansió del monestir i obrades entre 1343-1345, com 
confirmen els documents que en fan referència.118  Obres 
sobre les quals recau la deformació estructural que va 
provocar l’ensorrament de part de la teulada.119  Hem de 
tenir en compte, però, l’errònia interpretació que s’ha fet 
sobre la comprensió de les fases constructives de Santa 
Maria de Vallsanta, al nou corrent gòtic, ja que s’ha volgut 

117    MORA CASTELLÀ, Josep. “Anàlisi arquitectònica de les ruïnes del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta”, dins el volum, Monestirs cister-
cencs de la vall del Corb. Edició GRTP. Pàg. 199.  
118    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà. 1988. Pàgs. 11-12.  
119    RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà. 1988. Pàg. 12. En aquest aspecte, 
Ricomà escriu textualment: “[...] ignorem les causes que motivaren la re-
novació de la volta d’aquell nou temple, però cal suposar que els primers 
arquitectes varen deixar flonjos els fonaments de la paret de migdia, la 
qual amb el pes de la volta devia perdre el plom, i això causà el trenca-
ment de les arcades i dels nervis provocant l’ensorrament de tota la volta 
[...]”.  Personalment no acceptem aquesta hipòtesi, creiem més factible 
que l’ensorrament fou provocat per la manipulació dels murs i per una 
inadequada aplicació de les càrregues estructurals. Imatge-17: Capella gòtica —nord—, obrada entre 1343-1345. Al front la capella gòtica sud.
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Imatge-18: Capella gòtica de la Mare de Déu —nord—, obrada entre 1343 i estructura de la capella de 
Bernat de Boixadors —sud—, obrada entre 1343-1345.

En aquest aspecte podem dir que la fàbrica gòtica de Santa 
Maria de Montblanc, d’una sola nau, amb capelles laterals, 
va estar en obra durant la primera part del segle XIV. A 
pesar de documentar-se al mestre Reinard des Fonoll, 
com a arquitecte de l’obra, l’any 1352, Francesca Español 
proposa la intervenció del mestre Guillem Seguer en l’obra 
de la capella de l’Anunciació, ja que Seguer és a Montblanc, 
entre 1342 i 1348. Defensa la seva participació, atès que 
l’anàlisi estilística de la clau de volta de la capella de 
l’Anunciació apunta la seva autoria, i en ressalta la salutació 
angèlica segons la fórmula més habitual aleshores.125

Concepte, aquest, d’arquitecte i d’artista vinculat a capelles 
gòtiques, exvasades dels murs del temple, que ens podria  
fer pensar, en el cas de Vallsanta, que Seguer hagués ajudat 
a idear el projecte de l’obra, a més d’esser l’escultor del 
sarcòfag de Bernat de Boixadors. Tot i que  també pot 
recaure  l’autoria del projecte artístic —claus de volta i 
imatges del “mestre de Vallsanta”—, exclusivament a mans 
del picapedrer, habitant de Guimerà, Arnald Çaveyla?126 
Amb tot, no descartem una relació arquitectura-escultura 
en l’obra d’aquesta capella vinculada a Guillem Seguer, si 
més no en la projecció conceptual d’aquesta, encara que 
en la pràctica fos bastida per un mestre d’obres diferent. En 
aquest sentit, remarquem la construcció d’una de les capelles 
laterals obertes a l’església de Sant Miquel, promoguda per 
notables benefactors de la vila, concretament l’obrada a la 
banda nord, en el segon tram de la nau i vinculada als Gener 
i als Ros, en la qual Francesca Español hi atribueix la mà 
del mestre Guillem Seguer en el registre escultòric de les 
mènsules. Cas similar és l’arcosoli de la capella del Corpus 
Cristi del monestir cistercenc de Vallbona, on Español 
també hi veu la mà del mestre Seguer en les seves mènsules 
esculturades. 

125-126   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la 
Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 1994. Pàg. 89.  “[...] 
l’àngel amb una mà assenyala la Verge i amb l’altra sosté el filacteri, men-
tre ella gesticula amb una de les mans i, amb l’altra, aguanta un llibre”. 

A títol general, el model de l’estructura —en origen— de 
l’església de Santa Maria de Vallsanta, ens diu que és una 
fàbrica d’una sola nau amb capçalera poligonal, en la qual 
s’obren cinc capelles amb singulars característiques. La seva 
tipologia coincideix amb la que presenten altres edificis de 
l’època en aquest zona geogràfica: l’església de Sant Miquel 
de l’Espluga de Francolí o Santa Maria de Cervera, entre altres 
exemples, en els quals es fa evident la inexistència inicial de 
capelles laterals al llarg de la nau. Quant a Vallsanta, aquestes 
capelles gòtiques laterals seran obertes posteriorment a la 
planta originària de l’església (imatge 18), reflectida en la 

reforma posterior i vinculada a l’obra promotora de Bernat 
de Boixadors i de l’abadessa Berenguera Alemany. 
A títol definitori, l’obra no tant sols en modificà la planta 
originària, sinó que en provocà problemes estructurals a 
curt termini. Caldria apuntar si l’obra va ser executada per 
un mestre especialitzat —o no—, en bastir capelles laterals 
exvasades del murs originals —com podria ser Arnald 
Çaveyla?—, o si el mestre Guillem Seguer hi té alguna 
responsabilitat més que la mera part artística?
Amb tot, aquesta ineficàcia constructiva queda demostrada 
per un nou contracte d’obres —22 anys després—, signant 
el 1367, entre l’abadessa Berenguera Alemany i els mestres 
Pere de Cardona i Francesc d’Igualada, per obrar tres arcs 
a l’església —possiblement— per reforçar-ne la volta.127 
Compromís contractual que no va tenir efecte per la dificultat 
que presentava arranjar la modificació de l’estructura 
original causada a les obres de 1343-1345.  Finalment, 4 
anys després el mestre Pere Bello, de Conesa, va acceptar 
—s’atreví amb—aquesta reforma i fou executada l’any 
1371.128

127  RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa Ma-
ria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà. 1988. Pàg. 11.  ESPAÑOL BERTRAN, 
Francesca & MANENT, Ramon. El gòtic català. Col·lecció Patrimoni Artístic de 
la Catalunya Central.  Fundació Caixa Manresa. 2002. Pàg. 153.
128. RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. Mn. El monestir cistercenc de Santa
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà. 1988. Pàg. 14 

Inversemblantment, Español proposa 
que totes les obres iniciades al segle 
XIV van modificar l’obra original i creu 
versemblant, que primer es va 
modificar l’absis poligonal gòtic129 —
fet que nosaltres no veiem plausible. 
Personalment no podem defensar 
que l’obra que va afectar l’estructura 
fos la reforma de l’absis, com proposa 
Español, —quan per a nosaltres l’absis 
és una estructura inicial. Atès que les 
obres del segle XIV foren l’obertura 
de les capelles gòtiques laterals, de 
Bernat de Boixadors, al sud i, la capella 
de la Marededéu, al nord, ambdues 
emplaçades al centre de l’església 
formant un fals creuer. Aquesta obra sí 
que podia haver afectat perfectament  
l’estructura de l’edifici, provocant 
moviments en les parets; a causa de la 
modificació 
de l’estructura original dels murs de 
càrrega en la zona central de la nau, 
amb l’arc de diafragma-2, substituint 
o modificant el punt de càrrega dels 
murs amb un arc diafragmàtic lateral 
de poc gruix per sustentar el pes de 
les dues capelles de volta de creueria. 
És molt indicatiu que l’arc diafragmà-
tic-1, situat precisament en l’antesala de 
les dues capelles laterals, executades 
amb volta de creueria, com donen 
fe les claus de volta recuperades en 
les excavacions de 1986, per Anna 

129    ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MA-
NENT, Ramon.  El gòtic català.  Fundació 
Caixa Manresa. 2002. Pàg. 69.

Oliver,130 ens confirma que aquest arc de diafragma —testimonial— va ser reforçat 
després de l’obra de les capelles laterals, l’any 1371. En aquest sentit, cal apuntar 
que l’arc de diafragma-1 ha aguantat fins al nostres dies, perquè tenia un contrafort 
que aguantava la pressió lateral que exercia la carrega de la coberta. En canvi, l’arc 
de diafragma central no podia sustentar la pressió del pes de la teulada, perquè 
no hi havia prou mur lateral per reforçar la pressió que exercia la teulada. En el seu 
lloc, hi havia un espai diàfan obert amb l’arc apuntat. El debilitament de la paret i 
el mal repartiment de la càrrega en va causar l’enderroc posterior.   

130    OLIVER, Anna. “Primeres notícies sobres les excavacions al monestir de Santa Maria de 
Vallsanta”, dins el volum, Monestirs cistercencs de la vall del Corb. Edició del Grup de Recerques de 
les Terres de Ponent. Guimerà. 1989. Pàg. 144.  
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Imatge-18: Capella gòtica de la Mare de Déu —nord—, obrada entre 1343 i estructura de la capella de 
Bernat de Boixadors —sud—, obrada entre 1343-1345.
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recaure  l’autoria del projecte artístic —claus de volta i 
imatges del “mestre de Vallsanta”—, exclusivament a mans 
del picapedrer, habitant de Guimerà, Arnald Çaveyla?126 
Amb tot, no descartem una relació arquitectura-escultura 
en l’obra d’aquesta capella vinculada a Guillem Seguer, si 
més no en la projecció conceptual d’aquesta, encara que 
en la pràctica fos bastida per un mestre d’obres diferent. En 
aquest sentit, remarquem la construcció d’una de les capelles 
laterals obertes a l’església de Sant Miquel, promoguda per 
notables benefactors de la vila, concretament l’obrada a la 
banda nord, en el segon tram de la nau i vinculada als Gener 
i als Ros, en la qual Francesca Español hi atribueix la mà 
del mestre Guillem Seguer en el registre escultòric de les 
mènsules. Cas similar és l’arcosoli de la capella del Corpus 
Cristi del monestir cistercenc de Vallbona, on Español 
també hi veu la mà del mestre Seguer en les seves mènsules 
esculturades. 

125-126   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la 
Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 1994. Pàg. 89.  “[...] 
l’àngel amb una mà assenyala la Verge i amb l’altra sosté el filacteri, men-
tre ella gesticula amb una de les mans i, amb l’altra, aguanta un llibre”. 

A títol general, el model de l’estructura —en origen— de 
l’església de Santa Maria de Vallsanta, ens diu que és una 
fàbrica d’una sola nau amb capçalera poligonal, en la qual 
s’obren cinc capelles amb singulars característiques. La seva 
tipologia coincideix amb la que presenten altres edificis de 
l’època en aquest zona geogràfica: l’església de Sant Miquel 
de l’Espluga de Francolí o Santa Maria de Cervera, entre altres 
exemples, en els quals es fa evident la inexistència inicial de 
capelles laterals al llarg de la nau. Quant a Vallsanta, aquestes 
capelles gòtiques laterals seran obertes posteriorment a la 
planta originària de l’església (imatge 18), reflectida en la 

reforma posterior i vinculada a l’obra promotora de Bernat 
de Boixadors i de l’abadessa Berenguera Alemany. 
A títol definitori, l’obra no tant sols en modificà la planta 
originària, sinó que en provocà problemes estructurals a 
curt termini. Caldria apuntar si l’obra va ser executada per 
un mestre especialitzat —o no—, en bastir capelles laterals 
exvasades del murs originals —com podria ser Arnald 
Çaveyla?—, o si el mestre Guillem Seguer hi té alguna 
responsabilitat més que la mera part artística?
Amb tot, aquesta ineficàcia constructiva queda demostrada 
per un nou contracte d’obres —22 anys després—, signant 
el 1367, entre l’abadessa Berenguera Alemany i els mestres 
Pere de Cardona i Francesc d’Igualada, per obrar tres arcs 
a l’església —possiblement— per reforçar-ne la volta.127 
Compromís contractual que no va tenir efecte per la dificultat 
que presentava arranjar la modificació de l’estructura 
original causada a les obres de 1343-1345.  Finalment, 4 
anys després el mestre Pere Bello, de Conesa, va acceptar 
—s’atreví amb—aquesta reforma i fou executada l’any 
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Inversemblantment, Español proposa 
que totes les obres iniciades al segle 
XIV van modificar l’obra original i creu 
versemblant, que primer es va 
modificar l’absis poligonal gòtic129 —
fet que nosaltres no veiem plausible. 
Personalment no podem defensar 
que l’obra que va afectar l’estructura 
fos la reforma de l’absis, com proposa 
Español, —quan per a nosaltres l’absis 
és una estructura inicial. Atès que les 
obres del segle XIV foren l’obertura 
de les capelles gòtiques laterals, de 
Bernat de Boixadors, al sud i, la capella 
de la Marededéu, al nord, ambdues 
emplaçades al centre de l’església 
formant un fals creuer. Aquesta obra sí 
que podia haver afectat perfectament  
l’estructura de l’edifici, provocant 
moviments en les parets; a causa de la 
modificació 
de l’estructura original dels murs de 
càrrega en la zona central de la nau, 
amb l’arc de diafragma-2, substituint 
o modificant el punt de càrrega dels 
murs amb un arc diafragmàtic lateral 
de poc gruix per sustentar el pes de 
les dues capelles de volta de creueria. 
És molt indicatiu que l’arc diafragmà-
tic-1, situat precisament en l’antesala de 
les dues capelles laterals, executades 
amb volta de creueria, com donen 
fe les claus de volta recuperades en 
les excavacions de 1986, per Anna 

129    ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MA-
NENT, Ramon.  El gòtic català.  Fundació 
Caixa Manresa. 2002. Pàg. 69.

Oliver,130 ens confirma que aquest arc de diafragma —testimonial— va ser reforçat 
després de l’obra de les capelles laterals, l’any 1371. En aquest sentit, cal apuntar 
que l’arc de diafragma-1 ha aguantat fins al nostres dies, perquè tenia un contrafort 
que aguantava la pressió lateral que exercia la carrega de la coberta. En canvi, l’arc 
de diafragma central no podia sustentar la pressió del pes de la teulada, perquè 
no hi havia prou mur lateral per reforçar la pressió que exercia la teulada. En el seu 
lloc, hi havia un espai diàfan obert amb l’arc apuntat. El debilitament de la paret i 
el mal repartiment de la càrrega en va causar l’enderroc posterior.   

130    OLIVER, Anna. “Primeres notícies sobres les excavacions al monestir de Santa Maria de 
Vallsanta”, dins el volum, Monestirs cistercencs de la vall del Corb. Edició del Grup de Recerques de 
les Terres de Ponent. Guimerà. 1989. Pàg. 144.  




