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EL CULTE RELIGIÓS A SANTA  
MARIA DE VALLSANTA. Capelles, 
capellanies, altars i ornaments
Miquel Torres Benet
Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Josep Joan Piquer Jové (In memoriam) (1911-1985)

a) Les capelles radials de l’absis            
     (segle XIII) i les capelles gòtiques   
     del creuer (segle XIV
Per a la redacció d’aquest apartat històric, centrat en el culte 
monàstic a Vallsanta, ens basarem, en bona part, al treball 
aportat per Josep Joan Piquer: Nova informació sobre 
Vallsanta, editat l’any 1980, en la miscel·lània Recerques 
Terres de Ponent IV. Ens referim a aquest treball, en concret, 
perquè Piquer, consagrat com a medievalista de la història 
monacal, per manca de salut ja no va poder participar en la 
Jornada de Treball sobre Monestirs cistercencs de la vall del 
Corb, i el conseqüent volum monogràfi c a editar l’any 1989.  
Tot un referent historiogràfi c a fi nals de la dècada dels anys 
vuitanta del segle XX.  

Cal destacar de l’any 1988 la reedició de l’obra de Mn. 
Sanç Capdevila: El monestir cistercenc de Santa Maria de 
Vallsanta, edició revisada i ampliada per Xavier Ricomà i 
Vendrell, sota el mecenatge del Patronat de la Marededéu 
de la Bovera, de Guimerà. 
Sobre aquesta base bibliogràfi ca esmentada, més algunes 
notes disperses d’alguns documents i, en certa manera, 
recolzats per l’obra magna de Josep Joan Piquer: Abaciologi 
de Vallbona, de l’any 1978, podem trobar les dades 
necessàries per estructurar i analitzar aquest apartat sobre 

el culte religiós a Vallsanta. També ajudaran les darreres 
novetats a nivell arqueològic i les darreres orientacions 
sobre l’estudi de les capelles que ens permetrà presentar 
hipòtesis de treball més amplies i una contextualització del 
conjunt més acurada de les dades existents.  
A raó de l’exposat fi ns ara sobre l’estructura de Santa Maria 
de Vallsanta i la seva arquitectura, es fa necessari analitzar 
la vinculació de les capelles absidals amb llurs benefactors. 
Anàlisi que ha de servir per a comprendre millor els espais 
de culte i llurs derivades, pel qual creiem oportú designar a 
les capelles de l’absis una numeració de l’1 al 5, en relació a 
la seva rellevància espaial.
Amb tot, serà necessari a més de relacionar les capelles 
amb els seus benefactors, poder analitzar algunes dades 
inconnexes que ja apuntàvem en la contextualització 
del treball d’Anna Oliver: la fundació d’una capella per 
Geraldona de Timor, l’any 1279; una revisió critica dels 
Llorach com a benefactors d’una capellania a Vallsanta; o la 
presencia d’un blasó dels Erill gravat al cenobi, entre altres 
complexitats heràldiques. 
Aquest és un tema molt delicat, ja que a partir de les notes 
històriques de Mn. Sanç Capdevila i de la publicació de les 
mateixes per Xavier Ricomà, han servit per assentar la base 
de les anomenades nissagues fundadores de Vallsanta: els 
Llorach, els Guimerà, els Alemany, els Boixadors i els Josa.162 
Afi rmacions que necessiten una revisió critica. 

LA CAPELLA ABSIDAL CENTRAL (núm. 3) és la que 
disposà d’un major privilegi, atès que domina el centre 

162   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit., Guimerà, 1988. Pàgs. 10-11. Extret de les 
notes històriques de mossèn Sanç Capdevila.
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de l’absis, i per lògica, en sentit de manifestació de poder feudal, 
correspondria a la nissaga dels nobles Alemany, com a promotors 
del monestir de Vallsanta i Senyors de la Baronia de Guimerà. 
Aquesta capella està perfectament testimoniada amb les armes 
cisellades dels Alemany de Guimerà, al gran escut frontal de la 
capella absidal amb el símbol d’una ala plomada —tot i està 
gastat— on encara s’aprecia la forma de l’ala heràldica dels 
Alemany. Distintiu heràldic que també trobem representat als 
escuts superiors que figuren en les arrencades de la nervadura de 
l’arc de creueria de l’absis –perfectament visibles, en la capella 
absidal número 3.
A partir de la capella central o principal, atribuïda sense marge 
d’error als Alemany de Guimerà, s’estructuren dues capelles més, 
a dreta i a esquerra. Aquestes capelles situades, a banda i banda 
de la central, tenen una importància relativa en el rol espacial de 
l’església, i en el rol familiar del senyors de Guimerà. En aquest 
aspecte, les dues capelles que toquen a la capella central dels 
Alemany podrien tenir més rellevància simbòlica, atès que els 
familiars més directes es voldrien situar al costat de la capella del 
fundador del monestir, Guerau Alemany de Cervelló, senyor de la 
Baronia de Guimerà. Altrament, les capelles del costat de l’Epístola 
—al sud de l’edifici—, a la dreta del fidel, poden tenir, també, més 
importància simbòlica que la del costat de l’Evangeli —al nord de 
l’edifici— a l’esquerra del fidel.163  L’aplicació d’aquesta simbologia 
a l’estudi de l’església de Vallsanta podria ser interessant, alhora 
de vincular cada capella amb la seva nissaga protectora. Si 
considerem que les Epístoles són les primeres cartes apostòliques 
adreçades als primers cristians, aquestes ens indiquen els orígens, 
per tant, dins l’estructura de les capelles absidals de Vallsanta ens 
pot suggerir que aquestes —al sud— estan vinculades als orígens 
de la nissaga fundadora dels Alemany de Guimerà: els Cervelló —
el tronc primigeni—, i llurs famílies entroncades, com els Boixadors 
i els Josa. Altrament, si considerem que els Evangelis són els 
reculls dels escrits i de les narracions dels fets de Jesús, aquests 

163   Epístola: cartes bíbliques de les primeres comunitats cristianes apostòli-
ques —fundades pels apòstols. Evangeli: del grec, “bona notícia”, és, segons la 
fe cristiana, la narració de la vida i paraules de Jesucrist. En un sentit més gene-
ral, el terme evangeli pot referir-se als escrits dels primers cristians que recullen  
les primeres predicacions dels apòstols de Jesús. 
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l’esquerra. Per tant, hi ha unes diferencies en la càrrega 
heràldica prou subtil com per poder marcar una diferència 
d’atribució entre els Boixadors i els Cervelló. Tema que ja 
tractarem més àmpliament en l’apartat que dediquem a la 
manifestació del poder feudal.
Inversemblantment, hi ha arguments per defensar les dues 
opcions, ja que en haver-hi a l’església de Vallsanta tres tipus 
diferents d’heràldiques amb cérvoles banyudes, aquestes, 
es poden atribuir a les nissagues ja esmentades.  Tot i així, 
en aquest cas coincidim amb Mn. Sanç Capdevila i podem 
admetre que l’heràldica del gran escut frontal de la capella 
absidal-4 pot correspondre a la casa Boixadors. Tot i que 
hi ha una diferenciació amb l’escut present en l’arrencada 
de la nervadura de la volta de creueria que hi ha damunt la 
capella. Aquesta diferenciació podria indicar, potser, que les 
dues heràldiques siguin presents a la mateixa capella?
És molt rellevant que en els anys anteriors a la fundació de 
Vallsanta, en data de 1211 era abadessa del monestir de la 
Bovera —la casa mare— Elissendis de Boixadors.165  Any del 
discutit regest de la compra d’una vinya a Vallsanta (tema ja 
tractat anteriorment) que ens dóna peu a cloure que aquestes 
connexions són prou evidents com per defensar amb claredat 
l’atribució d’aquesta capella absidal a la implicació inicial dels 
Boixadors. Fet que podria donar a entendre la protecció que 
professarà, posteriorment, Berenguer de Boixadors, com a 
Veguer de Cervera i de Tàrrega, fins al 1311; posteriorment, 
ho serà el seu fill Guillem de Boixadors fins al 1318.166  Fet que 
també ens reafirmaria perquè a mitjan del segle XIV, Sibil·la de 
Boixadors, com a priora de Vallsanta, va fer complir la voluntat 
del seu germà difunt, en construir la capella de Bernat de 
Boixadors. Es fa evident, doncs, que els Boixadors són una de 
les nissagues protectores de la Bovera i de Vallsanta.    
La connexió familiar dels Boixadors amb els Alemany de 
Guimerà ve donada pel casament d’un membre de la casa 

165   CAPDEVILA SOLÉ, Sanç, Mn. El Santuari de la Bovera. Edició facsí-
mil del Patronat de la Mare de Déu de la Bovera.1929. Pàgs. 44-45.
166   Genealogia dels Boixadors. 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. 2004, Pàg. 86.

ens indiquen la continuació; per tant, dins l’estructura de les 
capelles absidals de Vallsanta ens pot suggerir que aquestes 
capelles absidals —al nord— poden estar vinculades a les 
noves nissagues que han sorgit del tronc central dels Alemany 
de Guimerà: els Oluja i els Guimerà de Ciutadilla. Això, en el 
cas d’una lectura simbòlica centrada exclusivament en un rol 
familiar —que és molt probable. 
Ara bé, també podem fer una doble lectura i, a més del rol 
familiar, no podem obviar el rol fundacional amb les nissagues 
protectores del monestir inicial: la Bovera. En aquest sentit, cal 
tenir present que algunes d’aquestes nissagues que trobem 
al primigeni monestir de la Bovera també són presents en 
el moment fundacional del nou monestir de Vallsanta amb 
càrrecs importants dins l’estructura cenobítica: els Boixadors, 
els Tàrrega i els Oluja, entre altres.164 
Finalment hem de contradir, tal com s’ha dit fins ara, que 
les nissagues protectores i fundacionals de Vallsanta són 
les més importants de la vall del Corb. Creiem que tenim 
prou dades arqueològiques per desmitificar aquest punt i 
donar llum a la hipòtesi d’una fundació familiar, en la qual 
les nissagues emparentades amb els Alemany de Guimerà 
són les que figuren en els escuts nobiliaris de les capelles 
absidals de Vallsanta, la qual cosa situaria la construcció de 
l’absis en ple segle XIII, com ja hem defensat anteriorment. 

LA CAPELLA ABSIDAL DE L’EPÍSTOLA —sud— (núm. 
4), a la dreta de la capella dels Alemany —mirant des de 
la posició dels fidels— presenta un gran escut frontal amb 
la carrega heràldica d’una cérvola amb banyes passant a la 
dreta. L’atribució d’aquesta heràldica a una família en concret 
ha estat molt discutida i se n’ha plantejat diverses opcions: 
els Cervelló —tronc d’origen dels Alemany de Guimerà; i els
Boixadors, molt presents al monestir. En aquest aspecte, 
cal afinar que la cérvola heràldica dels Cervellò passà a 

164   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit.  Guimerà. 1988. Pàg. 9. Extret de les notes his-
tòriques de mossèn Sanç Capdevila. Extret de la signatura del document: 
Elisendis [Tarrega], Beatricis de Olugia, Elvire de Queralt, Elissendis de 
Lorach...

Oluja o del senyor de Guimerà, amb Guillema o Guillermina de Boixadors, 
filla de Ramon de Boixadors, de Tarrés i de Fulleda.167 No queda clar si 
és un fill de Guerau Alemany de Guimerà —el més probable— o un 
fill dels Oluja, entès aquest, com a castlà del castell de Guimerà o de 
Ciutadilla, ja que tots dos castells conformaven en origen la Baronia de 
Guimerà. Tot i així, la vinculació dels Boixadors amb Guimerà queda 
perfectament demostrada; també queda demostrada la presència 
dels Boixadors al monestir de la Bovera, en el qual hi trobem en els 
primers temps fundacionals una abadessa de nom Guillermina —potser 
la mateixa Guillema de Boixadors que es casa amb Guerau Alemany, 
senyor de Guimerà, o la seva filla?—, anotada l’any 1200, a la qual 
segueix com a nova abadessa, Elissendis de Boixadors —una germana 
o la seva filla?—, el 1211.168  A raó de l’exposat, és versemblant proposar 
la capella núm. 4 de l’absis de Santa Maria de Vallsanta a la recordança 
de la casa de Boixadors en l’origen de la casa troncal de Guimerà, a 
través del casament entre Guerau i Guillema, i en la protecció mostrada 
per la vida cenobítica femenina a la Bovera i, posteriorment, a Vallsanta. 

LA CAPELLA ABSIDAL DE L’EVANGELI —nord— (núm. 2), a 
l’esquerra de la capella dels Alemany —mirant des de la posició dels 
fidels— presenta un gran escut frontal amb la carrega heràldica —
molt desgastada— de les característiques bandes horitzontals dels 
Guimerà, senyors de Ciutadilla. L’atribució d’aquesta heràldica amb 
la novell nissaga dels Guimerà-Ciutadilla es fa evident per la relació 
familiar entre les dues nissagues a través d’un casament —de clara 
càrrega feudalista— entre el fill del castlà [Guillem de Guimerà] i la filla 
del senyor de Guimerà [Agnès d’Alemany]. Reforçat, segurament, per 
la connexió territorial que comprenia els dos castells que conformaven 
la Baronia: Guimerà-Ciutadilla, sota una mateixa senyoria: vinculada 
inicialment a la casa dels Alemany de Cervelló com a repobladors 
del lloc; i reforçat pels lligams feudals de vassallatge entre el Senyor 
feudal, Guerau Alemany [1180] i el castlà, Bernat d’Oluja —milites.169 

167     Enciclopèdia Catalana Digital. Arbre genealògic dels Boixadors. 
168   CAPDEVILA SOLÉ, Sanç, Mn. El Santuari de la Bovera. Edició facsímil del Patro-
nat de la Mare de Déu de la Bovera. 1929. Pàgs. 44-45.
169   CATALUNYA ROMÀNICA.  L’any 1061 es consigna un acord —feudal—entre Gui-
llem de Camarasa —casa dels Cervelló— i la seva muller  Arsenda, amb Bernat d’Ouja 
com a castlà dels castells de Guimerà i Ciutadilla. L’any 1165 es menciona en el testa-
ment de Bernat d’Oluja, que aquest és castlà de Ciutadilla. Pàg. 346. VIME BACARDÍ, 
Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la parròquia i el poble, 2013. Pàg. 52
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165   CAPDEVILA SOLÉ, Sanç, Mn. El Santuari de la Bovera. Edició facsí-
mil del Patronat de la Mare de Déu de la Bovera.1929. Pàgs. 44-45.
166   Genealogia dels Boixadors. 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. 2004, Pàg. 86.
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164   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit.  Guimerà. 1988. Pàg. 9. Extret de les notes his-
tòriques de mossèn Sanç Capdevila. Extret de la signatura del document: 
Elisendis [Tarrega], Beatricis de Olugia, Elvire de Queralt, Elissendis de 
Lorach...
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167     Enciclopèdia Catalana Digital. Arbre genealògic dels Boixadors. 
168   CAPDEVILA SOLÉ, Sanç, Mn. El Santuari de la Bovera. Edició facsímil del Patro-
nat de la Mare de Déu de la Bovera. 1929. Pàgs. 44-45.
169   CATALUNYA ROMÀNICA.  L’any 1061 es consigna un acord —feudal—entre Gui-
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ment de Bernat d’Oluja, que aquest és castlà de Ciutadilla. Pàg. 346. VIME BACARDÍ, 
Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la parròquia i el poble, 2013. Pàg. 52
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Guimerà—, que estan cisellades en les mènsules de 
les arrencades de la volta de creuria de l’església, però 
estilísticament més evolucionades en la forma de l’ala 
heràldica172.   
A raó de l’exposat fins ara sobre les capelles centrals de 
l’absis poligonal, es fa evident que, dins el rol espacial 
i feudal, de l’estructura de l’església de Vallsanta, les 
capelles de l’absis més allunyades del centre del presbiteri 
—capella dels Alemany—seran menys rellevants en 
relació a la nissaga promotora dels projecte monàstic de 
Vallsanta. Encara que vinculants, però potser relacionades 
amb parentius de segon nivell, menys directes al tronc 
principal dels Alemany de Guimerà. 

LA CAPELLA DE L’EPÍSTOLA —sud— (núm. 5), a la dreta 
de la capella central dels Alemany, és la que té l’atribució 
més clara sobre la nissaga protectora: els Josa. És la que 
presenta menys dubtes, atès que s’ha conservat tots els 
escuts heràldics presents a la capella. Aquesta capella 
ens mostra, a més a més, tota la composició heràldica —
completa— que s’estructura a redós de l’espai de cada 
capella, on els blasons familiars se’ns mostren situats en 
els llocs originaris amb tota claredat simbòlica: un escut 
frontal de gran mesura amb les armes dels Josa situat 
al costat de la capella, en un lloc visualment privilegiat; 
un blasó de menor mesura —superior en alçada—, amb 
la càrrega heràldica dels Josa, situat a la nervadura de 
l’arrencada de l’arc de creueria de l’absis; un escut de 
menor mesura dels Josa cisellat al lateral de la clau de volta 
de l’interior de la capella número-5, dins l’espai de l’absis 
poligonal. Per tant, aquesta capella ens indica l’expressió 
formal del missatge –feudal— de les famílies protectores-
benefactores de l’església del monestir de Vallsanta, en 
tota la seva complexitat espaial en llurs capelles. És per 
tant, la capella dels Josa, un testimoni documental de pri- 

172   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. 75.

Sembla ser que el primer castlà que adopta les armes heràldiques 
pròpies dels Guimerà fou Gispert, documentat l’any 1212170 
[possiblement nét del castlà Bernat d’Oluja, de 1165].

Per tant, la capella de l’esquerra —número-2—, mirant des de 
l’òptica dels fidels,  podria considerar-se de privilegi, atès que 
aquesta correspon a una branca que s’escindeix del tronc inicial, 
dels Alemany de Guimerà: creant-se la novella nissaga dels 
Guimerà, senyors de Ciutadilla. Aquest rol de poder feudal i de 
vassallatge queda lligat amb la cessió de les armes heràldiques 
(tres franges) i del nom —vinculant— de Guimerà que marca la 
dependència; i amb el casament que estreny els lligams de les 
dues branques, a nivell parentiu i a nivell territorial, reforçant el 
vincle de dependència. 
En aquest cas, l’atribució de la capella als Guimerà és segura, 
atès que és conserva l’escut d’armes en el gran blasó frontal de 
la capella i, sobretot, en els escuts que figuren en l’arrencada de 
les nervadures dels arcs de diafragma (foto 27). El rol de prestigi 
i de parentesc d’aquesta nissaga amb els nobles Alemany queda 
documentada a través del versemblant casament entre Guillem 
de Guimerà i Agnès d’Alemany,171  la futura abadessa de Vallsanta. 
Relació que també queda perfectament demostrada en els blasons 
presents a l’arrencada de la nervadura de la volta de creueria de 
l’absis poligonal, corresponent a la capella núm. 2. És més, a raó de 
l’exposat fins ara, destaquem que en les mencionades nervadures 
de la volta de creueria de les capelles centrals de l’absis —números 
2, 3 i 4— sempre és relacionen tres escuts heràldics: els Alemany, els 
Boixadors i els Guimerà (foto 28).    
Aquesta relació també queda demostrada en les mènsules de 
l’església gòtica de Sant Miquel de Ciutadilla, bastida entre finals 
del segle XIII i primeries del Segle XIV, a través de les armes 
dels Guimerà —de Ciutadilla— i de les armes dels Alemany —de 

170   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la parròquia i el poble. Pàg. 20
171   Fins ara hi ha hagut una confusió continuada a l’hora d’atribuir a l’aba-
dessa Agnès de Guimerà a la casa dels senyors de Ciutadilla. Ningú no se n’ha 
adonat que si Agnès de Guimerà [Ciutadilla] es casà amb Guillem de Guimerà, 
senyor de Ciutadilla, per lògica ha de ser filla d’una nissaga diferent. La lògica 
ens diu, també, que Agnès és filla del Senyor de Guimerà, Guerau Alemany 
de Cervelló. 
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mera magnitud que ens permet llegir una part de la història 
de Santa Maria de Vallsanta.     
Es fa evident, també, que aquests petits blasons són 
compostos i es relacionen en nombre de tres per mènsula, 
amb el qual conformen un missatge vinculant amb les altres 
nissagues protectores: sobre l’escut gran —molt desgastat—
dels Alemany —al costat de la seva capella (número 3)—, 
s’hi representa, en la mènsula de l’arrencada de la volta de 
creueria de l’absis, un blasó dels Guimerà, al centre un dels 
Alemany i un blasó dels Boixadors; sobre l’escut gran dels 
Boixadors —al costat de la seva capella (número 4)— en la 
mènsula de l’arrencada de la nervadura de la volta hi trobem 
un blasó dels Guimerà, un blasó dels Josa al centre i un blasó 
dels Alemany; sobre l’escut gran —molt esborrat— dels 
Guimerà —al costat de la seva capella (número 2)—, en la 
mènsula de l’arrencada de la nervadura de l’absis, hi trobem 
dos escuts dels Alemany, un al centre, i un dels Guimerà; 
sobre l’escut gran dels Josa —al costat de la seva capella 
(número 5)— hi trobem una mènsula amb la decoració típica 
de l’època en l’arrencada de la volta de creueria de l’absis, 
sense cap tipus d’heràldica associada; finalment queda la 
capella de l’absis número 1, de la qual no en queda cap 
testimoni vinculant, a causa del seu enderroc: el gran escut 
es il·legible, i la mènsula i l’arrencada de la nervadura de 
la volta de l’absis estan desapareguts —espoliats?—; tot i 
així, per la composició de les altres capelles —sobretot per 
la dels Josa— segurament la mènsula duia a un costat un 
blasó dels Alemany, a l’altre costat un blasó dels Guimerà i al 
centre el blasó vinculant a la nissaga protectora en qüestió. 
A hores d’ara indeterminada. Al final de tota la composició 
hi manca una sisena representació que tancaria el conjunt, 
segurament compost per un gran blasó indeterminat, una 
volta de creueria final de tancament de l’absis amb una 
mènsula en l’arrencada, similar a la de la capella dels Josa, 
típica de l’època i sense càrrega heràldica. 
Sobre l’adscripció d’aquesta capella número 5 a la nissaga 
dels Josa, no hi ha cap dubte, ja que les armes estan 
perfectament conservades en tot el conjunt de la capella. 

En tot cas, el que manca és relacionar quina branca i quin 
personatge d’aquesta nissaga va actuar com a benefactor del 
monestir i llur església. En aquest sentit, ens poden ajudar 
diverses manifestacions funeràries presents al monestir 
de Vallsanta: un sarcòfag rectangular amb les armes dels 
Josa, diverses laudes sepulcrals amb blasons dels Josa i una 
sepultura al fossar exterior, de menor categoria, que també 
presenta el senyal heràldic dels Josa. Aquests documents 
petris en concret ens permeten entendre que la nissaga dels 
Alemany de Cervelló i els Josa estaven emparentades, tal i 
com mostra el registre lapidari de dues abadesses o priores 
del monestir. Amb tot, caldrà afinar quin grau de parentiu 
tenen entre si, i si aquest prové de la branca principal del 
Cervelló, al Bages, o amb la branca secundària del Alemany 
de Cervelló, senyors de la Baronia de Guimerà.   

LA CAPELLA DE L‘EVANGELI —nord—  (número 1) és la 
que té l’atribució més incerta —per no dir errònia—, ja que 
és la que està ensorrada i no conserva cap element heràldic 
clarament atribuït a ella. Ja hem comentat anteriorment 
que no trobem elements de judici favorables a l’atribució 
d’aquesta capella a la nissaga dels Llorach, com proposava 
Mn. Sanç Capdevila i que altres investigadors han seguit, ja 
que no hi ha elements que així ho indiquin. És més, tenim 
a Vallsanta alguns blasons heràldics de la nissaga dels Erill, 
dels Alemany de Bellpuig, dels Castellet i dels Aguiló que 
han estat descontextualitzats, al ser trobats fora del seu 
lloc d’origen dins l’estructura de l’església —traslladats 
de lloc— pel propi enderroc de l’edifici. No tenim clar en 
quin espai religiós s’han de contextualitzar aquests blasons 
deslocalitzats, i tampoc no tenim clar que es pugui atribuir 
la protecció d’aquesta capella als Llorach, per molt que ho 
hagi indicat Mn. Sanç Capdevila.173  Hi ha altres possibilitats 
d’estudi i noves interpretacions a plantejar. 

173  RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà, 1988. Pàgs. 10-11. Extret de les 
notes històriques de mossèn Sanç Capdevila. 

LA CAPELLA GÒTICA DE LA BANDA DE L’EPÍSTOLA —sud— 
(número 2) és la que té l’atribució assegurada, tant per la 
documentació escrita com pels testimonis arqueològics 
i artístics. Com ja hem apuntat en altres apartats, va ser 
feta construir per la sotspriora de Vallsanta, Sibil·la de 

Boixadors, entre 1343-1345. Està construïda seguint la 
disposició testamentària de Bernat de Boixadors, el noble 
sebollit a l’interior de la capella. Quant a la composició 
estructural de la capella gòtica, hem de destacar la volta 
de creueria, més avançada —tipològicament— que les 
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documentació escrita com pels testimonis arqueològics 
i artístics. Com ja hem apuntat en altres apartats, va ser 
feta construir per la sotspriora de Vallsanta, Sibil·la de 

Boixadors, entre 1343-1345. Està construïda seguint la 
disposició testamentària de Bernat de Boixadors, el noble 
sebollit a l’interior de la capella. Quant a la composició 
estructural de la capella gòtica, hem de destacar la volta 
de creueria, més avançada —tipològicament— que les 
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capelles radials de l’absis; cal destacar-ne la magnifica clau 
de volta bellament decorada amb un cavaller militar amb 
la seva carrega heràldica: Boixadors. La clau de volta és 
de major mides i major qualitat que les claus de volta de 
les capelles de l’absis —més primitives. Evidentment, les 
capelles gòtiques tenen major envergadura estructural que 
les situades a l’absis i això, en determina lògicament, una 
diferencia cronològica del moment constructiu d’aquestes 
capelles —ja plenament gòtiques–, respecte de les capelles 
de l’absis —d’un gòtic inicial. Aquestes capelles de mitjan 
segle XIV, situades al centre de l’edifici conformen un 
creuer fals, ja que van modificar l’estructura originaria de la 
planta de l’església. El missatge feudal instal·lat en aquesta 
capella és compon pel conjunt de blasons amb l’heràldica 
dels Boixadors presents en ella: a la clau de volta i al 
sarcòfag amb jacent vinculat a la capella. Ara bé, com que 
es va ensorrar no s’ha conservat in situ les nervadures de la 
volta de creueria i no coneixem la composició dels escuts 
heràldics presents en les mènsules de les arrencades de la 
volta, que a la contra, si tenim en la capella gòtica número 1. 

LA CAPELLA GÒTICA DE LA BANDA DE L’EVANGELI —
nord— (número 1) és la que té una atribució pressuposada 
—no assegurada documentalment— pels testimonis 
arqueològics i artístics associats a la capella. Presenta les 
mateixes característiques que la capella gòtica de la banda 
de l’epístola, al sud de l’edifici. Per tant, cronològicament 
cal situar-la en el moment constructiu de 1343-1345, quan 
es basteix la capella de Bernat de Boixadors. S’ha conservat 
la clau de volta, la qual es va trobar deslocalitzada dins 
l’església, a causa d’un desplaçament anterior a les 
excavacions arqueològiques. Presenta la mateixa finor i 
delicadesa que la clau de volta de la capella de Bernat de 
Boixadors, motiu pel qual pressuposem que fou cisellada 
pel mateix mestre. Les diferències de la capella gòtica del 
sud amb la capella del nord radiquen en la composició 
del missatge feudal que aquí se’ns presenta lligat amb el 
missatge religiós. La clau de volta es presidida per l’Agnus 

Dei —representació de crist— i, al lateral de la volta, hi ha la 
figura de la Marededéu amb el nen i al seus peus; hi apareix 
la figura flexionada d’una abadessa amb bàcul —lògicament 
de Vallsanta— i la figura d’un abat també amb bàcul —
possiblement Bernat de Claravall o l’abat provincial del 
Cister. No hi ha cap escut heràldic en la clau de volta, ja que 
representa el poder espiritual. 
En canvi, en aquesta capella gòtica de la banda de l’evangeli, 
al nord, sí que tenim intacta la composició estructural de les 
arrencades de les nervadures de la volta de creueria amb 
les corresponents mènsules, decorades profusament amb 
escuts heràldics de la nissaga dels Alemany de Guimerà, 
amb la característica ala plomada. Per tant, materialment 
podem adscriure el patrocini d’aquesta capella gòtica de 
Vallsanta a l’abadessa Berenguera d’Alemany [1337-1349] i 
al testament de Guerau Alemany de 1304. 

ANÀLISI FINAL SOBRE LES CAPELLES DE SANTA MARIA 
DE VALLSANTA
Existeix una església romànica anterior, a l’actual Santa 
Maria de Vallsanta?
Aquesta és una qüestió molt important, a l’hora de gestionar 
bé la història de l’església del monestir de Vallsanta, atès 
que s’ha volgut plantejar l’existència de dues esglésies: la 
primera de factura romànica —associada a elements romànics 
reaprofitats—, on fins i tot es vol entreveure un absis circular 
romànic no constatat;174 la segona església de factura gòtica 
—associada a l’absis poligonal i les capelles amb volta de 
creueria— que se li fixa una cronologia d’inici a mitjan del segle 
XIV.175 En base a aquest raonament, s’ha volgut entreveure que 
la fundació de la capellania de Geraldona de Timor, esmentada 
al seu testament de l’any 1279, estaria subjecta a una capella i 
una església romànica anterior. 
Per tant, en base a aquestes dades hauríem de suposar: 
primerament una església romànica activa entre 1237-1246 
174   VILA CARABASA, Josep M. Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010). Pàg. 222.   
175  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. Bar-
celona. 2002.
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capelles radials de l’absis; cal destacar-ne la magnifica clau 
de volta bellament decorada amb un cavaller militar amb 
la seva carrega heràldica: Boixadors. La clau de volta és 
de major mides i major qualitat que les claus de volta de 
les capelles de l’absis —més primitives. Evidentment, les 
capelles gòtiques tenen major envergadura estructural que 
les situades a l’absis i això, en determina lògicament, una 
diferencia cronològica del moment constructiu d’aquestes 
capelles —ja plenament gòtiques–, respecte de les capelles 
de l’absis —d’un gòtic inicial. Aquestes capelles de mitjan 
segle XIV, situades al centre de l’edifici conformen un 
creuer fals, ja que van modificar l’estructura originaria de la 
planta de l’església. El missatge feudal instal·lat en aquesta 
capella és compon pel conjunt de blasons amb l’heràldica 
dels Boixadors presents en ella: a la clau de volta i al 
sarcòfag amb jacent vinculat a la capella. Ara bé, com que 
es va ensorrar no s’ha conservat in situ les nervadures de la 
volta de creueria i no coneixem la composició dels escuts 
heràldics presents en les mènsules de les arrencades de la 
volta, que a la contra, si tenim en la capella gòtica número 1. 

LA CAPELLA GÒTICA DE LA BANDA DE L’EVANGELI —
nord— (número 1) és la que té una atribució pressuposada 
—no assegurada documentalment— pels testimonis 
arqueològics i artístics associats a la capella. Presenta les 
mateixes característiques que la capella gòtica de la banda 
de l’epístola, al sud de l’edifici. Per tant, cronològicament 
cal situar-la en el moment constructiu de 1343-1345, quan 
es basteix la capella de Bernat de Boixadors. S’ha conservat 
la clau de volta, la qual es va trobar deslocalitzada dins 
l’església, a causa d’un desplaçament anterior a les 
excavacions arqueològiques. Presenta la mateixa finor i 
delicadesa que la clau de volta de la capella de Bernat de 
Boixadors, motiu pel qual pressuposem que fou cisellada 
pel mateix mestre. Les diferències de la capella gòtica del 
sud amb la capella del nord radiquen en la composició 
del missatge feudal que aquí se’ns presenta lligat amb el 
missatge religiós. La clau de volta es presidida per l’Agnus 

Dei —representació de crist— i, al lateral de la volta, hi ha la 
figura de la Marededéu amb el nen i al seus peus; hi apareix 
la figura flexionada d’una abadessa amb bàcul —lògicament 
de Vallsanta— i la figura d’un abat també amb bàcul —
possiblement Bernat de Claravall o l’abat provincial del 
Cister. No hi ha cap escut heràldic en la clau de volta, ja que 
representa el poder espiritual. 
En canvi, en aquesta capella gòtica de la banda de l’evangeli, 
al nord, sí que tenim intacta la composició estructural de les 
arrencades de les nervadures de la volta de creueria amb 
les corresponents mènsules, decorades profusament amb 
escuts heràldics de la nissaga dels Alemany de Guimerà, 
amb la característica ala plomada. Per tant, materialment 
podem adscriure el patrocini d’aquesta capella gòtica de 
Vallsanta a l’abadessa Berenguera d’Alemany [1337-1349] i 
al testament de Guerau Alemany de 1304. 

ANÀLISI FINAL SOBRE LES CAPELLES DE SANTA MARIA 
DE VALLSANTA
Existeix una església romànica anterior, a l’actual Santa 
Maria de Vallsanta?
Aquesta és una qüestió molt important, a l’hora de gestionar 
bé la història de l’església del monestir de Vallsanta, atès 
que s’ha volgut plantejar l’existència de dues esglésies: la 
primera de factura romànica —associada a elements romànics 
reaprofitats—, on fins i tot es vol entreveure un absis circular 
romànic no constatat;174 la segona església de factura gòtica 
—associada a l’absis poligonal i les capelles amb volta de 
creueria— que se li fixa una cronologia d’inici a mitjan del segle 
XIV.175 En base a aquest raonament, s’ha volgut entreveure que 
la fundació de la capellania de Geraldona de Timor, esmentada 
al seu testament de l’any 1279, estaria subjecta a una capella i 
una església romànica anterior. 
Per tant, en base a aquestes dades hauríem de suposar: 
primerament una església romànica activa entre 1237-1246 
174   VILA CARABASA, Josep M. Recerca històrica i arqueològica al mo-
nestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010). Pàg. 222.   
175  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. Bar-
celona. 2002.
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—fundació de Vallsanta—; posteriorment, una capellania 
suposadament en actiu, a partir de 1279, i subjecta a 
Geraldona de Timor —és la data del testament—, de 
la qual no sabem quan es va bastir realment; i finalment, 
un suposat enderroc de l’església a primeries del segle 
XIV —ja que es fa l’absis poligonal— i a mitjan segle XIV, 
es basteixen les capelles gòtiques del fals creuer, que és 
l’única fase constructiva realment verificable. No veiem 
clara aquesta dualitat d’esglésies a Vallsanta, perquè, en el 
pla constructiu, representa un esforç enorme de recursos 
econòmics malversats. És a dir, es planteja el bastiment, la 
destrucció i la reconstrucció d’una església en un interval de 
100 anys, aproximadament, el qual ens situaria davant d’una 
obra no amortitzada. En canvi, sí que defensem una sola 
església de transició del romànic al gòtic, com proposava el 
doctor en arquitectura, Josep Mora i Castellà. Per tant, a raó 
del discurs arquitectònic de Josep Mora, creiem que hem de 
defensar que l’estructura de la planta de l’església —amb 
l’absis poligonal i coberta amb arcs diafragmàtics— ja seria 
majorment bastida a mitjan segle XIII. Aquesta concreció 
ens porta a plantejar l’obra de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta en dues fases constructives diferenciables: fase de 
construcció i fase de condicionament de les capelles amb 
fundació de capellanies.
LA FASE DE CONSTRUCCIÓ engloba el bastiment de 
l’estructura de la planta de l’edifici, la qual situem entre 1237-
1246. És la que donà forma a l’església estructuralment, 
amb la pervivència d’elements de tradició romànica: porta, 
orientacions i proporcions tardoromàniques; les quals, a més,  
es combinen amb elements de primeríssima novetat: voltes 
de creueria i finestrals gòtics, que, a més, li donen a l’església 
una magnificència visual en ple segle XIII. Quant al context 
de la volta de creueria —de petites dimensions—, vinculades 
a les capelles absidals de Vallsanta, a la vall del Corb té certs 
paral·lelismes amb les voltes de creueria de la galeria sud del 
claustre de Vallbona de les Monges, datada al segle XII. Però 
sobretot, amb la galeria est del claustre de Vallbona, datada 
al segle XIII, a la qual Piquer li atorga un origen provençal al 

ser introduïdes pels monjos del Cister, a través de Fontfreda i 
Vallbona.176 

LA FASE DE CONDICIONAMENT DE LES CAPELLES 
I FUNDACIÓ DE CAPELLANIES es correspondria a un 
segon moment de bastiment de l’església, on no prima 
la construcció estructural, sinó el condicionament de les 
capelles, les quals s’adornen amb elements litúrgics com 
altars, imatgeria religiosa, robes i la fundació de beneficis 
que n’asseguren l’ús litúrgic de les capelles de l’absis. 
Evidentment, aquesta fase, per la documentació que tenim 
a mans, seria progressiva, essent les nissagues protectores 
—a raó dels escuts heràldics que hi són representats— les 
que anirien dotant les capellanies amb llegats, beneficis i 
altres manifestacions pietoses. 

b) Capellanies de l’esgésia de Santa   
     maria de Vallsanta, segles XIII I XIV
Si anteriorment hem analitzat l’arquitectura i l’heràldica de les 
capelles de Vallsanta, ara cal fer una síntesi de contextualització de 
les capellanies i dels altars de l’església de Santa Maria de Vallsanta. 
Lògicament, tota capella física ha d’estar vinculada a una capellania, 
entesa aquesta com a benefici eclesiàstic que té el clergue 
encarregat d’una capella.177 És probable, per les dimensions socials 
del monestir de la vall del Corb, que les capellanies comptessin 
amb beneficis simples, entesos aquests, com aquells beneficis que 
només comporten la realització d’actes de culte. 

Com hem dit, aquestes capellanies fundades al monestir 
estaven subjectes a una capella —de l’absis o dels fals creuer— 
i a una nissaga protectora, per tant, es pot fer un esforç per 
contextualitzar documents, arquitectura, heràldica i devoció 
familiar. Som conscients, emperò, que l’esforç interpretatiu que 

176   PIQUER JOVER, Josep Joan. Vallbona, guia espiritual i artística. 
Monestir de Santa Maria de Vallbona. 1993. Pàg. 63.
177   BOLÒS MASCLANS, Jordi.  Diccionari de la Catalunya medieval. 
Segles VI-XV. Edicions 62.  Barcelona. 2000. Pàg. 45.  Benefici eclesiàstic: 
ofici eclesiàstic exercit d’una manera vitalícia per una persona que rebia 
les rendes que en depenien. Els beneficis fundats i dotats per un particu-
lar o corporació eren beneficis de patronat, i podien ser simples o dobles.  

volem fer tindrà mancances, però, també és cert que fins ara ningú 
no s’ha atrevit a fer-lo. Mossèn Sanç Capdevila, arxiver de l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona, va ser el primer que recollir les 
dades documentals sobre Vallsanta, al primer quart del segle XX.
A ell devem, doncs, les primeres notes sobre les fundacions 
de capellanies al monestir del Corb, especificant que les 
capelles de l’església —entre mitjan del segle XIII i el segle 
XIV— eren dedicades a Santa Maria de Mercè, a Santa 
Agnès, a Sant Martí, a Sant Bernat i a Sant Honorat o Sant 
Miquel.178 Suposem que cadascuna estava dotada d’una 
assignació per la sustentació d’un sacerdot, per tal que 
hi celebrés els rituals religiosos demanats pels fundadors. 
Tot i que advertim que les capelles podien ser obrades 
estructuralment a mitjan del segle XIII, les capellanies i 
fundacions es varen instaurar progressivament, entre finals 
del segle XIII i inici del XIV. 
Lògicament, les novelles capelles gòtiques obrades, entre 
1343 i 1345, també foren dotades de beneficis —com 
a obres pietoses— per les nissagues vinculades amb la 
família promotora de Vallsanta: els Alemany. Entre les 
inversemblances de context, entre capelles i capellanies, 
tenim documentat el benefici de Geraldona de Timor, dotat 
en el seu testament de 1279, i no tenim la certesa de saber 
quina capella  podia haver rebut aquest benefici.

LA CAPELLANIA DE SANTA AGNÈS. És possible que 
aquest benefici estés dotat per la senyoria dels Alemany de 
Guimerà, com a nissaga promotora de l’obra monacal. Tot 
i així, som prudents en aquesta afirmació, atès que Josep 
Joan Piquer va escriure que la “capella” de Santa Agnès, 
a Vallsanta, era construïda per manament de Geraldona de 
Timor, en base al seu testament de 16 de juny de 1279. 
Esmenta que les notes que publicà són còpies del document 
original, on no es cità el lloc de procedència. Tenim certs 
dubtes en donar per vàlida aquesta afirmació, atès que hi ha 
un possible lligam antroponímic, entre Santa Agnès i Agnès 
de Guimerà [Alemany] —primera abadessa de Vallsanta el 
178   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit.  Guimerà, 1988. Pàgs. 26-27.  

1246— que és anterior a la fundació de la capellania, en 
1279. A més, hi hem de relacionar el context simbòlic, ja 
que segons la Passio Sanctae Agnetis —del segle V— va 
ser degollada com un anyell, símbol de la puresa. Un animal 
amb la mateixa arrel semàntica que Agnès: anyell en llatí 
és “agnus”, nom simbòlic derivat de l’adjectiu grec ἁγνή 
(hagnē), que vol dir “casta, pura, sagrada”. Des de l’Edat 
Mitjana Santa Agnès, s’ha representat amb un corder, 
símbol de la seva virginal innocència. En aquest sentit 
voldríem recordar que en els arcosolis exteriors de l’església 
parroquial de Guimerà hi ha gravats dos blasons en baix 
relleu: un amb l’escut dels Aguiló i l’altre amb un Anyell 
gravat (possiblement el símbol parlant de Santa Agnès). Per 
tant, entenem que Santa Agnès té una certa relació amb els 
Alemany de Guimerà, essent aquesta anterior a la fundació 
de la capellania de Geraldona de Timor.
A més a més, hem descobert que la primera abadessa de 
Vallsanta, Agnès de Guimerà [1246-1261] era filla del senyor 
de Guimerà i, per tant, el seu símbol heràldic era l’ala 
plomada dels Alemany. No era filla del senyor de Ciutadilla, 
simplement, estava casada amb Guillem de Guimerà, 
senyor de Ciutadilla.179. Per tant, l’advocació a Santa Agnès 
podria estar vinculada a l’antropònim familiar dels Alemany, 
present en la pròpia “Agnès” de Guimerà. En base a aquests 
raonament, la capellania de Santa Agnès podria estar situada 
físicament en la capella central de l’absis (núm.3), en la qual 
s’hi localitzen els blasons dels nobles Alemany de Guimerà, 
fundadors de Vallsanta.  

LA CAPELLANIA DE SANT MIQUEL. També es fa evident 
que aquest benefici podria estar dotat per la nissaga dels 
Guimerà, senyors de Ciutadilla. Volem ser prudents, també, 
en aquesta afirmació, encara que el document de procura 
de l’any 1246 —moment fundacional— del monestir de 
Vallsanta, aquest és signat i ratificat pel presbiteri de 
l’església de “Sant Miquel” de Ciutadilla.180

179   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell... Pàg. 52
180   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit. Guimerà, 1988. Pàg. 8.  
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—fundació de Vallsanta—; posteriorment, una capellania 
suposadament en actiu, a partir de 1279, i subjecta a 
Geraldona de Timor —és la data del testament—, de 
la qual no sabem quan es va bastir realment; i finalment, 
un suposat enderroc de l’església a primeries del segle 
XIV —ja que es fa l’absis poligonal— i a mitjan segle XIV, 
es basteixen les capelles gòtiques del fals creuer, que és 
l’única fase constructiva realment verificable. No veiem 
clara aquesta dualitat d’esglésies a Vallsanta, perquè, en el 
pla constructiu, representa un esforç enorme de recursos 
econòmics malversats. És a dir, es planteja el bastiment, la 
destrucció i la reconstrucció d’una església en un interval de 
100 anys, aproximadament, el qual ens situaria davant d’una 
obra no amortitzada. En canvi, sí que defensem una sola 
església de transició del romànic al gòtic, com proposava el 
doctor en arquitectura, Josep Mora i Castellà. Per tant, a raó 
del discurs arquitectònic de Josep Mora, creiem que hem de 
defensar que l’estructura de la planta de l’església —amb 
l’absis poligonal i coberta amb arcs diafragmàtics— ja seria 
majorment bastida a mitjan segle XIII. Aquesta concreció 
ens porta a plantejar l’obra de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta en dues fases constructives diferenciables: fase de 
construcció i fase de condicionament de les capelles amb 
fundació de capellanies.
LA FASE DE CONSTRUCCIÓ engloba el bastiment de 
l’estructura de la planta de l’edifici, la qual situem entre 1237-
1246. És la que donà forma a l’església estructuralment, 
amb la pervivència d’elements de tradició romànica: porta, 
orientacions i proporcions tardoromàniques; les quals, a més,  
es combinen amb elements de primeríssima novetat: voltes 
de creueria i finestrals gòtics, que, a més, li donen a l’església 
una magnificència visual en ple segle XIII. Quant al context 
de la volta de creueria —de petites dimensions—, vinculades 
a les capelles absidals de Vallsanta, a la vall del Corb té certs 
paral·lelismes amb les voltes de creueria de la galeria sud del 
claustre de Vallbona de les Monges, datada al segle XII. Però 
sobretot, amb la galeria est del claustre de Vallbona, datada 
al segle XIII, a la qual Piquer li atorga un origen provençal al 

ser introduïdes pels monjos del Cister, a través de Fontfreda i 
Vallbona.176 

LA FASE DE CONDICIONAMENT DE LES CAPELLES 
I FUNDACIÓ DE CAPELLANIES es correspondria a un 
segon moment de bastiment de l’església, on no prima 
la construcció estructural, sinó el condicionament de les 
capelles, les quals s’adornen amb elements litúrgics com 
altars, imatgeria religiosa, robes i la fundació de beneficis 
que n’asseguren l’ús litúrgic de les capelles de l’absis. 
Evidentment, aquesta fase, per la documentació que tenim 
a mans, seria progressiva, essent les nissagues protectores 
—a raó dels escuts heràldics que hi són representats— les 
que anirien dotant les capellanies amb llegats, beneficis i 
altres manifestacions pietoses. 

b) Capellanies de l’esgésia de Santa   
     maria de Vallsanta, segles XIII I XIV
Si anteriorment hem analitzat l’arquitectura i l’heràldica de les 
capelles de Vallsanta, ara cal fer una síntesi de contextualització de 
les capellanies i dels altars de l’església de Santa Maria de Vallsanta. 
Lògicament, tota capella física ha d’estar vinculada a una capellania, 
entesa aquesta com a benefici eclesiàstic que té el clergue 
encarregat d’una capella.177 És probable, per les dimensions socials 
del monestir de la vall del Corb, que les capellanies comptessin 
amb beneficis simples, entesos aquests, com aquells beneficis que 
només comporten la realització d’actes de culte. 

Com hem dit, aquestes capellanies fundades al monestir 
estaven subjectes a una capella —de l’absis o dels fals creuer— 
i a una nissaga protectora, per tant, es pot fer un esforç per 
contextualitzar documents, arquitectura, heràldica i devoció 
familiar. Som conscients, emperò, que l’esforç interpretatiu que 

176   PIQUER JOVER, Josep Joan. Vallbona, guia espiritual i artística. 
Monestir de Santa Maria de Vallbona. 1993. Pàg. 63.
177   BOLÒS MASCLANS, Jordi.  Diccionari de la Catalunya medieval. 
Segles VI-XV. Edicions 62.  Barcelona. 2000. Pàg. 45.  Benefici eclesiàstic: 
ofici eclesiàstic exercit d’una manera vitalícia per una persona que rebia 
les rendes que en depenien. Els beneficis fundats i dotats per un particu-
lar o corporació eren beneficis de patronat, i podien ser simples o dobles.  

volem fer tindrà mancances, però, també és cert que fins ara ningú 
no s’ha atrevit a fer-lo. Mossèn Sanç Capdevila, arxiver de l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona, va ser el primer que recollir les 
dades documentals sobre Vallsanta, al primer quart del segle XX.
A ell devem, doncs, les primeres notes sobre les fundacions 
de capellanies al monestir del Corb, especificant que les 
capelles de l’església —entre mitjan del segle XIII i el segle 
XIV— eren dedicades a Santa Maria de Mercè, a Santa 
Agnès, a Sant Martí, a Sant Bernat i a Sant Honorat o Sant 
Miquel.178 Suposem que cadascuna estava dotada d’una 
assignació per la sustentació d’un sacerdot, per tal que 
hi celebrés els rituals religiosos demanats pels fundadors. 
Tot i que advertim que les capelles podien ser obrades 
estructuralment a mitjan del segle XIII, les capellanies i 
fundacions es varen instaurar progressivament, entre finals 
del segle XIII i inici del XIV. 
Lògicament, les novelles capelles gòtiques obrades, entre 
1343 i 1345, també foren dotades de beneficis —com 
a obres pietoses— per les nissagues vinculades amb la 
família promotora de Vallsanta: els Alemany. Entre les 
inversemblances de context, entre capelles i capellanies, 
tenim documentat el benefici de Geraldona de Timor, dotat 
en el seu testament de 1279, i no tenim la certesa de saber 
quina capella  podia haver rebut aquest benefici.

LA CAPELLANIA DE SANTA AGNÈS. És possible que 
aquest benefici estés dotat per la senyoria dels Alemany de 
Guimerà, com a nissaga promotora de l’obra monacal. Tot 
i així, som prudents en aquesta afirmació, atès que Josep 
Joan Piquer va escriure que la “capella” de Santa Agnès, 
a Vallsanta, era construïda per manament de Geraldona de 
Timor, en base al seu testament de 16 de juny de 1279. 
Esmenta que les notes que publicà són còpies del document 
original, on no es cità el lloc de procedència. Tenim certs 
dubtes en donar per vàlida aquesta afirmació, atès que hi ha 
un possible lligam antroponímic, entre Santa Agnès i Agnès 
de Guimerà [Alemany] —primera abadessa de Vallsanta el 
178   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit.  Guimerà, 1988. Pàgs. 26-27.  

1246— que és anterior a la fundació de la capellania, en 
1279. A més, hi hem de relacionar el context simbòlic, ja 
que segons la Passio Sanctae Agnetis —del segle V— va 
ser degollada com un anyell, símbol de la puresa. Un animal 
amb la mateixa arrel semàntica que Agnès: anyell en llatí 
és “agnus”, nom simbòlic derivat de l’adjectiu grec ἁγνή 
(hagnē), que vol dir “casta, pura, sagrada”. Des de l’Edat 
Mitjana Santa Agnès, s’ha representat amb un corder, 
símbol de la seva virginal innocència. En aquest sentit 
voldríem recordar que en els arcosolis exteriors de l’església 
parroquial de Guimerà hi ha gravats dos blasons en baix 
relleu: un amb l’escut dels Aguiló i l’altre amb un Anyell 
gravat (possiblement el símbol parlant de Santa Agnès). Per 
tant, entenem que Santa Agnès té una certa relació amb els 
Alemany de Guimerà, essent aquesta anterior a la fundació 
de la capellania de Geraldona de Timor.
A més a més, hem descobert que la primera abadessa de 
Vallsanta, Agnès de Guimerà [1246-1261] era filla del senyor 
de Guimerà i, per tant, el seu símbol heràldic era l’ala 
plomada dels Alemany. No era filla del senyor de Ciutadilla, 
simplement, estava casada amb Guillem de Guimerà, 
senyor de Ciutadilla.179. Per tant, l’advocació a Santa Agnès 
podria estar vinculada a l’antropònim familiar dels Alemany, 
present en la pròpia “Agnès” de Guimerà. En base a aquests 
raonament, la capellania de Santa Agnès podria estar situada 
físicament en la capella central de l’absis (núm.3), en la qual 
s’hi localitzen els blasons dels nobles Alemany de Guimerà, 
fundadors de Vallsanta.  

LA CAPELLANIA DE SANT MIQUEL. També es fa evident 
que aquest benefici podria estar dotat per la nissaga dels 
Guimerà, senyors de Ciutadilla. Volem ser prudents, també, 
en aquesta afirmació, encara que el document de procura 
de l’any 1246 —moment fundacional— del monestir de 
Vallsanta, aquest és signat i ratificat pel presbiteri de 
l’església de “Sant Miquel” de Ciutadilla.180

179   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell... Pàg. 52
180   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta, op. cit. Guimerà, 1988. Pàg. 8.  
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Per lògica contextual, la capellania de Sant Miquel de 
Vallsanta s’hauria de focalitzar en la capella de l’absis (núm. 
2) —al nord— on es localitzen els blasons de la nissaga 
dels Guimerà [Ciutadilla]. Probablement, aquí ens trobem 
davant d’una translació de culte de Ciutadilla a Vallsanta, 
de la mà d’Agnès de Guimerà, en aquells moments muller 
de Guillem de Guimerà, senyor de Ciutadilla. Com diu la 
historiadora, Montserrat Vime, Agnès deuria pensar que 
al convent de Vallsanta hi podria aportar més que a la 
família, en certa manera, intuït pel fet que en el testament 
de Guillem de Guimerà, senyor de Ciutadilla, fet a Santes 
Creus el 15 d’octubre de 1239, deixà la cura i tutela dels 
seus fills, Guillem i Bernat, als marmessors.181

L’any 1388, Tomasa de Guimerà [de Ciutadilla], vídua del 
noble Ramon Roger d’Ortal, deixa 20.000 sous retribuïts a 400 
sous anuals [de benefici] per a la fundació d’una capellania 
[Sant Honorat] en l’altar o capella de Sant Miquel, feta per sa 
mare, Isabel de Guimerà [Boixadors] i documentada el 1346. 
Testament en el qual Tomasa especifica que és germana de 
Gispert de Guimerà, senyor de Ciutadilla.182 
No tenim dades sobre l’altar de Sant Miquel, però sí que 
volem advertir que a la façana de l’Ajuntament de Ciutadilla, 
dins una fornícula, hi ha una escultura en pedra de Sant 
Miquel que per les característiques i estil, es podria adscriure 
al segle XIII. És possible que, originàriament, hagués estat 
ubicat a la capella de Sant Miquel de Vallsanta o a l’església 
de Ciutadilla.  D’una part, tenim constància d’un benefici de 
Sant Miquel fundat a la parròquia de Ciutadilla, l’any 1326, 
per Sibil·la de Bages, muller de Pere de Bages.183  D’una 
altra part, tenim constància de l’existència d’aquesta imatge 
de Sant Miquel posada en una fornícula damunt el portal 
del carrer Sant Miquel, quan aquest tancava la muralla en 
l’ampliació urbanística del segle XVI o XVII. La imatge va 
restar en aquest portal fins a la Guerra Civil del 1936. 

181   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la 
parròquia i el poble. Pàg. 21.
182   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir... Pàg. 27.  
183   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la 
parròquia i el poble. Pàg. 77.

És possible que la imatge s’hagués retirat del culte a l’església 
parroquial i se li hagués donat aquest nou emplaçament 
—dubtós—; però també és factible que en el moment 
d’abandonament del monestir de Vallsanta, en el segle 
XVI, els senyors de Ciutadilla, com a senyors del monestir 
i com protectors de la capella i capellania de Sant Miquel, 
haguessin retirat la imatge de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta i li haguessin donat aquest nou emplaçament en la 
fornícula del portal de Sant Miquel de Ciutadilla. 

LA CAPELLANIA DE SANT MARTÍ. No tenim cap indici del 
seu context, només la citació de l’historiador eclesiàstic Sanç 
Capdevila, i tampoc no tenim cap indici sobre la capella física 
on situar el benefici. Ara bé, hem explorat, amb èxit relatiu, la 
possibilitat que la fundació de la capellania de Sant Martí pogués 
estar relacionada amb les nissagues conqueridores del territori i 
grans cavallers de la marca: els Cervelló. Context que relaciona 
l’expansió del culte a Sant Martí, en la seva primera etapa, 
amb l’expansió militar a les marques, promogudes per guerrers 
acèrrims milites que veuen en Sant Martí l’estendard del “sant 
campió” en la seva expressió: debellator gentium barbararum. 
Com deia Moreu-Rey, Sant Martí voldrà emular el patrocini 
de Sant Miquel sobre la noblesa i els exèrcits; i la rivalitat 
d’ambdós cultes acabarà amb la victòria de l’arcàngel.184 Tot 
i que a Vallsanta, sembla ser que el vencedor va ser Sant 
Miquel, com a patró de la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla, 
mentre que pressuposem que Sant Martí devia comptar 
inicialment amb el patronatge de la nissaga dels Cervelló 
del Bagés —casa mare. A tal efecte, cal tenir present que en 
l’àmbit funerari de Vallsanta existeix una relació provada de la 
casa Cervelló —mare— amb la casa dels Josa. Possiblement, 
doncs, es pogués situar aquesta fundació en la capella absidal 
(núm. 5), on llueixen els blasons dels Josa.
El culte a Sant Martí a l’església de Santa Maria de Vallsanta, es degué 
extingir o decaure amb la desconnexió de la branca dels Cervelló 
amb Guimerà, i la posterior desaparició a mitjan del segle XIV. 

184    MOREU-REY, Enric.  Un sant cavaller: Sant Martí de Tours, l’espasa 
de Sant Martí.  Quaderns Crema. Pàg. 668.

Tot i que és possible, pressuposar un segon impuls de la 
capellania —o el manteniment d’aquesta— a mans de Guillem 
de Montornés, castlà de Guimerà i la seva muller Sança, a raó 
d’un censal o benifet sota la advocació de Sant Martí “[...] 
in ecclesia monasterii Vallisancte per Gm. de Muntomerio 
et Sanciam eius uxorem, castlanum loci de Guimerano 
constructe [...]”.185 Però no en dóna la data i ens fa recelar la 
lectura del document amb el terme: constructe —de construït 
per ell o ja construït— al no disposar de més dades. Amb tot, 
és interessant aquesta dualitat present, entre Sant Martí i Sant 
Miquel, possiblement expressada a Vallsanta en la dualitat 
inicial alhora de bastir el monestir i llur església: els Cervelló 
amb Sant Martí —els Guimerà amb Sant Miquel; i amb la 
desaparició dels Alemany de Cervelló, al cap de la Baronia de 
Guimerà, qui agafa el rol de protector de Sant Martí n’és el 
propi castlà de la vila de Guimerà: Guillem de Montornès. Una 
connexió que segueix en el temps en l’estela familiar, amb el 
benifet del seu fill, Romeu de Montornés, a mans de la seva 
esposa Mateua (vegeu Sant Honorat). 

LA CAPELLANIA DE SANT BERNAT. Es fa evident que 
aquest benefici tant podria estar vinculat a la nissaga 
dels Guimerà de Ciutadilla com també a la nissaga dels 
Boixadors. Hem de ser curosos en aquesta afirmació, 
encara que està perfectament documentada la nissaga dels 
Boixadors, en els moments finals del monestir de la Bovera 
—abans del trasllat a Vallsanta— i formant part del tronc 
familiar dels Alemany de Guimerà, als volts de 1200.186  
Deduïm que en les capelles de l’absis de Santa Maria de 
Vallsanta s’hi podria haver instaurat, inicialment, un benefici 
a Sant Bernat —recordem que és el gran impulsor de l’orde 
del Cister. Es fa evident, també, que l’antropònim “Bernat” 
és molt habitual entre la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla: 
Bernat d’Oluja 1165; Bernat de Guimerà 1267; Bernat de 
Guimerà 1323, fins a d’inflexió de Gispert de Guimerà i 
Isabel de Boixadors, que trobem casats el 1346.187 
185   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent...  Pàg. 46.
186   Arbre genealògic dels Boixadors. Enciclòpedia.cat
187   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell... Pàg.52.

Antropònim que s’estén, ara, en la nissaga dels Boixadors: 
Bernat, veguer de Cervera, 1311-1318; Bernat, 1340; Bernat, 
1343; Bernat l’Almirall, 1348; Bernat senyor de Savallà, 
1408. L’antroponímia ens fa veure una primera devoció a 
Vallsanta, possiblement vinculada amb els Guimerà de 
Ciutadilla, que arribà a un punt d’inflexió amb la figura 
d’Isabel de Boixadors, muller del senyor de Ciutadilla, als 
volts de 1346. Mentre que deduïm un segon moment de 
devoció fervorosa potenciada per la casa Boixadors; tan 
aviat induïda pel record del moment fundacional, amb unes 
primeres abadesses a la Bovera, de la família Boixadors; tant 
aviat potenciat per la connexió familiar entre els Guimerà 
i els Boixadors, tant per la implicació directa de Sibil·la 
de Boixadors, en la fundació d’una capellania a Vallsanta 
vinculada a Sant Bernat, a mitjan segle XIV.  
Les evidències ens porten a plantejar que l’emplaçament 
de la capellania de Sant Bernat va canviar en el transcurs 
del temps. Inicialment podria haver estat un benefici menor 
situat a la capella dels Guimerà de Ciutadilla (núm. 2); 
traslladant-se, posteriorment, a la nova capella gòtica de 
1345, on s’hi instaurà el benefici de Sant Bernat, obra pietosa 
d’àmbit funerari de Bernat de Boixadors (capella gòtica 
núm. 2). El benefici fou instaurat entre 1343-1344 i en dóna 
fe el document de pressa de possessió: Jaume Busquets, 
Vicari de Guimerà, per manament del Sr. Arquebisbe, dóna 
possessió d’una capellania instituïda a l’església de Vallsanta 
per Bernat de Boixadors, sots la invocació de Sant Bernat 
abat, a Berenguer Cardós, eclesiàstic de Guimerà. El dret de 
presentació recau en el fill del fundador, també anomenat 
Bernat de Boixadors [13 de novembre de 1343].188 
Quant a les obres d’aquesta capella i l’altar, vinculat als 
Boixadors, sota la invocació de Sant Bernat abat, recau el 
compromís de l’obra constructora en Sibil·la de Boixadors, 
sotspriora de Vallsanta. Ho reafirma el document d’obres 
de la capella, entre 1343 i 1344: A Çaveyla, mestre d’obres 
—magistro lapiciis— de Guimerà, declara haver rebut de Sibil·la 
de Boixadors, sotspriora de Vallsanta l’encàrrec de construir 

188   PIQUER JOVER, Josep J.  Nova informació de Vallsanta... Pàg. 44. 
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Per lògica contextual, la capellania de Sant Miquel de 
Vallsanta s’hauria de focalitzar en la capella de l’absis (núm. 
2) —al nord— on es localitzen els blasons de la nissaga 
dels Guimerà [Ciutadilla]. Probablement, aquí ens trobem 
davant d’una translació de culte de Ciutadilla a Vallsanta, 
de la mà d’Agnès de Guimerà, en aquells moments muller 
de Guillem de Guimerà, senyor de Ciutadilla. Com diu la 
historiadora, Montserrat Vime, Agnès deuria pensar que 
al convent de Vallsanta hi podria aportar més que a la 
família, en certa manera, intuït pel fet que en el testament 
de Guillem de Guimerà, senyor de Ciutadilla, fet a Santes 
Creus el 15 d’octubre de 1239, deixà la cura i tutela dels 
seus fills, Guillem i Bernat, als marmessors.181

L’any 1388, Tomasa de Guimerà [de Ciutadilla], vídua del 
noble Ramon Roger d’Ortal, deixa 20.000 sous retribuïts a 400 
sous anuals [de benefici] per a la fundació d’una capellania 
[Sant Honorat] en l’altar o capella de Sant Miquel, feta per sa 
mare, Isabel de Guimerà [Boixadors] i documentada el 1346. 
Testament en el qual Tomasa especifica que és germana de 
Gispert de Guimerà, senyor de Ciutadilla.182 
No tenim dades sobre l’altar de Sant Miquel, però sí que 
volem advertir que a la façana de l’Ajuntament de Ciutadilla, 
dins una fornícula, hi ha una escultura en pedra de Sant 
Miquel que per les característiques i estil, es podria adscriure 
al segle XIII. És possible que, originàriament, hagués estat 
ubicat a la capella de Sant Miquel de Vallsanta o a l’església 
de Ciutadilla.  D’una part, tenim constància d’un benefici de 
Sant Miquel fundat a la parròquia de Ciutadilla, l’any 1326, 
per Sibil·la de Bages, muller de Pere de Bages.183  D’una 
altra part, tenim constància de l’existència d’aquesta imatge 
de Sant Miquel posada en una fornícula damunt el portal 
del carrer Sant Miquel, quan aquest tancava la muralla en 
l’ampliació urbanística del segle XVI o XVII. La imatge va 
restar en aquest portal fins a la Guerra Civil del 1936. 

181   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la 
parròquia i el poble. Pàg. 21.
182   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir... Pàg. 27.  
183   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la 
parròquia i el poble. Pàg. 77.

És possible que la imatge s’hagués retirat del culte a l’església 
parroquial i se li hagués donat aquest nou emplaçament 
—dubtós—; però també és factible que en el moment 
d’abandonament del monestir de Vallsanta, en el segle 
XVI, els senyors de Ciutadilla, com a senyors del monestir 
i com protectors de la capella i capellania de Sant Miquel, 
haguessin retirat la imatge de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta i li haguessin donat aquest nou emplaçament en la 
fornícula del portal de Sant Miquel de Ciutadilla. 

LA CAPELLANIA DE SANT MARTÍ. No tenim cap indici del 
seu context, només la citació de l’historiador eclesiàstic Sanç 
Capdevila, i tampoc no tenim cap indici sobre la capella física 
on situar el benefici. Ara bé, hem explorat, amb èxit relatiu, la 
possibilitat que la fundació de la capellania de Sant Martí pogués 
estar relacionada amb les nissagues conqueridores del territori i 
grans cavallers de la marca: els Cervelló. Context que relaciona 
l’expansió del culte a Sant Martí, en la seva primera etapa, 
amb l’expansió militar a les marques, promogudes per guerrers 
acèrrims milites que veuen en Sant Martí l’estendard del “sant 
campió” en la seva expressió: debellator gentium barbararum. 
Com deia Moreu-Rey, Sant Martí voldrà emular el patrocini 
de Sant Miquel sobre la noblesa i els exèrcits; i la rivalitat 
d’ambdós cultes acabarà amb la victòria de l’arcàngel.184 Tot 
i que a Vallsanta, sembla ser que el vencedor va ser Sant 
Miquel, com a patró de la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla, 
mentre que pressuposem que Sant Martí devia comptar 
inicialment amb el patronatge de la nissaga dels Cervelló 
del Bagés —casa mare. A tal efecte, cal tenir present que en 
l’àmbit funerari de Vallsanta existeix una relació provada de la 
casa Cervelló —mare— amb la casa dels Josa. Possiblement, 
doncs, es pogués situar aquesta fundació en la capella absidal 
(núm. 5), on llueixen els blasons dels Josa.
El culte a Sant Martí a l’església de Santa Maria de Vallsanta, es degué 
extingir o decaure amb la desconnexió de la branca dels Cervelló 
amb Guimerà, i la posterior desaparició a mitjan del segle XIV. 

184    MOREU-REY, Enric.  Un sant cavaller: Sant Martí de Tours, l’espasa 
de Sant Martí.  Quaderns Crema. Pàg. 668.

Tot i que és possible, pressuposar un segon impuls de la 
capellania —o el manteniment d’aquesta— a mans de Guillem 
de Montornés, castlà de Guimerà i la seva muller Sança, a raó 
d’un censal o benifet sota la advocació de Sant Martí “[...] 
in ecclesia monasterii Vallisancte per Gm. de Muntomerio 
et Sanciam eius uxorem, castlanum loci de Guimerano 
constructe [...]”.185 Però no en dóna la data i ens fa recelar la 
lectura del document amb el terme: constructe —de construït 
per ell o ja construït— al no disposar de més dades. Amb tot, 
és interessant aquesta dualitat present, entre Sant Martí i Sant 
Miquel, possiblement expressada a Vallsanta en la dualitat 
inicial alhora de bastir el monestir i llur església: els Cervelló 
amb Sant Martí —els Guimerà amb Sant Miquel; i amb la 
desaparició dels Alemany de Cervelló, al cap de la Baronia de 
Guimerà, qui agafa el rol de protector de Sant Martí n’és el 
propi castlà de la vila de Guimerà: Guillem de Montornès. Una 
connexió que segueix en el temps en l’estela familiar, amb el 
benifet del seu fill, Romeu de Montornés, a mans de la seva 
esposa Mateua (vegeu Sant Honorat). 

LA CAPELLANIA DE SANT BERNAT. Es fa evident que 
aquest benefici tant podria estar vinculat a la nissaga 
dels Guimerà de Ciutadilla com també a la nissaga dels 
Boixadors. Hem de ser curosos en aquesta afirmació, 
encara que està perfectament documentada la nissaga dels 
Boixadors, en els moments finals del monestir de la Bovera 
—abans del trasllat a Vallsanta— i formant part del tronc 
familiar dels Alemany de Guimerà, als volts de 1200.186  
Deduïm que en les capelles de l’absis de Santa Maria de 
Vallsanta s’hi podria haver instaurat, inicialment, un benefici 
a Sant Bernat —recordem que és el gran impulsor de l’orde 
del Cister. Es fa evident, també, que l’antropònim “Bernat” 
és molt habitual entre la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla: 
Bernat d’Oluja 1165; Bernat de Guimerà 1267; Bernat de 
Guimerà 1323, fins a d’inflexió de Gispert de Guimerà i 
Isabel de Boixadors, que trobem casats el 1346.187 
185   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent...  Pàg. 46.
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Antropònim que s’estén, ara, en la nissaga dels Boixadors: 
Bernat, veguer de Cervera, 1311-1318; Bernat, 1340; Bernat, 
1343; Bernat l’Almirall, 1348; Bernat senyor de Savallà, 
1408. L’antroponímia ens fa veure una primera devoció a 
Vallsanta, possiblement vinculada amb els Guimerà de 
Ciutadilla, que arribà a un punt d’inflexió amb la figura 
d’Isabel de Boixadors, muller del senyor de Ciutadilla, als 
volts de 1346. Mentre que deduïm un segon moment de 
devoció fervorosa potenciada per la casa Boixadors; tan 
aviat induïda pel record del moment fundacional, amb unes 
primeres abadesses a la Bovera, de la família Boixadors; tant 
aviat potenciat per la connexió familiar entre els Guimerà 
i els Boixadors, tant per la implicació directa de Sibil·la 
de Boixadors, en la fundació d’una capellania a Vallsanta 
vinculada a Sant Bernat, a mitjan segle XIV.  
Les evidències ens porten a plantejar que l’emplaçament 
de la capellania de Sant Bernat va canviar en el transcurs 
del temps. Inicialment podria haver estat un benefici menor 
situat a la capella dels Guimerà de Ciutadilla (núm. 2); 
traslladant-se, posteriorment, a la nova capella gòtica de 
1345, on s’hi instaurà el benefici de Sant Bernat, obra pietosa 
d’àmbit funerari de Bernat de Boixadors (capella gòtica 
núm. 2). El benefici fou instaurat entre 1343-1344 i en dóna 
fe el document de pressa de possessió: Jaume Busquets, 
Vicari de Guimerà, per manament del Sr. Arquebisbe, dóna 
possessió d’una capellania instituïda a l’església de Vallsanta 
per Bernat de Boixadors, sots la invocació de Sant Bernat 
abat, a Berenguer Cardós, eclesiàstic de Guimerà. El dret de 
presentació recau en el fill del fundador, també anomenat 
Bernat de Boixadors [13 de novembre de 1343].188 
Quant a les obres d’aquesta capella i l’altar, vinculat als 
Boixadors, sota la invocació de Sant Bernat abat, recau el 
compromís de l’obra constructora en Sibil·la de Boixadors, 
sotspriora de Vallsanta. Ho reafirma el document d’obres 
de la capella, entre 1343 i 1344: A Çaveyla, mestre d’obres 
—magistro lapiciis— de Guimerà, declara haver rebut de Sibil·la 
de Boixadors, sotspriora de Vallsanta l’encàrrec de construir 
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una capella —opus unius capelle et unius  croharata [creuer] 
faciendum in ecclessia monasteri— dins del temps que va des 
de la propera festa de la —resurrectió Domini— fins a tres 
anys. Signat a tres de maig de 1344.189  Altres documents ens 
reafirmem que les obres es van realitzant degudament: Sibil·la 
de Boixadors pagà 3.500 sous de la quantitat pactada per fer 
la capella i creuer, i declara haver rebut 200 sous de Barcelona 
que li ha donat Jaume de Viladases, rector de Badalona i 
marmessor de Ramon de Boixadors, ardiaca de la Seu d’Urgell 
[26 de maig de 1344]. A Çaveyla, mestre de cases, declara 
haver rebut  del rector de Badalona 1.000 sous de Barcelona 
dels 3.500 que prometé donar Sibil·la de Boixadors [15 de 
juliol de 1344].190

Per lògica constructiva, primer es farien les obres estructurals 
de la capella, obrades pel mestre [Sa Veyla], però és evident 
que durant l’obra de la capella el mestre Guillem Seguer 
ja cisellaria les claus de volta de les capelles gòtiques el 
1344. Finalment, acceptem que en 1345 el mestre Guillem 
Seguer va cisellar magistralment el sarcòfag amb Jacent 
de Bernat de Boixadors i, possiblement, també el retaule 
de Sant Bernat abat, atès que hem de suposar que el 
guarniment de la capella es posterior a l’obra estructural.  
Podem avançar que al Museu de Guimerà La cort del Batlle 
vàrem localitzar un fragment de mides reduïdes del retaule 
de Sant Bernat que es trobava totalment deslocalitzat. Amb 
tot, no tenim cap dubte que aquest fragment de retaule 
correspon al benefici de Sant Bernat abat, instaurant a la 
capella gòtica (número 2), per la deixa testamentària de 
Bernat de Boixadors, en 1343-1345.

LA CAPELLANIA DE SANTA MARIA DE LA MERCÈ. 
Segons la bibliografia actual, fins a hores d’ara, no hi ha 
cap estudi que hagi aprofundit sobre l’origen fundacional 
d’aquesta capellania, ni tampoc cap estudi arqueològic o 
artístic que hagi acotat l’emplaçament físic en una capella 
en concret. Estem, doncs, davant d’un camp d’estudi 
completament verge. Tot i així, si ens fixem en l’advocació 
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de Santa Maria de la Mercè, segurament, ens trobem en 
un context mercedari. Però tampoc no tenim cap indici 
documental que ens indiqui que Santa Maria de la Mercè 
—mercedària— fos la patrona de Santa Maria de Vallsanta 
—cistercenca. 
En aquest context, ja hem apuntat en anteriors apartats 
d’anàlisi arquitectònica de l’estructura de Vallsanta, la 
proposta d’una estructura de coberta amb arcs diafragmàtics 
i teulada de fusta, un element arquitectònic de possible 
influència mercedària, però també potenciada pel Cister en 
el seus cànons de simplicitat constructiva. 
Sobre l’origen de la devoció a la Marededéu de la Mercè, 
podem dir que és una advocació originària de Barcelona i 
lligada a la fundació de l’orde de la Mercè de 1218. Sobre la 
tradició d’aquesta marededéu, podem dir que la llegenda 
conta que s’aparegué, simultàniament, una nit d’agost de 
1218, a Sant Pere Nolasc, Sant Ramon de Penyafort i al rei 
Jaume I el Conqueridor. La marededéu els instà a crear la 
fundació d’un orde per a la redempció de captius cristians en 
mans de musulmans: l’Orde de la Mercè, els membres de la 
qual s’anomenen popularment mercedaris. Hi ha constància 
de l’advocació el 1230 i el primer temple que li fou dedicat 
ja existia entre 1249 i 1267.191 Recordem que Vallsanta fou 
inaugurada l’any 1246. 
Si ens atenem a la implantació dels mercedaris a la vall 
del Corb, ens hem de remetre a la capçalera del riu, a la 
senyoria de Santa Coloma de la Marca —dels Queralt. Més 
concretament, en l’església-santuari de Santa Maria de 
Bell-lloc, als afores de Santa Coloma. La primera notícia de 
l’edifici data del 1220, al testar Arnau de Timor i fer una 
deixa al convent. En temps del baró Pere II de Timor-Queralt 
va començar a construir-se el santuari i convent. A finals del 
segle XIII s’hi va establir una comunitat de donants passant, 
finalment, a dependre el convent als frares mercedaris per 
cessió expressa de Pere Queralt, lliurant l’any 1307 les seves 
possessions a l’orde de la Mercè. Sempre va estar lligada a 
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la parròquia i als senyors de Santa Coloma —de Queralt.192 
El context en el qual ens hem de fixar per poder relacionar 
aquesta devoció amb Vallsanta, passa, precisament, per la 
figura de Pere II de Queralt, dit també, Pere de Timor. Fill 
d’Arnau de Timor i Senyor de Queralt, qui va casar-se amb 
Berenguera de Cervelló —emparentant-se indirectament 
amb els Cervelló de Guimerà. D’aquest personatge en 
destaquem l’escut d’armes i la seva llegenda: situa a Pere 
II de Queralt a Terra Santa, en data de 1265, essent fet 
presoner pels musulmans. Van posar a prova el seu coratge 
lluitant contra un lleó amb un punyal a la mà, en una lluita cos 
a cos per aconseguir la llibertat amb un gest èpic. El cavaller 
es va encomanar a Santa Maria de Bell-lloc i va vèncer el lleó. 
A partir d’aquell moment, se l’anomena “Cor de Roure”.  Al 
marge de la llegenda, es fa evident que ens trobem en un 
context de redempció de captius i, per tant, en el context 
d’aproximació als frares mercedaris. 
És significativa la data de 1265 quan Pere II de Queralt era 
a Terra Santa, la qual es relaciona amb la data dels primers 
temples sota l’advocació de la Marededéu de la Mercè: 1249-
1267. Dates que s’han de relacionar, alhora, amb la mort de 
Pere II de Queralt, també dit  Pere de Timor: 1275. 
Significativa perquè fins al dia d’avui en els estudis relacionats 
amb Vallsanta s’ha parlat de la creació d’una capellania per 
part de Geraldona de Timor —familiar de Pere II—, en data 
de 1279. Poc després de l’òbit del senyor de Timor-Queralt. 
Un personatge enviudat el 1257 que ingressà posteriorment 
a l’orde del Temple, essent lloctinent del mestre del Temple 
a Aragó i a Catalunya. Lluitant al costat del rei Jaume I a les 
conquestes de Mallorca i de València, qui alhora va ésser el 
primer impulsor de la Marededéu de la Mercè a la capçalera de 
la vall del riu Corb. 
Creiem que la capellania de Santa Maria de la Mercè 
instaurada a Vallsanta s’ha de situar en aquest context, 
i que s’hauria de relacionar amb la fundació feta per 
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Geraldona de Timor: en el seu testament, fet el 15 de 
juny del 1279, disposa que es comprés un censal de 
200 morabatins ad opus d’un prevere que celebrés 
perpètuament els oficis divins en el monestir de Vallsanta 
en sufragi de la seva ànima,193 possiblement sota 
l’advocació de la marededéu de la Mercè, per contacte 
familiar. Quant a la capella física on estava emplaçada 
aquesta fundació, ho desconeixem. Podria tractar-se de 
la capella absidal (núm. 1), —fins ara atribuïda al Llorac— 
que, com hem apuntat anteriorment, dubtem dels Llorach 
com a fundadors de la capella i capellania, perquè no 
tenim indicis factibles. Però també podria tractar-se 
de la capella número 4, on les armes heràldiques que 
hi onegen són una cérvola passant cap a l’esquerra. 
Capella que, per cert, tant podria vincular-se als Cervelló, 
als Boixadors, com als Timor? Fet diferencial, és que 
posteriorment amb els anys, els Llorac, com a feudataris 
dels Queralt, haguessin assumit el manteniment de 
la capella i capellania de Geraldona de Timor quan la 
nissaga dels Timor-Queralt es centressin exclusivament 
en el panteó familiar dels Queralt, a Santa Maria de Bell-
lloc a la segona meitat del segle XIV. 

LA CAPELLANIA DE LA MAREDEDÉU. Relacionada amb 
una capella física fins ara poc estudiada en el context de 
Vallsanta (capella gòtica núm. 1), la qual, a l’igual que la 
capella de Sant Bernat, fou obrada a mitjan segle XIV, en 
ple estil gòtic. És indubtable que la clau de volta d’aquesta 
capella es senyorejada per una marededéu gòtica —que 
potser no s’hauria de relacionar amb els mercedaris—, ja 
que no duu cap distintiu que l’identifiqui com a tal —escut 
de la Mercè amb les armes comtals de Barcelona— fitxat 
al pit. Més aviat creiem que té relació directa amb una 
marededéu gòtica cistercenca, tot i que per la figuració d’un 
abat i una abadessa agenollats als peus, essent emparats 
—protegits— per la pròpia Marededéu, pugui fer pensar en 
una versió de la Marededéu de la Misericòrdia. 
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una capella —opus unius capelle et unius  croharata [creuer] 
faciendum in ecclessia monasteri— dins del temps que va des 
de la propera festa de la —resurrectió Domini— fins a tres 
anys. Signat a tres de maig de 1344.189  Altres documents ens 
reafirmem que les obres es van realitzant degudament: Sibil·la 
de Boixadors pagà 3.500 sous de la quantitat pactada per fer 
la capella i creuer, i declara haver rebut 200 sous de Barcelona 
que li ha donat Jaume de Viladases, rector de Badalona i 
marmessor de Ramon de Boixadors, ardiaca de la Seu d’Urgell 
[26 de maig de 1344]. A Çaveyla, mestre de cases, declara 
haver rebut  del rector de Badalona 1.000 sous de Barcelona 
dels 3.500 que prometé donar Sibil·la de Boixadors [15 de 
juliol de 1344].190

Per lògica constructiva, primer es farien les obres estructurals 
de la capella, obrades pel mestre [Sa Veyla], però és evident 
que durant l’obra de la capella el mestre Guillem Seguer 
ja cisellaria les claus de volta de les capelles gòtiques el 
1344. Finalment, acceptem que en 1345 el mestre Guillem 
Seguer va cisellar magistralment el sarcòfag amb Jacent 
de Bernat de Boixadors i, possiblement, també el retaule 
de Sant Bernat abat, atès que hem de suposar que el 
guarniment de la capella es posterior a l’obra estructural.  
Podem avançar que al Museu de Guimerà La cort del Batlle 
vàrem localitzar un fragment de mides reduïdes del retaule 
de Sant Bernat que es trobava totalment deslocalitzat. Amb 
tot, no tenim cap dubte que aquest fragment de retaule 
correspon al benefici de Sant Bernat abat, instaurant a la 
capella gòtica (número 2), per la deixa testamentària de 
Bernat de Boixadors, en 1343-1345.

LA CAPELLANIA DE SANTA MARIA DE LA MERCÈ. 
Segons la bibliografia actual, fins a hores d’ara, no hi ha 
cap estudi que hagi aprofundit sobre l’origen fundacional 
d’aquesta capellania, ni tampoc cap estudi arqueològic o 
artístic que hagi acotat l’emplaçament físic en una capella 
en concret. Estem, doncs, davant d’un camp d’estudi 
completament verge. Tot i així, si ens fixem en l’advocació 
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de Santa Maria de la Mercè, segurament, ens trobem en 
un context mercedari. Però tampoc no tenim cap indici 
documental que ens indiqui que Santa Maria de la Mercè 
—mercedària— fos la patrona de Santa Maria de Vallsanta 
—cistercenca. 
En aquest context, ja hem apuntat en anteriors apartats 
d’anàlisi arquitectònica de l’estructura de Vallsanta, la 
proposta d’una estructura de coberta amb arcs diafragmàtics 
i teulada de fusta, un element arquitectònic de possible 
influència mercedària, però també potenciada pel Cister en 
el seus cànons de simplicitat constructiva. 
Sobre l’origen de la devoció a la Marededéu de la Mercè, 
podem dir que és una advocació originària de Barcelona i 
lligada a la fundació de l’orde de la Mercè de 1218. Sobre la 
tradició d’aquesta marededéu, podem dir que la llegenda 
conta que s’aparegué, simultàniament, una nit d’agost de 
1218, a Sant Pere Nolasc, Sant Ramon de Penyafort i al rei 
Jaume I el Conqueridor. La marededéu els instà a crear la 
fundació d’un orde per a la redempció de captius cristians en 
mans de musulmans: l’Orde de la Mercè, els membres de la 
qual s’anomenen popularment mercedaris. Hi ha constància 
de l’advocació el 1230 i el primer temple que li fou dedicat 
ja existia entre 1249 i 1267.191 Recordem que Vallsanta fou 
inaugurada l’any 1246. 
Si ens atenem a la implantació dels mercedaris a la vall 
del Corb, ens hem de remetre a la capçalera del riu, a la 
senyoria de Santa Coloma de la Marca —dels Queralt. Més 
concretament, en l’església-santuari de Santa Maria de 
Bell-lloc, als afores de Santa Coloma. La primera notícia de 
l’edifici data del 1220, al testar Arnau de Timor i fer una 
deixa al convent. En temps del baró Pere II de Timor-Queralt 
va començar a construir-se el santuari i convent. A finals del 
segle XIII s’hi va establir una comunitat de donants passant, 
finalment, a dependre el convent als frares mercedaris per 
cessió expressa de Pere Queralt, lliurant l’any 1307 les seves 
possessions a l’orde de la Mercè. Sempre va estar lligada a 
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la parròquia i als senyors de Santa Coloma —de Queralt.192 
El context en el qual ens hem de fixar per poder relacionar 
aquesta devoció amb Vallsanta, passa, precisament, per la 
figura de Pere II de Queralt, dit també, Pere de Timor. Fill 
d’Arnau de Timor i Senyor de Queralt, qui va casar-se amb 
Berenguera de Cervelló —emparentant-se indirectament 
amb els Cervelló de Guimerà. D’aquest personatge en 
destaquem l’escut d’armes i la seva llegenda: situa a Pere 
II de Queralt a Terra Santa, en data de 1265, essent fet 
presoner pels musulmans. Van posar a prova el seu coratge 
lluitant contra un lleó amb un punyal a la mà, en una lluita cos 
a cos per aconseguir la llibertat amb un gest èpic. El cavaller 
es va encomanar a Santa Maria de Bell-lloc i va vèncer el lleó. 
A partir d’aquell moment, se l’anomena “Cor de Roure”.  Al 
marge de la llegenda, es fa evident que ens trobem en un 
context de redempció de captius i, per tant, en el context 
d’aproximació als frares mercedaris. 
És significativa la data de 1265 quan Pere II de Queralt era 
a Terra Santa, la qual es relaciona amb la data dels primers 
temples sota l’advocació de la Marededéu de la Mercè: 1249-
1267. Dates que s’han de relacionar, alhora, amb la mort de 
Pere II de Queralt, també dit  Pere de Timor: 1275. 
Significativa perquè fins al dia d’avui en els estudis relacionats 
amb Vallsanta s’ha parlat de la creació d’una capellania per 
part de Geraldona de Timor —familiar de Pere II—, en data 
de 1279. Poc després de l’òbit del senyor de Timor-Queralt. 
Un personatge enviudat el 1257 que ingressà posteriorment 
a l’orde del Temple, essent lloctinent del mestre del Temple 
a Aragó i a Catalunya. Lluitant al costat del rei Jaume I a les 
conquestes de Mallorca i de València, qui alhora va ésser el 
primer impulsor de la Marededéu de la Mercè a la capçalera de 
la vall del riu Corb. 
Creiem que la capellania de Santa Maria de la Mercè 
instaurada a Vallsanta s’ha de situar en aquest context, 
i que s’hauria de relacionar amb la fundació feta per 
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Geraldona de Timor: en el seu testament, fet el 15 de 
juny del 1279, disposa que es comprés un censal de 
200 morabatins ad opus d’un prevere que celebrés 
perpètuament els oficis divins en el monestir de Vallsanta 
en sufragi de la seva ànima,193 possiblement sota 
l’advocació de la marededéu de la Mercè, per contacte 
familiar. Quant a la capella física on estava emplaçada 
aquesta fundació, ho desconeixem. Podria tractar-se de 
la capella absidal (núm. 1), —fins ara atribuïda al Llorac— 
que, com hem apuntat anteriorment, dubtem dels Llorach 
com a fundadors de la capella i capellania, perquè no 
tenim indicis factibles. Però també podria tractar-se 
de la capella número 4, on les armes heràldiques que 
hi onegen són una cérvola passant cap a l’esquerra. 
Capella que, per cert, tant podria vincular-se als Cervelló, 
als Boixadors, com als Timor? Fet diferencial, és que 
posteriorment amb els anys, els Llorac, com a feudataris 
dels Queralt, haguessin assumit el manteniment de 
la capella i capellania de Geraldona de Timor quan la 
nissaga dels Timor-Queralt es centressin exclusivament 
en el panteó familiar dels Queralt, a Santa Maria de Bell-
lloc a la segona meitat del segle XIV. 

LA CAPELLANIA DE LA MAREDEDÉU. Relacionada amb 
una capella física fins ara poc estudiada en el context de 
Vallsanta (capella gòtica núm. 1), la qual, a l’igual que la 
capella de Sant Bernat, fou obrada a mitjan segle XIV, en 
ple estil gòtic. És indubtable que la clau de volta d’aquesta 
capella es senyorejada per una marededéu gòtica —que 
potser no s’hauria de relacionar amb els mercedaris—, ja 
que no duu cap distintiu que l’identifiqui com a tal —escut 
de la Mercè amb les armes comtals de Barcelona— fitxat 
al pit. Més aviat creiem que té relació directa amb una 
marededéu gòtica cistercenca, tot i que per la figuració d’un 
abat i una abadessa agenollats als peus, essent emparats 
—protegits— per la pròpia Marededéu, pugui fer pensar en 
una versió de la Marededéu de la Misericòrdia. 
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En canvi, trobem escuts heràldics en les nervadures de la 
volta de creueria d’aquesta capella, amb les armes dels 
Alemany de Guimerà. No solament defensem l’existència 
d’una capellania en aquesta capella —fins ara no relacionada 
amb cap culte—sinó que en defensem la fundació principal 
a Vallsanta, com a església del Cister. Ara bé, és indiscutible 
que el culte a la Marededéu, abans de bastir-se la capella 
gòtica número 1, ja deuria ser present en alguna de les 
capelles de l’absis, entre la segona meitat del segle XIII i 
primeries del XIV.  
Per tant, la nova capella gòtica associada a l’obra constructora 
de l’abadessa Berenguera d’Alemany, també pot associar-
se a Guerau Alemany, Senyor de Guimerà, ja que en el seu 
testament de l’any 1304 ordenà la fundació d’una capellania 
en el monestir de Vallsanta, assignant a la fundació tot el 
que acreditava del rei, i deixava el patronat de la capellania 
a la seva filla Sibil·la i als fills d’aquesta, i després d’ells a la 
persona que fos senyor de Guimerà.194  

LA CAPELLANIA DE SANT HONORAT. No tenim cap 
indici del context, però tenim una citació de mossèn Sanç 
Capdevila, en les seves notes històriques, sobre el monestir 
de Santa Maria de Vallsanta. Tot i que teníem dubtes sobre 
la capella física i on emplaçar la capellania tenim la dada 
documental del benefici de Mateua, vídua de Romeu de 
Montornès, carlà de Guimerà, en el seu últim testament fet 
en poder de Ramon de Bonacara, notari de Montblanc, que 
deixà al convent dos mil sous perquè cada any, en el dia de 
l’aniversari de la mort del seu espòs, se celebrés una missa 
conventual i una processó en sufragi de l’ànima de Romeu 
de Montornès i del seu fill Guillem195. Josep Joan Piquer ja 
apuntava que l’altar de Sant Honorat es va bastir a la capella 
de Sant Miquel: sub invocatione Sancti Michelis in monasteri 
Vallis Sancte.196  Capella absidal (núm.2) que correspon a la 
nissaga dels Guimerà, senyors de Ciutadilla.   
194   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà, 1988. Pàg. 27. MIRET i SANS. Les 
cases dels templers i hospitalers. Pàg. 277.
195   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir... Pàg. 27.  
196   PIQUER JOVER, Josep J. Nova informació de Vallsanta... Pàg. 46.

ALTRES CAPELLANIES. L’any 1583, l’abadessa Anna de 
Trilla fundà dues misses mensuals i una absolta, en transferir 
al prevere Pere Grasset, com a rector de Santa Maria de 
la Bovera, el deure de celebrar vint-i-cinc misses, a raó de 
dues misses cada mes: una en benefici del Santíssim nom 
de Jesús, l’altra en el dia del gloriós Sant Josep. Ambdues 
misses s’han de celebrar a l’església del monestir i l’absolta 
s’ha de realitzar damunt el vas on estarà sepultada aquesta 
abadessa del monestir.197 

ANÀLISI SOBRE LA FUNDACIÓ DE CAPELLANIES I ALTARS. 
A partir de l’assaig contextual sobre les capelles i capellanies 
de Vallsanta, cal dir que és la primera vegada que es fa una 
anàlisi d’aquestes característiques. Som conscients que la 
troballa futura d’algun document pot fer variar les hipòtesis 
de context espacial-religiós que hem presentat. Amb tot, 
aquesta anàlisi era necessària per avançar en l’estudi de la 
devoció religiosa a  l’església de Santa Maria de Vallsanta.

L’anàlisi ens dóna a entendre, primerament, que la creació i 
patronatge de les capelles i les capellanies estan subjectes 
al rol familiar dels fundadors de Vallsanta: els Alemany de 
Cervelló, senyors de la Baronia de Guimerà. Per tant, les 
manifestacions heràldiques més importants que es troben a 
Vallsanta estan emparentades amb els Alemany de Cervelló, 
en un grau o altre, les quals es poden resseguir a través 
de l’estudi genealògic de les nissagues dels Guimerà 
de Ciutadilla, dels Timor-Queralt de Santa Coloma, dels 
Cervelló del Bages, dels Boixadors de l’Anoia..., entre 
altres de menor grau familiar, com els Alemany de Bellpuig. 
Concepte molt diferent del que fins ara s’havia defensat, 
ja que ens pensàvem que la participació d’aquestes 
nissagues a Vallsanta era conseqüència d’una manifestació 
socioeconòmica del poder feudal a la vall del Corb.198 Ara 
ens adonem que les implicacions són, primerament, familiars 
i, en segon lloc, manifestacions de poder feudal.   

197   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir... Pàg. 28.  
198   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. 75. Capellanies i altars a l’església de Vallsanta.  Plànol de Josep Mora.
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vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. URTX. Núm. 17. 
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L’anàlisi també ens fa adonar que a partir de la primera dada 
documental, aquest procés de creació de capellanies ja és 
actiu, el 1279, amb la fundació de Geraldona de Timor on 
disposà en testament que es comprés un censal de 200 
morabatins, perquè un prevere celebrés perpètuament els 
oficis divins en el monestir de Vallsanta en sufragi de la seva 
ànima. I podem cloure que la formació material de capelles 
i capellanies es tanca a partir de 1343-1345, quan Jaume 
Busquets, notari de Guimerà, dóna possessió a Berenguer 
Cardós, prevere de Guimerà, del benefici de Sant Bernat a 
Vallsanta, fundat per Bernat de Boixadors.199 
Altrament, també es fa evident que, a partir d’aquest 
moment —la fundació i capella de Bernat de Boixadors—, 
les noves fundacions ja no estan subjectes a cap més obra 
estructural, ja que només se centraran en la creació de 
beneficis i compra d’elements litúrgics. 
Finalment, també, es fa evident que, a partir del patronatge 
i fundació de les capellanies, aquestes poden canviar de 
mans, atès que la fundació d’una capellania està subjecta 
a una dotació econòmica inicial i que aquesta arriba un 
moment que s’acaba. L’exemple més clar és el del benefici de 
Tomasa de Guimerà, muller de Ramon Roger d’Ortal, quan, 
l’any 1388, deixa 20.000 sous retribuïts a 400 sous anuals 
[de benefici], per a la fundació d’una capellania en l’altar o 
capella de Sant Miquel.200  
És a dir, el benefici té una durada de 50 anys. Això ens ha de 
donar a entendre que dins el llarg temps de funcionament del 
monestir de Vallsanta, els beneficis no són perpetus, sinó que 
amb el temps es poden extingir. És més, damunt d’un benefici 
inicial, altres benefactors poden instaurar-ne d’altres sota la 
mateixa advocació o dotar beneficis a noves devocions. 
Això vol dir, senzillament i clara, que la relació de capellanies 
que va citar mossèn Sanç Capdevila en el seu treball iniciador 
d’aquesta història monàstica no són concloents. 

199   PIQUER JOVÉ, Josep Joan. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV, 1983. Pàg. 39. 
200   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà, 1988. Pàg. 27.  

Cal preguntar-se quines devocions existien a partir de 1246, 
a les capelles radials de l’absis de Santa Maria de Vallsanta; 
i quines van desaparèixer amb el temps. 
Es fa evident que, amb la construcció de les capelles 
gòtiques, datades entre 1343-1345, hi hauria un nou 
moviment de capellanies i és factible el trasllat d’un benefici 
des de la capella de l’absis, a la nova capella gòtica del fals 
creuer. Com podria ésser el cas de les fundacions de Guerau 
Alemany (1304) i de Bernat de Boixadors (1343). 
Altrament, tenim constància d’algunes escultures religioses 
trobades a Vallsanta, en les darreres excavacions de 2008-
2010, com és el cas d’un Sant Antoni, del qual no tenim 
constància documental de la seva fundació i devoció al 
monestir. Per tant, és un tema obert que no es pot cloure 
degudament. Amb tot farem un breu incís sobre les imatges.

c) Elements litúrgics vinculats a les   
    capelles i capellanies
Per intentar comprendre el culte que es processava a 
Vallsanta, és necessari contextualitzar les capelles físiques 
de l’església del monestir amb les capellanies fundades en 
aquest. Però també és necessari posar èmfasi en el context 
dels ornaments que acompanyaven aquestes capelles i 
fundacions, el qual es possible, gràcies a un inventari de 
l’any 1436, de P. Giner, batlle de Guimerà. L’inventari fou 
fet per orde de les senyores de la Baronia de Guimerà, les 
nobles Magdalena i Elionor de Castre. L’inventari és extens, 
sobretot en els espais més quotidians relacionats amb el 
manteniment de la vida monàstica: les cases de les monges, 
les sales comunitàries, la cuina, e rebost, el forn, el pastador, 
les recambres, el celler, el galliner... També es fa un inventari 
de l’església, però, al nostre entendre massa poc acurat, 
ja que no descriu les capelles i els retaules existents, fent 
èmfasi, majorment, en els ornaments:

     “[...] de les yoyes e ornaments de la sglesia... 
- Primo XI tamis (roba de llana fina que s’usa per fer faldilles)

- Item draps de altars blanchs XXXVI 
- Item una casulla de Setoni obrada d’or (roba de seti)
- una [casulla] daur
- Item una vermella ab ocells dor
- Item una de seda ab senyals de Mur (heràldica dels Mur)
- Item una vermeyla ab senyals dala (ala heràldica dels Ale-

many)
- Item una de seda groga
- Item una verda oldana (Aldana equival a vella, gastada per l’us)
- Item una negra
- Item una amb barres vermeyles de tots dies
- Item III taules blanques
- Item V taules dolentes
- Item VII stoles e VI maniples
- Item IIII daumatiques
- Item III capces de cor
- Item un pali daur vermell (pal·li, cobricel  sobre barres per 

protegir la custodia)
- Item un drap daur
- Item un pali de vellut color de pago ab senyal de Boixadors 

(pagó o paó, ocell gallinaci de plomes de color verd daurat)
- Item un altre pali ab imatges de la Verge Maria
- Item una porpra dor de lucha (Lucca, ciutat del nord d’Itàlia 

famosa per les seves manufactures d’or i plata)
- Item un drap daur barrat
- Item un drap daur de flor de lis
- Item dos draps de seda verts
- Item un pali obrat de seda ab trens
- Item un altre frontal de vellut vermell
- Item altre frontal daur fi vermell
- Item altre frontal de vellut color de pago de portela e ab 

senyal de Boxadors
- Item un altre frontal ab perles bordes
- Item un altre frontal de seda
- Item altra tovallola de seda
- Item altra toveyola daur sotil
- Item un mantell verneyll de vellut
- Item altre mantell daur blau
- Item altre mantell vert ab flors de lis
- Item III cicles daura b perles
- Item dos corones ab perles
- Item II calçes bons e I trencat
- Item una ferradura grega
- Item IIII coxins de seda
- Item V bosses de corporals
- Item III stoles e tres maniples cotils
- Item un bayrat ab senyal blau

- Item un bayrat vermell
- Item altre bayrat vermell ab senyal de Mur
- Item VIIII draps vermells ab senyals
- Item una cortina blancha
- Item una porpra blancha
- Item Item un drap barrat
- Item una creu de crestayll
- Item altra creu Lignum Domini
- Item una corona de la Verga dargent sobredaurada ab VIIII 

anels e una brancha de coral e VI pater nostres de cristayll e 
una creu de gesqua

- Item una croça
- Item un cofret vermell e dos pintats
- Item dos coixins vermells barrats daur
- Item una tavayola de seda
- Item un vel daur
- Item del forment e daltre blat sie remes als comtes del pro-

curador quels te en rebuda
- Item IIII llençols [...].”

Els béns foren registrats l’any 1436, pel batlle de Guimerà, P. Giner, 
i per Bernat Bergadà, de Ciutadilla, procurador del monestir de 
Vallsanta, sota la guia de les monges Beatriu Rabassa i Isabel de 
Concabella, sota la tutela del rector Vicens Casp, per tal que els 
béns fossin guardats i conservats al monestir.201  
Com diu l’historiador Josep Joan Piquer, crida l’atenció que 
en un cenobi tant petit hi hagués un tresor de robes tant 
abundós i de gran qualitat,202 algunes de les quals feien 
ostentació de les senyals heràldiques dels benefactors 
de les capellanies, altars i beneficis: Alemany de Guimerà, 
Boixadors... Suposem que també hi ha cabuda per a deixes 
procedents de les monges que ingressaven al monestir, com 
ho testimonia l’ingrés d’Agnès de Mur: l’abadessa i altres 
monges nomenen procurador a Simó d’Eroles, per a recollir 
els béns d’Agnès, filla d’Acard de Mur i de la seva muller 
Elionor, perquè quant arribi als 12 anys pugui formar-se un 
patrimoni i entrar monja a Vallsanta [11 de febrer de 1365].203

201   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà, 1988. Pàgs. 19-20. (Arxiu parroqui-
al de Guimerà. Manual de Mn. Pere Salat).
202    PIQUER JOVER, Josep J. Nova informació de Vallsanta... Pàg. 42.
203   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent... Pàg. 44.
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monestir de Vallsanta, els beneficis no són perpetus, sinó que 
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199   PIQUER JOVÉ, Josep Joan. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV, 1983. Pàg. 39. 
200   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà, 1988. Pàg. 27.  
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moviment de capellanies i és factible el trasllat d’un benefici 
des de la capella de l’absis, a la nova capella gòtica del fals 
creuer. Com podria ésser el cas de les fundacions de Guerau 
Alemany (1304) i de Bernat de Boixadors (1343). 
Altrament, tenim constància d’algunes escultures religioses 
trobades a Vallsanta, en les darreres excavacions de 2008-
2010, com és el cas d’un Sant Antoni, del qual no tenim 
constància documental de la seva fundació i devoció al 
monestir. Per tant, és un tema obert que no es pot cloure 
degudament. Amb tot farem un breu incís sobre les imatges.

c) Elements litúrgics vinculats a les   
    capelles i capellanies
Per intentar comprendre el culte que es processava a 
Vallsanta, és necessari contextualitzar les capelles físiques 
de l’església del monestir amb les capellanies fundades en 
aquest. Però també és necessari posar èmfasi en el context 
dels ornaments que acompanyaven aquestes capelles i 
fundacions, el qual es possible, gràcies a un inventari de 
l’any 1436, de P. Giner, batlle de Guimerà. L’inventari fou 
fet per orde de les senyores de la Baronia de Guimerà, les 
nobles Magdalena i Elionor de Castre. L’inventari és extens, 
sobretot en els espais més quotidians relacionats amb el 
manteniment de la vida monàstica: les cases de les monges, 
les sales comunitàries, la cuina, e rebost, el forn, el pastador, 
les recambres, el celler, el galliner... També es fa un inventari 
de l’església, però, al nostre entendre massa poc acurat, 
ja que no descriu les capelles i els retaules existents, fent 
èmfasi, majorment, en els ornaments:

     “[...] de les yoyes e ornaments de la sglesia... 
- Primo XI tamis (roba de llana fina que s’usa per fer faldilles)

- Item draps de altars blanchs XXXVI 
- Item una casulla de Setoni obrada d’or (roba de seti)
- una [casulla] daur
- Item una vermella ab ocells dor
- Item una de seda ab senyals de Mur (heràldica dels Mur)
- Item una vermeyla ab senyals dala (ala heràldica dels Ale-

many)
- Item una de seda groga
- Item una verda oldana (Aldana equival a vella, gastada per l’us)
- Item una negra
- Item una amb barres vermeyles de tots dies
- Item III taules blanques
- Item V taules dolentes
- Item VII stoles e VI maniples
- Item IIII daumatiques
- Item III capces de cor
- Item un pali daur vermell (pal·li, cobricel  sobre barres per 

protegir la custodia)
- Item un drap daur
- Item un pali de vellut color de pago ab senyal de Boixadors 

(pagó o paó, ocell gallinaci de plomes de color verd daurat)
- Item un altre pali ab imatges de la Verge Maria
- Item una porpra dor de lucha (Lucca, ciutat del nord d’Itàlia 

famosa per les seves manufactures d’or i plata)
- Item un drap daur barrat
- Item un drap daur de flor de lis
- Item dos draps de seda verts
- Item un pali obrat de seda ab trens
- Item un altre frontal de vellut vermell
- Item altre frontal daur fi vermell
- Item altre frontal de vellut color de pago de portela e ab 

senyal de Boxadors
- Item un altre frontal ab perles bordes
- Item un altre frontal de seda
- Item altra tovallola de seda
- Item altra toveyola daur sotil
- Item un mantell verneyll de vellut
- Item altre mantell daur blau
- Item altre mantell vert ab flors de lis
- Item III cicles daura b perles
- Item dos corones ab perles
- Item II calçes bons e I trencat
- Item una ferradura grega
- Item IIII coxins de seda
- Item V bosses de corporals
- Item III stoles e tres maniples cotils
- Item un bayrat ab senyal blau

- Item un bayrat vermell
- Item altre bayrat vermell ab senyal de Mur
- Item VIIII draps vermells ab senyals
- Item una cortina blancha
- Item una porpra blancha
- Item Item un drap barrat
- Item una creu de crestayll
- Item altra creu Lignum Domini
- Item una corona de la Verga dargent sobredaurada ab VIIII 

anels e una brancha de coral e VI pater nostres de cristayll e 
una creu de gesqua

- Item una croça
- Item un cofret vermell e dos pintats
- Item dos coixins vermells barrats daur
- Item una tavayola de seda
- Item un vel daur
- Item del forment e daltre blat sie remes als comtes del pro-

curador quels te en rebuda
- Item IIII llençols [...].”

Els béns foren registrats l’any 1436, pel batlle de Guimerà, P. Giner, 
i per Bernat Bergadà, de Ciutadilla, procurador del monestir de 
Vallsanta, sota la guia de les monges Beatriu Rabassa i Isabel de 
Concabella, sota la tutela del rector Vicens Casp, per tal que els 
béns fossin guardats i conservats al monestir.201  
Com diu l’historiador Josep Joan Piquer, crida l’atenció que 
en un cenobi tant petit hi hagués un tresor de robes tant 
abundós i de gran qualitat,202 algunes de les quals feien 
ostentació de les senyals heràldiques dels benefactors 
de les capellanies, altars i beneficis: Alemany de Guimerà, 
Boixadors... Suposem que també hi ha cabuda per a deixes 
procedents de les monges que ingressaven al monestir, com 
ho testimonia l’ingrés d’Agnès de Mur: l’abadessa i altres 
monges nomenen procurador a Simó d’Eroles, per a recollir 
els béns d’Agnès, filla d’Acard de Mur i de la seva muller 
Elionor, perquè quant arribi als 12 anys pugui formar-se un 
patrimoni i entrar monja a Vallsanta [11 de febrer de 1365].203

201   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà, 1988. Pàgs. 19-20. (Arxiu parroqui-
al de Guimerà. Manual de Mn. Pere Salat).
202    PIQUER JOVER, Josep J. Nova informació de Vallsanta... Pàg. 42.
203   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent... Pàg. 44.
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És interessant revisar, en aquest context, la llicència atorgada 
per l’arquebisbe Pere de Clasquerí, a Ramon de Viladesters, 
com a actori manumissorum de l’últim testament de Bernat 
de Boixadors, perquè compri ornaments pel benefici 
instituït per l’esmentat senyor: posant-li com a condició que 
no gastí més de 15 lliures barceloneses [datat a Barcelona 
el 18 de gener de 1369].204  Un costum pietós vinculat a 
la institució de beneficis als altars, sempre i quan el devot 
tingues possibilitats econòmiques, ja que la dotació a l’altar 
comportava la confecció d’ornaments, els vestits, els vasos 
sagrats, tots els estris necessaris per a les celebracions 
litúrgiques, així com, si s’esqueia, la creació o millora 
d’imatges, de retaules i d’altres obres artístiques dedicades 
al sant titular.205 
Ens interessa remarcar un element vinculat al culte de 
les capellanies i altars que no surt reflectit en l’inventari 
de Vallsanta: els ciris. Atès que la cera, a traves de ciris, 
brandons o exvots, era la fórmula més comuna per sol·licitar 
la intervenció de la Verge, tant per a intencions personals, 
com per a acció de gràcies pels favors o miracles obtinguts. 
La compra de llànties de cera estava a l’abast de tothom 
i era un costum practicat per tots els estaments de la 
societat medieval. Pràctica que també trobem a Vallsanta, 
en el document de capitulació, pacte i concòrdia, datat el 
10 de gener de 1547, entre l’abadessa, Elionor Plana, i les 
monges de Vallsanta amb el flassader, Jaume Pons, de la 
vila de Cervera. Atès que entre les clàusules del contracte hi 
consta que l’arrendatari ha de donar 4 lliures anuals per a la 
il·luminació de l’església, i ha de donar dos ciris per a l’altar 
major, el dia de la Verge de la Candelera. 
Finalment, l’inventari no confirma, ni documenta, la descripció 
de les imatges, altars i retaules de l’església. Piquer Jover 
ja apuntava que possiblement existiria, a l’església de 
Santa Maria de Vallsanta, dos retaules: el retrobament de la 
Marededéu de la Bovera, atribuït al mestre Ramon de Mur 
204   PIQUER JOVER, Josep J. Nova informació de Vallsanta... Pàg. 45.
205   CRISPÍ CANTÓN, Marta.  Art i devoció mariana al Pla de l’estany 
a la Baixa Edat Mitjana.  Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’estany. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 2008. Pàg. 57.

(1410), o al mestre Francesc Olives (1481); i el retaule de Sant 
Bernat abat, de la capella de Bernat de Boixadors, de 1345.206  

d) Escultures religioses trobades 
     a Vallsanta
Sens dubte, l’estudi de la imatgeria religiosa medieval de 
Vallsanta és la que presenta més mancances, atès que per 
les poques peces de culte que s’han trobat, aquestes no ens 
permetem donar-nos una idea clara del volum que podia 
assolir el monestir. Es fa evident, a partir de les peces que van 
quedar abandonades i destruïdes, en la planta de l’església 
de Santa Maria de Vallsanta, que hi ha una descompensació 
clara entre les dades de capelles, les dades de les capellanies 
i les imatges de culte trobades in situ. 

Se’ns fa evident, també, que per la fracturació de les 
imatges localitzades entre l’enderroc de l’edifici ens 
trobem davant d’un problema interpretatiu: l’ensorrament 
de l’edifici va afectar les imatges i, en conseqüència, van 
quedar abandonades a l’església; o podem pensar que 
una part de les imatges i sarcòfags existents a Vallsanta van 
ser traslladats a altres emplaçaments, abans del col·lapse 
estructural del monestir. Per tant, cal preguntar-nos quantes 
manifestacions religioses van ser traslladades i quantes 
imatges religioses i funeràries que van quedar in situ, a 
Santa Maria de Vallsanta. 
Alguns estudis ja proposem que algunes peces de context 
funerari procedien del monestir de Vallsanta, però no tenim 
cap proposta pel que fa a elements de culte religiós. En tot 
cas, caldrà fer una anàlisi més acurada del tema, atès que 
cal contextualitzar el poder espiritual i les manifestacions 
religioses que van professar els nobles i senyors que 
van confluir a Vallsanta. Donat que els homes i dones de 
l’època teníem unes conviccions religioses molt plenes, i 
es fa necessari, poder desglossar —separar—, els aspectes 
religiosos de les manifestacions del poder feudal. 
206   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent...  Pàg. 42.

SANTA MARIA DE VALLSANTA

És evident que un monestir cistercenc dedicat a Santa Maria 
hauria de tenir en l’església del monestir, per lògica, una 
imatge de la Verge o de la Marededéu. Lamentablement, no 
tenim constància d’una imatge d’aquestes característiques 
entre les restes de Vallsanta. 
Per tant, cal preguntar-se, on és la imatge de la patrona del 
monestir?
Com diu la historiadora de l’art,  Francesca Español, la 
imatgeria mariana medieval catalana fa perviure fórmules 
heretades de l’art romànic i les combina amb trets inicials 
de l’art gòtic, amb una major humanitat en el rostres de la 
Verge i el nen Jesús; on el trencament de l’hieratisme de 
l’Infant adquireix més mobilitat corporal i una preferència 
pels nous atributs florals i animals. Per tant, l’expansió de la 
devoció mariana comportà la renovació de les velles talles 
romàniques i, àdhuc, una reforma de les velles edificacions 
romàniques, en consonància a la renovació dels models 
artístics i arquitectònics que pregonen els cànons estilístics 
de l’art gòtic207.  
Quant a devoció a la verge, com apunta Marta Crispí, es 
materialitzarà plenament en el període medieval amb pràcti-
ques pietoses comunes, característiques dels llocs sagrats 
dedicats a la Mare de Déu.208 
Cal preguntar-se, doncs, quina tipologia de Marededéu hi 
hauria al monestir de Vallsanta: una antiga talla romànica de 
fusta del segle XIII, procedent del monestir de la Bovera? Una 
nova talla de pedra del segle XIV, d’estil gòtic? Un retaule pla 
de fusta policromat i daurat, característic del segle XV? El que 

207   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. 
Barcelona. 2002. Pàg. 7.
208   CRISPÍ CANTÓN, Marta. Art i devoció mariana al Pla de l’estany a 
la Baixa Edat Mitjana.  Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’estany. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 2008. Pàgs. 53-54. La institució 
d’un benefici a favor de la Mare de Déu de l’Escala al monestir de Sant 
Esteve de Banyoles comportava l’obligatorietat de la celebració de la 
Santa Missa i la lectura i el cant de les hores canòniques, la donació de 
ciris que havien de cremar davant l’altar de Maria, el trasllat de relíquies 
i altres…, fet de donació pietosa comuna arreu del país, inclòs la vall del 
Corb, on es repetien el model de donació al llarg de més de 200 anys. 

sí que és evident és que les monges i devots medievals que 
van viure l’esplendor del monestir de Vallsanta teniedevoció 
per a algun tipus d’imatgeria mariana. 
De moment, l’únic que sabem segur és que la capella gòtica 
—nord—, relacionada amb blasons dels nobles Alemany, 
presentava una clau de volta amb una Marededéu gravada 
en el seu dors. 
Moment en què fixem en el monestir de Vallsanta al mestre 
escultor, Guillem Seguer de Montblanc, entre 1343-1345. 
Amb tot, la clau de volta no té la finor del mestre Seguer.
En el supòsit que aquest mestre hagués cisellat una imatge 
mariana, aquesta hauria d’haver seguit el cànons artístics del 
moment i els propis estils del seu taller. Mn. Sanç Capdevila 
fou el primer en localitzar als arxius tarragonins episcopals, 
l’any 1934, un contracte on es feia referència al mestre 
Guillem Seguer, pintor de Montblanc, i els homes de Nalec, 
per l’obra de tres escultures: una Marededéu i dos àngels. 
Es datava, el contracte, a l’any 1343.209   
Aquí caldria fer un breu incís sobre les Marededéus de 
Guillem Seguer, potser l’obra més rellevant del mestre, 
atès que el seu model ens ha permès identificar el mestre i 
seguir el perfil de la seva obra i les característiques formals 
del seu treball. Si d’entrada  els contractes d’obres entre 
el mestre i els jurats de la vila de Nalec i Vinaixa en donen 
un perfil contractual de l’obra, l’anàlisi estilístic que n’ha 
desenvolupat Francesca Español ens ha permès avançar 
en la identificació del mestre Guillem Seguer. El model de 
Marededéu de Seguer presenta sis pams d’alçada, uns 1,30 
metres; sosté l’Infant a la banda esquerra i, amb la dreta, el 
tany d’un element floral que definim en una flor de lis —en 
el cas de Nalec i El Vilet—; el Nen mira enfront i té els dos 
braços avançats i amb el gest d’aguantar quelcom —en el cas 
de Vallbona un ocell— i, en el cas de Nalec i el Vilet, un llibre 

209   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 Barbera. 1994. Pàg. 13. La primera 
notícia fou donada per Agustí Durant i Sempere a Els retaules de pedra, 
Monumenta Catalonie I, l’any 1932. 
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És interessant revisar, en aquest context, la llicència atorgada 
per l’arquebisbe Pere de Clasquerí, a Ramon de Viladesters, 
com a actori manumissorum de l’últim testament de Bernat 
de Boixadors, perquè compri ornaments pel benefici 
instituït per l’esmentat senyor: posant-li com a condició que 
no gastí més de 15 lliures barceloneses [datat a Barcelona 
el 18 de gener de 1369].204  Un costum pietós vinculat a 
la institució de beneficis als altars, sempre i quan el devot 
tingues possibilitats econòmiques, ja que la dotació a l’altar 
comportava la confecció d’ornaments, els vestits, els vasos 
sagrats, tots els estris necessaris per a les celebracions 
litúrgiques, així com, si s’esqueia, la creació o millora 
d’imatges, de retaules i d’altres obres artístiques dedicades 
al sant titular.205 
Ens interessa remarcar un element vinculat al culte de 
les capellanies i altars que no surt reflectit en l’inventari 
de Vallsanta: els ciris. Atès que la cera, a traves de ciris, 
brandons o exvots, era la fórmula més comuna per sol·licitar 
la intervenció de la Verge, tant per a intencions personals, 
com per a acció de gràcies pels favors o miracles obtinguts. 
La compra de llànties de cera estava a l’abast de tothom 
i era un costum practicat per tots els estaments de la 
societat medieval. Pràctica que també trobem a Vallsanta, 
en el document de capitulació, pacte i concòrdia, datat el 
10 de gener de 1547, entre l’abadessa, Elionor Plana, i les 
monges de Vallsanta amb el flassader, Jaume Pons, de la 
vila de Cervera. Atès que entre les clàusules del contracte hi 
consta que l’arrendatari ha de donar 4 lliures anuals per a la 
il·luminació de l’església, i ha de donar dos ciris per a l’altar 
major, el dia de la Verge de la Candelera. 
Finalment, l’inventari no confirma, ni documenta, la descripció 
de les imatges, altars i retaules de l’església. Piquer Jover 
ja apuntava que possiblement existiria, a l’església de 
Santa Maria de Vallsanta, dos retaules: el retrobament de la 
Marededéu de la Bovera, atribuït al mestre Ramon de Mur 
204   PIQUER JOVER, Josep J. Nova informació de Vallsanta... Pàg. 45.
205   CRISPÍ CANTÓN, Marta.  Art i devoció mariana al Pla de l’estany 
a la Baixa Edat Mitjana.  Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’estany. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 2008. Pàg. 57.

(1410), o al mestre Francesc Olives (1481); i el retaule de Sant 
Bernat abat, de la capella de Bernat de Boixadors, de 1345.206  

d) Escultures religioses trobades 
     a Vallsanta
Sens dubte, l’estudi de la imatgeria religiosa medieval de 
Vallsanta és la que presenta més mancances, atès que per 
les poques peces de culte que s’han trobat, aquestes no ens 
permetem donar-nos una idea clara del volum que podia 
assolir el monestir. Es fa evident, a partir de les peces que van 
quedar abandonades i destruïdes, en la planta de l’església 
de Santa Maria de Vallsanta, que hi ha una descompensació 
clara entre les dades de capelles, les dades de les capellanies 
i les imatges de culte trobades in situ. 

Se’ns fa evident, també, que per la fracturació de les 
imatges localitzades entre l’enderroc de l’edifici ens 
trobem davant d’un problema interpretatiu: l’ensorrament 
de l’edifici va afectar les imatges i, en conseqüència, van 
quedar abandonades a l’església; o podem pensar que 
una part de les imatges i sarcòfags existents a Vallsanta van 
ser traslladats a altres emplaçaments, abans del col·lapse 
estructural del monestir. Per tant, cal preguntar-nos quantes 
manifestacions religioses van ser traslladades i quantes 
imatges religioses i funeràries que van quedar in situ, a 
Santa Maria de Vallsanta. 
Alguns estudis ja proposem que algunes peces de context 
funerari procedien del monestir de Vallsanta, però no tenim 
cap proposta pel que fa a elements de culte religiós. En tot 
cas, caldrà fer una anàlisi més acurada del tema, atès que 
cal contextualitzar el poder espiritual i les manifestacions 
religioses que van professar els nobles i senyors que 
van confluir a Vallsanta. Donat que els homes i dones de 
l’època teníem unes conviccions religioses molt plenes, i 
es fa necessari, poder desglossar —separar—, els aspectes 
religiosos de les manifestacions del poder feudal. 
206   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent...  Pàg. 42.

SANTA MARIA DE VALLSANTA

És evident que un monestir cistercenc dedicat a Santa Maria 
hauria de tenir en l’església del monestir, per lògica, una 
imatge de la Verge o de la Marededéu. Lamentablement, no 
tenim constància d’una imatge d’aquestes característiques 
entre les restes de Vallsanta. 
Per tant, cal preguntar-se, on és la imatge de la patrona del 
monestir?
Com diu la historiadora de l’art,  Francesca Español, la 
imatgeria mariana medieval catalana fa perviure fórmules 
heretades de l’art romànic i les combina amb trets inicials 
de l’art gòtic, amb una major humanitat en el rostres de la 
Verge i el nen Jesús; on el trencament de l’hieratisme de 
l’Infant adquireix més mobilitat corporal i una preferència 
pels nous atributs florals i animals. Per tant, l’expansió de la 
devoció mariana comportà la renovació de les velles talles 
romàniques i, àdhuc, una reforma de les velles edificacions 
romàniques, en consonància a la renovació dels models 
artístics i arquitectònics que pregonen els cànons estilístics 
de l’art gòtic207.  
Quant a devoció a la verge, com apunta Marta Crispí, es 
materialitzarà plenament en el període medieval amb pràcti-
ques pietoses comunes, característiques dels llocs sagrats 
dedicats a la Mare de Déu.208 
Cal preguntar-se, doncs, quina tipologia de Marededéu hi 
hauria al monestir de Vallsanta: una antiga talla romànica de 
fusta del segle XIII, procedent del monestir de la Bovera? Una 
nova talla de pedra del segle XIV, d’estil gòtic? Un retaule pla 
de fusta policromat i daurat, característic del segle XV? El que 

207   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. 
Barcelona. 2002. Pàg. 7.
208   CRISPÍ CANTÓN, Marta. Art i devoció mariana al Pla de l’estany a 
la Baixa Edat Mitjana.  Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’estany. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 2008. Pàgs. 53-54. La institució 
d’un benefici a favor de la Mare de Déu de l’Escala al monestir de Sant 
Esteve de Banyoles comportava l’obligatorietat de la celebració de la 
Santa Missa i la lectura i el cant de les hores canòniques, la donació de 
ciris que havien de cremar davant l’altar de Maria, el trasllat de relíquies 
i altres…, fet de donació pietosa comuna arreu del país, inclòs la vall del 
Corb, on es repetien el model de donació al llarg de més de 200 anys. 

sí que és evident és que les monges i devots medievals que 
van viure l’esplendor del monestir de Vallsanta teniedevoció 
per a algun tipus d’imatgeria mariana. 
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209   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 Barbera. 1994. Pàg. 13. La primera 
notícia fou donada per Agustí Durant i Sempere a Els retaules de pedra, 
Monumenta Catalonie I, l’any 1932. 
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obert; Maria vesteix una túnica inferior cenyida a la cintura 
per una corretja i al damunt d’aquesta, un ampli mantell que 
li cau des del cap i que ella recull ajudant-se amb el braç 
amb que sosté el Nen. Precisament aquest mantell permet a 
l’escultor l’enriquiment plàstic en generar els plecs que es fan 
sobre el ventre i ser, alhora, un element més d’identificació 
dels artistes del tres-cents. El cap de Maria apareix cobert per 
un mantell que deixa entreveure els cabells que emmarquen 
el rostre i que es subjecta al cap amb una diadema, la qual 
alhora presenta diferències formals entre els models atribuïts 
al mestre Guillem Seguer. Quant al rostre, aquest es presenta 
amb galtes plenes i arrodonit, no es remarquen les celles, 
potser perquè es reforçaven amb la policromia posterior, 
les boques petites i els llavis fins. Un model genèric de la 
primera meitat del segle XIV, que va ser alhora, la realització 
més reclamada a Guillem Seguer.210 
Podem cloure aquest reflexió sobre la Marededéu de 
Vallsanta amb la certesa del gran misteri que això implica: 
on és la marededéu de Vallsanta? Quan les monges foren 
traslladades al monestir del Pedregal, i d’aquest a Sant 
Hilari de Lleida, i d’aquest al Santuari del Patrocini... es van 
endur la imatge més preuada del monestir: la Marededéu?

EL RETAULE DE LA BOVERA
Sembla inversemblant que en la història de Vallsanta haguem 
de parlar del retaule de la Bovera, però alguns investigadors 
ja han proposat anteriorment que l’antic retaule de la 
Marededéu de la Bovera podia haver estat traslladat al novell 
monestir. Cal tenir present que les monges ja es traslladaren 
des del cim de la Bovera, a Vallsanta, el 1246. Tot i que, 
en temps d’inundacions, pestes i perills, les monges de 
Vallsanta es refugiaven al santuari de la Bovera, com està 
documentat en l’epidèmia de 1403. 
Mossèn Sanç Capdevila cità que quan les monges de la 
Bovera abandonaren la casa, el santuari restà a cura dels 

210   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 Barbera. 1994.

donats —i eremites—, aquells que es 
retiraven per amor a la Verge. És probable 
que en aquells moments la imatge de la 
marededéu quedés al cim de la Bovera, 
al costat dels donats i eremites, mentre 
que és factible pensar en el trasllat de 
l’antic retaule de pedra al novell monestir, 
al costat de les monges traslladades.  
També podria ésser completament a 
l’inrevés. Amb tot, no podem deixar de 
pensar que les monges encara tenien 
uns vincles religiosos molt ferms amb la 
Marededéu de la Bovera, i, per això, el 
camí principal del monestir de Vallsanta —
orientat a la porta romànica— connectava 
el monestir de la vall amb el del cim de la 
Bovera. La connexió és prou evident i clara.
El punt d’inflexió rau, precisament, en el 
moment de restauració de l’edifici de la 
Bovera, al segle XV, quan s’encomanà a 
un capellà la cura del santuari i l’obligació 
d’administrar els sagraments, a les 
monges de Vallsanta.211  Això passava 
quan el major nombre de nomenaments 
dels ermitans de la Bovera eren fets i 
signats per l’abadessa de Vallsanta i els 
prohoms de Guimerà.212 És indicatiu 
que el registre d’eremites de la Bovera 
que redactà mossèn Sanç, s’inicià l’any 
1483, amb Salvador Estrada, quant el 
senyor de Guimerà, Felip Galceran de 
Castre, en data de 1481 contractà l’obra 
d’un retaule pintat al mestre tarragoní, 
Francesc Solives. Mossèn Sanç especifica 

211   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari de la 
Bovera. Patronat de la Marededéu de la Bovera. 
1929. Pàg. 53.  
212   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari de la 
Bovera. Pàg. 55.  
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que abans d’aquest retaule “vell” n’hi havia hagut un altre de pedra, 
del qual no en va poder trobar cap rastre.213 
Cal preguntar-se on va anar a parar aquell retaule de pedra antic. Ja 
que no va restar a la Bovera. Cal preguntar-se també on es va col·locar 
aquell retaule de Francesc Olives, de 1481; si en data de 1486 el vicari 
general de Tarragona es va veure obligat a excitar la pietat dels fidels 
per tal que ajudessin a restaurar el santuari.214 La citació fa entreveure 
que l’edifici es trobaria en un estat deplorable. 
Altrament, el retaule de la Bovera comptava amb nou taules, dividides 
en tres compartiments, on la composició iconogràfica es repartia en: la 
mort de la Verge, al centre; història de la invenció de la santa imatge de la 
Bovera i el cim del Calvari, al damunt; l’Anunciació, el Naixement de Jesús 
i l’Epifania, al costat dret; la Resurrecció de Jesucrist, l’Assumpció de la 
Verge i la vinguda de l’esperit sant, al costat esquerra. Advertim, en aquesta 
composició, la taula de la troballa de la marededéu al cim de la Bovera, 
en la qual s’hi representa un grup de cistercenques —suposadament 
procedents del monestir de Vallsanta— que per la data de realització del 
retaule aquestes ja no habitaven a la Bovera. És obvi que estem davant 
d’una recreació de l’any 1481, una estampa religiosa de l’època. 

UN SANT ANTONI
En el marc de les excavacions de 2018-2010, es va trobar, dins la 
planta enrunada de l’església de Santa Maria de Vallsanta, una imatge 
en pedra monolítica que presenta un personatge masculí barbat, 
d’aproximadament un metre d’alçada. Dóna la impressió que la imatge 
ha estat brutalment destruïda, ja que es trobà en diversos fragments. 
Hem de destacar el fet que no es conserven els atributs iconogràfics 
que acompanyaven la imatge, el qual no ens permet relacionar-lo 
degudament. Tot i així, a través del bastó que duu a la mà dreta, acabat 
en una Tau, ens permet identificar al personatge com a Sant Antoni, el 
primer anacoreta de la cristiandat, patró dels animals.
Ni tant sols s’ha pogut salvar el cap. Amb tot, es conserva la part baixa 
de la barba masculina, que, per l’estil de les ondulacions d’aquesta 
pot relacionar-se amb un gòtic primerenc. Tot i així, cal observar la 
desproporció de les mans que no guarden la relació corporal correcta. 

213   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari de la Bovera.  Patronat de la Marededéu... 
Pàgs. 32 i 53.  
214   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari...Pàg. 42.  

La desmesura ens indica una falta de precisió anatòmica que ens apropa 
a un escultor de poca qualitat artística. Perceptible, també, a la tosquedat 
dels plecs de la túnica i la falta d’agilitat de la vestimenta, que un cop més, 
ens indica la falta de professionalitat del mestre picapedrer i ens apropa, 
una vegada més, a la simplicitat de les  resolucions corporals vinculades a 
la vestimenta. Per la simplicitat de la imatge i la seva robustesa —falta de 
finor— creiem que podria fitxar-se cronològicament entre finals del segle 
XIII. Tot i queadvertim que en la historiografia de Vallsanta no hi ha cap 
referència a una capella, capellania o altar dedicat a Sant Antoni. Amb 
tot, la imatge existeix i hi estava vinculada, la qual cosa ens indica que hi 
ha llacunes a la història de Vallsanta.     

DOS SANTS [INDEFINITS]
També, en les darreres excavacions de Vallsanta, efectuades entre 2008-
2010, es va trobar dues imatges molt malmeses de grans mides —un 
metre— que tenen bastanta similitud amb la imatge de Sant Antoni. 
A l’igual que aquest, les dues són pedres monolítiques i presenten un 
estat de conservació molt dolent. També dóna la impressió que han estat 
malversades intencionalment, encara que també podem dir, literalment, 
que potser els va caure la casa al damunt. 
Aquestes imatges tampoc no guarden el cap, ni les mans lliures amb 
els seus elements iconogràfics que, segurament, ens ajudarien a esbrinar 
la santedat en concret. En tot cas, l’únic element que en queda com 
a testimoni és un llibre pegat al cos, agafat amb la mà esquerra, en el 
qual s’hi aprecia les tanques metàl·liques. Per la tipologia es deu tractar 
d’un llibre sagrat, el qual duen principalment els apòstols, entre els quals 
podem destacar —per subjectar-lo al costat esquerre— Sant Honorat, 
Sant Bernat, Sant Joan, Sant Pere..., però també alguns grans teòlegs, 
com Sant Bernat, Sant Benet... 
Però no és habitual trobar-lo en imatges femenines, tot i que hi ha una versió 
de Santa Anna, amb la marededéu petita als braços, on la santa aguanta un 
llibre tancat amb la mà dreta (retaule de Vallfogona de Riucorb), no amb la 
esquerra, com és el cas de Vallsanta. Amb tot, creiem que a Vallsanta podria 
tractar-se d’una versió tosca i antiga de Sant Honorat [bisbe] i Sant Bernat 
Abat [anterior a la capella de Bernat de Boixadors]. 
Ens ho fa veure el fet que les dues imatges tenen una marca —esmotxada—
rodona al pit dret, el qual es podria correspondre, perfectament, a la 
marca que deixaria la part recargolada d’un bàcul al repenjar-se fins 



196 197

que abans d’aquest retaule “vell” n’hi havia hagut un altre de pedra, 
del qual no en va poder trobar cap rastre.213 
Cal preguntar-se on va anar a parar aquell retaule de pedra antic. Ja 
que no va restar a la Bovera. Cal preguntar-se també on es va col·locar 
aquell retaule de Francesc Olives, de 1481; si en data de 1486 el vicari 
general de Tarragona es va veure obligat a excitar la pietat dels fidels 
per tal que ajudessin a restaurar el santuari.214 La citació fa entreveure 
que l’edifici es trobaria en un estat deplorable. 
Altrament, el retaule de la Bovera comptava amb nou taules, dividides 
en tres compartiments, on la composició iconogràfica es repartia en: la 
mort de la Verge, al centre; història de la invenció de la santa imatge de la 
Bovera i el cim del Calvari, al damunt; l’Anunciació, el Naixement de Jesús 
i l’Epifania, al costat dret; la Resurrecció de Jesucrist, l’Assumpció de la 
Verge i la vinguda de l’esperit sant, al costat esquerra. Advertim, en aquesta 
composició, la taula de la troballa de la marededéu al cim de la Bovera, 
en la qual s’hi representa un grup de cistercenques —suposadament 
procedents del monestir de Vallsanta— que per la data de realització del 
retaule aquestes ja no habitaven a la Bovera. És obvi que estem davant 
d’una recreació de l’any 1481, una estampa religiosa de l’època. 

UN SANT ANTONI
En el marc de les excavacions de 2018-2010, es va trobar, dins la 
planta enrunada de l’església de Santa Maria de Vallsanta, una imatge 
en pedra monolítica que presenta un personatge masculí barbat, 
d’aproximadament un metre d’alçada. Dóna la impressió que la imatge 
ha estat brutalment destruïda, ja que es trobà en diversos fragments. 
Hem de destacar el fet que no es conserven els atributs iconogràfics 
que acompanyaven la imatge, el qual no ens permet relacionar-lo 
degudament. Tot i així, a través del bastó que duu a la mà dreta, acabat 
en una Tau, ens permet identificar al personatge com a Sant Antoni, el 
primer anacoreta de la cristiandat, patró dels animals.
Ni tant sols s’ha pogut salvar el cap. Amb tot, es conserva la part baixa 
de la barba masculina, que, per l’estil de les ondulacions d’aquesta 
pot relacionar-se amb un gòtic primerenc. Tot i així, cal observar la 
desproporció de les mans que no guarden la relació corporal correcta. 

213   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari de la Bovera.  Patronat de la Marededéu... 
Pàgs. 32 i 53.  
214   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari...Pàg. 42.  

La desmesura ens indica una falta de precisió anatòmica que ens apropa 
a un escultor de poca qualitat artística. Perceptible, també, a la tosquedat 
dels plecs de la túnica i la falta d’agilitat de la vestimenta, que un cop més, 
ens indica la falta de professionalitat del mestre picapedrer i ens apropa, 
una vegada més, a la simplicitat de les  resolucions corporals vinculades a 
la vestimenta. Per la simplicitat de la imatge i la seva robustesa —falta de 
finor— creiem que podria fitxar-se cronològicament entre finals del segle 
XIII. Tot i queadvertim que en la historiografia de Vallsanta no hi ha cap 
referència a una capella, capellania o altar dedicat a Sant Antoni. Amb 
tot, la imatge existeix i hi estava vinculada, la qual cosa ens indica que hi 
ha llacunes a la història de Vallsanta.     

DOS SANTS [INDEFINITS]
També, en les darreres excavacions de Vallsanta, efectuades entre 2008-
2010, es va trobar dues imatges molt malmeses de grans mides —un 
metre— que tenen bastanta similitud amb la imatge de Sant Antoni. 
A l’igual que aquest, les dues són pedres monolítiques i presenten un 
estat de conservació molt dolent. També dóna la impressió que han estat 
malversades intencionalment, encara que també podem dir, literalment, 
que potser els va caure la casa al damunt. 
Aquestes imatges tampoc no guarden el cap, ni les mans lliures amb 
els seus elements iconogràfics que, segurament, ens ajudarien a esbrinar 
la santedat en concret. En tot cas, l’únic element que en queda com 
a testimoni és un llibre pegat al cos, agafat amb la mà esquerra, en el 
qual s’hi aprecia les tanques metàl·liques. Per la tipologia es deu tractar 
d’un llibre sagrat, el qual duen principalment els apòstols, entre els quals 
podem destacar —per subjectar-lo al costat esquerre— Sant Honorat, 
Sant Bernat, Sant Joan, Sant Pere..., però també alguns grans teòlegs, 
com Sant Bernat, Sant Benet... 
Però no és habitual trobar-lo en imatges femenines, tot i que hi ha una versió 
de Santa Anna, amb la marededéu petita als braços, on la santa aguanta un 
llibre tancat amb la mà dreta (retaule de Vallfogona de Riucorb), no amb la 
esquerra, com és el cas de Vallsanta. Amb tot, creiem que a Vallsanta podria 
tractar-se d’una versió tosca i antiga de Sant Honorat [bisbe] i Sant Bernat 
Abat [anterior a la capella de Bernat de Boixadors]. 
Ens ho fa veure el fet que les dues imatges tenen una marca —esmotxada—
rodona al pit dret, el qual es podria correspondre, perfectament, a la 
marca que deixaria la part recargolada d’un bàcul al repenjar-se fins 



199

tocar el cos —pit dret—; precisament, tant Sant Bernat con Sant Honorat, 
iconogràficament, porten un bàcul aguantat amb la mà dreta; també és cert 
que les dues imatges cisellades en la clau de volta de la capella gòtica —nord— 
al costat de la marededéu representen un abat i una abadessa amb un bàcul. A 
més a més, aquestes dues escultures han estat trobades dins d’aquesta capella 
en concret, durant les excavacions de 2010.     
Detectem, igual que en el cas del Sant Antoni, que la figura que sosté el llibre 
amb la mà esquerra, aquesta mà és de factura grollera i, proporcionalment, 
desmesurada. Igualment, l’altra imatge presenta uns dits del peu anatòmicament 
desproporcionats. És provable que ens trobem davant d’un mestre de menor 
qualitat que no té cura en les proporcions humanes, o a voltes, potser encara 
arrossega la desproporció d’un romànic rústic i residual que conviu amb un gòtic 
novell, el qual l’artista no acaba d’assumir plenament. Amb tot, els dos sants tenen 
una factura més acurada que la figura de Sant Antoni. Potser ens trobem davant 
del “mestre de Vallsanta”, un personatge de finals del segle XIII i XIV fins ara 
desconegut i no catalogat.

UN FRAGMENT DEL RETAULE GÒTIC DE SANT BERNAT ABAT
Sobre l’altar de Sant Bernat no en sabíem gairebé res, però en el transcurs d’una 
sessió fotogràfica realitzada al Museu de Guimerà: La cort del Batlle, vàrem 
localitzar un fragment del retaule de Sant Bernat que es trobava deslocalitzat, 
del qual, fins ara, ningú no s’havia adonat de la seva rellevància cultual. El 
fragment de mides reduïdes i de poc gruix, presenta l’espatlla esquerra d’un 
personatge vestit amb hàbit, amb les típiques arrugues de la roba que marquen 
els plecs de l’espatlla. 
Al costat, s’hi pot veure el fragment d’un quatrilobulat gòtic que duu al seu 
centre, un blasó apuntat de la nissaga promotora del retaule. L’heràldica no 
és complerta, però podem veure les quatre potes d’una cérvola mirant cap a 
l’esquerra. Per lògica deductiva, estem davant d’un fragment del retaule de Sant 
Bernat abat, amb l’heràldica dels Boixadors dins el quatriglobutat. Composició 
típica de l’època i del context artístic, que ens fa suposar que a l’altre costat de la 
figura central hi hauria un segon quatrilobulat, també amb la mateixa heràldica 
dins seu. No tenim cap dubte que aquest fragment de retaule correspon al 
benefici de Sant Bernat abat, instaurant a la capella gòtica —sud— (número 2), 
per la deixa testamentaria de Bernat de Boixadors, entre 1343-1345. 

CONSIDERACIONS AL SANT MIQUEL DE CIUTADILLA
Anteriorment hem advertit que a la façana de l’Ajuntament de Ciutadilla, 
dins una fornícula, hi ha una escultura en pedra d’un Sant Miquel, que, 
per les característiques i estil, es podria adscriure a la segona meitat segle 
XIII o primeries del segle XIV. També hem defensat que era possible que, 
originàriament, hagués estat ubicat a la capella de Sant Miquel de Vallsanta.  
En base a aquesta hipòtesi, com a punt de partida, tenim constància d’un 
benefici de Sant Miquel, fundat a la parròquia de Ciutadilla, l’any 1326, per 
Sibil·la de Bages, muller de Pere de Bages215 que per les dates i la tipologia 
del Sant Miquel, podria fixar-se en aquest moment. Com a punt final, tenim 
constància de l’existència de l’actual imatge de Sant Miquel, situada en una 
fornícula damunt el portal del carrer de Sant Miquel quant aquest tancava 
la muralla en l’ampliació urbanística del segle XVI- XVII, restant en aquell 
lloc, fins a la Guerra Civil de 1936. 
Existeix la possibilitat que la imatge s’hagués retirat del culte de l’església 
parroquial i se li hagués donat aquest nou emplaçament —en principi 
dubtós—, perquè no hi ha cap document que ho confirmi, ni és factible que 
la religiositat popular hagués permès que el patró de l’església s’hagués 
tret del temple, per situar-lo en un portal; ara bé, seria més factible pensar 
que en el moment de la venda de la propietat del monestir de Vallsanta, el 
1591, per part del senyor de Ciutadilla, cessant també, com a protector de 
la capella i capellania de Sant Miquel de Vallsanta, haguessin retirat la imatge 
de l’església —com a protecció—, tot traslladant-la a la fornícula del portal, en 
plena modificació o expansió de la muralla de la vila de Ciutadilla. 
De fet, hi ha algunes dades documentals que podrien avalar aquesta 
hipòtesi: el 1590, hi ha una capitulació entre Bernat de Guimerà, senyor de 
Ciutadilla, i Francesc Miqueló, a qui cedeix per tres anys l’administració de 
l’ermita de la Bovera i l’església de Vallsanta,216  per tant, atesa la rellevància 
social de Francesc Miqueló de Ciutadilla, seria factible pensar en el trasllat 
del Sant Miquel en aquest moment; el 1591, Bernat de Guimerà, senyor de 
Ciutadilla, ven al vescomte d’Évol, senyor de Guimerà, tot el terme de la 
Bovera, juntament amb les cases i propietats de Vallsanta, amb la jurisdicció 
civil i criminal, la quadra i el delmari de Vallsanta217, moment precís, on encara 
seria més factible pensar en el trasllat de la imatge de Sant Miquel, des de 
la capella de Vallsanta al portal de Ciutadilla. La venda de la propietat per 
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part del senyor de Ciutadilla creiem que 
podria avalar la hipòtesi de la recuperació 
de la imatge, atesa la vinculació i devoció 
que la nissaga dels Guimerà professà a 
aquest sant; finalment, el 1594, el contracte 
d’arrendament, entre Anna d’Aragó, 
vescomtessa d’Évol i senyora de Guimerà, 
amb Joan Gavaldà, per a la cura del 
monestir de Vallsanta i llurs dependències 
monacals, marcaria el punt final del possible 
trasllat del Sant Miquel. 
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tocar el cos —pit dret—; precisament, tant Sant Bernat con Sant Honorat, 
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