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En l’anterior apartat dedicat a l’estudi de les manifestacions 
religioses o de culte, en el monestir de Vallsanta hem volgut 
fer èmfasi en la necessitat de separar de la història de la 
investigació el fet religiós del fet de manifestació feudal. 
És important matisar aquest aspecte, perquè és la clau per 
entendre l’imaginari de l’època feudal, no en aquell aspecte 
que estudia les manifestacions del poble ras, sinó les 
manifestacions dels seus dirigents, el poder temporal: reis, 
prínceps, nobles, ducs, comtes, vescomtes, barons i miliars. 
Tota manifestació de poder voldrà apropar-se a l’obra de Déu 
a la terra... l’Església, en tota la seva manifestació de poder 
espiritual: bisbes, ardiaques, abats i abadesses, preveres, 
frares i fraresses. 
L’obra dels reis i prínceps serà el mirall de la noblesa menor 
que voldrà emular les seves manifestacions de poder feudal a 
través de les sumptuàries obres funeràries per a millor glòria. 
Com sempre, el poble ras viurà la seva mort d’esquena a 
aquesta realitat, però haurà de treballar i sofrir perquè el 
poder feudal pugui manifestar-se en la seva plenitud amb 
l’explosió de l’art gòtic —cistercenc— i les manifestacions 
funeràries reials.  
Dues coses seran primordials per als homes i dones del temps 
de Vallsanta, alhora de crear el seu discurs de manifestació 
del poder feudal: d’una part, la necessitat d’apropar-se a 
Déu i la seva manifestació en la terra amb l’obra pia, que 

redimeix els fidels a l’hora d’afrontar el seu viatge al més 
enllà amb l’esperança d’entrar al paradís; d’altra part, la 
necessitat d’honorar la memòria dels avantpassats i llur 
glòria, necessària alhora també per defensar una posició de 
prestigi cap als descendents a través de la genealogia i la 
defensa de  l’armorial de les nissagues ennoblides. 

Manifestacions gòtiques-cistercenques 
Sobre l’essència del primer gòtic a Catalunya, com apunta 
Francesca Español, aquest es basarà en l’ancoratge, 
en la tradició, tant en el vessant arquitectònic com en 
l’escultòric. Mentre a França es basteixen les catedrals 
de París, Chartres, Reims i Amiens, a través de noves 
fórmules arquitectòniques i figuratives que eclosionen en 
nous models. Per tant, influenciat directament per aquest 
nou corrent artístic i arquitectònic la Catalunya Nova es 
beneficiarà d’una colonització cultural comuna a través 
de les noves ordes religioses del moment: Cister i ordes 
mendicants, i en l’expressió sumptuosa de família reial de 
la corona catalano-aragonesa, un camp adobat de noves 
possibilitats artístiques i espirituals de l’home medieval del 
segle XIII-XIV.218 
Com apunta també Español, a la Catalunya Nova, llevat 
d’algun cas puntual, no abunden els edificis rurals o urbans 
amb vocació monumental que caracteritza les seus de 
Tarragona i Lleida. Potser aquí podríem fer un incís en l’obra 
de Vallsanta per les seves característiques com a símbol de 
poder feudal –en un àmbit rural— que interactua amb l’orde 
cistercenc en una escala territorial menor. 
A títol general, podem dir que la influència cistercenca es 
deixa veure —majorment— per la construcció d’una nau 
central amb coberta de canó apuntada i absis pla, que, 
cronològicament, es situen entre el darrer terç del segle XIII i 
les primeries del XIV, on fins i tot la portalada que s’emplaça 
a ponent —occident—de l’edifici és perfectament coherent 
amb la planificació de l’arquitectura catalana de bona part 
del segle XIII. Es van introduir, progressivament, les capelles 

218   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català.  Editorial Anglé. Barcelona. 2002 . Pàg. 7.
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laterals amb volta de creueria que modifiquen l’estructura 
inicial i l’adapten a nous models de pensament arquitectònic 
i religiós que porten a una planta de creuer. Encara que no 
podem obviar la transició a una fórmula ja emprada per les 
ordes mendicants que trobarà el seu lloc en el panorama 
constructiu dels segles XII-XV. 
Cal tenir present, també, en aquest context de renovació, 
la institució d’altars com a manifestació del poder de les 
autoritats del govern municipal i del poder territorial. 
Aquestes accions pietoses —sobretot— adreçades a l’àmbit 
d’una sala de reunions, on també impartirà justícia, és el 
lloc on s’apropa el poder reial manifestat pels monarques 
catalans. Obres sumptuoses, on la representació artística 
d’un poder municipal a redós d’una figura de caire reial, 
com potser un Veguer, és una clara voluntat de plasmar el 
poder fàctic amb caràcter militar que s’apropa a la llum del 
monestir i de la Verge. 
En el nostre cas, caldria avaluar millor la figura del veguer 
de Cervera-Tàrrega, Berenguer de Boixadors, entre 1297 
a 1311; també del seu fill, Guillem de Boixadors, que fou 
veguer, de 1311 fins a 1318, atès que el nostre monestir de 
Vallsanta està dins la seva jurisdicció i podria haver estat 
objecte de  la seva possible protecció personal i reial.219 

Manifestacions reials –cistercencs i 
mendicants
L’any 1291, Jaume II es coronat monarca de la corona 
catalano-aragonesa i dels regnes de València i de Mallorca, 
i, ja en aquells moments, sembla haver estat molt conscient 
del valor de l’arquitectura com a imatge de poder, i 
les disposicions que tendeixen a dignificar les diverses 
residències de la monarquia, en una apolítica de renovació 
dels àmbits àulics durant els primers anys del segle XIV.220  
Potenciada per a la residència reial a Barcelona, el model 

219   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. 86.
220   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. L’art dels Reis catalans. Esplendor 
i riquesa de la Corona d’Aragó. Editorial Anglé. 2010. Pàg. 10. 

arquitectònic introduït pels mendicants franciscans durant 
el segle XIII, vers l’austeritat arquitectònica. Amb tot, els 
arcs diafragmàtics i llurs cobertes de fusta contribueixen 
a conferir un esperit diferent a l’espai àulic a través de 
l’embelliment pictòric de les fustes de la coberta i dels caps 
de biga decorats i pintats, amb nombroses referències que 
al·ludeixen a l’època de Jaume II. 
Un exemple d’arquitectura rural, propera a Santa Maria de 
Vallsanta, és l’església de Sant Miquel de Montblanc, del 
segle XII, on el teginat de fusta policromada aguanta una 
coberta amb arcs de diafragma, la qual s’emmarca en una 
tipologia d’esglésies de la conquesta de Jaume I, perquè 
apareixen, sobretot, en terres valencianes i mallorquines 
acabades de prendre a l’islam.221  Arquitectònicament 
parlant, Sant Miquel de Montblanc és un model bastant 
pròxim a l’obra primigènia de Vallsanta, abans de les 
modificacions del segle XIV. 
Francesca Español matisa que Ripoll es va convertir en el 
panteó reial durant un temps, finant-se la vocació funerària 
amb Ramon Berenguer IV —materialitzada la unió del regne 
d’Aragó i el comptat de Barcelona—, i esdevenint, el panteó 
reial, al servei de la fama i el poder. Alfons el Cast fixa la 
seva sepultura al monestir de Poblet, i entre la seva dinastia 
predomina l’elecció dels establiments monacals del sector 
meridional de Catalunya Nova: Santa Maria de Poblet, Santes 
Creus, Santa Maria de Vallbona”. Per a l’home medieval era 
important ser sepultat el més a prop possible de les relíquies, 
ja que constituïen un aliat inqüestionable en el camí de la 
salvació de l’ànima.222  
El rei Jaume II va generalitzar, al voltant del 1300, aquests 
usos en matèria funerària, essent promptament adoptades 
pels nobles militars més propers a la cort i difonent-se 
ràpidament, per la baixa noblesa, pel fet de convertir-se en 
un aparador d’ostentació social del braç militar i la noblesa, 
passant posteriorment als ennoblits mercaders. Adopten el 
221   FOGUET SANS, Joan. El teginat de l’església de Sant Miquel de 
Montblanc.  Col·lecció el Bagul. Cossetània edicions. 2015. Pàg. 11.   
222   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. L’art dels Reis catalans. Esplendor i 
riquesa de la Corona d’Aragó. Editorial Anglé. 2010. Pàg. 160.

fast litúrgic de la capella privativa (amb relíquia del sant), al 
fast funerari (amb panteó familiar o dinàstic), i d’aquest, al 
patronatge d’un establiment religiós vinculat al senyoriu.223

Santes creus es va convertir en el millor exponent del 
patrocini reial durant la primera meitat del segle XIV, on 
es fusionen les formes plenament gòtiques en un moment 
en què el nou estil encara no havia penetrat a Catalunya 
obertament. El panteó reial esdevé un model avantguardista 
en l’àmbit geogràfic i el seu cercle de contactes artístics. 
El claustre gòtic de Santes Creus esdevingué un gran 
aparador del nou estil gòtic i del fast funerari reial amb 
els seus sepulcres, acollint alhora nombroses inhumacions 
nobiliàries a les galeries del claustre, on els nobles catalans 
fruïen per ser enterrats a redós del seu rei ens magnífics 
sepulcres bellament decorats.224 

Manifestacions de poder en l’art 
funerari 
S’evidencia la relació del monarca i els seus, amb la divinitat 
i amb els que actuen com a principals intermediaris amb els 
homes: la Mare de Déu i els Sants. Concepte que serveix 
per copsar la complexitat de la relació de l’home medieval i 
el sentit transcendent dels actes manifestos: les donacions. 
Dinàmica habitual en l’obtenció del corresponent dret de 
sepultura, on hi concorreran tots aquells que ambicionin 
una inhumació privilegiada —si tenen recursos suficients— 
on els monarques lideren els canvis de mentalitat que 
s’atesten durant aquest període. A tal efecte, els ordes 
religiosos conscients dels beneficis derivats —a tost els 
nivells socials—buscaran aquesta vinculació d’un rei, una 
reina, un noble o un cavaller, i l’afavoriran decididament, 
com per exemple la vocació cistercenca a través de Poblet, 
Santes Creus, Vallbona, Vallsanta... 

Una tendència que fonamenta l’augment de la credibilitat 
que a ulls de l’home medieval té una orde religiosa 
“reformada” com els cistercencs, actuant aquesta com a 
223   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català.  Editorial Anglé. Barcelona. 2002 . 
224   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. Barcelona. 2002.

intermediària en el trànsit vers la glòria dels que han elegit 
els seus cenobis com a lloc de sepultura.225

Les esglésies de primeries del segle XIV varen incorporar 
elements funeraris de prestigi social, com sarcòfags decorats 
amb coberta simple, de coberta amb jacent individual o 
doble, amb arcosolis simples o bellament decorats i obrats, 
que són inserits en el gruix dels murs romànics antics o de 
les noves capelles laterals recentment obrades per a aquest 
pretext social. Són exemples eloqüents de comportament 
nobiliari que denoten una expressió de poder i de classe 
social, en el qual també s’emmarquen altres exemples de 
sarcòfags amb jacents dins el territori proper a Vallsanta, com 
són el cas del sepulcre dels Ardèvol, a Tàrrega; els Aguiló, a 
Talavera; els Guimerà, a Ciutadilla; els Alemany, a Vallsanta 
i a Vallbona, i,els Queralt, a Santa Maria de Bell-lloc-Santa 
Coloma de Queralt.226 
Per tant, el en el gest funerari, els emblemes heràldics —i 
més excepcionalment els retrats dels donants— manifesten 
la tutela dels personatges sobre els edificis religiosos i el 
seu territori vinculat. Els reis actuen a major escala que els 
nobles, però tots actuen, en essència, igualment, ja que els 
seus gestos tenen la mateixa transcendència i són, alhora, 
el mirall dels súbdits i de la immanència del gest funerari 
ambiciós a redós d’un monestir o església. En definitiva, una 
capacitat d’influir en el comportament col·lectiu vers l’ideari 
funerari de l’època. 

Manifestació de poder feudal al petit 
monestir de Santa Maria de Vallsanta
El monestir cistercenc de la vall del Corb va tenir un relatiu 
prestigi entre la noblesa més pròxima: amb els Alemany 
de Cervelló, senyors de Guimerà i els Guimerà, senyors de 
Ciutadilla; però també entre altres nobles propers a la vall 
que hi són presents a través de les seves armes cisellades a 

225   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català... Pàg. 220.
226   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. Revista Cultural 
de l’Urgell”. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàgs. 86-89.
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223   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català.  Editorial Anglé. Barcelona. 2002 . 
224   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català. Editorial Anglé. Barcelona. 2002.

intermediària en el trànsit vers la glòria dels que han elegit 
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són el cas del sepulcre dels Ardèvol, a Tàrrega; els Aguiló, a 
Talavera; els Guimerà, a Ciutadilla; els Alemany, a Vallsanta 
i a Vallbona, i,els Queralt, a Santa Maria de Bell-lloc-Santa 
Coloma de Queralt.226 
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Manifestació de poder feudal al petit 
monestir de Santa Maria de Vallsanta
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225   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. El gòtic català... Pàg. 220.
226   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. Revista Cultural 
de l’Urgell”. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàgs. 86-89.
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l’absis de Vallsanta: com els Josa, els Boixadors i els Llorach —
segons mossèn Sanç Capdevila.227  Les heràldiques presents 
a Vallsanta ens indiquen, per les seves característiques 
i situació espacial dins l’edifi ci, que no tant sols va ser un 
indret amb un cert prestigi entre la noblesa rural, sinó que 
a tenor dels darrers estudis que hem fet sobre Vallsanta, 
defensem ara, també, una implicació del poder feudal 
amb una clara vinculació familiar. Ressaltant la presència 
de la nissaga dels Boixadors, que entre 1300 a 1318 varen 
ostentar el càrrec de veguers de Cervera i representaven el 
poder reial a la zona de Cervera i Tàrrega.228  No oblidem 
que a les darreries del segle XII l’heràldica començà a ser 
present a Catalunya, entre els membres de l’estament militar, 
mentre que els emblemes municipals encara tardaran cent 
anys a imposar-se. Per tant, cal fer un esforç per identifi car 
les heràldiques que corresponen al moment de construcció 
—fundació— del monestir de Vallsanta,  amb la voluntat de 
reafi rmar l’autoria o el patrocini dels nobles implicats. Però, 
a la vegada, també, per a identifi car les heràldiques que 
corresponen a nissagues que abraçaran posteriorment —a 
la fase de post-construcció—, la devoció a Santa Maria, tot 
lliurant la seva llavor familiar al servei del monestir i de la 
seva pròpia ostentació feudal.  

Amb tot, les heràldiques que pertanyent a la fase post-
constructiva, se relacionen amb nissagues protectores de 
membres femenins que tant podien ser, promocionades 
a l’abadiat, com podien restar al servei del cenobi en un 
segon pla. Es posa de manifest, doncs, la infl uència que 
generarà el monestir a través d’una zona territorial àmplia, 
amb la presència d’altres nissagues rellevants del territori 
que ajudaran a incrementar el prestigi del monestir, com els 
Anglesola, els Copons, els Oller... Però a la vegada, també, 
per la presencia de monges de menor rellevància social —
de menor categoria— que són fi lles de castlans —milites— 

227   CAPDEVILA FELIP, SANÇ Mn. “El monestir cistercenc de Vallsanta (notes 
per a una monografi a)”. Quaderns d’Història Tarraconense VII, 1988. Pàgs. 5-54. 
228   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. Revista Cultural 
de l’Urgell”. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàg. 86.

al servei dels nobles del territori: podem trobar fi lles dels 
Bellpuig, dels Oluja, dels Montagut, dels Pontils, dels Cirera, 
dels Montpaó, dels Tallada, dels Rocamora i dels Gaia, entre 
altres. Era necessari, doncs, fer una primera catalogació de 
les manifestacions de poder feudal, a Vallsanta, a través de 
la revisió heràldica present en els seus murs, les capelles i en 
manifestacions funeràries vinculades al monestir.  

Els fundadors: els primers escuts 
heràldics dels Alemany de Cervelló
Sens dubte, la primera manifestació de poder feudal 
a Vallsanta és la que es vincula al tronc principal de la 
nissaga impulsora del monestir: els Alemany de Cervelló. 
La historiografi a relaciona a un primer Guerau Alemany 
de Cervelló, com a senyor de Guimerà, i a partir d’aquest, 
s’inicià la branca dels Alemany de Guimerà.229 Ara bé, cal 
preguntar-se quina heràldica s’ha de fi xar a aquesta branca 
dels Cervelló, situada a la vall del riu Corb?

L’estudi heràldic sobre les armes dels Alemany de Guimerà 
determina, com a càrrega heràldica, una ala plomada 
característica; sobre las qual hi hem trobat molts exemples 
dins les construccions religioses de la vall del Corb, com el 
monestir de Vallsanta, el monestir de Vallbona, el santuari 
de la Bovera, l’església de Guimerà, l’església de Verdú, 
l’església del Vilet, l’església de Preixana..., entre altres 
manifestacions de poder civil.230  Ara bé, el complex estudi 
que vàrem fer en el seu dia, ja va donar peu a veure que hi ha 
una clara evolució en les armes dels Alemany de Guimerà. 
Ja siguin diferenciades a nivell generacional, o a través del 
concepte armorial de les brisures. Enteses aquestes com a 
variacions en les armes de la nissaga que determinen canvis 
entre generacions, entre branques principals i branques 
secundàries, i sobre branques familiars escindides.231 
229   Arbre genealògic dels Cervelló. 
230   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. Revista Cultural 
de l’Urgell”. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàg. 86.
231   TORRES BENET, MIQUEL. Símbols de poder dels Anglesola. L’he-
ràldica. Actes de la Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Blasons del sarcòfag de Sibil·la de Guimerà, de 1280. Avui a Vallbona.

El que és clar, és que la primera heràldica vinculada als 
Alemany de Guimerà procedeix del tronc familiar dels 
Alemany de Cervelló. És a dir, el primer prototip d’armes 
heràldiques dels Alemany de Guimerà és la mateixa: 
l’heràldica que usen els Alemany de Cervelló —branca 
separada de la casa Cervelló—, i no només és perfectament 
identifi cable a Vallsanta, sinó que a més, ens fa veure la 
connexió directa amb el tronc originari del Bages. Relació 
que també es dedueix de l’estudi acurat que hem realitzat, 
juntament amb companys del Grup de Recerques, sobre 
les heràldiques existents al monestir de Santes Creus, 
vinculades als Cervelló i als Alemany de Cervelló. 
En base a aquesta primera defi nició, tenim l’heràldica primi-
gènia present en un sarcòfag que diversos historiadors han 
defensat que, originàriament, era emplaçat al monestir de 
Vallsanta. Avui situat a l’antic fossar exterior del monestir 
de Vallbona de les monges. La inscripció del sarcòfag amb 
coberta a dues aigües és decorat amb les armes heràldiques 
dels Alemany i dels Ponts, i duu la llegenda gravada: ANNO: 
DOMINI: M: CC: LXXX: VI: KALENDAS: IVLII: FVIT: TRANSLATA: 
DOMINA: SIBILIA: DE GUIMERA: VXOR: GVERALI: ALAMAN: 
CVIVS: AIMA: REQUIESCAT: IN: PAC: AMEN.232  La inscripció 
datada, a 1 de juliol de 1280, indica que el cos de Sibil·la, 
esposa de Guerau Alemany de Guimerà, va ser traslladada 
en aquesta data, i com proposava l’historiador Josep Joan 
Piquer, s’ha d’entendre com una transmudança de les 
despulles de Sibil·la a una segona sepultura defi nitiva —ja 
descarnada. Es creu que el sarcòfag va ser traslladat des de 
Vallsanta, quan aquest s’abandonà a fi nals del segle XVI. 
Hipòtesi que trobem encertada, atès que l’heràldica 
primigènia dels Alemany de Guimerà està perfectament 
documentada al monestir de Vallsanta. És més, aquest 

Terres de Ponent, 2009.  Núm. XXXIX. 2010. Pàg. 241. La brisura és un 
sistema inventat pels tècnics de la Cancelleria reial, a fi nals del segle XII.
232   DUC MAS, Joan. “Guimerà i els  Guimerà”. Revista URXT, Museu 
Comarcal de Tàrrega. 1989. Pàgs. 54-55. PIQUER JOVER, Josep Joan. 
Vallbona, guia espiritual i artística. Monestir de Santa Maria de Vallbona. 
1993.  Pàg. 69. SANS TRAVÉ, Josep M. El monasterio de Santa Maria de 
Vallbona. Historia, monaquisme y arte. Editorial Milenio. 2010. Pàg. 270. 
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a tenor dels darrers estudis que hem fet sobre Vallsanta, 
defensem ara, també, una implicació del poder feudal 
amb una clara vinculació familiar. Ressaltant la presència 
de la nissaga dels Boixadors, que entre 1300 a 1318 varen 
ostentar el càrrec de veguers de Cervera i representaven el 
poder reial a la zona de Cervera i Tàrrega.228  No oblidem 
que a les darreries del segle XII l’heràldica començà a ser 
present a Catalunya, entre els membres de l’estament militar, 
mentre que els emblemes municipals encara tardaran cent 
anys a imposar-se. Per tant, cal fer un esforç per identifi car 
les heràldiques que corresponen al moment de construcció 
—fundació— del monestir de Vallsanta,  amb la voluntat de 
reafi rmar l’autoria o el patrocini dels nobles implicats. Però, 
a la vegada, també, per a identifi car les heràldiques que 
corresponen a nissagues que abraçaran posteriorment —a 
la fase de post-construcció—, la devoció a Santa Maria, tot 
lliurant la seva llavor familiar al servei del monestir i de la 
seva pròpia ostentació feudal.  

Amb tot, les heràldiques que pertanyent a la fase post-
constructiva, se relacionen amb nissagues protectores de 
membres femenins que tant podien ser, promocionades 
a l’abadiat, com podien restar al servei del cenobi en un 
segon pla. Es posa de manifest, doncs, la infl uència que 
generarà el monestir a través d’una zona territorial àmplia, 
amb la presència d’altres nissagues rellevants del territori 
que ajudaran a incrementar el prestigi del monestir, com els 
Anglesola, els Copons, els Oller... Però a la vegada, també, 
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que vàrem fer en el seu dia, ja va donar peu a veure que hi ha 
una clara evolució en les armes dels Alemany de Guimerà. 
Ja siguin diferenciades a nivell generacional, o a través del 
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230   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la 
vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. Revista Cultural 
de l’Urgell”. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàg. 86.
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ràldica. Actes de la Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Blasons del sarcòfag de Sibil·la de Guimerà, de 1280. Avui a Vallbona.
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Terres de Ponent, 2009.  Núm. XXXIX. 2010. Pàg. 241. La brisura és un 
sistema inventat pels tècnics de la Cancelleria reial, a fi nals del segle XII.
232   DUC MAS, Joan. “Guimerà i els  Guimerà”. Revista URXT, Museu 
Comarcal de Tàrrega. 1989. Pàgs. 54-55. PIQUER JOVER, Josep Joan. 
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1993.  Pàg. 69. SANS TRAVÉ, Josep M. El monasterio de Santa Maria de 
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sebollida és Saurina DE GUIMERÀ, i, sense cap dubte, 
vinculada directament al tronc dels senyors de Guimerà, ja 
que no hi ha cap escut heràldic amb les armes dels senyors 
de Ciutadilla. Com hem dit abans, presenta la característica 
ala plomada primigènia dels Alemany de Cervelló, igual a la 
que és representada al sarcòfag de Sibil·la de Guimerà, de 
l’any 1280. Per tant, és una Alemany i vinculada directament 
al tronc principal Alemany de Cervelló, atès que també 
presenta l’heràldica de la cérvola típica dels Cervelló. Creiem 
que ens està indicant que es tracta de Saurina de Guimerà, 
filla d’un Alemany de Cervelló. 
D’altra banda, en trobar-se en el mateix sarcòfag, dues 
heràldiques més: les armes dels JOSA en format gran, i les 
armes dels MOLINER, en format més petit, ens pot indicar 
que Saurina de Guimerà era filla d’una Josa de Moliner. 
Els Josa estan perfectament documentats en la capella 
absidals-5 de l’església de Santa Maria de Vallsanta, on hi 
ha gravades les seves armes en tot el context espacial de la 
capella. Quant als Moliner, és indicatiu que s’hagi conservat 
un censal, datat al 3 de setembre de 1343, on esmena que 
l’abadessa Berenguera d’Alemany manifesta haver rebut 
50 sous barcelonesos que li ha donat Arnald de Bosch, 
ciutadà de Lleida, procurador i tutor del jove Peric Moliner, 
fill del senyor de la Granadella, que cada any ho paga com 
a cens en la festa de Santa Maria del mes d’agost, en nom 
de la honorable senyora Elisenda Moliner, germana de Pere 
Moliner, ardiaca de [Rippa].233 
És interessant, també, veure en aquest sarcòfag la referencia 
a Pere de Bages, atès que es documenta un Pere de Bages, 
notari públic de Barcelona, el qual trobem en documents 
relacionats amb els Cervelló, de Santa Coloma de Cervelló. 
Si es tracta d’aquest mateix notari, el trobem documentat 
fins a 1251-1252, com a titular d’una escrivania publica 
de Barcelona.234 És curiós, també, trobar un document de 

233   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent...  Pàg. 43.
234   PERE de BAGES. Pere de Bages, notari públic de Barcelona,  surt 
referenciat al Itinerari de Jaume I, de Joaquim Miret i Sans. Arxiu del Cas-
tell de Vilassar de Dalt.

sarcòfag del segle XIII ens indica, tipològicament, com eren 
els vasos funeraris dels primers promotors de Vallsanta: 
caixa rectangular simple amb tapa a dues vessants, essent la 
tècnica del relleu l’expressió plasmada com a manifestació 
del poder feudal, on les heràldiques dels sebollits són 
l’expressió fastuosa per excel·lència. 
Finalment, cal tenir present un error històric que s’ha seguit 
en el temps, i que mercès a aquest treball, intentarem 
justificar: l’expressió gràfica: DE GUIMERA: present en 
la inscripció no indica una procedència —del tronc— 
directa amb els Guimerà, senyors de Ciutadilla, sinó una 
vinculació directa —territorial— amb la nissaga dels 
senyors de Guimerà; i és més, no indica una relació familiar 
directa de pares-fills, sinó la relació d’esposa-marit amb 
Guerau Alamany, senyor de Guimerà, la qual cosa indica 
simplement i clara que, com a soltera, la seva heràldica era 
una altra, en aquest cas: PONTS. Per tant, a Sibil·la de Ponts 
[de Guimerà] li correspon l’heràldica d’un pont de tres ulls 
gravat en el frontal del sarcòfag. 
Existeix un segon sarcòfag, aquest localitzat a Vallsanta, 
que també conté relleus heràldics en el frontal del vas 
rectangular, en aquest cas, amb l’heràldica d’una ala plomada 
dels ALEMANY de Cervelló primigènia, acompanyada de 
l’heràldica dels CERVELLÓ, l’heràldica dels JOSA i l’heràldica 
dels MOLINER. Conté una inscripció tipològicament similar, 
a la del sarcòfag de Sibil·la de Ponts [de Guimerà] que hem 
pogut llegir amb el doctor Joan Busqueta, diu textualment: 
[falta un fragment] OBIIT: SAURINA: DE GUIMERANO: P9: 
DE BAIGES: QVI: FA: CIT: HOC: TVMVLVM. La transcripció és 
incomplerta, atès que a l’inici de la banda del sarcòfag, s’ha 
perdut la primera cartel·la del text,  on segurament hi aniria 
un [ANNO DOMINI]... el dia, el mes..., per després continuar 
amb l’OBIIT (va morir) de la segona cartel·la amb SAURINA 
DE GUIMERÀ, seguint la tercera cartel·la on llegim... PERE 
DE BAGES, EL QUAL VA FER, i a la quarta cartel·la hi llegim... 
AQUEST TÚMUL. 
Aquest segon sarcòfag és molt il·lustrador, ja que d’una 
part determina, a l’igual que el primer sarcòfag, que la 
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de la honorable senyora Elisenda Moliner, germana de Pere 
Moliner, ardiaca de [Rippa].233 
És interessant, també, veure en aquest sarcòfag la referencia 
a Pere de Bages, atès que es documenta un Pere de Bages, 
notari públic de Barcelona, el qual trobem en documents 
relacionats amb els Cervelló, de Santa Coloma de Cervelló. 
Si es tracta d’aquest mateix notari, el trobem documentat 
fins a 1251-1252, com a titular d’una escrivania publica 
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monestir cistercenc del cim de la Bovera i, posteriorment, 
traslladats a les capelles de l’absis de Vallsanta. 
Resta emperò, un quart sarcòfag del qual no en tenim cap 
dada documental, i que avui és resguardat al santuari de la 
Bovera. La seva tipologia és més moderna que els sarcòfags 
presentats fins ara, i creiem que aquest s’hauria de fixar 
més aviat entre finals del segle XIII i primeries del segle XIV. 
Bàsicament, pel fet que duu uns blasons, ja de tipologia 
clarament ogivals, amb les armes dels Castellet. És possible 
que aquest sarcòfag —avui a la Bovera— estés relacionat 
amb l’esposa d’un Alemany de Guimerà, o que fos d’un 
familiar directe d’ella —la mare— de la nissaga dels Castellet. 
Quant a la nissaga dels Castellet, aquests estan molt relacio-
nats amb la vila de Ciutadilla, en la qual hi ha nombroses 
manifestacions heràldiques dels Castellet en edificis civils. 
Presents, també, a Vallsanta a finals del segle XIV, en temps de 
l’abadessa Francesca de Castellet, filla de Sibil·la de Castellet.  
Sens dubte, el sarcòfag s’ha d’inscriure en temps de 
l’abadessa Francesca de Castellet, a finals del segle XIV. 

En aquest aspecte és molt aclaridor el testament de Sibil·la 
de Castellet: “[...] esposa de Ponç de Castellet, habitant de 
la parròquia de Maçanet, diòcesis de Girona, trobant-se 
dèbil de salut en el monestir de Vallsanta, a 24 de setembre 
de 1405. Elegeix marmessors a Blanca de Castellet, filla seva 
i a Joan de Castellet, nebot seu. Fa una deixa de 500 sous 
barcelonesos de tern per a la seva ànima, per la extremunció, 
sepultura, novena i capudanni bona i honorifica en l’església 
i cementiri del monestir de Santa Maria de Vallsanta. Dóna 
500 sous a la seva honorable filla Francesca de Castellet, 
abadessa de Vallsanta. Deixà dos sous a l’obra de l’església 
de Santa Maria de Guimerà, a la Bovera i a l’obra de l’hospital 
de Guimerà [...]”.  
En el breu període abacial de Francesca de Castellet, es 
donen diversos fets significatius: la deixa testamentària de 
la seva mare, Sibil·la de Castellet, que es desplaçà fins a 
Vallsanta per morir al costat de la seva filla, essent aquesta 
abadessa del monestir. Finalment Francesca de Castellet 
és traslladada a un altre monestir, el 1412. Per tant, creiem 
que no hi ha dubte per interpretar que el sarcòfag amb les 

Sarcòfag d’una Ponts, a la Bovera-Vallsanta. Dibuix de Joan Duch. 

l’any 1326, on se cita a Sibil·la de Bages, esposa de Pere 
de Bages, fundant un benefici de Sant Miquel a l’església 
de Ciutadilla.235 Es fa evident que la nissaga dels Bages té 
vincles familiars directes amb els Alemany i els Guimerà.  
En aquesta mateixa línia d’investigació, hi ha un tercer 
sarcòfag, de característiques similars, però que considerem 
més antic, amb tres heràldiques gravades en el frontal 
del vas funerari, però sense inscripció. Les heràldiques 
circulars —antigues—amb creus no són prou clares amb les 
nissagues relacionades a Vallsanta, a excepció de les armes 
centrals que corresponen als PONTS. La qual cosa ens 
indica una línia familiar directa amb el sarcòfag de Sibil·la 
de Guimerà [PONTS] de 1280. Sobre les dues heràldiques 
restants, en format circular, situades als laterals dels Ponts, 
no són típiques d’aquesta zona de la vall del Corb, el qual 
ens indica que estan relacionades directament amb els 
Ponts. Destaquen l’escut circular —del segle XII— amb una 
creu occitana, vinculada al comtat de Tolosa, que es pot 

235   VIME BACARDÍ, Montserrat. Ciutadilla. El castell, el convent, la 
parròquia i el poble. Pàg. 77.

atribuir als Pàmies. Existeix la possiblilitat que es tractés de 
la sepultura de la mare de Sibil·la de Guimerà, la qual hauria 
estat enterrada a la Bovera, anteriorment a 1246, abans que 
les monges es traslladessin a Vallsanta. Segurament Sibil·la 
de Pons va ser sebollida a la Bovera, juntament al sarcòfag 
de la seva mare, i traslladada al novell monestir de Vallsanta 
el 1280, quan en aquest s’acabaren de bastir les capelles 
absidals i la planta de l’església. 
Això ens indicaria que l’obra de l’església de Santa Maria 
de Vallsanta no estaria acabada el 1246, quan les monges 
es traslladaren, sinó que les capelles es continuarien 
treballant fins al 1279, quan es funda una capellania, per 
part de Geraldona de Timor, amb la intenció de ser-hi 
sepultada; posteriorment, es cisellà i es traslladà, el 1280, 
el sepulcre —sarcòfag— amb el cos de Sibil·la de Guimerà 
[Ponts] ja descarnat. Dates en les quals també és possible 
que es col·loqués el sarcòfag de Saurina de Guimerà 
[Alemany de Cervelló] en la capella dels Josa, dins l’absis 
poligonal. Creiem, doncs, que inicialment aquesta tipologia 
de sarcòfags podrien haver estat ubicats, primerament, al 
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heràldiques dels Castellet, que es resguarda a la Bovera, 
s’ha de correspondre amb la sepultura Sibil·la de Castellet, 
originàriament sebollida a Vallsanta, com indica el seu 
testament.
Segurament, per la forma heràldica del castell es podria 
relacionar amb el sarcòfag emplaçat a l’església del Vilet, 
on hi trobem les armes dels Alemany i els Castellet, al 
costat de les armes dels Alemany i els Toralla. 
Caldria pensar que, fins i tot, aquest sarcòfag ossari, 
per les seves característiques, també podria haver estat 
originàriament a l’església de Santa Maria de Vallsanta, 
pel simple fet de ser protagonitzada per la nissaga dels 
Alemany de Guimerà. Segurament, es tractaria d’un ossari 
doble, que acollia les despulles de dues generacions de 
senyors del castell de Guimerà; una, emparentada amb els 
Castellet i, l’altra, emparentada amb els Toralla. Per tant, 
ens podem trobar davant d’un nou cas de trasllat posterior 
a l’abandonament del monestir de Vallsanta.
Finalment, per la presència de tres blasons de la nissaga 
Alemany, emplaçats en la capella central de l’absis o capella-3, 
hi podríem fixar-hi físicament la fundació d’una capellania 
estipulada testamentàriament, per Guerau Alemany, Senyor 
de Guimerà, l’any 1304; on a més, també va ordenar que el 
seu cos en fos sepultat a l’església d’aquest monestir.236  
Segons el darrer estudi de Virginia Costrafreda, en el 
testament de Guerau Alemany de 1304, aquest assenyala, 
per a les deixes pies les rendes dels llocs de Mont-roig i 
Bellver de Sió; i pressuposa que l’any 1306 en Guerau 
Alemany ja era mort.237

Quant a la sepultura del seu cos, dins l’església de Santa Maria 
de Vallsanta, no es conserva cap vas funerari —sarcòfag—, ni 
sepultura reconeguda, a aquest Guerau Alemany, senyor de 
Guimerà. Tot i que mossèn Sanç Capdevila proposava que 

236   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà. 1988. Pàg. 28.  
237   COSTAFREDA PUIGPINÓS, Virgínia. “Els canvis senyorials a Bell-
ver de Sió i Mont-roig durant els segles XIII i XIV: dels Alemany als Mur i 
als Queralt”. Revista URTX. Núm. 13. 2000. Pàgs. 26-27.

Guerau Alemany podria ser l’espòs de Sibil·la de Guimerà, la 
del sepulcre del fossar exterior de Vallbona. Personalment, 
tenim certs dubtes al respecte, però en cas que fos així, 
voldria dir que aquest sarcòfag estaria situat a la capella dels 
Alemany dins l’absis de Vallsanta.

Els segons fundadors: els cavallers 
del segle XIV
Dins aquest estudi de les manifestacions de poder feudal, 
vinculades a Vallsanta, es feia necessari separar les manifes-
tacions funeràries dels fundadors, del segle XIII, amb una 
tipologia més antiga de les seves sepultures, que es podrien 
relacionar amb l’obra de les capelles absidals. Però ja en ple 
segle XIV, ens trobem davant d’una nova realitat funerària 
que acompanya la millor expressivitat del gòtic: els sarcòfags 
amb jacent.

La primera dada que poden relacionar amb aquesta nova 
realitat del fast funerari podria estar vinculada, precisament, 
amb un sarcòfag que es conserva al monestir de Vallbona: 
una sepultura doble amb jacents que, d’una part, és 
atribuïda a un Alemany de Toralla i sa esposa, de la casa 
dels Guimerà —del senyoriu de Ciutadilla.238 Atribució 
confirmada per la presencia de les heràldiques compostes 
dels Alemany-Toralla, en el cas del cavaller i de les armes 
solitàries dels Guimerà, en el coixí mortuori d’ella. Per la 
tipologia d’aquesta sepultura la datarien, aproximadament, 
a mitjan segle XIV, i creiem que la sebollida de la nissaga dels 
Guimerà —de Ciutadilla—s’hauria de relacionar en temps de 
Gispert de Guimerà, casat amb Isabel de Boixadors, segons 
un document de 1346. És possible que fos una germana 
de Gispert de Guimerà i alhora es donés com a monja de 
Vallsanta, posteriorment a la mort del seu marit, [Guerau] 
Alemany de Toralla. 

238   PIQUER JOVER, Josep J. Abaciologi de Vallbona (1153-1977). Fun-
dació d’història i art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàgs. 120-121. 
Sabem que abans de la datació del sepulcre, un Alemany de Toralla i el 
seu germà Bernat pertanyien a la colla de nobles convocats per Jaume I 
a les reunions de Barcelona, al setembre de 1274.

Sarcòfag del Vilet, dels Alemany-Castellet i Alemany-Toralla.

Sepulcre amb jacents de Vallbona, atribuït a un Guerau 
Alemany o Ferrr Alemany de Toralla, espòs de Blanca de Guimerà. 

Es considera que originàriament era emplaçat a Vallsanta.
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s’ha de correspondre amb la sepultura Sibil·la de Castellet, 
originàriament sebollida a Vallsanta, com indica el seu 
testament.
Segurament, per la forma heràldica del castell es podria 
relacionar amb el sarcòfag emplaçat a l’església del Vilet, 
on hi trobem les armes dels Alemany i els Castellet, al 
costat de les armes dels Alemany i els Toralla. 
Caldria pensar que, fins i tot, aquest sarcòfag ossari, 
per les seves característiques, també podria haver estat 
originàriament a l’església de Santa Maria de Vallsanta, 
pel simple fet de ser protagonitzada per la nissaga dels 
Alemany de Guimerà. Segurament, es tractaria d’un ossari 
doble, que acollia les despulles de dues generacions de 
senyors del castell de Guimerà; una, emparentada amb els 
Castellet i, l’altra, emparentada amb els Toralla. Per tant, 
ens podem trobar davant d’un nou cas de trasllat posterior 
a l’abandonament del monestir de Vallsanta.
Finalment, per la presència de tres blasons de la nissaga 
Alemany, emplaçats en la capella central de l’absis o capella-3, 
hi podríem fixar-hi físicament la fundació d’una capellania 
estipulada testamentàriament, per Guerau Alemany, Senyor 
de Guimerà, l’any 1304; on a més, també va ordenar que el 
seu cos en fos sepultat a l’església d’aquest monestir.236  
Segons el darrer estudi de Virginia Costrafreda, en el 
testament de Guerau Alemany de 1304, aquest assenyala, 
per a les deixes pies les rendes dels llocs de Mont-roig i 
Bellver de Sió; i pressuposa que l’any 1306 en Guerau 
Alemany ja era mort.237

Quant a la sepultura del seu cos, dins l’església de Santa Maria 
de Vallsanta, no es conserva cap vas funerari —sarcòfag—, ni 
sepultura reconeguda, a aquest Guerau Alemany, senyor de 
Guimerà. Tot i que mossèn Sanç Capdevila proposava que 

236   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit. Guimerà. 1988. Pàg. 28.  
237   COSTAFREDA PUIGPINÓS, Virgínia. “Els canvis senyorials a Bell-
ver de Sió i Mont-roig durant els segles XIII i XIV: dels Alemany als Mur i 
als Queralt”. Revista URTX. Núm. 13. 2000. Pàgs. 26-27.

Guerau Alemany podria ser l’espòs de Sibil·la de Guimerà, la 
del sepulcre del fossar exterior de Vallbona. Personalment, 
tenim certs dubtes al respecte, però en cas que fos així, 
voldria dir que aquest sarcòfag estaria situat a la capella dels 
Alemany dins l’absis de Vallsanta.

Els segons fundadors: els cavallers 
del segle XIV
Dins aquest estudi de les manifestacions de poder feudal, 
vinculades a Vallsanta, es feia necessari separar les manifes-
tacions funeràries dels fundadors, del segle XIII, amb una 
tipologia més antiga de les seves sepultures, que es podrien 
relacionar amb l’obra de les capelles absidals. Però ja en ple 
segle XIV, ens trobem davant d’una nova realitat funerària 
que acompanya la millor expressivitat del gòtic: els sarcòfags 
amb jacent.

La primera dada que poden relacionar amb aquesta nova 
realitat del fast funerari podria estar vinculada, precisament, 
amb un sarcòfag que es conserva al monestir de Vallbona: 
una sepultura doble amb jacents que, d’una part, és 
atribuïda a un Alemany de Toralla i sa esposa, de la casa 
dels Guimerà —del senyoriu de Ciutadilla.238 Atribució 
confirmada per la presencia de les heràldiques compostes 
dels Alemany-Toralla, en el cas del cavaller i de les armes 
solitàries dels Guimerà, en el coixí mortuori d’ella. Per la 
tipologia d’aquesta sepultura la datarien, aproximadament, 
a mitjan segle XIV, i creiem que la sebollida de la nissaga dels 
Guimerà —de Ciutadilla—s’hauria de relacionar en temps de 
Gispert de Guimerà, casat amb Isabel de Boixadors, segons 
un document de 1346. És possible que fos una germana 
de Gispert de Guimerà i alhora es donés com a monja de 
Vallsanta, posteriorment a la mort del seu marit, [Guerau] 
Alemany de Toralla. 

238   PIQUER JOVER, Josep J. Abaciologi de Vallbona (1153-1977). Fun-
dació d’història i art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàgs. 120-121. 
Sabem que abans de la datació del sepulcre, un Alemany de Toralla i el 
seu germà Bernat pertanyien a la colla de nobles convocats per Jaume I 
a les reunions de Barcelona, al setembre de 1274.
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durant els segles del gòtic, es tractarà des d’una perspectiva 
iconogràfica.243  A través de la traditio es fa evident la 
recepció del difunt per part d’una orde monàstica, de la 
qual se’n deriva el dret de vestir l’hàbit corresponent en ser 
inhumat visible a través de la imatge sepulcral. 
Sobre la qüestió heràldica, és interessant veure la tipologia 
de l’ala heràldica d’aquest Guerau Alemany-Toralla, més 
simplificada —i evolucionada— que les que es relacionen 
amb les heràldiques cisellades en les capelles absidals. 
En canvi, les heràldiques trobades en les nervadures de la 
capella gòtica-1, —situada al nord—, dins l’església de Santa 
Maria de Vallsanta, són d’una tipologia més similar, encara 
que d’un prototip anterior al que duu gravat el sarcòfag. 
Sempre i quan l’escut d’armes dels Alemany-Toralla no sigui 
una brisura heràldica del tronc familiar de Guimerà. Aquesta 
relació en l’heràldica ens indica, clarament, que la capella 
gòtica situada al nord de l’edifici podria haver estat obrada en 
temps del fast funerari de Guerau Alemany [Toralla] i Blanca 

243   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. L’art dels Reis catalans. Esplendor i 
riquesa de la Corona d’Aragó. Editorial Anglé. 2010. Pàg. 166.

de Guimerà. Mentre que la direcció de l’obra pia podria 
haver recaigut en la seva filla —o parenta— Berenguera 
d’Alemany, abadessa de Vallsanta entre 1337 i 1349.244 
Un segon sarcòfag d’aquestes característiques, però amb un 
sol jacent, es correspon a la figura de Bernat de Boixadors. 
Sobre la genealogia d’aquest personatge de la nissaga 
dels Boixadors, podem excloure al Bernat de Boixadors, 
l’almirall, que morí en 1323, atès que tenim constància d’una 
disposició testamentaria, referenciada en un document de 
1343 que disposa la construcció d’una capella amb volta de 
creueria i la fundació d’una capellania a Vallsanta en honor 
a Sant Bernat Abat, a més de bastir-hi una sepultura amb 
jacent, obrada pel mestre Guillem Seguer de Montblanc.
Per tant, ens hauríem de fixar en la figura del seu fill, 
també dit Bernat de Boixadors (1318-1340), que va ésser 
governador i reformador de Sardenya l’any 1340. Tenim 
documentat un altre  Bernat de Boixadors, fill o germà de 
Guillem de Boixadors, que adquirí la castlania de els Prats 

244   CAPDEVILA, Mossèn Sanç. El santuari de la Bovera. Patronat de la 
Marededéu de la Bovera. 1929. Pàg. 44.  

Blanca de Guimerà. Fragment del dibuix de 
L. Pinet Fort (any 1976) del sarcòfag dels
 “Torralles” (segona meitat del segle XIV).

Existeixen discrepàncies al respecte, atès que Francesca Español argumenta 
que l’arcosoli, obrat a la banda de l’epístola de la capella de Vallbona —on 
és situat aquest sarcòfag— hi són presents les heràldiques dels difunts i en 
marquen l’origen funerari. Defensa, a més, la titularitat dels jacents en la figura 
de Ferrer Alemany de Toralla i de Beatriu de Guimerà, datant-lo l’any 1360.239 
Tot i així, cal tenir present que en el monestir de Vallbona, només tenim 
documentada, en el manacologi, una monja de la casa dels Guimerà —
senyors de Ciutadilla—, durant el segle XIV. A més, no trobem documentada 
cap monja de la casa Alemany, en aquest segle. Solament hem trobat 
referències a Berenguera de Guimerà, que surt en un document de 1344.240 
Per tant, cal preguntar-se si l’atribució de Francesca Español és correcta, 
atès que ens preguntem en quin convent professà la figura jacent femenina 
del sarcòfag? Té raó Josep Joan Piquer, quan proposa que el sepulcre era 
emplaçat inicialment a Vallsanta, i, posteriorment, traslladat en el segle XVI 
a Vallbona? De fet, en un estudi nostre anterior, ja vàrem donar a conèixer 
un sarcòfag de l’església del Vilet —a la vall del Corb— amb les armes dels 
Alemany i Toralla que presenta la tipologia clàssica de l’ala dels Alemany de 
Guimerà que trobem a Vallsanta.241 Segurament anterior al sarcòfag que ara 
estem tractant.  
Altres línies d’investigació proposaven que es tractés del mateix Guerau 
Alemany [de Toralla], que en 1304 feia testament amb la voluntat de ser 
sebollit a Vallsanta. Però, haurà d’esperar que la seva vídua, [Blanca de 
Guimerà], deixí aquest món per ser sepultats junts en un sarcòfag doble, 
tot dos com a jacents, Guerau d’Alemany amb la panòplia militar de mitjan 
segle XIV i Blanca de Guimerà —de Ciutadilla— amb l’hàbit cistercenc.242 
Aquesta tradició de ser sebollit amb l’hàbit, es posà de moda entre els 
primers sepulcres reials, on hi constatem els d’Alfons el Cast i de Jaume 
el Conqueridor, ambdós presidits per dobles imatges jacents, els quals 
eren representats, respectivament, com a reis i com a cistercencs, vers la 
traditio corporis et animae que es practicava d’antic; i que a Catalunya, 

239   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. “Sepulcres monumentals d’època gòtic a l’Urgell”. 
Revista Urtx. Núm. 5. 1989. Pàg. 118. 
240   PIQUER JOVER, Josep J.  Abaciologi de Vallbona (1153-1977). Fundació d’història i art 
Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàg. 143.
241   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. 
Assaig contextual i estat de la qüestió”. Revista Cultural de l’Urgell. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 
2004. Pàg. 88.
242   MIRERT i SANS, Joaquim. Cases dels templers i Hospitalers. Pàgs. 277-278. CAPDE-
VILA, Mn. Sanç. El Castell de Guimerà. Pàgs. 47-48. JOVER PIQUER, Josep J. Abaciologi de 
Vallbona (1153-1977). Fundació d’història i art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàg. 120

Sepulcre amb jacent de Bernat de Boixadors, al monestir de Vallsanta, mitjan segle XIV.
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239   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. “Sepulcres monumentals d’època gòtic a l’Urgell”. 
Revista Urtx. Núm. 5. 1989. Pàg. 118. 
240   PIQUER JOVER, Josep J.  Abaciologi de Vallbona (1153-1977). Fundació d’història i art 
Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàg. 143.
241   TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. 
Assaig contextual i estat de la qüestió”. Revista Cultural de l’Urgell. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 
2004. Pàg. 88.
242   MIRERT i SANS, Joaquim. Cases dels templers i Hospitalers. Pàgs. 277-278. CAPDE-
VILA, Mn. Sanç. El Castell de Guimerà. Pàgs. 47-48. JOVER PIQUER, Josep J. Abaciologi de 
Vallbona (1153-1977). Fundació d’història i art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàg. 120
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del rei i de la Manresana, el qual va morir sense descendència l’any 1343. Aquest 
podria esser, doncs, el cavaller jacent que reposa en el sepulcre gòtic de la capella 
gòtica-2, al sud de l’edifici, i germà de Sibil·la de Boixadors, priora del monestir 
cistercenc de Santa Maria de Vallsanta.
Encara que fora de context, amb el nostre personatge sebollit, tenim constància d’un 
altre Berenguer de Boixadors, casat amb Francesca de Timor, senyora del castell de 
Rubió i de Savallà del comtat, emplaçat a la val de riu Corb, però documentat el 
1380245. Ens interessa remarcar aquest fet, perquè l’heràldica dels Timor-Boixador 
de Savallà també és una cérvola passant a l’esquerra, com la que trobem a Vallsanta, 
amb el fons de color roig. Tal i com es pot veure en el retaule de Rubió. 
Detall heràldic que trobem igual en el cavaller representat en el sepulcre de 
Bernat de Boixadors, a Vallsanta, amb les armes heràldiques: una cérvola passant 
a l’esquerra amb el fons de color roig. És evident que els Boixadors al segle 
XIV tenen una presència a la vall del Corb molt prolífica, i que aquest fet els 
apropà, espiritualment i familiar, a la manifestació de poder temporal i espiritual 
que generava Vallsanta en aquell temps. La importància social d’aquesta nissaga 
dels Boixadors, a la primera meitat del segle XIV, es fa evident, també, en l’obra 
coneguda com a  la Marededéu de Boixadors —del castell de la Segarra—, una 
escultura d’alabastre de la primera meitat del segle XIV, la qual dóna fe de la difusió 
de l’alabastre de Beuda per la Catalunya de l’interior.246 Creiem que el fet que la 
nissaga Boixadors de la Segarra atresori una imatge de la Marededéu d’aquesta 
qualitat i prestigi material, s’ha de contextualitzar amb la prestigiosa obra del 
sepulcre jacent de Bernat de Boixadors, a Vallsanta; on, en ambdós casos, s’han 
d’emmarcar en un estímul de manifestació de poder d’aquesta nissaga durant la 
primera meitat del segle XIV. 
Manifestació perfectament iniciada, a través del nomenament de diversos membres 
de la nissaga Boixadors, Berenguer i Guillem de Boixadors, com a veguers de 
Cervera i Tàrrega, entre 1297 i 1318, fins arribar a la figura de l’almirall, Bernat de 
Boixadors, mort en la conquesta de Sardenya, el 1323.247 
Arquitectònicament parlant, podem entreveure que els sarcòfags gòtics amb 
jacents de Vallsanta —dels Alemany i dels Boixadors— serien emplaçats 
espacialment en les dues capelles gòtiques obrades al mig de la nau —com a 
creuer. La capella gòtica del sud de la nau, resguardant el sarcòfag de Bernat de 

245    TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. Assaig con-
textual i estat de la qüestió”. Urtx, 2004. Pàg. 87.
246  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MANENT, Ramon. El gòtic català. Col. Patrimoni Artístic de la 
Catalunya Central. 2002. Pàgs. 100 i 102.
247    TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. Assaig 
contextual i estat de la qüestió”. Revista Cultural de l’Urgell. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàg. 86.

Boixadors de 1345, i la capella gòtica del nord, amb un dels 
sarcòfags —candidats— que hem relacionat amb la nissaga 
dels Alemany de Guimerà. 
Aquesta distribució crearia, doncs, una manifestació 
de poder feudal, vista a través de l’art gòtic funerari de 
mitjan segle XIV, el qual, alhora, es contraposaria a l’obra 
més antiga generadora d’una visió de poder: les capelles 
absidals amb llurs sepultures amb tapa a dues vessants 
amb una clara manifestació de poder feudal basada en la 
rellevància de les heràldiques. 

Com a contrapartida, podem contextualitzar que la noblesa 
militar amb el contacte amb la reialesa, possiblement, va 
inspirar la creació dels seus propis panteons familiars. 
Podem posar l’exemple de Pere II de Queralt-Timor (1275), 
quan la tendència funerària dels barons de Queralt canvia 
i deixen d’enterrar-se a Poblet i Santes Creus. Per fer-ho, 
posteriorment, a Santa Maria de Bell-lloc. On en destaquem 
el sarcòfag amb jacents de Pere IV de Queralt i Alamanda 
de Rocabertí, per encàrrec de llur fill Dalmau de Queralt, el 
1360. 

Marededéu 
de Boixadors.

La Segarra.

Capella-2 del monestir de Vallsanta, atribuïda als Guimerà de Ciutadilla, on s’hi localitzà el sarcòfag de la nissaga dels 
Torrelles i Guimerà. Al costat, detall de l’escut dels Torrelles en el sepulcre i un escut de la nissaga Torrelles deslocalitzat. 
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245    TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. Assaig con-
textual i estat de la qüestió”. Urtx, 2004. Pàg. 87.
246  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MANENT, Ramon. El gòtic català. Col. Patrimoni Artístic de la 
Catalunya Central. 2002. Pàgs. 100 i 102.
247    TORRES BENET, MIQUEL. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall del riu Corb. Assaig 
contextual i estat de la qüestió”. Revista Cultural de l’Urgell. Urtx, Núm. 17. Tàrrega, 2004. Pàg. 86.

Boixadors de 1345, i la capella gòtica del nord, amb un dels 
sarcòfags —candidats— que hem relacionat amb la nissaga 
dels Alemany de Guimerà. 
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més antiga generadora d’una visió de poder: les capelles 
absidals amb llurs sepultures amb tapa a dues vessants 
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Marededéu 
de Boixadors.

La Segarra.

Capella-2 del monestir de Vallsanta, atribuïda als Guimerà de Ciutadilla, on s’hi localitzà el sarcòfag de la nissaga dels 
Torrelles i Guimerà. Al costat, detall de l’escut dels Torrelles en el sepulcre i un escut de la nissaga Torrelles deslocalitzat. 



216 217

Queda clar, doncs, que l’aposta de poder a Vallsanta, en 
l’àmbit funerari, és dominada pels Alemany de Guimerà i 
els Boixadors. Quant als Guimerà de Ciutadilla, apostaren 
per l’àmbit funerari de l’església de Sant Miquel de 
Ciutadilla, on hi ha un sarcòfag d’aquesta nissaga amb un 
jacent de mitjan segle XIV. 

Darreres aportacions funeràries 
de manifestació del poder feudal   
a Vallsanta
Resta un darrer sarcòfag gòtic, situat dins la capella 
absidal-2, que es podria atribuir a la nissaga dels Torrelles, 
d’estructura més simplificada que les sepultures amb 
jacent de les capelles gòtiques, basta en una seriació 
d’escuts heràldics, que podrien datar-se a la segona 
meitat del segle XIV o finals del segle. Presenta una 
decoració basada en una estructura heràldica doble, amb 
les armes dels Guimerà i amb les armes dels Torrelles. 
Ens apropa a un panorama de parentiu familiar, entre els 
Torrelles i els Guimerà de Ciutadilla. Potser correspon a 
una filla dels Guimerà, casada amb un Torrelles, ja que 
aquesta darrera heràldica sembla majoritària. A més, no 
podem descartar que la sepultura correspongui a una 
monja o un personatge femení dels Torrelles. 
Al Museu de Guimerà es conserva un fragment 
deslocalitzat d’una heràldica dels Torrelles, que tant 
podria ser un fragment dispers del sarcòfag que es va 
excavar en la capella-2 de l’absis, com podria pertànyer a 
un fragment de retaule vinculat amb l’espai funerari de la 
sepultura dels Torrelles-Guimerà.   
Sobre les armes dels Torrelles, la seva heràldica és clara, 
en camp d’or, tres torres d’atzur (blau), perfectament 
ordenades. Sobre el context social de la nissaga, al segle 
XIV podem trobar uns torrelles sepultats a la catedral 
de Tortosa i, costejant, un retaule major a l’església de 
Sant Llorenç de Lleida. És interessant, emperò, veure que 
Pere Torrelles, el 1405 era senyor del castell de Castellet 

en heretar-lo de Blai de Castellet. Relació que caldria 
aprofundir pel fet que els Castellet incideixen activament 
al monestir de Vallsanta, de la mà de Francesca de 
Castellet, i a la senyoria de Ciutadilla, on l’escut heràldic 
dels Castellet és ben documentat. Possiblement amb 
l’extinció dels Castellet en el seu senyoriu, i amb l’entrada 
dels Torrelles, en la seva jurisdicció, és possible que 
obrissin relacions i acceptessin el rol de protectors de 
Vallsanta i de Ciutadilla.   

Manifestacions feudals menors de 
caràcter no funerari
En anteriors apartats ens hem preguntat més d’una 
vegada si, com deia mossèn Sanç Capdevila, existia 
una capella absidal vinculada als Llorac? També quina 
capellania va fundar i on es va sebollir Geraldona de 
Timor, en base al document de 1279? Atès que davant 
d’aquesta problemàtica interpretativa vinculada a una 
de les capelles absidals de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta, tenim dubtes interpretatius, no sabem en què 
es va basar Sanç Capdevila per confirmar als Llorac, com 
una de les nissagues fundadores del monestir? 
Ja que, al segle XIII, en el moment de gestació de 
Vallsanta, el lloc de Llorach formava part de les 
possessions de Guifré Bonfill, qui va fer donació del lloc 
a l’orde de Sant Joan de Jerusalem. Els hospitalers s’hi 
varen establir a principis del segle XIII i al segle XIV, estant 
el lloc en mans de Francesc Alenyà, emparentat amb els 
Bonfill. Moment en què Vallsanta vivia el seu temps més 
esplendorós. Finalment, en el moment en què Vallsanta 
pregonava el seu tancament, eren senyors de Llorach, 
la nissaga dels Guimerà. Per tant, en base a aquesta 
contextualització, segurament, és més lògic apuntar els 
Timor-Queralt, com a nissaga fundadora o protectora 
inicial de Vallsanta, atès el rol de vassallatge dels Llorach 
als Timor-Queralt; o, simplement i clara, la seva atribució 
a Vallsanta, ve de la mà de la seva senyoria en mans dels 
Guimerà de Ciutadilla en una fase molt tardana. Dubtes 

A dalt, escut heràldic de l’abadessa Beatriu d’Erill, monestir de Vallsanta. 
A baix, escut heràldic dels Castellet. Observem que ambdós tenen 

elements florals gòtics a les cantoneres. 
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A dalt, fragment de pedra localitzat a Vallsanta amb l‘escut heràldic dels 
Montagut. A baix, detall de l’escut heràldic del sarcòfag amb jacent de 
Galceran de Montagut. Segle XIV.  Foto. Museu Doicesà de Tarragona. 

que també sorgeixen, sobretot, pel fet que al monestir de 
Santa Maria de Vallsanta existeixen diverses heràldiques 
treballades en pedra, sense una clara atribució familiar 
i totalment deslocalitzats del seu lloc d’origen. Algunes 
fragmentades i inconnexes del seu espai de culte —en cas 
de retaules— o inconnexes del seu espai de poder feudal 
—en cas de formar part d’obres estructurals de l’edifici. 

UN ESCUT HERÀLDIC AMB LES ARMES DELS ERILL.
Actualment en el Museu de Guimerà. Aquest forma part 
d’un conjunt de pedres ben escairades amb decoracions 
florals gòtiques, típiques del segle XIV, situades a les 
cantonades d’un quatrilobulat. Una d’elles porta cisellat 
un escut heràldic de forma apuntada amb un lleó rampant 
cap a la l’esquerra que està situat dins el quatrilobulat. 
Segons l’armorial els Erill, aquests porten un lleó rampant 
de gules —roig— coronat d’or cap a l’esquerra. En base 
als documents conservats i a la tipologia de la decoració 
i forma heràldica, ens hauríem de situar en temps de 
l’abadessa de Vallsanta, Beatriu d’Erill (1353-1392). 

Per les característiques de les peces conservades, i pel 
fet de ser inserida l’heràldica dins un quatrilobulat, ens 
situa en un context similar al del retaule de Sant Bernat 
Abat, de la capella de Bernat de Boixadors, obrada entre 
1343-1345. Per tant, és probable que l’heràldica dels Erill 
estés associada a alguna obra pia o estructural vinculada 
a Vallsanta, a la segona meitat del segle XIV. Segurament 
obrada durant el seu abadiat i amb el seu patronatge. 
Existeix la possiblilitat que es relacioni amb la contracta 
d’obres entre l’abadessa Beatriu d’Erill i el lapicida, Pere 
Belló, habitant de Conesa, per a les obres de reparació de 
l’església de Vallsanta, el 1371. 

UN ESCUT AMB L’HERÀLDICA DELS CASTELLET I UN 
ESCUT POLICROMAT. Anònim. Actualment al Museu 
de Guimerà. Ambdós presenten unes característiques 
d’estil molt similars a l’escut dels Erill. La tipologia de les 
decoracions florals gòtiques són del mateix estil, però 
amb certes variacions i l’escut heràldic és pla.  Atès que no 

Imatge dels jacents de Santa Perpètua de Gaià: Galceran de Montagut i 
sa esposa, Ça Terra. Possiblement pares de Tomasa, Blanca i Saurena de 
Montagut, monges de Vallsanta en temps de l’abadessa Beatriu d’Erill. 

Fotografies: Museu Diocesà de Tarragona.

s’ha conservat la decoració pictòrica, no podem atribuir 
aquest element a cap nissaga vinculada a Vallsanta, però 
deduïm que ambdós han de pertànyer al mateix moment 
i a la mateixa obra que es va fer durant l’abadiat de 
Beatriu d’Erill. 

UN ESCUT HERÀLDIC AMB UN PUIG FLORDELISAT, 
actualment també al Museu de Guimerà, procedeix de les 
excavacions de Vallsanta de la campanya 2008-2010. És 
una peça molt interessant per la seva heràldica i la bordura 
componada. L’heraldista Armand de Fluvià considera que 
la càrrega heràldica d’un mont floronat amb el cim acabat 
ven forma de cap de flor de lis, hom el pot considerar un 
moble heràldic248. Una càrrega heràldica que es troba entre 
la peça i la figura. 
Quan a la seva atribució amb una nissaga vinculada a 
Vallsanta, per l’absència de la policromia en la pròpia 
heràldica, sens fa difícil fixar-hi amb seguretat un solar 
cavalleresc. Per la descripció simple de la càrrega heràldica, 
i tenint en compte el llistat de monges relacionades amb 
el monestir, en els documents conservats, aquest escut 
podria pertànyer a les següents nissagues: els BELPUIG, 
castlans de la vila de Bellpuig, on les seves armes, en 
un camper d’or, són un puig de sinople —verd— amb 
una flor de lis del mateix color al cim del puig, i una 
bordura componada en sinople i or. Sobre aquesta 
nissaga, trobem en 1246 diverses monges a Vallsanta, 
com Ermessendis i Elissendis de Pulcropodio (Bellpuig). 
També trobem el 1266 i 1267 referenciada a Elissendis de 
Bulcropodio; els MONTAGUT de Santa Perpètua de Gaià, 
els quals presenten en les seves armes un puig flordelisat.
Sobre aquesta nissaga, trobem el 1366 diverses monges 
a Vallsanta, en temps de l’abadessa Beatriu d’Erill amb 
càrrecs importants, com Tomasa de Montagut, priora, 
Blanca de Montagut, sotspriora i Saurena; els MONTBRIÓ 
tenen com a armes heràldiques un puig flordelisat amb una 

248    FLUVIÀ ESCORSA, Armand. Manual d’heràldica i tècnica del 
blasó. Editorial la Galera, 2011. Pàg. 102. Moble.
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A dalt, fragment de pedra localitzat a Vallsanta amb l‘escut heràldic dels 
Montagut. A baix, detall de l’escut heràldic del sarcòfag amb jacent de 
Galceran de Montagut. Segle XIV.  Foto. Museu Doicesà de Tarragona. 
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248    FLUVIÀ ESCORSA, Armand. Manual d’heràldica i tècnica del 
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Ramon Arnau de Cervelló. Sembla ser que els Montagut 
serien els castlans de les possessions del Cervelló, a Santa 
Perpètua de Gaià, i que el cavaller Galceran de Montagut, 
el 1322 ordenà en el seu testament al seu senyor, Bordó 
de Cervelló, que fos el seu marmessor. Al Museu Diocesà 
de Tarragona s’exposa actualment la tapa d’un sepulcre 
monumental doble, traslladat allí des de l’església de Santa 
Maria de Santa Perpètua de Gaià, el qual es suposa que 
guarda les despulles del cavaller Galceran de Montagut 
i de la seva dona [...] Ça Terra. Aquests podrien ésser 
els pares de les monges Tomasa, Blanca i Saurena de 
Montagut, referenciades el 1366. És interessant veure, a 
més, que en el document de 1246 ja hi trobem una monja 
anomenada Guillema Gaiatone, possiblement vinculada 
als senyors o castlans de Santa Perpètua de Gaià, a l’igual 
que Saurine de Pontils, lloc en possessió dels Montagut. 
Finalment, sembla ser que heràldica del cavaller Galceran de 
Montagut del Gaià porta en el cinturó de l’armadura, com a armes, 
un puig flordelisat i una bordura componada com la que trobem 
a Vallsanta. Amb present constatem la relació dels Montagut del 
Gaia amb els Cervelló, i d’aquets, amb els Cervelló de Guimerà. 

CONJUNT D’ESCUTS HERÀLDICS AMB L’ALA DELS 
ALEMANY.Localitzats en les excavacions de 2008-2010, 
són un dels grups heràldics més nombrosos que es troben 
entre les restes de l’església de Vallsanta. Podem concloure, 
per la seva tipologia, menys acurada i d’una factura més 
grollera, que pertanyent al moment de construcció de la 
capella gòtica-1, que hem atribuït a Berenguera d’Alemany 
i obrada —potser, també— pel mestre A Çaveyla, autor 
documentat de la capella gòtica-2, de Bernat de Boixadors. 
Ens basem en el fet que la tipologia i l’estil de l’ala heràldica 
dels Alemany presenten una factura menys acurada —amb les 
orles superiors alçades— que s’identifica perfectament, amb 
la mà que va obrar els sants —poc afinats—, trobats en les 
excavacions de 2008-2010, dins la capella on es conserven, in 
situ, alguns escuts dels Alemany, situats en les arrencades de 
les nervadures de la volta de creueria (foto adjunta). 

A més, alguns d’aquests escuts trobats amb l’ala dels 
Alemany forment part de la pròpia nervadura de la volta, 
la qual cosa vol dir, simplement i clara, que les nervadures 
de la volta de creueria estaven adornades amb aquesta ala 
heràldica dels Alemany. Si la volta presenta 6 nervadures 
que connecten a la clau de volta, vol dir que hi havia, 
com a mínin 6 escuts heràldics dels Alemany inserits a les 
nervadures. Hi ha emperò, alguns escuts sense connexió 
clara amb les nervadures que presenten el mateix estil, 
format part d’aquesta capella, però fora del context de 
la volta. Quan a la capella gòtica-1, situada a la paret 
nord, l’hem atribuït a l’obra pia testamentària d’un Guerau 
Alemany, senyor de Guimerà i a l’abadessa Berenguera 
Alemany, responsable de l’obra a mitjan segle XIV.

Amb tot, cal tenir present que en tot aquest regest de 
personatges de la nissaga dels Alemany de Guimerà 
que hem fet, no hem trobat cap indici funerari de Ramon 

Escut dels Alemany insertats en les nervadures de la 
volta de creueria de la capella gòtica-1 de Vallsanta.

Capitell d’arrencada de la nervadura de la volta de creueria 
amb el mateix escut dels Alemany. 

bordura dentada, del qual se’n desconeix les colors,249 però 
no hem pogut relacionar cap monja d’aquesta casa amb el 
monestir de Vallsanta. Tampoc no hem pogut relacionar cap 
dada amb els MONT-ROIG, els quals tenen un escut heràldic 
similar, però en descartem l’autoria i la vinculació amb Vallsanta. 
Per tant, és evident que hem d’optar pels Bellpuig o els 
Montagut de Santa Perpètua de Gaià, com a possibles 
candidats a l’heràldica localitzada a Vallsanta. 
Si optem pels Bellpuig, tenim el fet —irrefutable— que la 
bordura componada s’ajusta bé a la descripció heràldica de 
l’escut. Hem de tenir en compte que el seu estil sembla 
diferent a l’escut de Beatriu d’Erill, ja que aquest no segueix 
el cànon de l’art gòtic vinculat a l’art de l’heràldica, com 
a complement decoratiu. Evidentment, només un estudi 
de la policromia podria sentenciar aquesta atribució. Amb 
tot, cal tenir en compte que els Bellpuig adopten el nom a 
partir de la successió continuada de la castlania del castell 
i lloc de Bellpuig, propietat dels nobles Anglesola; i que 
aquest nou llinatge ennoblit dels Bellpuig són una branca 
escindida de la nissaga dels Alemany de Cervelló, per tant, 
també estan emparentats directament amb els Alemany de 
Guimerà —igual que els Montagut del Gaià— essent atrets 
pel rol constructiu i el rol familiar que generà el monestir 
cistercenc de Santa Maria de Vallsanta, a la vall del riu Corb, 
sota la tutela dels Alemany de Guimerà —Cervelló. 
Amb tot, creiem que ens hauríem de decantar pels 
Montagut, pel fet que hi ha tres monges de la mateixa 
nissaga i amb càrrecs importants dins l’ordenació del 
monestir, tot i que tenim certs dubtes pel fet que l’escut 
heràldic localitzat no segueix les mateix pautes d’estil gòtic 
que els anteriors blasons relacionats amb Beatriu d’Erill i 
l’escut pla policromat. 
Ara bé, sabem que el castell de Santa Perpètua de Gaià 
estava al segle XI en mans d’Hug de Cervelló, i al segle 
XIV, el 1365 continuava en mans de la nissaga amb 
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Escut heràldic localitzat a Vallsanta que podria correspondre als primers 
promotors del segle XIII, si fa referència als Alemany de Cervelló, o als 
Boixadors, com a promotors de la renovació estructural del segle XIV.

Cavaller amb heràldica —tipus sigil·lofrafia— dins la clau de volta de la 
capella de Bernat de Boixadors, al monestir de Vallsanta.

Alemany de Guimerà. Un cavaller d’aquestes contrades 
que lluita al costat dels comtes de Barcelona. Va exercit 
importants càrrecs lleials al costat del rei Jaume II, el qual li 
va donar pels serveis prestats Bellver i Mont-Roig.  

D’aquest rellevant senyor de Guimerà només n’hem 
conservat un segell de 1296 que ratifica l’autorització de les 
treves entre el rei i l’infant de Castella, el qual es conserva a 
l’Arxiu Capitular de València. 

El segell de Ramon Alemany de Guimerà representa al 
cavaller portant l’escut amb l’ala dels Alemany de Guimerà 
—amb les orles rodones aixecades—, el qual s’assembla 
molt als escuts de la capella gòtica-1. L’heràldica, com és 
costum en aquestes representacions, són reproduïdes en la 
gualdrapa del cavall i en l’escut del cavaller i documentades 
en la Sigil·lografia catalana de Farran de Sagarra. 

CONJUNT D’ESCUTS HERÀLDICS AMB CÉRVOLES. 
Són, també, un dels grups heràldics més nombrosos que es 
troben entre les restes de l’església de Vallsanta, i alhora els 
que ens porten, segurament, més problemes d’interpretació. 
Atès que hi ha dificultats alhora de consensuar entre els 
investigadors si els escuts amb cérvoles pertanyen a la 
nissaga dels Cervelló o a la nissaga dels Boixadors.
Tot i que hi ha dubte en interpretar-lo a una família o a l’altra, no 
ens ajuda l’anàlisi de l’estil artístic del picapedrer. També tenim 
certs dubtes en interpretar si el mateix artista que va fer els 
escuts heràldics amb les ales dels Alemany —poc afinats— és 
el mateix que va fer els escuts amb cérvoles. En conseqüència, 
si aquests escuts amb cérvoles —poc afinats— pertanyen a la 
capella gòtica-2, de Bernat de Boixadors, tota deducció hauria 
de recaure en la mà del mestre A. Çaveyla de Guimerà, com a 
autor dels escuts heràldics, i aquests a la nissaga dels Boixadors. 
Segurament els escuts amb cérvoles seguirien la mateixa pauta 
que a la capella gòtica-1, atribuïda als Alemany, amb escuts a 
les nervadures. 
Però com hem dit, per la deslocalització dels escuts trobats, 
se’ns fa difícil afinar més en aquest aspecte interpretatiu. 

Arrencada de l’arc de diafragma-1 del monestir de Vallsanta,      
amb un blasó d’un cérvol, com a arma dels Cervelló o dels Boixadors. 
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