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ELS ALEMANY DE CERVELLÓ I 
ELS BOIXADORS... 
UN DESCONCERT HERÀLDIC 
A VALLSANTA
Miquel Torres Benet
Joan Duch Mas
Grup de Recerques de les Terres de Ponent

L’estudi de les heràldiques és un tema molt complex que està 
subjecte a moltes variants que ens poden posar dificultats 
interpretatives; entre elles, poden incidir les brisures heràldi-
ques que modifiquen lleugerament els blasons originals 
i les brisures de la color, que modifiquen la composició 
dels colors d’una heràldica. Si amb aquestes tècniques 
heràldiques reconegudes ja és delicat percebre els canvis, 
més complicat és esbrinar la nissaga que ostenta aquestes 
càrregues heràldi-ques modificades. Per complicar-ho més, 
cal tenir en compte l’estil del picapedrer, ja que una heràldica 
poc acurada és més difícil de llegir-la correctament.
Amb tot, en el cas del monestir de Santa Maria de Vallsanta, 
el tema heràldic que ha portat de cap els darrers estudiosos 
és l’atribució dels blasons amb cérvols, el qual ha generat 
debats intensos sobre els solars que podien ostentar aquesta 
càrrega heràldica: els Cervelló, els Boixadors, els Cervera, els 
Timor..., atès que els blasons treballats en pedra, majorment, 
no conserven les colors heràldiques. Amb tot, ha estat des 
del camp de la historiografia el que ha pogut avançar aquest 
tema. 
Mossèn Sanç Capdevila, arxiver de l’Arxiu Diocesà de 
Tarragona, fou el primer en relacionar històricament els 
Cervelló amb els moments fundacionals del castell, la 
baronia i el monestir de Vallsanta, en els segles XII i XIII, a El 
castell de Guimerà (1927). Francesca Español és la primera 
que ha confirmat que el sepulcre amb el cavaller jacent 

trobat a Vallsanta, en les excavacions de 1986, dirigides 
per Anna Oliver, pertanyia a Bernat de Boixadors. Atesa 
el contracte d’obres de la capella de Sant Bernat Abat, 
entre la priora Sibil·la de Boixadors i el mestre picapedrer 
de Guimerà, A Çaveyla, el 1343-1345. Publicat a Guillem 
Seguer de Montblanc. Un Mestre trescentista escultor, 
pintor i arquitecte. II Premi Aires de la Conca de Barberà; i a 
L’art gòtic català (2000). 
Posteriorment, Joan Duch ha proposat en diversos treballs 
publicats a la revista Urtx del Museu Comarcal de Tàrrega-
Urgell la possible vinculació dels Cervelló amb el monestir de 
Vallsanta, a Fets històrics i arqueològics de pedres i escuts 
a Guimerà (2004); i a La baronia i el comtat de Guimerà 
(2006).
Finalment, Miquel Torres ha proposat en diversos treballs 
publicats a la revista Urtx i a les actes de les Jornades de 
Treball del Grup de Recereques de les Terres de Ponent, 
la possible vinculació dels Boixadors, en bona part dels 
escuts decorats amb cérvols que es localitzen al monestir de 
Vallsanta, principalment a Arquitectura i art gòtic del segle 
XIV a la vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la 
qüestió (2004). 

Els Cervelló, i el seu context heràldic
L’arxiver i historiador eclesiàstic mossèn Sanç Capdevila va 
escriure al primer quart del segle XX les primeres dades 
referents als Cervelló i el territori de Guimerà, a la vall del riu 
Corb: “[...] el castell de Guimerà, a la segona meitat del segle 
XII, passa a ser patrimoni de la noble família de Cervelló. Hug 
de Cervelló, arquebisbe de Tarragona, en son testament de 
l’any 1171, llegà el territori de Guimerà al seu germà Guillem 
de Camarasa —de Cervelló— i aquest per via del llegat 
testamentari fet en 1172, el cedia a sa esposa Berenguera 
i al seu fill Ramon d’Òdena fins que el seu germà Guerau 
Alemany de Cervelló els hi hagués pagat la quantitat de 110 
morabatins [...]”.
Hug de Cervelló fou un dels testimonis del testament de 
Ramon Berenguer IV, i després, arquebisbe de Tarragona. 
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L’hereu, Guerau Alemany V —mort vers el 1193—, senyor 
de Cervelló, Montfalcó, la Tallada, Camarasa, Cubells, 
Cervera, Alòs, Marcovau, Ferran, Montagut, Veciana, 
Selmella, la Granada, Gelida, Vilademàger, Tudela, Artesa, 
Montclar, Querol, Pontils, Pinyana, Taradell, Santa Perpètua, 
Miralles, Roqueta, Aguiló, Copons, Vallespinosa i la Llacuna, 
fou un  benefactor del monestir cistercenc de Santes Creus 
i també del monestir de Sant Cugat del Vallès, on volgué 
ésser sebollit.250 
Durant aquests primers temps de formació dels castells i el 
seu territori, la nissaga dels Cervelló campejà el seu domini, 
a través de deixes testamentàries d’un personatge a altre 
de la família. Temps primigeni, on el blasó i les armes que 
representem el tronc d’aquesta nissaga eren: en camp d’or, 
un cérvol d’atzur —blau.
Aquest cérvol té la característica que gira el cap de costat, 
i es veu, en paral·lel les, dues banyes i els dos ulls, tret 
especial que permet identificar el cérvol com a distintiu 
típic de la casa de Cervelló. Per tant, davant del gran ventall 
d’heràldiques amb cérvols: Cervera, Timor, Boixadors..., 
aquest distintiu de girar el cap i veure els dos ulls del cérvol 
ens ha de donar la base identificativa de l’heràldica del 
tronc primigeni de la nissaga dels Cervelló. 
Aquest tret característic, doncs, l’hem trobat en la sepultura de 
Ramon Alemany de Cervelló, mort l’any 1229, i sepultat en un 
sarcòfag al claustre del monestir de Santes Creus. En la composició 
250   Enciclopedia.cat.

decorativa del sarcòfag de pedra hi ha cisellats diversos cérvols amb 
el cap girat, però és en l’heràldica principal de la sepultura, on es 
percep nítidament aquesta heràldica dels Cervelló.
Remarquem aquest tret, perquè, precisament al monestir de 
Vallsanta, identifiquem aquesta mateixa heràldica del tronc 
principal dels Cervelló, en la sepultura de Saurena de Guimerà, 
al costat de l’ala heràldica de la branca separada dels Alemany 
de Cervelló i els Josa-Moliner. Però, sens dubte, el cérvol que 
surt referenciat al sarcòfag, per partida doble, ens indica el 
solar primigeni d’aquesta Alemany de Guimerà: la casa mare 
dels Cervelló. Ara bé, no hem localitzat a Vallsanta cap més 
escut heràldic d’aquest tronc primigeni, de forma tant clara, el 
qual es pugui atribuir als Cervelló de forma directa.  

Els Alemany de Cervelló i el seu 
context heràldic
Mossèn Sanç Capdevila va escriure, també, sobre les primeres 
dades dels Alemany de Cervelló que potenciaren la vila de 
Guimerà: “[...] segons l’arbre genealògic de la casa de Cervelló, 

A l’esquerra: armes i colors heràldics 
dels Cervelló del Bages. 

A la dreta: blasó heràldic de Ramon 
Alemany de Cervelló (1229) cisellat a 
la baina de l’espasa del cavaller. 

A la pàgina contigua: sarcòfag amb 
jacent de Ramon Alermany de Cervelló 
(1229) al claustre de Santes Creus, 
on s’hi pot veure el registre heràldic 
dels Cervelló. Fotografia de l’autor, 
autoritzada per l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, Santes Creus, 2015. 



226 227

L’hereu, Guerau Alemany V —mort vers el 1193—, senyor 
de Cervelló, Montfalcó, la Tallada, Camarasa, Cubells, 
Cervera, Alòs, Marcovau, Ferran, Montagut, Veciana, 
Selmella, la Granada, Gelida, Vilademàger, Tudela, Artesa, 
Montclar, Querol, Pontils, Pinyana, Taradell, Santa Perpètua, 
Miralles, Roqueta, Aguiló, Copons, Vallespinosa i la Llacuna, 
fou un  benefactor del monestir cistercenc de Santes Creus 
i també del monestir de Sant Cugat del Vallès, on volgué 
ésser sebollit.250 
Durant aquests primers temps de formació dels castells i el 
seu territori, la nissaga dels Cervelló campejà el seu domini, 
a través de deixes testamentàries d’un personatge a altre 
de la família. Temps primigeni, on el blasó i les armes que 
representem el tronc d’aquesta nissaga eren: en camp d’or, 
un cérvol d’atzur —blau.
Aquest cérvol té la característica que gira el cap de costat, 
i es veu, en paral·lel les, dues banyes i els dos ulls, tret 
especial que permet identificar el cérvol com a distintiu 
típic de la casa de Cervelló. Per tant, davant del gran ventall 
d’heràldiques amb cérvols: Cervera, Timor, Boixadors..., 
aquest distintiu de girar el cap i veure els dos ulls del cérvol 
ens ha de donar la base identificativa de l’heràldica del 
tronc primigeni de la nissaga dels Cervelló. 
Aquest tret característic, doncs, l’hem trobat en la sepultura de 
Ramon Alemany de Cervelló, mort l’any 1229, i sepultat en un 
sarcòfag al claustre del monestir de Santes Creus. En la composició 
250   Enciclopedia.cat.

decorativa del sarcòfag de pedra hi ha cisellats diversos cérvols amb 
el cap girat, però és en l’heràldica principal de la sepultura, on es 
percep nítidament aquesta heràldica dels Cervelló.
Remarquem aquest tret, perquè, precisament al monestir de 
Vallsanta, identifiquem aquesta mateixa heràldica del tronc 
principal dels Cervelló, en la sepultura de Saurena de Guimerà, 
al costat de l’ala heràldica de la branca separada dels Alemany 
de Cervelló i els Josa-Moliner. Però, sens dubte, el cérvol que 
surt referenciat al sarcòfag, per partida doble, ens indica el 
solar primigeni d’aquesta Alemany de Guimerà: la casa mare 
dels Cervelló. Ara bé, no hem localitzat a Vallsanta cap més 
escut heràldic d’aquest tronc primigeni, de forma tant clara, el 
qual es pugui atribuir als Cervelló de forma directa.  

Els Alemany de Cervelló i el seu 
context heràldic
Mossèn Sanç Capdevila va escriure, també, sobre les primeres 
dades dels Alemany de Cervelló que potenciaren la vila de 
Guimerà: “[...] segons l’arbre genealògic de la casa de Cervelló, 

A l’esquerra: armes i colors heràldics 
dels Cervelló del Bages. 

A la dreta: blasó heràldic de Ramon 
Alemany de Cervelló (1229) cisellat a 
la baina de l’espasa del cavaller. 

A la pàgina contigua: sarcòfag amb 
jacent de Ramon Alermany de Cervelló 
(1229) al claustre de Santes Creus, 
on s’hi pot veure el registre heràldic 
dels Cervelló. Fotografia de l’autor, 
autoritzada per l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, Santes Creus, 2015. 



228 229

Guerau Alemany, fill de Guerau Alemany i de Saurina, 
mullerat amb Berenguera de Querol, en son testament de 
1180, dóna al seu nebot Guerau Alemany els castells de 
Veciana, Moltfalcó, Tallada, Camarasa, Cubells, Cervera, Alòs, 
Marcobau, Tudela, Artesa, Talladell i Guimerà [...] provinents 
del seu avi matern Guillem Ramon de Camarasa [...]”.251

Guerau Alemany V, l’hereu d’Hug de Cervelló, va morir el 1193 
i dividí els seus dominis entre els fills: Guillem I, mort el 1227, 
obtingué Cervelló, Gelida, la Granada, la Llacuna, Miralles, 
Vilademàger, Ferran, Aguiló i Roqueta; Ramon Alemany de 
Cervelló, mort a Mallorca el 1229, heretà Querol, Montagut, 
Pinyana, Pontils, Santa Perpètua, Montclar i Selmella, i el seu 
nebot —o nét— Guerau d’Aguiló rebé els llocs de Talavera, 
Guimerà, Veciana, Copons i Montfalcó. Sembla que aquest 
Guerau d’Aguiló prengué el nom de Guerau Alemany i fou 
el tronc dels Alemany, senyors de la Baronia de Guimerà, fins 
ara considerats —sense proves— com a eixits d’un Guerau 
Alemany, que hom suposava fill de Guerau Alemany V.

251   CAPDEVILA, Mn. Sanç. El Castell de Guimerà. Edició facsímil. Col-
lecció viles i ciutats, núm. 9. Pàg 71. 

Sobre les armes o heràldica dels Alemany de Cervelló, podem 
dir que la canvia respecte a l’heràldica del tronc principal —
amb un cérvol—, els Alemany de Cervelló adoptem com a 
càrrega heràldica una ala plomada de plata en un camp de 
gules —roig. 
L’ala del blasó primigeni presenta una forma triangular 
acantonada i amb les plomes molt rectilínies, amb una sanefa 
granada en la part superior i dues orles circulars, també 
granades als extrems. Aquesta tipologia, característica 
dels primers Alemany de Cervelló, com a branca separada 
del tronc dels Cervelló, la trobem representada en una 
sepultura de Santes Creus, atribuïda a Gueraua, muller de 
Ramon Alamany de Cervelló (mort en 1227) i a Vallsanta, en 
el sarcòfag de Saurina de Guimerà, juntament amb el cérvol 
característic dels Cervelló que hem esmentat anteriorment.
Destacaríem, emperò, l’ala plomada del sarcòfag de Sibil·la 
de Guimerà, esposa de Guerau Alemany de Guimerà, que 
fou traslladada de sepultura en 1280; atès que presenta la 
mateixa ala plomada dels Alemany de Cervelló, però ja amb 
petites diferenciacions. Sobretot, perquè ja no té forma 

Imatge del sarcòfag de Saurina de Guimerà —dels Alemany de Cervelló— amb les armes de la casa Alemany de Cervelló i les armes dels Cervelló. 

triangular acantonada, sinó centrada, i les plomes guanyen 
soltesa i perden la rectilínia de les formes.

Els Alemany de Guimerà i el seu 
context heràldic
Sanç Capdevila, sobre la història de Guimerà, encara matisava 
que: “[...] a 15 d’octubre de 1220, Guerau Alemany va 
comprar per 600 morabatins el castell de Guimerà amb tots 
els drets que hi tenia Guillem de Cervera per donació paterna 
[...]”. Afegint, a més, que “[...] el referit Guerau Alemany ja 
no era de la família dels Cervelló sinó dels nobles Alemany, 
l’escut dels quals era una ala, segons els senyals heràldics 
que decoren el santuari de la Bovera, Vallsanta, la portalada 
de l’església parroquial i els portals de la vila [...]”.
Cal tenir present que l’ala plomada del sarcòfag de Sibil·la 
de Guimerà s’hauria de considerar de transició, entre l’ala 
plomada rígida dels Alemany de Cervelló i l’ala plomada 
d’àngel dels Alemany de Guimerà. A més, no perdem de 
vista, que el sarcòfag de Sibil·la de Guimerà, avui al fossar 
exterior del monestir de Vallbona, fou traslladat el 1280, però 
que l’òbit d’aquesta senyora i el seu marit, Guerau Alemany, 
podrien ser, fins i tot, anteriors als inicis del novell monestir 
de Vallsanta, el 1246, o ésser contemporanis de mitjan segle 
XIII. Però, no hi ha dubte que a l’església  de Vallsanta només 
es representa en diversos llocs de la seva estructura: capitells, 
escuts, làpides, sarcòfags..., l’ala heràldica característica dels 
Alemany de Guimerà: una ala plomada d’àngel.  

Els Boixadors i el seu context heràldic
Durant la campanya d’excavacions portada a terme en el 
monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta, a l’estiu de 
l’any 1986, es varen trobat diversos fragments d’una sepultura 
amb jacent vestit amb l’arnès del cavaller. Inicialment, per 
l’heràldica que es conserva al coixí, les armes i a la placa 
metàl·lica del pit del militar jacent, amb certs dubtes, es va 
atribuir a un membre de la família Cervelló.252

252   OLIVER, Anna. Directora de les excavacions; DUCH i MAS, Joan. 

A dalt, fragment amb les armes de la casa Alemany de Cervelló, procedent 
del monestir de Vallsanta. 

A baix, les armes dels Alemany de Guimerà, en un capitell del monestir.
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252   OLIVER, Anna. Directora de les excavacions; DUCH i MAS, Joan. 

A dalt, fragment amb les armes de la casa Alemany de Cervelló, procedent 
del monestir de Vallsanta. 

A baix, les armes dels Alemany de Guimerà, en un capitell del monestir.
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També es va treballar la possibilitat que es tractés d’un 
membre de la família dels Boixadors, atès que aquest 
llinatge també va tenir relació amb Vallsanta, i és potser, a 
hores d’ara, la hipòtesi més plausible. 
La historiadora de l’art Francesca Español va assentar l’autoria 
de l’heràldica amb cérvols, representats en el sarcòfag amb 
jacent de Vallsanta, amb la figura de Bernat de Boixadors. 
Noble militar que va promoure la fundació d’una capella 
gòtica, a Vallsanta, a la devoció de Sant Bernat Abat, essent 
la priora Sibil·la de Boixadors, qui va contractar, l’any 1345, 
a Arnau Çaveyla, mestre d’obres de Guimerà, per fer realitat 
la construcció d’una capella dins l’església del monestir de 
Vallsanta. Acomplint, així, amb la voluntat manifesta del seu 
germà en el darrer testament. Com diu molt correctament 
Francesca Español, es tracta d’un projecte d’inequívoc de 
caràcter funerari concebut pel militar Bernat de Boixadors.253 
Finalment, l’historiador Miquel Torres, a més d’avalar el 
treball de Francesca Español, i sense menystenir la defensa 
dels Cervelló, va manifestar la rellevància social que 
generava la nissaga dels Boixadors en el territori, ja com a 
veguers de Cervera i Tàrrega, entre 1297-1318, ja sigui per 
la política de casaments activa que explotaren els Boixadors 
en aquesta zona del Corb: Guerau [Aguiló]-Alemany amb 
Guillema de Boixadors; Bernat de Boixadors amb Agnès 
d’Aguiló; Gispert de Guimerà amb Isabel de Boixadors; 
Francesca de Timor amb Berenguer de Boixadors; Pere de 
Montagut amb Alamanda de Boixadors.254 
Sobre la seva carrega heràldica, tot i que els armorials atribueixen 
als Boixadors un camp de gules —roig— amb una cérvola 
esmotxada d’argent, passant a l’esquerra; podem constatar que 
en aquesta zona del riu Corb, les armes heràldiques associades 
a aquests Boixadors presenten sobre un camp de gules —
roig— un cérvol amb banyes passant a l’esquerra d’argent. 

253   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la Con-
ca. Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 1994. Pàg. 67.
254   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. 2004.

Imatge d’un capitell d’arrencada de les nervadures de la volta de l’absis, 
on hi ha les 5 capelles absidals. Porta les armes dels Alemany de Guimerà 

i un cérvol, que tant pot correspondre als Cervelló com als Boixadors. 

Aquesta heràldica queda constatada, principalment, en la 
reproducció del blasó feta en el pit del militar jacent que 
reposava al monestir de Vallsanta, atribuïda a Bernat de 
Boixadors (1345), però també per l’heràldica que es conserva 
en el retaule gòtic del mestre de Rubió, obra patrocinada 
per Francesca de Timor i Berenguer de Boixadors, al darrer 
quart del segle XIV.  

Consideracions finals
Havent exposat els arguments de la història heràldica dels 
Cervelló, els Alemany de Cervelló i els Boixadors, amb la 
intenció d’ajustar millor la identificació de les càrregues 
heràldiques, continuem tenint certs dubtes alhora d’atribuir 
diversos escuts heràldics localitzats a Vallsanta amb alguna 
d’aquestes nissagues.
Es fa difícil precisar a quina nissaga pertanyen els escuts amb 
cérvols que senyoregen els capitells de l’arc diafràmatic-1, 
el primer davant l’entrada del monestir de Vallsanta. Tot i 
que proposem als Boixadors, per ajustar-se al moment que 
eren veguers de Cervera-Tàrrega. 
Es fa difícil precisar algunes laudes sepulcrals de les monges 
de Vallsanta, tot i que es podria apuntar als Cervelló, atès 
que es corresponen a un moment en què aquesta nissaga 
del Bages va desenvolupar una política d’aproximació als 
monestirs cistercencs molt forta, amb molta presència de 
monges dels Cervelló a Vallbona, dins l’òrbita dels monestirs 
del riu Corb. 
Es fa difícil precisar a quina nissaga pertanyen tots els escuts 
amb cérvols trobats —deslocalitzats— en les excavacions 
de 1986, i sobretot en les de 2008-2010. Tot i així, apuntem 
la hipòtesi que bona part d’aquests escuts heràldics —per la 
tosca factura del picapedrer— podrien pertànyer a la capella 
de Bernat de Boixadors. Però no descartem que en la volta 
de creueria que cobria l’absis, abraçant les cinc capelles 
absidals —tal i com mostra el plànol de l’arquitecte Josep 
Mora Castellà—, hi hagués algun escut de la nissaga dels 
Cervelló senyorejant la volta o les nervadures. Defensem 
aquesta hipòtesi, pel fet que en el present estudi de Vallsanta, 

Imatge del sarcòfag de Bernat de Boixadors, a Vallsanta, amb les armes 
dels Boixadors gravades al pit  del cavaller i al coixí mortuori. 

liderat i conduït pel Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent, hem posat de manifest que en la construcció 
ideològica i física del monestir de Santa Maria de Vallsanta, 
a la vall del riu Corb, hi jugà un paper important el rol familiar 
dels Cervelló en el segle XIII, i menys important en el segle 
XIV; mentre que els Boixadors tenen menys incidència en el 
segle XIII i molta més importància en el segle XIV. Amb tot, 
els Alemany de Cervelló, senyors de Guimerà, juguen el 
paper del rol familiar troncal, a Vallsanta; mentre la branca 
escissa dels Guimerà, senyors de Ciutadilla, agafa molta 
rellevància sòciofeudal en el monestir. 
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Guillem Seguer de Montblanc, 
mestre del segle XIV
Sobre els orígens d’aquest mestre, Francesca Español 
proposà que va formar-se artísticament a redós de les 
obres que es realitzaven a l’àmbit tarragoní, i possiblement, 
també, als límits de l’Urgell i la Conca de Barberà, en les 
obres que es desenvolupaven als tres monestirs cistercencs 
més rellevants: Poblet, Santes Creus i Vallbona. Segurament 
els tallers i els mestres actius en aquesta zona, als vols del 
1300, marcaren les pautes estilístiques que posteriorment 
Seguer adoptarà.255 

255  Guillem de Tournai, domiciliat a l’Espluga de Francolí entre 1300 
i 1324/1325, a Santes Creus; el fuster Guillem de Suanis, l’any 1324 a 
Santes Creus; el mestres d’obres Bernat de Pallars, l’any 1325 a Santes 
Creus; Reinard des Fonoll, l’any 1331, també a Santes Creus; el lapicida 
Guillem d’Orenga, el pintor Andreu de la Torre i Pere Prenafeta, amb-
dós de Lleida; el mestre d’obres reials de Barcelona, Bertran de Riquer i 
Jaume Linera de Montmeló; el mestre francès Pere Bonneuil, l’any 1313-
1315 en motiu de l’obra del sepulcre reial de Jaume II i Blanca d’Anjou. 
Tots ells actius a les obres del monestir de Santes Creus en la dècada 
dels anys vint i trenta del segle XIV. A Poblet hi trobem al francès Pere de 
Guines, amb taller actius a Tarragona el 133 i; al mestre Aloy de Mont-
bray, el 1340.

La tipologia mariana que adoptà apunta en aquest sentit i el 
situa professionalment a la primera meitat del segle XIV. Tot 
i que és documentat com a habitant de Montblanc, on s’hi
localitza el seu taller, és possible que el seu mestratge l’hagués 
adquirit a les ordres d’un dels grans mestres constructors 
que obraven en els esmentat cenobis cistercencs. En part, 
perquè s’hi desenvolupà en aquests, les principals corrents 
artístiques del gòtic que s’introdueix des de l’illa de París i 
que adopten, un cop assentats al país, una expressió més 
mediterrània que guanya en dolçor i sensualitat vers la 
fredor facial i l’estilització més rígida dels mestres francesos.  
La vila de Montblanc, a la primera meitat del segle XIV es 
trobava en plena expansió urbanística i Guillem Seguer hi 
instal·là el seu centre operatiu: el taller. 
Sens dubte, l’expansió de les importants muralles de la vila, 
les fabriques de nous convents i hospitals, la renovació de 
les antigues esglésies romàniques vers les noves pautes del 
gòtic, com és el cas de Santa Maria de Montblanc (1352), 
són un revulsió professional prou important com perquè 
un mestre escultor, pintor i arquitecte s’instal·li en el bullici 
constructiu del moment.256 
En aquest aspecte, Francesca Español proposà que Guillem 
Seguer, per la seva capacitat professional, podria haver 
treballat perfectament a l’obra de Santa Maria de Montblanc, 
tot i que se’n documenta com a primer arquitecte, Reinard 
des Fonoll.257 Español li atribueix estilísticament la clau 
256  El bullici constructiu no es limita tant sols a la zona de Montblanc, 
sinó que abraça una gran extensió de territori comprès entre els punt 
neuràlgics de Tarragona-Montblanc, Cervera-Tàrrega i Lleida, amb una 
gran repercussió d’obres importants: grans monestirs cistercencs de Po-
blet, Santes Creus i Vallbona; monestirs menors de Vallsanta, el Pedregal, 
la Bovera; l’església de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí i de Ciuta-
dilla, Santa Maria de Montblanc i de Conesa; l’església de Guimerà i de 
Sant Martí de Maldà; es basteix la parroquial i el convent mercedari de 
Bell-lloc, a Santa Coloma de Queralt; el convent dels framenors de la Ser-
ra, l’hospital de Santa Magdalena de Montblanc; es modifiquen antigues 
esglésies com la de Sant Miquel de Fores, santa Maria de Barberà, Santa 
Maria de Preixana,  i s’obren capelles laterals en moltes altres esglésies 
de tradició romànica amb coberta apuntada, com a l’església de Verdú. 
257   VIVES I MIRET, Josep. Reinard des Fonoll, escultor i arquitecte an-
glès. Renovador de l’art gòtic a Catalunya (1321-1362). Barcelona-Ma-
drid. Edicions Blume. 1969. Núms. 4-5. Pàgs. 32-34.




