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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.
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de volta que presideix una de les capelles ubicades en el 
perímetre absidal: la de l’Anunciació, abans de traslladar-se 
a Lleida.258 
Per conèixer Guillem Seguer, primer ens hauríem de centrar 
en l’obra del propi mestre, amb la intenció de contextualitzar 
la seva obra en el temps i en el espai per tal de comprendre 
millor la rellevància del seu art, al monestir de Vallsanta. En 
aquest aspecte, Francesca Español remarca la importància 
que va tenir al segle XIV, i més concretament el 1337, l’obra 
escultòrica i pictòrica del mausoleu de Joan d’Aragó i el seu 
ressò estilístic, amb innovacions aplicades al model funerari 
que manifesten una clara ostentació de poder i riquesa 
material que va ser mimetitzada per escultors regionals, 
com Guillem Seguer de Montblanc.259

L’obra estructural de Vallsanta, que 
ha de rebre l’obra del mestre Seguer
L’any 1345 la priora Sibil·la de Boixadors va contractar 
amb Arnau Savella (Çaveyla), mestre d’obres de Guimerà, 
la construcció d’una capella dins l’església del monestir 
de Vallsanta. Acomplia amb això la voluntat manifesta del 
seu germà en el darrer testament: “[...] quamdam capellam 
quem honorabilis Bernardi Boixadors frater meus mandavit 
fieri et construí in ecclesie dicti monasterii sub invocatione 
beatissimi Bernardi sicut in suo ultimo plenius et latius 
continentur [...]”,  que Francesca Español ha pogut llegir en 
un document notarial.260

L’obra es va contractar per mil  tres-centes sous barcelonesos 
i s’havia d’enllestir en el termini de tres anys, durant els quals 
el mestre Arnau Savella comptaria amb l’assistència d’altres 
dos artífexs reputats que ell s’encarregaria de contractar. 

258 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la Con-
ca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàg. 23.  
259  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MANENT, Ramon. El gòtic cata-
là. Col·lecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central. Fundació Caixa 
Manresa. 2002. Pàg. 158.
260  CAPDEVILA FELIP, Sanç. El monestir cistercenc de Vallsanta Qua-
derns d’Història Tarragonense. VII, 198. Pàgs. 5-54.

Com diu molt correctament Francesca Español, es tracta 
d’un projecte d’inequívoc caràcter funerari concebut pel 
militar Bernat de Boixadors.261

Segurament relacionat amb aquest projecte funerari, en 
sigui part el fet que l’any 1343 Jaume Busquets de Guimerà 
va donar possessió del benefici de Sant Bernat a Berenguer 
Cardós, prevere de Guimerà,262 el qual va ser instituït a 
Vallsanta per Bernat de Boixadors, essent aquesta primera 
notícia relativament propera a la mort del benefactor. Atès 
que segons la bibliografia existent, se situa Bernat de 
Boixadors com a senyor del castell de Boixadors en una 
notícia de l’any 1369, el qual deuria ser un homònim del 
Bernat mort el 1343 i sepultat a Vallsanta entre 1345-1348, 
d’acord amb el que es desprèn del contracte de l’obra de 
la capella.263

Com diu Español, segurament la fundació va moure els seus 
parents a contribuir-hi: Ramon de Boixadors és esmentat en 
relació a les despeses generades per l’obra de la capella 
de Bernat de Boixadors, a Vallsanta; el 26 de maig de 1344 
Sibil·la de Boixadors, priora del monestir, reconeix haver 
rebut de Jaume Viladestes, rector de Badalona i marmessor 
de Ramon de Boixadors, ardiaca de la Seu d’Urgell, 200 sous 
barcelonesos. Quantitat que se cita quan la priora paga al 
mestre Arnau Savella una part del total convingut per l’obra.264 
Dos mesos després, el propi mestre reconeix haver rebut un 
pagament de l’esmentat marmessor de mil sous. Aquests i 
altres aportats, per la mateixa família, són citats en un inventari 
de 1436, on s’esmenta “[...] un pali de vellut de color de pago 
ab senyal de Boixadors [...] item altre frontal de vellut color 
pago de portela e ab senyal de Buxadors [...]”.265

Probablement el benefici a Sant Bernat es va instituir abans 
que l’obra material de la capella funerària de Bernat de 

261 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer... Pàg. 67.
262  PIQUER JOVÉ, Josep Joan. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV, 1983. Pàgs. 37-46. 
263  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte.
264  PIQUER JOVÉ, Josep Joan.  Nova informació ... Pàgs. 37, 68.
265  PIQUER JOVÉ, Josep Joan.  Nova informació...  Pàg. 41.

Boixadors, i és probable que, inicialment, s’hagués ubicat 
en una de les capelles originàries, situada a la capçalera 
poligonal.266  Sabem que el prevere de Guimerà, Berenguer 
Cardós, en va prendre possessió el 13 de novembre de l’any 
1343, i que, poc després, el mestre Arnau Saveyla contractà 
l’obra de la capella i es registren diversos pagaments 
relacionats amb l’obra.267 Hi ha indicis per pensar que es va 
executar dins els terminis establerts, si més no així ens ho 
pot indicar el registre que es dóna entre 1343-1345.
Quant a la situació de la capella de Sant Bernat, que inicial-
ment es va proposar a la capçalera de l’absis, ho considerem 
una hipòtesi temporal, exclusiva a la devoció a Sant Bernat, 

266  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MANENT, Ramon. El gòtic català. 
Col·lecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central, 2002. Pàg. 168.
267  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte... Pàg. 68. 

ja que la localització del sepulcre amb jacent, de Bernat de 
Boixadors, es localitzà en la capella gòtica-2, situada all sud 
del tram més immediat al presbiteri. És més, la clau de volta 
està localitzada en el mateix lloc que el sepulcre, amb la 
figura d’un cavaller carregant amb l’espasa en alt, on aquest 
porta les mateixes armes heràldiques que el sepulcre de 
Bernat de Boixadors. La situació espacial és clara. A més, 
aquesta capella gòtica-2, obrada l’any 1345, al centre de 
l’església de Vallsanta, forma un transsepte amb la capella 
de l’Agnus Dei, obrada a la dreta, en paral·lel al mateix espai 
central de la planta; la qual presenta també, el mateix estil 
i tècnica del mestre que obrar ambdues capelles gòtiques. 
Per tant, la concepció del sarcòfag de Bernat de Boixadors no 
pot associar-se a una —suposada— capella de Sant Bernat, 
emplaçada a l’absis de l’església de Santa Maria de Vallsanta. 

Detall de les nervadures de la volta de creueria, on reposava el sarcòfag de Bernat de Boixadors, a Vallsanta, amb les armes dels Boixadors gravades a les 
mateixes nervadures, que es connecten amb les les heràldiques de la capella amb les quals duu el propi sarcòfag i el jacent en la seva indumentària militar.



234 235

de volta que presideix una de les capelles ubicades en el 
perímetre absidal: la de l’Anunciació, abans de traslladar-se 
a Lleida.258 
Per conèixer Guillem Seguer, primer ens hauríem de centrar 
en l’obra del propi mestre, amb la intenció de contextualitzar 
la seva obra en el temps i en el espai per tal de comprendre 
millor la rellevància del seu art, al monestir de Vallsanta. En 
aquest aspecte, Francesca Español remarca la importància 
que va tenir al segle XIV, i més concretament el 1337, l’obra 
escultòrica i pictòrica del mausoleu de Joan d’Aragó i el seu 
ressò estilístic, amb innovacions aplicades al model funerari 
que manifesten una clara ostentació de poder i riquesa 
material que va ser mimetitzada per escultors regionals, 
com Guillem Seguer de Montblanc.259

L’obra estructural de Vallsanta, que 
ha de rebre l’obra del mestre Seguer
L’any 1345 la priora Sibil·la de Boixadors va contractar 
amb Arnau Savella (Çaveyla), mestre d’obres de Guimerà, 
la construcció d’una capella dins l’església del monestir 
de Vallsanta. Acomplia amb això la voluntat manifesta del 
seu germà en el darrer testament: “[...] quamdam capellam 
quem honorabilis Bernardi Boixadors frater meus mandavit 
fieri et construí in ecclesie dicti monasterii sub invocatione 
beatissimi Bernardi sicut in suo ultimo plenius et latius 
continentur [...]”,  que Francesca Español ha pogut llegir en 
un document notarial.260

L’obra es va contractar per mil  tres-centes sous barcelonesos 
i s’havia d’enllestir en el termini de tres anys, durant els quals 
el mestre Arnau Savella comptaria amb l’assistència d’altres 
dos artífexs reputats que ell s’encarregaria de contractar. 

258 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la Con-
ca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàg. 23.  
259  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MANENT, Ramon. El gòtic cata-
là. Col·lecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central. Fundació Caixa 
Manresa. 2002. Pàg. 158.
260  CAPDEVILA FELIP, Sanç. El monestir cistercenc de Vallsanta Qua-
derns d’Història Tarragonense. VII, 198. Pàgs. 5-54.

Com diu molt correctament Francesca Español, es tracta 
d’un projecte d’inequívoc caràcter funerari concebut pel 
militar Bernat de Boixadors.261

Segurament relacionat amb aquest projecte funerari, en 
sigui part el fet que l’any 1343 Jaume Busquets de Guimerà 
va donar possessió del benefici de Sant Bernat a Berenguer 
Cardós, prevere de Guimerà,262 el qual va ser instituït a 
Vallsanta per Bernat de Boixadors, essent aquesta primera 
notícia relativament propera a la mort del benefactor. Atès 
que segons la bibliografia existent, se situa Bernat de 
Boixadors com a senyor del castell de Boixadors en una 
notícia de l’any 1369, el qual deuria ser un homònim del 
Bernat mort el 1343 i sepultat a Vallsanta entre 1345-1348, 
d’acord amb el que es desprèn del contracte de l’obra de 
la capella.263

Com diu Español, segurament la fundació va moure els seus 
parents a contribuir-hi: Ramon de Boixadors és esmentat en 
relació a les despeses generades per l’obra de la capella 
de Bernat de Boixadors, a Vallsanta; el 26 de maig de 1344 
Sibil·la de Boixadors, priora del monestir, reconeix haver 
rebut de Jaume Viladestes, rector de Badalona i marmessor 
de Ramon de Boixadors, ardiaca de la Seu d’Urgell, 200 sous 
barcelonesos. Quantitat que se cita quan la priora paga al 
mestre Arnau Savella una part del total convingut per l’obra.264 
Dos mesos després, el propi mestre reconeix haver rebut un 
pagament de l’esmentat marmessor de mil sous. Aquests i 
altres aportats, per la mateixa família, són citats en un inventari 
de 1436, on s’esmenta “[...] un pali de vellut de color de pago 
ab senyal de Boixadors [...] item altre frontal de vellut color 
pago de portela e ab senyal de Buxadors [...]”.265

Probablement el benefici a Sant Bernat es va instituir abans 
que l’obra material de la capella funerària de Bernat de 

261 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer... Pàg. 67.
262  PIQUER JOVÉ, Josep Joan. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV, 1983. Pàgs. 37-46. 
263  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un 
Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte.
264  PIQUER JOVÉ, Josep Joan.  Nova informació ... Pàgs. 37, 68.
265  PIQUER JOVÉ, Josep Joan.  Nova informació...  Pàg. 41.
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Amb tot, els sepulcre ens ha pervingut de forma remoguda, 
atès que la seva fragmentació en cinc bocins dóna 
testimoni d’una manipulació descuidada —o violenta— 
del sepulcre; d’un enderroc de la volta de la capella, 
afectant la figura jacent; o simplement ésser l’objecte 
d’una destrucció meditada durant una revolta social, 
ja que la resta de figures de sants que s’han localitzat a 
Vallsanta han tingut la mateixa sort.  
A més, és important matisar que no s’ha localitzat la caixa 
del sepulcre que s’ajusta a la tapa amb jacent, la qual cosa 
evidencia una manipulació posterior i l’abandonament de 
la coberta del sepulcre. Tot i que també es proposa el 
lloc com a dipòsit d’enderrocs dels diferents àmbits del 
monestir.268  En aquest sentit, cal pensar en l’afectació que 
es va produir per efecte de les espoliacions sistemàtiques 
efectuades a partir de la segona meitat del segle XIX, i la 
possible manipulació de les restes. Però no podem deixar 
de preguntar-nos on és el cos —caixa rectangular— del 
sepulcre de Bernat de Boixadors.

El sepulcre de Bernat de Boixadors,             
a Vallsanta. S. XIV
Va ser localitzat en una campanya d’excavacions executada 
en el monestir cistercenc de Vallsanta, a l’estiu de l’any 
1986. Trobant fragmentat el sepulcre, inicialment per les 
restes d’heràldica que s’hi conservaven al coixí i 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.269  
En aquest sentit, 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.270  
Segurament la hipòtesi més plausible, ja que com defensa 

268  OLIVER, Anna. “Primeres notícies sobre les excavacions al mo-
nestir de Santa Maria de Vallsanta”. Els monestirs cistercencs de la vall 
del Corb. Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 1989. Pàg. 151.
269  OLIVER, Anna.  DUCH i MAS, Joan. 
270  TORRES BENET, MIQUEL. Arquitectura i art gòtic del segle XIV 
a la vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. 2004. 
Pàgs. 57-115

Imatge del 
sarcòfag de Bernat 
de Boixadors, 
a Vallsanta, 
fragmentat en 
divesos bocins.

El jacent vesteix un 
jupó damunt el cos 
i una cota de malles 
o lloriga damunt 
seu.  

Sobre la cota de 
malles, vesteix un  
jaqués amb faldó 
i gamberes a les 
cames, sabatons als 
peus amb esperons. 

Protegeix el cap 
amb un capmall i 
sosté una espasa i 
una daga al costat 
dret. 

Destaquem el 
detall de creuar les 
mans damunt la 
cruera de l’espasa 
i la decoració de la 
beina.

Imatge dels lleons que sustentaven el sarcòfag de Bernat de Boixadors. A baix, imatge de les gamberes metàl·liques que cobrien les cames des del turmell 
fins al genoll. Les sabates o sabatons de malla repengen damunt un gos, símbol de fidelidad al senyor, el qual duu un collar de cascabells penjat al coll. 
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268  OLIVER, Anna. “Primeres notícies sobre les excavacions al mo-
nestir de Santa Maria de Vallsanta”. Els monestirs cistercencs de la vall 
del Corb. Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 1989. Pàg. 151.
269  OLIVER, Anna.  DUCH i MAS, Joan. 
270  TORRES BENET, MIQUEL. Arquitectura i art gòtic del segle XIV 
a la vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió. 2004. 
Pàgs. 57-115

Imatge del 
sarcòfag de Bernat 
de Boixadors, 
a Vallsanta, 
fragmentat en 
divesos bocins.

El jacent vesteix un 
jupó damunt el cos 
i una cota de malles 
o lloriga damunt 
seu.  

Sobre la cota de 
malles, vesteix un  
jaqués amb faldó 
i gamberes a les 
cames, sabatons als 
peus amb esperons. 

Protegeix el cap 
amb un capmall i 
sosté una espasa i 
una daga al costat 
dret. 

Destaquem el 
detall de creuar les 
mans damunt la 
cruera de l’espasa 
i la decoració de la 
beina.

Imatge dels lleons que sustentaven el sarcòfag de Bernat de Boixadors. A baix, imatge de les gamberes metàl·liques que cobrien les cames des del turmell 
fins al genoll. Les sabates o sabatons de malla repengen damunt un gos, símbol de fidelidad al senyor, el qual duu un collar de cascabells penjat al coll. 
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Francesca Español, l’heràldica present en un segell de la 
nissaga Boixadors, i les armes familiars de Jerònima de 
Boixadors, abadessa del monestir de Vallbona, finada l’any 
1512, permeten identificar amb seguretat el destinatari 
amb Bernat de Boixadors, finat el 1343.271  Sobre la fitxa 
tècnica del sepulcre de Bernat de Boixadors, l’especialista 
Francesca Español en proposa l’autoria a Guillem Seguer i 
una cronologia als voltants de 1343.272

Descriu que les restes fragmentades del sarcòfag 
corresponen a una figura jacent que pertany a un 
sepulcre individual destinat a adossar-se al mur, presidida 
per un cavaller que recolza el cap sobre un coixí i els 
peus damunt un gosset que rossega un os. Vesteix cota 
de malles amb jaquès superior i gamberes, sabatons i 
esperons. Protegeix el cap amb un capmall i sosté una 
amplia espasa i una daga amb una corretja. 
L’heràldica familiar en forma de cérvol cap a l’esquerra és 
present en molts dels detalls de la indumentària militar i 
en la decoració del coixí associada amb sanefes vegetals. 
Caldria, emperò, fer una breu contextualització de l’obra 
de Guillem Seguer en el pla estilístic de les formes 
decoratives i llur evolució, atès l’existència d’una pauta 
evolutiva i territorial, en l’obra del mestre trescentista.      
Sobre les vinculacions estilístiques del mestre que va realitzar 
el sepulcre de Bernat de Boixadors, Francesca Español, el 
relaciona amb l’obra del sepulcre dels Aguiló que es localitza 
a l’església de Talavera, a la part alta de la vall del Corb.273  
Datat, aquest, també al segle XIV, es tracta d’un sepulcre 
doble que, per les característiques pròpies, podria ser 
atribuït al mestre Guillem Seguer, amb el qual s’evidencia 

271  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de 
la Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàg. 71.
272  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de 
la Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàg. 147.
273  BACH I RIU, Antoni. El sarcòfag de Talavera i la família So. Revista 
Ilerda XXXIX, 1978. Pàgs. 37-51. ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem 
Seguer de Montblanc. Un Mestre trescentista escultor..., 1994. Pàg. 62.

Sarcòfag de Bernat de Boixadors. Detall de les armes dels Boixadors 
gravades al jaqués —elegant i ric— del cavaller, a l’alçada del pit, de tipus 
àplic gotitzant. Repenjada al jaquès, hi ha el pom circular de l’espasa, on 
també hi és representada l’heràldica de la nissaga del cavaller: un cérvol 
passant a l’esquerra amb camp de gules —roig.   

la pertinença d’ambdues figures jacents i llurs sarcòfag a un mateix escultor. Español es basa, concretament, en l’acurada 
execució que el mestre Seguer en fa de les parpelles, amb els ulls tancats, tret característic de la seva obra, juntament amb 
el rostre arrodonit i la boca remarcada amb el llavi inferior més prominent, així com en les coincidències en el tipus d’arnès i 
robes militars que vesteixen ambdues figures. Amb tot, Español admet l’existència de lleugeres diferències qualitatives, però el 
tractament escultòric de l’un i de l’altre són comuns. 

Sarcòfag de Bernat de Boixadors. A l’esquerra, detall dels guantelets o manoples de cota de malla, els quals es creuen pel damunt de la cruera de 
l’espasa. A la dreta, detall que identifica l’estil de Guillem Seguer: la reproducció de les parpelles amb el ulls tancats, segons Francesca Español.  
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Sobre el sarcòfag monolític dels Aguiló, a dues vessants, 
es va decorar amb l’heràldica dels seus destinataris,274 i 
segurament es va col·locar en el seu emplaçament originari 
al centre d’una capella funerària situada en l’antiga església 
tardoromànica de Talavera. 
Francesca espanyol defensa que aquest sarcòfag podria 
esser posterior a l’obra del sepulcre de Bernat de 
Boixadors, ja que l’obra en si, presenta més paral·lelismes 
amb el sepulcre a dos vessants dels Montcada a Lleida, 
obra funerària de característiques similars de l’escultor 
Guillem Seguer o dels seus continuadors —taller—, en la 
figura de Pere Seguer, on hi detecta la mà del mestre.275  
En base al ric acabat que Guillem Seguer adopta en els 
coixins dels jacents dels sepulcres funeraris, el coixí del 

274  Sembla ser que hi ha discordances alhora de fixar els possibles 
candidats a destinataris del sepulcre dels Aguiló de Talavera. D’una part 
es proposa com a candidat masculí Pere d’Aguiló, senyor de Talavera 
i castlà de Tàrrega l’any 1328, quan a la dama sepultada es qüestiona 
que sigui una So i es proposa una membre de la família dels Santcli-
ment per les armes d’una campana al blasó (ESPAÑOL BETRAN, FRAN-
CESCA. Guillem Seguer de Montblanc. Un Mestre trescentista escultor, 
pintor i arquitecte. II Premi Aires de la Conca. Consell Comarcal de la 
Conca de Barbera. 1994. Pàgs. 64-65). Mentre que la segona versió dels 
candidats defensa la figura de Guerald d’Aguiló i Agneta de So (BACH 
I RIU, ANTONI. El sarcòfag de Talavera i la família So. Revista Ilerda 
XXXIX, 1978. Pàg. 48.  
275  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la 
Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàgs. 121-123. 
L’any 1356 es va contractar l’obra d’una imatge de Sant Pere que havia 
d’anar col·locada a la portada oberta a la galeria occidental del claus-
tre de la catedral de Lleida (Seu Vella). Va rebre la comanda el mestre 
Jaume Cascalls i, entre els signants, hi consta un Petrus Seguerii operis, 
sobre el qual Francesca Español especula el fet que existeix un seguit 
de testimonis escultòrics anònims  a Lleida i la seva àrea immediata que 
atesten una herència directa de l’art de Guillem Seguer, en el qual Pere 
Seguer, podria esser un fill de l’artífex i continuador del seu taller i del 
seu estil. Estem parlant d’un escultor més limitat en l’execució, però que 
manté els estilemes característics de Guillem Seguer, com és el cas del 
sepulcre dinàstic dels Montcada a la catedral, que comparteix un comú 
llenguatge estilístic i un referent immediat en l’obra del sepulcre dels 
Aguiló de Talavera en el tractament dels rostres i mans, en els ulls tan-
cats i les parpelles,  en el dors de les mans femenines on es descobrei-
xen tots els plecs de l’epidermis..., etc. Un punt de referència obligat 
segons Español. ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. MANENT, Ramon. El 
gòtic català. Col·lecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central.  Fun-
dació Caixa Manresa. 2002. Pàg. 162.

Sarcòfag de Bernat de Boixadors. Detall de la beina o foure de l’espasa, 
decorada amb trilobulats gotitzants. Aquesta beina té les mateixes decoracions 
gotitzans que la beina de l’espasa del sepulcre del jacent Alemany-Toralla de 
Guimerà, la qual cosa pot indicar una relació directa amb Vallsanta.   

Sarcòfag de Bernat de Boixadors. Coixí mortuori, on reposa el cap del cavaller difunt, el qual és brodat amb sanefes vegetals gotitzants i, en les puntes, 
hi ha emplaçats el blasó de la nissaga del cavaller: les armes del Boixadors.  El jacent porta un capmall, una peça de cota de malla que cobreix el cap, 
el qual podia anar folrat amb una estofa per evitar el frec de les malles sobre les galtes i el mentó, que era molt molest quan el cavaller duia barbes.  

sepulcre de Talavera se’ns presenta llis; altres els decora amb sanefes o orles vegetals, combinades amb escudets de la 
nissaga promotora que delimiten els contorns o angles –com el cas del sepulcre de Bernat de Boixadors a Vallsanta i del 
bisbe Ponç de Vilamur —i alguns altres; amb la zona central ocupada per finíssims reticulats—, com en el cas del sepulcre 
dels Montcada— que sembla haver-ho incorporat a l’arribar a Lleida.276 

276  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte.
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276  ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte.
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Sarcòfag de Bernat de Boixadors. Detall de la daga que el cavaller duu 
repenjada al costat dret de la cintura. En destaquem el mànec decorat amb 
sanefes vegetals gotitzants i el cordó trenat, mentre que a la part baixa de 
la beina en destauem la guaspa metàl·lica amb la decoració heràldica dels 
Boixadors. La daga era una arma curta de mà que podia ésser luxosa. 

Quant a l’obra del mestre Guillem 
Seguer
Posteriorment, a les primeres noticies sobre el mestre de 
Montblanc i les seves obres, les darreres investigacions han 
aportat més atribucions artístiques a Guillem Seguer fetes 
en base a rigorosos anàlisis estilístics: J. Ainaud, Marededéu 
de Lleida; J.J. Piquer i Jove, Marededéu del Cor de 
Vallbona de les Monges; Francesca Español, Els sepulcres 
dels Aguiló a Talavera, de Bernat de Boixadors a Vallsanta 
l’any 1345, del bisbe Ponç de Vilamur a Lleida,  Marededéu 
de Castelldans, del Vilet, del claustre de Vallbona, de Santa 
Caterina de Vallbona, elements arquitectònics a Santa Maria 
de Vallbona i Santa Maria de Montblanc, la faceta pictòrica 
del mestre amb les vidrieres de l’església de Santa Coloma 
de Queralt l’any 1348 i els frontals originaris de Vallbona; 
Pere Besaran, la Marededéu del Metropolitan Museum de 
Nova York; i darrerament hi afegiríem les propostes que 
Miquel Torres li ha atribuït més recentment, el sepulcre dels 
Alemany–Toralla de l’església del Vilet.277 

Per tant, es fa evident que la trajectòria professional del 
mestre Guillem Seguer es va desenvolupar entre les 
comarques de la Conca de Barbera, la Segarra, l’Urgell, 
les Garrigues i, finalment, a Lleida ciutat, atès que hi ha 
documentat un Pere Seguer, a l’obra de la catedral, l’any 
1356, sobre el qual Francesca Español en proposa la 
continuació del taller del mestre de Montblanc, de la mà del 
seu fill —Pere Seguer— el qual explicaria les pervivències 
del seu art anys després de la seva desaparició.278

277   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la 
Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàg. 16. 
TORRES BENET, Miquel. “Arquitectura i art gòtic del segle XIV a la vall 
del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. Revista Urtx, núm. 
17. Museu Comarcal de l’Urgell. 2004. Pàgs. 57-115.   
278   ESPAÑOL BERTRAN, Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. 
Un Mestre trescentista escultor, pintor i arquitecte. II Premi Aires de la 
Conca. Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 1994. Pàg. 17.  
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de Lleida; J.J. Piquer i Jove, Marededéu del Cor de 
Vallbona de les Monges; Francesca Español, Els sepulcres 
dels Aguiló a Talavera, de Bernat de Boixadors a Vallsanta 
l’any 1345, del bisbe Ponç de Vilamur a Lleida,  Marededéu 
de Castelldans, del Vilet, del claustre de Vallbona, de Santa 
Caterina de Vallbona, elements arquitectònics a Santa Maria 
de Vallbona i Santa Maria de Montblanc, la faceta pictòrica 
del mestre amb les vidrieres de l’església de Santa Coloma 
de Queralt l’any 1348 i els frontals originaris de Vallbona; 
Pere Besaran, la Marededéu del Metropolitan Museum de 
Nova York; i darrerament hi afegiríem les propostes que 
Miquel Torres li ha atribuït més recentment, el sepulcre dels 
Alemany–Toralla de l’església del Vilet.277 

Per tant, es fa evident que la trajectòria professional del 
mestre Guillem Seguer es va desenvolupar entre les 
comarques de la Conca de Barbera, la Segarra, l’Urgell, 
les Garrigues i, finalment, a Lleida ciutat, atès que hi ha 
documentat un Pere Seguer, a l’obra de la catedral, l’any 
1356, sobre el qual Francesca Español en proposa la 
continuació del taller del mestre de Montblanc, de la mà del 
seu fill —Pere Seguer— el qual explicaria les pervivències 
del seu art anys després de la seva desaparició.278
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