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MARIA DE VALLSANTA
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amb la col·laboració de Miquel Bofarull
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En base al que hem exposat en anteriors apartats, hem cregut 
necessari separar les manifestacions funeràries de la noblesa 
local —dels senyors feudals— amb sepultures de gran 
magnificència —sarcòfags monolítics— situats en arcosolis, 
capelles absidals i capelles exbadases dels murs que poc 
tenen a veure amb les manifestacions funeràries més humils 
de les religioses. Amb tot, es manté la pervivència del rol 
feudal de les abadesses i priores, originaries de nissagues 
importants de les contrades, encara que subjectes al rol 
d’humilitat de l’orde cistercenc. En conseqüència, per raó 
social, aquestes també es distanciaran de les manifestacions 
funeràries comunes de les monges més humils, sepultades 
en fosses simples. Estem davant, doncs, d’unes evidents 
classes socials perfectament estratigrafiades en un món 
feudal, dominat aquest pel poder temporal i pel poder diví. 
Diferències que seran perfectament identificades en els 
diversos espais funeraris que es donen en el monestir de 
Santa Maria de Vallsanta: el fossar exterior de les monges, 
a la sagrera; el fossar de les abadesses i priores, a la sala 
capitular; i el fossar de la planta de l’església de Santa Maria, 
reservat a religioses vinculades a nissagues fundadores. 
Espais de poder que estan perfectament estructurats i 
reservats, fins i tot en la humil manifestació religiosa d’un 
petit monestir cistercenc de la vall del Corb.
Per tant, les monges del temps de Vallsanta, alhora de 
crear el seu discurs de manifestació funerària, tindran en 

compte les manifestacions de poder feudal de les seves 
nissagues d’origen, defensant una posició de prestigi a 
través de l’espai i la defensa de l’armorial familiar. Per 
lògica contemplativa, no obvien la necessitat d’apropar-se 
a déu i la seva manifestació en la terra —el monestir—, ja 
que redimeix la religiosa, a l’hora d’afrontar el seu viatge 
al més enllà amb l’esperança d’entrar al paradís i assolir 
la vida eterna. En aquest context, les classes socials altes 
queden ben definides a través de les religioses procedents 
de les nissagues principals del territori, com els Cervelló, 
els Alemany de Cervelló, els Guimerà, els Timor-Queralt, 
els Anglesola, els Erill, els Mur, els Josa, els Montagut, els 
Castellet, els Torrelles, els So... Aquestes coparan els llocs 
de privilegi dins l’estructura de gestió del monestir de 
Vallsanta, com a abadesses, priores i sotspriores. Alhora, 
aquestes religioses de la noblesa local també coparan els 
llocs de més prestigi en el moment de la seva sepultura, 
dins la planta de l’església i dins la sala capitular. 
Mentre que, en aquest mateix context, les classes socials 
menors, ben definides a través de religioses de menor 
rellevància assoliran una estructura més humil dins l’organit-
zació del monestir. Alhora, assumiran, també, un espai més 
humil en el moment de la seva sepultura en el fossar exterior 
de la sagrera, basat en estructures funeràries de fossa simple. 
En aquest context social menor, relacionat amb Vallsanta, 
hi hauríem de fixar les filles dels castlans relacionats amb 
els senyor feudals del territori, com són les filles dels Oluja, 
dels Cirera, dels Montpaó, dels Tallada, dels Rocamora, 
dels Pontils..., que estan estretament vinculades amb els 
Timor-Queralt i els Aguiló; altres filles de castlans, com els 
Bellpuig, vinculades a la branca dels Alemany de Bellpuig, 
emparentats, aquests, amb els Alemany de Guimerà; altres 
filles de castlans, com els Torre, els Balaguer, els Vilanova..., 
vinculades a la casa dels Anglesola, senyors de la Baronia 
de Bellpuig i, de retruc, vinculats amb la branca dels 
Alemany de Bellpuig. Per tant, el context social de l’època 
medieval és perfectament identificable en l’estructura social 
i organitzativa del monestir de Vallsanta. 
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Sepultures en la nau de l’església de 
Santa Maria de Vallsanta
Primerament hem de concretar que l’estructura de l’edifici 
de l’església es compon de tres trams perfectament definits: 
la capçalera, elevada del pla de la nau i orientada a l’est; 
la planta de la nau, més baixa que la capçalera i l’entrada 
al temple; i l’entrada del temple situada a ponent, essent 
elevada per un graó. Per tant, hi ha tres nivells. 

Evidentment, l’interior de l’església de Santa Maria de 
Vallsanta és l’espai funerari de més prestigi de tot el monestir 
cistercenc. Sobretot pel que fa a la manifestació del poder 
feudal —temporal—, ja que aquest s’emplaçà, inicialment, en 
l’espai de la capçalera de l’església, dins l’absis poligonal i les 
capelles absidals, adquirint un privilegi superior, baix les seves 
armes heràldiques. Les capelles seran dotades amb fundacions 
i altars per celebrar misses en favor de l’ànima dels difunts i els 
objectes litúrgics ostentaran les armes heràldiques.

En aquest espai hi trobaríem els sarcòfags funeraris d’aquests 
senyors feudals —homes i dones—, els quals se situaran 
en les capelles absidals i s’hi accedirà a aquestes, a través 
de dos graons originaris que ocupen tota l’amplada de 
l’església, els quals han estat localitzats en les excavacions 
de 2008-2010. Aquests dos graons situen l’absis poligonal 
pel damunt de tota manifestació de la planta de l’església. 
Quant a la part sud de l’absis, aquest presenta tres graons, 
el qual ens indica una remodelació posterior, segurament en 
el context de remoure i assegurar algunes peces artístiques i 
funeràries, a un lloc més segur, dins l’església. Segurament, 
també, posterior a l’abandonament del monestir, atès que, 
quan es posà aquest tercer graó es va trencar l’expressió 
bíblica: entraràs a la casa del Senyor amb el peu dret... 
La presència de dos graons indica que hem de fer el primer 
pas amb el peu esquerre i, el segon, amb el dret, per tal 
d’accedir al pla de l’absis, lloc considerat un espai consagrat 
a Déu. Per tant, la disposició del pla de l’absis en dos i tres 
graons denota una remodelació posterior que no ha tingut 
en compte els preceptes bíblics. Propi d’una remodelació 
més laica o relaxada.  
Sobre l’espai de l’entrada al temple de l’església, ja hem 
apuntat anteriorment, en l’apartat arquitectònic, que aquest 
espai servia de passadís de connexió, entre l’exterior del 
convent amb el fossar de les monges a la Sagrera, amb 
l’entrada a l’espai conventual. Espai de connexió que, com 
hem dit en l’apartat arquitectònic, era presidit per l’arc de 
diafràma-1, el qual encara resta dempeus i presenta en un 
lloc de privilegi diversos escuts amb l’heràldica d’un cérvol, 
armes pròpies dels Boixadors i dels Cervelló. 
Podem concloure, sobre aquest espai de trànsit i de visualització 
de la nau i de l’absis de l’església, que en aquest espai no hi ha 
sepultures. No és un espai de culte actiu, ni tampoc un espai 
funerari actiu, tot i que s’hi va trobar enterrat un prototip de 
sarcòfag amb jacent a mig fer —desbastat— que mai no es va 
acabar i va ser utilitzar com a pedra de cantera. Evidentment, 
aquest sarcòfag a mig fer, amb un coixí mortuori esbossat, 
permet estimular la ment sobre quin personatge deuria estar 

concebut el sarcòfag, si va morir o es va salvar, si era un cavaller 
o una dama... La imaginació és oberta. 
En canvi, la planta de l’església de Santa Maria de Vallsanta 
ha acollit manifestacions funeràries, les quals tant poden 
correspondre a religioses del monestir com a familiars de 
nissagues feudals benefactores, majorment vinculades amb 
les pròpies monges del cenobi. Bàsicament, ens centrem en 
les lloses sepulcrals trobades en les excavacions de 2008-
2010, efectuades sota la direcció de l’arqueòleg Josep Maria 
Vila, les quals van aportar novetats fins ara desconegudes 
en la historiografia de Vallsanta.
Segons les excavacions efectuades a la nau de l’església 
—ja excavada totalment— van ser trobades dues lloses 
sepulcrals adornades amb heràldiques familiars i ambdues 
lloses sepulcrals són diferents tipològicament: 

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-4. Segons la terminologia de 
les excavacions, correspon a una làpida plana amb tres 
heràldiques encerclades —més antigues—, que presenten 
la càrrega heràldica d’un cérvol passant a l’esquerra. Per la 
manca de les colors en aquesta heràldica, tant es pot atribuir 
a la nissaga dels Boixadors com a la nissaga dels Cervelló. La 
seva situació espacial, situada prop de la capella gòtica de 
Bernat de Boixadors, obrada entre 1343-1345, ens fa veure 
que aquesta llosa sepulcral és anterior a la capella gòtica. 
Amb tot, no podem obviar una futura intencionalitat, alhora 
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de bastir la capella de Bernat de Boixadors a la banda sud 
de l’edifici, si existeix un possible parentiu familiar directe 
amb la nissaga dels Boixadors. 
És significatiu el nombre de tres escuts heràldics consecutius 
—en línia—, ja que denota un moment cronològic i una 
ideologia heràldica similar al de la tomba-3, situada al fossar 
exterior, i vinculada als Guimerà de Ciutadilla. També en 
línia amb la posició heràldica que trobem en els sarcòfags 
a dues vessants de Vallsanta: el sarcòfag de Sibil·la de 
Guimerà (traslladat el 1280) i el de Saurena de Guimerà 
(que aproximem als volts de 1250). Quant al contingut de 
la sepultura de la tomba-4, segons l’excavació, correspon a 
una tomba de lloses situada al nivell de la nau, on l’estructura 
no va ser delimitada, ni excavada, però se’n constata 
l’existència.279  En el seu interior es troben tres persones 
enterrades en el mateix espai funerari —possiblement 
de la mateixa família—, un individu infantil de curta edat, 
un possible adult i un tercer en posició primària; essent, 
aquest, l’últim inhumat.280

Amb tot, es fa difícil precisar si la lauda sepulcral podria 
apuntar-se als Cervelló, atès que es correspon a un moment 
en que aquesta nissaga del Bages va desenvolupar una 
política d’aproximació als monestirs cistercencs, amb 
molta presencia de monges de la nissaga a Vallbona: 
Eldiarda Alemay de Cervelló (1229); Guillema Alemany 
de Cervelló (1229 i 1253); Maria Alemany de Cervelló (?) 
; Saurena Alemany de Cervelló (la mateixa de Vallsanta?); 
Sibil·la de Cervelló (donada, 1237); Geralda de Cervelló 
(1238); Eldiarda Alemany de Cervelló (1286), al segle XIII, 
quan aquesta nissaga també manifesta una clara connexió 
amb Vallsanta.281 Mentre que durant el segle XIV trobem a 

279  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 22. 
280  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 35.
281  PIQUER JOVER, Josep Joan. Abaciologi de Vallbona (1153-1977). 
Fundació d’Història i Art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàgs. 
106,107, 144. 

Vallbona, a Blanqueta de Cervelló (1308-1322); Sibil·la de 
Cervelló (1312); Geralda de Cervelló (1322); Alamanda de 
Cervelló (1344); en un moment en que ja es detecta en els 
Cervelló una clara desvinculació amb el monestir de Vallsanta. 
En aquest context no podem descartar, doncs, una política 
d’aproximació dels Cervelló amb Vallsanta, al segle XIII, 
com ens demostra la sepultura en sarcòfag de Saurena de 
Guimerà, de la casa dels Alemany de Cervelló. Personatge 
que inicialment sembla que trobem al monestir de Vallbona 
—amb precaució— i que podria esser la mateixa que fou 
sepultada a Vallsanta. Suposant un possible trasllat d’un 
monestir a un altre, fet no gens menys impossible en aquella 
època. En conseqüència, en aquest context no podem 
descartar —ni tampoc afirmar— del tot una possible relació 
d’aquesta llosa sepulcral de la planta de l’església, amb 
els tres escuts circulars amb un cérvol, amb el sarcòfag de 
Saurena d’Alemany de Cervelló que es troba a Vallsanta. 
Amb tot, es fa evident per la manca del símbol del bàcul, 
tant en la llosa sepulcral, com en el sarcòfag, cap de les 
dues sepultures corresponen a una abadessa.   
Defensem aquesta hipòtesi, pel fet que en el present estudi 
de Vallsanta, 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 hi va jugar un paper important el rol familiar 
dels Cervelló en el segle XIII, però van ser poc rellevants en 
el XIV. Mentre que els Boixadors van tenir poca incidència 
en el segle XIII i, en canvi, van assolir molta més importància 
en el segle XIV.

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-5. Segons la terminologia de 
les excavacions, aquesta correspon a una làpida plana que 
és situada en l’espai frontal de la nau de l’església, davant 
de l’absis. Pertany a una abadessa, ja que presenta un bàcul 
estilitzat amb un vel, el qual recobreix un escut heràldic inferior 
amb tres franges horitzontals que podrien correspondre als 
Guimerà. Però en tenim certs dubtes, en no tenir les colors 
heràldiques. Aquest blasó tan peculiar, en forma de tas 
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de bastir la capella de Bernat de Boixadors a la banda sud 
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política d’aproximació als monestirs cistercencs, amb 
molta presencia de monges de la nissaga a Vallbona: 
Eldiarda Alemay de Cervelló (1229); Guillema Alemany 
de Cervelló (1229 i 1253); Maria Alemany de Cervelló (?) 
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279  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 22. 
280  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 35.
281  PIQUER JOVER, Josep Joan. Abaciologi de Vallbona (1153-1977). 
Fundació d’Història i Art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàgs. 
106,107, 144. 

Vallbona, a Blanqueta de Cervelló (1308-1322); Sibil·la de 
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estilitzat, és una forma que ens apropa més al segle XV que 
al segle XIV. Per tant, d’entrada, ens marcaria una cronologia 
tardana dins la història de Vallsanta, si tenim en compte el seu 
abandonament el 1589. 
Quant a la seva atribució, si correspongués a una Guimerà, 
segons el manacologic conservat, ens situaria en temps de 
l’abadessa Agnès de Guimerà (1349-1353), però l’estil se’ns 
presenta molt estilitzat pel període gòtic ple que va viure 
aquesta abadessa. Com hem defensat abans, l’estil s’apropa 
més al segle XV-XVI, però no tenim constància documental 
de cap religiosa de la nissaga dels Guimerà en aquest segle, 
encara que som conscients dels grans buits documentals 
que té el monestir de Vallsanta. No descartem, tampoc, per 
la possible heràldica de franges horitzontals que es puguin 
atribuir als Plana, per la qual cosa ens portaria al temps de 
l’abadessa Elionor Plana (1547-1547). Per ara no podem 
resoldre aquesta qüestió sense les colors heràldiques.
Quant a les restes sepultades a la tomba-5, segons les 
excavacions efectuades, es va trobar sebollit un individu 
femení madur de 45-49 anys, en posició primària, en decúbit 
supí —estirat— i orientat igual que la làpida, d’oest a est.282  
Finalment, per la manca de part de l’enllosat de la nau de 
l’església, i la remoció de les seves restes, no sabem amb 
certesa si s’ha perdut alguna sepultura amb la seva llosa 
sepulcral, en aquest espai funerari en concret.

Sepultures en les capelles de l’església 
de Vallsanta
Tot i el testimoni de les lloses sepulcrals i enterraments trobats 
al pla de la nau de l’església, les recents excavacions també 
han posat al descobert una sepultura amb llosa sepulcral 
localitzada en una capella absidal, fins ara desconeguda, la 
qual s’ha de sumar a la sepultura descoberta en la campanya 
d’excavacions de 1986.

282   VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm.29. 2015. Pàg. 35.Llosa sepulcral de la tomba-5.

Seguint el fil cronològic de les excavacions dirigides per Anna Oliver, 
l’any 1986, es va posar al descobert una llosa sepulcral plana que es 
va atribuir a l’abadessa Aldonça de Castre i d’Alemany (1393-1404) 
per la càrrega heràldica que aquesta duia gravada. La tipologia del 
bàcul i el vel gravades en la llosa d’Aldonça de Castre, l’apropen al 
model simbòlic de la llosa sepulcral de la tomba-5, localitzada a la 
nau de l’església, a la qual hem donat una cronologia del segle XV.

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA D’ALDONÇA DE CASTRE. Ja l’hem comentada 
en l’apartat relacionat amb les excavacions de 1986, però volem insistir 
novament, en el fet d’haver-se trobat en el sòl de la capella gòtica 
situada al sud de la nau, on estava ubicada la sepultura amb jacent de 
Bernat de Boixadors, sota una volta de creueria adornada amb l’escut 
heràldic dels Boixadors. Evidentment, ens trobem en un context de 
reaprofitament dels espais funeraris, dins l’església i les capelles que, 
d’entrada, estaria relacionat amb rols familiars, en el cas d’inhumacions 
directes dins el mateix vas funerari (Boixadors), i d’aprofitament de 
l’espai circumdant, en el cas del rol de privilegi espacial (Castre). 
Les excavacions de 1986 varen treure a la llum un sol individu soterrat 
en posició de decúbit supí —estirat— i orientat d’oest a est. En aquell 
moment, no se’n va fer un estudi antropològic per determinar la seva 
edat, un error important, ja que sabem que Aldonça de Castre va 
ser nomenada abadessa per dispensa d’edat. Hauria estat una dada 
concloent.

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-13. Segons la terminologia de les 
excavacions de 2011-2012, va ser localitzada dins l’espai de la capella 
absidal-1, que correspon a la primera de l’absis, a la banda nord. És la 
capella que, inicialment, s’ha volgut atribuir als Llorach i que nosaltres 
no defensem. De fet, ja hem exposat en diversos apartats els motius 
pels quals dubtem de la seva atribució, però aquí se’ns presenta una 
nova contradicció.
Aquesta llosa sepulcral plana, trobada recentment, encara que 
fragmentada, presenta uns escuts heràldics amb armes fins ara 
desconegudes dins l’àmbit constructiu de Vallsanta. És a dir, aquests 
escuts heràldics no els trobem en cap capella absidal, ni en cap 
sarcòfag, ni en cap capitell, mènsula o altre element decoratiu 
que hagi pogut conservar-se al monestir. Amb tot, ja hem advertit 
diverses vegades que els escuts heràldics de la capella absidal-1 no Llosa sepulcral de la tomba d’Aldonça de Castre.
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s’han preservat, atès la seva destrucció i deteriorament per 
l’erosió de l’aigua, la humitat i el vent. No sabem si hi havia 
una relació directa.
És molt indicatiu, doncs, trobar aquesta llosa sepulcral d’una  
l’abadessa dins la capella absidal-1, perquè podria tenir una 
relació familiar amb els promotors originaris de l’esmentada 
capella. No obviem, tampoc, el cas de la sepultura d’Aldonça 
de Castre que se situà dins la capella de Bernat de Boixadors, 
ja que obre el context d’un aprofitament posterior de l’espai. 
Però, es fa evident que hi ha d’haver algun tipus de connexió.
Primerament, per la presència de dues heràldiques en la llosa 
sepulcral, aquestes ens indiquem la casa paterna i la casa 
materna de la difunta. A més, la llosa ens indica que es pot 
atribuir a una abadessa de Vallsanta, per la presència d’un 
bàcul amb el vel o panisellus.  
Sobre l’escut amb la càrrega heràldica amb quatre faixes 
barrades cap a la dreta, no en tenim una atribució clara sense 
conèixer les colors. Amb tot, podem hipotetitzar una possible 
relació amb els Altarriba —presents també a Vallbona i a la 
Segarra—,283  però ho trobem bastant forçat. En canvi, pel 
que fa a l’escut amb una banda cap a l’esquerra, aquest es 
pot atribuir a la nissaga So, senyors de Talavera i de Pavia.
Sobre els senyors de Talavera, entrem novament en el rol familiar, 
atès que els Alemany de Cervelló eren senyors de Talavera al 
segle XII i Guerau d’Alemany de Cervelló, la cedí, l’any 1193, al 
seu nebot Guillem d’Aguiló, emparentat amb Guerau d’Aguiló 
—dit també d’Alemany—, senyor de Guimerà. El llinatge dels 
Alemany de Cervelló senyorejà el poble i castell fins a la segona 
meitat del segle XIV, quan passà a la família So per parentiu.  
Quant als So, descendents del vescomte Bernat IV de So i 
de Cortsaví, el rei Jaume III de Mallorca li dóna el 1335 les 

283    PIQUER JOVER, Josep Joan. Abaciologi de Vallbona (1153-1977).
Fundació d’Història i Art Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàg. 107. 
Arnalda d’Altarriba fou nomenada abadessa de Vallbona en 1259 i cessà en 
el càrrec el 1267. No tenim cap monja de la casa Altarriba a Vallsanta, però 
en un document de 1343 es relaciona Pere Moliner, ardiaca de Rippa (Al-
tarriba), i era germà de Elisenda de Moliner, la qual pagava anualment un 
censal al monestir de Vallsanta. La lauda sepulcral de la tomba-13, trobada 
en la capella de l’absis de l’església de Vallsanta, és del segle XV i se’ns fa 
difícil allargar el contacte dels Altarriba fins a aquest segle sense cap més 
informació documental sobre la nissaga i la seva relació amb el monestir.

Blasó dels Altarriba?   -   Blasó dels So, vescomtat d’Évol.

castlanies de Llívia i de So, atorgant-li el títol de vescomte d’Évol. 
Descendents seus foren els senyors de Talavera i de Pavia, a la 
Segarra, els quals tenien cases pairals a la Seu d’Urgell i a Cervera. 
Aquesta relació és molt interessant per diversos fets històrics 
que es relacionen entre si i aporten una visió de conjunt que 
ens permet presentar una hipòtesi interpretativa versemblant.  

a) Existeix una relació directa —familiar—, entre els 
Cervelló, els Aguiló i els Alemany de Guimerà, i, en 
conseqüència, entre els llocs de Talavera i Guimerà. 
Documentat per la presencia d’escuts heràldics dels 
Aguiló en la vila de Guimerà, anteriors a l’entrada dels 
So, en els senyorius de Talavera i de Guimerà. 

b) Sembla que la relació entre els Alemany de Guimerà 
i els Aguiló-Cervelló es manté en el temps, almenys 
a nivell artístic, atès que la historiadora de l’art, 
Francesca Español, relaciona directament l’obra del 
mestre picapedrer Guillem Seguer amb el sarcòfag 
amb jacent de Bernat de Boixadors, a Vallsanta, i el 
sarcòfag amb jacents dels Aguiló i dels So, situat a 
l’església de Talavera. 

c) Tot i que l’heraldica dels So es relaciona amb una 
campana, hi ha una branca dels So que porten com 
a càrrega heràldica un camp d’or amb una banda de 
gules —roig— cap a l’esquerra. Igual a la que trobem 
en la llosa sepulcral de la tomba-13, de l’església de 
Vallsanta.

d) Existeix una realació directa dels So i la vila de Guimerà, 
ja que en l’església parroquial, del segle XIV, hi ha 
un arcosoli amb dos escuts —un a cada costat—, un 
amb la càrrega heràldica d’una banda cap a l’esquerra 
similar —igual— al que trobem a la llosa sepulcral de 
la tomba-13 i, el segon, amb la grafia So.  

e) L’any 1422 la nissaga dels So entrà a formar part del 
senyoriu de Guimerà amb el casament de Blanca de 
So, vescomtessa d’Évol, senyora de So i Vilaragut, 
amb Felip Galceran de Castre-Pinós, vescomte d’Illa i 
Canet, senyor de Guimerà (1428-1455). Blanca de So 
era l’hereva del vescomtat d’Évol, al Rosselló. 

f) Felip Galceran de Castre-Pinós (Ribagorça, 1413–
1460), fill de Pere Galceran de Castre-Pinós, fou, 
indirectament, vescomte d’Évol (pel casament amb 
Blanca de So), baró de Guimerà, conseller i camarlenc 
del rei Alfons el Magnànim. Aquest premià els seus 
serveis amb la donació de nombroses rendes reials 
al Rosselló i a la Cerdanya i la jurisdicció reial sobre 
les possessions dels vescomtes d’Évol (1424-25). 
Sostingué un plet amb Bernat de Vilamarí per la 
possessió de Palau-saverdera, que fou reconegut a 
aquest darrer (1454), el qual era el seu gendre en estar 
casat amb la seva filla, Elionor de Castre-Pinós. El seu 
fill, Pere Galceran de Castre-Pinós i de So, el 1455 ja 
era nomenat oficialment el vescomte d’Évol.284 

g) Concloem aquesta relació amb un escut heràldic 
situat a la creu de terme del portal de Tàrrega, de la 
vila de Guimerà, més conegut com a portal d’Évol, 
en el qual s’hi representa un escut quarterat amb la 
mateixa arma heràldica que trobem a la llosa sepulcral 
de la tomba-13. Se’ns dubte correspon a Blanca de 
So, atès que, si fos d’una filla de Pere Galceran, la 
llosa portaria les armes dels Castre-Pinós i no és el 
cas. Defensem, doncs, que la llosa s’ha d’atribuir a 
Blanca de So, vescomtessa d’Évol, la qual ingressaria 
a Vallsanta en quedar-se viuda o abans. Hem de fixar la 
data cronològica del plet de Pere Galceran de Castre-
Pinós (fill de Blanca de So) amb Bernat de Vilamarí, el 
1454 com a orientativa, per situar la cronologia de la 
llosa sepulcral de la tomba-13 de Vallsanta. Per tant, 
deduïm que les armes que acompanyen l’armorial 
dels So en aquesta lauda seran les armes maternes de 
Blanca de So.

h) Sabem que la relació és manté en el temps, ja que 
hi ha un document de Vallsanta, de l’any 1539, on es 
pren una disposició capitular, en la qual s’autoritza i es 
confirma un emfiteusi, concedit al noble Bernat de So, 
senyor de Talavera i de Pavia, de tota aquella quadra 

284   DUCH MAS, Joan. “La baronia i el comtat de Guimerà”. Revista 
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s’han preservat, atès la seva destrucció i deteriorament per 
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Blasó dels Altarriba?   -   Blasó dels So, vescomtat d’Évol.
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dita vulgarment Rocamora; i un segon document, 
de 1540, on s’estipula que Antoni de So, senyor 
de Talavera, de pagar, el dia de la Mare de Déu del 
mes d’agost de cada any, les rendes estipulades en 
el emfiteusi. Això vol dir, simplement i clara, que hi 
havia hagut anteriorment una deixà en forma de 
rendes anuals, en favor del monestir de Vallsanta, 
segurament vinculades al temps de l’abadessa —
Blanca de So—sepultada en la tomba-13, tal i com 
indica l’heràldica de la mateixa i la relació documental 
conservada. 

Sepultures en el fossar exterior 
—Sagrera— de Santa Maria de Vallsanta 
Com ja hem apuntat en l’apartat sobre l’arquitectura de 
Vallsanta, centrat en l’estudi de l’arquitecte Josep Mora 
Castellà, realitzat l’any 1989, hem introduït el concepte nou 
de la Sagrera, vinculada directament al fossar exterior.
Segurament, aquest espai funerari més modest hauria 
acollit les despulles de les religioses més humils, ja que no 

s’ha recuperat cap llosa sepulcral que es pugui atribuir a una 
religiosa de ranc superior. Però sí que s’ha localitzat alguna 
manifestació de poder feudal. Això no implica que alguna 
religiosa important fos enterrada en aquest fossar, si la seva 
humilitat personal així li indicava fer-ho. Per exemple, la 
troballa d’un segell d’una butlla del papa Clement VI, en 
l’interior d’una tomba, ens indica que estem davant d’una 
religiosa important, de la qual en desconeixem la seva 
jerarquia religiosa. Ara bé, tampoc no tenim constància de 
l’existència en aquest fossar, de sarcòfags a dues vessants 
amb jacents que manifestin el gest funerari d’una classe 
feudal alta. Tot i que s’ha trobat una tapa de sarcòfag 
simple, sense la caixa o túmul funerari. Majorment, doncs, 
les religioses que se sepultarien en aquest fossar exterior 
ho farien en tombes de fossa simple excavades al terra, en 
tombes de lloses recobertes d’una llosa sepulcral plana, així 
com en tombes arrecerades a la paret nord de l’església de 
Santa Maria de Vallsanta d’estructura més complexa, com 
ho indica les excavacions efectuades entre 2011-2012285. 
En aquest petit espai arrecerat és, doncs, on podem trobar 
les millors expressions funeràries d’aquest fossar més humil. 
En part, perquè a l’interior de l’església del monestir, tant 
les capelles absidals com les capelles gòtiques, estan 
subjectes a un patronatge superior i, segurament, estaven 
ja perfectament ocupades, per altres nissagues protectores 
de Vallsanta de temps anteriors: els Alemany, els Cervelló, 
els Guimerà, els Josa, els Boixadors, els Timor-Queralt...  
Les excavacions arqueològiques de la campanya 2011-2012 
van posar al descobert una sèrie de sepultures en línia, 
concretament tres, que es poden relacionar amb nissagues 
perfectament documentades, però descontextualitzades. 
Per això, no podem extreure la informació adequada al seu 
rang social dins l’organització administrativa del monestir.   
Cal apuntar que aquest espai funerari obert al nord del monestir 
és, alhora, l’expressió funerària de les religioses de Vallsanta més 

285   VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29, 2015. Pàg. 21.

pròxima a la població cristiana de l’entorn. A vista de tothom 
que circuli per camí de Vallsanta o s’adrecés al monestir. 
El feligrès entra a l’església i al monestir per aquest fossar 
exterior, igual com es feia en moltes esglésies del segle XIII 
d’aquestes contrades de la vall del Corb, algunes orientades 
al sud, i algunes orientades al nord, però en menor mesura.286 

TOMBA-1 DEL FOSSAR EXTERIOR. Ocupa la posició central de 
les tres tombes situades a la cara nord de l’església de 
Santa Maria de Vallsanta, dins l’espai del cementiri exterior 
i sagrera, arrecerades —tocant— a les capelles absidals 
situades al nord. Segons les excavacions efectuades, la 
sepultura correspon a un sol individu, en posició primària, 
en decúbit supí —estirat—amb les mans creuades sobre 
la pelvis. Diverses restes òssies trobades entre la terra de 
rebliment de la tomba fan pensar que la tomba hauria estat 
utilitzada anteriorment, arranjant-se les restes de l’anterior 
sepultura per facilitar aquesta darrera inhumació.287 
Possiblement podria tractar-se de religioses i de donades 
de la mateixa família.
La tomba-1 està remarcada amb una paret de pedra que 
sobresurt del terra del fossar exterior, la qual conforma un 
espai buit, per acollir i separar la inhumació en qüestió, de 
la resta del recinte funerari. Per tant, fa les funcions de vas 
funerari de més d’una persona i, com a tal, és objecte d’un 
reaprofitament continuat en el temps. 
Quant a la manifestació de poder d’aquestes religioses, 
queda palesa amb l’existència d’una tapa de sepulcre a dues 
vessants amb les armes heràldiques de les sebollides. Per la 
tipologia heràldica, ens hauríem de situar a mitjan segle XIV i, 
per les armes gravades, ens hauríem de decantar per un blasó 
dels Moliner i un segon blasó dels Bellpuig o dels Montagut. 
Aquests mateixos blasons heràldics han estat gravats a la 
paret exterior de la capella absidal on es situa la tomba-1. Per 
tant, es conforma una clara connexió de l’espai circumdant 
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la vall del riu Corb. Assaig contextual i estat de la qüestió”. Revista Urtx, 
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La tomba-1 del fossar exterior ocupa la posició central de les 
tres tombes, en la qual hi ha dibuxat l’individu inhumat.  
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d’aquesta sepultura que comprèn el vas funerari, la tapa 
amb les heràldiques i la paret de la capella, tot conformant 
un prototip simple d’arcosoli funerari exterior. El qual ens 
indica, simplement i clara, que ens trobem davant d’una 
sepultura de manifestació feudal que no té cabuda en les 
capelles interiors de l’església. 
Quant a les heràldiques, sobre el blasó amb un puig 
flordelisat, inicialment pensàvem en els Bellpuig, però la 
documentació que tenim a mans ens situen diverses monges 
d’aquesta nissaga a la segona meitat del segle XIII. Per tant, 
quedaria fora la seva atribució. També hem de descartar els 
Montoliu, tot i que hi ha documentades diverses religioses: 
Constança i Saurineta, a la segona meitat del segle XIV, atès 
que el seu blasó porta un puig amb una olivera. Per tant, ens 
decantem pels Montagut, atès que tenim documentades 
dues religioses a la segona meitat del segle XIV, la priora 
Tomasa de Montagut i la sotspriora Blanca de Montagut 
(1364). 
Sobre els Moliner, senyors de la Granadella, estan 
documentats, a la segona meitat del segle XIV, en base 
a una deixa d’un censal instaurat per Elisenda Moliner, 
germana de Pere Moliner, ardiaca de Rippa (Altarriba), 
a favor de Vallsanta.288 És interessant poder relacionar el 
procurador dels Moliner, Arnald del Bosch, reflectit en la 
documentació de 1343 sobre el pagament del censal, amb 
la religiosa de Vallsanta, Sibil·la del Bosch, documentada el 
1393. Segurament aquesta és una filla del nomenat Arnald 
del Bosch, deixant entreveure que a la segona meitat del 
segle XIV els Moliner aposten, decididament, pel monestir 
de Vallsanta.  
Pel fet de ser els Moliner senyors de la Granadella, de 
Torre-besses, de la Bovera i de Granyena de les Garrigues, 

288    PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recerques 
Terres de Ponent...  Pàg. 42. 1343 – Document, cobrament d’un censal, da-
tat a 9 de setembre, on l’abadessa Berenguera d’Alemany manifesta haver 
rebut 50 sous barcelonesos que li ha donat Arnald del Bosch, cuitadà de 
Lleida, procurador i tutor del jove Peric Moliner, fill del senyor de la Grana-
della, que cada any ho paga com a cens en la festa de Santa Maria del més 
d’agost.

A dalt, fotografia de Josep M. Vila. Revista Urtx, Núm. 29. 2015. 
A baix, blasó dels Moliner en el sarcòfag de Saurena de Guimerà.

no descarten una política d’aproximació més extensa, però la 
manca de documentació no ens permet anar més enllà de les 
suposicions versemblants. Sobretot pel que fa als Granyena, 
atès que els trobarem documentats en una lauda sepulcral de 
la primera meitat del segle XV.
Sobre l’atribució dels sebollits en aquesta tomba-1, pel fet 
de presentar una tapa de sarcòfag triangular de manifestació 
feudal, ens decantaríem per Elisenda de Moliner, en qualitat 
de donada a Vallsanta, al final de la seva vida. Quant al blasó 
dels Montagut, no descartem que tingués una relació familiar 
directa: Moliner-Montagut, reforçada per la presència en 
aquests temps, al monestir de Vallsanta, de la priora Tomasa 
de Montagut i la sotspriora Blanca de Montagut. Quant al 
reaprofitament de la sepultura, no descartem l’enterrament 
posterior de Sibil·la del Bosch, ja que, a més de ser la filla del 
procurador dels Moliner, Arnald del Bosch, hi podria haver 
algun tipus de parentiu directe que actualment desconeixem 
—ser la néta d’Elisenda Moliner. 
Podria donar-se el cas que aquest vas familiar també hagués 
rebut les despulles de les religioses de la casa Montagut, 
Tomasa i Blanca, dins el rol familiar, sobretot pel fet d’haver-
se trobat en la tomba-1 del fossar exterior, un segell de butlla 
del papa Climent VI, datat entre 1342-1352, que perfectament 
podria pertanyé a una religiosa important, com era la priora, 
Tomasa de Montagut. 

TOMBA-2 DEL FOSSAR EXTERIOR. Ocupa la posició més orientada a 
l’oest, de les tres tombes situades a la cara nord de l’església 
de Vallsanta, dins l’espai del cementiri exterior i arrecerada a 
les capelles absidals i la capella gòtica del nord. Segons les 
excavacions efectuades, la sepultura contenia dos individus 
enterrats. El primer en posició primària, en decúbit supí —
estirat— amb les mans creuades sobre la pelvis. El segon 
correspon a un grup de restes òssies, sense cap tipus de 
connexió anatòmica, que fa entreveure que la tomba hauria 
estat utilitzada anteriorment per l’enterrament d’aquest 
individu, el qual, posteriorment, va ser amuntegat als peus del 
segon enterrament —més recent. 

A dalt, blasó en la beina del cavaller Galceran de Montagut. Museu 
Diocesà de Tarragona. A baix, fotografia Arqueociència Sc Sl. Urtx, 29.
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288    PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recerques 
Terres de Ponent...  Pàg. 42. 1343 – Document, cobrament d’un censal, da-
tat a 9 de setembre, on l’abadessa Berenguera d’Alemany manifesta haver 
rebut 50 sous barcelonesos que li ha donat Arnald del Bosch, cuitadà de 
Lleida, procurador i tutor del jove Peric Moliner, fill del senyor de la Grana-
della, que cada any ho paga com a cens en la festa de Santa Maria del més 
d’agost.

A dalt, fotografia de Josep M. Vila. Revista Urtx, Núm. 29. 2015. 
A baix, blasó dels Moliner en el sarcòfag de Saurena de Guimerà.
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Aquesta sepultura està definida estructuralment igual que 
la tomba-1, al ser delimitada amb una paret de pedra 
perfectament alineada amb les tombes 1 i 3. Aquesta 
delimitació li dóna, doncs, una estructura de vas funerari 
familiar, similar a la resta de tombes alineades, atès que hi 
ha més d’un individu sepultat en el mateix vas que denota 
un reaprofitament intencionat. 
Sobre la cronologia d’aquesta sepultura, també ens hauríem 
de situar a la segona meitat del segle XIV, atès que la 
sepultura es veu afectada per les obres de la capella gòtica 
situada al nord de l’església. Per tant, la capella gòtica 
obrada en temps de l’abadessa Berenguera Alemany (1337-
1349) podria haver afectat aquesta estructura, però no ho 
veiem plausible. Ens decantem per defensar que primer es 
va construir la capella gòtica del nord i, posteriorment, es 
bastí la sepultura o millor dit, s’ajusta a la forma hexagonal 
exterior. Com demostra el fet que s’ha trobat traces d’una 
decoració pictòrica aplicada a la paret exterior de la capella 
gòtica, la qual seria coronada per un arc superior —en forma 
d’arcosoli—, del qual es conserva l’arrencada d’aquest, amb 
les armes heràldiques dels Josa. Per tant, la seva atribució 
és clara. 
Quant a les heràldiques conservades dels Josa, hem de 
tenir present que està documentat, a Vallsanta, un sarcòfag 
del segle XIII, atribuït a Saurena Alemany de Cervelló que 
també porta les armes de la seva branca materna: amb els 
blasons dels Moliner i els Josa. Per tant, la relació familiar 
es manté en el temps, fins i tot en aquest sector del fossar 
exterior on s’han relacionat, linealment, les sepultures dels 
Moliner amb els Josa. Quant a l’atribució de les religioses, 
aquí sebollides, per les cronologies de les obres de la capella 
gòtica situada al nord, en temps de Berenguera Alemany 
(1337-1349), hauríem de situar, com a candidates a Agnès de 
Josa, abadessa traspassada als volts de 1367, com demostra 
el fet de la venda de la seva casa al clos de Vallsanta.289 

289   PIQUER JOVER, Josep J. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent... Pàg. 39. 1367 – Acta capitular. Les monges del 
monestir de Vallsanta venen, a les també monges —novícies—, Saurineta 
i Elissendis de Tous, una casa —al clos de Vallsanta—, que havia estat la 

A dalt, tomba-2 arrecerada a l’exterior de la capella hexagonal. 
A  baix, arrencada de l’arcosoli exterior amb el blasó dels Josa.  

Situació de la 
tomba-3, en el 
fossar exterior, 
arracerada a la 
paret nord de 
l’església de 
Vallsanta. 

Llosa sepulcral 
de la tomba-3.

Quant al segon enterrament, hi ha constància d’una segona 
monja d’aquesta nissaga, Violant de Josa, documentada el 
1403. La qual és referenciada en un document de confirmació 
d’innocència redactat davant notari, pel fet de trobar-se el 27 
de març al matí, arrecerada a la porta exterior de la vila de 
Guimerà, una criatura acabada de néixer que es pensaven 
que era de les monges de Vallsanta. El mateix any, 1403, 
Violant de Josa és una de les monges que suposadament 
van morir –ja que no surt a la llista de supervivents- a 
conseqüència del brot de pesta que obligà, a les religioses, 
a refugiar-se al santuari de la Bovera.290  
Defensem que aquestes dues religioses podrien haver estat 
sepultades en la tomba-2 del fossar exterior de monestir de 
Vallsanta. 

TOMBA-3 DEL FOSSAR EXTERIOR. Ocupa la posició més orientada 
a l’est, de les tres tombes situades a la cara nord de l’església 
de Vallsanta, dins l’espai del cementiri exterior i sagrera. 
Precisament, aquesta tomba és la que es troba més arrecerada 
a les capelles absidals. Segons les excavacions efectuades, 
la sepultura contenia un paquet ossi —supo-sadament 
embolcallat— que correspondria a un individu sebollit que 
posteriorment fou arraconat en el vas funerari. Possiblement, 
una preparació d’un segon enterrament, no efectuat. 
La tomba-3 presenta la mateixa estructura lineal de paret 
de pedra, més alta que el terreny del fossar, tot delimitant 
un vas familiar de similars característiques que la tomba-1 
i la tomba-2. Amb tot, té la peculiaritat de conservar a la 
capçalera una estela funerària discoïdal amb peduncle, en 
la qual hi havia gravat un blasó heràldic que es correspon 
amb els blasons gravats a la paret exterior de l’absis i en la 
lauda sepulcral que cobria la sepultura. Segons l’arqueòleg 
Josep M. Vila, el conjunt conforma un espai en forma 

cambra —casa— d’Agnès de Josa, anteriorment, abadessa del monestir.   
290   PIQUER JOVER, Josep J.  Nova informació de Vallsanta. Recerques 
Terres de Ponent...  Pàg. 39.  1403 – Document de trasllat, datat el dia 
21 de desembre, on l’abadessa Aldonça de Castre, manà el trasllat del 
convent i llurs religioses al santuari de la Bovera —antic convent cis-
tercenc—atès que han mort diverses monges a Vallsanta a causa d’una 
epidèmia greu, de la qual la comunitat quedà reduïda. 
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d’arcosoli funerari dissenyat com a estructura sostinguda, 
ja que s’ha trobat dos possibles pilars sobre els quals es 
subjectaria aquesta estructura que abraçaria la tomba-1 i la 
tomba-3.291  
Quan a la llosa sepulcral, aquesta conté tres heràldiques 
iguals situades en línia, amb les armes encerclades dels 
Guimerà, senyors de Ciutadilla. Aquest tipus d’estructura 
funerària i de manifestació de poder, és similar al de la llosa 
sepulcral de la tomba-4 que es conserva a l’interior de la 
nau de l’església de Vallsanta, també amb tres heràldiques 
encerclades que en aquell cas es poden atribuir als Cervelló 
o als Boixadors.  
Quant a la seva cronologia, aquesta pot ser variable. 
Si l’atribuïm a una religiosa de la casa dels Guimerà de 
Ciutadilla, s’hauria de fixar cronològicament en l’abadessa 
Agnès II de Guimerà (1349-1353); si l’atribuïm a una persona 
vinculada directament amb l’abadessa, hem de pensar en la 
figura de la seva mare i, per tant, seria anterior a l’òbit de 
pròpia Agnès; amb tot, també pot tractar-se d’algun altre 
familiar d’Agnès de Guimerà. És rellevant que fem notar 
que la sepultura frega per l’exterior amb la capella absidal-2, 
que hem atribuït a la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla.  

Sepultures en el fossar de la sala 
capitular del monestir de Vallsanta 
Sens dubte, aquest és l’espai funerari més important del 
monestir, a nivell de les religioses, si descartem les manifestacions 
funeràries de poder dels nobles i senyors feudals que eren 
sepultats a l’interior de l’església. Amb tot, algunes religioses —
abadesses—, filles de les nissagues fundadores més importants 
sí que es sepultaren a l’interior en qualitat de prestigi senyorial. 
Tot i així, el nombre de religioses importants —abadesses i 
priores—, sepultades en la sala capitular, és menor, ja que 
com a testimoni funerari té poc calat cronològic i humà: set 
lloses sepulcrals. Quant a les llosses que tapaven la sepultura, 
291  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antro-
pologia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 21-22.

aquestes presenten un gruix molt considerable —20-25 cm—, 
atès que tenen una potència i un volum estructural enorme, 
si tenim en compte les reduïdes dimensions de la pròpia sala 
capitular, la qual cosa denota que tenim robustesa en l’obra, 
però no qualitat artística. 
És molt indicatiu també, veure com les obres de la capella 
gòtica sud varen afectar la sala capitular, ja que l’obertura 
de la capella de Bernat de Boixadors, obrada entre 1343-
1345, va prendre —literalment dit—, una porció de terreny 
de la sala capitular, de per si ja reduïda. Aquesta reducció de 
l’espai de la sala capitular, per lògica, deuria afectar algunes 
de les sepultures allí enterrades anteriorment, ja que la 
distribució que ens ha arribat fins al moment de l’excavació 
és mostra clarament remodelada i amuntegada. Sobretot, 
pel que fa a les sepultures anteriors a la construcció de la 
capella gòtica del sud. Quant a les sepultures posteriors a 
1345, aquestes es mantindrien intactes en el seu lloc origen.  
Sobre les lloses sepulcrals de la sala capitular, aquestes 
serveixen per assenyalar la posició de l’enterrament i 
confor-men diversos prototips —diferents— i diverses 
categories jeràrquiques: abadesses i priores. Les diferències 
s’accentuen, sobretot, en la tipologia heràldica, atès que 
trobem blasons encerclats de tipologia primerenca, datables 
al segle XIII, i blasons situats a l’interior d’un escut ogival 
que ens apropen a finals del segle XIII i a primeries del 
segle XIV. Mentre que el bàcul i el panisellus, com a distinció 
pastoral, és present, solament, en totes les lloses sepulcrals 
de les abadesses. 
Aquí caldria fer un incís històric sobre el bàcul i el panisellus, 
atès que és la més antiga de les representacions de les 
insignes abadesses a Vallsanta. Amb la mà dreta, l’abadessa 
subjectava el bàcul pastoral, símbol de l’autoritat i de 
la jurisdicció, el qual, per diferenciar-lo de l’episcopal, es 
guarnia amb un vel anomenat panisellus. Totes les abadesses 
enganxaven al bàcul un vel (velum, panisellus o sudarium) 
que partia del nus o botó del bàcul, atès que antigament no 
existia l’ús dels guants en la litúrgia. Aquest vel o panisellus 
servia per agafar el bàcul i evitar tocar-lo amb les mans 

tacades o brutes —simbòlicament parlant—, en sentit de 
puresa humana i espiritual.
Sobre l’atribució de les lloses sepulcrals, intentarem fer una 
aproximació en base a l’estudi heràldic i genealògic de les 
nissa-gues vinculades a Vallsanta i la llista de religioses —
monges— documentades en els pocs papers conservats del 
monestir. Cal tenir present que les lloses presenten més d’un 
escut heràldic, el qual ens indica, simplement i clara, que hi ha 
gravades les armes maternes i les armes paternes.

Quant a la seva utilització, com a espai funerari, hi ha tres 
sepultures de la sala capitular que han estat col·lectives, no 
individuals, i entre les set laudes localitzades s’hi ha trobat 
les restes de dotze individus enterrats, tots ells de sexe 
femení. Aquesta informació es contradiu amb una tomba 
excavada a l’interior de la nau, ja que era col·lectiva —la dels 
blasons amb cérvols. En aquesta s’ha localitzat un nombre 
important d’individus masculins i femenins, el qual denota 
un aprofitament funerari familiar. Per tant, constatem que a 
la sala capitular només s’hi han enterrat abadesses i priores. 



260 261

d’arcosoli funerari dissenyat com a estructura sostinguda, 
ja que s’ha trobat dos possibles pilars sobre els quals es 
subjectaria aquesta estructura que abraçaria la tomba-1 i la 
tomba-3.291  
Quan a la llosa sepulcral, aquesta conté tres heràldiques 
iguals situades en línia, amb les armes encerclades dels 
Guimerà, senyors de Ciutadilla. Aquest tipus d’estructura 
funerària i de manifestació de poder, és similar al de la llosa 
sepulcral de la tomba-4 que es conserva a l’interior de la 
nau de l’església de Vallsanta, també amb tres heràldiques 
encerclades que en aquell cas es poden atribuir als Cervelló 
o als Boixadors.  
Quant a la seva cronologia, aquesta pot ser variable. 
Si l’atribuïm a una religiosa de la casa dels Guimerà de 
Ciutadilla, s’hauria de fixar cronològicament en l’abadessa 
Agnès II de Guimerà (1349-1353); si l’atribuïm a una persona 
vinculada directament amb l’abadessa, hem de pensar en la 
figura de la seva mare i, per tant, seria anterior a l’òbit de 
pròpia Agnès; amb tot, també pot tractar-se d’algun altre 
familiar d’Agnès de Guimerà. És rellevant que fem notar 
que la sepultura frega per l’exterior amb la capella absidal-2, 
que hem atribuït a la nissaga dels Guimerà de Ciutadilla.  

Sepultures en el fossar de la sala 
capitular del monestir de Vallsanta 
Sens dubte, aquest és l’espai funerari més important del 
monestir, a nivell de les religioses, si descartem les manifestacions 
funeràries de poder dels nobles i senyors feudals que eren 
sepultats a l’interior de l’església. Amb tot, algunes religioses —
abadesses—, filles de les nissagues fundadores més importants 
sí que es sepultaren a l’interior en qualitat de prestigi senyorial. 
Tot i així, el nombre de religioses importants —abadesses i 
priores—, sepultades en la sala capitular, és menor, ja que 
com a testimoni funerari té poc calat cronològic i humà: set 
lloses sepulcrals. Quant a les llosses que tapaven la sepultura, 
291  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antro-
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Quant al ritual funerari emprat, en aquest espai —i en 
general— el més utilitzat és la sepultura en fossa simple —al 
terra—, fins i tot pel que fa a les lloses sepulcrals, ja que 
aquestes només fan de tapadora de l’espai funerari, el qual 
es presenta, sense delimitar i amb una profunditat de 70-
90 cm, en relació a la llossa de coberta de la sepultura. Pel 
que fa al sistema d’enterrament, per la connexió anatòmica 
estreta dels ossos documentats en l’estudi antropològic, es 
dedueix l’ús d’una mortalla —embolcallats en un teixit de lli 
o cànem—, descartant la utilització de taüts de fusta.292

És interessant remarcar, també, l’ús de la calç en les 
sepultures, vist a través de les excavacions arqueològiques 
efectuades, la qual cosa ens indica un ús antisèptic. S’ha 
documentat la inhumació del cos sobre un llit de calç fresca 
(tomba-12 de la sala capitular) sense cobrir el cadàver, 
més aviat quedant encaixat en la calç; i, a la zona del cap, 
s’aprecia la calç sobre la zona del crani. A la tomba-6 també 
s’han conservat restes de calç.293 
Plausiblement aquesta pràctica seria majoritària, atès que a 
més d’actuar com a desinfectant, també reduiria les males 
olors dins el recinte de l’església i la sala capitular, tenint en 
compte les seves reduïdes dimensions estructurals.
L’estudi individual de les lloses sepulcrals, tenint en compte 
les seves característiques, l’hem dividit en tres tipologies, 
pel que fa a la sala capitular, i una quarta, per a una millor 
comprensió de la manifestació feudal, jeràrquica i funerària 
que ve determinada per les sepultures d’abadesses en 
l’interior de l’església de Vallsanta.  

Grup 1. Les sepultures més antigues
LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-8. Correspon a una abadessa de 
Vallsanta, per la tipologia d’un bàcul amb vel o panisellus, 
que duu lligada al nus del mateix bàcul, al centre de la llosa 

292  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29, 2015. Pàgs. 19-20.
293  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 22.

Fotografies de Josep Mª Vila. Revista Urtx, núm. 29, 2015. 
Detall de la inhumació en calç de la tomba-12 de la sala capitular.

sepulcral. El bàcul quan presenta el caragol superior mirant 
cap a l’exterior —com el bàcul dels bisbes— simbolitza un 
domini més enllà del propi monestir, el qual es versemblant 
a Vallsanta, si tenim en compte que l’abadessa també 
prenia disposicions sobre el santuari de la Bovera. Per 
tant, la seva jurisdicció comprenia més enllà dels murs del 
monestir. Aquesta variació també és dóna en les lloses de 
les abadesses del monestir de Vallbona de les monges.
Es dedueix per la simplicitat plàstica del bàcul i el vel que és 
la llosa sepulcral més antiga de la sala capitular.  
Per la seva antigor manifesta, començarem per les dades 
que ens ha aportat la seva excavació, efectuada la campanya 
2011-2012, en la qual s’ha constatat la presència d’un 
sol individu femení sepultat en ella. Es tracta d’un dipòsit 
funerari primari situat en decúbit supí —estirat— amb les 
extremitats inferiors creuades i les mans sobre l’abdomen. 
La religiosa sepultada, registrada com a UE-270, era adulta 
i tenia una edat que oscil·lava entre 35-39 anys.294 
Quant a les heràldiques gravades, primerament ens hem 
de fixar en la complexitat de la composició amb nombrosos 
blasons que decoren la llossa, atès que conformen un 
bigarradament heràldic massiu. Aquest detall ens indica 
que probablement va ser la primera religiosa en ser 
enterrada a la sala capitular. Sobre aquest bigarradament 
de la decoració heràldica en la llosa, aquest és similar en el 
concepte, però no en la forma, amb la llosa sepulcral d’una 
gran l’abadessa de Vallbona: Eldiarda d’Anglesola (1246-
1258), la qual, Piquer Jover determina com la més antiga 
llossa sepulcral de Vallbona de totes les conservades.295 
Aquest fet ens dóna una pauta cronològica per a la llosa de 
la tomba-8 de la sala capitular.

Quant a la seva atribució heràldica, ens hem de fixar en la 
base heràldica, composta pels blasons dels Cervelló —a 
qui sí que defensem l’heràldica dels Cervelló— i els Josa, 
la qual es va combinant a dreta i esquerra paulatinament. 

294  VILA CARABASSA, Josep M. El monestir de Santa... Pàg. 27.
295  PIQUER JOVER, Josep Joan. Abaciologi de Vallbona (1153-1977). 
Fundació Roger de Belfort. Santes Creus 1978. Pàgs.14, 56.  Llosa sepulcral de la tomba-8.
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Cal tenir present que, per arribar a la confirmació d’aquestes 
nissagues, a manca de documentació fefaent, hem utilitzat 
el sarcòfag de Saurena de Guimerà, de la segona meitat del 
segle XIII, pel seu valor identificatiu —com a pedra rosseta de 
Vallsanta—, ja que ens demostra que les armes heràldiques 
paternes de Saurena de Guimerà eren les dels Alemany-
Cervelló i les armes heràldiques maternes eren  les dels Josa-
Moliner. 
Per tant, deduïm amb tota confiança interpretativa que ens 
trobem davant d’una abadessa important, primigènia dins 
la història monàstica de Vallsanta, la qual duu les armes 
heràldiques dels Josa-Cervelló, per la situació esquerra-
dreta dominant. Podríem arribar a proposar que ens 
trobem davant d’una lauda sepulcral pròxima a l’abadessa 
Agnès [de Guimerà] (1246-1261), com hem defensat en la 
descripció de Saurena de Guimerà (1251-1260) i de Sibil·la 
de Guimerà (?-1280), tenint en compte que aquestes no 
porten les armes heràldiques dels Guimerà de Ciutadilla, 
sinó les armes de la seva casa pairal. 

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-7. Correspon a una priora de 
Vallsanta, per la tipologia d’un bàcul sense el vel gravat a la 
llosa sepulcral. També apreciem —a diferència del bàcul de 
les abadesses que gira cap a l’exterior— que el bàcul de les 
priores gira cap a l’interior, la qual cosa vol dir que la seva 
jurisdicció espiritual i temporal només afectava únicament 
els assumptes del monestir. 
És curiós constatar que en excavar la sepultura de la tomba-7, 
aquesta estava buida. Potser, aquí pren força la idea de 
la remodelació de les tombes de la sala capitular a l’hora 
de bastir la nova capella gòtica de Bernat de Boixadors, 
ocupant una part de la sala capitular i afectant la disposició 
funerària originària d’alguna sepultura. Es va salvar la llosa, 
però, potser no les despulles de la religiosa sebollida en ella. 
Quant a la seva atribució heràldica, ens fixem novament que 
duu les heràldiques dels Cervelló o Boixadors combinades 
amb un blasó dels Moliner i un d’origen clarament occità 
—els Pàmies o els Llúpia—, que estan emparentats amb els              Llosa sepulcral de la tomba-8.

Pons. En aquest aspecte, ens serveix com a valor identificatiu 
—de pedra rosseta de Vallsanta— les heràldiques gravades 
en un sarcòfag de la Bovera que es relaciona perfectament 
amb la nissaga dels Pons/blasó occità, a través del maridatge 
entre Guerau d’Alemany de Guimerà i Sibil·la de Pons. 
Per tant, ens trobem davant la llosa sepulcral d’una priora 
de la nissaga dels Cervelló o Boixadors —aquí no ho tenim 
tant clar— que té com a escuts familiars els Moliner-Pàmies/
Llúpia? Quant a la seva atribució personal, no tenim cap 
document conservat on es relacioni una priora amb aquestes 
armes heràldiques, amb tot deduïm que podria pertànyer al 
temps de l’abadessa Agnès de Guimerà. 
Ho deduïm per la simplicitat plàstica del bàcul de la llosa 
sepulcral i pel fet de ser, també, una de les més antigues de la 
sala capitular. 

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-10. Correspon a una priora de 
Vallsanta, per la tipologia d’un bàcul sense vel, gravat a la 
llosa sepulcral. Cal advertir que a diferencia del bàcul de 
les priores que majorment gira cap a l’interior, aquest bàcul 
gravat a la llosa de la tomba-10, mira inversemblantment 
cap a l’exterior —simbolitzant un domini més enllà del 
monestir. Hem de creure, doncs, que la seva jurisdicció 
espiritual i temporal afectava més enllà de propi monestir. 
Això és factible si el càrrec d’abadessa és absent o vacant —
per defunció— i la priora del monestir, com a tal, assumeix 
el poder temporal i espiritual. Lògicament, també s’hauria 
de donar el cas que es donés l’òbit de la mateixa priora 
durant la regència temporal, abans del nomenament d’una 
nova abadessa de Vallsanta. Llavors seria factible ser gravat 
el bàcul amb aquesta característica tant concreta i peculiar 
en la llosa sepulcral.

Es dedueix, per la simplicitat plàstica del bàcul, que la llosa 
sepulcral, també és de les més antigues de la sala capitular, 
formant un grup de tres exemplars.
Quant a les dades antropològiques aportades per les 
excavacions de la campanya 2011-2012, podem dir que Llosa sepulcral de la tomba-7.
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excavacions de la campanya 2011-2012, podem dir que Llosa sepulcral de la tomba-7.
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presentava un enterrament primari individual que correspon 
a una dona madura, entre 40-44 anys.296 
Sobre les heràldiques binàries —de dos en dos i alternades—
gravades en la llosa sepulcral de la tomba-10, podem dir 
amb seguretat que una d’elles porta l’arma parlant d’un Paó, 
corresponent als senyors de Montpaó (montispavonis), a la 
Segarra. Mentre que la segona heràldica no la tenim clara. 
Amb tot, creiem que són les armes maternes de la difunta. 
Sobre els Montpaó, el seu castell és esmentat al segle XI i 
en 1173, s’esmenta un Bernat de Montpaó, però no serà 
fins al segle XIV, quan es tindrà notícies directes sobre el lloc 
amb el fogatge de 1381, on es diu que tenia 4 focs. 
Quant a la seva atribució a Vallsanta, les dades de la 
nissaga dels Montpaó són escasses, però en aquest cas 
estem de sort, ja que en el document de procura de 1246, 
de l’abadessa Agnès de Guimerà, surt referenciada en el 
document Guillie de Motepavone.297

Per tant, deduïm que la sepultura de la tomba-10 de la 
sala capitular del monestir de Vallsanta es podria atribuir 
a Guillie de Montepavone (Montpaó). Quant a la llosa 
sepulcral, aquesta ens indica que va arribar a ostentar el 
càrrec de priora del monestir. Volem fer esment, també, que 
una religiosa de la mateixa nissaga, Agnès de Montpaó, 
a primeries del segle XV, va ser abadessa del monestir de 
Santa Maria d’Alguaire, la qual cosa ens indica que tot i 
tractar-se d’un llogaret petit de quatre focs, als senyors de 
Montpaó no li mancaven les pretensions de prestigi social 
que donava tenir un familiar dins la jerarquia eclesiàstica. 
Precisament en aquesta tomba s’ha trobat l’únic anell d’or 
de les excavacions efectuades entre 2011-2012.298

Podem suposar que durant l’abadiat d’Agnès de Guimerà 
(1246-1261), seria priora de Vallsanta la religiosa enterrada 
296  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria 
de Vallsanta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, 
història i antropologia”. Revista Urtx, núm. 29. 2015. Pàg. 27.
297  CAPDEVILA, Sanç.  RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El 
monestir cistercenc..., op cit. Pàg.26.  
298  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsan-
ta (Guimerà) i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropo-
logia”. Revista Urtx, núm. 29, 2015. Pàg. 27.

A dalt, detall d’un 
fragment de llosa 
o sarcòfag amb 
el mateix símbol 
heràldic: Paó.

A baix, detall de la 
llosa sepulcral de 
la tomba-10 amb 
l’heràldica d’un 
símbol parlant del 
mateix Paó. 

en la tomba-7 que es correspon a les heràldiques Alemany-
Pons. Podem deduir, també, que amb l’òbit d’aquesta 
priora podria haver estat afavorida amb aquest privilegi la 
religiosa sepultada en la tomba-7, que es correspon a les 
heràldiques dels Montepavone.   

Grup 2. Sepultures amb heràldiques ogivals
LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-6 (la 3 segons la imatge adjunta). 
Correspon a una abadessa de Vallsanta, per la tipologia 
d’un bàcul amb vel que hi ha gravat en la llosa sepulcral. 
El bàcul presenta el caragol superior mirant cap a l’exterior 
que, com hem dit, simbolitza un domini més enllà del propi 
monestir: Vallsanta-la Bovera. 
La seva estructura heràldica és similar a la que trobem en 
les lloses de les priores de Vallsanta, amb una composició 
binaria —de dos en dos— que es combina a la part superior i 
a la part inferior de la llosa sepulcral. En ambdós casos, a dalt 
i a baix, sempre és representa a l’esquerra de la imatge, en 
primer lloc el blasó dels Alemany de Guimerà, el qual vol dir, 
simplement i clara, que era una filla del senyor de Guimerà. 
Quant al segon blasó heràldic, ens trobem novament 
amb les armes dels Pons, perfectament documentats 
materialment al santuari de la Bovera i a Vallsanta. Com ja 
hem dit en un anterior apartat sobre les manifestacions de 
poder feudal, hem ressaltat la presència de dos sarcòfags 
amb les armes dels Pons: un primer sarcòfag, situat a 
la Bovera amb les armes gravades dels Pons i les armes 
occitanes que pertanyia a la mare de Sibil·la de Pons, 
l’esposa de Guerau Alemany, senyor de Guimerà; un segon 
sarcòfag, amb la llegenda de la translació de la sepultura, el 
1280, que corresponia a la pròpia Sibil·la de Pons, esposa 
de Guerau Alemany; i, finalment, aquesta llosa sepulcral 
trobada a la sala capitular de Vallsanta —atribuïda a una 
filla—, que tanca el cercle familiar dels Alemany-Pons dins 
l’àmbit religiós de la Bovera-Vallsanta.
Ens trobem, doncs, davant d’una filla dels senyors de 
Guimerà, Guerau Alemany i Sibil·la de Pons [de Guimerà] 
de la qual, malauradament, no en tenim constància documental 

Dibuix arqueològic de la llosa sepulcral de la tomba-6, aquí la número 
3, la qual no podem mostrar en fotografia perquè, en el decurs de la 
fase d’arranjament de les excavacions de la campanya 2011-2012, va 
ser expoliada juntament amb les lloses d’una sepultura de l’interior 
de la nau de l’església que duia la decoració heràldica d’uns cérvols. 
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entre la historiografi a del monestir de Vallsanta. En aquest cas, l’estudi de les 
heràldiques ens ha fet descobrir una part de la història, fi ns ara desconeguda. 
Quant a l’estudi antropològic de la tomba-6, s’han recuperat les restes 
de dos individus. Per fer la inhumació del segon individu —entre 39-44 
anys, d’edat madura— es varen retirar els ossos del primer —entre 50-
60 anys, d’edat senil per l’època—, els quals es varen dipositar damunt 
del primer inhumat.299  Per la relació d’edats podrien ésser germanes. 
Sobre la seva cronologia, a manca de documentació fefaent, hauríem 
de fi xar les dues religioses, de la mateixa nissaga Alemany-Pons, en el 
vuit cronològic que tenim a Vallsanta per la manca de documentació, 
entre 1279 i 1343. Tenim com a referència el trasllat de les despulles 
de Sibil·la de Pons [de Guimerà],  efectuat en 1280, quan, segurament, 
una d’elles era abadessa de Vallsanta i Sibil·la era la seva mare. Per 
tant, el ventall cronològic s’hauria de situar en aquest context, a cavall 
del segle XIII al XIV. 

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-9. Correspon a una abadessa de Vallsanta, 
per la tipologia d’un bàcul amb vel que hi ha gravat en la llosa sepulcral. 
El bàcul presenta el caragol superior mirant cap a l’exterior que, com hem 
dit, simbolitza un domini més enllà del propi monestir: Vallsanta-la Bovera. 
La seva estructura heràldica és similar a la que trobem en la llosa de les 
priores de Vallsanta del segle XIII i de la llosa sepulcral de primeries de 
segle XIV, dels Alemany-Pons. Però en aquest cas, ens remetem a les 
armes heràldiques dels Alemany, com a primer element heràldic —per 
ser a l’esquerra— i un segon blasó que comporta certa ambigüitat. 
Sobre el segon blasó, aquest porta una càrrega heràldica basada 
en vuit besants col·locats en dues fi les o pals verticals, del qual en 
desconeixem les colors heràldiques. Ara bé, no es precisament 
una heràldica desconeguda pels senyors de Guimerà, ja que surt 
perfectament referenciada a les columnes gòtiques del porxo del 
santuari de la Bovera, i en les columnes cantoneres renaixentistes del 
mateix porxo de la Bovera.300 

299  VILA CARABASSA, Josep M. “El monestir de Santa Maria de Vallsanta (Guimerà) 
i la seva necròpolis medieval: arqueologia, història i antropologia”. Urtx, núm. 29, 
2015. Pàg. 35.
300   PUIG TÀRRECH, Armand, Mn. “Les obres de restauració de la Bovera i les restes 
del monestir cistercenc primitiu”. dins el volum Monestirs cistercencs de la vall del 
Corb. Edició del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Guimerà, 1989. Pàg. 48.Llosa sepulcral de la tomba-9.

Per la composició heràldica, s’ha volgut interpretar que 
podia correspondre als nobles Montcada,301 però no hi ha 
cap referencia documental d’un membre de la nissaga dels 
Montcada relacionada amb els Alemany de Guimerà. Tampoc 
no hi trobem cap referència entre la minsa documentació 
conservada del monestir de Vallsanta, per tant, se’ns fa difícil 
poder defensar que aquest blasó heràldic pugui correspondre 
a un personatge del nobles Montcada. Sobretot sense 
confi rmar les colors heràldiques del camper i els besants.
En canvi, proposem als Sa-Cirera com a nobles relacionats 
amb el monestir de Vallsanta, ja que hi ha indicis que així ho 
poden confi rmar. Sobre la càrrega heràldica, és la mateixa: 
vuit besants col·locats en dues fi les o pals verticals. Tot i així, 
queda el problema de les colors heràldiques que no tenim; ara 
bé, aquí sí que tenim dades documentals que avalen aquesta 
relació. Concretament ens referim a un document de procura 
de 1246, de l’abadessa Agnès de Guimerà (1246-1261), on es 
fa referència a Marie de Ciraria i a Geralda de Ciraria (Cirera).
Sobre els Sacirera o Çacirera (La Cirera), aquesta nissaga la 
tenim referenciada a la comarca de la Segarra i foren una família 
noble del comtat d’Urgell, concretament de la zona de Cervera i 
la seva rodalia: la Morana i el senyoriu del castell de Montcortès... 
Galceran Sacirera arribà a ser batlle de Cervera el 1459. Al segle 
XIV, Dalmau Sacirera era senyor del castell de Savallà, a la vall 
del Corb, però per la tipologia de la lauda sepulcral, de similar 
factura que la dels Alemany-Pons, ens hauríem de decantar per 
una cronologia de primers del segle XIV, la qual cosa ens situa, 
aproximadament, en temps de Guillem Sacirera, senyor de Sant 
Guim de la Plana, o en temps anterior.
Per tant, deduïm per tot l’exposat, tenint en compte un 
context més lligat amb la vall del Corb i la vila senyorial 
de Cervera, que hauríem d’atribuir la llosa sepulcral de la 
tomba-9, de la sala capitular, a una abadessa de la nissaga 
dels Alemany-Sacirera. 
Desconeixem si la religiosa era fi lla del senyor de Guimerà o 
una fi lla dels Sacirera, però també pot ser descendent d’un 
dels germans del senyor de Guimerà. Un tema, el de les 
301  PUIG TÀRRECH, Armand, Mn. Les obres de…,  op cit. Pàg. 48.

Blasó dels Montcada i blasó dels Sacirera. 

relacions i heretatge familiar, fi ns ara molt poc estudiat que 
ha comportat la pèrdua d’informació sobre els anomenats 
“cabalers” d’una nissaga feudal.

Grup-3. Sepultures bigarrades amb heràldiques 
ogivals-circulars i elements simbòlics
Aquest grup de dues lloses sepulcrals presenta una 
composició molt més bigarrada que les lloses sepulcrals de 
fi nals del segle XIII i primeries del segle XIV. Però no tant 
bigarrades com la llosa sepulcral de la primera abadessa. Fins 
i tot, creiem que ens podem moure en un ventall cronològic 
que s’aproxima a mitjan segle XIV. Ho confi rma la presència 

Detall de la llosa sepulcral de la tomba-9.
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una cronologia de primers del segle XIV, la qual cosa ens situa, 
aproximadament, en temps de Guillem Sacirera, senyor de Sant 
Guim de la Plana, o en temps anterior.
Per tant, deduïm per tot l’exposat, tenint en compte un 
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301  PUIG TÀRRECH, Armand, Mn. Les obres de…,  op cit. Pàg. 48.
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relacions i heretatge familiar, fi ns ara molt poc estudiat que 
ha comportat la pèrdua d’informació sobre els anomenats 
“cabalers” d’una nissaga feudal.

Grup-3. Sepultures bigarrades amb heràldiques 
ogivals-circulars i elements simbòlics
Aquest grup de dues lloses sepulcrals presenta una 
composició molt més bigarrada que les lloses sepulcrals de 
fi nals del segle XIII i primeries del segle XIV. Però no tant 
bigarrades com la llosa sepulcral de la primera abadessa. Fins 
i tot, creiem que ens podem moure en un ventall cronològic 
que s’aproxima a mitjan segle XIV. Ho confi rma la presència 
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de dues creus bellament decorades gravades al costat del 
bàcul central, a banda i banda, creant una composició plàstica 
que simbolitza la creu-arbre de la vida. Aquest simbolisme 
ja fou detallat per Josep M. Miro Rosinach, en el seu llibre 
sobre les esteles funeràries discoïdals de la Segarra, en el qual 
diu textualment: “[...] el món medieval entengué l’arbre —
sagrat— emprat en l’antiguitat pagana com una prefiguració 
de Crist, l’arbre és, en principi, la figura de Crist donada en 
l’escriptura com a arbre de la vida [...]”. En la iconografia 
cristiana veiem nombroses vegades la fusió del símbol de la 
creu amb l’arbre de la vida, representant aquest, el cristià que, 
en morir, neix altra volta com a criatura redimida de la mort, 
ascendint al cel.302 

Fins i tot el bàcul presenta, ara, una càrrega simbòlica important 
al seu interior amb la característica punta de diamant, molt 
emprada en la decoració de les portalades de les esglésies 
i finestrals, en el moment de transició entre el romànic tardà i el 
primer gòtic. A Vallsanta, ja el trobem documentat en les restes 
del porxo, tema que tractarem més endavant, però en aquest 
moment ens interessa reflecteix el simbolisme d’aquesta punta 
de diamant que expressava Eduardo Cirlot “[...] simbolitza 
la resplendor i la llum que genera un centre místic irradiant 
[...],”303  en aquest cas, coronat al final del caragol del bàcul amb 
la representació d’una flor de lis que simbolitza la Verge Maria.  
Per tant, veiem que, en aquest moment, les lloses sepulcrals de 
dos abadesses assoleixen un nou rol dins l’imaginari col·lectiu 
del món medieval, ja que les primeres laudes sepulcrals de 
les religioses de Vallsanta només mostren una composició 
netament de caràcter feudal amb la representació exclusiva 
de les heràldiques familiars; però, ara, a mitjan segle XIV, 
esdevé una nova visió imaginaria d’un món més centrat en el 
simbolisme medieval vinculat en la redempció i la salvació de 
l’ànima del difunt. També el vel o panisellus, ha evolucionat 
en aquest prototip de llosa sepulcral, ja que ara se’ns presenta 

302    MIRÓ ROSINACH. Josep M. Esteles funeràries discoïdals de la Segarra. 
Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 1986. Pàg. 53.
303    EDUARDO CIRLOT Juan. Diccionario de símbolos. Edicions Siruela. 
1997. Pàg. 173.
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de forma oberta en relació al fust del bàcul. En les primeres representacions 
el vel s’entrellaçava amb el bàcul.

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-11. Correspon a una abadessa de Vallsanta, per 
la tipologia d’un bàcul amb vel que hi ha gravat en la llosa sepulcral. El bàcul 
presenta una decoració simbòlica, ja explicada i, el caragol superior, que mira 
cap a l’exterior, simbolitza un domini més enllà del propi monestir: Vallsanta-
la Bovera. 
Presenta les armes heràldiques combinades de dos en dos i encerclades, un 
prototip antic que ve del segle XIII, però que aquí només és un mer recordatori 
de l’antiga tradició, ja que el simbolisme religiós de la llosa sepulcral ens situa 
al segle XIV. S’ha evolucionat allargat el conjunt de blasons heràldics, creant 
ara, tres filades horitzontals amb blasons paterns i materns. 
Sobre l’atribució heràldica d’aquesta llosa sepulcral de la tomba-11 és molt 
clara, correspon a la nissaga Alemany de Guimerà i a la nissaga dels Mur. 
Perfectament documentat a Vallsanta.
Un document de rebuda, de 1364, recull la proposta de novícia, d’Agnès 
de Mur, essent abadessa Beatriu d’Erill. Agnès de Mur era filla del noble 
Acard de Mur i sa esposa Elionor. El document esmenta que l’abadessa i les 
monges cuidaran que Agnès es retiri de monja al monestir de Vallsanta, per 
voluntat i per convicció, quan se’n presenti el document públic, per Simó 
Eroles, procurador de la noble Elionor de Mur. 
Un segon document de procura, signat l’11 de febrer de 1365, fa palesa 
que l’abadessa i altres monges nomenen procurador Simó d’Eroles, per 
recollir els béns d’Agnès de Mur, filla d’Acard de Mur i de la seva muller 
Elionor, perquè quan arribi als 12 anys pugui formar-se un patrimoni i entrar 
de monja a Vallsanta.304  
En un tercer document de procura, redactat el 14 de gener de 1373, a 
expenses de l’abadessa Beatriu d’Erill, es nomena procurador per cobrar la 
deixa testamentària del milites Romeu de Montornès, castlà de Guimerà, feta 
l’any 1366. El document anomena una llista de monges existents a Vallsanta, 
en aquell any, i, entre elles, hi trobem una Agnès de Mur. Interessa remarcar en 
aquesta llista de religioses a Beatriu de Cervià, per un possible parentiu familiar. 
Quant a la relació dels Mur amb els Alemany de Guimerà, segons Virgínia 
Costafreda, vindria donada pel casament d’Acard de Mur amb Agnès de 
Guimerà [Alemany]. Costafreda també esmenta que Agnès era filla de 

304    PIQUER JOVER, Josep J.  Nova informació de Vallsanta... Pàg. 44.
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Ramon Alemany, casat amb Berenguera [de  Guimerà] [de 
soltera?] i que en aquest matrimoni Agnès hi aportà, com a 
dot, els castells de Meià i de Vilanova de Meià.305

L’any 1328 Acard de Mur ja era mort i la seva muller, Agnès 
de Guimerà [Alemany], com a tutora del seu fill Simó de Mur, 
va prestar homenatge al rei Alfons pel castell de Mur i els 
feus de Guàrdia i Vilanova de Meià.306 
Un altre Acard de Mur, casat amb Elionor [Pere] d’Albi, 
va contraure matrimoni a la capella del castell de Rubió, 
senyoriu dels Acard. Elionor era germana de la senyora de 
l’Albi i de Cervià (trobem en la llista de monges de 1373 una 
Beatriu cerviana) sibil·la de Centelles. Acard i Elionor tenen 
305    COSTAFREDA PUIGPINÓS, Virgínia. “Els canvis senyorials a Bellver 
de Sió i Mont-roig durant els segles XIII i XIV: dels Alemany als Mur i als 
Queralt”. Revista URTX, 2000. Pàgs. 27-29.
306    COSTAFREDA PUIGPINÓS, Virgínia. Els canvis senyorials a Bellver 
de Sió... Pàg.29

dues filles, Elionor, casada amb Jaume Roger de Pallars, 
senyor d’Arbeca, i Agnès, monja al monestir de Vallsanta.307  
Quant a l’excavació de la tombà-11, en aquesta es va trobar la 
inhumació de dos individus. El primer individu adult, registrat 
com a UE-252, correspon a una dona que tenia entre 30-34 
anys. En el moment de sepultar el segon individu, les restes 
del primer van ser arraconades dins la sepultura per encabir-
hi el segon. El segon correspon a una dona madura de 40-44 
anys. Per tant, podria donar-se el cas que les dues Agnès, 
Agnès Alemany-Mur i Agnès de Mur, filla d’Elionor de l’Albi, 
siguin les dues religioses sepultades en la tomba-11 de la 
sala capitular sota l’heràldica dels Mur.

LLOSA SEPULCRAL DE LA TOMBA-12. Correspon a una abadessa 
de Vallsanta, per la tipologia d’un bàcul i vel que hi ha 
gravat en la llosa sepulcral. El bàcul presenta una decoració 
simbòlica, ja explicada, i el caragol superior, mira cap a 
l’exterior, simbolitza un domini més enllà del propi monestir: 
Vallsanta-la Bovera. Constatem que les lloses sepulcrals 11 
i 12 són idèntiques en la composició i estil, la qual cosa ens 
indica que hi ha d’haver un vinculació artística directa. 

També presenta les armes heràldiques combinades de 
dos en dos, però aquí no són  encerclades, sinó que són 
inserides en un escut ogival. Però el simbolisme religiós de 
la llosa sepulcral és idèntic i ens situa al segle XIV. 
Sobre l’atribució heràldica d’aquesta llosa sepulcral de la 
tomba-12 és poc clara, un blasó sembla que correspon a la 
nissaga dels Guimerà, senyors de Ciutadilla, mentre que el 
segon blasó és el de la discòrdia. 
En el programa Sota Terra de TV3, de l’octubre de 2011, es 
va procedir a excavar la tomba-12 de la sala capitular i, en 
aquell moment incís, quan els pinzells posaven al descobert 
l’heràldica de la llosa sepulcral, es fixaven les heràldiques 
als Guimerà i als Anglesola. També aquell mateix any, 
l’historiador de Guimerà Joan Duch, donava la notícia de la 
descoberta en la Jornada de Treball del Grup de Recerques 
307       COSTAFREDA PUIGPINÓS, Virgínia. Els canvis senyorials a Bellver 
de Sió i Mont-roig... Pàg. 30

 Blasó d’Acard de Mur. 
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de les Terres de Ponent, amb la mateixa atribució heràldica. Fins i tot 
nosaltres, en l’estudi heràldic dels nobles Anglesola, editat l’any 2012, 
vàrem relacionar aquesta heràldica amb faixes vibrades verticals a 
una brisura de les armes heràldiques originàries dels Anglesola que 
atribuíem a la branca dels Anglesola de Miralcamp. Aquesta relació 
venia donada pel fet de documentar-se, a Vallsanta, l’abadessa Sibil·la 
d’Anglesola el 1422. El temps ens ha fet veure que, segurament, ens 
vàrem precipitar a l’hora d’atribuir aquesta heràldica als Anglesola, ja 
que hi ha certes discordances que així ens ho fan veure.
Primerament, si la llosa sepulcral de la tomba-11 té les mateixes 
característiques que la tomba-12, simplement i clara vol dir que tenen 
la mateixa cronologia estimable. 
Per les dades aportades dels Mur i la seva relació amb Vallsanta, entre 
1364-1373, estimem que el ventall cronològic d’aquestes lloses sepulcrals 
no hauria de sobrepassar el segle XIV. Ho confirma també l’estil simbòlic 
de les dues lloses que és idèntic i la mà del mestre d’obres o taller, que 
suposem el mateix, per la definició de les creus gravades. 
A més, hem d’afinar la qüestió heràldica, ja que tot i que les brisures 
són reconegudes pels heraldistes medievals i posteriors, pensar en una 
brisura que canvia les faixes vibrades de sentit horitzontal a vertical, 
potser és excessiu. Darrerament hem localitzat un blasó procedent de 
Granyena, que presenta la mateixa càrrega heràldica que trobem a la 
lauda sepulcral-12. Per tant, el camp és obert a la discussió. 
Tot i que hi ha motius per pensar-ho, no creiem que s’hagi de relacionar 
en aquesta llosa sepulcral la relació Guimerà-Anglesola per les 
heràldiques gravades. Més aviat ens decantem per la relació Guimerà-
Granyena. Sobretot, pel fet que en aquest temps els Granyena de 
les Garrigues estaven dins l’òrbita senyorial dels Moliner, senyors de 
la Granadella, Granyena i Torrebesses, i aquests sí que tenien una 
relació directa amb Vallsanta, com hem demostrat en l’estudi de les 
manifestacions funeràries. 
Amb tot, és difícil trobar l’atribució humana a aquesta heràldica en concret, 
quan no trobem relació documental. Però com hem dit, la tipologia de la 
llosa sepulcral no ens permet arribar al segle XV per tal de relacionar-la 
amb Sibil·la d’Anglesola, abadessa de Vallsanta, el 1422. 
Un altra cosa, seria que la llosa fos aprofitada per diversos enterraments 
continuats en el temps. Quant a l’excavació de la tomba-12, aquesta Llosa sepulcral de la tomba-12.
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descoberta en la Jornada de Treball del Grup de Recerques 
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de les Terres de Ponent, amb la mateixa atribució heràldica. Fins i tot 
nosaltres, en l’estudi heràldic dels nobles Anglesola, editat l’any 2012, 
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venia donada pel fet de documentar-se, a Vallsanta, l’abadessa Sibil·la 
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Per les dades aportades dels Mur i la seva relació amb Vallsanta, entre 
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no hauria de sobrepassar el segle XIV. Ho confirma també l’estil simbòlic 
de les dues lloses que és idèntic i la mà del mestre d’obres o taller, que 
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en aquesta llosa sepulcral la relació Guimerà-Anglesola per les 
heràldiques gravades. Més aviat ens decantem per la relació Guimerà-
Granyena. Sobretot, pel fet que en aquest temps els Granyena de 
les Garrigues estaven dins l’òrbita senyorial dels Moliner, senyors de 
la Granadella, Granyena i Torrebesses, i aquests sí que tenien una 
relació directa amb Vallsanta, com hem demostrat en l’estudi de les 
manifestacions funeràries. 
Amb tot, és difícil trobar l’atribució humana a aquesta heràldica en concret, 
quan no trobem relació documental. Però com hem dit, la tipologia de la 
llosa sepulcral no ens permet arribar al segle XV per tal de relacionar-la 
amb Sibil·la d’Anglesola, abadessa de Vallsanta, el 1422. 
Un altra cosa, seria que la llosa fos aprofitada per diversos enterraments 
continuats en el temps. Quant a l’excavació de la tomba-12, aquesta Llosa sepulcral de la tomba-12.



274 275

es presenta complexa, ja que en el moment d’aixecar la llossa 
sepulcral es va trobar ossos sense cap tipus de connexió 
anatòmica, i amb una relativa continuïtat fins arribar al fons 
de la fossa. La distribució era completament aleatòria, sense 
cap tipus d’agrupament ossi, però al costat est de la tomba 
es va trobar un agrupament d’ossos amb dos cranis. Sota 
els nivells del rebliment, es van trobar quatre enterraments 
primaris successius, tres amb una clara relació entre si i, el 
quart, sota una capa de calç, el qual el situa com el primer 
enterrament de la tomba-12.308  
Per tant, en la tomba-12 s’han localitzat 5 individus inhumats, 
tots femenins, els quals segurament eren religioses de 
Vallsanta. El primer individu enterrat en la fossa, damunt el 
llit de calç, registrat com a UE-276, correspon a una dona 
adulta d’entre 35-39 anys. 
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El segon individu enterrat en la fossa, registrat com a UE-
256, correspon a una dona d’entre 30-34 anys. El tercer 
individu enterrat, cronològicament parlant, registrat com a 
UE-255, correspon a una dona adulta de 35-39 anys. El quart 
individu, registrat, UE-254, correspon a una dona madura 
de  45-49 anys. El cinquè individu sepultat, registrat com a 
UE-1103, correspon a una dona adulta de 35-39 anys. 
L’individu UE-254 és el darrer enterrat i, per tant, es troba 
sobre els altres en posició anatòmica. 
Quant al primer enterrat, l’individu UE-276, presentava els 
ossos comprimits, segurament per efecte de la mortalla que 
pressionava el cos. Cobert per una capa de calç, aquest 
enterrament presentava una capa de terra damunt seu 
abans de ser aprofitada la fossa per a noves inhumacions. 
Les posteriors inhumacions foren simultànies, sense capes de 
terra que separessin els inhumats. Durant l’excavació d’aquesta 
tomba, s’han trobat un anell de bronze que corresponia a 
l’individu primari de la tomba-12, el registrat com a UE-276. 
Es fa evident, doncs, que ens trobem amb una sepultura col-
lectiva que acollí la inhumació de cinc abadesses de Vallsanta. 
Aquesta relació de religioses finades se situaria en un ventall 
cronològic entre 1373-1440, aproximadament, ja que 
trobem algunes lloses sepulcrals d’abadesses a l’interior de 
l’església de Santa Maria de Vallsanta, en un clar canvi de 
rol funerari, iniciat amb la sepultura d’Aldonça de Castre, el 
1405, seguit de Blanca de So, el 1440 (aproximadament).  
Aquesta és, doncs, l’última tomba de la sala capitular que conté 
una llosa sepulcral d’una abadessa, però no descartem que en 
el sòl de la sala capitular hi pugui haver inhumades algunes 
abadesses sense llosa sepulcral que senyali la fossa funerària. 

Grup 4. Sepultures estilitzades amb càrrega 
heràldica 
Aquest grup d’abadesses de Vallsanta, no enterrades a la sala 
capitular, presenta una concepció espacial diferent dins la 
manifestació funerària del monestir. Atès que si fins ara hem 
delimitat perfectament els espais funeraris, compresos entre: 

Blasó heràldic del senyor de Granyena 
de les Garrigues. Tot i la variació en el 
nombre de les faixes, el de la llosa pot 
ser l’origen heràldic del castlà ennoblit 
de Granyena, i el que presentem amb 
les colors heràldiques pot ser una 
variant o brisura posterior. 
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la jerarquia feudal —nobles i senyors—, inhumats a l’interior de 
l’església; les abadesses i priores, inhumades a la sala capitular; 
les monges més humils, inhumades en el fossar exterior, a 
excepció d’algunes abadesses i priores a voluntat pròpia, ens 
queda fora de context religiós les abadesses inhumades a 
l’interior de l’església que assumeixen un rol senyorial.
Bàsicament, són tres els exemples coneguts: la primera, 
Aldonça de Castre, senyora de Guimerà, inhumada 
en la capella de Bernat de Boixadors, dins l’espai que 
originàriament corresponia a la sala capitular i que va ser 
absorbit per a construir la capella gòtica del costat sud 
de l’església; la segona correspon a l’abadessa Blanca de 
So, inhumada en la capella absidal-1, a la banda nord de 
l’església, tocant la capella de Berenguera Alemany, de 
mitjan segle XIV; la tercera, la sepultura d’una abadessa 
amb les armes heràldiques poc definides, ja que les faixes 
horitzontals, sense les corresponents colors heràldiques, 
tant poden pertànyer als Guimerà com a l’abadessa Elionor 

Plana, la qual duu com a càrrega heràldica un camper de 
plata amb quatre faixes d’atzur.
Quant a la tercera, situada al centre de la nau, davant l’absis, 
per la tipologia de l’escut amb les armes heràldiques, ens 
atrevim a dir que podria correspondre, cronològicament, al 
segle XVI. Aquest fet ens apropa al temps de l’abadessa 
Elionor Plana. 
Les lloses sepulcrals d’aquest grup presenten vels o 
panisellus més llargs, amples i estilitzats que els de les 
llosses sepulcrals de les tombes 11 i 12 de la sala capitular, 
la qual ens indica que són cronològicament més modernes. 
Segurament, entre principi i mitjan segle XV, com ho indica 
l’atribució a Aldonça de Castre (1404-1405) i a Blanca de So 
(1450-1460). 
També els bàculs es presenten decorats amb puntes de 
diamant, més estilitzades i barroeres que les del segle XIV, 
la qual cosa vol dir que han perdut plasticitat en el disseny, 
encara que no el seu significat simbòlic. 

Detall del moment de l’aixecament de la llosa sepulcral de la tomba-12. Fotografia: Arqueociència Sc Sl.
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