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REFLEXIONS SOBRE EL 
“CLAUSTRE-PORXO” DEL 
MONESTIR DE SANTA MARIA 
DE VALLSANTA
Miquel Torres Benet
Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Segurament el tema de la ubicació del suposat claustre del 
monestir de Santa Maria de Vallsanta és el que més discussions 
ha comportat dins el complex estudi del cenobi de la vall del 
riu Corb. Bàsicament, perquè no hi ha indicis arqueològics 
clars, ni tampoc artístics, que ens parlin de l’existència d’un 
claustre, si més no perquè els que han precedit l’estudi 
present tendeixen a suposar que el petit cenobi de Vallsanta 
hauria de tenir un claustre a l’estil de Poblet, Santes Creus i 
Vallbona. Entre ells, però, l’historiador cistercenc Josep Joan 
Piquer va ser el primer en adonar-se que Vallsanta no hauria 
tingut un claustre, sinó un petit porxo. 
Aquesta visió canvià totalment el paradigma de la 
investigació en curs i ens fa veure, de manera clara, que 
els indicis del porxo de Vallsanta sí que són presents entre 
les runes de l’edifici, però fins ara ningú no s’ha adonat 
d’aquests indicis —breus—que ens parlen de com podia ser 
l‘enigmàtic claustre-porxo del monestir.
Per entendre millor la complexitat del tema optem per fer 
una cronologia dels fets:

• Referència documental de l’any 1272, d’una deixa 
de 200 morabatins d’or al monestir de Vallsanta, per 
part del rei Jaume I el Conqueridor, per a l’obra del seu 
claustre309 (no hem pogut llegir l’original per comprovar 
la traducció).

309   CAPDEVILA, Sanç.  RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir 
cistercenc de Santa Maria de Vallsanta... Notes per a l’estudi de Mossèn 
Sanç Capdevila (1927). Guimerà. Edició 1988. Pàg. 10.  

• Referència documental de l’any 1436, on el batlle 
de Guimerà, P[ere]. Giner, per ordre de les senyores de 
Guimerà, Magdalena i Elionor de Castre, fa un inventa-
ri dels béns de Vallsanta, en el qual hi surt referenciat: 
l’església, les cambres, la sala gran i la sala petita, les re-
cambres, el rebost, la cuina, el patí del forn, el pastador, 
el celler, el galliner..., el porxo..., però no surt referenciat 
un claustre.310 
• Joan Bonavia i Jacas, del Centre Excursionista de Ca-
talunya,  l’any 1968, defensà que les suposades galeries 
del claustre de Vallsanta haurien estat transportades al 
cenobi de Santes Creus, durant el segle XVII. Suposada-
ment, en el moment de l’abandonament del monestir del 
Corb, essent el claustre vell de Santes Creus, el nou destí 
del claustre procedent de Vallsanta. Aquesta hipòtesi no 
es va poder provar mai.311 
• L’historiador Eufemià Fort, en el seu llibre El mones-
tir de Santes Creus, de l’any 1976, també va plantejar el 
problema del claustre de Vallsanta, però no hi va trobar 
cap solució convincent.312 
• A raó d’aquest primers intents de localitzar el perdut 
claustre de Vallsanta, l’historiador cistercenc Josep Joan 
Piquer, s’adonà que en les referències documentals so-
bre el monestir de Vallsanta només es parla d’un porxo, 
no d’un claustre, com ell precisa “[...] sembla que tant 
sols hi havia un simple porxo”.313

• Tot i que la visió històrica de Piquer Jover és encer-
tada, no podem comprendre com s’incideix, novament, 
a la recerca d’un claustre inexistent. Xavier Ricomà insis-
teix novament sobre el claustre de Vallsanta i matisa que 
“[...] el claustre és tant propi del monestir que a cegues 

310  RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta..., op. cit.  Guimerà, 1988. Pàg. 18.  
311 PIQUER JOVÉ, Josep Joan. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV, 1983. Pàg. 38. BONAVIA JACAS, Joan. Guime-
rà: monografia d’un poble. Arxiu Bibliogràfic Excursionista, 1968. 
312  PIQUER JOVÉ, Josep Joan. “Nova informació de Vallsanta”. Recer-
ques Terres de Ponent IV, 1983. Pàg. 38
313  PIQUER JOVÉ, Josep Joan. Nova informació de...  Pàg. 38.
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donar la primícia de la descoberta d’una lauda sepulcral 
d’una abadessa de Vallsanta, amb l’escut dels nobles 
Anglesola. 

• En la corresponent publicació de les actes de la XXXIX 
Jornada de Treball del Grup de Recerques, editat al de-
sembre de l’any 2009, Miquel Torres fa un treball sobre 
l’heràldica dels nobles Anglesola i les seves brisures o 
modificacions, en el qual es fa referència a la lauda sepul-
cral de l’abadessa de Vallsanta, i per la modificació de la 
base heràldica dels Anglesola, ara amb franges vibrades 
en vertical i sense rastres de policromia, en proposà una 
possible correspondència amb l’abadiat de Sibil·la d’An-
glesola (1442-1447), filla de la branca dels Anglesola de 
Miralcamp. Fixa una relació directa d’aquesta heràldica, 
amb les pilastres del porxo de la Bovera, per la presèn-
cia de la mateixa heràldica, tant singular, en els dos llocs: 
a Vallsanta i a la Bovera. 

• El maig de l’any 2014, el bon amic i company, Alberto 
Velasco, historiador de l’art i conservador del Museu de 
Lleida, ens facilità la notícia de l’existència d’un capitell, 
en una col·lecció particular, procedent del monestir de 
Santa Maria de Vallsanta. Evidentment, aquesta notícia 
tornar a posar damunt la taula la possibilitat de la venda 
i trasllat del claustre-porxo de Vallsanta, al segle XIX, en 
plena eufòria de la Desamortització de l’antic Règim i 
eclesiàstic; o a la primera meitat del segle XX, quan es 
venien les pedres de Vallsanta a pes.

• Finalment, en base a tota aquesta informació recollida, 
i havent revisat els materials procedents de les campa-
nyes d’excavacions, de 1986 i 2008-2010, dipositades 
al fons del Museu de Guimerà, ens adonem que estem 
davant de la possibilitat real de presentar una nova hi-
pòtesi sobre el porxo del monestir de Vallsanta. La qual 
hem estructurat en diversos apartats per a una millor 
comprensió de la teoria interpretativa.

podríem suposar la seva existència en tot lloc on ha-
gués residit per llarg temps una comunitat de clausura 
[...]”.314  Bàsicament es basa en l’exemple de la desapari-
ció —venda— del claustre del proper santuari del Tallat, 
entre altres casos similars. També en la nota de mossèn 
Capdevila, quan aquest cita la deixa de 200 morabatins 
d’or per a la construcció d’un claustre a Vallsanta. Evi-
dentment, és un problema existencial. 

• Tampoc les excavacions de 1986, efectuades per l’ar-
queòloga Anna Oliver, amb la col·laboració de l’histo-
riador local, Joan Duch, varen poder aclarir res sobre 
el claustre-porxo de Vallsanta. Tampoc avui dia, Joan 
Duch, ara Dr. en història, no a reprès el tema per a cer-
car-ne noves possibilitats.  

• Alguna cosa canvià amb les darreres excavacions efec-
tuades al monestir de Vallsanta, entre 2008-2010, diri-
gides per l’arqueòleg Josep M. Vila, encara que no han 
aportat gaire llum a la recerca del claustre desaparegut 
de Vallsanta. Amb tot, en la memòria d’excavacions es 
matisa textualment “[...] pel que fa a la recerca arqueolò-
gica fins la campanya de l’octubre de 2011, tot sembla-
va indicar la manca d’aquesta peça dins l’organització 
arquitectònica del monestir[...] però una darrera inter-
venció a l’octubre de 2011, en el marc del programa de 
TV3, Sota Terra, es va trobar algun element  que podria 
fer pensar en l’existència d’almenys un tram de claustre, 
segurament molt transformat ja tardanament, amb la 
proliferació de les cases particulars de les monges [...]” 

315.  Sens dubte, estem davant d’una sèrie d’indicis ar-
queològics que no han estat degudament contextualit-
zats en relació al porxo documentat.

• En el marc de la XXXIX Jornada de Treball del Grup de 
Recerques de les Terres de Ponent, celebrada el desem-
bre de l’any 2008, a la vila d’Anglesola, Joan Duch va 

314   RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier. Mn. El monestir cistercenc de Santa 
Maria de Vallsanta...op. cit.  Guimerà. 1988. Pàg. 18.  
315   VILA CARABASA, Josep M.  Recerca històrica i arqueològica al 
monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta (2008-2010): primers re-
sultats.  Pàg. 224.

Indicis arqueològics, artístics i 
heràldics del suposat porxo de 
Vallsanta
Les excavacions de 2008-2010 varen desenterrar uns 
blocs de pedra reaprofitats en la remodelació del celler i 
les cases de les monges, els quals, encara demostren, in 
situ, que han estat reaprofitats, anteriorment a l’abandó 
del monestir de Vallsanta, el 1589. És molt interessant el 
fragment de pedra picada decorada amb unes cantoneres, 
en forma de punta de diamant —característic de finals del 
segle XIII— que, a més, presenten en el mig del bloc —
en posició de privilegi— la part superior d’un blasó penjat 
dels Alemany, senyors de Guimerà. Evidentment, aquesta 
peça és la clau per recompondre una part de la història 
perduda del monestir de Vallsanta.
Aquest bloc amb la senyal heràldica és la punta d’inflexió o 
central, d’una arcada de tradició romànica —pertanyent al 
porxo— decorada amb puntes de diamant —de transició 
tardoromànica al gòtic. la qual cosa vol dir, simplement i 
clara, que hi havia d’haver una composició lineal de les 
mateixes característiques. 
Si busquem peces similars, de les mateixes característiques, 
les trobem en el fons del Museu de Guimerà La Cort del 
Batlle, en la qual hi ha diverses peces catalogades com a 
finestral gòtics. Totes tenen unes dimensions aproximades 
de 0,60 metres, d’arc apuntat —gotitzant— amb 
decoracions en els angles en forma de punta de diamant 
—del mateix estil— i del mateix volum lineal. Per tant, totes 
elles forment part d’una mateixa composició.
La presència de trilobulats apuntats en la part alta d’algun 
finestral, els connecta, estilísticament, amb les finestres 
gòtiques de l‘absis de l’església de Vallsanta. Però les formes 
reduïdes d’aquest i les puntes de diamant —pròpies de finals 
del segle XIII—, ens porten a  un panorama de transició entre 
el romànic tardà i el novell gòtic, com apuntava l’arquitecte 
Josep Mora, en el seu estudi estructural de l’església de 
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galeria gòtica de Vallsanta, possiblement per la remodelació 
de l’espai comunal del celler i obres adjuntes, com les cases de 
les monges i altres, en resta, emperò, un indici prou aclaridor. 
Ens referíem a una part de l’arcada o porta de la sala capitular 
del monestir de Vallsanta, adjunta a la paret sud de l’església 
de Santa Maria, en la qual s’assenta la torre campanar de 
l’església. Aquest fragment —in situ— de la porta d’accés 
a la sal capitular és de tipologia apuntada i caldria situar-
la en aquest període. Per veure una portalada d’aquesta 
simplicitat i decoració, podem observar la portalada antiga 
de l’església de Santa Maria de Vilanova de Bellpuig.317

Per tant, la connexió espacial es produeix en aquest espai 
en concret, davant la porta d’accés a la clausura, des de la 
qual s’hi accedeix pel passadís de l’església que connecta 
directament amb la porta romànica situada al nord de 
l’edifici. De la porta exterior a la porta interior de la clausura, 
des de la qual s’accedia a la sala capitular hi ha un petit espai 
a cel obert on hi hauria pogut haver emplaçat el porxo gòtic. 
Però desconeixem en quin punt cardinal s’orientava.  

317     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. Pàg. 61.

Per tant, si fixem aquesta remodelació en els temps 
d’arrenda-ment de les propietats i produccions agràries, 
més la trans-formació d’aquestes, en base als documents 
conservats sobre Vallsanta, la primera data d’arrendament 
la trobem el 1408, entre l’abadessa Francesca de Castellet 
i Pere Giner de Guimerà. Amb tot, no creiem que en 
aquestes dates tant reculades es pugui fixar la remodelació 
del porxo-galeria gòtica; si més no perquè en l’inventari 
de béns de 1436, manat per les senyores de Guimerà, 
Magdalena i Elionor de Castre, hi surt referenciat el porxo 
de Vallsanta. Per tant, en aquell moment existia. 
Si haguéssim de cercar un moment de possible aprofitament 
de les arcades de Vallsanta, ens situaríem pels vols de 1547, 
quan el flassader de Cervera, Jaume Pons, arrendà les propie-
tats del monestir amb tots els seus edificis relacionats amb 
l’explotació agrícola, en temps de l’abadessa Elionor Plana. 
Però això no vol dir que en aquests moments es desmuntés 
el porxo, sinó que en aquest moment s’aprofiten les pedres 
que resten al monestir: les arcades gòtiques. Perquè les 
columnes del porxo no s’han localitzat en les excavacions de 
2008-2010, ni tampoc en les excavacions anteriors, de 1986.

 

Moment en què es va reaprofitar el 
porxo de Vallsanta
Si com hem dit abans, en referir-nos al treball arqueològic 
de Josep M, Vila, hi ha constància arqueològica d’unes 
pedres reaprofitades que podrien ser del claustre-porxo-
galeria gòtica, vol dir, simplement i clara, que en un moment 
de la història de Vallsanta aquest porxo és va desmuntar 
—abans de l’abandonament del monestir— i les seves 
pedres es van reaprofitar en les obres de remodelació 
dels espais comunals, sobretot, en les dependències 
del celler, on sembla ser que varen sortir. És clar, aquesta 
remodelació, quant es podria haver produït? Sembla que 
podríem fixar aquestes remodelacions quan es produirien 
els contractes d’arrendaments dels censos i propietats del 
monestir. Atès que la participació d’arrendataris, podria 
suposar, conseqüentment, la remodelació dels espai de 
transformació i de conservació dels productes agraris, per 
necessitat empresarial, com l’elaboració i conservació del 
vi que es produïa a les terres del monestir, entre altres 
magatzematges. 

Santa Maria de Vallsanta. Per tant, ens trobem, una vegada 
més, davant d’una obra cistercenca de rabiosa transició.316

Per la composició lineal, la decoració en forma de punta de 
diamant, i la presència de l’arc apuntat i llaceries gòtiques 
primerenques en la part apuntada d’algun finestral, podem 
deduir que podria ajustar-se cronològicament a la deixa de 
200 morabatins d’or, feta pel rei Jaume I, al monestir de 
Vallsanta per construir un suposat “claustre”, millor definit, 
com un porxo gotitzant. Tenint en compte el volum lineal de 
les arcades de transició del romànic tardà al gòtic, la forma 
apuntada del finestral complert, i les formes de composició 
doble amb punta suspesa —sense suport d’una columna— 
ens hem atrevit a fer una reproducció de la part alta del porxo. 

Situació espacial del porxo gòtic 
de Vallsanta
Si com diu l’arqueòleg, Josep M. Vila, no hi ha constància 
arquitectònica del possible emplaçament d’aquest porxo o 

316     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. Pàg. 61. Com a exemple 
territorial de transició entre el romànic tardà i el gòtic, a les terres del 
Corb, amb la característica punta de diamant en una portalada, hi pre-
sentem el cas de l’església de Vilanova de Bellpuig, amb les mateixes 
característiques. 
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galeria gòtica de Vallsanta, possiblement per la remodelació 
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El destí de les columnes del porxo-
galeria de Vallsanta
Com hem dit al principi d’aquest apartat, s’ha volgut veure 
que a l’abandonament del cenobi del Corb, el suposat 
“claustre” és traslladat a un altre monestir, com Santes 
Creus, o simplement es va vendre a preu de pedra. Però 
nosaltres creiem que no va anar tant lluny: proposem que 
les columnes gòtiques del porxo del Santuari de la Bovera 
eren, originàriament, les del porxo de Vallsanta. Hom pot 
preguntar-se en què basem aquesta afirmació, però el fet és 
que hi ha indicis clars per proposar aquesta hipòtesi:

a) Sobre les columnes gòtiques del porxo de la Bove-
ra, anomenades així per mossèn Armand Puig, en 
el seu treball sobre el porxo en qüestió, hem des-
cobert que presentem una decoració “lanceolada”, 
entre capitell i capitell. Un tipus de decoració que 
troben en les columnes de l’abadia de Fontenay, a 
la sala del monjos, típiques de l’obra cistercenca, 
on, en paraules del Dr. Ximo Company, es pot veure 
l’essència i la bellesa de la pedra nua i l’arquitectura 
d’allò necessari, calculada en la modulació del qua-
drat, tal i com pot veure’s en l’abadia de Fontenay. 
Una aproximació a la racionalitat bernardina que 
pregona Valerio Ascani.318 

b) Recordem que les columnes gòtiques del porxo —avui 
de la Bovera— es basen en la metodologia del qua-
drat i que la decoració entre mitja, de tipus lanceolat, 
segueix la tipologia cistercenca i s’enquadra perfecta-
ment en la relació columna-arc gotitzant. Característica 
que l’apropa més a Vallsanta que a la Bovera.

c) La tipologia d’escuts heràldics gravats en les co-
lumnes gòtiques són rebaixats en la pròpia pedra 
del capitell, per incisió. Això vol dir que primer es 
va fer la columna i els capitells i posteriorment —un 
altre temps— es van cisellar els blasons heràldics. 

318 COMPANY Ximo. “La trama estètica de l’art cistercenc”. Dins 
el volum, El císter, ideals i realitat d’un món monàstic. Actes del simposi 
internacional sobre el Cister. Valldigna, 1998. Pàgs. 96-97. 

Per tant, inicialment, les columnes podrien ser nues 
i decorades solament amb  les tiges lanceolades del 
cànon estètic cistercenc.  

d) Aquest detall ens fa veure millor el porxo romànic de la 
Bovera, el qual presenta uns blasons repujats i plans —
nusos—, despullats de tota heràldica. Simplement per-
què, en origen, no han estat rebaixats per cisellar-hi res. 
Només una cara d’una columnata ha estat treballada 
originàriament, la qual presenta l’escut religiós de Sant 
Benet. Relacionat amb l’orde benedictí, encara que hom 
hagi volgut veure-hi equivocadament la creu del Cister.

e) La resta d’escuts —dels Alemany de Guimerà— que hi 
ha en aquest porxo de la Bovera, en aquests blasons 
repujats i plans, que són fets per incisió —gravat o 
grafit— són molt fins. Segurament el blasó gravat dels 
Alemany fou fet posteriorment, a l’obra de la pròpia 
columna, i no és contemporani del blasó o escut de 
Sant Benet. Això vol dir, simplement i clara, que les 
columnes les bastiren amb els capitells en brut, els 
quals es varen rebaixar posteriorment. Segurament 
succeí el mateix amb als capitells de les columnes gò-
tiques que suposem de Vallsanta. 

f) Ens fa veure aquesta relació el fet que en els capitells 
de les columnes gòtiques no hi ha cap escut heràldic 
de les nissagues cofundadores de Vallsanta: els Cer-
velló, els Boixadors, els Timor..., i de l’expansió del 
segle XIV, amb els Erill, els Montagut, els Castellet...

g) Per tant, per la relació d’heràldiques que figuren en 
aquestes columnes, ens hem de centrar en un progra-
ma heràldic més pròxim a una relació feudal i familiar, 
vinculada estretament amb els senyors de Guimerà: els 
Alemany. Amb un discurs heràldic i un model de mani-
festació de poder que ja és present en el monestir de 
Vallsanta i no és propi  del santuari de la Bovera.   

h) Si ens fixem en les columnes del porxo exterior de la 
Bovera, que mossèn Armand Puig i Tàrrech anomena 
en el seu article: “el porxo gòtic”, ens adonem que 
aquest és d’estil diferent a les arcades que s’assenten 
damunt les pilastres. Per tant, la primera evidència ens Arxiu Alberto Velasco, a qui agraïm la seva gentilesa en lliurar-nos la imatge.

Capitell de l’Abadia de Fontenay.

Capitell del porxo gòtic de Vallsanta-Bovera (finals del s. XIII i principis del XIV).
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Capitell de l’Abadia de Fontenay.

Capitell del porxo gòtic de Vallsanta-Bovera (finals del s. XIII i principis del XIV).
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característica notable, pel fet que el blasó dels Gui-
merà de Ciutadilla sigui gravat en una posició d’ho-
nor, al centre de la composició heràldica, no té en 
compte la relació o discurs heràldic de la composi-
ció: Alemany i Montcada (família directa) – Guime-
rà (parent) – Alemany i Rocabertí (família directa). 
Els escuts heràldics dels Alemany es relacionen amb els 
escuts heràldics de les nissagues emparentades per ca-
sament. El més clar és el de Guerau d’Alemany i Gue-
raua de Rocabertí (1316-1354); encara que no tinguem 
dades documentals sobre els blasons dels Montcada i 
Alemany, hem de pressuposar que en la primera meitat 
del segle XIV, un membre masculí de la nissaga dels Ale-
many es marida amb una Montcada. 

m) La relació heràldica de les columnes gòtiques és: 
ALEMANY, ROCABERTÍ, GUIMERÀ, MONTCADA, JOSA, 
OLLER, PERALTA i la dubtosa, entre ANGLESOLA i GRA-
NYENA. Desconeixem si s’ha perdut alguna columna 
i manquen escuts heràldics. Pel fet que en la colum-
na arrodonida hi detectem una relació familiar, entre 
esponsàlies, és possible que aquesta mateixa compo-
sició es repeteixi, si ho mirem des de la perspectiva 
d’una sola cara: blasó-punta lanceolada-blasó. Però, ja 
que les columnes han estat traslladades han perdut la 
seva posició originària i, per tant, podem fer una mala 
lectura del discurs heràldic. Preferim deixar-ho aquí.

n) Podem observar que en les columnes gòtiques  i en 
la columna arrodonida, del primer renaixement, no 
hi ha gravades les armes heràldiques dels Castre. Els 
Castre només estant representats en les dovelles de 
les arcades de mig punt, en una situació espacial de 
privilegi per damunt de les altres heràldiques. Això 
ens indica, simplement i clara, que l’obra del porxo 
de la Bovera va ser promoguda per la nissaga dels 
Castre. No sabem perquè, però queda totalment fora 
de discurs heràldic les armes dels Rocabertí gravades 
en la part inferior de l’arcada de mig punt, ja que, cro-
nològicament, aquesta està desfasada amb l’estil de 
les arcades del porxo. 

diu que les pilastres del porxo són gòtiques, mentre 
que les arcades són d’un primer renaixement. L’arcada 
ja no és apuntada, és de mig punt. 

i) Un nou detall ens el dóna la pròpia columna, ja que es 
pot observar que la base d’aquesta s’ha allargar amb 
mamposteria, simplement i clara, perquè eren curtes 
per a la galeria d’arc de mig punt renaixentista —o 
porxo— on estan situades. Per tant, en origen, hauri-
en estat situades en una galeria apuntada —gòtica—, 
tal i com indica la decoració lanceolada de les tiges 
entre mitges. Cosa que ens indica que han estat tras-
llades del seu lloc d’origen.

j) Un altre detall ens el dóna la pròpia heràldica que 
compon tot el porxo exterior de la Bovera. Les pi-
lastres laterals —cantoneres— arrodonides i d’estil 
més pròxim al primer renaixement tenen una tipolo-
gia d’escuts diferent als escuts que han estat cisellats 
en les pilastres gòtiques. En principi, els escuts de 
les pilastres cantoneres —que només se’n conserva 
una— són repujats, és a dir, l’escut heràldic sobresurt 
de la pedra del capitell. A l’inrevés dels capitells de 
les columnes gòtiques que són fets per incisió —re-
baixats— a la pedra del capitell. Fins i tot la relació 
heràldica que trobem en les cantoneres renaixentistes 
i en les pilastres gòtiques no són les mateixes, són 
diferents, tenen un discurs heràldic diferent.

k) La pilastra arrodonida —cantonera—renaixentista, 
presenta en el capitell uns escuts amb les heràldiques 
dels ALEMANY —fundadors de la Bovera i Vallsanta—; 
els ROCABERTÍ —que fixa la relació en temps dels es-
posos, Guerau Alemany i Gueraua de Rocabertí (1316-
1354)—; els GUIMERÀ –branca separada dels Alemany 
a finals del segle XIII i estretament vinculada a la Bo-
vera i a Vallsanta—; els MONTCADA —possiblement 
vinculats amb els Alemany, com demostra una lauda 
sepulcral d’una religiosa de Vallsanta amb l’heràldica 
dels Alemany i dels Montcada.

l) Tot i que  mossèn Armand Puig vol veure en el ca-
pitell de la columna arrodonida —cantonera— una 

A dalt, columna d’estil renaixentista (Bovera) amb els escuts repujats       
en la pedra. 
A baix, columna-pilastra (Vallsanta) amb els escuts rebaixats en la pedra.
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característica notable, pel fet que el blasó dels Gui-
merà de Ciutadilla sigui gravat en una posició d’ho-
nor, al centre de la composició heràldica, no té en 
compte la relació o discurs heràldic de la composi-
ció: Alemany i Montcada (família directa) – Guime-
rà (parent) – Alemany i Rocabertí (família directa). 
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NYENA. Desconeixem si s’ha perdut alguna columna 
i manquen escuts heràldics. Pel fet que en la colum-
na arrodonida hi detectem una relació familiar, entre 
esponsàlies, és possible que aquesta mateixa compo-
sició es repeteixi, si ho mirem des de la perspectiva 
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de discurs heràldic les armes dels Rocabertí gravades 
en la part inferior de l’arcada de mig punt, ja que, cro-
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les arcades del porxo. 

diu que les pilastres del porxo són gòtiques, mentre 
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entre mitges. Cosa que ens indica que han estat tras-
llades del seu lloc d’origen.

j) Un altre detall ens el dóna la pròpia heràldica que 
compon tot el porxo exterior de la Bovera. Les pi-
lastres laterals —cantoneres— arrodonides i d’estil 
més pròxim al primer renaixement tenen una tipolo-
gia d’escuts diferent als escuts que han estat cisellats 
en les pilastres gòtiques. En principi, els escuts de 
les pilastres cantoneres —que només se’n conserva 
una— són repujats, és a dir, l’escut heràldic sobresurt 
de la pedra del capitell. A l’inrevés dels capitells de 
les columnes gòtiques que són fets per incisió —re-
baixats— a la pedra del capitell. Fins i tot la relació 
heràldica que trobem en les cantoneres renaixentistes 
i en les pilastres gòtiques no són les mateixes, són 
diferents, tenen un discurs heràldic diferent.
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dels ALEMANY —fundadors de la Bovera i Vallsanta—; 
els ROCABERTÍ —que fixa la relació en temps dels es-
posos, Guerau Alemany i Gueraua de Rocabertí (1316-
1354)—; els GUIMERÀ –branca separada dels Alemany 
a finals del segle XIII i estretament vinculada a la Bo-
vera i a Vallsanta—; els MONTCADA —possiblement 
vinculats amb els Alemany, com demostra una lauda 
sepulcral d’una religiosa de Vallsanta amb l’heràldica 
dels Alemany i dels Montcada.

l) Tot i que  mossèn Armand Puig vol veure en el ca-
pitell de la columna arrodonida —cantonera— una 

A dalt, columna d’estil renaixentista (Bovera) amb els escuts repujats       
en la pedra. 
A baix, columna-pilastra (Vallsanta) amb els escuts rebaixats en la pedra.
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inicialment havíem defensat de la casa Anglesola 
de Miralcamp, atès que era abadessa de Vallsanta, 
Sibil·la d’Anglesola, el 1422. Però a raó de les 
noves investigacions, hem trobat un escut similar 
que correspon al castlà de Granyena, possiblement 
vinculat amb els Cervià. És interessant veure que en 
la relació de monges de Vallsanta, l’any 1511, hi tro-
bem una Violant Cerviana (Cervià).

x) És evident, també, que la presència d’aquest escut 
tant singular a Vallsanta en la lauda sepulcral d’una 
religiosa sebollida en la sala capitular, amb aquests 
escuts relacionats amb els Granyena-Cervià, és el 
mateix que trobem gravat a les columnes gòtiques 
de la Bovera. La relació és clara i directa.

Conclusions
Per tot l’exposat, defensem que les columnes gòtiques que 
actualment estan a la Bovera serien procedents del monestir 
de Vallsanta. Defensem que les arcades que resten a les 
runes de Vallsanta i els fragments que es troben al Museu de 
Guimerà formarien una —galeria— en composició lineal que 
s’ajustaria a les columnes gòtiques, decorades únicament 
amb la tija lanceolada. 

Defensem que a la segona meitat del segle XIV i primeries 
del XV es van gravat per incisió —rebaixat del pla original 
del capitell— la seriació d’escuts heràldics, en aquestes 
columnes. Però en desconeixem l’autoria i el personatge 
que ho va promoure, així com els motius pels quals es va fer 
aquesta manifestació feudal. 
Proposem que el trasllat de les columnes a la Bovera es va produir 
en temps de Felip Galceran de Castre-Pinós (1428-1464). 
Proposem que les arcades tardoromàniques-gòtiques —part 
superior del porxo de Vallsanta— abandonada dins l’espai 
del monestir es va reaprofitar en el període d’arrendament 
de les propietats i rendes del monestir de Vallsanta. 
Defensem, per tot l’exposat, que en el moment de l’abando-
nament de Vallsanta, amb el trasllat de les monges al monestir 
del Pedregal, l’antic porxo de Vallsanta ja era història. 

o) També hi ha un desfasament heràldic amb els CASTRE, 
branca descendent del rei Jaume I, que lligaren el seu 
llinatge amb la vila de Guimerà a través del casament 
de Francesca d’Alemany i Felip de Castre (1343-1354). 
Ja que si comparem els blasons d’aquesta nissaga exis-
tents a la vila de Guimerà i a Vallsanta, l’escut d’armes 
és presenta quarterat i compost amb les quatre barres 
catalanes i l’estel dels Castre. Com podem veure, per 
exemple, en la lauda sepulcral de l’abadessa Aldolça 
de Castre, morta entre 1403-1405.

p) Si ens centrem en Vallsanta, ens adonem que durant 
tota la segona meitat del segle XIV, la nissaga dels Cas-
tre és present al monestir: en les obres de reparació de 
l’església de 1371, com es veu en l’arcada de l’absis on 
hi ha gravades les armes dels Castre; per la presència 
de Francesca de Castre —filla del senyor de Guimerà— 
en un document de 1373, durant l’abadiat de Beatriu 
d’Erill; i amb el nomenament d’abadessa, d’Aldonça de 
Castre i Alemany (1393-1405).   

q) Per les dades existents, a partir de la mort d’Aldonça 
de Castre, detectem que aquesta nissaga provocà un 
canvi de rol religiós que situarà el monestir de Vallsanta 
en una situació més precària, mentre que donarà a la 
Bovera un rol de renovada manifestació religiosa. Pot-
ser a partir d’aquest moment, podem començar a plan-
tejar seriosament el trasllat de les columnes gòtiques 
del porxo de Vallsanta, en vistes a la remodelació de la 
casa-santuari de la Bovera. 

r) L’estudi de mossèn Armand Puig situa la renovació de la 
casa de la Bovera i del porxo, a la segona meitat del se-
gle XIV, emparant-se en l’arribada dels Castre a Guime-
rà, amb el casament de Francesca Alemany amb Felip 
de Castre (1343), i situa el límit superior en el casament 
d’Aldonça de Castre amb Bernat Galceran de Pinós i 
de Fenollet, el 1371,319  ja que no hi ha en el porxo de 
la Bovera cap escut heràldic amb les armes del Pinós i 

319        PUIG TÀRRECH, Armand, Mn. “Les obres de restauració de la Bo-
vera 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. 47.

Fenollet. Però no té en compte que Aldonça de Cas-
tre, abadessa de Vallsanta, mort als volts de 1405, la 
qual cosa implica que no necessàriament ha de ser 
Bernat Galceran de Pinós qui promou les obres del 
porxo, sinó que podria haver estat Aldonça de Cas-
tre. 

s) És cert, seguint aquesta lògica de manca d’heràldi-
ques dels Pinós, i ens adonem que aquestes armes 
dels Pinós no són presents ni en la Bovera, ni en 
Vallsanta. Només les trobem a la vila de Guimerà, als 
portals, a les creus de terme i a altres manifestacions 
de l’àmbit civil. 

t) Ara bé, tenim en compte que en l’inventari de 1436 
fet sobre els béns del monestir de Vallsanta, hi consta 
el porxo. No fixaríem el trasllat de les columnes gòti-
ques del porxo de Vallsanta al santuari de la Bovera, 
fins al moment de renovació i d’ampliació de la torre 
de l’església i de la casa de la Bovera, amb el renovat 
porxo que denota un estil palimpsest: una barreja de 
tot. L’impulsor d’aquestes reformes en fou Felip Gal-
ceran de Castre-Pinós, anomenat el bo (1428-1464), 
que va ser un pelegrí de Terra Santa el 1421. 

u) Existeix la possibilitat que l’heràldica de Felip Galce-
ran de Castre-Pinós no surti reflectida en l’edifici reli-
giós, per una denotada humilitat del personatge “el 
bo”, essent el discurs heràldic present a la Bovera, 
una pàgina gravada a la memòria dels avantpassats 
més recents: els Alemany-Rocabertí, els Alemany-
Montcada i els Castre. Abstenint-se els Pinós, per ser 
la nissaga actual.

v) Discurs en el qual les heràldiques de les columnes 
gòtiques estan desfasades, amb la presència dels 
Josa, dels Anglesola o Granyena (hi ha dubte), dels 
Oller... Amb tot, no tenim la seguretat que tot el dis-
curs heràldic sigui complert —sobretot, per la manca 
de la segona columna arrodonida— ja que ens man-
ca tota la relació sencera. Per tant, hi ha certs dubtes.

w) És molt significatiu, l’heràldica gravada en les 
columnes amb unes faixes vibrades en vertical, que 
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inicialment havíem defensat de la casa Anglesola 
de Miralcamp, atès que era abadessa de Vallsanta, 
Sibil·la d’Anglesola, el 1422. Però a raó de les 
noves investigacions, hem trobat un escut similar 
que correspon al castlà de Granyena, possiblement 
vinculat amb els Cervià. És interessant veure que en 
la relació de monges de Vallsanta, l’any 1511, hi tro-
bem una Violant Cerviana (Cervià).

x) És evident, també, que la presència d’aquest escut 
tant singular a Vallsanta en la lauda sepulcral d’una 
religiosa sebollida en la sala capitular, amb aquests 
escuts relacionats amb els Granyena-Cervià, és el 
mateix que trobem gravat a les columnes gòtiques 
de la Bovera. La relació és clara i directa.

Conclusions
Per tot l’exposat, defensem que les columnes gòtiques que 
actualment estan a la Bovera serien procedents del monestir 
de Vallsanta. Defensem que les arcades que resten a les 
runes de Vallsanta i els fragments que es troben al Museu de 
Guimerà formarien una —galeria— en composició lineal que 
s’ajustaria a les columnes gòtiques, decorades únicament 
amb la tija lanceolada. 

Defensem que a la segona meitat del segle XIV i primeries 
del XV es van gravat per incisió —rebaixat del pla original 
del capitell— la seriació d’escuts heràldics, en aquestes 
columnes. Però en desconeixem l’autoria i el personatge 
que ho va promoure, així com els motius pels quals es va fer 
aquesta manifestació feudal. 
Proposem que el trasllat de les columnes a la Bovera es va produir 
en temps de Felip Galceran de Castre-Pinós (1428-1464). 
Proposem que les arcades tardoromàniques-gòtiques —part 
superior del porxo de Vallsanta— abandonada dins l’espai 
del monestir es va reaprofitar en el període d’arrendament 
de les propietats i rendes del monestir de Vallsanta. 
Defensem, per tot l’exposat, que en el moment de l’abando-
nament de Vallsanta, amb el trasllat de les monges al monestir 
del Pedregal, l’antic porxo de Vallsanta ja era història. 

o) També hi ha un desfasament heràldic amb els CASTRE, 
branca descendent del rei Jaume I, que lligaren el seu 
llinatge amb la vila de Guimerà a través del casament 
de Francesca d’Alemany i Felip de Castre (1343-1354). 
Ja que si comparem els blasons d’aquesta nissaga exis-
tents a la vila de Guimerà i a Vallsanta, l’escut d’armes 
és presenta quarterat i compost amb les quatre barres 
catalanes i l’estel dels Castre. Com podem veure, per 
exemple, en la lauda sepulcral de l’abadessa Aldolça 
de Castre, morta entre 1403-1405.

p) Si ens centrem en Vallsanta, ens adonem que durant 
tota la segona meitat del segle XIV, la nissaga dels Cas-
tre és present al monestir: en les obres de reparació de 
l’església de 1371, com es veu en l’arcada de l’absis on 
hi ha gravades les armes dels Castre; per la presència 
de Francesca de Castre —filla del senyor de Guimerà— 
en un document de 1373, durant l’abadiat de Beatriu 
d’Erill; i amb el nomenament d’abadessa, d’Aldonça de 
Castre i Alemany (1393-1405).   

q) Per les dades existents, a partir de la mort d’Aldonça 
de Castre, detectem que aquesta nissaga provocà un 
canvi de rol religiós que situarà el monestir de Vallsanta 
en una situació més precària, mentre que donarà a la 
Bovera un rol de renovada manifestació religiosa. Pot-
ser a partir d’aquest moment, podem començar a plan-
tejar seriosament el trasllat de les columnes gòtiques 
del porxo de Vallsanta, en vistes a la remodelació de la 
casa-santuari de la Bovera. 

r) L’estudi de mossèn Armand Puig situa la renovació de la 
casa de la Bovera i del porxo, a la segona meitat del se-
gle XIV, emparant-se en l’arribada dels Castre a Guime-
rà, amb el casament de Francesca Alemany amb Felip 
de Castre (1343), i situa el límit superior en el casament 
d’Aldonça de Castre amb Bernat Galceran de Pinós i 
de Fenollet, el 1371,319  ja que no hi ha en el porxo de 
la Bovera cap escut heràldic amb les armes del Pinós i 

319        PUIG TÀRRECH, Armand, Mn. “Les obres de restauració de la Bo-
vera 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. 47.

Fenollet. Però no té en compte que Aldonça de Cas-
tre, abadessa de Vallsanta, mort als volts de 1405, la 
qual cosa implica que no necessàriament ha de ser 
Bernat Galceran de Pinós qui promou les obres del 
porxo, sinó que podria haver estat Aldonça de Cas-
tre. 

s) És cert, seguint aquesta lògica de manca d’heràldi-
ques dels Pinós, i ens adonem que aquestes armes 
dels Pinós no són presents ni en la Bovera, ni en 
Vallsanta. Només les trobem a la vila de Guimerà, als 
portals, a les creus de terme i a altres manifestacions 
de l’àmbit civil. 

t) Ara bé, tenim en compte que en l’inventari de 1436 
fet sobre els béns del monestir de Vallsanta, hi consta 
el porxo. No fixaríem el trasllat de les columnes gòti-
ques del porxo de Vallsanta al santuari de la Bovera, 
fins al moment de renovació i d’ampliació de la torre 
de l’església i de la casa de la Bovera, amb el renovat 
porxo que denota un estil palimpsest: una barreja de 
tot. L’impulsor d’aquestes reformes en fou Felip Gal-
ceran de Castre-Pinós, anomenat el bo (1428-1464), 
que va ser un pelegrí de Terra Santa el 1421. 

u) Existeix la possibilitat que l’heràldica de Felip Galce-
ran de Castre-Pinós no surti reflectida en l’edifici reli-
giós, per una denotada humilitat del personatge “el 
bo”, essent el discurs heràldic present a la Bovera, 
una pàgina gravada a la memòria dels avantpassats 
més recents: els Alemany-Rocabertí, els Alemany-
Montcada i els Castre. Abstenint-se els Pinós, per ser 
la nissaga actual.

v) Discurs en el qual les heràldiques de les columnes 
gòtiques estan desfasades, amb la presència dels 
Josa, dels Anglesola o Granyena (hi ha dubte), dels 
Oller... Amb tot, no tenim la seguretat que tot el dis-
curs heràldic sigui complert —sobretot, per la manca 
de la segona columna arrodonida— ja que ens man-
ca tota la relació sencera. Per tant, hi ha certs dubtes.

w) És molt significatiu, l’heràldica gravada en les 
columnes amb unes faixes vibrades en vertical, que 




