
Vallsanta
El monestir amagat

Vallsanta fou un monestir cistercenc 

femení que comptà amb el suport de les 

famílies nobles de la comarca, com els 

Llorac, els Guimerà, els Alemany, els 

Boixadors i els Josa.

JOAN DUCH MAS

Historiador

PASQUAL PROUS MIRÓ

President de guimera.info
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El 1246 a Vallsanta ja hi 

havia una comunitat de 22 

monges, comandades per 

l’abadessa Agnès de Guimerà.

Més enllà dels grans monestirs cistercencs de Poblet, Santes Creus i Vallbona, a les nostres 

comarques s’hi fundaren altres cenobis, malauradament alguns estan enterrats als arxius. 

D’altres, en canvi, sigui per la tossuderia d’alguns o per la conscienciació d’uns altres, van 

sortint a la llum com si despertessin d’un llarg son o més aviat com si se’ns presentessin 

de cop després de jugar a amagats. Vallsanta, monestir femení fundat per Vallbona, torna 

gràcies a l’esforç d’unes quantes persones de Guimerà i d’un bon equip de col·laboradors 

als quals han sabut entabanar elegantment. Aquesta es la història.

capçalera, la capella lateral sud i el petit tram de nau 

que les unia. També es van fer dos sondeigs a la banda 

nord de l’església per tal de comprovar l’existència 

d’estructures de l’antic convent.

Tot i que la intervenció va afectar un tram relativament 

petit de l’església, els seus resultats van ser signifi catius 

en diferents aspectes, especialment pel que fa a la 

recuperació de materials escultòrics. També es van 

plantejar les primeres hipòtesis sobre l’evolució 

constructiva del temple com ara la presència de traces 

d’estructures corresponents a una fase anterior de 

l’església o l’atribució cronològica força precisa de 

la capella lateral sud del temple. La intervenció del 

1986 va anar acompanyada per un primer aixecament 

planimètric de les estructures de l’església i per 

una consolidació d’urgència que va afectar aquells 

punts de l’edifi ci que presentaven un risc més gran 

d’ensorrament.

Segons la memòria d’aquelles activitats de l’arqueòloga 

A.Oliver, l’any 1986, van sortir a la llum valuosos 

elements que actualment es troben al museu de La 

Cort del Batlle de Guimerà: “una escultura jaient 

masculina, amb escuts amb el motiu del cérvol, fi gura 

d’ un cavaller vestit amb l’arnès propi del segle XIV, 

en principi un membre de la família Cervelló, avui 

Boixadors; una llosa funerària de pedra dedicada a 

una abadessa, amb el bàcul d’abadessa i dos escuts als 

peus del bàcul abacial que deuen indicar el llinatge, 

versemblant que fos d´Aldonça de Castre , abadessa de 

1392 a 1404”. Entre altres peces, es localitzaren parts 

dels elements ornamentals: un sarcòfag i una clau de 

volta, artísticament esculpida, amb l’«Agnus Dei» i 

fi gures laterals, amb restes de policromia. En una altra 

clau de volta que representa a un guerrer a cavall, hi 

apareix el cérvol amb profusió, tant a l’escut com a la 

gualdrapa del cavall.

La intervenció de 1986 no va tenir continuïtat en 

els anys posteriors. Tot i amb aquestes importants 

descobertes, tornarà el silenci, i sense cap projecte 

entre mans, quedaren les paraules escrites. Amb el 

El procés de recuperació del monestir de Vallsanta per 

part de la gent de Guimerà és un fet que ve de molt 

lluny. En realitat arrenca de l’any 1967 moment en 

què van confl uir dues actuacions de signe ben contrari. 

Per una banda, es van iniciar els treballs d’un grup 

d’alumnes de l’escola de Guimerà dins del programa 

Misión Rescate que volia fer una certa reivindicació 

del patrimoni arqueològic mitjançant un programa de 

TVE.

El mateix any es va vendre la fi nca on es troba el 

monestir a un nou propietari que aparentment només 

la volia per poder desmuntar l’església i vendre les 

pedres. Com a conseqüència de la posada en marxa 

dels treballs es va produir un important moviment 

veïnal que va impedir la demolició del temple i va 

aconseguir la protecció administrativa de les restes. Les 

intervencions de Misión Rescate es van mantenir més 

o menys actives durant bona part de la dècada de 1970 

amb petites campanyes de neteja i excavació.

A partir del començament dels anys vuitanta amb la 

constitució de l’administració de la Generalitat es va 

produir un canvi en l’orientació de la intervenció. En 

aquest sentit, el 1983 s’hi va fer un camp de treball 

d’estiu dirigit per Josep Barjuan i Jaume Fresquet. 

Posteriorment es va incloure Vallsanta dins del 

conveni Generalitat-Diputació del 1984 que preveia 

fer-hi treballs de consolidació 

arquitectònica i d’excavació 

arqueològica. Aquests 

darrers es van dur a 

terme l’any 1986 sota 

la direcció d’Anna 

Oliver. Durant 

aquesta intervenció 

es va treballar 

fonamentalment 

a la banda 

meridional de 

l’església i es van 

excavar tres de 

les capelles de la 

Per a més informació: 

Museu de Guimerà “La Cort del 
Batlle”

Plaça Major, s/n
25341 Guimerà

museu@guimera.info
www.guimera.info

Associació guimerà.info
25341 Guimerà
Tel. 973303213

www.guimera.cat

Editat amb la col·laboració de 
textos i imatges facilitats per 

l’Associació guimerà.info

VALLSANTA

Clau de Volta de l’Agnus Dei
procedent de l’església 

gòtica de Santa Maria de 
Vallsanta.

Realitzada sobre pedra 
conserva una bona part de 
la seva policromia original.

A la pàgina següent:
Capelles de l’absis i creuer 

de l’església gòtica de Santa 
Maria de Vallsanta.
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de les estructures que s’hi van localitzar. Així, es van 

trobar les traces d’una sèrie de construccions que 

caldria relacionar directament amb les dependències 

conventuals de Vallsanta: sala capitular, celler, etc. 

L’actuació es va centrar en la delimitació de tots 

aquests espais i en tota una sèrie de sondeigs per tal de 

determinar la potència estratigràfi ca en cadascun dels 

sectors.

L’any 2010 es va endegar una nova campanya 

d’excavació arqueològica en la qual es van continuar 

els treballs de delimitació de les estructures de l’antic 

convent i es va completar l’excavació de dos espais dins 

del conjunt monacal. En primer lloc, la sala capitular 

en la qual es van identifi car un total de set làpides 

sepulcrals corresponents a sengles abadesses i priores del 

monestir.

L’octubre del 2011, l’equip del programa de TV3 

“Sota terra” -dirigit per Eudald Carbonell, amb la 

col·laboració de Josep M. Vila- hi va fer diverses 

excavacions i investigacions. Els resultats van ser les 

descobertes de les restes de la sotspriora Blanca de 

Montagut i del claustre fi nançat per Jaume I l’any 1272, 

el qual havia romàs enterrat fi ns a les excavacions de 

l’equip de “Sota terra”.

Les actuacions arqueològiques a Vallsanta han continuat 

el 2012 aportant noves dades sobre les edifi cacions 

conventuals. Caldrà esperar al fi nal dels treballs per 

aclarir les incògnites que encara ens amaga el monestir 

de Santa Maria de Vallsanta.

Per fer-se una idea de la importància de 

Vallsanta cal anar al museu La Cort del 

Batlle al recinte medieval de Guimerà. 

Actualment el monestir, tot i que es pot 

veure des de la mateixa carretera d’accés a 

Guimerà, no és visitable.

Els principals projectes per a Vallsanta són:

Fer un pla estratègic per fer-lo visitable: 

tancant tot el recinte, condicionant 

l’entrada i facilitant un espai d’aparcament.

Completant les excavacions de tots 

els espais de la planta i els treballs de 

planimetria.

Fer un estudi de consolidació i restauració 

de la portalada romànica.

Continuar amb els treballs de recerca, com 

ara estudiar el document procedent de la 

col·legiata de Tamarit de Llitera de 1211; la 

ubicació de la Creu de terme de Vallsanta; 

i dades sobre el retaule de l’església, encara 

desconegut.

Després de quaranta anys de fer parlar 

i escoltar les pedres centenàries, resten 

interrogants històrics i artístics que ens 

mostren la seva realitat monàstica. L’odissea 

de Vallsanta continua. ■

Novetats a la història de Vallsanta

Segons Mossèn Sanç Capdevila la construcció 

del monestir de Vallsanta es va iniciar el 

1235 i s’ha vinculat amb el desmembrament 

del primitiu convent de Santa Maria de la 

Bovera, fundat el 1190 per Pere de Tàrrega 

sota la infl uència de Santa Maria de Vallbona. 

La fundació de Santa Maria de Vallsanta és 

confi rmada per un document de 1237 a través 

del qual el papa Gregori IX envia un rescripte 

a l’abat de Citeaux perquè siguin enviades, 

al monestir recentment fundat, algunes 

monges de la Bovera que hi implantin l’orde 

cistercenc.

Darrerament, a l’arxiu de la Col·legiata 

de Tamarit de Llitera, s’ha localitzat una 

escriptura datada del 1211 on es fa referència 

al monestir. Això ens faria pensar que en 

origen el monestir de Vallsanta estava ocupat 

per algun tipus de comunitat no cistercenca 

i que el que es demana a les monges de 

la Bovera el 1237 és que introdueixin la 

disciplina de l’orde de sant Bernat en una 

comunitat preexistent. En aquest cas 

hauríem de pensar que Vallsanta s’hauria 

pogut fundar més o menys en paral·lel a la 

Bovera en algun moment de fi nals del segle 

XII, segurament per iniciativa del senyor de 

Guimerà que els va cedir una quadra dins la 

seva baronia.

Sigui com sigui el que és segur és que la 

comunitat, a mitjans del segle XIII ja estava 

plenament consolidada en el marc de l’orde 

Manifest de Vallsanta, 

publicat l’any 1998 a la 

premsa, dintre i fora de 

Catalunya, continuaven 

les reivindicacions de la 

comunitat de Guimerà.

No va ser fi ns al 2008 que es 

van reprendre els treballs amb 

l’inici d’una nova campanya d’excavació, 

promoguda pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 

la Generalitat de Catalunya, i executada per l’empresa 

Arqueociència, sota la direcció de l’arqueòleg Josep 

Maria Vila i Carabasa. Aquesta excavació va permetre 

eliminar tota la runa que reblia l’interior de l’església 

i recuperar aquest espai en les seves dimensions i 

organització originals. D’altra banda, també es va 

excavar tot l’entorn septentrional del temple, on es 

van localitzar les restes de l’antic cementiri conventual. 

Finalment, els sondeigs al costat meridional del 

temple van permetre comprovar la conservació de 

traces, sota els camps de conreu, de les parets de les 

antigues estructures del convent, desmuntades en època 

moderna. Aquesta constatació va permetre planifi car un 

programa d’actuacions plurianual per tal de delimitar 

l’estructura completa del conjunt monumental de 

Santa Maria de Vallsanta.

L’any 2009 es va iniciar aquest programa i es va portar 

a terme l’extracció mecànica de la capa vegetal de les 

dues terceres parts de la gran parcel·la situada per sota 

de l’església i es va procedir a la delimitació superfi cial 

Pàgina següent:

Excavació de 1986
Descoberta i trasllat de les làpides 

de l’església.

Excavació de 2008
L’arqueòleg Josep M Vila Carabassa 

a l’interior de l’església. 
Al fons es veu el sarcòfag.

Octubre de 2011
Programa de TV3 “Sota Terra”

Moment en què es recupera una 
gran llosa de la sala capitular.

L’audiència i la popularitat 
del programa Santa Maria de 

Vallsanta: El monestir dels enigmes 
emès per TV3 el 29 de gener de 
2012, ha estat de gran ajuda per 
a la recuperació del monestir de 

Vallsanta. El reportatge a You Tube 
és una gran eina tan didàctica com 

de promoció.

Ho podeu veure a: 
http://www.tv3.cat/sotaterra/

jaciments/vallsanta

http://www.tv3.cat/
videos/3907690/Santa-Maria-de-

Vallsanta-El-monestir-dels-enigmes

cistercenc. El 1245 el papa Innocenci IV 

publica una butlla en la qual posa sota la 

seva protecció el monestir de Vallsanta. 

L’any següent trobem la comunitat en 

ple, comandada per l’abadessa Agnès 

de Guimerà i formada per 22 monges. 

Sembla clar que en aquest moment 

Vallsanta ja es troba plenament 

consolidat i que, per tant, ja hi devia 

haver unes edifi cacions monàstiques 

més o menys conformades. Un any més 

tard va acollir les monges procedents 

del tancament de la Bovera.

Les actuals restes de Vallsanta 

corresponen al segon temple del monestir, 

d’estil gòtic, construït entre 1345 i 1350 

gràcies a les famílies nobles de la comarca, 

com els Llorac, els Guimerà, els Alemany, els 

Boixadors i els Josa.

Un inventari de 1436 ens documenta 

l’església, la cuina, el porxo, una sala, i pujant 

una escala major, la cambra major i una 

recambra. També es citen el rebost, el pati 

del forn, el pastador, el celler i el galliner. 

No s’esmenten ni el dormitori comú, ni les 

cases particulars de les religioses, ni tampoc 

el claustre amb les seves dependències, com 

el capítol tot i que sabem, per testimonis 

posteriors, que hi van existir.

El visitador general del Cister, Claude de 

Bronseval, arribà a Vallsanta el 9 d’abril de 

1532. Li sortiren a l’encontre l’abadessa i set 

monges més. La misèria resta palesa quan 

el visitador i els seus acompanyants no es 

poden quedar a l’hostatgeria del monestir, 

i han de cercar allotjament a la vila de 

Guimerà.

El 1589 la comunitat es reduïa a tres 

religioses, sense abadessa. Fra Francesc 

Oliver de Boteller, abat de Poblet, en qualitat 

de visitador general de l’orde del Cister va 

ordenar l’extinció i tancament de Vallsanta, 

i el trasllat de les monges al monestir del 

Pedregal, prop de Tàrrega. Les propietats 

del monestir foren venudes a Bernat de 

Guimerà.

La Bovera (Guimerà)

VALLSANTA

Excavació de 1986
Es descobriren la majoria de les 

peces escultòriques que avui 
s’exposen al museu de Guimerà, 

la Cort del Batlle.

Clau de volta del guerrer a cavall, 
procedent de l’església gòtica de 

Santa Maria de Vallsanta.
Realitzada sobre pedra s’hi veu la 
càrrega en forma de cérvol de la 

família Boixadors.

Excavació de 2011
Gairebé es coneix tot el 
perímetre i les possibles 

edifi cacions de tot el monestir 
femení.
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Les estructures conservades de l’antic monestir 

cistercenc de Santa Maria de Vallsanta ocupen uns 

5.300 m2 en els quals antigament se situaven les 

dependències conventuals.

L’estructura més fàcilment identifi cable i la més ben 

conservada, és l’església, situada a la cantonada nord-

oest, just a tocar del talús de la muntanya. Tot i que 

el seu estat d’enrunament és considerable, l’església 

de Vallsanta encara conserva prou elements com per 

poder determinar quina era la seva estructura original. 

Es tracta d’un temple d’una sola nau, capçat a llevant 

per un absis poligonal amb cinc capelles quadrades 

buidades dins el mur i cobertes amb volta de creueria. 

La il·luminació d’aquestes capelles es feia mitjançant 

uns òculs de pedra situats a la part alta dels seus murs 

exteriors. L’estructura de l’edifi ci presenta tres trams 

ben diferenciats: la capçalera, que és la part més ben 

conservada de l’edifi ci; un primer tram de nau amb 

volta de creueria en la qual es van obrir unes capelles 

laterals; i un tercer tram on es troben les dues portes 

d’accés al temple. A la banda nord, una porta de 

factura romànica, amb arc de mig punt i grans dovelles 

emmarcades amb un guardapols, que comunicava 

amb l’exterior del monestir; i a la banda sud, la porta 

que comunicava amb el monestir, avui completament 

destruïda.

Vallsanta. Descripció del monestir

La zona conventual se situa al sud i a l’oest de 

l’església en una gran ala amb un corredor paral·lel 

que devia donar accés a les diferents dependències. 

A l’extrem nord d’aquesta ala, immediatament al 

costat de l’església, es localitza la sala capitular. Una 

estança quadrangular amb uns graons perimetrals 

en el paviment del qual s’han identifi cat una sèrie de 

làpides sepulcrals. S’hi accedia per una porta situada 

a la cantonada nord-oest, just a tocar de l’entrada a 

l’església.

Al sud de la sala capitular es documenten dues 

estances rectangulars de funció indeterminada. A 

continuació es localitza una gran sala rectangular 

en la qual es documenten fi ns a tres arrencaments 

d’arcs de diafragma, tot i que no es pot descartar que 

originalment n’hi hagués algun més. Al centre de la sala 

es va localitzar un cup de vi de pedra, de planta circular. 

La presència d’aquest element fa pensar que, almenys 

en la darrera fase de funcionament del convent, aquest 

espai havia estat utilitzat com a celler.

A l’oest del corredor de l’ala principal no s’han detectat 

de moment estructures, almenys en la zona central, 

que podria conformar el pati al voltant del qual la 

documentació escrita indica que hi havia les cases que 

servien de residència individual per a les monges de la 

comunitat. Aquest espai podria estar ocupant, almenys 

parcialment, la zona que correspondria al pati del 

claustre del monestir. ■

Identifi cació de tombes:

Abadessa de la família Alemany 

Abadessa de la família Guimerà

Abadessa de la família Alemany

Priora de la família Boixadors

Abadessa de la família Josa

Abadessa de la família Alemany

Priora de la família Oluja

Tomba d’una abadessa o priora de la família Guimerà

Tomba d’una monja de la família Boixadors

Tomba d’una monja de la família Guimerà

Possible tomba de la sotspriora Blanca de Montagut

Necròpoli

Aquestes son les famílies 
a les quals corresponen 
les làpides. L’adscripció 

ha de ser necessàriament 
molt genèrica ja que en 
la majoria dels casos hi 
ha més d’una persona 

enterrada a cada 
tomba que tot i que 

probablement siguin de 
la mateixa família no han 
de tenir necessàriament 

el càrrec que apareix 
referenciat a la làpida.
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UNA NOVA PEÇA 
EXCEPCIONAL A LA CORT DEL 

BATLLE DE GUIMERÀ

Es tracta d’una talla romànica 
(segle XII), de 70 cm d’alçada, 

amb restes de la policromia 
original. La família Farré-

Barberà (Cal Mitger) ha fet 
donació d’aquesta peça al fons 

patrimonial de Guimerà. Tant 
per la seva artesania com per la 
policromia és considerada una 

peça d’un alt valor artístic.
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