Petjades
del Cister

TÀRREGA
La capital de la comarca
ofereix molts atractius
al visitant.

JOAN BELLMUNT I FIGUERAS

L’Urgell és una comarca plural. Des de la ubèrrima i verdejant plana, que rega el canal, a les
crestes del Tallat i els contraforts de la serra de Montclar i les valls del Sió, de l’Ondara i del
Corb es configura un espaiós amfiteatre natural, on floreixen arreu monuments i petjades
cistercenques, ben guardades i documentades en aquest estoig històric i espiritual que
configura la comarca.

Tàrrega, punt de partida, ostenta la capitalitat comarcana.
Aquesta població que ja existia en l’època romana,
comença a ésser una població d’importància a l’Edat
Mitjana. Per la seva situació privilegiada, es veié implicada
en alguns fets històrics molt importants per a Catalunya.

Un cop ens hem situat a la comarca donant un cop
d’ull a la noble capital targarina, cal fer via vers un
dels indrets on, l’orde del Cister, ha deixat profunda
petjada i que forma part de l’anomenada trilogia
cistercenca: Vallbona de les Monges.

Tàrrega ha destacat, també, en el seu esperit definit
i sensible en el món de la cultura; és més, n’ha estat
capdavantera en moltes dimensions. Un fet que
arrenca de lluny.

Per arribar-hi passarem a frec de la població de Verdú.
Cal que hi fem una aturada. La gent de molts llocs
en sentir el nom ja identifica, en la seva ment, la
població amb els cantirers, una activitat molt arrelada
a la vila i que ha donat fama al lloc. Ja de lluny, i
més quan ens hi acostem, podem admirar la torre
de forma cilíndrica, de 25 m d’alçada, del segle XII,
que senyoreja al costat de la torre del campanar. Un
fet significatiu del lloc és que aquí va néixer sant
Pere Claver. La població és única, i cal resseguir-la
pausadament. Cal visitar l’església (meravellosa), els
carrers, amb cases senyorials i portals adovellats, la
plaça, la casa nadiua de sant Pere Claver, el (recent)
museu del joguet... tot, tot, configura una població
d’obligada visita.

La ciutat, tot i el seu creixement, conserva un gran
ventall de monuments nobles de l’ahir. Indrets i edificis
dignes de ser visitats. Sense ser exhaustius mencionem:
el santuari de Sant Eloi; la creu de terme gòtica, a la
plaça Major; la Casa de la Ciutat o Paeria (1674) amb
el bell escut de Tàrrega a la façana; l’església i la plaça
porxada de Sant Antoni; l’església de Santa Maria de
l’Alba; el Palau dels Marquesos de la Floresta; l’antic
hospital; la Casa Sobies, i molts altres indrets que fan
de la capital de l’Urgell una ciutat única.
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VERDÚ
De visita obligada són
l’església i el recent
Museu de Joguets i
Autòmats.
La seva ceràmica negra
és coneguda arreu.
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Des d’aquí el viatger
ja emprèn el camí vers
la població que guarda
amorosament el cenobi
femení cistercenc de les
terres lleidatanes.

per a pregar són elements que trenquen la pau que ho
abraça tot i tothom.

Tant si hi arribeu en temps
de primavera, estiu, tardor
o hivern, quan prendreu el
revolt darrer de la carretera
se us oferirà als vostres ulls,
allí arrecerat i abraçat amb
la grisenca terra, el petit i
bonic poble de Vallbona de
les Monges.

El monestir de Santa Maria de Vallbona té els seus
orígens en unes agrupacions mixtes d’ermitans que
vivien sota el guiatge espiritual de Ramon de Vallbona.
Les notícies més antigues d’aquest període es remunten
a l’any 1153. El 1157 ja existeix l’església monacal de
Santa Maria, on s’observa vida comunitària seguint la
regla de sant Benet i incorporant-se a l’orde del Cister.

El primer impacte als ulls
us l’oferirà el monestir. El
so nítid de la campana es
deixa sentir, i com un ocell en llibertat sembla que
puja cel amunt, fins a abraçar-se i difuminar-se en un
cel blau, intens, pictòric diria jo, que és capaç per si
sol d’emplenar i embriagar de pau qualsevol esperit
sensible que arribi fins aquí. Les monges s’afegeixen
a la joia d’aquest repic, i el seu cant solca l’aire del
capvespre i del matí. A Vallbona tot agafa una nova
dimensió, desconeguda quasi, que fa d’aquest lloc un
racó de pau per als esperits assedegats. Només el frec
de l’hàbit de les monges al terra i les petjades adreçantse per les lloses de pedra del claustre vers l’església
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El cenobi femení de Vallbona forma, amb Poblet
i Santes Creus, la trilogia dels grans monestirs
cistercencs.

Quan ens acostem a Verdú, podem admirar
la torre de forma cilíndrica, de 25 metres
d’alçada, del segle XII, que senyoreja al costat
de la torre del campanar.

Un del trets més importants
del monestir és que podem
fer-hi estada mercès a la seva
cuidada hostatgeria.

El municipi de Vallbona de les Monges és el cas
típic del poble que neix a redós d’un monestir, com
a conseqüència del concili de Trento (1545-1563)
i del decret que en sorgí, anomenat “Decretum de
regularibus et monialibus”, i que no permetia que
els cenobis femenins estiguessin ubicats en indrets
solitaris. Fou per aquest motiu que la comunitat de
monges va convidar els veïns de Montesquiu -que fou

CULTURA I PAISATGE

43

MONESTIR DE SANTA
MARIA DE VALLBONA
L’hostatgeria, l’església,
la imatge de Santa Maria
de Vallbona o el claustre
romànic, tot transmet
acolliment i pau.

abandonat-, perquè vinguessin a fundar un municipi al
costat de la clausura monàstica, i per aquest motiu els
va donar les millors terres i habitatges en dependències
del monestir. Fou d’aquesta manera que va néixer el
poble de Vallbona, que per això es denomina de “les
Monges”. El primer ajuntament es va constituir el
1573.
Vallbona de les Monges, amb la seva portalada
romànica de l’església del convent, on destaca el
relleu de Santa Maria; amb les seves arcades ogivals en
alguns carrers de la població; amb la Mare de Déu del
Claustre; amb la visió del cimbori de l’església, en el
qual es nota el pas del romànic al gòtic; amb el claustre
del monestir on es troben elements romànics i gòtics, i
amb una comunitat de religioses, s’ha convertit en un
lloc de silenci, de pau, únic a les terres lleidatanes.
Però en aquest camí de “petjades del Cister” hem de
fer obligada visita a Guimerà. No hi ha cap mena de
dubte que Guimerà és un dels pobles que més bellesa
ofereix als vianants que arriben fins aquí i, per aquest
motiu, pel conjunt que atresora de portals, muralles,
finestrals artístics, carrers amb belles arcades i tota
l’estructura en si (a més de la seva famosa “torre”, que
s’ha anat restaurant i recuperant), fou declarat conjunt
històricoartístic, el 20 de juny de 1975.
El santuari de la Bovera (petjada cistercenca) està
ubicat en el cim d’un turó a 590 m d’altitud, des d’on
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GUIMERÀ
Declarat conjunt
històricoartístic el
1975, hi trobem peces
singulars com el santuari
de la Bovera.

es divisa una panoràmica excepcional. L’actual façana
del santuari ens mostra la reforma que s’hi féu amb les
obres del segle XVIII, i és a l’interior que hi trobem
l’antic claustre romànic del cenobi cistercenc del segle
XII. Hom aprecia dos edificis diferenciats; l’edifici que
mirant de front veiem a la dreta és el santuari, mentre
que el que ens queda a l’esquerra és la casa de l’ermità.

a residir a Vallsanta, un monestir, ara en ruïnes, al peu
de la Bovera, tocant al riu, on encara es pot contemplar
la bellesa i grandiositat de la seva construcció, la qual
conserva bells finestrals gòtics que permeten divisar un
cel intensament blau, potser com a símbol i esperança
de que un dia aquest conjunt podrà ser restaurat i
recuperat. És el blau de l’esperança.

Entre l’obra arquitectònica a l’interior del recinte
destaca una sèrie d’arcades romàniques sostingudes per
columnes amb capitells, que porten gravats els escuts
de la família Alemany, senyors de Guimerà, i la creu de
sant Benet pròpia del Cister.

Cal destacar, com a obra valuosa del santuari de la
Bovera, un retaule representant temes marians, obra
de Francesc Oliveres (1481), compost de nou taules
pintades i que es conserva al museu diocesà de Vic;
com també un retaule de la parròquia de Guimerà
pintat per Ramon de Mur (s. XV), conegut com el
mestre de Guimerà, també dipositat al mateix museu.

A les primeries del segle XIII, hi havia,
a la Bovera, una comunitat de
monges cistercenques que depenia
del monestir de Vallbona.
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Un document datat el 1215 revela que, l’any 1195,
ja existia el santuari de la Bovera i que havia estat
fundat pel cavaller Pere de Tàrrega, i que una filla seva,
anomenada Eliardis, n’era abadessa el 1215.

De Guimerà retornarem a la capital urgellenca, no
endebades, ja que a mig camí del Talladell a Tàrrega hi
ha el santuari del Pedregal, avui totalment restaurat per
part del Consell Comarcal de l’Urgell (l’acte inaugural
de la rehabilitació va tenir lloc el dia 16 de novembre
de 1991). Antigament hi hagué l’antiga abadia
cistercenca de Santa Maria del Pedregal, fundada pels
volts de l’any 1176 per la família dels Anglesola, on
arribà una comunitat de tretze monges de Vallbona per
residir-hi i fer-hi vida religiosa.

A les primeries del segle XIII, hi havia, doncs, a la
Bovera, una comunitat de monges cistercenques que
depenia del monestir de Vallbona i que en virtut del
rescripte de Gregori IX de 7 de març del 1237 passaren

Durant el segle XIII va haver-hi nombroses donacions, la
qual cosa va permetre el seu creixement i la construcció
d’un alberg, annex al monestir, amb la finalitat
d’hostatjar els pelegrins, caminants i visitants que
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arribessin fins aquí. A pesar de les propietats i béns (va
rebre nombrosos privilegis de la casa reial i dels Cardona,
entre altres), la comunitat mai no va ser gaire nombrosa.
El segle XIII fou el de la seva màxima esplendor.

una constant, fins al punt que l’any 1761 es van posar
a subhasta les seves pedres. Per acabar-ho d’adobar el
1874, la rubinada de santa Tecla s’endugué les quatre
pedres que hi quedaven en peu.

L’any 1604, després d’una llarga decadència d’un
segle, l’abat del Cister va ordenar que es fusionessin
les cases del Pedregal i de Sant Hilari de Lleida. Ja
anteriorment, l’any 1589, el Pedregal havia acollit la
comunitat de Vallsanta de Guimerà. Ara les monges
emprendrien el camí de Lleida. El cert és que la marxa
de les monges del Pedregal no deixà indiferents els
targarins ni les seves autoritats. Van intentar deturar
aquella marxa. Fins van oferir-los l’alternativa que les
monges es traslladessin a viure a l’interior de la vila
targarina, ja que així no haurien de marxar i estarien
segures. Els van oferir un espai al carrer de Santa Anna,
però no van poder deturar la marxa de les monges
cap a Lleida. Lloc que, per cert, sabem que s’hi van
sentir desplaçades i incòmodes, d’aquí que l’any 1605
escrivissin als paers de Tàrrega demanant-los llur
protecció per tornar al Pedregal. No van tornar...

Avui, el santuari-ermita s’aixeca molt a prop d’aquell
lloc, construïda l’any 1875, reutilitzant, amb força cura
i bon gust, elements arquitectònics de l’antic monestir
cistercenc. A la portalada criden l’atenció del visitant
les armes dels casals de Barcelona, Cardona i Anglesola,
les cases que foren generoses amb el monestir.

A poc a poc s’anà malmetent aquell monestir. A les
acaballes del segle XVIII encara conservava dempeus
una part molt notable de la seva estructura. L’espoli fou

Segurament, les “petjades del Cister” es gravaran en el
teu cor i, un dia no llunyà, tornaràs per a resseguir-les i
omplir-te de serena pau sota aquest cel blau de l’Urgell...

A l’interior una imatge de pedra arenisca del país d’1’80
m d’alçada, d’estil gòtic (segle XIV; algú diu que de finals
del XIII), feta d’una sola peça amb l’infant assegut al seu
braç, dibuixant un dolç somriure, espera, pacientment,
que algun vianant que passi pel camí es deturi.
Vianant, si passes a tocar de l’ermita, detura’t un
moment i visita la solitària imatge de la Mare de
Déu (anomenada també de la Llet). Els teus llavis en
donaran gràcies!

D’AGRAMUNT A BELLVER D’OSSÓ

L’URGELL

ALTRES RUTES PER DESCOBRIR

El castell de Montclar, castell peculiar del segle XI que va ser
declarat monument historicoartístic de caràcter nacional l’any
1979. S’hi poden realitzar visites guiades.

SI BÉ LES PEDRES ENS PARLEN
DEL PASSAT D’AGRAMUNT, LA
DOLÇOR QUE ES RESPIRA EN
L’AIRE D’AQUESTA VILA PALPA EL
PRESENT, PERQUÈ AGRAMUNT ÉS
SOBRADAMENT CONEGUDA PER
L’EXCEL·LÈNCIA DELS SEUS TORRONS
ARTESANALS I PER LA XOCOLATA A
LA PEDRA.

Castellnou d’Ossó refugia en la part més alta les restes d’una
torre romana circular de grans dimensions del segle II aC i de gran
rellevància. El visitant no pot deixar d’acostar-se a visitar l’església
romànica de Sant Pere.
Montfalcó d’Agramunt, petit nucli carregat d’història que ens obre
les portes de l’església de Sant Miquel. Avui dia, encara podem
veure restes del castell senyorial, que es troben davant de l’església.
A 2 km d’Ossó, trobem Bellver d’Ossó, un petit poblet en el qual
podem admirar la seva església romànica de Sant Pere i la creu de
terme gòtica.

MONTFALCÓ D’OSSÓ

MONTFALCÓ D’AGRAMUNT
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L’ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANTA
MARIA D’AGRAMUNT (SEGLE
XIII), AMB UNA IMPRESSIONANT
PORTALADA, FOU DECLARADA
MONUMENT HISTORICOARTÍSTIC
NACIONAL L’ANY 1931.

CASTELL DE MONTCLAR

L’URGELL

ALTRES RUTES PER DESCOBRIR

ALTRES RUTES PER DESCOBRIR

L’URGELL
DE BELLPUIG A CASTELLSERÀ

DE TÀRREGA AL TALLAT
Amb una convençuda vocació comercial
i de serveis, Tàrrega acull la capitalitat de
la comarca de l’Urgell. El pas dels anys ha
deixat un reguitzell d’edificis notables i
monuments d’interès a la vila, que a finals
del segle XIX obtingué el títol de ciutat.
No podem obviar l’església parroquial
de Sta. Maria de l’Alba, d’estil neoclàssic,
en la qual destaca el campanar, el palau
dels Marquesos de la Floresta, les cases
modernistes, el Parc de Sant Eloi, els
carrers del nucli històric i el Museu
Comarcal. Tàrrega adquireix una atmosfera
particular durant la celebració de la fira
de teatre al carrer, un esdeveniment
internacional amb un prestigi consolidat
que serveix de plataforma de promoció
al món teatral. La barreja de fira, festa i
espectacle atrau visitants d’arreu d’europa.

A Bellpuig, si ens acostem a l’església de
Sant Nicolau, podrem descobrir el magnífic
mausoleu de Ramon Folc de Cardona, declarat
monument historicoartístic l’any 1925.

EL CASTELL DE
CIUTADILLA, ORIGINARI
DEL SEGLE XI I
TRANSFORMAT EN CASAL
RENAIXENTISTA EL SEGLE
XV, DESTACA PER L’ESVELTA
I ALTA TORRE DES D’ON ES
VEU UNA VISTA PRECIOSA.
VISITEU L’ESGLÉSIA DE ST.
MIQUEL I, ALS AFORES,
L’ERMITA DE SANT ROC.

El convent de Sant Bartomeu de Bellpuig és
una joia d’estil gòtic florit i renaixentista. Fou
fundat el 1507 per Ramon Folc de Cardona,
baró de Bellpuig i virrei de Sicília. Visitable.
Anglesola és una vila agrícola que ret
homenatge al passat a través de la festa dels
Tres Tombs, que és una de les més importants
de Catalunya.
Passegeu pel bonic carrer Major i aneu a
l’església de Sant Pau de Narbona per veure el
magnífic retaule de Santa Anna. També es pot
visitar el Museu del Carro i la casa pairal de cal
Gassol
Hom pot gaudir d’una meravella d’estil
romànic si s’acosta a l’església de la Guàrdia,
que ha estat declarada monument de bé
d’interès cultural. Un cop a la vila, no us podeu
perdre la torre de guaita.

Maldà és una població que està dominada
per les restes del castell i per l’església
romànica de Sant Pere, segle XII. Al parc
de la font Vella hi ha un espai habilitat per
fer-hi pícnics.
Belianes és un dels pobles més bonics.
Visiteu l’Ajuntament, del segle XVI, el casal
renaixentista de cal Roc (reproduït al poble
espanyol de Barcelona), l’Ecomuseu, el
molí d’oli Maurici Massot, les originals
piscines i els racons entranyables de tota
la vila.
L’actual Santuari del Tallat fou fundat
el 1354 per un grup de devots de la
parròquia de Rocallaura. Fou priorat de
Poblet. La preciosa imatge de la Mare de
Déu del Tallat, d’alabastre i amb les cares
de Maria i del Nen Jesús de color negre,
es troba en un cambril a l’església de Sant
Llorenç, a Rocallaura. El lloc constitueix un
impressionant mirador de la zona.

Lluís Companys, president de la Generalitat de
Catalunya afusellat el 1939, era fill d’El Tarròs.
Un monument esculpit en pedra, on mai hi
falten flors, testimonia la figura del seu insigne
fill i honora l’home que va donar la seva vida
per Catalunya.

CASTELL DE BELIANES

A La Fuliola cada estiu se celebren les festes
del segar i del batre a la manera tradicional.
Podeu visitar la plaça del Portal, la Vila Closa,
l’església de Santa Llúcia i les cases pairals.

SANTUARI DEL TALLAT

BELLPUIG
ANGLESOLA

La visita a Castellserà ens conduirà a diversos
racons de la vila, com el casal pairal de cal
Tarragona s. XVII, l’església parroquial de Sta.
Magdalena, l’edifici de la Panera, declarat
monument de bé d’interès cultural i, als afores
del poble, el santuari de sant Sebastià, patró
de la localitat.

MAUSOLEU DELS CARDONA, BELLPUIG

CASTELL DE MALDÀ

LA VALL DEL RIU CORB A NALEC
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