
La Casa del Tallat representa probablement un dels edificis, tot i les seves dimensions 
reduïdes, més bells arquitectònicament de la comarca de l’Urgell. Bastit al darrer quart del 
segle XV per refer i substituir una esglesiola aixecada pels feligresos de Rocallaura  l’any 
1354, promocionat pel senyor de Solivella Ramon Berenguer de Llorac, el qual obtingué 
el suport de la monarquia catalana -que hi destinava cada any una quantitat important de 
diners-, esdevingué una de les joies més destacables d’aquesta part de la Catalunya Nova.
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El monestir de Poblet, que n'assumí la gestió a partir 
de 1509, aconseguí plasmar la seva presència en el 
territori i al llarg dels 313 anys que l'administrà, 
constituint-hi un priorat, el mantingué i l'embellí 
amb les obres dels millors artistes de cada època. 
La supressió dels ordes religiosos durant el Trienni 
Liberal (1820-1823), que implicà la dispersió 
de la comunitat pobletana, i sobretot els decrets 
de desamortització de Mendizàbal de 1835, 
representaren un cop de mort per al santuari que, 
venuda la Casa, amb la hisenda adjunta, el 1822 pel 
govern espanyol en subhasta pública, anà a parar a 
mans de particulars, els quals, desconeixedors del 
valor patrimonial del complex, a començament del 
segle XX vengueren els seus elements escultòrics a 
persones alienes del territori, però bons coneixedors 
del seu valor artístic, els quals els confiaren als seus 
arquitectes, sobretot Lluís Domènech i Muntaner i 
Miquel Utrillo, perquè els utilitzessin en els edificis 
que havien de construir, el primer a la casa forta 
de Santa Florentina, a Canet de Mar, i el segon al 
Palau Maricel que estava bastint a Sitges per ordres 
del nord-americà Charles Deering. L’extracció 
d'aquests elements de l'edifici original deixà la Casa 
del Tallat en la seva major part desballestada, òrfena 

dels seus elements escultòrics més rellevants, amb 
les llindes i brancals de les finestres desapareguts, 
amb la seva bellíssima galeria gòtica eliminada, l'arc 
de triomf de l'entrada al pati interior, que portava 
els senyals dels Reis Catòlics, esborrat, i la nova 
església bastida a començament del segle XIX sense 
teulada i absolutament ensulsiada. Tot això provocà 
que moltes parets -la major part de les quals fetes 
amb pedres picades i escairades-,sense els suports 
estructurals necessaris, es desplomessin i anessin a 
augmentar l'enorme munt de pedres que ocupava 
arreu l'espai del complex. La Casa del Tallat no havia 
arribat a esdevenir ni una resta romàntica, ben al 
contrari, al llarg de poc més de mig segle passà a ser 
un enorme pedregar on hi feien niu les alimanyes i hi 
creixien els arbusts, els esbarzers i els arbres propis del 
lloc. El seu pati interior, desfigurat pel gran forat que 
representava la seva cisterna bastida al seu bell mig, 
no permetia observar ni fer-se una mínima idea del 
que havia estat, mancat a més, per l'elegant galeria 
gòtica que li fou sostreta. El 1975, sota l’aixopluc 
dels "Amics del Tallat", mossèn Francesc Benet inicià 
el desbrossament i la consolidació del que restava de 
l'edifici, tasca que ha dut a terme al llarg de 38 anys, 
pràcticament fins a la seva mort l'any 2013. Avui, 
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el vell complex residencial i devocional del Tallat, 
de propietat de l'arquebisbat de Tarragona, ofereix 
una visió absolutament diferent d'ara fa quaranta-
quatre anys, quan es varen començar els treballs 
de revalorització del lloc, capaç d'oferir les dues 
funcions principals: espai de devoció dels fidels de les 
comarques veïnes i atalaia des d'on es pot contemplar 
els indrets que s'estenen als seus peus, des de la 
Mediterrània als Pirineus.

ELS PRECEDENTS: UN LLOC DE VIGILÀNCIA 
ANDALUSÍ I DE DEFENSA DE LA FRONTERA 
OCCIDENTAL DEL COMTAT DE BARCELONA 

El Tallat, abans d'esdevenir un priorat de Poblet, 
tingué altres i diverses utilitzacions, algunes de 
les quals, concretament les primeres, tot i que 
la seva situació ens les suggereixen, no les tenim 
documentades arqueològicament.

El seu emplaçament, visible des de molts i diversos 
punts de la contrada, suggereix que en èpoques 
prehistòriques i especialment durant el període 
ibèric, esdevingué un centre religiós, on acudien 
els habitants de la contrada a oferir sacrificis als 
seus déus. El fet que al llarg dels segles es bastissin 
al cim del Tallat diverses construccions que exigien 
l'arrasament del terreny no ha permès que s'hagin 
trobat restes de cap cultura anterior. 

El que sí que es pot afirmar, no en base a les restes 
arqueològiques sinó a la toponímia, és que la paraula 
Tallat, diversament del que opinen alguns autors 
que la fan derivar d'accidents geogràfics, prové de 
l'àrab, que significa, segons afirma Pere Balanyà, 
"les talaies", és a dir, "lloc on els sarraïns van aplicar 
a una carena de muntanyes, on les comunicacions 
es feien mitjançant una línia de torres de guaita 
unides entre si a través de senyals òptics com ara foc, 
llum, reflexió dels raigs solars, etc.". La seva funció, 
doncs, en el període que la zona estigué sota domini 
musulmà, des del segle VIII fins al segle XI, estigué 
relacionada amb la seguretat militar de la rodalia, 
especialment la Conca de Barberà. No endebades, en 
els documents cristians dels segles XI i XII el nom 
del Tallat apareix acompanyat amb el determinatiu 
de "Barberà", com ara Talad de Barbarà, Castrum 
Taiad de Barbarà, in serra de Talad de Barbara, ad 
ipsum Taiatum de Barbarano. 

Durant el període de reconquesta comtal, el cim 
del Tallat continuà exercint la seva funció militar 
i estratègica, ja que fou una avançada de cara a 
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l'ocupació de la Conca de Barberà, que després d'un 
primer intent frustrat de final del segle XI, reeixiria a 
mitjan segle XII, poc abans de les conquestes feudals 
de Tortosa el 1148 i Lleida el 1149. Conquerida, 
doncs, la comarca a mitjan del dit segle, el Tallat 
continuà desenvolupant una funció militar, primer 
de castell per vigilar els moviments dels enemics 
procedents de Siurana o Lleida, i després com 
a torre que havia de garantir la seguretat dels 
primers colonitzadors de les terres d'aquella rodalia, 
juntament amb altres castells que s'anaren bastint a 
la contrada. A final del segle XII, el que havia estat 
un castrum ja només serà conegut en les fites del 
castell de Montblanquet com a Podium de Talad de 
Barberano (puig del Tallat de Barberà).

EL CANVI RADICAL DE FUNCIÓ DEL TALLAT:
DE MILITAR A RELIGIOSA

Entre els anys 1348 i 1351 
s'esdevingué al Principat 
un dels fenòmens de més 
transcendència social, amb 
importants repercussions 
econòmiques, d'aquest segle: 
fou la Pesta Negra, que segons 
la major part dels autors 
s'emportà en l’àmbit europeu 
una tercera part de la població. 
Aquesta pandèmia fou també 
molt mortífera a Catalunya i 
afectà tots els llocs i totes les 
classes socials.

Algunes poblacions per 
diversos motius pogueren 
esquivar els efectes mortífers 
de la pandèmia, entre les 
quals possiblement Rocallaura, on la pesta no entrà 
i no es va emportar ningú. Tot i que no ho tenim 
documentat, ens ho suggereix l'actitud que al cap de 
tres anys que l'epidèmia hagués assolat Catalunya 
tingueren divuit parroquians d'aquest poble, els quals 
es comprometeren a aixecar una capella dedicada a la 
Mare de Déu a l'extrem meridional del seu terme -on 
antigament hi devia haver hagut el castell o torre del 
Tallat-, en agraïment per haver deslliurat la població 
dels efectes de la pesta. Era el dia 5 de maig de 1354 
quan els esmentats feligresos es comprometeren a 
bastir la capella.

Desconeixem el temps que es trigà a edificar 
l'esglesiola. Sabem, però, que al cap de no massa 
anys ja hi havia fidels que en els seus testaments 

feren deixes a l'esmentada esglesiola i que el 14 de 
juny de 1414 l'arquebisbe Pere Sagarriga, estant de 
visita pastoral a Rocallaura, concedí quaranta dies 
d'indulgència a tots els fidels que en les degudes 
condicions anessin a visitar-la el dia 8 de setembre.

ELS EFECTES DEVASTADORS DE LA GUERRA 
CIVIL CATALANA ENTRE LA "TERRA" I JOAN II 
SENS FE (1462-1472)

La tranquil·litat de l'esglesiola restà trencada per la 
primera guerra civil catalana de 1462-1472, que 
tingué una forta incidència en les comarques veïnes. 
Aquesta contesa afectà de bon principi la zona ja 
que fins que Joan II no ocupà la ciutat de Cervera 
la contrada fou camp d'enfrontament entre l'exèrcit 
del rei i el de la Generalitat. La guerra no respectà 
els béns aliens, ni les collites ni els mateixos edificis 

de culte, que sovint foren 
utilitzats com a magatzems 
o sopluig de la tropa, amb 
els annexos corresponents 
de robatoris d'objectes de 
vàlua, o simplement la seva 
destrucció sistemàtica. En 
dues ocasions les tropes dels 
dos contendents passaren 
molt a prop de l'esglesiola, i és 
molt probable que en alguna 
d'aquestes actuacions militars, 
l'un o l'altre exèrcit, de pas pel 
Tallat, s'entretingués a robar i 
destruir l'esglesiola que havien 
bastit al cim del Tallat els divuit 
parroquians de Rocallaura. 

Potser simplement, les 
inclemències i el temps al cap 

gairebé d'un segle i mig de la seva construcció havien 
afectat la integritat de l'església del Tallat i el seu 
lamentable estat de degradació material no era digne 
d'estotjar la imatge de la patrona.

RAMON BERENGUER DE LLORAC, SENYOR DE 
SOLIVELLA, UN NOBLE DEVOT DE LA MARE DE 
DÉU DEL TALLAT

Els Llorac havien adquirit en el segle XIV el castell 
de Solivella i havien esdevingut per diverses compres 
als monarques catalans senyors del lloc i terme. Amb 
molt bona relació amb la corona catalana, Ramon 
Berenguer formava part del grup de nobles lleials a 
Joan II durant la guerra civil de 1462-1472. Aquest 
noble devia observar des del seu castell l'espectacle 
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que coronava la serra que tancava l'horitzó 
septentrional i per tant al cim del Tallat hi podia 
veure l'esglesiola enderrocada i ensulsiada. La visió 
se li devia presentar cada dia de manera tan viva que 
no parà fins a fer gestions per a canviar-la. Per això va 
demanar al monarca la seva col·laboració per refer el 
petit temple que les "torbacions" de la passada guerra 
civil havien enrunat.

La tradició tallatina, recollida i divulgada pels monjos 
de Poblet, fa més poètic l'interès del Llorac per tirar 
endavant el projecte de rehabilitació de la capella 
de la Mare de Déu. Els annals pobletans recullen 
que cap a 1475 fou trobada per un pastor, -fill de 
Rocallaura, segons algunes versions, i d'altres, fill 
de Blancafort-, que pasturava els ramats de Ramon 
Berenguer de Llorac, el qual havent-se adonat que 
en el fons d'una cova situada al cim del Tallat hi 
apareixien unes llums especials, s'hi atansà i trobà al 
fons una petita imatge de la Mare de Déu. El pastor 
agafà aquell tresor i el ficà al seu sarró per mostrar-lo 
al senyor. Quan en presència de Ramon Berenguer 
de Llorac el pastor obrí el sarró per oferir-li el que 
hi portava constatà que havia desaparegut i que la 
barjola estava buida. Dues vegades més es va repetir 
l'escena, amb la qual cosa el Llorac va entendre que 
la imatge volia romandre al cim del Tallat.

Fou aquest fet prodigiós el que motivà el senyor de 
Solivella a liderar el projecte de restaurar l'esglesiola i 
d'aixecar una església més ampla al cim del Tallat en 
honor de la imatge de la Mare de Déu que s'hi havia 
trobat.

EL PRIVILEGI DE JOAN II DE PODER APLEGAR 
ALMOINES PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE 
L'ESGLÉSIA DEL TALLAT 
(16 D'OCTUBRE DE 1475)

No li devia ser gens difícil al Llorac, atès el seu suport 
a la causa regalista durant la passada guerra civil, 
aconseguir la col·laboració de Joan II. La base de la 
seva argumentació radicava en el fet prodigiós de 
la troballa de la imatge i sobretot en la multitud de 
miracles que se li atribuïen i també la necessitat de 
restaurar els edificis religiosos i devocionals que les 
passades "torbacions" havien fet malbé o destruït.

Ramon Berenguer de Llorac sol·licità al monarca 
la seva col·laboració per restaurar l'esglesiola mig 
enderrocada. La resposta de Joan II fou positiva i el 
16 d'octubre de 1475 concedia un privilegi en favor 
del procurador i almoiner del Tallat perquè pogués 
aplegar almoines per tots els seus dominis. 

Joan II, amb el privilegi concedit, no es desentengué 
del futur de l'església ermitana, sinó que ell mateix hi 
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Mènsules de la porta 
de la biblioteca, al pati 

del Palau Maricel de 
Sitges, procedents 

del santuari del Tallat.
Fotografia: Joan Yeguas.

aportà anualment una quantitat important de diners 
destinada a les obres de rehabilitació i reedificació. 

LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESGLÉSIA I CASA 
DEL TALLAT I LA VISITA DELS REIS CATÒLICS 
FERRAN II I ISABEL I

Amb els diners procedents de les aplegues pels 
dominis peninsulars i insulars de la monarquia 
catalana i amb l'aportació anual de la monarquia 
catalana hi hagué els diners suficients per arranjar 
l'antiga església ermitana que feia gairebé un segle 
i mig els feligresos de Rocallaura havien bastit i per 
destinar el sobrant a la construcció d'un complex 
residencial al seu costat, a la banda ponentina, ja en 
territori de Montblanquet. Aquest afegit a l'antic 
temple, atès el suport econòmic existent, es feu 
amb la dignitat i rellevància que cregué adient el 
Llorac, no escatimant els recursos per tal d'obtenir la 
col·laboració dels millors artistes d'aquell moment. 
El solivellenc estava tan convençut de l'esplendidesa 
de l'edifici que s'estava acabant, que invità els nou 
monarques a visitar la Casa. 

Ferran II, acompanyat de la seva esposa Isabel i del 
seu fill i hereu l'infant Joan hi anà algun o alguns 
dels dies compresos entre el 12 i el 18 de novembre 
de 1493. D'aquesta visita al Tallat consta per 
les seves paraules en una carta adreçada el 19 de 

febrer de 1496 al seu tresorer, on afirmava: "i no fa 
massa temps que vàrem inspeccionar les obres i la 
construcció de la Casa i l'església del Tallat, dirigides 
amb molt d'enginy i magnificència per Ramon 
Berenguer de Llorac, de manera que és realment 
admirable com amb tan pocs diners es facin obres 
tan importants".

La seva estada, d'altra banda, va restar a la memòria 
de la Casa, atès que va designar amb els corresponents 
noms les estances que els tres van ocupar: "Cambra 
del rei", "Cambra de la reina" i "Cambra del 
príncep", fent referència directa a Ferran II, Isabel I 
i el seu fill primogènit, l'infant Joan -que devia tenir 
uns quinze anys-, ho testimonien els inventaris que es 
conserven de la Casa dels anys 1509 i 1546. 

ELS "SUPOSATS" RETRETS DEL REI FERRAN AL 
DIRECTOR DE LES OBRES DEL TALLAT

Dins la historiografia pobletana relativa a la Casa 
del Tallat s'ha consolidat una tradició que, recollida 
ja pels primers historiadors del monestir, passant 
per pare Finestres, ha arribat fins al darrer gran 
historiador del cenobi, el pare Agustí Altisent.

Aquesta tradició recull un fet que suposadament 
va succeir al Tallat precisament durant la visita dels 
Reis Catòlics. Narra el pare Finestres que, després 
que Ferran hagués inspeccionat les obres dirigides 
pel Llorac, el rei constatà que "se había mejorado 
notablemente la casa y capilla, mas no tanto como el rey 
deseaba; pues dicen que habiéndolo visto el rey por sus 
propios ojos, se lo riñó a Llorac diciéndole que en vez de 
un palacio había hecho labrar una humilde y pequeña 
choza".

El pare Altisent, en la seva història de Poblet, 
recupera aquesta tradició historiogràfica tot afirmant 
-sense cap base documental que ho suporti llevat de 
les anteriors expressions matisades del pare Finestres 
quan declara que dicen- que les "ordres donades per 
Ferran II a Ramon de Llorac de reconstruir i millorar 
la capella, donaren un resultat que no va satisfer el 
Rei Catòlic".

Ja hem vist el concepte que el monarca tenia de les 
obres realitzades pel Llorac al Tallat i la sorpresa que 
li feia l'actuació d'aquest noble en la carta que el 19 
de febrer de 1496 va escriure al seu tresorer Guillem 
Sánchez. Les paraules utilitzades pel monarca eren 
que l'esmentat noble havia dut a terme amb tal grau 
d'enginy i magnificència que resultava admirable que 
s'avancés tant en l'obra disposant de fet de tants pocs 
diners. Eren les paraules del rei.
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Fotografia de la clau 
de volta procedent 
de l’església del Tallat, 
a la sobrecoberta de 
la guia del Museu de 
Reus editada a Madrid 
el 1963. 
(S. Vilaseca & L. Vilaseca, 
Museo Municipal de 
Reus. Guía, Madrid: 
Dirección General de 
Bellas Artes, 1963)

A la pàgina 12 de la 
guia, corresponent a 
l’antiga Sala III (avui, sala 
central d’exposicions 
temporals) de 
l’equipament, als 
baixos del número 13 
de l’actual plaça de la 
Llibertat, hi deia: “una 
clave de bóveda del 
monasterio del Tallat, 
con la imagen del 
Creador, de 60 cms. de 
diámetro (siglo XIV)”.
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En conseqüència, hem de rebutjar categòricament 
la tradició pobletana, sorgida més aviat per justificar 
les peticions d'assignació del govern del complex 
al monestir de la Conca que d'un fet veritable que 
qüestionava l'eficiència i el bon fer del senyor de 
Solivella.

LA MORT DE RAMON BERENGUER DE LLORAC 
I L'ASSIGNACIÓ DE LA CASA-SANTUARI DEL 
TALLAT AL MONESTIR DE POBLET (20 D'ABRIL 
DE 1509)

Gairebé al llarg de trenta-quatre anys Ramon 
Berenguer gestionà i administrà els cabals destinats 
a la reparació de l'antiga capella del Tallat i a la 
construcció del nou complex de la Casa-santuari. 
Coetàniament embellí el seu castell de Solivella en 
el qual feu treballar també alguns dels escultors del 
Tallat.

Acabades gairebé del tot les obres del Tallat, aquest 
noble morí al castell de Solivella a finals de 1508 o 
a principis de l'any següent, deixant hereu el seu fill 
Lluís. Aquest seguí l'exemple del seu pare i s'ocupà 
d'administrar l'acabament de les obres de la Casa del 
Tallat.

Poblet tenia molt d'interès a adquirir l'administració 
del complex com ho palesa la petició que, juntament 
amb l'abadessa de Vallbona, va fer l'abat Joan Payo 
Coello a finals de 1481 a Ferran II perquè cessés la 
gestió de les obres de la Casa encomanada a Ramon 
Berenguer de Llorac, sense obtenir, però, el seu desig. 
Diversament va esdevenir el febrer de 1505 quan 
Ferran II va concedir l'administració del Tallat al 
cenobi de la Conca, per bé que la reacció del Llorac 
va aconseguir que el monarca es retractés de la seva 
decisió inicial. 

LA CASA DEL TALLAT

Pati del santuari amb 
l’església i estances 

superiors restaurades. Al 
centre hi ha l’accés a la 

gran cisterna.

A la pàgina dreta:
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recentment al Mestre del 
Tallat. Antigament estava 

ubicada en el camí de 
Blancafort al santuari. 
Actualment es troba 

als jardins del Mas de 
Misericòrdia, a Reus. 

Fotografia: Josep M Rovira.
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Finalment, traspassat Ramon Berenguer de Llorac, 
el monarca tingué les mans lliures per adjudicar a 
Poblet l'administració del Tallat. I així ho manifestà 
en dues cartes datades el 20 d'abril de 1509, 
adreçades a l'abat i comunitat de Poblet i a don Lluís 
de Llorac: a la primera assignava temporalment al 
monestir l'administració de la Casa-santuari del 
Tallat, amb una sèrie de condicions com ara la de fer 
celebrar els oficis divins a l'església, i la de mantenir 
i, fins i tot, augmentar, la devoció dels fidels de la 
contrada a aquella advocació de la Mare de Déu. 
A la carta adreçada a don Lluís de Llorac Ferran II 
li comunicava que havia decidit que, mentre no 
determinés com s'havia de regir definitivament la 
Casa del Tallat, assignava temporalment la seva 
administració al monestir de Poblet, a l'abat i als 
monjos del qual havia també comunicat la seva 
resolució i que havien acceptat. En conseqüència, 
el monarca manava al Llorac que lliurés a Poblet les 
claus de la Casa, així com les joies, ornaments, or i 
argent i totes les altres coses existents dins l'edifici, 
previ inventari públic de tot el que hi havia.

L'ASSUMPCIÓ DEL GOVERN DEL TALLAT PER 
PART DEL MONESTIR DE POBLET (23 DE MAIG 
DE 1509)

Després que Lluís de Llorac i l'abat Domènec 
Porta rebessin, respectivament, sengles missives del 
monarca, els dos personatges concordaren l'acte del 
traspàs de l'administració per part del senyor de 
Solivella i la seva assumpció per part de Poblet, que 
fou fixat a la mateixa Casa el dia 23 del mes de maig 
següent.

Dos dies abans, però, es reunia la comunitat 
pobletana presidida per l'abat Domènec, integrada 
per quaranta monjos conventuals, a la Sala Capitular 
del monestir. Havien d’elegir i nomenar llurs 
procuradors en les persones de fra Pere de Vius i fra 
Cristòfol Tol perquè instessin Lluís de Llorac que 
el dia del traspàs de la Casa els facilités un inventari 
de tots els béns i joies que es trobessin en la capella i 
Casa del Tallat. El notari de Montblanc Gaspar Toda 
donà fe d'aquesta procuració. 

El diumenge 23 de maig de 1509 es trobaven dins 
l'església de la Casa del Tallat l'abat de Poblet, fra 
Domènec Porta, acompanyat d'altres dos monjos, i 
Lluís de Llorac, acompanyat del notari montblanquí 
Gaspar Toda, i els dos preveres, Antoni Peyora i 
Antoni Garí, que habitaven en aquell temps la Casa. 
Després de les salutacions de rigor, el procurador 
de Poblet, fra Pere de Vius, lliurà al notari les dues 
cartes que havia rebut del monarca perquè les llegís 

LA CASA DEL TALLAT
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ser venuda, desmuntada 
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públicament a Lluís de Llorac i els testimonis allí 
presents. Acabada la lectura, i previ lliurament de 
les dues cartes al Llorac, aquest manifestà que estava 
disposat a complir el que manaven.

En conseqüència, l'esmentat procurador requerí 
al Llorac que li lliurés les claus de la Casa i la seva 
possessió amb totes les coses que hi eren contingudes. 
Abans, el requerit sol·licità la presentació del poder 
del procurador, que li fou llegit pel notari.

Complides aquestes breus formalitats prèvies, se 
celebrà la cerimònia de traspàs de la gestió de la Casa 
que consistí en el fet que el Llorac va agafar per la mà 
dreta el monjo procurador i el va conduir a l'exterior 
del recinte, acompanyats de tots els assistents. Ja a 
fora, don Lluís tancà la porta principal de la Casa 
tot lliurant tot seguit les claus al monjo procurador, 
el qual com a senyal d'acceptació del domini la va 
obrir de nou, ja com a responsable, en nom del seu 
monestir.

El dos interessats, d'acord amb el manament reial, 
pregaren al notari que elaborés un inventari exhaustiu 
de tot el que es trobava al complex, mobles i immobles, 
joies, ornaments i altres objectes que es guardaven a la 
capella i es trobaven a l'edifici de la Casa.

Amb aquest acte de traspàs de gestió s'acabava la 
responsabilitat que al llarg de gairebé trenta-quatre 
anys havien exercit els Llorac al Tallat. Això no 
implicà, però, que aquesta nissaga nobiliària trenqués 
la seva bona relació amb la Casa-santuari, ben al 
contrari, aquesta família mantingué la devoció vers 
la patrona. Fins i tot, el primer promotor, Ramon 
Berenguer de Llorac, s'hi deixà per enterrar. I un 
descendent seu, Joan de Llorac i de Moixò, d'acord 
amb el seu testament de 26 d'abril de 1735, adoptà 
el mateix propòsit. També molts membres d'aquesta 
família feren importants donacions de diners i joies 
a la patrona a la qual palesaren sempre una especial 
devoció.

L'INVENTARIS DE LA CASASANTUARI DEL 
TALLAT DE 23 DE MAIG DE 1509 I LA RELACIÓ 
DE BÉNSDE 28 DE MAIG DE 1546

D'acord amb el manament de Ferran II, -que en 
les cartes dirigides a l'abat de Poblet i al senyor de 
Solivella els manava que quan es dugués a terme el 
traspàs de l'administració es fes l'inventari de tots 
els objectes que hi havia al complex-, el dia 23 de 
maig es dugué a terme aquesta tasca, que realitzà el 
notari montblanquí Gaspar Toda, -el mateix que 
havia intervingut en el traspàs de la possessió el 

dia 26 d'abril anterior. Aquest instrument jurídic 
representava garanties per a l'antic gestor, per 
al nou en el cas que el monarca decidís canviar 
d'administrador, i per al mateix rei que disposaria 
d'una relació oficial de tot el que hi havia en el 
complex. Per a nosaltres és especialment interessant 
aquest primer inventari perquè ens informa de les 
actuacions constructives dutes a terme pel promotor 
de l'obra així com també d'alguns dels resultats 
constatables de la promoció que Ramon Berenguer 
de Llorac va fer de la devoció a la patrona. Nosaltres 
hem publicat i analitzat aquest document en un 
article recollit al número 32, corresponent a l'any 
2014, de l'"Aplec de treballs" del Centre d'Estudis 
Comarcals de la Conca de Barberà, mentre que fra 
Anselm Pujiula publicà la transcripció sencera de la 
relació dels béns de la Casa al volum 3(1970) de la 
"Miscel·lània Històrica Catalana", dedicat al pare 
Jaume Finestres.

El primer d'aquests dos inventaris, tal com hem 
avançat, és especialment complet perquè fet per 
un notari públic de Montblanc enregistra tots els 
elements que es trobaven en aquell moment a la 
casa, mentre que la relació de 1546 probablement 
fou redactada pel prior de la Casa potser per donar 
informació de la situació del complex en vistes a la 

visita que hi devia fer l'abat de Poblet Gabriel Forès 
(1545-1546). 

L'inventari de 1509, doncs, informa sobre les 
obres que s'havien fet a la Casa: s'havia restaurat 
l'antiga esglesiola bastida pels divuit parroquians 
de Rocallaura i confirma que el nou complex 
bastit a la banda ponentina, estava pràcticament 
acabat, tot i que hi restaven encara alguns artistes i 
paletes que estaven finalitzant les seves obres, com 
ho palesa l'existència de diverses bigues i cairats, 
així com algunes motllures en pedra o el guix cuit 
i el pa de gleva guardats sota la galeria, o les mil 
mitgeres de calç dipositades en una botiga, o els 
elements decoratius que es trobaven a "la casa dels 
picapedrers", com ara tres creus de pedra amb els 
seus corresponents capitells, el conjunt de les armes 
reials amb els dos àngels que les sostenien, els deu 
pilars amb les seves bases i capitells, semblants als de 
la galeria, un portal especialment bell que s'havia de 
col·locar a l'entrada de la sagristia.

El Llorac durant els anys que gestionà el complex 
havia també aconseguit dotar del necessari per al 
culte no només la capella antiga sinó principalment 
la de nova construcció. Fou aquesta església l'estança 
més noble i destacada del conjunt construït, bastida 
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en el darrer gòtic, com la resta de l'edifici. Devia 
destacar per l'ornamentació dels diversos elements i 
motllures amb què s'adornaren els diferents espais. 
Hi sobresortia el retaule daurat que presidia a la 
banda central la Mare de Déu, voltada de vuit 
quadres que representaven passatges històrics de la 
seva vida. A la banda dreta del presbiteri hi havia la 
imatge de Maria amb el seu fill als braços, ambdues 
figures amb les corresponents diademes d'argent. En 
aquesta banda del presbiteri s'hi podien contemplar 
diverses presentalles dels devots, entre les quals les 
imatges en cera del fill i la filla del tresorer reial. 
Damunt l'altar, hi havia diversos canelobres i 
cobertors, un dels quals portava pintades les armes 
dels Cardona. A la banda oposada del presbiteri 
el notari hi enregistrà l'existència de tovalles, 
sobrepellissos per als escolans, un pal·li d'estopa on 
hi havia pintada la figura de la Mare de Déu. 

També aquí hi havia la caixa destinada a recollir les 
almoines dels fidels, que disposava de tres panys 
i claus per obrir-la. Tot i que durant les funcions 
litúrgiques els fidels acostumaven a estar drets dins 
el temple, aquesta església disposava d'un parells de 
bancs per a persones especials.

El temple tenia una mena de nàrtex o pòrtic, on 
al costat de la seva porta d'ingrés hi penjaven uns 
grillons grossos i altres cinc de més petits, una 
manilla de coll i un braguer, tot de ferro. En aquest 
espai hi havia també una taula amb les armes del rei. 
A la banda dreta d'aquesta portalada s'hi trobava un 
retaule amb les escultures de pedra, que era presidit 
per la imatge de la Mare de Déu amb el Jesús mort 
als braços o falda, i una altra imatge de la Mare 
de Déu amb el Jesús al braç. En aquest pòrtic, a la 
seva banda esquerra, hi havia, a més, altres imatges 
i pintures en tela on hi era representada la Mare de 
Déu, entre les quals la Dolorosa i l'Anunciació, i un 
retaulet de la Mare de Déu amb quatre santes, sense 
que les polseres fossin encara pintades.

Tot i que l'església nova era molt més gran que la 
capella vella, amb els anys i l'augment de pelegrins 
procedents dels pobles devots de la patrona, 
aconsellaren a principis del segle XIX al prior pare 
Generés de procedir a la seva substitució per un 
temple amb molta més capacitat, fet que implicà la 
desaparició de la capella gòtica, que fou reemplaçada 
per la barroca, alguns elements de la qual són 
perceptibles encara actualment. 

LA CASA DEL TALLAT 
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Pati del santuari amb 
l’arc triomfal al fons, a 
l’entrada, les antigues 
estances reials a 
l’esquerra, i a la dreta, 
s’aprecia l’ubicació de 
l’edifici que sostenia 
una galeria gòtica 
situada al primer pis,   
integrada per set 
arcs que es conserva 
al castell de Santa 
Florentina de Canet 
de Mar.  

Els devots de la Mare de Déu del Tallat i els afavorits 
pels seus miracles havien deixat constància de la seva 
predilecció i del seu agraïment amb exvots de tota 
mena, des de les diverses llànties d'argent -com la 
que havien regalat els nobles Rebolledo, que pesava 
16 unces- a la magnífica creu d'argent -que pesava 
224 unces- obsequi dels Luna o la custòdia d'argent 
que pesava 44 unces i tres quarts oferta per aquesta 
darrera família. Isabel d'Urrea havia obsequiat també 
aquesta església amb una relíquia de sant Onofre, 
que consistia en un braç d'argent que pesava 15 
unces. Completaven aquests objectes litúrgics i 
religiosos calzes i patenes, dona-paus, canadelles i 
canelobres, tot d'argent.

La tasca del Llorac s'amplià a les obres que va dirigir 
en el conjunt del complex que encara avui configuren 
la fesomia i silueta tradicional de la Casa del Tallat. 

Al bell mig del pati central s'hi construí una enorme 
cisterna, amb una capacitat per a més de dos cents 
mil litres per a garantir al llarg de l'any l'abastiment 
d'aigua per als seus estadants i els pelegrins. Amb 
coberta de volta, era coronada per un bell brocal, en 
part conservat encara avui dia.

Entrant a la Casa per la portalada obrada a la seva 
banda ponentina, a l'esquerra estava situat l'estable, 
on hi havia dos ases, a més de diversos cabirons i 
posts. Més endavant, després d'haver superar l'arc 
triomfal, a través del qual s'accedia al pati central, 
a la banda dreta, a peu pla, s'hi havien bastit les 
estances més nobles de l'edifici, com ara la Cambra 
del Rei, la Cambra de la Reina, la Cambra Major, la 
Cambra del Vicari i la Sala davant la cambra del Rei. 
S'accedia a aquestes estances des de les diverses portes 
que s'obrien a la paret meridional del pati, guarnides 
pels típics "angelets del Tallat" que l'escultor que 
les havia obrat havia col·locat a la part central de les 
seves llindes.

A la banda septentrional del pati, entrant a mà 
esquerra, paral·lel a la paret del nord, s'hi bastí a 
la planta baixa una arcada que sostenia, situada 
al primer pis, una galeria gòtica integrada per set 
arcs, els capitells dels quals, de bellíssima factura, 
representaven escenes mitològiques. Aquests dos 
elements es conserven al castell de Santa Florentina 
de Canet de Mar, on foren magistralment utilitzats 
per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que 
convertí l'antiga "casa forta" preexistent en un 
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esplèndid "palau gòtic català". Al fons d'aquest pati 
s'hi trobava el nàrtex o pòrtic que donava a la capella 
nova de la Casa. A la planta baixa s'hi trobaven les 
estances anomenades Refetoret, Cambra del rebost, 
el Rebost i la Cuina nova. També en aquest sector hi 
havia la Cambra dels pobres -destinada a albergar els 
romeus i mendicants- i la Cambra de Joan Alegre, 
probablement un mosso de la Casa.

En l'època d'administració del Llorac tanmateix 
s'havien bastit les estances del primer pis de l'edifici, 
al qual s'accedia per una escala situada a l'angle nord-
occidental del pati central, en part encara subsistent, 
que arrencava sota la galeria. Al primer pis d'aquesta 
banda s'hi trobaven les estances anomenades Primera 
cambra de la galeria, la Cambra del príncep, el Retret 
de la Cambra del príncep, la Sala damunt l'església, 
la Cambra del vicari, la Cambra sobre la sagristia, la 
Cambra de mossèn Bellissén, la Cambra de fra Joan, la 
Cambra sobre l'establia i la Cambra sobre l'escala.

El 1509, però, les obres de la Casa 
no s'havien acabat del tot i per 
això en diverses estances encara 
s'hi podien veure diversos elements 
constructius que treballaven els 
picapedrers i artistes, com ara tres 
peus de pedra picada amb els seus 
capitells, les armes reials amb dos 
àngels que les sostenien, un portal 
que s'havia fet per a la sagristia 
"molt bell", deu pilars amb les seves 
bases i capitells, a més de "moltes 
altres peces de pedra de motllura 
que no·s poden scriure perquè seria 
prolixitat".

Les diverses estances estaven 
moblades amb els seus corresponents 
elements per fer més còmoda la seva 
estada, i d'una manera especial les 
destinades als monarques i l'infant 
hereu, així com també les ocupades 
pels sacerdots que residien a la Casa.

L'inventari de 1546 confirma 
sumàriament els aspectes anteriors. 
Hi afegeix, però, un tret que 
corrobora que al llarg d'aquests 
anys ja s'havia iniciat la constitució 
de la "hisenda del Tallat" i que els 
monjos havien aconseguit conformar 
al voltant de la Casa-santuari la 
propietat d'algunes terres, com ho 
palesa l'existència de "set càvecs 
amples, uns eixartells, un magall, i 

quatre relles", així com animals de treball, entre els 
quals "dos matxos, un rosí i vuit bous", i elements de 
guarniments d'aquestes bèsties i de transport, com 
ara "cinc albardes, un bast i un carro". Finalment, 
els monjos aprofitaren les pastures de la zona per 
alimentar els seus ramats ja que en aquest any hi 
consten 1.050 caps de bestiar cabrum.

L'ADMINISTRACIÓ DURANT 313 ANYS DE LA 
CASA DEL TALLAT PELS MONJOS DE POBLET 
(1509-1822)

Una de les primeres disposicions que adoptà l'abat 
de Poblet Domènec Porta (1502-1526) quan Ferran 
II encomanà l'administració de la Casa-santuari 
del Tallat al monestir cistercenc fou elevar a priorat 
aquesta nova propietat, adquirint d'aquesta manera 
una major categoria administrativa i institucional que 
a la tradicional de granja cistercenca. Els priors que 

la governaren al llarg de 313 anys, fins a la primera 
desamortització, procuraren amb la col·laboració del 
cenobi pare, dotar-la de tot allò necessari per fer del 
complex un lloc agradable per a residència dels seus 
estadants i visitants, i sobretot maldaren per expandir 
als diversos pobles de la rodalia la devoció de la Mare 
de Déu sota l'advocació del Tallat, especialment 
promovent els pelegrinatges anuals al santuari per 
part d'aquestes poblacions. Així mateix, procuraren 
que el complex inicial, representat simplement per 
la capella antiga refeta i restaurada, el nou santuari i 
la Casa, s'ampliés amb la major part de les terres del 
voltant, sigui per donació dels devots de la patrona 
sigui per compra per part dels monjos. També, els 
diversos priors gestionaren les donacions de diners 
per part dels fidels per garantir el manteniment del 
complex i dels seus habitants.

Si amb una trentena d'anys el senyor de Solivella 
aconseguí l'aplegament de tants i tan valuosos 
objectes litúrgics i religiosos i també de mobiliari, 
cal suposar que el nou administrador, el monestir 
de Poblet, amb moltes més relacions socials que el 
Llorac i amb una major implantació de la devoció 
en els pobles veïns, amb els 313 anys que administrà 
la Casa-santuari, devia multiplicar enormement les 
donacions a la patrona. Així el Tallat esdevingué un 
centre devocional que acumulà un tresor artístic i 
religiós extraordinari, capaç de competir amb els altres 
grans centres de pelegrinatge marians del nostre país.

Com a fruit de la desamortització del període liberal 
(1820-1823), la hisenda del Tallat fou posada a 
subhasta el 18 de gener de 1822, i adquirida, després 
de la desamortització de Mendizàbal de 1835, pel 
notari de Montblanc Manuel Berenguer i Berenguer 
el 10 de maig de 1843. 

Les disposicions desamortitzadores representaren 
el cop de mort de la Casa del Tallat, tot i que la 
imatge de la patrona, per ordres de la cúria diocesana 
tarragonina, es confià a la parròquia de Sant Llorenç 
de Rocallaura, on actualment hi rep culte.

Serà motiu d'una altra col·laboració els avatars de 
l'edifici, la incúria per part dels nous propietaris i 
l'adquisició dels seus elements escultòrics per part 
de patricis aliens al territori que saberen estimar el 
valor que tenien les peces i les integraren en les seves 
construccions, dirigides per arquitectes de les talles 
de Lluís Domènech i Montaner, al castell de Santa 
Florentina de Canet de Mar, i Miquel Utrillo, al 
Palau Maricel de Sitges. n

LA CASA DEL TALLAT 

Galeria del Castell de Santa Florentina (Canet de Mar) procedent del Tallat. Mostra de 
quatre capitells procedents del Tallat, en els quals els estudiosos veuen la mà del Mestre 
del Tallat i la d’algun altre escultor del mateix taller. Fotografies: Gentilesa de Baldiri Barat de 
www.monestirs.cat
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Finestra a la torre de 
sant Miquel, del Palau 

Maricel de Sitges, 
procedent del santuari 

del Tallat. 
Fotografia: Joan Yeguas.
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