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INTRODUCCIO, DEDICATORIA, HOMENATGE I RECORD A JOSEP LLADONOSA 

S empre sera un gran record de fa bastants anys, la visita a Guimera de l' amic i mestre J osep 
Lladonosa, acompanyat de Josep M. Plana. Era un mat! amb molt de sol i vaig observar que es

tava molt content i ani mat. 

Fou una visita inesperada i agraıda. Varem parlar de 1'escola, de la historia de Guimera i de 
Lleida. 

Tambe recordo la seva notificaci6 d'haver-li concedit la jubilaci6 anticipada. Aixf estava con
tent per poder-se dedicar millor als arxius, a la consulta de les biblioteques, a fer la seva historia. 
Mostrava, amb tot i aixo, una certa recança de deixar l' escola. 

EI motiu d' aquest trebal1 sobre Guimera i els Guimera va sorgir d' aquel1a conversa. Sempre re
cordare aquelles paraules de 1'historiador: Calia fer un homenatge i dedicar un carrer a Isabel de 
Guimera, una gran personalitat de la historia de Catalunya i de les nostres terres, doncs estava casa
da amb Gispert de Guimera, tambe senyor de Ciutadilla. 

Tot prenent un aperitiu em comentava que ara es podria dedicar mes ala investigaci6, pero 1'es
cola sempre estaria present en la didactica dels seus escrits. 

Per Lladonosa cada historia tindria una visi6 pedagogica de consulta d'un arxiu i com mostrar 
didacticament un fet 0 un moment historic en un periode global de la Historia. 

Ara el temps ha donat ra6 a la liberalitzaci6 del seu temps per la profusi6 de treballs de recerca. 
En la tranquil·litat de les seves constants consultes i tot posant les notes a les seves fitxes, cor

regint galerades i compaginades ha motivat la seva necessaria dedicaci6 exclusiva a la descoberta 
historica. 

Un altre record, aquest a traves de la premsa, va fer que els nostres objectius tinguessin un punt 
de coincidencia: les ruınes del monestir de Val1santa. Era el març de 1969 is' estava parlant d' exca
vacions i recuperaci6 de la Suda, i el Sr. Lladonosa proposava: "Per que no desmuntar les pedres del 
monestir de Vallsanta per reedificar el castel1 de la Suda?". He tornat a llegir la meva resposta, al 
mateix diari, i despres ho confirmarem cordialment: les restes de Val1santa han de ser excavades i 
consolidades al seu 110c. 

Era una proposta per reconstruir el nucli medieval de Lleida, que tant va estudiar i que volia 
veure restaurat, pero que a les restes de Vallsanta tambe els hi volfem el mateix objectiu. El temps ha 
deixat aparcat el poder assolir, complement, aquests objectius. El record del Sr. Lladonosa ha estat 
present en la darrera campanya d' excavacions i en l' esperança de proximes actuacions en les restes 
del monestir gotic deVallsanta. 

El temps ha deixat les pedres al seu lloc i els dos monuments encara l1uiten per la seva per
vivencia. 
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La nostra amistat era motiu de converses en cada trobada puntual. 
En el segon volum de la Historia de Lleida, publicada a Iarrega el 1975, va voler que el meu 

nom hi figures com a col·laborador i em va demanar una fotografia d'un carrer del poble. Vaig com
plir la seva il·lusi6 i el meu record va Iligat amb la seva historia. 

EI temps va ser protagonista d' altres trobades. Les seves obres s6n el millor testament. EI seu 
pas per l' escola, el miIlor homenatge. EI seu record, puntual per cert, veure el poble de BaIlcaire Ili
gat amb el testament dels seus Ilibres i la biblioteca que porta el seu nom. 

EI darrer record i breu conversa en la clfnica, on hi tenia tambe la meva mare. Es va recuperar 
molt be aqueIla vegada i varem tenir una breu conversa, interessant -se com sempre per Guimera i les 
publicacions de la col·lecci6 Bovera-VaIlsanta-Guimera. 

Ara, sigui aquesta col·laboraci6 com el miIlor record de "Guimera i els Guimera" i el compli
ment de reivindicar el nom d' aqueIl personatge, Isabel de Guimera. que eIl volia vincular al poble. 

GUIMERA. i ELS GUIMERA. 

EI nom de Guimera va entrar a la historia de les Terres de Ponent a partir de les primeres dades 
del segle X, possiblement com antroponim derivat de Wigmar. Amb aquesta afirmaci6 sembla que 
tothom hi esta d' acord. L' origen germanic del nom podria ser introdui:t en plena epoca del Baix 
Imperi Roma, i donaria Iloc als toponims Guimeranis de Portugal i de Catalonia, que donara lloc a 
Guimeraes, prop d'Oporto, i Guimera, en terres de la vaIl del Corb. 

SEGLE X 

Poques dades tenim de l' antroponim Guimera durant el segle X. Fou a partir de l' Alta Edat 
Mitjana que va sorgir com a derivaci6 del nom de lloc i que va estendre per diferents indrets. 

900.-Hi ha una dada de l'any 900, on s'al·ludeix "el jutge i saig GUIMERA" 1. 

93L.-Una famflia de GUIMERA apareix com la senyora de territoris en la conca d'Odena, dels 
quals Guimaro i la seva muIler Bonida en vengueren una partida a Sunyer el 4 de maig de l' any 931 2. 

932.-En un document de l' any 932 compareixen en la consagraci6 de l' esglesia de Sant Sadurnf 
de la Roca del VaIles, les respectives signatures de "WIMARA", testimoni, i "GIMERA", prevere 3. 

983.-GUIMAR apareix com a nom personal: "GUIMAR MONACUS", en un document riba
gorça de l' any 983 4. 

995.-Entre els sobrenoms vuİtcentistes i noucentistes extrets del Libri Antiquitatum, on se cita 
un tal Benedicto GUILDAMAR en ellloc de Barcelona en l'any 995 5

• 

996.-En un document de l' any 996 s6n citats dos germans al terrİtori de Barcelona, que es deien 
GUIMARA i GUIDALMAR 6. 

SEGLE XI 

En aquest temps el toponim Guimera apa.reix dintre del Ilistat de nuclis repoblats, i sİtuara a la 
poblaci6 en l'Edat Mİtjana. L' antroponim segueix com derivat del nom del poble i figura escripturat 
el de Guimerans. 

1025.-Entre l'any 1025 i 1050 constaja GUIMERA com a parroquia del bisbat de Vic 7. 

1029.-En una sentencia arbitral del 30 de setembre de 1029, en la qual hom disposa que els ho
mes de Ciutadilla han de repassar les obres de les muraIles del castell, d' on era senyor jurisdiccional 
Guerau de GUIMERA 8. 

1038.-En data del 3 de gener de 1038, figura en l'escriptura de donaci6 dellloc de Fores, situat 



en el districte de Manresa, comtat de Barcelona, pel comte Ramon Berenguer I i la comtessa 
Almodfs, a favor de Mirô Foguet i Bernat Llop, que confronta com a limits per la banda septentrio
nal, amb el terme del castell dels GUIMERANS, "in termino castri de GUIMERANIS" 9. 

1050.-En un document conservat a l' Arxiu de la Corona d' Aragô, i en un llistat de parroquies, 
entre algunes de la vall del Corb hi figura GIMERANS 10. 

1058.-Sembla que es mes encertada la data de 1058, pel que fa al document de Fores i que diu 
textualment: "circumeunt, namque predicti termini a parte septentrionis un termino castri GIME
RANS (us) que ad ipso podio qui est ante, et sic revertitur in valle Alphedi" 11. 

Aquesta data 1038-1058 (?), es citada tambe per Font Rius (1964). 
1077 .-En l' escriptura de donaciô del castell de l' Ametlla, 30 de juliol de 1077, es parla de "ter

minos de GUIMERANS", el "castri de GUIMERANS", "ab australi namque c1ima figit limitem in 
flumine illo quod discurrit per vallem Alfedi usque ad terminos de GUIMERANS", "ab occidentali 
vero parte colaterat sibi terminus jam dicti castri de GUIMERANS" 12. 

1077.-"Por la misma epoca (1077)? surgiria el castiUo de Guimera, que ya es citado en la ante
rior donaci6n, y aun antes, posiblemente por ocupaciôn dellugar del valle de Alfedi por parte de un 
miembro de la familİa Guimerano, que a mediados del siglo X sefıoreaba en la Conca d'Odena" 13. 

1080.-"L' Ametlla. Esta posici6n facilitarfa la nipida ocupaci6n del valle del corb en Guimera, 
Malda, etc. (Hacia 1080 consta dominado Belltall en la vertiente norte del Tallat)" 14. 

SEGLE XII 

Ellloc de Guimera constava en elllistat de la diocesi de Tarragona i el toponim queda ja conso
lidat en la seva escriptura actual. 

1126.-"Aquest castell era antigament voltat de muralles, de les quals subsisteix part d'una de 
les torres. Hom parla com a primer senyor del castell, de WIGMAR, un cavaller, el nom del qual 
tambe, segons unes teories, podria esser l'origen del nom de GUIMERA. El castell de WIGMAR de
gue ser enderrocat i mes endavant reconstruıt amb l' alliberament del terrİtori per Llufs el Piadôs i 
tambe, mes endavant, quan Guifre el Pilôs va garantir la seguretat dels seus guanys territorials a la 
Mitja Lluna. Existeix documentaciô en que Ermengol Vi d'Urgell dona entre altres llocs, el setem
bre de 1126, 1'esglesia d'Urgell al terme del castell de GUIMERA per tal de resguardar-los dels mo
ros, anomenats a les hores "hismaelitarum gentes" 15. 

1154.-Segons un llistat de parroquies que passaven del bisbat de Vic al de Tarragona, ellloc de 
GUIMERA hi figura com a parroquia, juntament amb altres de la Conca de Barbera, les Garrigues i 
l'Urgell. Hi ha constancia en una butlla del P. Anastasi IV, expedida des de Sant Joan de Letran, el 
25 de març de 1'any 1154 16

• 

11 64.-En un document de Verdu en la donaci6 del castell, el terme i la vila per part de 
Berenguer Arnau d' Anglesola a la seva filla Berenguera i a Guillem de Cervera, en el dissabte de 
Pasqua de 1164, diu textualment: "et in termino de GUIMERA" 17. 

1171.-"Hug de Cervellô, arquebisbe de Tarragona, en son testament de l'any 1171, llega el te
rritori de GUIMERA al seu germa Guillem de Camarasa" 18. 

1 1 72.-Guillem de Camarasa llega en el seu testament a la muller i al fiU Ramon d' Odena el cas
tell de GUIMERA: "Dimitto namque sepe dicte uxori mee Be, et filio suo Raimundo de Otina ipsum 
meum kastrum de GUIMERA cum omnibus pertinentiis ... " 19. 

l178.-En conveni pertocant al castell de Fores, hi consta en data de desembre de 1178, el "po
dium quod est ante castrum de GIMERAN" com una de les confrontacions d'aquell castell 20. 

1180.-BARONIA DE GUIMERA, Guerau Alemany dona a son net Guerau d' Aguilô el castell 
de Guimera, entre altre dotze. Sembla que aquest Guerau fou el tronc dels Alemany, senyors de la 
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baronia de Guimera 21. 

1193.-En el testament del 15 de maig de 1193, dictat per "Geraldus Alamanni", deixa a "G, ne
poti meo", entre una serie de castelIs, el "castrum de GUIMERA et castrum Taiadel" 22. 

SEGLES XIII, XIV, XV i XVI 

Durant el segle XIII l'antroponim Guimera va deixar un seguit de noms lligats a la famflia de 
Gispert de Guimera i que relacionara el seu llinatge amb el castell de Ciutadilla, la castlania de 
BelltalI, amb els monestirs de ValIsanta i ValIbona, l' orde de I'Hospital , i tambe quedara el nom de 
Guimera escrit en una dedicatoria de l' escriptor Bernat Metge. 

1212.-Gispert de Guimera, amb les seves tropes, lIuitant a la banda del Pere I el Catolic, va 
prendre part en la concetraci6 a Toledo, acompanyat dels prelats de Tarragona i de Barcelona i de la 
millor noblesa de la terra, que lIuitaren amb les forces dels de Navarra i de Castella, assolint una 
gran victoria sobre el poder6s exercit islamita, a pesar d'haver perdut les tropes cristianes mes de 
vint-i-cinc mil homes 23. 

1246.-Agnes de GUIMERA fou abadessa del monestir de ValIsanta des de l' any 1246 fins al 
1261. Cal esmentar que fou possiblement la primera abadessa del nou monestir de ValIsanta, tenint 
present que fou una continuaci6 del de la Bovera 24. 

1280.-Sibil·la de GUIMERA. Segons consta en una lauda sepu1cral, avui ala plaça del monestir 
de ValIbona de les Monges, antic "fossar de les monges", on hi ha enterrada Sibil·la de GUIMERA, 
esposa de Guerau Alemany 25. EI sarcMag adossat al mur porta aquesta inscripci6: "ANNO DOMINI 
MCCLXXXVI KALENDAS IVLII FVIT TRANSLATA DOMINA SIBILIA DE GUIMERA VXOR 
GVERAV ALAMAN CVIVS AlMA REQUIESCAT IN PAC:AMEN". Piquer i Joves data aquesta 
inscripci6: "1 de juliol de 1280" 26. 

"EI fet que aquelIa sepultura es trobi en la plaça del convent ens fa sospitar que alIf hi fou trans
portada des de l' extingit monestir de ValIsanta, en el qual el referit Guerau Alemany, en son testa
ment de l' any 1304, hi funda una capellania, el patronat de la qual encomanava a la seva filla 
Sibil·la i els fills d'ella i, despres d'ells, ala persona que fos el senyor de Guimera; es de notar que 
l' abadessa de Vallsanta en aquell temps era Eliardis de Guimera. germana de la difunta Sibil· la" 27. 

Aquest sarcMag, segons Piquer i Jover, sempre ha estat en l'antic fossar del monestir de 
Vallbona i el "traslIat" s'ha d'entendre com una trans-mudança de les despulles de Sibil·la a una se
pultura definitiva 28. 

1289.-Bernat de GUIMERA renuncia tambe als seus drets sobre el terme de Verdıi 29. Era sen
yor de Ciutadilla. 

1304.-Guerau Alemany l'any 1304, funda una capellania al monestir de ValIsanta i el patronat 
de la mateixa l'encomanava a la seva filla Sibil·la. Era l'abadessa de Vallsanta la seva germana 
Eliardis de GUIMERA 30. 

1306.-Segons l'abaciologi del monestir, entre l'any 1306 i 1308, fou abadessa del monestir de 
Santa Maria de ValIsanta, Eliardis de GUIMERA 31. 

1337.-GUILLEM DE GUIMERA 
GuilIem de Guimera, fill de CiutadilIa, frare de l' orde hospitalaria i soldat valent i fidel que 

lIuita sempre al costat de Pere III el Cerimoni6s, el qual li encomana les missions mes arriscades. El 
rei el nomena lIoctinent i governador general, entre molts altres carrecs. EIs darrers anys es Gran 
Prior de Catalunya de l'orde de I'Hospital (1372-1396) 32. 

Fou un important personatge de la nissaga GUIMERA i va morir a Barbera de la Conca el 1396. 
L'anny 1337, Guillem de GUIMERA es comanador del castell de Monts6 33. 

EI 1349, entre els assistents al Capitol hospitaler a Gandesa hi anomenen Guillem de Guimera, 
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que ostenta la di gnitat de comanador d' Horta de Sant Joan (Terra Alta) 14. 

Entre 1367 i 1379 es comanador de les Cases d'U lldecona i de Barbera. 
Pel que fa referencia a L1eida, cal esmenıar q ue l' an y 1366 prengue a carrec la di recc i6 de les 

fortifi cacions de la ciutat del Seg re, davant del perill d' in vas i6 per part de les companyies de Pere de 
Castella 35 . 

EI di a 7 de març de 1372, al Capftol de I'Hospital aplegat a Sant Ce loni s'acorda nomenar a 
Guillem de Guimera L10ctinent de l'Orde per les Cases de I' Hospital de la Co nfederac i6 Catalano
Aragonesa. Ho accepta sense dimitir de la comanda de Barbera 3b . 

L' any 1378 con voca Capftol a L1 eida que no es va poder rea l i tza r. Mes tard es va fer a l' Espluga 
de Francolf 37 . 

Tall1be obtingue de Pere III I'encarrec de supervisar la const ru cc i6 de les murall es de Montbl anc 
i de Poblet. 

Guillem de Guimera es nomenat I'any 1380 Gran Prior de Catalunya, fins el seu traspas el 1396 . 
1 334.- Berenguera de G UIMERA. (27 de gener de 1344) 38. 

1 372.-GISPERT DE GUIM ERA. 
EI 17 de juny de 1372 era senyo r del castell de C iuıadill a, segons consta en un docull1ent es tes 

dava nt Tomas Vi ves, notari de Barcelona, en el qual els hOll1es i singul ars persones del cas te ıı ' de la 
vil a i del terın e de Ciutadill a presten homenatge a lsabel, es posa de l'es ll1entat Gi spert 19. 

EI 8 de febrer de 1380, el rei Pere el Cerill1oni 6s ven a G i s pe rı de Guill1era la juri sdi cc i6 civil i 
crill1inal de lıı oc i terme, a ll1es de l que ja tenia anteri orment , pel preu de 11 .000 sous barce lonins 40. 

Tall1be obtingue el 8 d'abri l del ll1a teix any, el priv il eg i de tenir mercat tots els dilluns. 
Hi ha constancia d' un pl et proll1ogut contra Gi spert de Guill1era, senyor de Ciutad ill a, per part 

de l' Abat de Poblet. 

La Bovcra. Guiınc riı. fiL el.ı pııno.! gllıic.l , dil\'{ıııt de I'eııırada LI III Cll .ıa de I 'erıııiıd i 1I111ic ııımll'.ııir cilıerC<'//( ' de la 801'1'1'lI, e .1 pııdm 1ı".Ierl 'ar 111111 ıi
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dawdııLI ıııiıjaıı .ı de! sex le XLV. 
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1388.-ISABEL DE GUIMERA 
Bernat Berenguer de Relat, ciutada de Barcelona, fou tresorer de la reina Elionor de Sicflia, mu

lIer de Pere III, almenys des del 1357, i conselIer i mestre de la casa del rei, senyor de Castelldefels 
(1340), que va fer testament (1390) a favor de la seva filIa Elisabet, mulIer de Gispert de Guimera 41. 

Isabel de Guimera, esposa de Gispert de Guimera, senyor de Ciutadilla, l' any 1388 Bernat 
Metge va adreçar-li la seva traducci6 catalana de l' obra lIatina de Petrarca, Valter e Griselda: "A la 
molt honorable e honesta senyora madona Isabel de Guimera". 

El motiu de la dedicatoria fou l' amistat de Bernat de Relat amb Bernat Metge, que es va trobar 
embolicat en un proces, en temps de Joan 1, i que aı.ıudeix ala trista situaci6, en la carta adreçada a 
Isabel de Relat, "per envejosos contra justfcia maltractat". Bernat Metge va sortir del seu proces sen
se desagradoses conseqüencies 42. 

1395.-GUERAU DE GUIMERA 
EI1395 figura Guerau de GUIMERA 43. 

1400.-Arnau i Gispert de GUIMERA 
1410.-Guerau de GUIMERA era fill i hereu universal de Gispert. 
El 13 de gener de 1410 els homes de CiutadilIa presten homenatge a Angelinas, viuda de 

Gispert de GUIMERA, com a senyora del castelI i lIocs per ra6 del seu dot i altres drets, i com a tu
tora i curadora de Guerau de GUIMERA, filI i hereu de Gispert de Guimera 44. 

141ı.-GISPERT DE GUIMERA. Hi ha constancia d'un plet promogut contra Gispert de 
Guimera, senyor de Ciutadilla, per part de l' Abat de Poblet 45. 

1420.-Jaume Felip de GUIMERA va fer hereu el6 de gener de 1420. 
Jaume Felip fou successor de Lluis de GUIMERA, qui feu hereu a Bernat de Guimera i de 

Relat. 
1420.-Pau de GUIMERA. Un tal Pau de GUIMERA era carla del castelI de Tamarit el 1420 46

• 

1424.-Guillem de GUIMERA. "En una lIetra del 9 de setembre de 1414 hom troba en funcions 
de comanador de I'Hospital de Sant Joan de Jerusalem a Lleida, Guillem de Guimera, un descendent 
d' aquelI cavalIer del mateix nom i cognom que el 1367 dirigi les fortificacions i la defensa de la ciu
tat davant el perilld'invasi6 per part de Pere I de CastelIa". 

"Segons la capbrevaci6 que el 15 de juny de 1429 feu el comanador Fra Guillem de Guimera, 
els dos molins tenien dues moles i prenien l' aigua de la sequia de Sant Ruf, ... " 47. 

1432.-Guillem de GUIMERA. Guillem de GUIMERA tingue la comanda de Lleida del 1408 al 
1432 48. 

1434.-Gispert de Relat i de GUIMERA. El1434 pren possessi6 del castelI de Ciutadilla Gispert 
de Relat i de GUIMERA 49. 

1462.-GISPERT DE GUIMERA. E11462, quan va esser assetjada la ciutat de Girona pel comte 
de Pallars, Gispert de Guimera es trobava al costat de la reina. 

La casa de Guimera portava per armes dues faixes d'atzur en camp de plata. 
1465.-Francesc Benet de GUIMERA, senyor de Ciutadilla, fa poders a son pare Gispert de 

GUIMERA, perque prengui possessi6 dels bens que foren de Bernat de GUIMERA 50. 

1466.-Felip de GUIMERA va fer hereu el16 de març de 1466 a Francesc Benet de GUIMERA. 
1477.-Francesc Benet de GUIMERA succei Joana d' Abella Si. 

1479.-Francina de GUIMERA. Francina de GUIMERA fou abadessa del monestir de Vallbona 
de 1479 al 1503. Fou molts anys priora, despres del seu ingres al convent el 14 d'agost de 1458. Fou 
elegida abadessa per un ani mit at, deu dies despres de la mort de l' antecessora. Exerci el comanda
ment durant vint-i-quatre anys. 

La seva divisa heraldica es la troncal i pura dels veritables GUIMERA: un escut apuntat, amb 
camp d'argent i dues faixes d'azur. 



Val lbona de Ic, Mongc,. Fraııciııu de Gıı;ıııerıl [OiL ol)(lde.\\(/ de VU/l/ıOIlU d/mlıl1 1';1II -/-l/IIUlre LLL/II (1-1 79-15031. /1'.lıal'lılerrudaala Iııla ,."p;lıılar. 

/)alıılııl1 de Iu /lo.\a. ; a Iu pona del rerflcor e.1 poı I'eııre I 'escııı up/mı!ll . aıııli cap d 'arxeııı ; dııes(a;.n' .ı d '(/ı~ıır. dı' Iu .liıııı/ha (;11;1111'1'1; . 
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Sembla que caldria buscar els seus ascendents en la soca dels GUIMERA de Ciutadilla 0 tamb6 
del troncal del carHı de Belltal1, que un segle despres fou pare de 1'abat de Poblet Joan de GUI
MERA, la qual circumsümcia ens documentaria la possible tradici6 monastica de l' expressada famı
lia. 

Va morir el 25 de març de 1503 52. 

1489.-Bernat de GUIMERA, li confiscaren per rebel el castel1 de Ciutadilla, per manament de 
la reina Joana, la qual trobant-se a Girona dona a Francesc Benet de GUIMERA el dit castelL. 

El 1489, Bernat de GUIMERA fa donaci6 a Francesc Benet de tots els drets i accions que gau
dia sobre el castell 53. 

1508.- LlUiS de GUIMERA. Succef a Gispert de GUIMERA i fou hereu de Francesc Benet de 
GUIMERA, gracies al seu testament fet davant el rector de Ciutadilla el14 de novembre de 1508 54. 

Gispert de GUIMERA va ser l'hereu i era el pare de Francesc Benet de GUIMERA. 
1515.-Constança de GUIMERA. El 18 d'octubre de 1515 es concediren indulgencies a aquells 

devots que visitaren la nova capel1a del castel1 de Ciutadilla, construıda a carrec de Constança de 
Guimera i de Margarit, esposa de Francesc de GUIMERA, senyor difunt de Ciutadilla 55. 

1532.-Dalmau de Copons i GUIMERA. Agueda de Copons (25 de març 1532-1540) era filla de 
Dalmau Copons i GUIMERA, i de Maria d' Alentorn 56. 

1560.-Bernat de GUIMERA. Ostentava la comanda de l'orde hospitalera de Tortosa 1'any 1560 57
• 

1564.-Joan de GUIMERA. Joan de GUIMERA fou abat de Poblet del 1564 al 1583. Segons 
Piquer i Jover "era fill de Bel1tal1 i el fa escriure que el seu pare, membre del l1inatge dels GUI
MERA, es carla del castell 0 casa hospitalera de Belltall, que depenia de la comanda de 1'Espluga de 
Francolf". 

Un any despres de l'elecci6, el 1565, va seguir els estudis per graduar-se i obtenir el doctorat en 
Teologia a la Universitat de Barcelona. 

El 1575 va tenir un gran desconsol per l'incendi del cor monastic la nit del 19 de novembre i, 
superant el cop, va encomanar una nova obra. L'abat Guimera, el 19 de novembre de 1575, enca
rrega al' escultor Ramfrez restaurar el cor destruıt. 

"Dos anys despres Felip II encarrega a l' ab at GUIMERA d' activar el projecte del Canal del 
Segre". Es perderen els planols i l'obra va d'haver esperar tres segles per la seva realitzaci6 58. 

D' ell es conserven les obres fetes de "continuar el sobrec1austre i esculpir una creu de pedra, 
avui situada a la plaça del monestir", amb l' escut dels GUIMERA. 

"Funda el 1586 el col·legi de Sant Bernat a l'Estudi General de Lleida per als monjos de Poblet" 59. 

Al castell de Verdıi, "Adherida al palau, al pla de la gran sala, veiem la galeria solana, que te 
dos pisos i mira a la torre d'homenatge; aquesta construcci6 pertany a l' epoca de l' abat Joan de 
Guimera" 60. 

Funda la capella-altar del Sant Sepulcre, del monestir de Poblet, en l' atri del temple. Fou ente
rrat en aquesta capella e14 de juny de 1583. 

1564.-Francesc de GUIMERA. En la nau de c1austre de Santes Creus corresponent al refectori, 
hi fou cebollit Francesc de Guimera, despulles que foren acompanyades per les de la seva muller 
Brusindai i d'un fill del matrimoni. 

1575.-Elena de GUIMERA. Elena de Guimera, sotspriora de Vallbona (1 de gener 1575-1576), 
germana d'Hug de GUIMERA, procurador general del monestir 61. 

1582.-Felip Galceran de Castro i de Pin6s, senyor de GUIMERA. Funda el convent del Roser, 
essent senyor de Guimedı i Ciutadilla, situat a la crui1la del camf vell que venint de Tarragona anaya 
a Tarrega, passant per Verdıi, amb el que pujava a Ciutadilla. 

El convent del Roser era de la comunitat de les dominiques. El sarcOfag del mecenes, que esta
va al costat de l' evangeli del derrui:t convent, es avui al Museu d' art de Catalunya. 



Verdu . Del segle XVI. i obra de {'ııbaı }ollll de Cııiıııertl. LI ILI gııleriıı .I011ll1ll del ("1I .l/ell. l{ııe ıe do.1 pi.ıo .ı i ıııira LI Ili lone de {'hıııııeıııııge. Ho ı,ro, 'ıı 

I'e.lcııı daıııwll de la lfiııdıı de I'fll/rada. Iıl'lıi molı ıııalıııe.l. Alıres e.lcıılS Iııl/fı le .ı II/iıı'.ı fılm ' <, .1 <'.1 podiel/ I'<,ıır<, <'ii /11L<'.1 IIIl1j1)lil{lıe .\ l{1I<' hi hııı ' ia ili eeıı
ıre dı' cada arcııda de la di{(l galeria. Al'lli {(Il11be es pOl ı ' eııre, ii Cal Up{/i/I de Verdıi, Illi Iıllre escııı, l'il III/li lIilıdlı d'lllIlI p{/rııı, l{11(' lonl/lI\,(/ parr del 
ıııal! del cıısırll. 

I'oblc l. Cabııı Cıı imerü \'a ler cOlısımir Iıl1a creıı de pedra. al'ııi siıııııda a ili plııça del 1ıı00Ie .l/ir. i OL/ eııcara e.1 pOl ("Oıııeıııp lıır {'e.lcllI del.l Cııiıııerll. 

111111 ıııica deıerioraı, a la IJa .• e de la maıeixıı creıı. 
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Ci uı adi ll a. EI COIII'el1/ del Roser. del quolııo quedu ob.wluwıııeııı ,.es. i lJııe.!olı 
fııııdııı per Cispen de Cııiıııertl (1582). 51'11.1'01' dell/ol', estaı'o ııbicııı al peıı de! 
Jloble de Ciııwdil/a. i eıı la C/'ıı i'/la del caıııi de Ttlrrego 0 Turrag(ıııo. Al seıı iıı 

ıeri",. 1'.1' podia obse,.l'o,. el sa,.(,()fag d'ıııı ('(lI'{ll/e,. de la faıııi/ia Cııiıııe,.,). aıııb 

I'e .ı /()ıııa jacenı. al'/li al MII.l elı d'An de Catalııııra. 

~ " . 
. ,. '\ , 

. ' ~ , ,,-': ;.: ./;~ .-.~.':(. , 
, ", '. 

\ .: 

E\cul dch Guiıııcril. 
Le, Ca\c, de Barhcn\. C"11il1 }O{//i de Gııiıııertl taııı/ııi 1·" 

deiwr la \(11 '(1 h(/nlldico. tI\C'lılpidlı \Ohre "edra, LI /i'.' 
[lI\lJ\ de BlIrhelı\. 1I1111ga ~rlUlj(l dlı /ıııol/eHi,. de Pohleı. 
Sanıe, Creu\. A S{//1/I' 1 C"l'lll. 1' 11 1" 1I111l de! cI,lIl .lı,.e 

c",.,.np"ııeııı ,,1 ,.e/ı' ''',. . .!(I/l ('1111'''''01 F raııcı' ıc de 
Gııimen/. illi allri' penoııııtgı' 'Illi' ha t!f;xaı monaf 1'1 
.11'11.1'01 de LA loııııli". dllf(/1I1 1" ll' gOI/(I ıııeiıııı dı'l .ıegle 

XVL. 

"SarcOfag d'un cavaller de la famflia GUIMER ' , amb I'estatua j accnı. Es de pcdra i cs de les 
darreries del segle XV/. Procedent del convent del Roser de Ciutadilla" 02. 

I 587.-Dorotea de GU IMERA ( 15 87). Monacologi de Vallbona. Seg les XV-XV/. 
1587 .-Mari ana de G IMERA (1587). Monja de Vallbona. 
160 1.- Mari a Anna de GUIMERA (12 de setembre de 1601 - 22 d'octubre de 16 13) 01 . 

1584.-Ramon de GUIMERA , de Tamarit. 
Ramon de GU IMERA, de Tamarit, Bar6 d' Abell a, sen YO l' de Ciutadilla i Sant Roma. Prengue 

part en les bandositats a favors dels nyerros. EI lI octinent de Caıalunya ordena el 1639, el seu arrest 
62 pe l fet d' haver desertat a la defensa de Salses. Fou delegat per la Generalit at de Catalun ya per ini 

ciar les negoc iac ions obre la cooperac i6 i ajuda militar fra ncesa per fel' cara a la guerra conlra 
Castella. Mort Pau Clarfs, forma part del Consell de guerra que assumf el 164 1 les funcions de la 
Genera litat M . 

EI 1596 fou hereu de sa mare Dionfsia de Tamaril, i successor del seu pare Bern at de Gui mera, 
hereu alhora del seu pare Gi spert de GU IM ERA i Req ue ens. 



SEGLE XVII i XVIII 

A partir de 1599 entrara en la historia nobiliaria el comtat de Guimera, el seu entroncament amb 
els Galceran de Castre i d' Arag6, amb les famflies d'Erill i Setmenat, i amb la casa d'Ixar. 

Durant aquest segle el cognom Guimera tambe tinddı relaci6 directa amb la historia del mones
tir de Poblet, encara que sigui amb trist record. 

A meitat de segle hi ha un entroncament amb la famflia Cardona, i de Guimera amb el castell de 
Ciutadilla. 

Una partida del terme actual, anomenat de Relat, recorda els Guimera de Relat i Abella. 
Els Ferrandis d'Hfxar seran els hereus i comtes de Guimera al començament del segle XVIII. 
1599.-Comtat de GUIMERA. El rei Felip III va concedir el titol de comte de Guimera a Gaspar 

Galceran de Castre i d' Arag6, segons les reals lletres datades a Tarragona el dia 18 de juliol de 1599. 
El primer comte de GUIMERA fou un notable escriptor al qui se li atribueix "Exortaci6n a la 

instancia de la canonizaci6n del rei D. Jaime 1 de Arag6n, llamado el Conquistador" i, sembla que 
tambe de "Sumario geneal6gico de la casa de Pin6s". 

1599-1638.-Comtes de GUIMERA. S6n comtes de Guimera Gaspar Galceran de Castre i 
d' Arag6, casat amb Isabel Agnes d'Erill i Setmenat. En morir sense fills instituf hereva la senyora 
Francesca de Pin6s i de Fenollet, duquessa d'Hixar 65. 

Va tenir part activa en la Guerra dels Segadors, per la qual cosa Felip, rei d'Espanya, erigf en 
comtat l' antiga baronia de Guimera. Instituf hereva a Francesca de Pin6s i de Fenollet, duquessa 
d'Ixar, del qual seguira un pledejar que guanyara el duc d'Hfxar 66. 

1602.-Marc Antoni GUIMERA. Marc Antoni, monjo de Poblet. Durant l'abadiat de Sim6 Trilla 
(1602-1623), aquest va destituir alguns monjos dels carrecs que tenien, i als mes rebels els tanca ala 
pres6. Entre aquests s'hi comptava Marc Antoni de Guimera, l'ovella negra de la comunitat. Va po
der fer-se escapol 67. 

16l4.-Comtessa de GUIMERA. Joan III, duc d'Hfxar, estava casat en segones noces amb 
Francesca de Castre-Pin6s, comtessa de Val1fogona i de Guimera. 

1617.-Felip de GUIMERA. Felip de Guimera, eclesiastic i historiador, sembla era natural de 
Valencia, i ocupa diversos carrecs dins de l'orde mercedari, fins a esser-ne mestre general. 
Intervingue, per ordre de Felip III de Castella, en l'expulsi6 dels moriscos de Valencia (1610). 
Nomenat bisbe de Jaca, i consagrat, morf abans de prendre'n possessi6. Es autor d'una "Historia de 
la orden de la Merced" (1591) i de "Vida y muerte de Pedro Nolasco" (1610) 68. 

1633.-Ramon de GUIMERA instituf hereu de Gispert de Guimera d' Abella i Relat, el 23 de 
maig de 1633 69

• 

1642.-Comte de GUIMERA. Diego de Silva y de Mendoza, primer marques d' Alenquer, a 
Portugal (1599), d' on era virrei. Es casa amb la pubilla dels Sarmiento de Villandrando. Foren pares 
de Diego de Silva y Sarmiento de Villandrando, que enllaça (1622) amb l'hereva dels Ferrandis 
d'Hfxar, ducs d'Hfxar, de Lecera i d' Aliaga, comte de Belchite, Vallfogona i Guimera, vescomte de 
Canet, Illa i Querforadat, barons de Peramola 70. 

1642.-Comtessa de GUIMERA. Consta que Isabel Margarida Ferrandis d'Hfxar i de Castre
Pin6s, duquessa de Belchite, de Vallfogona i de Guimera, estava casada amb Rodrigo de Silva, com
te de Salinas; va morir el 1642. Va passar el comtat als Ferrandis d'Hfxar 71. 

1643.-Ramon de GUIMERA 
Ramon de Guimera de Relat i d' Abella. El 1643, "Per la Guerra dels Segadors el monarca 

frances, L1ufs XIII, esdeve comte de Barcelona i tambe senyor de Guimera entre altres titols i llocs. 
Nomena governador del castell de Guimera a Ramon de Guimera, senyor de Ciutadilla" 72. 

63 



64 

C iuı adi ll a . 1:.1('11L I'arliıaııı" ,('\ dlıe .1 faire.ı de la ('asa 
de Gııimeni. i /11/ ('r!' ;H'1I1 (/IııIJ \ 'Oflııla de xi.' peee.\. 
al'me.l de la ('li.11I i ('11.\1"" de (,i ıı ıadi/la !fııe e .lllI ı 'a 

I'ilıclIllIf 01111> le .\ ('(ıH',' (/l' Gl l illl('f(1 i Mec(l i d~ 
Caçadol'- . i qııe 1'.1 pııı alı .ıuı 'al' 0 la /liııdıı de la ji
ııe.ll/'ll dd ('III' qıl/' ı},;ııııııi p(({i d 'al'ııı e .ı, plı .l .li!Jlelııelıl 

dd segle XI'II .. 

Ramon de Guimera de Relat i d' Abe ll a va ten ir la eonfirmaei6 del eastell de Guimera per part 
del Capita General de Catalun ya, en premi dels seus erveis (17- 11 -1648) . 

Ramon de Guimera fou Iı e reu de la seva mare Dionfsia de Tamarit , pe l seu testament de 18 de 
novembre de 1596, i sueeessor de] seu pare Bernat de Guimera, qui fo u Iı e re u del seu pare Gispert de 
Guimera i Requesens. 

Els seus bens foren adjudieats a Isabel de Cardona i de Guil1lera, eon so rı de Josep Meea i de 
Caçador, l1larques de Ci utadi lI a, el 31 de l1larç de 1677 71 . 

1663- 1700.- Comtat de GU IM ERA. . Per reial senteneia de l 3 de nı arç de 1663 , el eo nıtat de 
Guinıera passa a ser propietat dels dues d'Hfxar: J a unıe Ferrandi s d' Hfxar. ca at a nıb Franeesea de 
Pin6s i de Fenoll et. L'any 1667 l1lorf la duquessa i el 5 de nı a rç de 1700, el eo nıt e 7~, 

1665 .- Mauriei de Cardona i de GU IM ERA., 



EI castell de Ciutadilla passa a la famflia Cardona, segons consta en l'aprovaci6 de comptes de 
Francesc de Sentmenat, com a curador de Maurici de Cardona i de Guimera 75. 

1663.-Comtessa de GUIMERA. Per un testament signat a Saragossa eI dia 3 d'octubre de 1663, 
tenim constancia que Francesca de Pin6s, duquessa d'Hfxar, declara haver heretat del seu marit 
Gaspar Galceran de Pin6s Castro i Arag6n comte de Guimera i vescomte d'Evol, tots els seus bens i 
estats del regne d' Arag6, Catalunya i Sardenya, i que ella feia hereu universal a Jaume Ferrandis 
d'Hfxar, el seu net, amb la condici6 que l'herencia passi als seus descendents, guardant l'ordre de 
primogenitura, preferent la lfnia masculina a la femenina 76. 

1677.-Isabel de Cardona i de GUIMERA. 
Isabel de Cardona i de GUIMERA, esposa de Josep Meca i de Caçador, marques de Ciutadilla, 

fou hereva del seu germa, Maurici de Cardona i de Guimera, i tambe li firen adjudicats els bens del 
seu pare Jaume de Cardona i de Rocabertf, el 15 d'abril de 1679, davant del notari Antoni Riera. 

El31 de març de 1677 li foren adjudicats els bens de Ramon de Guimera 77. 

EI 22 de novembre de 1724, havia succeıt a la seva mare Maria Josepa Clariana. 
1698.-Comte de Guimera. Era senyor i comte de Guimera, Jaume Ferrandis d'Ixar 78. 

1702.-EIsabet de Cardona-Rocabertf i de GUIMERA. 
Fou muller de Josep Meca-Caçador, marquesos de Ciutadilla 79. 

1700-L 730.-Comtes de GUIMERA. S6n comtes de Guimera Isidre Ferrandis d'Hfxar i la seva 
germana Rosa d'Hfxar Silva 80. 

1730-1749.-Isidre Ferrandis d'Hfxar, Silva, Portocarrero, Pinyatel·li, Sarmiento de la Cerda, 
duc d'Hfxar i marques d'Oranf, prfncep de la Portella i senyor de Guimera 81. 

L 789.-Comte de GUIMERA. Era senyor i comte de Guimera Pere d' Alcantara Fadrique 
Fernandez d'Hixar, Silva, .. Y. 

1794.-Senyor Pere d' Alcantara Fadrique, Fernandez d'Hfxar, duc i senyor d'Hfxar i comte de la 
vila i comtat de Guimera. Mori l'any 1808 83

• 

SEGLE xıx i XX 

Aquell antroponim Wigmar ha deixat pas al toponim Guimera. EI cognom ha donat lloc al com
tat i que han ostentat els Ferrandis d'Hixar, Silva i Cavero, fins a mitjants del segle XX. 

1808.-Comte de GUIMERA. Era senyor i comte de Guimera, el duc d' Aliaga, primogenit dels 
ducs d'Hixar 84. 

1826.-Comte de GUIMERA. Segueix com a senyor el duc d' Aliaga. Heretara el comtat el seu 
fill, comte de Salvatierra i marques de Sant Vicenç 85. 

1835.-GUIMERA, acci6 de, 0 batalla de, setge de, en la primera Guerra Carlina, que va durar 
del 15 al 20 de setembre de 1835 86

• 

1862.-Comte de GUIMERA. Era senyor i comte de Guimera Josep Rafel Rodrfguez Fermındez 
d'Hfxar Silva,duc d'Hfxar, marques d'Oranf, comte d' Arandes. Aquest any el va succeir el seu fill 
D. Caietano de Silva Fernandez de C6rdoba. 

1915.-Comtessa de GUIMERA. Titol del regne atorgat en 1599. En l'actualitat el tenia Natalia 
de Silva i Cavero, des de 1915 fins ala seva mort, ocorreguda a finals de 1969 87. 

1969.-Comtat de GUIMERA. Segons noticia del dia 6 de novembre de 1969, la senyora 
Cayetana Fitz Stuart, duquessa d' Alba, don Carlos Caro y Vazquez, i don Tello Gonzalez de Aguilar 
i Enrile, havien sol·licitat la successi6 al titol de Comte de Guimera, vacant en morir la senyora 
Natalia de Silva y Cabero 88. 

La subsecretaria de Justfcia va donar quinze dies amb l'objecte de presentar les al·legacions als 
seus respectius drets successoris. 
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1973.-Comtat de GUIMERA. "En relaci6n con su escrito que tuvo entrada en el Registro 
General de este Ministerio, con fecha 9 de febrero de presente afio, debo significar1e que el condado 
de Guimera se encuentra en la actualidad ostentado por don Car10s Caro Vazquez, por carta de 10 de 
juliol de 1973" 89. 

EI divorci entre la vila de Guimera i el comte 0 comtessa ha estat un fet des de fa molts anys. 
No hi ha record de la darrera visita, i ha quedat documentaci6 de les relacions economiques socials 
fins ala desamortitzaci6 i l'abolici6 dels senyorius. Ara, el toponim Guimera segueix en la historia 
de Catalunya com a Conjunt Historico-Artfstic, i el tftol de comte de Guimera es el record del seu 
passat medieva1. 

CONCLUSIONS 

1. Segons Moreu Rey 90, sembla que no hi ha dubte que entre la llista de noms germanics, el 
cognom Guimera prove d'un Wigmar, pero cal tenir present que el cognom actual Guimera deriva 
directament del toponim que s'identifica amb el poble de Guimera. 

2. A. Turull 91 afirma tambe que s'ha de partir de l'antroponim WIGMAR (Förstemann, 1586) a 
traves de la sufixaci6 amb desinencia d' acusatiu WI (G) MARANE 0 be de la seva versi6 llatinitza
da WIMARUS, sufixada WIMARANUS. Tant una procedencia com l'altra la seva derivaci6lingüis
tica donaria la terminaci6 -a del toponim Guimera. Tambe esüı d' acord amb les aportacions de 
Moreu, en l' origen de les formes antroponfmiques Wimar i Guimara com adaptacions directes de 
WIGMAR i WIMARA. 

3. Pel que fa al toponim Guimera que resta escrit en les cartografies, cal recordar que tots po
drien tenir el mateix origen lingüfstic, i que gairebe tots ells han sorgit de la penfnsula Iberica, i la 
seva extensi6 cap a les Illes Canaries i Filipines, aixf com introdui:t a Brasil des de Portuga1. 

4. La grafia mes freqüent durant els segles XI al XIV es el de Gimerans, Gimeranis, 
Guimeranis, Guimaranis, Guimerans, Guimerano, Guimarano, Guimeran i Guimera (1193). 

En l' actualitat els toponims que es poden llegir s6n; a Galfcia: Guimara, Guimaranes, 
Guimarans, Guimaras, Guimare i Guimarei; a Ue6: Guimara; a Burgos: Guimar, Guimara; a Santa 
Cruz de Tenerife: Güimar; a les Illes Filipines: Guimaras; a Brasil: Guimaraes' a Portugal: 
Guimaraes i Guimarei; a Catalunya, a mes de Guimedı, comarca de l'Urgell, hi ha el municipi de 
Guima a Tarragona. 

5. EIs antroponims actuals, tots possiblement derivats del toponim Guimera, es troben, alguns 
d' ells, amb alguna variant de grafia. A Catalunya i a Barcelona domina el Guimera, i tambe es poden 
llegir amb altres acabaments com Guimerais 0 Guimerans; a les terres de Girona i Tarragona hi ha 
alguns Guimera; a L1eida nomes s'hi troben un Guimaraes i dos Guimera; a Valencia tambe hi figu
ren els Guimera i Guimeray; a Saragossa tambe hi ha diversos cognoms amb la grafia mes normalit
zada; a Biscaia es pot trobar Guimere i Guimera; a Madrid: Guimaraens, Guimaraes, Guimard, 
Guimare, Guimaray i Guimera; a Portugal i Brasil: Guimaraes, Guimaras, Guimarao i Guimara. 

6. Tant els toponims com antroponims esmentats, i per la seva ubicaci6 geografica, tenen la ma
teix arrellingüistica i el mateix origen historic: aquell antroponim que en l' Alta Edat Mitjana va do
nar nom a la formaci6 d'una vila. 
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