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TRANSICIÖ DEL ROMAN IC AL GOTIC 

1- Capitells encistellats cistercencs de la 
Catalunya ponentina. 

La perduraci6 de les formes arquitectöniques 
i figuratives del romanic tarda, preferentment 
en les zones rurals, arribaran a finals del 
segle XIII amb un clar proces d'adaptaci6 i de 
combinaci6 dins un mateix espai arquitectönic 
dels nous corrents. Mentrestant, a les zones 
urbanes, mes avançades culturalment, es 
produeix ja el pas definitiu d'un romanic vigo
r6s a dos models protogötics, un d'empremta 
italiana pisana i un altre d'empremta francesa 
d'Amiens, i sense oblidar, tampoc, la influen
cia que va generar I'austeritat del model cis
tercenc de Citeaux. Aquestes novetats arqui
tectöniques i artfstiques, sorgides a França i a 
Italia a finals del segle XII , arribaran tfmida
ment a la vall , a finals del segle XIII , assolint 
la seva plenitud durant el transcurs de la 
primera meitat del segle XIV. 

Quant a I'arquitectura civil del segle XIII , 
encara es mante el ressö del romanic tarda 
en antics palaus, com el de la famflia Ardevol 
de Tarrega , avui dels Marquesos de la 
Floresta, i el palau de la Paeria de Lleida. 
Obres molt properes entre elles, que aporten 
decorativament una punta de diamant en el 
guardapols dels finestrals geminats. Element 
decoratiu que tambe el trobem en ambients 
religiosos, com la Seu Vella de Lleida i les 
arcades del claustre del monestir de Bellpuig 
de Les Avellanes, i en altres manifestacions 
mes properes a la vall del Corb, com la porta
lada de I'esglesia de Fores, la de Vilanova de 
Bellpuig i la de Sant Antoni a Tarrega, a les 
quals ens referirem mes endavant. 

Pel que fa a les esglesies de finals del segle 
XIII , les hem de concebre com a model de 
transici6. Aquestes, ubicades majoritariament 
en emplaçaments rurals , s'allunyen de I'ambi-

Al Guilfem i 0 10 Roser, 
pel temps perdut. 

ci6 de les grans construccions pröpies de les 
ciutats i s'impregnen d'una tradici6 romanica 
que perviu en un substrat pröxim a la terra. En 
aquest context rural , els edificis religiosos s6n 
bastits majoritariament amb planta rectangu
lar i una coberta de volta de can6 apuntada i, 
en alguns casos, amb arcs torals que prego
nen I'entrada d'una nova arquitectura ogival. 

L'instint de supervivencia del romanic tarda el 
fa evolucionar cap a un proces de maduraci6 
d'empremta tolosana, deixant sentir el seu 
ressö a traves de I'escola lIeidatana, en edifi
cis tan emblematics com la Seu Vella de 
Lleida. EI trobarem, tambe, en altres porta
lades estilfsticament mes pröximes, com I'es
glesia de Cubells, i en altres de menors, com 
les de Vilagrassa i Concabella, que combina
ran elements del roman ic madur de l'Escola 
de Lleida, com arabescos i influencies orien-



tals, amb les filigranes de cordons perlats i 
elements florals propis del model cistercenc. 
Pel que fa a la vall del Corb, les portalades 
romaniques tardanes del monestir de 
Vallbona i de I'esgləsia de Verdu, aquesta ulti
ma estilfsticament emparentada amb la de 
Vilagrassa, ens fan plantejar una major 
influencia del model cistercenc, possiblement 
transmes i potenciat a travəs del contacte 
amb Poblet i Santes Creus. 

L'estudi6s Mir6 Rosinach ha publicat diversos 
treballs força interessants sobre diverses por
talades romaniques tardanes del segle xııı de 
I'escola lIeidatana. I en destaca la portalada 
occidental de Santa Maria d'Agramunt pels 
capitells preciosistes que hi ha esculpits que 
denoten un perfecte domini de la pedra i en fa 
un incfs en la seva iconografia, de serpents i 
de tiges perlades que s'enrotllen a la repre
sentaci6 de I'arbre de la vida.2 Respecte a la 

vall del Corb, tant Mir6 Rosinach com altres 
autors matisen que la portalada romanica de 
Verdu əs una de les poques obres conser
vades que generalitza la composici6 de fili
granes amb cordons 0 cintes perlades i pre
senten les caracterfstiques pr6pies del 
perfode cistercenc. Encara aprofundint məs , 

apunta que algunes mensules del dormitori 
dels monjos del monestir de Poblet s6n deco
rades per encistellats similars als de Verdu i 
Vallbona de les Monges, els quals qualifica 
d'estil cistercenc populeta'. 

L'estudi contextual dels "encistellats" a la vall 
del riu Corb ens feia plantejar inicialment que 
podrien haver-se introduH a travəs de I'escola 
Ileidatana i de la seva obra, amb influencia 
arabesca i un ampli coneixement iconogr8.fic 
procedent de l'Orient Mitja4

• Altrament, una 
segona opci6 , plantejada en base a influen
cies rebudes per mestres i escultors 
tolosans,5 fa entreveure l'expansi6 dels en
trellaçats cistercencs a travəs dels monestirs 
francesos, a Poblet, Santes Creus i Vallbona, 
i d'aquests, a la resta del territori que esta 
sota el seu domini i influencia. Possiblement, 
no hem de concebre la idea d'un origen unic, 
sin6 de produccions de diferents tallers i 
tendencies que convergeixen en una mateixa 
zona i es fusionen amb la indiosincracia del 
pa fs . 

Per a una reflexi6 məs profunda sobre la 
tipologia i evoluci6 iconografica de Is "encis
tellats" cirtercencs, a I'area de la vall del Corb, 
hem d'afegir un capitell procedent de Sant 
Marti de Malda, trobat fora de context , que en 
el seu moment vaig donar a coneixer.6 Es 
tracta d'un capitell de caracterfstiques cister
cenques que podria ser originari d'una antiga 
esgləsia , de la qual en tenim una primera 
noticia documental I'any 1313.7 A məs , 

mossen Ramon Llobet, autor de la mono
grafia local editada I'any 1907, ja apunta que 
aquesta esgləsia podia prestar servei abans 
d'aquesta data, referencia amb la qual podem 
proposar per aquest capitell una cronologia 
de finals del segle XIII. 

D'acord, doncs, amb aquestes cronologies 
exposades i en funci6 de I'estudi estilfstic de Is 
entrellaçats perlats i de la iconografia de la 
peça, dedu'ım que əs de caracterfstiques cis
tercenques, per6 amb una decoraci6 floral 
clarament diferenciable. Una decoraci6 floral 
peculiar, que no presenta clares analogies 
amb les portalades de I'escola lIeidatana məs 
properes, i tampoc amb les portalades d'estil 
populeta, tot i que podria tractar-se perfecta
ment d'una doble fulla d'aigua que protago
nitza el capitell. Intu'ım , en canvi , en el capitell 
de Sant Marti de Malda, un primer intent de 
concebre la decoraci6 floral com a base 

Capitell de tradici6 
de I'escola lIeidatana. 
Palau dels Ardevol. 
TƏrrega . 

Capitell amb filigrana 
cistercenca . Santa 
Maria d 'Agramunt. 
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iconografica, deslliurant-Io de qualsevol sim
bolisme zoomörfic i antropomöfic. I en dedu'ım 

una aproximaci6 al concepte floral es
quematic, emprat en portalades protogö
tiques de la vall del Corb, com I'esglesia de 
Guimera, i mostres mes allunyades com la 
portalada de I'esglesia del monestir de 
Bellpuig de Les Avellanes. 

S ' esdevindra , doncs, en aquests moments, 
un intercanvi d'idees arquitectöniques i artfs
tiques que conduira a una transici6 que com
binara elements de les dues tendencies: 
romanic tarda i götic primerenc. No sera una 
amalgama desconcertant, sin6 una combi
naci6 mesurada que aplicara el millor de Is 
dos models. EI refinament de I'arc apuntat 
per I'austeritat de I'arc de mig punt, la 
lIeugeresa de I'arc de creueria i I'arc diafrag
matic per la pesada volta de can6, i les far
cides decoracions zoomorfes de profunda 
carrega simbölica seran substitu'ıdes per la 
senzillesa i la puresa de la decoraci6 floral , si 
mes no, en una suau simbologia a red6s de 
I'arbre de la vida , de les pinyes de pi i dels 
entrellaçats, que esdevenen un exponent de 
l'eternitat.8 

En aquest aspecte, cal fer un apunt final 
sobre els capitells encistellats de la galeria 
est del claustre del monestir de Vallbona, en 
que hi ha capitells amb encistellats cister
cencs que es combinen amb representacions 
de pinyes de pi. Tret iconografic que es corres
pon amb la decoraci6 d'una ffbula de bronze, 
localitzada al Vilet, on tambe hi ha gravada 
una pinya de pi . Element decoratiu que podria 
situar-se cronolögicament al segle XLII . Cal 
afegir-hi tambe, a mes d'algunes tiges per
lades de la façana romanica del monestir, 
diverses mensules de la nau götica que pre
senten decoracions amb fulles d'aigua i tiges 
perlades entrellaçades. Les quals es corres
ponen iconograficament amb alguns capitells 

decorats de I'interior de I'esglesia de Santa 
Maria d'Agramunt, datats del segle XIII. Perö 
en el cas de Vallbona, Piquer data les fulles 
d'aigua en la primera meitat del segle XIV, en 
base al fet que les mensules de Vallbona for
men part de la reestructuraci6 de la volta amb 
arc de creueria,9 allargant-ne aixf la seva 
vigencia i el seu caracter de transici6. Els 
esmentats detalls del monestir de Vallbona 
posen de manifest, doncs, que la decoraci6 
existent es basicament fitomorfa , i es fa evi
dent I'entrada d'un nou corrent ideolögic, ini
cialment cistercenc, que cerca la serenor de 
la natura pel damunt del caos zoom6rfic del 
romanic mes enfarfegat. 

2- Arquitectura ogival 

Podrfem considerar I'arc ogival com una ma
nifestaci6 arquitectönica de transici6 entre el 
romanic i el götic, majoritariament present en 
les voltes apuntades de tradici6 romanica del 
segle XILI , on s'esten diagonalment sota la 
volta per reforçar-Ia. EI trobem tambe en 
esglesies d'aquesta epoca com les de Santa 
Maria d'Agramunt , Santa Maria de Verdu i el 
monestir de Vallbona de les Monges, entes 
aquest ultim per I'historiador vallbonf Piquer 
Jove com la clau del proces de transici6 del 
roman ic al götic a Catalunya.'o 

Anteriorment a l'aparici6 de I'arc ogival , 
trobem a la vall del Corb esglesies de tradici6 
romanica amb gruixudes parets i volta de 
can6 apuntada, perö amb trets diferenciadors 
entre elles, que ens parlen de diverses mani
festacions esdevingudes en el proces de tran
sici6. D'una banda, trobem esgıesies de con
cepci6 romanica que s'allunyen de la influen
cia inicial de Vallbona per la carencia d'absis 
plans, com la de Sant Miquel de Fores i la de 
Santa Maria de Vallfogona de Riucorb, que 
se'ns presenten originariament amb planta 
rectangular, volta apuntada, absis circular i 



portalada de mig punt. D'altra banda, trobem 
esglesies de tradici6 romanica amb planta 
rectangular i absis circular, com la de Santa 
Maria de Verdu que ja presenta arcs torals 
aguantant la volta apuntada, arcs que poste
riorment seran presents en totes les voltes de 
creueria que es bastiran a la vall al segle XIV. 

Quant a les portalades romaniques d'arc de 
mig punt d'aquestes esglesies que hem citat , 
cal detallar la portalada antiga de la parro
quial de Fores. De concepci6 plenament 
romanica, presenta en el guardapols la carac
terfstica punta de diamant del roman ic tarda 
amb algunes diferenciacions d'estil , perö per
fectament relacionada amb altres esglesies 
properes. Perö el tret diferenciador rau en la 
decoraci6 del timpa de la porta, basat en una 
iconografia floral i de cruciformes, de forta 
carrega simb6lica, tot coronant la part mes 
alta un arc götic amb triglobulats. Malaurada
ment, el mal estat de la pedra no en permet 
un estudi acurat, malgrat que la seva carrega 
iconografica ens planteja un concepte nou en 
I'estudi contextual de la vəlı' 

Perö tambe hi ha altres ca sos que difereixen 
substancialment, com es el cas de la capella 
de Santa Maria del Castell a Sant Martf de 
Malda, documentada ja el 1212, " que ens 
mostra un edifici de planta rectangular amb 
capçalera plana i volta de can6 apuntada. La 
tipologia de I'interior de esglesia, de clara 
analogia amb les construccions romaniques 
properes, a excepci6 de I'absis pla, difereix 
tambe en la concepci6 de la portalada, 
actualment destru·lda , que pregonava la 
forma ogival , com s'aprecia en un document 

grafic dels anys 60 del segle XX. Altres edifi
cis que tambe reflecteixen la importancia de 
I'arc ogival s6n la portalada de I'antiga 
esglesia de Vilanova de Bellpuig i la portalada 
de I'antiga esglesia de Sant Antoni a Tarrega, 
ambdues de finals del segle XIII i compostes 
d'un arc ogival i guardapols decorat amb la 
caracterfstica punta de diamant del roman ic 
tarda. Malauradament , tampoc no es possible 
I'estudi de tot I'edifici, ja que sols en resta , en 
els dos casos, I'antiga portalada. 

En el camp de I'arquitectura militar, les restes 
antigues del castell de Malda tambe presen
ten I'arc ogival. Ten im unes primeres notfcies 
del castell , que el documenten al segle Xi ," 
perö una lapida commemorativa de I'edifi
caci6 que corona la dovella d'una de les 
portes, obrada per Andreu Fel ip a expenses 
de Guillem de Cardona, confirma una nova 
reestructuraci6 del castell I'any 1212. '3 
L'historiador maldanenc Sanç Capdevila 
apuntava que els caracters de les lIetres es 
ressentien de manca de fixaci6 , caracterfstica 
pröpia de les epoques de transici6. Indiscuti
blement, tant la porta exterior com la interior 
del castell , amb conlorns remarcables d'una 
gran austeritat i serenor, s6n comparables 
tipolögicament amb les arcades ogivals de 
construccions religioses existents a la vall del 
riu Corb, com les de la portalada antiga de 
I'esglesia del Vilet i la de Ciutadilla, que s6n 
quelcom mes avançades cronoıögicament. 

TambƏ podem incorporar, en aquests 
moments de transici6, I'arc diafragmatic, ja 
que va representar una soluci6 mes barata 
que la volta de can6 i que alhora s'acomoda
va mes be als ideals de pobresa de les ordes 
monacals, com mostra I'arc diafragmatic que 

rat amb la caracteristi
ca punta de diamant. 
Transici6 del romanie 
al g6tie. Esglesia de 
Vilanova de Bellpuig. 

Volta romanica 
apuntada de transici6 
al otic. 
Capella del easte Ii 
de Sant Martf de Malda. 

61-URTX 



Porıalada d 'arc 0 ival 
del caslell de Malda. 
Arx iu Mas. 

Arcs de diafragma de 
la sala de les arcades. 
Castell de Malda. 

PlanOI del moli de la 
Sinoga amb arcs ogi
vals. SanI Mart[ de 
Malda. 1I ·lustraci6 de 
Jordi 8016s. Segons la 
Catalunya Romanica. 

RTX -62 

resta al monestir de Vallsanta. Sense obviar 
que aquesta tipologia arquitect6nica tambə va 
gaudir d'acceptaci6 en els edifieis militars, 
eom ens mostra la sala de les areades del 
eastell de Malda. Per6 la polivalencia de I'are 
diafragmatie el fara ser məs popular, essent 
present en granges agrfcoles d'ambit cister
cenc i en les petites cases a red6s dels 
castells fronterers de la vall . 

Extens tambə en I'ambit industrial , s'intro
dueix als molins fariners hidraulies, com el 
molı fortificat de la Sinoga, a la vall del riu 
Corb, del qual Torres Gros en proposa una 
eronologia estimada entre el 1139 i el 1207. 14 

Mentre que Bol6s Maselans proposa el molı 
de la Sinoga eom una eonstrucei6 exclusiva 
del segle XIII , a məs que diferencia un primer 
moment de construcci6 del casal del mol ı i un 

segon moment constructiu per a la residencia 
superior.'5 Aix6 explicaria per que la part 
baixa del molı əs de tradici6 romanica amb 
parets gruixudes i volta apuntada, de similars 
caracterıstiques a diverses esgləsies de la 
vall , i per que en la planta superior predomina 
I'arc de diafragma, alliberant el pes dels grui
xuts murs i permetent una major alçada a I'edi
fici. Hip6tesi que es pot veure reforçada pel fet 
que en la planta d'habitaci6 hi ha petites 
finestres ogivals, molt austeres, que s'allunyen 
del concepte d'espitllera. Quant a aquesta 
tipologia de molins fortificats del segle XIII , de 
possible influencia lIenguadociana, podria 
haver estat introdu·lda per les comunitats cis
tercenques amb edificacions analogues a la 
vall del riu Corb, com el Molinot de Vallbona, el 
molf d'Albi6 i el molf de la Torre. La nombrosa 
presencia d'aquesta industria medieval a la 
conca del riu Corb '6 posa de manifest que era 
una de les zones actives de Catalunya i que, 
segurament, va ajudar a enriquir aquesta zona 
durant I'apogeu constructiu del segle XIV. 

Per6 el model que millor exposa la presencia 
de I'arc ogival a la vall del Corb əs , sens 
dubte, el monestir de Vallbona , on el 
reconegut historiador vallbonı Josep Joan 
Piquer, que centra bona part de la seva vida 
en I'estudi del monestir, afirma que el cenobi 
əs un de Is lIocs de Catalunya on es manifes
ta məs vivament la lIuita pel canvi d'estil , 0 

sigui , pel pas del romanic al g6tic17
• Analitzant 

detingudament la concepci6 arquitect6nica de 
I'estructura məs antiga del monestir, les ales 
sud i est del claustre, obrades a finals del 
segle XII , i primera meitat del segle XIII , 
veiem com palesen les idees arquitec
t6niques de Sant Bernat de Claravall , pre
sents a I'inici del monestir. 

Tot i aquestes arrels, es deixa entreveure en 
I'edifici I'entrada de I'arc ogival , on la uni6 de 



quatre arcs d'ogiva conformen la primera 
volta de creueria a la vall . Cal remarcar que 
els arcs presenten un apuntament molt mode
rat que aplana la seva alçada, i que la volta de 
creueria no presenta la clau de tancament 
caracteristica del periode götic. Un altre ele ~ 
ment de transici6 que hem de remarcar s6n 
els arcs apuntats de diafragma que sostenen 
la paret exterior del claustre est, emmarcant 
els arcs de mig punt de la galeria romanica. 
Estructurada amb columnes i capitells del 
segle XIII , decorats amb entrellaçats i pinyes 
de pi , i un öculus al timpa, estilfsticament 
relacionat amb els existent al claustre de 
Tarragona i de possible origen de la Provença 
i del Llenguadoc frances. Modalitat introdu'ida 
a Catalunya pels monjos del cfster a traves de 
Fontfreda i Vallbona. '8 

Perö I'element de transici6 mes revelador es 
sens dubte, el cimbori Ilanterna octogonal si~ 
tuat en la intersecci6 del creuer de I'esglesia, 
sostingut per arcs torals apuntats amb cober
ta de volta de creueria i finestrals ogivals molt 
austers. En definitiva, es tracta d'una estruc
tura inicialment romanica que aplica ja 
algunes solucions protogötiques i que s'ha 
d'entendre com un gressol d'arquitectura 
romanica i cistercenca del segle XIII , que 
pregona I'art götic que ha d'irrompre, amb tot 
el seu esplendor, a les primeries del segle XI V. 

3- Renovaci6 arquitectonica 
de les parroquies romaniques. 

EI proces renovador s'inicia ja al segle XIII 
amb la construcci6 d'esglesies romaniques 
tardanes, de les quals ja hem parlat anterior
ment, perö a I'entorn del 1300 es genera
litzara a causa d'una serie de factors que 
condicionaran una major renovaci6 de les 
parröquies, en diferent mesura i d'acord a 
certes influencies que anirem desgranant. 
D'una banda, la capacitat de les antigues 
capelles romaniques, concebudes com a 
recer d'una societat de conquesta i 
repoblaci6 , no cobriran les necessitats que 
comporta un augment demogratic de la 
poblaci6 '9. D'altra banda, la bonança eco
nömica que va generar el pafs despres de la 
conquesta de Lleida i Tortosa I'any 1149-
1150, va estabilitzar el pafs i va impulsar la 
renovaci6 de les antigues fabriques ro
maniques, fet ajudat en part per I'entrada del 
nou corrent cistercenc i götic, que marcaran la 
creixent necessitat d'ostentaci6 dels poders 
feudals. 

Es tracta basicament de construccions reli
gioses del periode de transici6, amb volta de 
can6 apuntada, potser ja reestructurades al 
segle Xııı , i que a I'entrada del nou segle gene
ralitzen I'obertura de capelles laterals tot for-

mant un fals transsepte, essent el model mes 
antic I'esglesia de Sant Miquel de Fores, la 
qual presenta una nau de volta apuntada i 
dues capelles obertes a I'alçada del creuer, 
de tradici6 romanica i volta apuntada identica 
a la nau central. En altres esglesies hi trobem 
capelles obertes als murs, formant tambƏ un 
fals transsepte, amb volta apuntada com la 
nau central , perö en aquest cas, amb un arc 
ogival frontal que emmarca la volta i la deco
ra amb mensules, com mostren les esglesies 
de Vallfogona de Riucorb, de Preixana i de 
Ciutadilla. Cal remarcar, perö, en aquestes 
esglesies, I'existencia d'una capella d'aques
tes caracteristiques primerenques i I'existen
cia d'una 0 de diverses capelles mes, que 
deixen entreveure la seva substituci6 per un 
model nou que presenta ja una volta de 
creueria. Es el cas de la capella nord de I'es
glesia de Vallfogona de Riucorb, en un inici 
obrada en volta romanica, possiblement quan 
els templers eren senyors de la comanda de 
Vallfogona. Posteriorment, amb l'extinci6 de 
l'Orde del Temple, I'any 1312,20 es dedueix 
una reforma de la capella en estil götic, pels 
vols de 1347 en temps del prevere Arnau 
Torne, i del comanador de l'Orde de I'Hospital 

Arcs de diafra ma 
emmarcant elements 

romanics. 
Claustre del monestir 

de Vallbona. 

Fals transse te amb 
volta a untada de 
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a Vallfogona, Guillem de Guimera.21 Aquesta 
capella presenta, despres de les reformes 
esmentades, una elevaci6 superior en I'arc 
ogival frontal i un volta de creueria, trets que 
la diferencien clarament de I'altra capella 
enfrontada de volta apuntada, de tradici6 
romanica. Fet que corrobora la documentaci6 
de les reformes i l'acceptaci6 del nou corrent 
gotic a la vall . 

Tambe podrfem parlar de I'antiga esglesia 
parroquial de Sant Martf de Malda, de la qual 

en trobem una primera documentaci6 que 
data aquesta esglesia I'any 1313, pero hem 
d'in terpretar que la seva construcci6 ha 
d'esser quelcom anterior a aquesta data. Per 
la tipologia que mostren bona part de les 
esglesies contemporanies, de finals del segle 
XIII , podria tractar-se d'una nau central de 
volta apuntada amb una capella a cada 
costat , formant un fals transsepte. No sabem 
el nombre exacte de capelles que tenia , pero 
una anotaci6 del 1490 menciona la deixa de 
"la vinya de les capelles" com a obra pia,22 
indicant I'existencia de la capella i I'altar de 
Sant Blasi , els altars de Nostra Senyora de 
la Concepci6 i Santa Margarida. Suposem, 
doncs , que d'acord amb aquesta docu
mentaci6 es tractaria d'una esglesia d'aques
ta tipologia que hem definit per a finals del 
segle XIII. Quant a la seva construcci6 , tenim 
dues hipotesis cronologiques: la primera, 
centrada en el capitell d'entrellaçats cister
cencs i dobles fulles d'aigua que protago
nitzen el capitell , que hem de suposar de 
finals del segle XIII , fet que ens fa plantejar la 
ma benefactora de Guillem IIi d'Anglesola, 
senyor de la baronia de Bellpuig i d'aquesta 
vila, que governa fins a la seva mort, I'any 
1299; la segona hipotesi , centrada en el frag
ment de retaule de la primera meitat del 
segle XIV, ens planteja una cronologia de 
temps de Guillem iV d'Anglesola, senyor de 
la baronia de Bellpuig i de la vila de Sant 
Martf, hipotesi que aprofundirem mes enda
vant. 

Si aquesta breu exposici6 ens mostrava unes 
primeres capelles laterals de tradici6 romani-



ca, combinada amb arcs ogivals, a primeries 
del segle XIV se'ns presenta ja, a I'esglesia 
de Verdu , una concepci6 mes evolucionada 
de les capelles laterals, la qual , tot i partir 
d'una nau romanica de volta apuntada amb 
arcs torals , es va obrar en els murs dues 
capelles laterals a guisa de fals transsepte, 
molt mes espaioses i cobertes amb arcs ogi
vals en creueria i clau de volta gbtica. Obra 
que marca clarament I'entrada del gbtic ple en 
les antigues parrbquies romaniques de la vall 
del riu Corb. 

Aquesta comparaci6 tipolbgica que hem fet 
posa de manifest I'existencia de dues vessants 
renovadores: una primera formada a red6s 
del poder feudal militar, amb esglesies de 
tradici6 romanica amb volta apuntada que 
obren capelles com a fals transsepte, inicial
ment amb volta apuntada molt austera i pos
teriorment embellida amb un arc ogival frontal 
amb mensules i escuts heraldics, que ens 
porten ja primeries del segle XIV i a una 
acceptaci6 del nou corrent gbtic; queda 
emperb, l'excepci6 arquitectbnica que prota
gonitza I'esglesia de Guimera i en menor 
mesura la de Ciutadilla, que presenten trets 
gbtics ben definits: edificis de tres trams de 
volta de creueria amb arcs torals , capelles 
ogivals amb volta de creueria, claus de voltes 
decorades, portalades gbtiques i finestrals 
ogivals. Es tracta, doncs, d'un vessant arqui
tectbnic que segurament rep influencies del 
monestir de Vallbona, a traves d'estretes rela
cions que intu 'ı'm entre el localment important 
senyor feudal de Guimera i la comunitat reli
giosa vallbonina. 

D'altra banda, intu'ı'm una segona renovaci6 
arquitectbnica paral·lela a la del braç mi litar, 
protagonitzada pel poder feudal eclesiastic, 
amb un concepte arquitectbnic que intro
dueix els ideals i pensaments gbtics amb 
mes força. Els grans monestirs cistercencs 
del moment (Poblet, Santes Creus i Vallbona) 
influiran en la zona geografica que els vincu
la, i les seves directrius arquitectbniques dei
xaran empremta en el territori, com es en el 
cas de la vila de Verdu , que renova la seva 
esglesia d'acord els preceptes de Is abats de 
Poblet, introduint a I'antiga esglesia de tradi
ci6 romanica les novetats gbtiques que es 
donen al monestir. 

Perb a la vall del Corb no sera fins a les 
primeries del segle XIV, amb les abadesses 
de la casa Anglesola, que el monestir de 
Vallbona liderara una renovaci6 important del 
seu monestir i de les antigues esglesies que 
en depenen. Com proposa Piquer, hi ha una 
substituci6 de les antigues voltes romaniques, 
de can6 0 apuntades, que s'a lcen amb la 
vol ta de creueria i s'j\·luminen amb nous fines-

trals gbtics. 23 Estem parlant d'una renovaci6 
inicial de les primeries del segle XIV, facilment 
resseguible en esglesies sufraganies com les 
del Vilet, Preixana, Vallbona i Vallsanta, i en 
altres de posteriors de finals del segle XIV i 
de primeries del XV, en el claustre del mones
tir i en altres esglesies sufraganies com la de 
L10rens i Rocallaura. 

4- De I'oculus romanic a la rosassa gotica 

Una breu revisi6 del context romanic ens indi
ca que, en les antigues esglesies, el que 
importava no era la presencia massiva de 
lIum a I'interior, sin6 la senyalitzaci6 de la 
mateixa a traves de petits bculus i ranures 
verticals, majoritariament en relaci6 a la sorti
da i a la posta del sol. En canvi , si ens fixem 
en I'esglesia de Montblanquet, ens adonem 
de l'adopci6 d'un concepte nou vers la lIum, 
pel fet d'haver-se obert un petit bculus d'estil 
gbtic al costat de la porta d'acces, situada a la 
cara sud de I'edifici , el qual ens d6na a enten
dre que aquesta obertura podia fer, a petita 
escala, les funcions de finestra-roset6 . 

Ocu lus romanic amb 
lIaceria arabesca. 
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Altres reflexions ens duen a pensar que, en el 
perfode de transici6 , tambe troben petits 
finestrals damunt la porta d'acces a I'esglesia, 
de tipus espitllera, que hom pot considerar 
d'influencia cistercenca. Posant com a exem
ple I'antiga capella del easte ii de Sant Martf 
de Malda, hi veiem una finestra suaument 
apuntada de tipus espitllera damunt la porta 
original , avui tapiada, que podria ser conside
rada com una primitiva manifestaci6 del con
cepte de finestra-roset6 que, de la mateixa 
manera que el nou corrent g6tic, intenta sim
bolitzar a traves seu I'entrada de la lIum com 
a manifestaci6 de la puresa i la presencia de 
Deu. Percebem, doncs, que la Iluminositat a 
I'interior de I'esglesia provoca en la pedra un 
efecte d'enlluernament, produYt per la brillan
tor i el pol it de les parets blanques, que donen 
una nova dimensi6 de les formes en ambits 
austers com el model cistercenc. Per6, a mes 
a mes, en el pensament g6tic, que s'enten la 
lIum com el mes noble dels fen6mens natu
rals vinculat a Deu, es potenciada a traves 
dels vitralls i amb el joc dels colors agafa un 
caracter sobrenatural. 24 

A partir d'aquesta primera obertura exterior 
definida a la capella de Sant Martf, ens 
adonem que la nova concepci6 del fenomen 
de la lIum s'estructura en funci6 de la relaci6 
estructural amb I'edifici , la forma i I'us de la 
lIum. Sota aquestes premisses ens adonem 
de I'existencia d'unes tipologies i unes possi
bles influencies que intentarem exposar. 
Inicialment, ens haurfem de referir als 6culus 
romanics, de possible origen provençal , que 
decoren el timpa de I'ala est del claustre de 
Vallbona, datat al segle XIII , i que foren intro-

duYts a Catalunya pels monjos del cister, a 
traves de Fontfreda i Vallbona.25 Posterior
ment, el trobem evolucionat amb factura Ilisa 
a Poblet i al timpa del claustre de Tarragona, 
amb dos 6culus. Quant a les traces de lIace
ries moresques que presenten els 6culus de 
Vallbona , els trobem relacionats amb un 
roset6 de la Seu Vella de Lleida. Aquest 
mateix concepte de roset6 i lIaceries 
moresques, tambe el trobem a la vall del 
Corb, en I'esglesia del Vilet, per6 en un esta
di mes simplificat i reproduint tant sols les 
lIaceries com a decoraci6 central. 

Aquest roset6 de I'esglesia del Vilet I'haurfem 
de concebre com una creaci6 a cavall entre el 
roman ic tarda de l'Escola de Lleida i I'ideal 
g6tic emergent en aquestes terres. EI qual, tot 
i ser de dimensions moderades, en funci6 de 
I'estructura modesta de I'edifici , hem de con
siderar que es tracta d'un gran roset6 que pot 
introduir molta Ilum a I'interior. Quant a les 
gruixudes lIaceries del centre del roset6 , i en 
funci6 de I'ideal cistercenc que prohibeix els 
vitralls de colors per evi tar la distracci6 espi
ritual de Is fidels, ens fan defensar la idea d'un 
roset6 tancat amb vitralls blancs, que a sem
blança dels habits cistercencs, avalen la 
serenor i puresa de la lIum blanca. 

Aixf doncs, el roset6 i la rosassa presenten 
una visi6 mes avançada del concepte de 
1'6culus roman ic, els quals trobem al monestir 



de Vallbona i a I'esglesia de Verdu en un esta
di mes evolucionat. Fruit en part de la gran 
renovaci6 arquitectönica del monestir durant 
I'abadiat de la casa Anglesola, a la primera 
meitat del segle XIV, quan s'eleven les voltes 
de I'edifici i s'obren grans finestrals götics al 
lateral de la nau, aixi com una gran rosassa 
circular molt austera a la cara de ponent. 
Quant a I'esglesia de Verdu, cal esmentar una 
impressionat rosassa del götic ple, que mani
festa la millor expressi6 d'aquest concepte en 
tota la vall. L'estudi6s verduni Ramon Boleda 
d6na fe de I'existencia d'uns escuts gravats a 
I'inici de la volta del temple amb I'heraldica 
dels Alemany, i defensa que la rosassa va ser 
constru'ı'da en temps del prevere Berenguer 
Alemany, a I'ultim quart del segle XI II !6 No 
podem posar en dubte I'existencia de I'he
raldica en les mensules i en els petits ca
pitells que decoren I'interior de la rosassa, 
perö tambe es evident que I'estructura ro
manica de la nau central, amb volta apuntada 
i una portalada de finals del segle XIII , s6n 
quelcom anteriors al concepte plenament 
götic de la rosassa. 

Mentre la rosassa de Vallbona se'ns presenta 
tan sols amb I'ull exterior i interiorment nua, la 
rosassa de Verdu ens mostra la tipica deco
raci6 d'arcs apuntats i triglobulats. A mes, el 
centre de la mateixa es presidit per una 
Marededeu dempeus, de tipologia götica, de 
la primera meitat del segle XIV. I els petits 
capi tells de I'interior de la rosassa presenten 
una decoraci6 vegetal de simi lars caracteris
tiques a I'existent en les portalades götiques 
de I'esglesia de Guimera i la de Ciutadilla. 

Al nostre entendre, la tipologia de la rosassa 
de I'esglesia de Verdu ens indica que hauria 
estat const ru'ı'da en la primera meitat del 
segle XIV, i cronolögicament propera a 
I'austera rosassa de Vallbona, tot i que pot 
presentar una influencia mes directa des de 
Poblet. Finalment, podem posar a debat, si la 
rosassa götica es un element posterior a la 
construcci6 inicial de I'esglesia de Verdu 0 , 

ans el contrari , hem de concebre la construc
ci6 de I'ull exterior en el mateix moment que 
I'edifici i la construcci6 de I'interior de la rosas
sa götica a posteriori. Moment en que tambe 
podria haver-se repicat els escuts de la casa 
Alemany en les dues mensules de I'inici de la 
volta del temple, donat que, tant aquests 
escuts com els que es troben en I'interior de 
la rosassa, tot i ser estilisticament semblants, 
presenten unes petites diferencies heral 
diques amb el blasons dels Alemany que es 
troben en la dovella de I'antiga rectoria . 
Diferenciacions a tenir en compte quan ho 
tractarem mes endavant. 

Quant a la segona tipologia d'obertures vin
cu lades al concepte de la Ilum, hauriem de 
basar-nos en els finestrals götics de tipus 
espitllera apuntada, que mantenen el con
cepte de projecci6 de la Ilum a I'interior, en 
funci6 de la seva situaci6 damunt la portalada 
d'acces. Definici6 que trobem ja en I'exposa
da capella del castell de Sant Marti i que 
trobem mes evolucionada en I'esglesia de 
Guimera. Aquesta ultima connectada tipolögi
cament amb el majestu6s finestral götic de la 
façana de I'esglesia de Santes Creus. A mes, 
les seves portalades de Guimera i Santes 
Creus presenten ambdues una arrel de tradi-
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ci6 romanıca que traspassa, amb major 0 

menor mesura, cap a I'arc ogival i, la deco
raci6 vegetal i heraldica dels seus capitells en 
reafirma l'assumpci6 de I'ideal götic. Es in
teressant afegir que aquesta relaci6 de fines
tral apuntat damunt la portalada que trobem 
en la capella del easte ii de Sant Martf de 
Malda i en I'esglesia de Guimera, abans d'o
brar un absis nou, estaven vinculades, a mes, 
a una capçalera plana de tradici6 cistercenca. 

5- Portalades gotiques de tradici6 romanica 

En un apartat anterior, feiem un breu incfs 
sobre les portalades romaniques d'arc de mig 
punt a la vall del Corb, detallant-ne alguns 
trets interessants en la portalada de I'esglesia 
de Sant Miquel de Fores. Matisavem, en el seu 
guardapols, la caracterıstica punta de diamant 
del romanic tarda, i ressaltavem el seu tret 
diferenciador en la decoraci6 del timpa de la 
portalada, espai on encara s'aprecia, malgrat 
la degradaci6 de la pedra, una decoraci6 amb 
elements florals i cruciformes, tot coronant la 
part mes alta un relleu d'arc götic amb triglo
bulats. Evidenciant una carrega iconografica i 
simbölica que ens planteja una certa deso
rientaci6 en I'estudi contextual de la va ii , ja 
que I'edifici , tot i ser bastit en la tradici6 ro
manica tarda na, presenta una decoraci6 en el 
timpa de la porta molt mes austera i entrada 
dins el götic, que la mateixa portalada del 
monestir de Vallbona 0 de Verdu , que tenen 
una clara influencia cistercenca. 

La senzillesa i I'austeritat tambe s'entreveuen 
en les restes de I'antiga portalada de I'es-

glesia del Vilet, destru"lda al segle XiX per a la 
construcci6 d'una capella lateral i recuperada 
parcialment en unes obres d'arranjament 
efectuades a finals del segle XX. Se'n conser
va un costat de la porta amb I'arrencada d'un 
sobri arc ogival , que tipologicament s'em
parenta amb els arcs ogivals del easte ii de 
Malda. Pero, en aquest cas, presenta una 
imposta repicada que segurament conten ia 
decoraci6 floral i escuts heraldics de Is bene
factors de I'esgıesia . Tret que tambe es 
mostrable en les restes de la porta ogival de 
I'esglesia de Ciutadilla, que en aquest cas Si 
que ha conservat part de la decoraci6 de la 
imposta, en la qual s'aprecien formes 
esquematiques de fulles d'aigua, entrellaçats, 
un arbre de la vida i escuts dels Guimera, 
senyors de la vila i benefactors de I'obra. 

Resta encara la interessant portalada de I'es
glesia de Guimera, que mostra en tot el seu 
conjunt I'obra benefactora dels Alemany, nis
saga importantfssima que trobem relacionada 
amb altres edificacions religioses de la vall . 
Quant a la portalada en si , per la sobrietat i 
I'austeritat de les arquivoltes ogivals, presen
ta certs paral ·lelismes amb portalades cister
cenques que temptegen la decoraci6 gotica, 
com la del monestir de Santes Creus i la del 
monestir de Bellpuig de Les Avellanes, una 
mica mes evolucionat. En el camp decoratiu , 
els petits capitells de I'arrencada de les arqui
voltes presenten un esquematisme iconogra
fic de tipologia gotica, amb fulles d'aigua i 
arbres de la vida, aixı com escuts heraldics 
dels grans benefactores de I'esglesia de 
Guimera: els Alemany i els Rocabertf. 



Hem de considerar, doncs, I'esglesia de 
Guimera i la seva portalada com una obra 
religiosa important dins I'estudi contextual del 
gotic a la vall . Tant la sobrietat de les seves 
formes com la grandesa de I'edi fi ci es poden 
interpretar com una mostra del poder feudal 
local. Posant tambe de manifest una possible 
vinculaci6 dels Guimera amb el cister vall
bon f, a traves del patronatge de I'esglesia a 
Santa Maria, i per la presencia de I'heraldica 
dels Alemany en el monestir de Vallsanta. 
Cenobi situat enmig del senyoriu de Guimera 
i del senyoriu de Ciutadilla, i considerat un iioc 
rellevant per a aquest petits nobles feudals de 
la vall del corb. 

Resta per contextualitzar una carassa localit
zada en I'esglesia de Llorens, que presenta 
una tipologia propera a les emprades en por
talades gotiques, deducci6 que hem resolt a 
partir de la comparaci6 d'una carassa d'un 
noble feudal i d'un monjo, existent en la por
talada del monestir de Bellpuig de Les 
Avellanes, obrada en el conjunt de les impor
tants reformes de I'edifici promogudes I'any 
1303 pel comte d'Urgell , Ermengol X.27 

6- Expansi6 del gotic ple dins la baronia de 
Vallbona 

La important renovaci6 arquitectonica del 
monestir, esdevinguda durant la primera mei
tat del segle XIV, introduira en les dependen
cies monacals I'esti l gotic d'i nfluencia france
sa. Es bastiran, durant aquest perfode, ele
ments tan caracterfstics com el cimbori gotic 
octogonal, la rosassa, els finestrals ogivals, 
la Sala Capitular i I'ala gotica del claustre. 
Obres que varen ser majoritariament execu-
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tades durant I'abadiat de la Casa Anglesola, 
entre 1294 i 1392, a excepci6 del periode 
1340-1348, quan Elisenda de Copons, com a 
abadessa , promou la construcci6 del cimbori 
octogonal gotic. 

S6n obres que s'inicien en un moment de 
vitalitat humana i economica de la comunitat , 
encara que investigadors com Piquer Jove 
creuen que s6n obres de magnificencia 
innecessaria per part de les abadesses i que 
nomes serveixen per a la reafirmaci6 del 
monestir com a centre de poder d'un sistema 
feudal i d'un impuls de grandesa propi de la 
Casa Anglesola,28 pero totalment contrari a 
I'ideal cistercenc de pobresa i simplicitat orien
tat per Bernat de Claravall 29 S6n accions 
clarament vinculades als moments gesta
cionals de la baronia feudal del monestir, la 
qual no es veura materialitzada fins I'any 
1380 amb la venda del Mer i mig imperi pel 
rei Pere III el Cerimoni6s. Llavors, hem de 
concebre ja amb anterioritat a aquesta data 
la gestaci6 d'un estat dins d'un altre estat, 
que comportara repercussions socials, 
economiques i arquitectoniques clarament 
estructurades a I'entorn de les directrius del 
monestir. 

Intu'ım que aquesta vitalitat constructiva ha 
d'anar mes enlla del mateix nucli monacal , pel 
fet que I'onada renovadora iniciada al mones
tir ha d'arribar, per logica, als petits nuclis de 
poblaci6 que estan sota la influencia i 
dependencia del cenobi . Per tant, el nou con
cepte d'arquitectura gotica que es genera a 
Vallbona I'hem de trobar tambe en les 
esglesies sufraganies. La recerca d'aquestes 
novetats arquitectoniques ens duen a I'es
glesia del Vilet, que, al nostre entendre, es la 
primera obra religiosa que rep I'onada reno
vadora procedent del monestir de Vallbona. 

Partint d'un manual de 1245-124630
, on es 

menciona I'esglesia del Vilet com a sufragania 
de I'esglesia de Malda, dedu'ım que estava 
integrada en la baronia de Malda. Llavors, 
hem de fer pales que I'abadessa Blanca 
d'Anglesola va comprar, I'any 1307, la castla
nia i el feu del Vilet a Ramon de Malda.31 Punt 
de partida interessant, des d'on podria iniciar
se la reestructuraci6 de I'esglesia del Vilet en 
estil gotic, amb I'aixecament de la volta i la 
inclusi6 de I'arc de creueria que s'assenta 
sobre les antigues parets romaniques, hipote
si que Piquer Jover tambe va proposar per a 
la nau central de Vallbona. A mes, una revisi6 
del cens del 1365 ens indica que el vilatge del 
Vilet tenia escassament disset focs , motiu 
que ens fa defensar, amb mes força , que 1'0-
bra havia de ser sufragada per una ma bene
factora. Podria tractar-se d'un noble 0 castla 
d'una branca dels Alemany, atribu 'ıble per la 
presencia d'un escut d'aquesta nissaga en un 
lIoc de privilegi dins I'edifici , 0 per I'abadessa 
de Vallbona com a nova senyora del iioc. 
Podem posar fins i tot a debat si l'assumpci6 
de I'obra de I'esglesia del Vilet es anterior a la 
compra del mer i mig imperi , I'any 1380. 

Diversos arguments aixi ens ho fan pensar, 
com les solucions arquitectoniques senzilles 
que es donen en esglesies rurals del primer 
gotic, amb una nau de planta rectangular de 
dos trams de volta de creuer, un presbiteri pla 
d'influencia cistercenca i I'absencia de 
capelles ogivals, aixi com pel fet de trobar-se 
en aquesta esglesia restes de pintura mural 
protogotica de tradici6 romanica , a l'intrad6s 
de la volta , actuant com a orientaci6 cronolo
gica de la primera meitat del segle XLV. A 
mes, el roset6 podria haver estat obrat per
fectament a finals del segle XIII i conservat en 
el moment de I'aixecament de la volta de 



creueria , ates que mostra influencies 
arabesques que tambe es trobem en els öcu
lus del claustre de Vallbona i en el roset6 de 
la Seu Vella de Lleida. 

Perö a I'igual que el monestir de Vallbona i 
I'esglesia del Vilet , es fa evident tambe a 
Vallsanta I'existencia d'una primera edificaci6 
de I'any 1235 i unes primeres monges que 
s'estableixen en el lIoc I'any 1237.32 Les ex
cavacions arqueolögiques dutes a terme al 
monestir per Anna Oliver ens indiquen que, 
en les restes actuals del monestir de 
Vallsanta, es visible la reestructuraci6 portada 
a terme a mitjans del segle XLV. Tot i que hi 
ha diversitat de propostes cronolögiques per 
a I'obra de la capçalera poligonal de cinc 
capelles, si que hi ha consens entre els inves
tigadors pel que fa a I'arc de diafragma com a 
obra de mitjans del segle XIV. 

Un estudi mes acurat de I'estructura d'aquest 
edifici ens fa adonar que I'absis, de forma poli
gonal amb cinc capelles radials i volta de 
creueria , difereix totalment dels absis d'influen
cia cistercenca, amb paret lIisa al fons. Es trac
ta , doncs, d'un concepte arquitectönic mes 
götic que cistercenc, que coincideix amb el 
perfode constructiu d'obres götiques impor
tants, com la catedral de Tarragona, la Seu 
Vella de Lleida, la catedral de Barcelona i 
esglesies importants, com Santa Maria de 
Cervera. 33 

La importancia d'aquest cenobi radica tambe 
en les interessants restes artfstiques que 
s'han preservat. Ens referim , especialment, a 
dues claus de volta götiques molt interessants 
i a un sarcöfag amb una figura militar jacent, 
que s'ha identificat, amb certes prevencions, 
amb la fam ilia Cervell6 0 Boixadors. Aspectes 
que intentarem ampliar mes endavant per la 
seva rellevancia , com a mostra del poder feu
dal i del concepte funerari . Finalment, cal 
remarcar I'existencia d'escuts heraldics en els 
nervis de la volta de creueria , situats entre les 
capelles radials, que mostren les armes dels 
nobles benefactors que segurament sufra
garen I'obra de Vallsanta: els Guimera, els 
Alemany, els Cervell6 0 Boixadors, els Josa i 
els Llorac. 

La vall del riu Corb va viure, doncs, entre 
finals del segle XILI i la primera meitat del 
segle XIV, un moment constructiu intents i ric 
en obres d'art religi6s , avalat en part pels con
tractes d'obres que s'han conservat i que per
meten resseguir alguns mestres d'obres 
d'aquesta zona, com Guillem Pedrolo i Pere 
Pedrolo de Verdu , treballant a Santa Maria de 
Cervera; Guillem Pedrola, que treballa a I'es
glesia de Conesa el 1358; Bernat Pedrolo, 
que treballa a I'esglesia de Guimera I'any 

1368, i d'altres que han quedat en I'anonimat 
mes absolut per la manca de documentaci6. 
En el pla artfstic, es visible una clara 
inspiraci6 del götic frances en obres execu
tades per escultors com el mestre anönim 
d'Anglesola, Guillem Seguer de Montblanc i 
Guillem Timor, sobre els quals trobarem mes 
endavant. 

En base a les observacions contextuals real it
zades, podem deduir que, a principis del 
segle XIV la societat catalana, i en concret la 
zona geografica compresa entre les ciutats de 
Lleida, Cervera i Tarragona, es decanten per 
les noves formes arquitectöniques, les quals 
deixaran de ser puntuals per ser generals, 
entre els anys 1300 i 1350. En definitiva, I'ar
quitectura götica suposa mes que l'adopci6 
de la volta de creueria ogival 0 la descarrega 
de Is pesats murs romanics ; el concepte götic 
va contribuir a la formaci6 d'una nova manera 
d'entendre la realitat , traspassant al segle XV 
amb tota la seva magnificencia, com ens 
mostra I'equilibri de les formes ogivals de I'es
glesia de Sant Jaume de Belianes i la planifi
caci6 inicial de les capelles laterals. 

FEUDALlSME I VESSANT 
CAVALLERESCA EN EL GOrlC PLE 

1- Finestres g6tiques d'origen giron i al 
castell de Ciutadilla 

A diferencia de les construccions religioses 
que introdu"iren la nova arquitectura götica 
amb grans reformes i noves edificacions, en 
el camp militar, els castells fronterers conti
nuen essent aquelles fortaleses robustes i 
austeres que van permetre retenir el territori 
davant I'islam. Tot i aixö, podem estreveure 
una primera acceptaci6 de I'arc ogival en 
aquestes edificacions, amb exemples que ja 
hem comentat anteriorment, com la sala de 
les arcades i de les portes ogivals del castell 
de Malda. En canvi , l'assumpci6 d'una arqui-
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tectura gotica d'origen civil, allunyada dels 
preceptes defensius, tan sols es representa
da en castells de la vall del Corb per I'obertu
ra de finestres geminades que substitueixen 
les defensives espitlleres de coneepci6 militar. 

La recerca d'aquest tipus de finestrals ens 
duen al castell de Ciutadilla, on trobem tapiat 
un finestral geminat de tres columnes de força 
qualitat, que probablement entra en desus en 
el moment en que I'antie easte ii fronterer es 
eonvertf en palau resideneial. L'analisi inicial 
de la finestra ens indiea que la decoraci6 
superior del eapitell es feta a eopia de flors de 
lIiri obertes i el cos presenta una decoraci6 de 
fulles de lIiri estilitzades. Quant a la base de la 
columna, podem veure que te les seves 
arestes perlades. Pel que fa a la tipologia de
corativa dels capitells de la finestra de 
Ciutadilla, si no s6n identies, si que s6n , si 
mes no, similars als capitells del claustre de 
Sant Joan de les Abadesses. 

La historiadora de I'art Francesea EspaPiol 
atribueix a aquesta tipologia de capitells una 
procedencia de tallers gironins i una eronolo
gia del primer terç del segle XIV,"" matisant, a 
mes, que van desenvolupar una manufactura 
d'elements arquitectonics que abastaven un 
ampli territori . Generat a traves d'un proces 
d'estandarditzaci6 que comercialitzava fines
tres coronelles de dues i de tres eolumnes, 
que, a mes a mes, oferia al eomprador la pos
sibilitat d'esculpir la seva heraldiea en la Ilinda 
que corona el finestral , eom es en el cas de la 
finestra coronella de I'antiga torre del castell 
de Ciutadilla que presenta I'heraldica dels 
Guimera. 

Es tracta, doncs, d'un producte d'origen gironi 
de molta acceptaci6 que va introduir-se a la 
vall del Corb a la primera meitat del segle XIV. 
Pero no es I'unie produete d'aquestes earac
teristiques, ates que hi ha d'altres finestres 
eoronelles de dues i de tres columnes amb 
deeoraci6 austera i diferent tipologia a les 
finestres d'origen gironf. Segurament estaven 

subjeetes a un altre proees d'estandarditzaei6 
que tenia les seves propies vies de eomer
cialitzaci6 que van fer possible la seva 
preseneia, almenys en el easte ii templer de 
Vallfogona de Riueorb i en el eastell de Verdu . 

Fragment de retaule amb milites, a Sant 
Mart! de Malda. EI mestre d'Anglesola 

En el Museu d'Art de Catalunya s'exposa, 
dins la mostra del gotie eatala, el relleu d'un 
fragment de retaule datat al segle XIV i proee
dent de I'antiga parroquia de Sant Martf de 
Malda. La peça, de gran finor i graeia, va ser 
eseulpida per un artista anonim que va saber 
expressar, en aquestes delieades figures , el 
traetament de privilegi que rebien , en la socie
tat medieval , els nobles 0 militars (cavallers) 
que en les Corts eren representats pel braç 
anomenat milites.35 EI relleu eonserva breus 
vestigis de pintura roja , sobretot en I'eseut 
d'un dels dos eavallers, que ens indiea que 
originariament, a I'igual que moltes miniatures 
gotiques, va ser pintat amb eolors intensos i 
variats . Possiblement la polieromia reprodu'ıa 

les heraldiques dels nobles feudals benefae
tors del suposat retaule , al qual pertanyeria 
aquest fragment que presentem. A mes, la 
finor del treball ens fan pensar que el relleu 
eseultorie dels eavallers, proeedent de la par
roquia de Sant Martf de Malda, podria ser 
obra d'un reeonegut artista de la primera mei 
tat del segle XIV, de la talla de Guillem Seguer 
o de I'anonim Mestre d'Anglesola. 

En cas de traetar-se d'una obra de Guillem 
Seguer de Montblane, sabem que va ser aetiu 
en aquesta zona des del 1343 (es eontraetat 
a Nalee per a I'obra d'una Mare de Oeu) fins 
al 1350, si ens atenem a unes obres d'art que 
EspaPiol li atribueix: el sareofag de Bernat de 
Boixadors, al monestir de Vallsanta; la 
Marededeu del Vilet ; la Marededeu del Cor, i 
les taules pintades de la eapella del Corpus 
Cristi , ambdues del monestir de Vallbona. 
Peees artfstiques que poden ser en eerta 
mesura diseutides. 

O'altra banda, si ens fixem en l'estrueturaei6 
medieval del territori , el lIoc de Sant Martf 
pertanyia aleshores a la baronia de Bellpuig, 
fundada I'any 1139 per Berenguer Arnau , fill 
del bar6 d'Anglesola. Tenint en eompte aquest 
aspeete, hem de reeaure sobre la figura del 
Mestre d'Anglesola, que va estar al servei de 
la familia Anglesola i de Is Cardona durant la 
primera meitat del segle XIV. A partir d'aqui , si 
revisem la mort de Ramon Foleh de Cardona, 
I'any 1319, ens adonem que va ser enterrat al 
monestir de Poblet en un sareofag de pedra 
de les Garrigues, material molt apte per a I'es
eultura que tambe va ser emprat per a I'obra 



del retaule i de I'escultura de Sant Pau de 
Narbona, a I 'esgləsia d'Anglesola.36 

Espanol vol intuir que aquesta relaci6 del 
mestre d'Anglesola i la casa Cardona devia 
donar-se en I'epoca d'Hug I de Cardona que 
mori I'any 1334, en base a que la seva esposa 
era membre de la Casa Anglesola, la qual 
gaudia dels serveis de I'escultor. Aquesta argu
mentaci6 fa məs entenedora la presencia del 
Mestre d'Anglesola a I'obra funeraria del ves
comte de Cardona, a Poblet, basant-se en una 
suposada protecci6 i dependencia entre els 
nobles i I'escultor. En aquesta data de 1334, 
Ramon d'Anglesola pren possessi6 de la baro
nia de Bellpuig com a nou senyor i es pot con
siderar com un dels possibles candidats a pro
moure el retaule de Sant Martf de Malda. 

Si analitzem les dades, ens adonem que 
Guillem III d'Anglesola va governar la baronia 
de Bellpuig fins al moment de la seva mort, 
I'any 1299. I la primera nota documental de la 
parroquial vella de Sant Martf fa referencia a 
I'any 1313.37 Podrfem defensar la construcci6 
d'aquesta esgləsia en temps de Guillem lll , en 
part per la localitzaci6 d'un capitell de carac
teristiques cistercenques que s'apropa a la 
nova ideologia götica i que anteriorment hem 
datat de finals del segle XIII. Perö el fragment 
de retaule dels milites əs una peça que corres
pon a la primera meitat del segle XIV. Quant a 
la indumentaria dels cavallers, Mir6 Rosinach 
əs el primer investigador de la zona que apro
fundeix en aquest aspecte, estudi del qual əs 
necessari ressaltar que els dos militars tenen 
el cap cobert amb una cervellera 0 bacinet, 
molt freqüent al segle xııı , a məs d'anar abillats 
amb el perpunt 0 tunica enconxada que es 
duia damunt la cota de malles, ja emprada 
tambə al segle XIII ,38 tot i que cal precisar que 
aquests detalls d'indumentaria es poden tro-

bar en representacions plastiques dels segle 
XIV i xv. 

Revisant la documentaci6 del primer terç del 
segle XIV, ens crida l'atenci6 que el rei Jaume 
iI va confirmar I'any 1316 el dret que tenia 
Guillem iV d'Anglesola sobre el pobles de la 
baronia de Bellpuig , afegint-hi la prerrogativa 
del mer i mixt imperi , en honor a les seves 
gestes militars. Aquest fet rellevant ens fa 
plantejar que Guillem iV podria haver fet 
honor al merit encarregant algunes obres 
d'art al Mestre d'Anglesola per a les par
röquies de la seva baronia, argumentaci6 que 
en part es podria justificar amb les dades que 
Mossen Antoni Bach d6na a coneixer en la 
seva histöria de Bellpuig , on matisa que sota 
la direcci6 d'aquest bar6, la baronia va crəi
xer en prestigi militar i diplomatic i que, com a 
fet molt estes entre els feudals de I'epoca, va 
practicar el patronatge sobre capelles i par
röquies del seu domini. 39 
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Defensem, doncs, I'afinitat cronolog ica entre 
Guillem iV d'Anglesola com a nou bar6 de 
Bellpuig i I'obra del Mestre d'Anglesola, tots 
dos presents al primer quart del segle XIV i 
relacionats amb una mateixa nissaga impor
tant d'aquestes terres, afinitats que ens pres
suposen la possible promoci6 del retaule de 
Sant Martf a aquest bar6 de Bellpuig. Estem, 
doncs, davant d'un fragment de retaule amb 
una idea iconografica məs propera al pensa
ment i la representaci6 militar, reforçada per 
la presencia de Is milites en el retaule religi6s, 
que han d'əsser entesos com un autoretrat 
dels nobles benefactors. Quant a la possibi
litat que el fragment de retaule gotic sigui 
proper a I'orbita de treball del Mestre 
d'Anglesola, aquest es troba actiu en el 
primer quart del segle XIV, mentre que 
Guillem Seguer əs documentat al segon 
quart. A məs , a diferencia de les obres del 
Mestre d'Anglesola, que s6n compreses dins 
un poder feudal militar, les obres esculto
riques de Seguer es localitzen majoritaria
ment dins I'orbita del poder eclesiastic del 
monestir de Vallbona. Pero əs evident que, 
sense documentaci6 məs contundent, no 
podem fer məs que hipotetitzar sobre la nos
tra Ifnia de treball. 

Heraldiques de la vall del Corb. Poders 
feudals i eclesiastics 

Si en les darreries del segle XII I'heraldica 
començava a ser present a Catalunya entre 
els membres dels estaments militars, trobem 
possiblement un de Is primers escuts de la vall 
a I'interior de la capella del castell de Sant 
Martf de Malda. Es tracta d'un escut en relleu 
de forma ogival amb les puntes lIeugerament 
alçades, tret que el situa cronologicament 
entre el segle XIII i les primeries del segle 
XIV, i el relaciona amb blasons d'aquesta 
tipologia de caires apuntats, com un escut 
dels milites representats en el fragment de 
retaule de I'esgləsia parroquial de Sant Martf 
i un escut dels Guimera localitzat a Verdu , 
actualment en la col ·lecci6 de Ramon Boleda. 
Quant a I'escut de la capella del castell de 
Sant Martf, es troba esculpit en la pedra 
superior de la capçalera plana de la nau, que 
convergeix amb la volta apuntada. Conserva 
encara la policromia original , decorant el 
blas6 amb les barres roges i grogues carac
terfstiques de I'escut del comte de Barcelona, 
que segurament actuava inicialment com a 
protector de la capella i del lIoc. En d'altres 
esgləsies de la vall del riu Corb tambə es 
troba I'heraldica de Is comtes de Barcelona, 
pero ƏS , empero, a la capella del castell de 
Sant Martf, on s'aprecia, per I'estructura de 
I'edifici i per I'estilfstica del blas6, una cronolo
gia məs reculada. 

Es doncs en les construccions militars, i 
sobretot en les obres pies de caire religi6s , on 
majoritariament trobem blasons i heraldiques 
que ens parlen de famflies benefactores de 
Ilurs construccions que esculpeixen la seva 
heraldica en lIocs visibles de les portalades 
gotiques de la primera meitat del segle XIV, 
tret diferenciable de les portalades del 
roman ic tarda de la vall , que s6n nues en 
aquest aspecte heraldic. Seguiment del qual , 
se'n despren els ambits d'influencia d'aques
tes nissagues feudals i les seves estretes 
relacions baronials i jocs de poder en la zona. 
Aquestes heraldiques ens parlen , doncs, de 
la construcci6 de les esgləsies a la vall i dels 
seus benefactors, amb exemples com la por
talada de Guimera, on la presencia de 
I'heraldica de les famflies Alemany i Rocabertf 
s'han d'entendre com la representaci6 per
sonal dels senyors de la vi la , Guerau 
Alemany i la seva muller Gueraua de Roca
bertf. D'altres exemples d'heraldiques en por
talades gotiques tan sols els trobem en les 
restes conservades de I'antiga portalada de 
I 'esgləsia de Ciutadilla, amb I'escut de Is Gui
mera i a la portalada gotica de I ' esgləsia del 
Vilet, on malauradament foren destru ·ı'ts. 

Una segon lIoc de privilegi per a representar 
I'heraldica əs I'interior de la mateixa esglƏsia . 
Si primer feiem referencia als escuts de les 
portalades, ara hem de parlar de Is blasons que 



els nobles benefactors situen en les mensules 
d'arrencada de Is arcs de creueria. A diferencia 
de I'espai de la portalada, la presencia de 
I'heraldica en un lIoc mes superior configura un 
estat de privilegi davant la comunitat mes d'a
cord amb I'estatut social dels nobles feudals. 
Pero en aquest espai , a diferencia de les por
talades g6tiques, no trobem els blasons del 
bar6 i la seva muller, sin6 majoritariament 
I'heraldica del bar6 del Iloc, com a branca pri
oritaria del senyoriu 0 baronia. Fins i tot podem 
matisar que I'espai de privilegi reservat al noble 
benefactor es en les primeres mensules del 
primer tram de la volta de creueria , majoritaria
ment propera a la porta d'acces al temple de 
I'esglesia de Guimera. A mes, la base d'a
questa mensula que soste I'heraldica dels 
Alemany, senyors feudals de Guimera, presen
ta una decoraci6 bi facial sustentada iconogra
ficament en I'antiga devoci6 romana al deu 
Janus, divinitat pagana que representa el 
començament de totes les coses i que era 
invocat en iniciar-se qualsevol empresa, en 
aquest cas, la construcci6 del temple cristia, 
aspecte iconografic que trobem ben represen
tat en esglesies de la vall , majoritariament rela
cionades amb la zona d'i nfluencia de Is 
Alemany. I ho entenem aixf perque I'esglesia 
prog6tica de Guimera es I'unica de la vall que 
presenta, en les representacions zoom6rfiques 
del rafec de la façana, la presencia del deu 
Janus en el lIoc mes elevat i amb unes arrels 
clarament de tradici6 romanica. 

Es interessant reflexar que en una mensula 
del primer tram de volta de I'esglesia de 
Ciutadilla, enfront de la portalada, tambe hi 
trobem una representaci6 bifacial del deu 
Janus. A mes, es complementa amb tres 
escuts dels Guimera, alçats en lIoc preferent, 
i en un menor pla s'hi representa una ala de Is 
Alemany i un lIe6 rampant. Heraldica, aques
ta ultima, que per I'estil i la comparaci6 amb 
una estela funeraria disco'ı'dal del fossar de 
Rauric podria tractar-se del lIinatge de Is Que
ralt ,'" poder feudal establert en la capça lera 
del riu Corb. L'existencia d'aquestes diverses 
heraldiques en una mateixa mensula, i dis
posades amb el deu Janus com a invocaci6 
de I'inici de les coses, implicaria una estreta 
relaci6 d'aquests poders feudals de la vall en 
el moment constructiu de I'edifici , tret que ja 
hem apuntat anteriorment, al referir-nos a la 
major implicaci6 que i ntu 'ım entre el senyoriu 
de Guimera, sota el domini dels Alemany, i el 
senyoriu de Ciutadilla, sota el domini dels 
Guimera. 

En canvi , en I'esglesia de Guimera les 
primeres mensules properes a I'entrada s6n 
unicament presidides per I'heraldica dels 
Alem any. Caldria, doncs, aprofundir mes 
sobre les estretes relacions entre les dues 

viles i respectius senyorius de Guimera i de 
Ciutadilla, i cercar-ne el mes privilegiat i el 
solar heraldic mes antic. En els dos ca sos, 
emper6, coincideix la decoraci6 de la primera 
mensula amb la presencia del deu Janus, fet 
que implica, tambe, una major correlaci6 
artfstica i constructiva entre les dues es
glesies i una concepci6 del poder feudal mes 
unitaria i menys distancial , correlaci6 que fins 
i tot podria fer-se extensiva a I'esglesia de 
Verdu. 

Sota aquests preceptes, trobem en I'esglesia 
de Verdu I'heraldica solitaria dels Alemany en 
les dues mensules properes a I'entrada, pre
sentant tambe en la part baixa d'una d'elles 
els caps bifacials del deu Janus, reafirmant 
I'inici de les obres i el caracter benefactor del 

Janus bifacial. deu 
paga que corona la 

façana de I'esglesia de 
Guimera. 

ME!nsula del primer 
tram de volta de 

deu bifacial Janus. 
Esglesia de Guimera. 

ME!nsula de I'interior 

deu Janus bifacial. 
Esglesia de Verdu . 

rimer 
tram de volta de 

creueria enfront de 
I'entrada lateral a la 

nau del temple . 
Presenta I ' heriıld i ca 

dels Guimeriı els 
Aleman i els 

Queralt. A sota el deu 
Janus bifacial. 

Esglesia de Ciutadilla . 
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Estela funeraria dis
co"idal amb la repre
sentaci6 simbolica 
d'un arbre de la vida . 
Fossar vell de 
Preixana. Segons 
esteles funeraries dis
coidals de la Segarra··; 
dibuix de J.M. Mir6. 

Escut heraldic situat 
en I'arcada del tem
ple, per damunt de 
les mElnsules deco
rades amb blasons i 
en posici6 dominant. 
Presenta bacul i 
armes d'una abadessa 
de la Casa Anglesola; 
al centre, una torre 
o castell , encara no 
identificat. Esglesia 
de Preixana. 

MElnSules decorades 
amb heraldiques i 
mascarons. 
Blas6 amb un castell 
o torre i una possible 
heraldica dels Llorac. 
Esglesia de Preixana. 
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noble. Per6 en el cas de Verdu hem d'entrar 
en la polemica que genera la construcciô de 
la gran rosassa g6tica. D'una part , ens 
plantegem si els escuts dels Alemany que es 
troben en la primera mensula sôn del perfode 
constructiu de I'edifici, a finals del segle XIII , 
en temps del prevere Berenguer Alemany, 0 si 
varen ser repicats quan es va decorar la 
rosassa g6tica, durant, la primera meitat del 
segle XIV, hip6tesi que intentarem ampliar 
mes endavant en I'estudi monografic de Is 
Alemany. 

En la resta de mensules presents en les 
esglesies dels poders feudals militars, hi 
trobem diversitat de decoracions facials amb 
algunes similituds estilfstiques, per6 ma
joritariament sense una correlaciô tan clara 
com la que hem exposat amb el deu paga 
Janus. Resten, tot i aix6, d'altres esglesies 
dins 1'6rbita de la baronia del monestir de 
Vallbona que tambe decoren algunes men
sules amb heraldiques. En aquests casos, 
mereix especial atenciô I'esglesia de Prei
xana, per la profusiô, per la diversitat i per les 
posicions de les mateixes en I'espai. L'es
glesia presenta mensules que sôn decorades 
amb escuts ogivals i alguns mascarons 
grotescs, per6 crida I'atenciô que, pel damunt 
dels escuts menors, senyoreja en I'arcada 

esquerra de la nau, 
I'heraldica d'una aba
dessa de la casa 
Anglesola, amb el ba
cul com a sfmbol de 
poder i un easte ii cen
tral 0 torre que el tro
bem repetit diverses 
vegades en I'edifici. 
Aquesta disposiciô 
superior en el nervi de 
I'arcada ens ha de fer 
concebre que el 
poder de la baronia 
de Vallbona esta per 
damunt dels altres 
escuts nobiliaris, els 
quals podrien haver 
ajudat igualment a 
sufragar les despeses 
constructives. 

La presencia de I'he
raldica de I'abadessa 
Anglesola ens situa 
cronol6gicament al 
segle XIV, data que es 
correspon amb I'ar
quitectura de I'edifici , 
tant per les voltes de 
creueria com pels 
finestrals g6tics de 
factura similar als de 

Vallsanta i Vallbona . 
Tanmateix, cal fer un 
incfs en la decoraciô 
d'un escut, situat sota 
I'heraldica de I'aba
dessa i senyalitzat per 
un mascarô grotesc 
que, per la seva ubi
caciô al centre de la 
mensula , se li pot 
atribuir una major 
rellevancia . En cas de tractar-se d'una 
heraldica, presenta un arbre de soca i arrels 
amb fulles , cosa que podria atribuir-se 
heraldicament als Llorac, presents a la 
capçalera del riu Corb. Per6 tambe tesimili
tuds amb una estela disco·ldal de Preixana, 
que Mirô Rosinach interpreta iconografica
ment com un arbre de la vida, podent ser 
reconegut per la forma d'arbre 0 per la figu
raciô d'una heura. 41 No hem de barrejar con
ceptes funeraris amb representacions de 
poders feudals , per6 el camp de I'heraldica 
tambe esta ben representat en les esteles 
funeraries. Sôn consideracions que s'han de 
tenir presents, perque I'austeritat arquitect6ni
ca de I'edifici i la clara influencia cistercenca 
poden conviure iconograficament amb I'arbre 
de la vida, el qual gaudf tambe de gran 
acceptaciô i esquematitzaciô en I'ideari g6tic. 

D'altres manifestacions d'heraldiques les 
trobem en les capelles que els nobles del Iloc 
erigeixen en lIurs esgıesies . Ens referim a les 
mensules que decoren els arcs ogivals que 
emmarquen les capelles g6tiques, majorita
riament obrades amb posterioritat a la cons
trucciô de I'esglesia i relacionades amb altars 
de pedra 0 sepultures de nobles locals. 
Difereixen, en bastants casos, amb les he
raldiques que senyoregen les mensules de 
I'entrada del temple, fet que ens hauria de fer 
entendre que sôn obrades en un moment 
mes avançat i en relaciô a I'entrada en esce
na d'un nou lIinatge, possiblement a traves del 
casament. Trobem exemples, a la vall , com la 
capella de Is Pinôs a I'esglesia de Guimera i la 
capella dels Alemany i So a I'esglesia de 
Preixana. 

Per6 el lIoc mes privilegiat d'una esglesia es 
I'espai que ocupa la volta, considerat com a 
manifestaciô de I'espai celestial , on s'hi repre
senten , en la clau de volta, els poders mes 
representatius i s'hi vincu len els sants i divini
tats que es veneren en cada esgıesia . La re
novaciô de les antigues parr6quies, no va 
comportar solament un canvi en el camp 
arquitect6nic, sinô tambe en el camp espiritu
al i artfstic, vinculat alhora amb la substituciô 
d'antics patronatges existents per la imatge 
de la Marededeu, com a divinitat titular i se
nyora de les comunitats cistercenques a 



red6s de Vallbona. Sota aquest concepte, la 
nova concepci6 de Maria com a senyora titu
lar de I'orde femenina de Vallbona fa que 
esdevingui normal la seva presencia en les 
claus de volta gotiques de les esgləsies que 
depenen del monestir. Aixf, en el primer tram 
de creueria que lIinda amb el presbiteri, trobem 
la representaci6 de la MarededƏu. Aquest lIoc 
d'honor, a prop del presbiteri , reservat a la 
imatge titular de I'esgləsia , es contraposa, 
alhora, amb I'espai reservat al noble benefac
tor en la clau de volta del primer tram de creue
ria, que Ilinda amb la portalada d 'accƏs. 

O'altres claus de volta d'esgləsies que estan 
fora de la influencia de Vallbona manifesten 
I'existencia de diferents titularitats, com əs el 
cas de I'esgləsia de Sant Miquel de Ciutadilla, 
que presenta en el tram de creueria lIindant 
amb el presbiteri la imatge de I'arcangel sant 
Miquel. Quant a les claus de volta intermitjes 
de les esgləsies , presenten majorment sants 
cotitulars, com sant Esteve de Guimera i sant 
Pere de Vallbona, entre d'altres. 

Aquesta distribuci6 de lIocs de privilegi dins 
I'espai del temple permet fer una classificaci6 
tipologica i cronologica de les claus de volta i, 
alhora, de I'edifici en si . Com a exemple, les 
primeres claus de volta de la Marededeu que 
localitzem a la vall del Corb les trobem a I'es
gləsia de Guimera i del Vilet, amb una icono
grafia de la Verge i l'lnfant duent un ocell a les 
mans, de similar tipologia a les escultures ma
rianes de la primera meitat del segle XIV. 
Trobem d'altres claus de volta mes avançades 
cronologicament, que se'ns presenten amb la 
imatge de la Marededeu duent a la ma una flor 
de Jeric6, tret iconografic que juntament amb 
I'estilfstica de la peça situa la clau de volta del 
claustre de Vallbona i de I'esglesia de Llorens 
entre finals del segle XIV i la primera meitat del 
xv. Tots ells no deixen de ser trets iconografics 
posteriors a la Marededeu del timpa de la por
talada romanica del monestir de Vallbona, con
siderada com una de les primeres manifesta
cions de la Verge a Catalunya. 

Un altra clau de volta important əs la que re
presenta l'Anyell Oivf, 0 Agnus De;, que es 
acompanyat majoritariament per una asta 
crucffera i un petit estendard, anomenat Creu 
de la Resurrecci6." L'anyell, com a sfmbol de 
Crist, adquireix el sentit de la resurrecci6, 
redempci6 i nova vida, i es sincretitza, a mes, 
amb I'espai de culte dedicat a Oeu i orientat 
majoritariament al sol naixent a travəs dels 
oculus 0 rosetons de les esgıesies. Es fre
qüent, en aquests casos, la localitzaci6 de la 
clau de l'Anyell Mfstic en el tram de creueria 
mes proxim a la rosassa. Inicialment, pot sem
blar que estem sobreposant conceptes a una 
mateixa clau de volta , ja que, en alguns casos, 
el primer tram de creueria pot Ilindar amb la 

portalada i la rosassa de la façana, correspo
nent-se alhora I'espai de la clau de volta major
ment present l'Agnus De; a prop la rosassa 
amb la clau de volta on majoritariament es 
localitza I'heraldica feudal a prop la portalada. 
Inversemblantment, es fusionen en una. Ens 
ho demostra una clau de volta de I'esglesia de 
del Vilet, situada en el tram de volta que llinda 
amb el roset6 de ponent, que əs presidida per 
l'Anyell Oivf i presenta en el lateral de la 
mateixa un escut heraldic dels Alemany. 

Esglesia del Vilet. 

itzada per la flor de 
Jeric6. Esglesia de 

Sant Llorens de 
Vallbona. 

cenca , del segle XV i 
caracteritzada er la 

flor de Jeric6. 
Claustre del monestir 

de Vallbona. 
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Me!nsula decorada 
de la nau del temple 
amb I'herald ica dels 
Alemany. En aquest 
cas, el cercle amb 
I'espiral es a 
I'esquerra. A la part 
baixa, un ser andr6fag 
i psicop6mpic. 
Esglesia de Verdı.i . 

Escuts dels Alemany 
i Rocaberti, a la por
talada de I 'esg ı es i a 

de Guimera. 
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D'altres exemples mostren , en el lateral de la 
clau de vol ta de l'Anyell Mfstic, una heraldica 
o una imatge de la Verge i l'lnfant. Establim , 
doncs, I'espai de la clau de volta de l'Anyell 
Divf com una posici6 de privilegi dins I'es
glesia, que compara 0 subordina la represen
tativitat del poder feudal amb el poder de Deu, 
atorgant-li una posici6 de poder interessant 
que mereix un estudi contextual məs a fons, 
sobretot si tenim en compte, com əs el cas de 
I'esglesia de Ciutadilla, que els dos arcosolis i 
el sepulcre amb cavaller jacent de Gispert de 
Guimera es localitzen precisament dins I'es
pai que domina el tram de creueria que duu la 
clau de volta de l'Agnus De;. 

Els Aleməny, els grəns desconeguts 
de lə vəlı 

Nissaga de nobles catalans d'origen alemany 
que eren senyors, entre d'altres possessions, 
de la baronia de Cervell6, a l'Alt PenedƏs . 

Alguns membres de la famflia , com Guerau 
Alemany de Cervel16 i Ramon Alemany de 
Cervell6, varen tenir I'honor de servir durant el 
segle XIV al comte rei com a governadors de 
Catalunya. Posant de manifest la rellevancia 
d'aquests nobles catalans, Joan Duch d6na a 
coneixer a la Catalunya Romanica que el 
castell de Guimera era, des del segle XII , una 
possessi6 de la famflia Cervell6 4 3 Sembla ser 
que el catorze bar6 de Cervell6 , Guerau 
Alemany, va donar al seu tercer fill , tambe 
anomenat Guerau Alemany, els lIocs de 
Montfalc6, Copons, la Tallada, la baronia de 
Viciana i Guimera, on s'establf com a senyor 
i obrf una branca secundaria dels Alemany. 
L'heraldica de la branca principal dels 
Cervell6 presenta un cervol amb banyes, perö 
la Ifnia assentada a la vall del Corb no justifi
ca aquesta heraldica. Majoritariament presen-

ta una ala amb plomes coronada d'una franja 
horitzontal amb dues esferes a la punta. Els 
mes antics presenten una espiral a I'interior 
d'una esfera, en alguns casos a la dreta i en 
d'altres, a I'esquerra. Aquesta breu variaci6 
en la decoraci6 podria justificar una diferen
ciaci6 premeditada entre les diferents genera
cions d'aquesta nissaga, establerta a Gui
mera i distribu 'ıda per la geografia de la vall. A 
mes, I'absencia d'aquesta heraldica en els 
canons heraldics podria justificar perfecta
ment la seva vinculaci6 exclusiva a aquesta 
terra de la Baixa Segarra. 

La branca principal dels Cervell6 va ser con
siderada el bo i millor de la noblesa catalana, 
essent present en els esdeveniments mes 
importants del segles XIII i XIV, al costat dels 
comtes reis de Catalunya, tot posant de mani
fest el contacte d'aquesta famflia amb els 
nobles catalans, alguns amb possessions 
properes a la vall del Corb. Aixf, trobem que 
durant aquest dos segles els Alemany de 
Cervell6 es relacionen amb el vescomte de 
Cardona, el bar6 d'Anglesola, el bar6 de 
Bellpuig de la branca Ang lesola , els 
Montcada, els Pin6s i Dalmau de Queralt, 
noble feudal establert a la capçalera del riu 
Corb. Perö no podem precisar si els Alemany 
de Cervell6 que esmenten certs documents 
fan referencia a la branca de Cervell6 0 a la 
branca secundaria que s'inicia a la vall del 
Corb, perö es evident que, com a membres 
de la nissaga principal , la branca de Guimera 
mante el contacte amb els grans nobles. Ho 
confirma el casament de Guerau Alemany de 
Guimera amb Sibil·la de Cardona, filla del 
vescomte Ramon Folc 1V.44 

Partint del Iloc de Guimera com a centre de 
poder de la branca secundaria, trobem repre-



sentat el blas6 dels Alemany en la portalada 
de I'esglesia de Guimera, juntament amb el 
blas6 d'una altra gran nissaga catalana: els 
Rocabertf. Corresponen a Guerau Alemany 
(fill) i Gueraua de Rocabertf, com a senyors 
de la vila de Guimera i promotors de I'obra de 
I'esglesia parroquial. Com ja hem comentat 
en anteriors apartats, es manifesta en I'es
glesia de Guimera una tradici6 romanica for
tament arrelada i una expansi6 cap al nou 
estil götic que irromp amb força en les seves 
voltes i capelles laterals. I es en les claus de 
volta i primeres mensules a prop de la porta 
d'acces al temple on s'hi localitzen els primers 
blasons dels Alemany. Altrament, cal remarcar 
la presencia del deu paga Janus en les men
sules on hi ha gravat I'escut dels Alemany. 

La presencia d'aquesta divinitat bifacial la 
trobem, doncs, relacionada amb els blasons 
de Is Alemany i en edificis que han estat influen
ciats en major 0 menor escala per aquesta 
nissaga, com I'esglesia de Guimera, la de 
Verdu i de Ciutadilla, posant de manifest el 
concepte simbölic de I'inici de les coses com 
a inici constructiu del temple, concepte que 
tambe vincula la divinitat Janus amb el primer 
mes de I'any, el qual anomenem januarius 0 

gener.45 No ha d'estranyar, doncs, que a I'en
trada d'aquestes esglesies hi trobem conjun
tament I'heraldica dels Alemany amb la repre
sentaci6 del deu Janus, entesa com a una 
manifestaci6 del senyor feudal que va iniciar 
la renovaci6 arquitectönica de la nova 
esglesia i alhora, tambe , com a inici d'una 
branca secundaria d'una gran nissaga que 
s'independitza i inicia un nou estat de poder 
feudal. Reflexi6 valida per a I'esglesia de 
Guimera i diferenciable per a la de Verdu , en 
base a una cronologia diferent. Perö en el cas 
de Ciutadilla, la primera mensula que trobem 
al traspassar la porta presenta la decoraci6 
del deu Janus compartida amb diverses 
heraldiques. Senyoregen per la part superior 
de la mensula tres blasons de Is Guimera que 
representen el senyor de Ciutadilla, i resten 
per davall seu I'heraldica d'altres feudals que 
podien tenir estretes relacions ve'ı'nals 0 matri
monials, com els Alemany i els Queralt. Al 
nostre entendre , aquesta mensula te el 
mateix sentit d'inici constructiu que les de 
Guimera i Verdu , amb el qual es vincula a
questa simbologia amb la branca Alemany i 
s'intueix en ella una tradici6 romanica profun
da. Quant a la resta d'esglesies de la va ii , 
aquest concepte iconogratic es absent. 

Quan a la resta de claus de volta de I'es
glesia de Guimera, ens aporten noves dades 
a tenir en compte: la segona clau , en relaci6 
a la portalada d'acces al temple, representa 
la imatge de sant Esteve com a cotitular de 
I'esglesia, perö la tercera clau de volta , que 

lIinda amb I'absis (originariament pla i de 
tradici6 cistercenca) es presidida per la 
imatge de Santa Maria com a titular de I'ed i
fic i. Aquesta distribuci6 deixa entreveure una 
primera relaci6 amb la comunitat cistercenca 
de Vallbona i facilment demostrable per I'exis
tencia d'un sepulcre de I'any 1280, atribu'ı't a 
Sibil ·la de Guimera (potser la mateixa Sibil·la 
de Cardona que era esposa de Guerau 
Alemany), situat en I'antic fossar del mones
tir de Vallbona i que duu I'heraldica dels 
Alemany, aixf com la presencia en el cenobi 
de nombroses monges de la casa Alemany 
de Cervell6 durant la primera meitat del 
segle XII1. 46 

Tampoc podem obviar la presencia dels 
Alemany en el monestir de la Bovera, tot i ser 
fundat I'any 1190 pel cavaller Pere de 
Tarrega, per la presencia al porxo nord com a 
probable galeria unica de tipologia atica, on 

d 'un orxo otic 
tarda . Presenta deeo

raei6 heraldiea de 
diverses families bene
faetores, entre elles els 

Alemany, amb dos 
tipus de blas6: un de 

tipologia establerta 
amb una espiral a I'es
querra, eom a Verdu , i 
un altre amb dos eer
eles granats i I'absen

eia d'espirals. Santuari 
de la Bovera. 

a Guimera 
i EI Vilet. 

Capitells de les 
areades de ereueria 

del monestir de 
Vallsanta. 
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I'heraldica caracteris
tica dels Alemany, 
una ala amb plomes i 
dues borles, una de 
les quals presenta 
una espiral. 
Creiem que les mes 
antigues presenten 
I'espiral a la dreta. 
Esglesia del Vilet. 

Clau de volta de 
I'A nus De; amb 
un blas6 de vorada 
de vuit compons 
i I'heraldica 
dels Alemany. 
Esglesia del Vilet. 
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es troben uns capitells molts austers amb bla
sons 0 campers rebaixats que duen I'he
raldica de Is Alemany. Mes interessant es, 
emperö, la seva presencia en el nou monestir 
cistercenc de Vallsanta, on I'heraldica dels 
Alemany figura en els nervis dels arcs de 
creueria que rodegen les capelles radials de 
I'absis i en un sarcöfag amb figura jacent. I un 
segon sepulcre amb jacents amb les armes 
dels Alemany i Toralla, resguardat al monestir 
de Vallbona. Tambe trobem, I'any 1337, a 
Berenguera d'Alemany com a abadessa de 
Vallsanta . 

La relaciö entre els monestirs de la Bovera i 
Vallsanta, posen de manifest que la Bovera 
com a primer monestir, s'estructura en el turö 
mes elevat de la Va ii , com a iioc central , entre 
Verdu , Guimera i Ciutadilla, des d'on sön visi
bles les tres poblacions. Es pot intuir a mes 
d'una relaciö heraldica en lIurs esglesies per 
la presencia dels Alemany, la correlaciö d'un 
espai religiös conjunt entre els tres senyorius. 
espai que predeterminaria una construcciö 
monacal que assegures les seves necessitats 
de classe, on els nobles s'erigien com a pro
tectors d'una comunitat religiosa i com a obra 
expiatöria davant Deu. Histöricament, es döna 
per entes que el papa Gregori iX va autoritzar, 
I'any 1237, a Agnes de Guimera, com a a
badessa del santuari de la Bovera, a buscar 
un nou emplaçament a causa de la pobresa i 
la manca d'aigua del IIOC.'B 

Töpics que s'han mantingut en base a una 
suposada manca d'aigua i a una impossibili
tat de mantenir I'edifici a causa de la pobresa. 
En canvi , hi ha dues qüestions que no es 
tenen en compte: primerament, !'any 1227, 
Guillem de Cervera, en no poder alçar I'em
penyorament que tenia sobre la vila i castel! 
de Verdu , vengue el lIoc i els seus termes al 
monestir de Poblet: 9 actuant aquest com a 
nou focus de guia espiritual de Verdu . 

Aquesta acciö podia haver trencat perfecta
ment una correlaciö anterior existent amb 
Guimera i Ciutadilla , agreujant aixı la 
penuria econömica del monestir de la 
Bovera . De fet , Gonzalvo i Duch ja posen en 
dubte que el monestir de la Bovera sigui un 
filial de Vallbona, pel fet que en el moment 
de la seva construcciö potser Vallbona 
encara no estava en condicions d'efectuar 
fundacions. 50 ! en segon lIoc, no es te en 
compte que tot i les penuries esmentades es 
va edificar en pocs anys un monestir de nova 
planta en el lIoc pröxim de Vallsanta. 

L1avors, plantegem una hipötesis de deslo
calitzaciö de la Bovera com a guia espiritual 
dels tres senyorius, emplaçant el nou mone
stir a Vallsanta, a prop el riu Corb i situat 
altrament en el Iımit de terme entre Guimera 
i Ciutadilla. Perö en aquesta ocasiö es comp
ta amb la contribuciö d'altres nobles de la 
vall , com els Josa, els L10rac i els Boixadors. 
Atenent-nos a aquest plantejamenl, el nou 
monestir de Vallsanta es construeix tenint en 
compte la visualitzaciö del mateix des de! 
senyoriu dels Alemany i del senyoriu dels 
Guimera. Creiem, doncs, que I'aspecte visu-

al ha d'esser quelcom importanl en la seva 
concepciö i, a voltes, ens ta plantejar si la 
construcciö es deu tan sols a la idea d'ex
pansiö del monestir de Vallbona 0 si lambe 
hi ha en joc les disposicions dels senyors 
feudals del lIoc com a nous protectors i 
benefactors. A mes, I'emplaçament del mon
estir en el Iımit de lerme i a prop de les dues 
pOblacions, incompleix ja la regla de sanI 
Benet, la qual especificava que els mone
stirs s'havien de construir en lIocs solitaris i 
apartats del bullici huma. 



Aquesta dependencia entre senyors feudals i 
la comunitat religiosa de Vallbona, que es pot 
deduir a Vallsanta, pot donar a entendre per 
que trobem I'heraldica dels Alemany en altres 
edificis religiosos d'aquestes terres, sota el 
domini del monestir de Vallbona, com I'es
glesia del Vilet i de Preixana. En relaci6 a I'es
glesia del Vilet, hi ha existencia de donacions 
i vendes del terme a favor del monestir, al 
segle XIII. Perö hem de ressaltar la venda feta 
el 27 d'agost de 1307, per Ramon de Malda, 
com a senyor del lIoc, del feu , la castlania i 
totes les pertinences del Vilet, a favor de 
l'abadessa.51 Data que en un anterior apartat, 
ja varem apuntar com a possible inici de la 
renovaci6 arquitectönica de I'esglesia del Vilet. 

L'esglesia, de petites dimensions, presenta 
una nau rectangular amb dos trams de volta 
de creueria i I'absencia de capel les laterals. 
De les dues claus de volta que te I'edifici, la 
primera es troba en el tram on hi ha la porta 
ogival i presenta la imatge d'una Marededeu 
de tipologia comparable a les escultures de la 
primera meitat del segle XIV, mes evoluciona
da que la clau de volta de la Marededeu de 
I'esglesia de Guimera. En la segona clau de 
volta, que lIinda amb I'espai del roset6 i pos
sible capçalera plana , hi ha representat 
l'Agnus Dei, el qual presenta esculpit en el 
lateral de la clau un escut ogival amb vorada 
de vuit compons i I'heraldica de Is Alemany, 
concepte que vincula, en la mateixa clau de 
volta, I'espai dedicat a Deu a traves de I'anyell 
mıstic amb I'entrada de lIum pel roset6, mes 
l'expressi6 dels poders feudals a traves de la 
seva heraldica. A mes, aquest escut es I'unic 
de la vall que duu una vorada de vuit com
pons, caracterfstica de Is escuts catalans. 

No podem obviar el bellıssim ossari de pedra 
amb coberta triangular de treball molt fi , ador
nat amb blasons de Is Alemany i de Is Toralla, i 
d'una tercera heraldica poc estudiada en 
forma de castell , que podria tractar-se dels 
Castellet 0 Castell6 , a mes d'una estela 
funeraria disco'idal molt desgastada, on 
s'intueix I'heraldica dels Alemany. Perö Si que 
es rellevant que en I'esglesia del Vilet no hi 
ha cap mensula decorada amb el deu Janus, 
com es habitual en els edificis religiosos 
directament vinculats amb el poder mili tar 
dels Alemany. 

Entenem, doncs, que una generaci6 dels 
Alemany es pot relacionar directament amb la 
construcci6 de I'esglesia del Vilet , i alhora 
reafirma una vinculaci6 directa amb el mo
nestir de Vallbona, recolzada a mes per la 
presencia al monestir de Vallbona de diverses 
monges de la casa Alemany de Cervell6, 
entre els segles XI II i XIV,52 i per I'existencia 
del sepulcre de Sibil ·la de Guimera (Cardona) 

en el fossar del monestir, fent extensible la 
seva presencia a I'esglesia de Preixana quan 
estava sota domini del monestir vallbonı , on 
s'hi localitzen, en una capella lateral de mit
jans del segle XIV, diverses blasons conjunts 
dels Alemany i de Is So, representats com a 
possibles benefactors de la capella , i d'un 
ossari que mostra les mateixes heraldiques. 
Queda demostrat, a traves de la recerca 
d'heraldiques de la vall del Corb, una relaci6 
directa i benefactora dels Alemany amb 
Vallbona, tret que pot donar a entendre per 
que al monestir de Vallbona s'hi localitza un 
sarcöfag de figures jacents amb I'heraldica 
dels Alemany i dels Toralla de la segona mei
tat del segle XIV, i amb una heraldica de Is 
Alemany molt mes evolucionada i propera a 
les representades durant el segle XV i suc
cessius. 

Bernat de Boixadors i Vallsanta 

En les excavacions efectuades al monestir de 
Val lsanta I'any 1986 per Anna Oliver, s'a-

cam anar ue 
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Restes de I'absis 
poligonal de 
Vallsanta. 
La magnificencia 
de les capelles i els 
finestrals confereixen 
a I'espai una sensaci6 
de grandesa pr6pia 
del fet feudalista. 

Detall de les capelles 
radials gue son 
estructurades 
amb un blaso 
per a cada capella. 
En la imatge els bla
sons dels Josa 
i els Boixadors. 

Planol de Vallsanta , 
on s'aprecia en la seva 
totalitat la grandesa de 
I'absis poligonal , i les 
dues capelles del 
transepte, obrades 
posteriorment. 

RTX -82 

portaren descobertes força interessants, com 
la troballa d'un sarcofag amb un cavaller 
jacent que hom interpreta com a Bernat de 
Boixadors. Les conclusions de l'excavaci6 
varen determinar que podria tractar-se de 
Boixadors, per una cape lla que mana cons
truir en el seu testament , pero discrepaven 
sobre I'heraldica dels escuts que identificaven 
la figura del jacent. 53 D'aleshores ença, tot i 
l'actualitzaci6 de I'estudi de Vallsanta per 
Duch i Gonzalvo, no s'ha avançat en I'estudi 
de la confirmaci6 del cavaller, a ra6 de les 
discrepancies heraldiques. 

Primer s'hauria d'analitzar I'estructu ra i 
I'heraldica de Vallsanta per centrar unes 
primeres bases d'estudi sobre els nombrosos 
escuts que adornen el monestir i que no han 
estat posats en context general. Centrant-nos 

en les ru"lnes actuals de Vallsanta, arran de 
les excavacions de 1986, es va determinar 
que les capelles de la capça lera corresponen 
al moment constructiu de mitjans del segle 
XII1.54 D'altra banda, Gonzalvo i Duch apun
ten que les restes actuals de Vallsanta corres
ponen al segon temple construH en estil gotic, 
entre 1345-1350.55 I I'arquitecte Josep Mora 
matisa que I'edifici presenta un absis triangu
lar de tipus recolli t i de tipologia cistercenca 
pero unic en la distribuci6 de les capelles: 
Anota tambe algunes esglesies gotiques de 
tipologia similar, d'una sola nau i de la 
mateixa epoca, que s6n datades entre 1322 i 
1342.56 Es evident que no hi ha, a hores d'ara, 
una cronologia definitiva de I'obra constructi 
va de Vallsanta. 

En funci6 a aquesta dada, si anali tzem tots 
els escuts existents en I'estructura original, 
ens adonem que segueixen unes pautes 
estructurals. D'una banda, I'arc de diafragma 
amaga un arc an terior amb les seves men
sules, les quals presenten tres escuts d'un 
cervol amb banyes, essent el mateix tipus 
d'heraldica que trobem en un de Is grans 
escuts que adorna I'arrencada d'una volta de 
creueria , entre dues capelles radials, i en un 
dels petits capitells que hi ha en un nervi de la 
volta, a I'alçada de les finestres gotiques. La 
re llevancia d'aquesta heraldica en I'edifici , 
sobretot en I'arc de diafragma, confereix al 
benefactor una posici6 de privilegi dins I'espai 
de I 'esgıesia . La resta d'escuts apareixen al 
voltant de les capelles radials . 

S'estructuren les heraldiques en base a una 
distribuci6 especifica: un escut gran entre 
dues capelles, repetit en el lateral de la clau 
de volta de I'interior de cada capella , i la 
presencia d'altres escuts en els petits 



capitells superiors que adornen I'arrencada 
de la volta, els quals es combinen entre si , en 
funci6 de les respectives capelles. En els tres 
capitells conservats, I'escut məs representat 
əs de Is Alemany, el qual s'alterna amb les 
al tres heraldiques de lIurs benefactors. Hem 
de dir que la capella dels Josa əs la millor 
conservada i, al tenir tots els seus escuts visi
bles, ens ha servit de model per a I'estudi de 
l'estructuraci6 heraldica en I'edifici . La relaci6 
en tre blasons i capelles ens confirmen la 
següent distribuci6: la primera capella , a 
migdia, I'atribu·im als Josa; la segona capella , 
amb I'heraldica d'un cərvol amb banyes, I'a
tribu·im als Boixadors; la capella central de 
I'absis, com a lIoc de məs privilegi , correspon 
als Alemany, i intu·im que la següent capella , 
orientada al nord , podria correspondre als 
Guimera, per un blas6 existent en el petit 
capi tell de I'arrencada de I'arc de creueria. 
Resta encara una cinquena capella, molt 
deteriorada, de la qual no es conserva cap 
vestigi heraldic, tot i que diversos autors pro
posen als Llorac com a possibles senyors co
fundadors de Vallsanta, tots ells, emperö, 
feudals de petits senyorius de la vall del riu 
Corb. 

A partir de I'analisi dels escuts, dedu·im, 
doncs, que I'heraldica məs ben representada, 
pel seu privilegi en I'arc de diafragma cegat, 
əs el blas6 del cərvo l amb banyes que mira 
majoritariament a la dreta, que nosaltres 
atribu·im als Boixadors. La segona heraldica 
məs representada a Vallsanta əs I'ala de Is 
Alemanys de Guimera, que, a diferencia de 
I'heraldica de Is cərvols , əs molt məs abundant 
en els petits capitells que envolten I'absis. Els 
Guimera i els Josa mantenen la seva propor
ci6, perö sempre per sota d'aquestes dues 
hera ldiques esmentades. 

Quant a I'heraldica del cərvol amb banyes, si 
I'origen de la branca Alemany de Guimera 
provə de la baronia de Cervell6, al Baix 
Llobregat, haurfem d'in terpretar que podria 
correspondre a una de les nissagues məs 
importants de Catalunya. Perö ens adonem 
que I ' esgləsia de Guimera, com a senyoriu 
dels Alemany que descendeixen d'aquesta 
nissaga, no presenta cap blas6 de la branca 
originaria dels Cervell6. En canvi , podem 
resseguir aquesta nissaga al monestir de 
Vallbona, on hi trobem diverses monges de la 
casa Alemany de Cervell6, entre els segles 
XIII i XIV, remarcant I'existencia de tres filles 
de Ramon Alemany de Cervell6 i Gueraua de 
Cervera.57 I s'ha de posar tambə de manifest 
que no figura a Vallsanta cap abadessa 
d'aquesta nissaga. 

Sobre les heraldiques estructurades en les 
capelles radials de I'absis, hem percebut que 

pertanyen a la petita noblesa de la vall del riu 
Corb, el qual fa !fcit proposar com a possible 
titular de I'heraldica del cərvol amb banyes la 
nissaga Boixadors de la vall del Corb, senyors 
del comtat de Savalla i emparentats amb els 
Queralt i els Timor, en base al casament de 
Francesca de Timor amb Berenguer de Boi
xadors. Posteriorment, Bernat de Boixadors, 
com a hereu de la nissaga, va comprar I'any 
1380 el mer i mig imperi de les Piles i fixa a 
Savalla el centre del seu comtat. 58 Creiem que 
es pot deduir, en el monestir de Vallsanta, una 
influencia fundacional que s'estructura ma
joritariament en base a dues nissagues relle
vants, els Alemany de Guimera i els Boi
xadors, tant pel nombre d'escuts com per la 
seva posici6 en I'estructura de I'edifici , seguit 
dels Guimera i els Josa. A məs , heraldica
ment əs factible trobar un blas6 dels Boi
xadors amb una cərvola d'argent en camp de 
gules, atribu·ida per Martf de Riquer, al 
Manual d'Heraldica Espanyola de 1942.59 1, a 
məs a məs , I'heraldista oficial Armand de 
Fluvia va oficial itzar I'escut de la vila de 
Savalla del Comtat amb I'heraldica d'un cərvol 
amb banyes que mira cap a I'esquerra. 

La presencia d'aquests nobles benefactors a 
la construcci6 de Vall santa posa de manifest 
que I 'esgləsia medieval no deixa mai de pen
sar en clau aristocratica i que s'esdevə en la 
vessant arquitectönica del monestir una 
relaxaci6 important de la regla benedictina. A 
nivell social i econömic, aquesta relaxaci6 de 
I'austeritat cistercenca, acompanyada de la 
irrupci6 del nou corrent götic i del pensament 
aristocratic propi de les classes dominants, fa 
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Fragment de 
sepultura de cavaller 
·acent atribu"ida a 
Bernat de Boixadors. 
Presenta, en el coixi , 
I'heraldica d'una 
cervola mirant a 
I'esquerra . Peça 
atribu·ida a Guillem 
Seguer, de mitjans del 
segle xıv. Monestir de 
Vallsanta . Fotografia 
d'Oriol Saula . 
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que el monestir es basteixi amb trets feuda
listes. Aquesta reflexi6 ens ajuda a definir 
dues claus de volta , localitzades en les 
excavacions de Vallsanta de I'any 1986, que 
tots els investigadors han passat per alt 
iconograficament. Una de les clau de volta 
presenta la decoraci6 de l'Agnus Oei, con
cepte que hem definit en un anterior apartat i 
que hem relacionat en algunes esglesies amb 
escuts heraldics de nobles benefactors, en un 
intent d'equipar el seu poder sobre aquesta 
terra al poder de Deu sobre I'anima humana, 
mentre a Vaıısanta els escuts de Is nobles feu
dals estan representats al voltant de les 
capelles radials , una clau de volta amb 
l'Agnus Oei, presenta en el seu lateral la 
imatge d'una Marededeu amb l'lnfant duent 
un filacteri götic. La imatge es flanquejada en 
un costat per la figura d'una abadessa ador
nada amb la cogulla i el bacul , com a sfmbol 
de poder del cister femen f de Vallbona 0 de 
Vallsanta; i, per I'altre costat, es flanquejada 
per la figura d'un abat adornat amb habit i 
bacul , com a sfmbol de poder del cister mas
culi de Poblet, com a vicaria general de I'orde. 
Aquest reflex de poder mostrat en la clau de 
volta entronca perfectament amb la informa
ci6 que ens aporten els fogatges de 1365, 
1370 i 1381 , que posen de manifest que I'es
glesia senyorejava un terç de la poblaci6 i del 
territori de Catalunya. 

La segona clau de volta götica, tambe loca
litzada en les excavacions de 1986, posa de 
manifest una altra variable dins I'estudi con
textual. Presenta la figura d'un esplendid ca
valler muntat en un cavall abillat amb gualdra
pa i armat amb espasa, cota de malla i 
bacinet, tipolögicament emparentat amb els 
cavallers gravats en segells, com el del comte 
Armengol 0 el de Ramon Alemany, de I'any 
1296, perö sobretot en cavallers representats 
en temps de Jaume 1, mostrats en una pintu
ra mural d'un palau barcelonf del carrer de 
Duran i Bas. EI cavaller, representat dins I'ör
bita cavalleresca del segle XIII , es I'unica 

mostra d'aquesta tipologia conservada a la 
vaıı del Corb i que, a I'i gual que la clau de 
volta de l'Agnus Oei, s6n una excepci6 en 
aquestes terres. Totes dues s6n peces icono
graficament excepcionals que se surten dels 
canons cistercencs i que ens parlen , a I'igual 
que I'estructura de Vallsanta, d'una concepci6 
feudal impregnada del model cavalleresc i del 
poder de I'heraldica com a sfmbol del senyor. 

En relaci6 a d'altres peces trobades en les 
excavacions de Vallsanta, el cavaller represen
tat en la clau de volta duu en I'escut i la gual
drapa del cavaıı la mateixa heraldica que el mi
litar jacent del sarcöfag götic: un cervol amb 
banyes que mira cap a I'esquerra. Tot i ser simi
lars als cervols amb banyes que hi ha en els 
escuts de I'edifici , difereixen quasibe en tots en 
l'orientaci6 de I'animal. Majoritariament, 
I'heraldica del cervol que mira cap a la dreta 
esta connectada amb I'estructura de I'edifici i, 
per tant, procedent del moment constructiu , 
entre la segona meitat del segle XIII i les 
primeries del segle XIV, mentre que el cervol 
present en I'heraldica de la clau de volta i del 
militar jacent mira cap a I'esquerra, formant un 
conjunt diferenciable que pot correspondre a 
I'obra de la capella de Bernat de Boixadors, de 
mitjans del segle XIV. En base a aquestes 
deduccions, hem d'interpretar que hi ha dos 
conjunts d'heraldiques amb cervols i que cor
responen a dos moments cronolögics dife
rents. 

Francesca Espanol defensa que el militar 
jacent del sarcöfag del monestir de Vallsanta 
es la figura de Bernat de Boixadors i creu 
reconeixer en I'obra els estilemes de I'escultor 
Guillem Seguer. Creu detectar-Ios en el trac
tament dels elements pilosos de les celles i 
pestanyes, i en les coincidencies en el tipus 
d'arnes amb una figura jacent de Is Aguil6 , 
localitzada a Talavera, que I'autora tambe 
atribueix a Seguer.60 Si acceptem, doncs, I'a
tribuci6 del sepulcre a Guillem Seguer de 
Montblanc, tambƏ hem d'atribuir-li I'obra de 



les dues claus de volta, de l'Anyell Oivf i del 
cavaller armat, ja que I'estil i la finor del treball 
denoten la ma d'un mateix escultor. 

Sobre la possible afirmaci6 de Bernat de 
Boixadors com a noble representat en el sar
cafag , hi ha arguments que poden avalar la 
seva atribuci6. O'una banda, la presencia de 
Sibil·la de Boixadors com a priora de 
Vallsanta; de I'altra part I'existencia d'unes 
disposicions testamentaries del seu germa 
Bernat de Boixadors, que mana la construc
ci6 d'una nova capella en la nau del temple, la 
qual es contracta a I'abri l de 1345,61 a mes del 
benefici de sant Bernat, instituH a Vallsanta 
I'any 1343 per Bernat de Boixadors, al pre
vere de Gu imera, Berenguer Card6s.62 

Sembla ser que I'obra es va rea litzar, ja que 
uns arranjaments efectuats al monestir provo
caren poc temps despres la caiguda de la 
vol ta. Pera hem de tenir en compte que les 
re formes efectuades als volts de 1345 no 
haurien comportat tan sols I'obra d'una capel
la i un sarcafag , sin6 de dues capelles late
rals, ja que es conserven dues claus de volta 
estil fsticamen t emparentades amb el sar
cafag i que, en conseqüencia, pertanyen al 
mateix moment constructiu . 

Aquestes capelles podrien ser les que for
maven el transsepte i que les excavacions del 
1986 varen confirmar, a I'igual que I'estudi de 
I'arquitecte Josep Mora, que tambe posa de 
manifest la seva obra i els seus efectes 
negatius en I'estructura original de I'edifici , 
provocant un enderroc als volts de 1367,63 
argumentacions que es contradiuen amb la 
hipatesi que Francesca Espafiol desenvolupa 
a red6s de la construcci6 de la capçalera 
poligonal en el segle XIV i que relaciona amb 
el contracte de la cape lla de Bernat de 
Boixadors de I'any 1345, a mes de proposar 
una de les cinc cape lles com a emplaçament 
primitiu del sepulcre.64 Al nostre entendre 
Espafiol , no te en compte l'estructuraci6 de 
les heraldiques en la capçalera i la combi
naci6 de les mateixes, aixf com la comparaci6 

estilfstica del sepulcre del jacent amb les 
dues claus de volta, observacions que fins 
avui no s'havien tingut en compte i s6n molt 
significatives. 

O'altra banda, hi ha un ultim factor força inte
ressant que ref lecteix un inventari de Vall 
santa, que El ionor de Castre , com a senyora 
de Guimera, va encarregar, document que 
d6na la descripci6 del monestir i confirma que 
es tracta d'un nucli petit , fet que va fer veure 
a Josep Mora que no s'hi poden trobar els 
canons d'altres comunitats mes grans, com 
Vallbona, Poblet 0 Santes Creus.65 En canvi, 
el presbiteri amb cinc capelles radials, les 
claus de volta i el sepulcre amb jacent donen 
a I'edifici una sensaci6 de grandesa i de poder 
feudal que no es troba ni a Vallbona. O'una 
banda, si acceptem que I'absis pol igonal i les 
capelles s6n fruit de la petita noblesa de la 
vall del Corb, ens hem de preguntar quin 
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noble feudal es suficientment important com 
per bastir una capella 0 creuer amb una Cıau 
de volta d'un cavaller armat, dins una esglesia 
cistercenca; qui te el poder per a fer-ho i que, 
alhora, estigui relacionat amb aquesta zona 
geografica de la Baixa Segarra i per damunt 
del petits nobles locals. Potser tan sols el bar6 
de Bellpuig, 0 els Anglesola, com a poders 
feudals importants, 0 fins i tot el propi mones
tir de Vallbona, que no s'establira oficialment 
com a poder feudal fins I'any 1380. Aquestes 
preguntes ens porten inevitablement a una 
hipotesi molt agosarada que i ntentarem 
exposar. 

Un document localitzat per Llobet Portella, 
que fa referencia al jueu targarf Mosse Natan, 
ens diu que es un personatge rellevant de 
finals del segle XIII i la primera meitat del segle 
XIV, que actuava com a valedor dels jueus. 
Una de les seves intervencions el duu a tractar 
I'any 1318 amb el veguer de Cervera, Guillem 
de Boixadors, i una de les dues cartes que se 
li varen trametre va ser expedida a Vallsanta 
per un membre de la cort de Guimera, anome
nat Berenguer.66 Llobet ja apunta que I'objecte 
d'aquestes cartes era que un jueu de Tarrega 
anomenat Astruc Sullam pogues cobrar mil 
sous que tenia pendents amb cinc homes de 
L'Ametlla. Pero la importancia radica en que 
s'havia de satisfer tambe la pena del terç que 
corresponia a la curia de Guimera, com a 
poblaci6 on s'havia formalitzat el prestec."7 La 
implicaci6 de la curia i l'expedici6 de la carta a 
Vallsanta per un tal Berenguer ens fa plantejar 
si es tracta del mateix Berenguer Card6s, pre
vere de Guimera, que rep I'any 1343 el benefi
ci de la capella de Sant Bernat a Vallsanta. 

Quant a Guillem de Boixadors, i tambe el seu 
pare Berenguer de Boixadors mort abans de 
1311 ; com a veguer de Cervera. Tots dos 
personatges mes rellevants d'aquesta zona a 
principis del segle XIV, al qual Mosse Natan 
en demana els seus serveis I'any 1318, tot i 
que I'any 1317 ja s'havia format la vegueria de 
Tarrega.6Il Pero tambe s'ha de tenir en compte 
que la vall del Corb ha estat estretament rela
cionada amb la Segarra historica, mes a prop 
de Cervera que de I'emergent Tarrega. De fet, 
I'investigador Mir6 Rosinach ja va esmentar 
aquests plantejaments territorials en el seu 
important lIibre Esteles funeraries discoi'dals 
de la Segarra, al ·legant al seu estudi la delimi
taci6 de la Segarra popular, segons Llufs Sole 
i Sabarfs, que inclou en el si de la Segarra 
historica poblacions de les ve'ınes comarques 
del Solsones, la Noguera, l'Anoia, la Conca 
de Barbera i l'Urgel1.69 Es evident, doncs, que 
a causa de la demanda del jueu Targarf i a la 
delimitaci6 de la Segarra historica, Guillem de 
Boixadors devia tenir algun contacte amb 
Guimera i Vallsanta. 

Anteriorment, hem expressat la necessitat de 
cercar el gran benefactor de Vallsanta, i crec 
seriosament que Guillem de Boixadors, com 
a veguer de Cervera i representant del comte 
rei , pot ser el benefactor desconegut del mo
nestir. Ja hem intuH anteriorment que 
Vallsanta presentava un aire de grandesa feu
dalista; de fet , la participaci6 del veguer hau
ria aglutinat els esforços de la petita noblesa 
de la baixa Segarra del Corb, els quals s6n 
heraldicament presents. La implicaci6 de 
Guillem de Boixadors explicaria tambe que 
I'heraldica del cervol sigui la mes representa
da i senyoregi en I'antiga arcada de diafragma 
pel damunt de la resta . Aixo tambe explicaria, 
com hem apuntat abans, que I'heraldica del 
cervol no correspongui als Cervell6, ja que 
com a branca originaria de Is Alemany no es 
present a I'esglesia de Guimera. Quant als 
Alemany, com a segona heraldica mes abun
dant, Guerau Alemany, senyor de Guimera , 
va disposar en un testament de 1304 la fun
daci6 d'una capellania al monestir de Vall 
santa, on elegia sepultura i assenyalava per a 
les deixes pies les rendes dels lIocs de Bellver 
i Montroig ,'O fundaci6 que segurament es 
duria a terme, donat que I'any 1306 consta 
com a abadessa de Vallsanta Eliardis de 
Guimera (Alemany) . 

Retornant a Guillem de Boixadors, senyor de 
Boixadors, al Bages, era fill de Berenguer de 
Boixadors tambe Verguer de Cervera (es 
podria tractar del mateix Berenguer de 



Boixadors, marit de Francesca de Timor, de 
Santa Coloma de Queralt) i germa de I'almirall 
Bernat de Boixadors . Alguns documents 
apunten que Guillem va morir I'any 1323, 
durant la conquesta de Sardenya. 71 S6n ano
tacions familiars que posen al descobert una 
possible aproximaci6 dels Boixadors amb 
Vallsanta, que juntament amb la diferenciaci6 
estilistica que hem detectat en I'heraldica del 
cərvol , en relaci6 a I'estructura de I'edifici , la 
sepultura del jacent i clau de volta i que hem 
plantejat amb dos moments constructius 
diferents ens menen a una diferenciaci6 
cronolögica que planteja la presencia a 
Vallsanta de dues generacions de Boixadors. 
D'una banda, Guillem de Boixadors, possible
ment relacionat amb I'estructura de I'edifici i 
de I'altra, un Bernat de Boixadors, potser el 
seu germa almirall , 0 un fill seu , en relaci6 a 
les obres del creuer i el sepulcre . 
Cronolögicament, Bernat de Boixadors əs 

considerat finat al volts de 1343, desprəs 
d'haver estat governador i reformador de 
Sardenya I'any 1340.72 Perö tambə hi ha cons
tancia, I'any 1380, d'un altre Bernat de Boi
xadors a Savalla del Comtat, a la vall del 
Corb. D'altra banda, I'existencia d'una ca
pella a I'absis de Vallsanta, dedicada a sant 
Bernat dona rellevancia al fet que onomasti
cament Bernat esta perfectament present en 
la nissaga dels Boixadors, durant tot el segle 
XIV. 

Cal remarcar la presencia de Sibil·la de 
Boixadors com a priora de Vallsanta, la qual 
fou I'encarregada de fer construir una capella 
al mestre d'obres Arnau Çaveila, segons les 
disposicions testamentaries del seu germa 
Bernat de Boixadors. 73 EI fet que els dos ger
mans es vinculin al monestir de Vallsanta 
com a iioc que podia haver rebut la protecci6 
del seu pare 0 germa, Guillem de Boixadors, 
posa de manifest la seva relaci6 amb les 
obres del creuer i les claus de volta. Com ja 
hem apuntat anteriorment, les obres execu
tades a Vallsanta entre 1343-1350, no s'han 
d'entendre com la construcci6 d'una capella 
per a les despulles de Bernat de Boixadors, 
sin6 de dues capelles. Perque I'existencia de 
dues claus de volta, el resultat de les excava
cions de 1986 i I'estudi de I'arquitecte Josep 
Mora n'avalen la seva construcci6 tot formant 
un transsepte al mig de la nau. 1, finalment , la 
presencia dels dos germans d6na sentit a la 
iconografia de les claus de volta . D'una 
banda, la clau del cavaller s'entronca amb les 
gestes militars dels Boixadors a Sardenya i la 
seva posici6 de privilegi davant el rei fa que 
no sigui repetible una segona clau de volta 
d'aquestes caracterfstiques a la vall del Corb. 
Quant a la clau de volta de l'Agnus Dei, s'en
tronca perfectament amb el poder eclesiastic 
a travəs de la figura de Sibil·la de Boixadors 

com a priora de Vallsanta , la qual podria 
estar sepultada a la segona capella, perö 
que, en tot cas, seran unes noves excava
cions les que han de confirmar la nostra intu 'ı

ci6 . I trobem d'altres anotacions d'aquesta 
nissaga relacionades a la vall , com Elisenda 
de Boixadors, abadessa de la Bovera entre 
1211 i 1215, un Guillem de Boixadors, enter
rat I'any 1229 al fossar del claustre del mo
nestir de Vallbona, i Jerönima de Boixadors, 
abadessa de Vallbona entre 1554 i 1562. 

Vall santa ens aporta encara una ultima 
reflexi6 . Si l'atribuci6 del sepulcre de Bernat 
de Boixadors a Guillem Seguer əs encerta
da, la data estimada de la seva execuci6 ens 
apropa entre 1343 i 1350. Si aquesta data əs 
correcta , i atenent-nos a l'aportaci6 de 
Francesca Espafiol a I'estudi dels sepulcres 
monumentals d'epoca götica conservats a 
l'Urgell , percebem que aquest sepulcre de 
Bernat de Boixadors əs el primer que es 
basteix amb la figura d'un cavaller jacent. Tot 
i que I'autora intenta fer un estudi ordenat 
cronolögicament, iniciat amb el sepulcre de 
Gispert de Guimera, que data de la primera 
meitat del segle XIV a ra6 de ser contempo
rani a la construcci6 de I ' esgləsia de 
Ciutadilla, ella mateixa acaba datant-Io als 
volts de 1354.74 

Un segon sepulcre no absent de polemica 
presenta les armes dels Alemany de Toralla i 
dels Guimera i ha estat atribu'it per alguns 
autors a Guerau Alemany i Sibil ·la de 
Guimera, proposant la seva sepultura a 
Vallsanta i un posterior trasllat a Vallbona, al 
segle XVI. 75 Perö Francesca Espafiol , fent 
referencia a aquest sepulcre, argumenta que 

Beatriu de Guimera. 
Monestir de Vallbona. 
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I'arcosoli obrat a la banda de I'epfstola de la 
capella de Vallbona fa clara referencia a les 
heraldiques dels jacents i s6n una argu
mentaci6 incontestable com a lIoc d'origen. A 
mes, en base a un document del segle XVii , 
defensa la titularitat dels jacents en la figura de 
Ferrer Alemany de Toralla i Beatriu de 
Guimera, datant-Io I'any 1360.76 En aquest cas, 
hi estem d'acord , ja que la suposada autoria 
dels jacents en Guerau Alemany i Sibil ·la de 
Guimera ens apropa al 1323, moments bastant 
pr6xims als primers sepulcres reials de Santes 
Creus i Poblet com perque un petit noble de la 
baixa Segarra adopti el nou corrent funerari tan 
aviat. A mes, I'heraldica d'aquest Alemany 
jacent es mes evolucionada que les ales dels 
Alemany que es trobem a Guimera i Vallsanta. 

Un tercer sepulcre, localitzat a la capçale ra 
del riu Corb, presenta la figura jacent de Pere 

V de Queralt , senyor de Santa Coloma. 
Aquest sepulcre, datat per Espafiol als vols 
de 1365, presenta els ulls ametllats que es 
corresponen estilfsticament amb als ulls 
ametllats de Gispert de Guimera, fet que situa 
els dos sepulcres a la segona meitat del segle 
XIV. 

Si Francesca Espafiol manifesta que al territori 
hi ha la necessitat estetica i social d'imitar 1'0-
bra funeraria que el comte Jaume ii va instau
rar I'any 1300, amb la construcci6 del sepulcre 
monumental d'estil g6tic del comte rei Pere el 
Gran ,n el talant polftic i militar dels Boixadors, 
com a representants del comte rei , els fan 
ferms candidats a introduir la nova estetica 
funeraria a la vall del Corb, ja que la breu 
exposici6 cronol6gica que hem fet ens indica 
que el sepulcre de Bernat de Boixadors pot ser 
datat entre 1343 i 1350, essent el primer que 
s'executa a la vall . A mes, Vallsanta, com a 
esglesia mes g6tica que cistercenca, que 
aglutina I'ideari cavalleresc entre els petits 
nobles de la baixa Segarra, els fa ferms candi
dats a imitar la sepultura de Boixadors. Les 
peces arqueol6giques conservades d'aques
tes caracterfstiques ens indiquen que aquest 
tipus d'enterraments s'executen tan sols entre 
els petits feudals dels senyorius que s'arropen 
a Vallsanta al segle XIV: els Guimera, els 
Alemany, els Boixadors i, per una implicaci6 
familiar mes directa, els Queralt (abans Timor). 

En canvi , s6n mes freqüents en aquesta zona 
els ossaris de pedra, algun d'ells, com el del 
Vilet, de gran qualitat i de portant senyoriu, amb 
els blasons de la branca Alemany de Toralla i de 
la branca Alemany de Castellet. Tambe presen-



tava bona qualitat un ossari de pedra götica de 
Montesquiu , que, tot i estar molt erosionada 
deixar entreveure encara un blas6 dels Aguil6 i 
dels Cardona. D'altres ossaris de pedra de 
baixa qualitat ens mostren heraldiques diver
ses. Al peu de I'esglesia de Guimera hi trobem 
un ossari dels Aguil6 i Castellet, a Preixana hi 
trobem altrament un ossari de pedra dels 
Alemany i dels So, a Ciutadilla un ossari de Is 
Queralt i a la Bovera una sepultura dels 
Castellet 0 Castell6. Restaria encara parlar de 
les abundants lapides sepulcrals de les a
badesses de Vallbona i de les esteles fune
raries disco"ıdals , perö no ho farem, perque a
quests dos temes ja han estat tractats molt be 
per Piquer Jover i Mir6 Rosinach, respectiva
menl. 

GOTIC D'INFLUENCIA FRANCESA 
Obres artfstiques 

1- Pintura protogötica a I'esgh~sia 
del Vilet i al monestir de Vallbona 

En unes obres de restauraci6 de I'esglesia del 
Vilet, efectuades a inicis de la decada dels 
anys noranta, sota una capa de pintura blan
ca varen apareixer unes restes de policromia 
d'un antic mural , fins avui inƏdit , i localitzat a 
l'intrad6s 0 cara interior de la volta. La seva 
ubicaci6, dins I'espai de I'edifici , presenta 
analogies amb les restes de murals de I'es
glesia del monestir de Sant Cugat del Valles, 
que Joan Sureda defineix com a murals pro
togötics de mode dominant 0 auster.78 I els 
arcs ogivals presents a la volta poden ser 
considerats com a elements intermedis que 
possibiliten I'espai entre I'espectador i I'esce
na.79 Sota aquest concepte, hem d'interpretar 
que les arrencades de la volta de creuer de 
I'esglesia del Vilet es poden considerar sepa
radors de I'espai pictöric, a mes de ser un re
ferent cronolögic, ja que hem d'entendre que 

les pintures han d'esser posteriors a la cons
trucci6 de la volta götica de I'edifici , a les 
primeries del segle xıv. Tot i aixö, les restes 
del mural s6n minses i no s'aprecia en elles la 
utilitzaci6 de franges horitzontals, pröpies del 
roman ic, perö hem de tenir en compte la Ilui
ta per la supervivencia del roman ic tarda, 
d'ença I'ultim terç del segle XIII , i que la 
seqüencia plastica del götic a Catalunya es 
manifesta mes tard que les primeres mani 
festacions arquitectöniques ogivals, de les 
primeries del segle XIV. Es diffcil , doncs, pre
cisar amb exactitud la seva dependencia 
artfstica, pero podem partir de la idea d'una 
base romanica que integra I'entrada de la pin
tura Ifnial 0 protogötica.80 

Quant a la superffcie del mural , que no es pot 
deslligar del suport de la volta , actua com a 
pla de projecci6 de les imatges, amb un fons 
monocromatic de gamma freda de tonalitat 
blau-gris, on encara 
s'aprecien algunes 
restes pol icromades 
sobreposades, d'ocre, 
groc, blanc i verməlI. 
EI joc dels colors que 
defineix I'unica figura 
visible ens permet 
apreciar el contrast 
entre la lIum i I'ombra, 
on el monocroma
tisme del fons , en con
traposici6 al blanc de 
la vestimenta , esta
bleix un principi molt 
simplificat del con 
cepte del clarobscur 
de la pintura pro
togötica. Sobre I'as
pecte plastic, creiem 
entreveure a l'intrad6s 
de la primera volta , a 
prop la rosassa , la 
figura d'un angel de 
possible tradici6 ro-

Detall del mural 
protogôtic 

de tradici6 roman ica 
amb Hnia contorn. 

Esglesia del Vilet. 

de mural roto otic a 
l'intrad6s de la volta . 

Esglesia del Vilet. 

Taula intada del 
Tron de Gracia, 

rocedent 
de la capella 

del Corpus Christi. 
Mitjans del segle XIV. 
Monestir de Vallbona. 
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manica amb les ales obertes. Tot i que la 
imatge ƏS precaria, s'aprecia en algunes 
parts el concepte de Ifnia negra de contorn 
que limita un cos i I'emparenta, alhora, amb la 
ifnia de plom de la tecnica dels vitralls. 

No podem afirmar la presencia de vitralls a la 
rosassa com els que podrfem trobar en les 
rosasses g6tiques de I'esgləsia de Verdu i del 
monestir de Vallbona, ja que la decoraci6 de 
I'interior de la rosassa de I'esgləsia del Vilet , 
decorada amb lIaceries gruixudes de pedra, 
fan pensar en una connexi6 amb els 6culus 
del claustre de Vallbona com a concepte 
d'obertura de I'espai del mur que cerca la pure
sa de la lIum solar i la seva presencia a I'interi
or de I'edifici amb absencia de vitralls. Tot i 
aix6, la rosassa de I 'esgləsia del Vilet pot con
siderar-se una de les primeres obres de con
cepci6 g6tica a la vall del riu Corb, ja que esta 
impregnada de reminiscencies romaniques 
pr6pies del segle XIII que deixen entreveure, a 
məs , una possible connexi6 amb el nou con
cepte pict6ric dels murals de la Ifnia contorn i 
de la projecci6 de la lIum solar a I'interior de 
I'edifici, interpretada simb61icament com a Lux 
Pura per la nova mentalitat g6tica. 

L'especialista d'art medieval Joan Sureda, 
tambə inclou les taules pintades de Vallbona 
dins el conjunt de pintura protog6tica de la 
primera meitat del segle XIV, concepte que 
determina l'evoluci6 pict6rica desenvolupada 

entre l'ocupaci6 de les Balears per Alfons Ii 
(1285-86) i la propagaci6 de la pesta negra 
I'any 1348,81 parentesi temporal on comença 
a expandir-se a Catalunya I'esperit arquitec
t6nic g6tic, amb obres tan emblematiques a 
prop la vall del Corb com I'esglesia de Sant 
Miquel de Montblanc i I ' esgləsia de Cervera. 
Les dues taules pintades de Vallbona, ori
ginariament situades a la cape lla del Corpus 
Christi , edificada dins aquest parentesi de 
temps exposat, estan presidides per la imatge 
trinitaria del Tron de Gracia i per la imatge de 
la Verge i l'lnfant. En la seqüencia protog6tica 
de la pintura, assistim a una quasi total 
desaparici6 del concepte escatol6gic dins 
I'ambit rel igi6s i una de les visions de Deu de 
məs interes del primer g6tic: əs el denominat 
Tron de Gracia de Vallbona, que tot i derivar 
de la Maiestas Domini romanica introdueix ja 
el tema de la Crucifixi6, que sera arquetip del 
g6tic primerenc.82 Quant a la taula presidida 
per la Verge i l'lnfant, flanquejada per 
l'Epifania i l'Anunciaci6, el mateix Sureda 
interpreta una forma diferent d'entendre i de 
representar el tema religi6s , fen! palesa en el 
grup el sentiment d'una dona que pren el seu 
fill als braços per presentar-Io als mags de 
l'adoraci6 en ple procəs d'humanitzaci6.83 

EI pintor de les taules, format dins la tradici6 
del g6tic linial , incorpora tfmidament certes 
novetats formals que han arribat a Catalunya 
de la ma de mestres italianitzats com el pintor 



Ferrer Bassa,B' visibles en la manera de con
cebre les escenes i la indumentaria de les fi
gures que presenten paral ·lelismes amb 1'0-
bra de Destorrents i concomitancies amb el 
retaules de Sixena.BS En aquest aspecte, 
Piquer Jover tambe va apuntar que els dos 
frontals pintats de la capella del Corpus 
Christi s6n obra d'un pintor itinerant d'escola 
italiana de mitjans del segle XIV,B6 pero a dife
rencia de la revisi6 actual de Francesca 
Espaf\ol , no arriba a atribuir les taules pin
tades a Guillem Seguer de Montblanc, sin6 a 
un artista anonim. Criteri que compartim. 

Les maresdedeu. Guillem Seguer i Guillem 
de Timor, artistes de Montblanc. 

L'art gotic catala del primer terç del segle XIV 
es considera tradicionalment com una sfntesi 
de I'art gotic frances i es vincula estretament a 
I'arribada de mestres francesos. S'estableix, 
doncs, en la major part de la bibliografia exis
tent, que I'art i I'arquitectura que es desenvolu
pa a principis del segle XIV es fruit del gotic 
frances iniciat a 1'llIe de France, pero Pere 
Beseran aporta darrerament una visi6 molt 
mes crftica sobre la influencia francesa en I'art 
del tres-cents catala, partint de la base que es 
necessari diferenciar en la mateixa França, el 
gotic "nordic" de Parfs, Reims, Chartres i 1'llIe 
de France, amb el gotic meridional del 
Llenguadoc, la Provença, l'Aquitania meridio
nal i la Gascunya, entre d'altres.B7 

Un estudi mes aprofundit sobre I'art generat 
en aquests lIocs meridionals, historicament 
lIigats a Catalunya, aporten una nova visi6 
sobre la introducci6 del gotic frances a 
Catalunya en funci6 de la influencia que varen 
generar els artistes forans amb les seves 
obres. Aquest plantejament, com diu Be
seran , ha de permetre projectar una nova 
classificaci6 de Is artistes i les seves obres en 
funci6 a la seva procedencia natal. Amb 
exemples d'origen nordic, com Reinard des 
Fonoıı , documentat al monestir de Santes 
Creus I'any 1331 , i el mestre Aloi de Montbrai , 
documentat a Poblet I'any 1337. Quant als 
mestres francesos meridionals, trobem docu
mentats a Alouns de Carcasona i Jaume 
Faveran i els flamencs Pere de Guines 
d'Artois, Nicolau , Guillem i Joan de Tournai .BB 

Tot i el seu origen frances , s'entreveu ja en els 
mestres meridionals una influencia italia
nitzant en les seves obres, fruit del contacte 
del rei de Napols amb la Provença i el trasllat 
del pontffex roma a Aviny6, mes les relacions 
estretes amb Catalunya i Mallorca i, per cor
respondencia, amb Italia, fets que fan plante
jar I'existencia d'una França meridional italia
nitzada que exporta un gotic singular a les ter
res catalanes.B9 Sota aquesta premissa, hem 

de concebre un model d'artista fora format 
sobre un punt italianitzant i sense renunciar 
als elements de procedencia francesa, creant 
aixf un model hfbrid que va evolucionar cap al 
gotic cataıa . Paradoxalment, podem trobar
nos mestres francesos que se'ls considera 
autors d'una obra inicialment italianitzant i 
escultures netament franceses que resten 
sense autor conegut, com es el cas del 
retaule del mestre d'Anglesola, al qual ja ens 
hem referit anteriorment. En aquest aspecte, 
Pere Beseran va mes enlla i planteja recent
ment noves autories força interessants que 
afecten algunes obres gotiques properes a la 
vall del riu Corb. La proposta es fixa en un 
mestre menys conegut que Guillem Seguer i 
tambe de la mateixa poblaci6: ens referim a 
Guillem Timor. Hi veu , en el mestre, un 
prompte italianitzant adaptat a les formes 
afrancesades, amb obres que s'apropem al 
monument del patriarca Joan d'Arag6 a la ca
tedral de Tarragona. Aixf mateix, tambe con
sidera que a I'art de Timor se li poden rela
cionar algunes figures de Is sants apostols 
que s'han conservat de I'antiga esglesia goti 
ca de Tarrega. Actualment , en el fons del 
Museu Comarcal de Tarrega, hi trobem tres 
apostols: un probable sant Joan i dos apos
tols barbats, imatges que demostren una 
impostaci6 i una preocupaci6 pel caracter 
ornamental de les vestimentes. 90 

D'altra banda, Francesca Espaf\ol atribueix 
bona part de les maresdedeu locali tzades a la 
vall al mestre Guillem Seguer de Montblanc, 
basant-se en contractes d'obra de les imatges 

Marededeu de Nalee. 
D'arrel franeesa i 

atribu'ida a Guillem 
Se uer de 

Montblane, a traves 
d'un eontraete 
de I'any 1343. 

Avui desapareguda. 
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Santa Caterina. 
Imatge de faccians 
allargassades que pre
senta simili tuds amb la 
Marededeu del Car, 
que ham val atribuir 
erröniament a Guillem 
Seguer. 

Marededeu del Vilet, 
d 'arrel francesa, de 
gran fino( i delicade
sa. Atribu'ida a Guillem 
Seguer de Mantblanc. 
Esglesia del Vilet. 
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marianes de Nalec i Vinaixa i de I'estudi dels 
estilemes caracterfstics de I'obra de Seguer.91 

Quant a les arrels artfstiques de Guillem 
Seguer, Espafiol defineix que es un represen
tant genuf de la primera generaci6 d'artffex 
del gbtic catala que va neixer en I'ambit tar
ragonf i va formar-se a red6s d'algun dels 
tallers actius de la zona al voltant de 1300, 
moment en que Catalunya absorbeix el gbtic 
trances a traves d'artistes d'origen tora que 
s'assentaren al pafs, majoritariament proce
dents del nord de França, com Pere de 
Guines92, Guillem de Tournay93 i de I'angles 
Reinard des Fonoll ," entre d'altres que ja hem 
comentat anteriorment. A mes, entreveu en 
Seguer el pbsit del gbtic trances en la seva 
obra mes reconeguda, les maresdedeu del 
primer tres-cents cataıa. Quant a la tipologia 
del model de Guillem Seguer, es tracta d'una 
imatge ben representada, com mostra la 
coneguda Verge de Joana d'Evreux de I'aba
dia de Saint Denis, obrada en pıaıa daurada 
poc abans del 1339.95 La imatge te una con
cepci6 moıı mes humanitzada que I'obra de 
Seguer, perb les caracterfstiques basiques de 
les formes es relacionen . 

La manca de documentaci6 de la primera 
meitat del segle XIV a la vall del riu Corb no 
facilita la recerca de I'obra de Seguer, perb 
diversos autors I'han resseguit en una zona 
geograticament prbxima com Montblanc, on 
se li atribueix un taller estable durant els anys 
40 d'aquesta centuria.96 EI radi d'acci6 d'a
quest taller el trobarfem a partir de Is con
tractes d'obres del mestre a Vinaixa I'any 
1341 per obrar una Marededeu, a Nalec I'any 
1343 tambe per esculpir una Marededeu, i a 
Santa Coloma de Queralt I'any 1348 per pin-

tar una vidrie ra . TambƏ el podem resseguir en 
base a les caracterfstiques de I'obra del 
mestre Seguer que Espafiol li relaciona, amb 
obres a la vaıı del Corb com el sepulcre de 
Bernat de Boixadors , al monestir de 
Vallsanta, i la decoraci6 de capella del Corpus 
Christi , amb les seves taules pintades, 
obrades al monestir de Vallbona de les 
Monges entre 1348-1350. I obres mes allu
nyades com el sepulcre dels Aguil6, a Tala
vera; els sepulcres de Is comptes d'Urgell , a 
Les Avellanes i a la Seu Vella de Lleida, on va 
atrontar el perfode final de la seva vida com a 
mestres d'obres de la catedral als volts de 
1356 i tinalment , una lapida de 1371 que 
assenyala el trasllat de les seves despulles a 
I'esmentada catedral. 

Quant a les caracterfstiques de I'obra de 
Seguer, Mossen Sanç Capdevila, com a no
table historiador del segle XX a la vall del 
Corb, va localitzar un contracte de I'any 1343 
entre Guillem Seguer, pintor de Montblanc, i 
els homes de Nalec, per a I'obra de tres escul
tures: una Marededeu i dos angels.97 D'altra 
banda, la historiadora de I'art Francesca 
Espafiol , a traves d'un contracte d'obres del 
1341 procedent de Vinaixa i publicat per Pere 
Batlle ,"s ta una ressenya descriptiva molt inte
ressant de les caracterfstiques escultbriques 
de la Marededeu de Vinaixa: "Imatge dem
peus que sostə /'Infant a la banda esquerra i, 
amb la ma dreta sostə el tany d'un element 
floral; el Nen mira enfront i tƏ el bracets 
avançats i suspesos en un gest de sostenir 
quelcom (un IIibre 0 un colom). Maria vesteix 
una tunica inferior cenyida a la cin tura per una 
correlja i, al damunt d'aquesta un ampli man
tell que li cau des del cap i que ella recull, aju
dant-se amb els braços, sobre els quals sostƏ 
el Nen. Aquest mantell, que ii cobreix el tors i 
la part baixa del cos, əs un pretext immi
IIorable per a /'escultor per enriquir plastica
ment /'obra amb els plecs que es generen 
sobre el ventre i en un dels laterals de la 
imatge, on el mantell cau en cascada. EI Nen 
vesteix tunica, destacant en ella /'abundant 
acomulacio de plecs en la zona baixa. EI cap 
de Maria əs cobert per un mantell que deixa 
entreveure els cabells amb els quals s'em
marca el rostre. Ajuda a subjectar-Io sobre el 
cap una diadema, 0 simple cenyidor embellit 
amb elements flora Is. Els rostres de la Mare i 
el Fill son de galtes plenes i mostren ambd6s 
una IIeugera sotabarba. Les celles son confi
gurades per un traç molt fi que sembla pensat 
per ser complementat per la policromia poste
rior. Les boques son petites i hi destaquen el 
gruix del IIavi inferior. En el cas de Jesus, uns 
rfnxols menuts ii emmarquen el front."99 

En base a aquesta descripci6 tipolögica de la 
Marededeu, Francesca Espafiol en centra 



I'estudi i la recerca d'estilemes atribu'ı'bles a 
Guillem Seguer. Pero, en alguns casos, 
dubtem que algunes imatges puguin ser 
atribu'ı'des a Seguer. Una comparaci6 detalla
da de les imatges ens revela , al nostre enten
dre, que les dues imatges de Vallbona, Santa 
Maria del Cor i Santa Caterina, presenten 
algunes variacions respecte a aquesta tipolo
gia que s'haurien de tenir en compte. Encara 
que la imatge de Santa Caterina no əs tan 
assimilable a la de Santa Maria, haurıem de 
tenir en compte una apreciaci6 que fa Pere 
Beseran sobre la influencia italianitzant que 
rep Guillem de Timor de I'obra del pisa 
Giovanni di Balduccio,lOo amb imatges de ros
tres allargassats, orelles grosses, nassos 
lIargs i ulls enormes que s'apropen a les 
orelles, entre d'altres detalls, i que podrien ser 
presents en aquesta imatge de Santa 
Caterina. 

En el cas de Santa Maria del Cor, partint de la 
imatge de Nalec com a unica de la vall que 
documentalment pot atribuir-se a Seguer, 
observem que presenta un cos məs ampli , 
robust i rectilini , amb similituds amb els cos
sos esculpits de les marededəus del Vilet i 
Castelldans. Quant al cos de la imatge de 
Santa Maria del Cor de Vallbona, considerem 
que əs məs estilitzada i amb una inclinaci6 
del tors məs gracil , gracia que tambe trobem 
en els plecs de la tunica de Santa Maria, amb 
un caient de la roba məs natural que les altres 
imatges esmentades, a məs que en aquesta 
imatge Maria fa el gest d'embolcallar l'lnfant 
amb la seva propia roba. 

Quant al rostre , les imatges del Vilet i de 
Castelldans presenten unes faccions məs 
arrodonides i plenes que la imatge de 
Vallbona, la qual tə un rostre məs allargassat 
i similar a la imatge de Santa Caterina, avui al 
National Gallery de Victoria (Australia). Tambə 
trobem diferencies en la posici6 de la ma 
dreta, ja que les imatges del Vilet, Nalec i 
Castelldans tenen els dits junts amb la palma 
de la ma plana i en una posici6 vertical bas
tant hieratica, tot aguantant una flor de lis 0 

una flor de Jeric6 amb el dit polze recollit. En 
canvi , Santa Maria del Cor, de Vallbona, tə la 
ma dreta amb els dits oberts i la palma de la 
ma girada cap a I'exterior, en un gest de 
mobilitat graciosa i humana, detall que trobem 
məs proper a la representaci6 de les mans de 
la taula pintada de la Verge amb el Nen de 
Vallbona i de la imatge de Joana d'Evreaux, 
detall que no əs del tot fiable , ja que durant la 
Guerra Civil de 1936 li va ser amputada. A 
məs , la tradici6 oral que mantenen les mon
ges del monestir avala la restauraci6 de la ma 
un cop acabada la guerra, pero no se sap 
amb certesa si la ma recuperada era la 
mateixa ma de la Verge 0 I'aprofitament d'una 

altra imatge del monestir, destru'ida en a
quells moments. 

Al nostre entendre i d'acord amb el criteri de 
Mir6 Rosinach , com a mediavalista i diplomat 
per l'Escola del Louvre de Parıs , aquests 
detalls minuciosos s6n prou importants com 
per plantejar la ma d'un altre escultor itinerant 
en I'obra de Santa Maria del Cor i possible
ment, tambə de Santa Caterina, ambdues de 
Vallbona. Sens dubte, I'autor anonim que 
intu'lm treballa amb un model d'arrels france
ses molt proper a I'obra de Guillem Seguer, 
pero amb una qualitat artfstica superior al 
mestre de Montblanc. Santa Maria del Cor əs 
una imatge excepcional on el mestre anonim 
aconsegueix insinuar les virtuts humanes 
davall el vestit, traspuant la sensibilitat fe
menina de la dona mediterrania. Possible
ment el seu autor sigui un mestre vinculat 
amb el gotic frances meridional , que ha sofert 
un primer contacte amb el gotic italianitzant i 
I'ha dotat d'una primerenca expressivitat 
humana. Fent un gest de valentia, ens atrevim 
a ressaltar que les celles i les orbites dels ulls 
de Santa Maria del Cor s6n mes realçades 
que les imatges de Guillem Seguer, les quals 
tenen unes arcuacions məs planes en les 
celles i uns ulls məs allargats. Almenys aixı ho 
constatem en les imatges del Vilet i 
Castelldans . Seguer aconsegueix , doncs, 
unes imatges fines i delicades amb un plecs 
del vestit prims i preciosistes , pero la 
Marededəu del Cor traspua gracia, sensibilitat 
femenina i dolçor i serenor en el rostre, 
atributs naturalistes que s'apropen a I'estil de 

delicadesa i finor del 
seu treball i gue, per 

la gran dolçor i sensu
alilal femenina que 
Iraspua I'obra , nos

al lres proposem I'aulo
ria de Jaume Cascalls, 
el millor escul tor calala 

del segle XIV. 
Moneslir de Vallbona. 
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Marededeu pintada a 
la taula de la capella 
del Cor us Christi. 
EI moviment gracil del 
cap de la Verge i 
l'ln/ant 
denoten ja en I'obra 
I'arribada de la in/luen
cia italianitzant. 
Monestir de Vallbona. 

ME!nsula de la capella 
del Corpus Christi 
decorada amb 
bustos, gue per la 
finor i delicadesa 
s'atribueix a Guillem 
Se uer. 
Mitjans del segle XIV. 
Monestir de Vallbona . 
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Jaume Cascalls, el 
millor escultor tres 
centista del götic ca
taıa. 

De fet , la mateixa 
Francesca Espafiol , 
en I'estudi de les 
marededeu de Se
guer, matisa que el 
rostre de la Mare
dedeu del Cor de 
Vallbona i de la 
Marededeu conserva
da al Metropolitan 
Museum de Nova 
York s6n allargassats 
i realçats a traves de 

la policromia, '0' fet que ja denota en I'autoria 
algun dubte al respecte que potser no ha 
estat massa contrastat, perö que en cap 
moment no desdiu la important obra que la 
investigadora aporta a I'art catala del segle 
XIV. 

Tambe hem de tractar, en aquest apartat, les 
dues taules pintades de Vallbona, presidides 
per la Marededeu i el Nen i el Corpus Christi. 
Tambe en aquesta imatge pintada de la 
Verge, Francesca Espafiol creu reconeixer els 
estilemes de Seguer, atribuciô que ens fa 
dubtar, sobretot per la humanitat que traspua 
la Verge i l'lnfanl. Maria mostra una mobilitat 
en la ma dreta que no es habitual en les 
escultures de Seguer; a mes, l'lnfant gira el 
cap tfmidament per mirar Maria, la seva mare. 
En canvi , les escultures de Seguer ens 
mostren l'lnfant i la Verge observant I'especta
dor. Finalment, la mateixa Verge inclina el cap 
vers l'lnfant, el seu fill , perö mira de reüll a 
I'espectador. Davant aquestes apreciacions, 
se'ns planteja el supösit que els frontals pin
tats s6n obres d'un autor diferent, mes italia
nitzat, com Ferrer Bassa, que assumeix amb 
anterioritat a I'escultura les noves formes, 
fent-se evident el desfasament entre I'escul
tura i la pintura en relaci6 al grau d'italia
nitzaci6 rebuda durant la primera meitat del 
segle XIV. 

Sobre la composici6 dels dos frontals 
eucarıstics pintats en taula de fusta de is 
Pirineus i procedents de la capella del Corpus 
Christi , hem de dir que presenten una temati 
ca sobre profanacions atribu·ldes als jueus, 
que segons Duran Sanpere s6n coetanis dels 
avalots antijudaics de 1348-49.' 02 Diversos 
autors matisen que aquestes taules pintades 
presenten una coherencia i riquesa iconogra
fica valuosa, sobretot perque contenen un 
repertori tematic dedicat als prodigis eucarıs
tics mes extens i primerencs relacionats amb 
el culte del segle XIV. A mes, els cicles nar-

ratius que al ·ludeixen a la profanaci6 de les 
hösties per part dels jueus tenen un ressö 
profundament antijudaic i tambe heretic, 
pales en I'escena de la mula que adora I'has
tia sagrada.'03 Sobre aquests aspectes , 
Francesca Espafiol matisa que el culte de 
Corpus Christi va ser prou important per 
impulsar, en aquest perfode, la formaci6 de 
noves capelles i altars arreu de Catalunya. 
Cal suposar, doncs, que el monestir de 
Vallbona, com a casa cistercenca , seguiria 
les directrius de I'orde, fent factible un paper 
difusor de I'esmentat culte i dels prodigis del 
Sant Sagramenl. 

Es evident que la construcci6 de la capella del 
Corpus Christi i els dos frontals pintats hau
rien estat obrats en un moment de vitalitat 
constructiva del monestir sota les directrius 
de les abadesses de la Casa d'Anglesola, 
renovaciô del monestir que s'inicia amb 
Blanca d'Anglesola com a abadessa entre els 
anys 1294 i 1328, seguida per Berenguera 
d'Anglesola quan encara era bossera i, poste
riorment elegida abadessa, entre els anys 
1348 i 1377, fundant la capella i el benefici 
del Corpus Christi ,'04 obra que la seva ger
mana Saurena com a abadessa electa, entre 
els anys 1379 i 1392, va fer redotar I'esmen-

tat benefici i va afiançar les monges de la 
Casa d'Anglesola com a devotes de l'Eu
caristia. '05 Quan als caps masculins i 
femenins, finalment esculpits en les mensules 
de I'arcosoli de la capella del Corpus, Si que 
compartim I'autoria de Guillem Seguer per les 
faccions arrodonides de les imatges i els 
cabells ondulats. 

Es lögic suposar que en aquest joc de poder 
i d'espiritualitat , iniciat a finals del segle XIII i 
potenciat durant el segle XIV, seria de cabdal 
importancia la presencia d'algun artista 
medieval itinerant, a cavall entre Tarragona i 
Lleida, per poder cobrir les necessitats artfs
tiques generades al monestir de Vallbona i als 



centres de poder feudals i eclesiastics de la 
vall. En aquest aspecte, la presencia del 
mestre Guillem Seguer, entre 1341 i 1350, es 
prou atractiva com per pressuposar la seva 
presencia com a artista al monestir de 
Vallbona. Pero no podem d'atribuir-li peces 
artfstiques estilfsticament dubtoses, com la 
Marededeu del Cor 0 els frontals pintats de 
Vallbona, de les qual ja n'en parlat anterior
ment. Es mes, la proposta artfstica de Pere 
Beseran sobre Guillem de Timor, com a autor 
de Is apostols de I'esglesia antiga de la ciutat 
de Tarrega, posa damunt la taula el nom de 
Timor com un dels possibles artistes que 
pogueren deixar empremta a la vall de Corb, 
per uns fets tan senzills com s6n la proximitat 
geografica de la vila de Montblanc com a lIoc 
de procedencia de Is mestres Seguer i Timor, 
i la suposada existencia d'una via comercial 
que unia, des de temps prehistorics, les terres 
de Tarragona i de Lleida a traves de la vall del 
riu Corb. Pero no podem descartar tampoc la 
possible presencia del mestre Jaume 
Cascalls, a qui podrfem atribuir la imatge de 
Santa Maria del Cor, sobretot si se'l considera 
actiu des del 1341: es casa amb una filla del 
pintor Ferrer Bassa i va treballar amb el seu 
sogre a Saragossa I'any 1346, posteriorment 
a Lleida, Poblet i Tarragona. Les possibilitats 
s6n prou atractives. 

GOTIC D'INFLUENCIA ITALlANA 
Retaules de pedra 

Establint com a Ifmit de la pintura protogotica 
els moments de propagaci6 de la pesta 
negra,106 cal tenir en compte la Ifnia vital del 
pintor italianitzat Ferrer Bassa, que I'any 1348 
ja es considera un artista d'edat avançada, i el 
fet que ja s'intueix un intercanvi de dades 
entre pintors i escultors de mitjans del segle 
xıv. Com el mateix pintor Ferrer Bassa i I'es
cultor Jaume Cascalls, que a mes d'artistes 
eren familiars directes. En el camp de la pin
tura ja es troben elements italianitzants amb 
anterioritat a I'esclat de la pesta, en obres de 
base afrancesades com les taules pintades 
del Corpus Cristi de Vallbona. En I'escultura 
tambe s'intueix, en el sepulcre del patriarca 
Joan d'Arag6 de la catedral de Tarragona, un 
resso italianitzant que segurament va influen
ciar bona part de Is escultors catalans actius 
durant el segon quart del segle XIV a les ter
res de Lleida i de Tarragona. 107 Es a partir 
d'aquesta important obra italianitzant que 
Francesca Espafiol vol detectar un resso 
estilfstic d'aquesta peça en obres de Guillem 
Seguer, com el sepulcre de Bernat de 
Boixadors a Vallsanta 0 el sepulcre del bisbe 
Ponç de Vilamur a la catedral de Lleida. 

Exposades les primeres arrels italianitzants, 
hem de tenir cura del canvi social i economic 

causat pel brot de pesta negra de I'any 1348 i 
del desequilibri demografic que va represen
tar. Aquest punt, de cabdal importancia per a 
I'estudi d'aquest perfode, posa de manifest 
que els ambits rurals quedaren redu'its a la 
tercera part de la poblaci6 i que les ciutats 
augmentaren els cens amb relativa rapidesa, 
fet que planteja I'existencia d'un exode de 
gent del camp a la ciutat i que pot estar rela
cionat amb un parentesi temporal de pobresa 
i inflaci6 en la zona que degue repercutir 
durant el tercer quart del segle XIV en la con
tractaci6 d'artistes itinerants. 

Quant al desplaçament huma que es pro
dueix a tenor de la mortaldat de la pesta 
negra, a mitjans del segle XIV, ens ajuda a 
entendre que la vall del Corb esta inserida en 
el si d'una ruta comercial per la qual es 
desplaçaren artistes importants com Guillem 
Seguer i Jordi Deu, entre d'altres. La vall 
forma part d'una amplia zona amb possibili
tats economiques que delimitava pel sud amb 
Tarragona, Santes Creus i Poblet; a I'est, la 
zona de la Segarra amb Tarrega, Cervera i 
Santa Coloma de Queralt i, per la banda de 
ponent, amb la ciutat de Lleida, zona on s'hi 
concentra bona part de I'obra de Guillem 
Seguer, basada majoritariament en mared
edeu, capelles i sepulcres de cavallers, bona
ment ressenyada en iiocs com Montblanc, 
Vinaixa, Santa Coloma de Queralt, Nalec, 
Vallsanta, Vallbona i Castelldans. La seva activi
tat a la vall del Corb se centra, doncs, entre els 
anys 1343 i 1350. 

Posteriorment a aquestes dates, Francesca 
Espafiol ressegueix I'activitat artfstica del 
mestre Seguer fins a la ciutat de Lleida, on creu 
trobar la continu'ı'tat del taller. Es basa en un con
tracte d'obres de la Seu Vella i en la figura d'un 
enigmatic Pere Seguer, que proposa com a pos
sible fill del mestre i continuador del seu taller. 'OB 

La participaci6 de Seguer en I'obra de la Seu 
Vella de Lleida permet al mestre relacionar-se 
amb escultors coetanis que treballen en I'obra 
de la catedral, com Jaume Cascalls i el seu 
esclau Jordi de Deu, a mes de Bartomeu Robio, 
entre d'altres. Tots ells possiblement estendards 
de I'escola lIeidatana de la segona meitat del 
segle XIV, que va desenvolupar una alternativa 
escultorica italianitzada, capaç de substituir 1'0-
bra gotica d'influencia francesa. 

A partir d'aquf i passat el brot de pesta de I'any 
1348, el creixent apogeu economic del comerç 
interior i exterior, que relata el propi Eiximenis, 
marcara la recuperaci6 del territori durant la 
segona meitat del segle XIV. EI focus principal 
d'interes cultural esdevindra a les ciutats, i sera 
tambe en elles on el gotic rebra millor la 
influencia italiana. D'allf sorgiran novament 
artistes itinerants que recorreran altrament les 
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Pedrel ·la de retaule 
que flanquejava 
el costat dret 
d'un sagrari. 
Angel custodi i dos 
apöstols. 
Possible obra del taller 
de Jaume Cascalls 
i el seu esclau Jordi 
de Deu. MaldƏ. 

Pedrel ·la de retaule 
que flanqueıava el 
costat esquerre un 
sagrari. Angel custodi 
i dos apostols. 
Possible obra del taller 
de Jaume Cascalls i el 
seu esclau Jordi de 
Deu. MaldƏ . 
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rutes comercials de I'ambit rural , les quals per 
inercia han iniciat la recuperaci6 del camp, 
generant una riquesa emergent que ha d'apor
tar al territori obres d'estil götic italianitzat, 
sobretot en I'ultim quart del segle XIV. 

Si al segon quart del segle XIV trobavem el 
mestre Seguer treballant a la vall del Corb, 
majoritariament per a la baronia del monestir 
de Vallbona, en I'ultim quart del segle XIV la 
vall rebra la influencia del taııer de Jaume 
Cascalls, actiu entre 1341 i 1377. L'escultor 
va fixar la residencia a Lleida al ser nomenat 
mestre major de la catedral I'any 1360, aixf 
com pel fet que la ciutat oferia millors pers
pectives artfstiques que Barcelona, alhora 
que tambe era un emplaçament mes proper 
als altres ambits de treball del mestre, com el 
monestir de Poblet i la catedral de Tarragona. 
Posteriorment, I'esclau Jordi de Deu, un côp 
alliberat a la mort del mestre Cascalls, que 
alguns autors pressuposen entre 1377 i 1379, 
s'establia a la ciutat de Cervera com a escul 
tor lIiure.109 En aquesta nova etapa de la vida 
de I'escultor Jordi de Deu, va rec6rrer nova
ment aquestes terres de la vall del Corb, apor
tant sobretot retaules de pedra i imatges d'in
fluencia italiana amb obres reconegudes a 
Cervera, Santa Coloma de Queralt, Fores i 
Vallfogona de Riucorb. Tambe hi ha constancia 
de I'existencia de diverses peces menors de 
sabor italianitzat que procedeixen de Malda, 
Preixana i de Rocafort de Vallbona. S6n obres 
que poden estar en la Ifnia del taller de 
Cascalls i de Jordi de Deu, perö es diffcil pre
cisar-ho amb seguretat, perque hi ha algunes 
diferenciacions estilfstiques prou importants 
com per passar-Ies per alt. 

Pedrel·les de retaule de Malda 

Els retaules es concebien segons un patr6 amb 
tres carrers rematats per glabets triangulars i 
els seus corresponents muntants de separaci6, 
mes la imatge titul ar que anava emplaçada al 
carrer central i envoltada del cicle hagiografic. A 
la base, se situaven horitzontalment les 
pedrel ·les i, al beli mig, un sagrari 0 simulacre 
del mateix. Estimem, doncs, que les pedrel·les 
götiques de Malda podrien formar part d'un 
retaule d'aquestes caracterfstiques. 

Ens ha quedat constancia documental d'un 
retau le de la mateixa poblaci6 de Malda que 
posa de manifest una composici6 realitzada 
amb peces de diversos esti ls. Ens referim a 
una fotografia de I'any 1915 de l'lnstitut 
Amatller que mostra I'interior de la capella de 
Sant Pere amb un retau le al fons . La imatge 
mostra, damunt la taula de I'a ltar, les 
pedrel ·les que presentem en aquests assaig 
contextual , posades desordenadament entre 
el que suposem un sagrari. Damunt seu , s'a-

precia una taula de fusta policromada d'un 
renaixement molt avançat, amb columnes en 
relleu i coronat per un acabament abarrocat 
bastant senzill. Es tracta, sens dubte, d'un 
aprofitament de peces religioses procedents 
de I'antiga esglesia götica de Malda, les quals 
segurament foren traslladades a la capella 
romanica de Sant Pere en el moment de cons
truir-se la nova esglesia parroquial d'estil neo
cıassic . 

In icialment , ens capta la idea que les 
pedrel ·les podrien ser obra del taller de 
Jordi de Deu , en la seva etapa cerverina; 
algunes aproximacions al seu estil aixf ens 
ho feien entreveure, a causa en part de 
I'estil de les seves realitzacions, que es 
poden considerar una traducci6 escultörica 
del models que elaboren els pintors contem
poranis, com tambe per la combinaci6 de 
retaules de fusta amb pedrel ·les a la base i 
un sagrari al mig , que degue ser bastant 
freqüent a finals del segle XIV, com s'intueix 
en dos contractes d'obra per un tabernacle, 
documentats a Vinaixa i el Vilosell , que Pere 
Beseran proposava com a obra del mestre 
Jordi de Deu i que els tabernacles i 
pedrel ·les podien ser considerats com una 
obra independent totalment deslliurada d'un 
retaule complet de pedra ." O 



Pero en I'estudi iconografic de les pedrel ·les 
observem que hi ha trets que ens apropem a 
I'estil de Jaume Cascalls, com les barbes 
geminades de sant Pere i sant Joan Baptista, 
especialment pel to de realisme i força que 
traspuen els rostres barbats i la seva sinuosi
tat pilar amb espirals que troben paral·lelisme 
amb la imatge barbada de sant Antoni Abat 
de la Figuera, esculpida per Jaume Cascalls. 
Tambe tenen certs paral ·lelismes els caps 
barbats i la manera de resoldre les orelles 
d'aquest dos Sants de la pedrel ·la de Malda 
que hem esmentat, amb el cap barbat del rei 
David de la portalada de Tarragona, obrat per 
Jaume Cascalls, aixf com les figures de cos 
complet dels sants, que tambe recorden les 
imatges dels apostols de la Seu de 
Tarragona, obrats pel seu taller a la ciutat 
entre 1372-1377. 

Pero tot i haver-hi afinitats amb I'obra de 
Cascalls, tambƏ hi ha divergencies importants 
a tenir en compte, ja que tambe s'hi detecta en 
I'obra la ma de Jordi de Deu. Els rostres dels 
sants i angels sense barba amb els cabells 
ondulats, els ulls ametllats, la manera com 
agafen el lIibre els apostols, la forma de I'es
pasa, la palma i, sobretot, un tret molt carac
terfstic, la presencia en els colls i punys de la 
vestimenta dels angels de la tfpica decoraci6 
quadrejada que empra Jordi de Deu, present 
en moltes obres del mestre a la vall del Corb. 

Per les similituds estilfstiques creiem que les 
pedrel·les de retaule de Malda podrien ser 

obra del mestre Jaume Cascalls i tambe 
podrien tenir alguns trets del seu esclau Jordi 
de Deu. A mes, hem de tenir en compte que 
I'obra presenta la tfpica decoraci6 fl oral bo
tonada, que embelleix els intersticis de les 
obres de Cascalls i de Jordi de Deu, deco
raci6 de procedencia napolitana, d'us habi
tual entre els escultors contemporanis de la 
segona meitat del segle XLV. Els indicis apun
ten , doncs, que ha de tractar-se d'una obra 
del taller de Jaume Cascalls, on la ma del seu 

Detall d'un an el 
custodi. Presenta en 

puny i coll la tipica 
decoraci6 quadrejada 
de I'obra de Jordi de 

Deu. Pedrel·la de 
Malda. 

Detall del cap barbat 

uositats de les barbes, 
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esclau Jordi de Dəu hi ƏS ben presentada. 
Aquesta muni6 d'estils entre els dos mestres 
escultors, que ens parlen d'una obra de taller, 
ja la detecten Francesca Espafiol i Pere 
Beseran en les imatges dels apostols de la 
catedral de Tarragona, on es combinen els 
caps barbats de Cascalls amb cossos i deco
racions de I'esclau Jordi i d'altres aprenents, 
conseqüencia logica de la fructuosa practica 
empresarial de Jaume Cascalls, que el mena 
en molts casos a ser coordinador de les obres 
del taller i a deixar solament una empremta 
testi mon ial. 111 

EI retaule de Vallfogona de Riucorb 

L'obra escultorica de les tombes reials de 
POblet, de I'escultor Jordi de Dəu, adquireix 
un gran resso a la zona per I'important obra, 
aixf com per l'acceptaci6 que assoleixen els 
seus retaules de pedra. En s6n testimonis 
diversos contractats de poblacions proximes, 
com Santa Coloma de Queralt, Forəs i 
Vallfogona de Riucorb. Del retaule de 
Vallfogona se n'ha conservat documentaci6 
referent al contracte, el qual ha servit per 
posar de manifest els efectes ve'ı'nals que va 
assolir I'obra de Jordi de DƏu. La docu
mentaci6 ens parla del prevere de Vallfogona, 
Pere Bertran, que va contractar I'any 1385 
I'escultor Jordi de Dəu per obrar un retaule de 
pedra policromat que havia de tenir un acabat 
pictoric d'or i atzur que imitəs el sepulcre de 
Ramon Serra de Cervera. ll2 Queda pales, 
doncs, que I'obra del mestre era ja suficient
ment coneguda en el moment de la seva 
manumissi6 i de I'establiment del seu taller a 
Cervera, tot i que en aquesta data de 1385 
consta ja com a ciutada de Tarragona i possi
blement vinculat al taller que tenia establert a 
la ciutat entre 1385-1390.113 

D'aquest retaule de Vallfogona, que va ser 
esculpit per a la nova capella gotica dedicada 
a la Concepci6 de la Verge Maria, en resten 
noməs quatre escenes de la infancia de la 
Verge i una peanya gravada amb el bar6 del 
Dolor, que podria əsser el pedestal de la 
imatge titular. Tant I'estil com la iconografia de 
les figures i les proporcions de les escenes 
s'apropen a I'obra del retaule de Santa 
Coloma de Queralt, obrat I'any 1386, a məs de 
presentar certs paral·lelismes amb el retaule 
de Forəs, que podria haver estat esculpit pos
teriorment a aquestes dates, ambdues obres 
tambə de I'escultor Jordi de DƏu. 

Si els capftols especificaven que s'havien d'es
culpir sis escenes, noməs se n'han trobat qua
tre. Pero, segons els episodis conservats i la 
seva composici6 iconografica, Pere Beseran 
defensa que əs improbable augmentar el cicle 
hagiografic amb dues peces mƏs. 114 Quant a la 

tematica, əs bastant clara, tot i el desgast que 
presenten alguns relleus. La primera escena 
esta dedicada a l'Encontre d'Anna i Joaquim a 
la Porta Daurada; el fons es omplert amb arqui
tectura. La segona escena es basa en el 
Naixement de la Verge, en la qual hi ha repre
sentades santa Anna ajaguda al lIit i una jove 
que li porta menjar; a məs, es complementa 
amb unes dones que preparen el bany de la 
criatura. La tercera escena əs la Presentaci6 
de Maria al Temple, on hi trobem santa Anna, 
sant Joaquim i la Verge nena, la qual puja les 
escales del temple davant la mirada del sacer
dot que resta darrere de Is esglaons. L'ultima 
representaci6 əs el Casament de la Verge amb 
Josep: davant I'altar hi podem veure tambə 
santa Anna i sant Joaquim i un pretendent 
rebutjat que trenca la seva vara a favor de 
Josep, que a diferencia que tƏ la vara florida 
per una flor de lis. 

Al Museu Episcopal de Vic hi ha una imatge 
de santa Anna amb la Verge que Pere 
Beseran atribueix a Jordi de Dəu i la proposa 
com a possible imatge central del retaule de 
Vallfogona de Riucorb.115 Tambə mereix aten
ci6 la base del retaule, de forma poligonal, 
que es conserva a I'esgləsia parroquial de 
Vallfogona i que sostenia la imatge titular. La 
peanya, amb tres cares decorades, presenta 
en la part frontal la figura de mig cos del bar6 
dels DOlors, amb els braços encreuats sobre 
el ventre, tot sorgint d'un sarcofag amb els 
sfmbols de la passi6. L'acompanyen en les 
dues cares laterals, els dos humans məs esti
mats, Maria i Joan. Es tracta d'una composi
ci6 italianitzada de la segona meitat del segle 
XIV que tambə əs molt estesa en el camp de 
la pintura, la qual es pot considerar una alter
nativa a les crucifixions teatralistes que 
apareixen en terres catalanes, en la qual la 
Imago Pietatis i el Cristus Patiens, s6n I'abs
tracci6 del fenomen base del cristianisme i la 
seva presencia en el camp plastic adquireix 
fonamentalment un caracter eucarfstic. 116 

Fragments de retaule de Preixana 

Mossen Antoni Bach, en la historia del poble 
de Preixana, diu que les parets del cementiri 
vell eren fetes de tapia i de pedra i que, quan 
s'enderrocaren per fer-hi una plaça, apa
regueren en els seus murs esteles funeraries 
disco'idals i fragments de retaule. Tot i la 
importancia del conjunt d'esteles funeraries 
aparegudes, en base al plantejament d'aquest 
assaig contextual ens centrarem tan sols en 
les dues escenes de retaule que s'han con
se rvat , una de les quals esta malauradament 
fragmentada. 

La primera escena əs situada a I'interior de 
I'esgləsia, i per la resta que n'ha quedat s'a-



precia en ella la composici6 formal dels 
retaules götics de la segona meitat del segle 
XIV. A la part baixa, hi ha una sanefa amb 
quatriglobulats encerclats i amb imatges en 
I'interior de sants 0 apöstols de gran senzille
sa. Quant al fragment de I'escena, s'entreveu 
una imatge femenina jacent en un lIit i recli 
nant el cap en un ric coixf, al seu red6s, s'a
precia la meitat inferior d'un sequit de per
sonatges que ploren la seva mort. Creiem que 
no hi ha cap mena de dubte que es tracta 
d'una composici6 que representa la Dormici6 
de la Verge. 

La segona escena que s'ha conservat 
sencera es localitza al Museu Diocesa de 
Sol sona catalogada com a peça götica del 
segle XIV, en la qual hi ha la composici6 de 
l'Epifania 0 Adoraci6 dels Reis. Observem 
que les dues peces presenten el mateix 
extern amb una base decorada per quatre 
apöstols encerclats en quatriglobulats. Quant 
als arcs ogivals que coronen la vora de I'esce
na, no podem comparar-Ios per la manca de 
fragments, perö podem entreveure que les 
arrencades del pilar ogival s6n identiques. 
Aix f, un cop analitzades les parts que es 
poden comparar de les dues escenes, no hi 
ha cap mena de dubte que totes dues formen 
part del mateix retaule. Quant a la iconografia 
de les escenes i a alguns detalls, com les 
claus que du sant Pere, la forma d'agafar-Ies 
i les vestimentes dels Reis, que s6n pröpies 

de la segona meitat del segle XIV i d'influen
cia italianitzant. Sobre la tematica, sembla 
que les escenes de l'Epifania i la Dormici6 de 
la Verge formarien part d'una estructura nar
rativa centrada en la vida de la Marededəu i, 
d'acord amb aquest plantejament, macarien 
les seqüencies de l'Anunciaci6, el Naixement, 
la Resurrecci6, l'Ascensi6 i la Pentecosta. Es 
fa evident, doncs, que aquesta narrativa que 
intu'im en el retaule de Preixana queda 
reforçada pel fet de ser Santa Maria titular del 
temple des d'epoca medieval '17 . 

De fet, queda una qüesti6 important per 
resoldre, que əs la construcci6 0 reestruc
turaci6 de I 'esg ləsia en funci6 del retaule 
götic. Mossen Bach defensa la hipötesi que 
els fragments de retaule pertanyien a I'es
gləsia romanica anterior, perö una revisi6 məs 
exhaustiva ens demostra que el retaule 
podria formar part de I ' esgləsia götica actual. 
La soluci6 ens la d6na I'escena de l'Epifania, 
on queda pales que els trets facials del rei 
barbat, que mira enfront, estan emparentats 
tipolögicament amb els trets facials d'un per
sonatge important representat en una mensu
la de la capella actual del Roser. Per la tipolo
gia i I'estil de I'autor, els dos personatges 
esculpits en pedra s6n comparables en la 
forma de tractar els ulls, els cabells i la barba, 
cosa que ens permet deduir que un noble 
local s'ha volgut reproduir en I'escena del 
retaule i en la capella , fet bastant extes en 
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I'epoca que troba analogies semblants en 
retaules pintats, on els benefactors s'intro
dueixen en I'escena adorant al Crist crucificat 
o a la Verge, en un clar tret de distinci6 social. 
Possiblement, les heraldiques gravades en 
les altres mensules de la capella podrien cor
respondre al possible benefactor, ja que els 
blasons presenten les ales dels Alemany i la 
campana dels S6, hipotesi que pren força pel 
fet de trobar-se en aquesta mateixa capella 
un ossari de pedra del segle XIV amb 
I'heraldica dels Alemany i dels So. La corres
pondencia del retaule amb la capella queda 
encara mes refermada amb la presencia 
d'una fulla de vinya en I'arcosoli de la capella, 
similar a les cisellades damunt I'arc ogival de 
I'escena de l'Epifania del retaule de Preixana. 
Pero ens queda un dubte sobre la senzillesa 

decorativa de les escenes del retaule. Queda 
pales que el centre hagiografic de I'escena 
esta ben resolt iconograficament, pero la de
coraci6 exterior de Is arcs i dels quatriglobu
lats encerclats no presenta les tfpiques deco
racions florals dels intersecsis, tan caracterfs
tics de la segona meitat del segle XIV. 
Aquesta diferenciaci6 en I'acabament de la 
peça ens fa pensar en la ma d'un escultor 
anonim que no esta prou italianitzat en com
paraci6 a Jaume Cascalls i Jordi de Deu, els 
dos escultors mes emblematics del segle XIV 
presents a la vall del Corb. Pero tambe podem 
plantejar que I'austeritat de la decoraci6 
externa podria haver estat imposada pel mo
nestir cfstercenc de Vallbona, el qual , com a 
poder feudal establert en la zona, I'any 1380, 
tenia sota la seva jurisdicci6 la vila de 
Preixana dels inicis del segle XIV. 118 Poden 
predisposar, aleshores, la titularitat de Santa 
Maria en I'esglesia i imposar certs conceptes 
d'austeritat en I'escultura religiosa, en un 
intent d'apropar-Ia al model cistercenc de la 
comunitat cenobita. 

Un sagrari de pedra de Rocafort de Vallbona 

A principis del segle XIV, els bisbes es van 
manifestar contra la diversitat d'objectes 
d'epoca romanica que custodiaven les 
hosties consagrades, com caixes de metall 0 

de fusta , entre d'altres atuells. Les autoritats 
eclesiastiques consideraven que no eren els 
mes adients i van dictar disposicions per 
guardar I'hostia eucarfstica en sagraris, ja 
siguin de fusta i pedra policromada 0 exca
vats a la paret amb un frontal de pedra. A ra6 
d'aquestes disposicions, l'aparici6 de 
sagraris es va anar generalitzant durant la 
segona meitat del segle XIV, en part per la 
forta promoci6 de Is bisbes en les seves visi
tes pastorals, les quals van tenir gran resso 
en I'arquebisbat de Tarragona . Establim, 
doncs, que a partir d'aquests moments els 
sagraris es fusionaren amb els retaules i pas
saren a ocupar la zona central de I'altar sota 
la imatge titular. ' 

Quant al sagrari de pedra de Rocafort, que 
va ser trobat fora de context , es evident que 
es tracta d'un sagrari frontal de pedra que 
anava encastat a la paret 0 al mateix retaule 
i que tancava les custodies amb una porta 
central. De gran senzillesa, presenta a la part 
baixa una sanefa decorada amb quatriglobu
lats encerclats i lIiures de decoraci6 , a I'igual 
que els pinacles laterals i la galeria d'arcs 
gotics de la zona superior, que estan man
cats de decoraci6. Al centre de la peça, s'hi 
obra la porta del sagrari , que es flanquejada 
per dos angels agenollats, els quals porten , 
cadascun , un calze a les mans que conte les 
hosties sagrades. L'escena əs coronada per 



un arc ogival amb fulles de vinya al damunt, 
amb quatrilobulats i trilobulats encerclats 
entre I'arc i la porta del sagrari . Oel conjunt 
sôn precisament els angels els que recorden 
la tipologia d'angels, agenollats emprats en 
les obres de Jordi de Oeu que coronen el 
retaule de Sant Llorens de I'esglesia de 
Santa Coloma de Queralt. Per6, tot i aquesta 
semblança tipol6gica, les seves formes no 
coincideixen amb I'estil. Es diferencien en la 
forma de I'ala, en els punys i el coll de la ves
timenta, els ulls, la barbeta apuntada i els 
cabells lIisos i estirats. 

Tot i que es diffcil precisar la seva autoria, es 
fa avinent la necessitat de pensar en un taller 
arropat en la figura del mestre en I'etapa 
cerverina, el qual podria donar una oscil·laciô 
en la qualitat de les obres, \19 per6 creiem que 
mes que una osci l·laciô es una vari aciô 
d'estil. Per aquest motiu , tot i la semblança 
tipol6gica, ens hem de decantar per la ma 
d'un escultor an6nim que, a I'igual que els 
fragments de retaule de Preixana, traspuen 
una certa austeritat ornamental que ens 

apropa tambe a una possible influencia cis
tercenca en la seva concepciô. 

Quant a la seva cronologia, tot i tenint en 
compte les disposicions dels bisbes pel que 
fa a les cust6dies i les similituds tipol6giques 
dels angels amb el retaule de Sant Llorenç 
de Santa Coloma de Queralt, obrat I'any 
1387, per analogia podrfem situar I'obra del 
sagrari de Rocafort al voltant de I'ultim quart 
del segle XIV. Es mes: Pere Beseran docu
menta ja I'obra de dos tabernacles 0 sagraris, 
obrats per Jordi de Oeu entre els anys 1385 i 
1390, per a I'esglesia de Vinaixa i per a I'es
glesia del Vilose ll , pel preu de 40 florins 
d'or.'20 Queda en dubte, i el mateix Beseran 
ho esmenta, si els tabernacles obrats eren 
majoritariament treballs menors i rutinaris, 
com el frontal de Rocafort de Vallbona, 0 de 
mes vOlada, com la gran caixa calada del 
retaule de la Verge de Castellô de Farfanya. 

MINIATURES, BRONZES I METALLS 
GOTICS DEL SEGLE XIV 

L'evoluciô de la tecnologia i la manipulaciô del 
metall desenvolupada durant el segle XIII 
dotara I'art g6tic d'una singularitat pr6pia que 
assolira, al segle XIV, unes fites tan importants 
com les donades en el camp de I'arquitectura, 
I'escultura, la pintura i el camp de les minia
tures. Les fites a desvetllar en aquest camp 
sôn fruit d'una evoluciô tecnol6gica que aporta 
a I'art g6tic xapes calades, metalls repussats, 
cisellats , daurats i policromats que adornaren , 
sobretot, I'interior de grans catedrals i de 
nobles capelles familiars, aixf com un ampli 
ventall d'abillaments personals i manuscrits 
decorats, que arribaren mes facilment als ter
ritoris modestos a traves de vies comercials i 
camins secundaris de les zones rurals. 

Segurament, aquest es un de Is camps menys 
estudiat del segle XIV en les nostres con
trades i condicionat a I'escas nombre de 
peces localitzades. Tot i la poca presencia 
d'objectes metal ·lics d'aquest perfode que 
s'han pogut conservar a la vall del Corb, es 
interessant reflectir una petita mostra detecta
da a traves de col ·leccions particulars i al
gunes excavacions puntuals, les quals fan 
intuir I'existencia d'una xarxa comercial d'ob
jectes menors de bronze i d'altres metalls que 
seguien les mateixes vies comercials que els 
mestres picapedrers. Aixf, al seguiment de 
contractes d'obres d'edificis religiosos, de 
retaules i d'imatges, s'hi han de concebre 
petites obres de fosa i de forja d'us personal , 
d'us comercial i de decoraciô, sense oblidar 
els contractes importants d'orfebreria que es 
documenten a finals del segle XIV, amb creus 
processionals i relfquies que conformen petits 
tresors parroquials. 
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1- Una fibula de bronze en forma de doble 
bota 

Durant unes obres d'arranjament del fossar 
vell de I'esglesia götica del Vilet, fou localitza
da en una rasa una ffbula de bronze de doble 
bot6. La peça, de 6 centfmetres de lIargada, 
es trobava soterrada entre 3 i 4 metres per 
sota de I'actual nivell del fossar vell , el qual 
ens fa plantejar que podria haver format part 
de la indumentaria d'un personatge sebollit en 
els primers temps de formaci6 de la sagrera, 
com a espai d'enterraments de la comunitat. 

Quant a la decoraci6 de la peça, presenta 
dues terminacions arrodonides en els 
extrems en forma de bot6, que deurien fixar 
una capa amb ullals a I'alçada del co ll. 

Aquesta terminaci6 en forma de bot6 esta 
decorada amb una pinya de pi i una possible 
Ilegenda 0 un arabesc que I'envolta. EI motiu 
de la pinya de pi pot representar iconografica
ment el simbol de I'eternitat i tenir 
paral ·lelismes amb les pinyes de pi represen
tades en els capitells del segle XI II del claus
tre de Vallbona. Quant als arabescos 0 lIe
gendes que I'envolten , que no s'aprecien amb 
gaire claredat, podrien formar part d'una de
coraci6 predominant durant el proces final del 
roman ic tarda i la introducci6 del cister com a 
avantsala del götic frances . Atenent-nos 
tambe a la tipologia de la peça i al fet de tro
bar-se en I'antic fossar, on s'hi localitzava un 
preci6s ossari götic de la familia Alemany, ens 
fa plantejar una cronologia aproximada de 
finals del segle XIII per a la peça de bronze i 
una possible sepultura de I'individu portador a 
mitjans del segle XIV, com a molt tard. 

2- Una punta de bronze d'una funda 
d'espasa curta 0 punyal 

Fou localitzada entre les immediacions de 
I'antiga necröpolis del Colomə i I'antic cami 
medieval de Rocafort al Vilet. Per les seves 
dimensions, 6 centfmetres de lIargada per 2,3 
centfmetres d'amplada, es dedueix que es la 
puntera d'una funda d'espasa curta 0 un pu
nyal. Al revers de la peça s'aprecia I'ullal rec
tangular on es doblegava i fixava la funda de 
cuir que havia de sostenir I'arma. Quant a la 
decoraci6 de la peça, ressaltem una punta 

central amb flor6 götic i uns petits ullals deco
ratius que tambe s6n de concepci6 götica, 
aixi com la mateixa peça en si , que te forma 
d'escut ogival amb les puntes lIeugerament 
alçades. Aquests trets tipolögics ens plante
gen una cronologia per a la peça d'entre mit
jans i finals del segle XIV. 

Quant al fet de trobar-Ia fora de context , no 
podem relacionar-Ia directament amb la 
necröpolis del Colome, que əs anterior a la 
concepci6 del primer fossar de I'antiga 
esglesia de Rocafort , a finals del segle XIII. 
Tampoc podem relacionar-Ia amb algun 
encontre militar a la zona, ni amb una perdua 
ocasional , tot i trobar-Ia a prop I'antic cami 
medieval que comunicava els pobles de la 
marge esquerra de la vall del riu Corb. La 
manca d'un context clar ens obliga a estudiar 
la peça de forma unitaria i desconnectada de 
I'entorn ffsic, perö connectada cronolögica
ment pels atributs decoratius de la mateixa. 

3- La Biblia Jueva de Cervera 
Breu analisi d'una comunitat 

Tot i que fou localitzada fora de I'ambit de la 
vall del Corb, te força interes per a I'assaig 
contextual per les relacions comercials que 
s'entreveuen entre una comunitat jueva dis
persa perö alhora cohesionada, present en 
ciutats com Tarrega, Cervera, Lleida, Tarra
gona i d'altres poblacions amb menor presen
cia hebraica. La presencia de jueus en a
questa amplia zona que contextualitzem esta 
ben documentada i, en aquest cas, les fonts 
escrites medievals referencien la primera si
nagoga de TƏrrega pels volts de 1307, en 
temps de Jaume 11 '21 



EI Servei d'Arqueologia del Museu Comarcal 
de l'Urgell localitza les possibles restes 
immobles de I'antiga sinagoga de la ciutat de 
Tarrega, durant les excavacions del molı del 
Codina, localitzaciö que estudis anteriors de 
Joan Tous ja proposaven en base a docu
ments que feien pensar que podria estar 
emplaçada en el mateix indret on es feien les 
excavacions.'22 A mes, Jordi Casanoves, de la 
Societat Catalana d'Estudis Hebraics, consi
dera com a molt probable que I'antic edifici del 
Codina sigui realment la primera sinagoga de 
Tarrega. ' 23 

La importancia d'aquesta sinagoga de prin
cipis del segle XIV radica en la suposada 
relaciö existent entre les comunitats jueves de 
la zona, donada en part per I'existencia de 
col ·lectivitats i subcol ·lectivitats hebraiques 
que s'agrupaven en demarcacions. Es el cas 
de Tarrega, que com a aljama principal agluti
nava els jueus de Vilagrassa, Anglesola i 
Verdu i /'aljama de Bellpuig , que aglutinava 
les petites comunitats de Malda i de Sant 
Martf, posant de manifest alhora I'existencia 
d'una relaciö activa entre les comunitats 
jueves mes pröximes, com Valls, Montblanc, 
Cervera i Lleida. '24 La presencia de nom
brosos jueus el territori s'ha d'entendre, 
doncs, com una mobilitat del comerç, de I'ac
tivitat creditora de Is diners i de la producciö 
artesanal , trets que reafirmen la zona com a 
poblada, rica i apta per a transaccions mer
cantils i per a la contractaciö d'artistes i arte
sans que segurament varen deixar al territori 
I'empremta de la seva obra. 

Aquesta reflexiö ha d'anar mes enlla de la 
simple hipötesi d'una riquesa vinculada amb 
el suposat "art del negoci" del jueus: te a 

veure amb el creixement continuat de la zona 
d'ença I'onada expansiva repobladora al segle 
XIII. Per multiples indicis, s'ha arribat a la con
clusiö que el perıode compres entre 1200-
1350 va tenir com a principal caracterıstica una 
gran vitalitat humana, testimoniat tambe per la 
major part dels inventaris 0 censos, de 
poblaciö que es conserven de la segona mei
tat del segle XIV. A partir d'aquests censos 
s'estableix que la distribuci6 del territori era 
molt irregular, essent el centre demografic i 
econömic mes important Barcelona. Venien, a 
continuaciö, a una distancia considerable, el 
Girones, l'Emporda, l'Urgell , el Camp de 
Tarragona i la Segarra. 

Segons Abadal , les principals ciutats de 
Catalunya, a mitjans del segle XIV, eren qua
ranta-vuit, entre les quals hi figuren: Tarrega, al 
voltant de Is 2.000 habitants; Valls i Montblanc, 
entre 2.500 i 4.500 habitants; Cervera, uns 
5.300 habitants; Tarragona, 6.800 habitants, i 
Lleida, amb 13.000 habitants. Queda reflectit , 
amb aquesta aportaci6, que no ha de ser 
estrany trobar dins aquest triangle geografic 
la vall del riu Corb i, en ella, la presencia de 
reconeguts mestres d'obres, d'escultors, de 
retaulistes i de pintors, alguns d'ells amb 
tallers de primera Iınia , com Guillem Seguer, 
Jordi de Deu, Pere Johan i Ramon de Mur, 
entre d'altres. 

Quant a la part artfstica d'aquesta comunitat 
hebraica de la zona, ens interessa particular-
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ment el contingut decoratiu de la bfblia jueva 
de Cervera com a obra escrita de I'any 1300'25 
i plenament integrada en el mön de les minia
tures g6tiques. Breument decorada, presenta 
una miniatura plastica basada en una deco
raciö vegetal força interessant que posa de 
manifest I'existencia dels canons de la religiö 
jueva, que impedeixen la decoraci6 de repre
sentacions humanes en els manuscrits 
sagrats. Per6, d'altra banda, sf que hi trobem 
decoracions vegetals amb carrega simb61ica i 
algunes representacions humanes en els 
Hagades jueus del segle XIV. En el nostre 
cas, la bfblia jueva de Cervera presenta en 
una lamina de gran format, un menhora jueu 
o canelobre de set braços centrat al mig de la 
pagina. Lloc preferent que en la religi6 cris
!iana correspondria a la ubicaci6 de Deu, 
Jesus i Maria, 0 algun sant tutelar. EI canelo
bre, com a imatge central esta flanquejat a 
banda i banda per dues oliveres, motiu vege
tal que representa I'olivera sagrada. Fruit de la 
qual en sortira I'oli que ha de cremar en les 
set branques del canelobre i que per extensi6 
cultual, ha de cremar en la lIantia del temple 
anomenada "ner tamid" 0 lIama perpetua. Les 
quals s6n emprades a les sinagogues del 
segle XIV'26. 

La cronologia de I'any 1300 atribuIda a la 
bfblia de Cervera es correspon amb els 
moments algics de I'aljama de Tarrega, a la 
primera meitat del segle XIV. Moments ente
sos com a un perfode de prosperitat econ6mi
ca i intel·lectual de tota la comunitat hebraica 
d'aquesta zona, i anterior als avalots antiju
daIcs de 1348. La creativitat cultural de la 
primera meitat del segle XIV, forja personat
ges jueus importants, com el targarf Mosse 
Natan,127 amb una activitat vital compresa 
entre els anys 1290 i 1360, personatge que va 
conrear una rica producci6 literaria , de la qual 
hi ha dues obres en catala, uns proverbis 
rimats i un tractat religi6s i moral. D'aquesta 
producci6, I'historiador cerverf Llobet va loca
litzar en la coberta del lIibre Consells 
Municipals de Cervera, uns versos de Mosse 
Natan que havien estat publicats i estudiats 
per Jaume Riera. '28 En la coberta tambe hi ha 
escrita en gran format la paraula "Cabanes", 
la qual pot tenir relaci6 amb la important 
famflia jueva creditora dels Cabanes, naturals 
de Camprodon .'29 A mes, com a ric jueu, actu
ava com a valedor de la comunitat hebraica 
davant el veguer de Cervera, Guillem de 
Boixadors, personatge vinculat a la vall del 
Corb a traves del monestir de Vallsanta. 

4- Els tresors parroquials 

A diferencia de les peces de bronze abans 
exposades, majoritariament vinculades a I'en
torn militar i a I'activitat mercantil de la 

primera meitat del segle XIV, trobem peces 
d'orfebreria a la vall del riu Corb que mostren 
a finals del segle XIV una tendencia a certs 
productes procedents de les grans ciutats. Es 
fa evident, doncs, que fora de I'ambit auster 
del Cister vallbonf, les comunitats religioses 
de I'entorn, sobretot les dependents del mo
nestir de Poblet, es doten d'elements liturgics 
de costosa empresa que envolten de fas
tuositat les celebracions eucarfstiques, com 
testimonien alguns documents de la par
r6quia de Verdu. 

Com molt be diu Isidre Puig en el seu estudi 
del tresor de I'esglesia de Verdu , les peces 
d'orfebreria que han restat a la parr6quia s6n 
I'herencia de I'activitat i la devoci6 d'uns pre
veres i d'una comunitat de fidels que intenta 
manifestar amb la seva bellesa material la 
dignitat de Deu '30. Al nostre entendre, encara 
hi afegirfem que s6n tambe fruit de la vanitat 
de I'home i de l'ostentaci6 de poder de I'es
gıesia . 

Les peces mes antigues mostren clarament la 
seva concepci6 d'acord als preceptes g6tics 
del moment, quan a la segona meitat del 
segle XIV pren força la idea de I'or g6tic com 
a sfmbol de la Lux Pura, ampliament utili tza
da en el camp de la pintura amb retaules dau
rats i en el camp de I'orfebreria amb els me
talls daurats. D'aquests darrers se n'han 
preservat algunes mostres, com un reliquiari 
d'argent daurat amb aplicacions esmaltades i 
figures de fosa , cisellats i repussats, datat de 
finals del segle XIV i procedent de I'esglesia 
de Verdu; una creu processional de Glorieta, 
datada tambe a finals del segle XIV i obrada 
en argent daurat i esmaltats que recorden 
I'estil g6tic de I'escola de Montblanc'3', i la 



creu processional de Verdu , de principis del 
segle XV i obra del oriebre barcelonf Jaume 
Mediona, tambe de plata daurada i amb 
esmaltats (que ja s'han perdut) , cisellats i 
repussats. Aquesta creu processional s'ha 
relacionat amb la creu processional de Santa 
Coloma de Queralt , obrada per Francesc 
Costa I'any 1414.'32 

La relaci6 artfstica d'aquestes peces posa de 
manifest un tret important que Nuria de 
Dalmases ja matisa en el seu treball sobre 
I'art gotic: que els tallers coneguts tenen una 
producci6 molt redu"lda d'area local i que, 
quan I'obra a realitzar te una certa importan
cia , s'encomana la feina als argenters bar
celonins, '33 fet constatat a traves de la docu
mentaci6 existent sobre el contracte de la 
creu processional de Verdu amb I'argenter 
barcelonf Jaume Mediona. L'autora tambe 
ressenya que, a falta de mes estudis sobre 
els gremis argenters, tot sembla indicar que 
Barcelona fou la pauta inspiradora de I'or
febreria catalana, important ja a finals del 
segle XIV i que, durant el segle XV, va gaudir 
d'un merescut reconeixement mes enlla de 
les propies fronteres. '34 

Quant a les creus processionals esmentades, 
cal dir que formen part de les creus de periil 
flordelisat , caracterfstiques del segle XIV i 
originades ja a la fi del segle XIII. En base a 
I'esquema formal d'una creu lIatina, mes 0 

menys evolucionada, que presenta uns 
braços rematats en flor de lis i un acabament 
ornamental de fulles vegetals en forma de 
parra, cardines i d'altres elements florals, com 
les fulles de roure de la creu processional de 
glorieta. A I'igual que d'altres peces impor
tants d'oriebreria, com el reliquiari de Verdu , 
transmeten I'aspecte ornamental de I'art gotic 
a traves d'una microarquitectura del metall. 
S6n peces d'oriebreria que es complementen 
amb la tecnica dels esmaltats, coneguts ja en 
epoca romanica amb el tipus "lIemosf opac" i 
que, durant el transcurs del segle XIV, 
adapten els esquemes de procedencia ita
liana del tipus translucid d'origen sienes, con
sistent en l'aplicaci6 de colors transparents 
damunt el metall gravat a la talla baixa, el qual 
d6na diferents matisos segons la profunditat 
de la talla i la transparencia dels esmalts. 

5- Un pesal monetari de la corona 
catalano-aragonesa 

Fou localitzat en les immediacions del riu 
Corb, prop el poble de Guimera. De forma 
troncoconica, amida 17 mil·lfmetres a la base 
i 14 mil ·lfmetres a la part superior, amb un 
gruix de 0,7 mil·lfmetres. Te empremtat a I'an
vers un escut catala en cair6, una creu de 
Malta 0 creu equilateral , una roseta de sis 
petals i una U gotica arrodonida. Al revers 
nomes hi ha un petit senyal de punx6, al cen
tre de la base. 

Es tracta d'un pesal de lIaut6, com la major 
part dels pesals europeus, encara que en 
ca sos excepcionals podien ser d'aram 0 de 
plom. Tenien l'aplicaci6 de comprovar el pes 
de les monedes d'or i de plata; el seu pes no 
es correspon amb cap de les escales habi
tuals del comerç, I'oriebreria 0 la medicina. Tot 
i que en l'Alta Edat Mitjana ja hi havia pesals 
de monedes d'or andalusines, conegudes 
com a mancusos, Dieudonne establf que la 
utilitzaci6 publica del pesos monetaris de ca
racterfstiques comunes no es produeix abans 
del segle XIV '35, i Crusafont matisa que a 
Catalunya les primeres notfcies del seu US 
ens situen a I'any 1339'36. Els primers pesals 
s6n de croats de plata , en circulaci6 des de 
1285, i al ·ludeixen al rei Pere lll ; la primera 
menci6 del pesal de !lorf apareix I'any 1401 , 
essent tots dos pesos els mes emprats i 
abundants fins al 1459'37. 

EI primers florins d'or varen ser encunyats 
I'any 1342 pel rei de Mallorca Jaume Ili , en un 
intent d'imitar la moneda !lorentina que tenia 
tanta acceptaci6 per tot Europa. Pero no es 
varen emetre amb regularitat fins I'any 1365, 
quan el rei Pere III encunya !lorins d'or a 
Perpinya, Barcelona i Vaıencia . Pero la circu
laci6 massiva del !lOrl no es produ f fins a 

Creu processional 
de Verdu . 

Primeries del Segle Xv. 

105- URTX 



Pesal monetari 
multiple de flori. 
Guimera. 
Col·lecci6 
J. J. Conejero 

URTX - 106 

finals del segle XIV; Crusafont argumenta que 
ƏS probable que la crisi del valor del florl no va 
esclatəs fins a I'inici del XV 1

'". 

D'acord a les dades emprades i els elemenls 
empremlals en I'anvers, hem d'eslablir que la 
peça que presentem ƏS un pesal mulliple i 
que, com a tal , per la dificultat de gravar-Io 
amb martell , duu les marques fetes amb un 
punx6. L'any 1408, per disposici6 del rei 
Marti, havien de dur un escut calala en cair6 
i una creu . Segons M. Bajet, el mostassaf de 
Barcelona va disposar que lambə havien de 
dur, a məs de les marques manades pel rei 
Marti, la contramarca d'una rosa de cinc 0 sis 
pelals com a signe que havien estat certifi
cals l39

• Perö segons Crusafonl, la marca de la 
rosa pol ser enlesa com un sım bol para
heraldic que noməs apareix en els pesals de 
florl , menlre que en els pesals de croat hi 
lrobem la marca d'una B com a conlrol de la 
ciutal de Barcelona. A ra6 d'aquesta argu
menlaci6, el pesal Irobat a Guimera seria un 
multiple de florı. A məs , Crusafont especifica 
que, si separem els elements comuns dels 
pesos multiples, la marca de Barcelona (la 
rosa 0 la B) i el numeral (la U), I'element dife
renciador del croal əs I'escul reial en cair6 i el 
del florı , la creu . EI fet de lrobar-se tols a
quesls elements en la peça de Guimera ens 
fa planlejar si lenim a les mans un pesal que 
conlempli el dos valors. 

Eslablerl el pesal com a sislema de conlrol i 
de verificaci6 del pes vers la lIei de les mone
des de plala (croal) i d'or (florı) , i en funci6 del 
contingul real del metall preci6s, s'han d'en
tendre com un conlrol contra el frau que havia 
arribat a desprestigiar viles i ciutats. Si la 
necessitat de conlrolar la moneda en us era 
məs sentida en les poblacions amb impor
tants mercats, en les viles petites ho seria en 
menys mesura. Tot i aixö el pesal trobat a 
Guimera afirma la seva necessitat d'us, pos
siblement a ra6 del mercat que la vi la tenia 
concedil des de I'any 1294 pel rei Jaume ii 140 

mercat que inicialment era els dimecres i que 
posteriorment , a petici6 del senyor de 
Guimera, el rei Alfons el Magnanim va canviar 
al dimarts i va concedir, a məs , el dret a tenir 
fires I'any 141 7141

• 

GOTIC INTERNACIONAL A PRINCIPIS 
DEL SEGLE XV 

Retaules de fusta policromats 

No pretenem introduir-nos extensament en el 
camp apassionant de la pintura catalana de la 
segona meitat del segle XIV i principis del 
segle XV, tan sols volem fer un breu incıs que 
serveixi d'entrada a una realitat que el camp 
de I'escultura del segle XIV ja ens ha mostral. 
Ens referim, essencialment, a dos trets impor
tants que s'endevinen a partir de les obres 
d'art del segle XIV conservades a la vall del 
Corb. Una preferencia pels retaules de pedra 
en pro de les taules pintades i una reafirma
ci6 de la presencia d'artistes itinerants proce
dents de tallers məs 0 menys estables de ciu
tats pröximes, presencia demostrada ja d'an
tuvi per escultors importants com el Mestre 
d'Anglesola, Guillem Seguer i Guillem Timor 
de Montblanc, Jaume Cascalls i Jordi de Dəu , 

entre d'altres que restaran en I'anonimal. Perö 
aquest cop, a finals del segle XIV i principis el 
segle XV, la itinerancia vindra de la ma dels 
pintors, amb tallers estables a la zona delimi
tada entre Tarragona, TƏ.rrega i Lleida. Hem 
de fer esment que no incloem en aquest 
apartat les primeres manifestacions de pintu
ra götica a la vall , com les resles de mural de 
I'esgləsia del Vilet i les taules pintades de 
Vallbona de les Monges, perque cronolögica
ment s6n de la primera meitat del segle XIV i 
les hem traclat en I'apartat referent a I'art 
götic d'influencia francesa. 

Ens hem de referir, doncs, als mestres anö
nims de la pintura italogötica i de reconeguts 
mestres del götic internacional de finals del 
segle XIV i del segle XV que varen establir els 
seus tallers i la seva producci6 a la zona que 
contextualitzem. En el camp de la pintura ita
lianitzada, ens adonem que a la vall del Corb 
no hi ha conslancia d'obres de pintors capda
vanlers, com els germans Bassa, Destorrents 
o els germans Serra, els quals no s6n pre
sents. Tan sols hi ha constancia de I'obra del 
mestre de Santa Coloma de Queralt, que 
Joan Sureda pressuposa actiu en aquesta 
zona als volts de 1360'42, amb obres com els 
sants joans del castell i el retaule de Sant 
Bartomeu de I'esgləsia parroquial , ambdues 
obres atribu 'ıdes al mestre Joan de Tarragona. 
Cal ressaltar en I'obra l'aplicaci6 de I'or, on 
I'artista utilitza la lIum com a expressi6 maxi
ma de la bellesa irradiada per DƏu . A məs , cal 
tenir en compte que el color blau , considerat 



el məs fred i pur de Is colors, atribu'it a la Verge 
com una de les məs pures criatures, əs subs
titu'it pel color de I'or com a material beli per la 
seva brillantor i considerat el məs noble de 
tots els metalls coneguts. Oes d'aquest punt 
de vista plastic , I'or, com a element de suport, 
atorga al retaule una Iluminositat inusual en la 
pintura catalana medieval , trets que s6n pre
sents en el retaule de Santa Coloma de 
Queralt. 

Pero el pintor məs emblematic d'aquestes ter
res əs , sens dubte, Ramon de Mur, actiu a la 
vall del Corb a final s del segle XIV i docu
mentat basicament en el primer quart del 
segle Xv. Historiadors com Ouch i Llobet 
n'han cercat els origens i les obres, proposant 
I'existencia d'un taller actiu entre 1402 i 1435, 
entre Tarrega i Mont-blanc '43. Se li atribueix el 
re taule major de I 'esg l əsia de Guimera, pintat 
entre 1402 i 141 2; el retaule de Sant Miquel , 
de la Guardia Lada, de I'any 1415; el retaule 
de Santa Llucia, de Santa Coloma de Queralt ; 
el retaule de Santa Maria, de Granyena, de 
I'any 1417, documentat per Llobet '44 ; məs el 
re taule de Sant Pere de Vinaixa i el retaule de 
n 'Arbonəs , de Verdu , tots dos de I'any 1421 , i 
el retaule dels sants joans Evangelista i 
Baptista de Vinaixa, concebut I'any 1432 des 
del taller de Montblanc i acabat per Bernat 
Martorel l; finalment, la taula de la Verge de la 
Llet de Cervera, que Sureda tambə I'atribueix 
al mestre '45 . 

Ramon de Mur əs , doncs, el primer pintor 
documentat a la vall del Corb, amb una obra 
pictorica de les məs imaginatives de la pin
tura internacional catalana, tant per la lIiber
tat d'interpretaci6 dels seus esquemes com 
pels colors vius emprats , que donen 
dinamisme a la seva obra i una bona 
descripci6 dels objectes, paisatges i arqui
tectura de fons de gran detallisme.146 En 
aquest marc, la pintura no es dirigeix de Oəu 
a I'home, sin6 de I'home a Oəu , i deixa de 
ser un afany d'afirmaci6 de classe social per 
esdevenir una ofrena votiva que ajudi a 
aconseguir la salvaci6 de l'anima.147 A məs , 

el flagell de la pesta negra va provocar una 
exaltaci6 popular pel sant, com a perso
natge mftic acostat a I'home que pot inter
cedir davant de Oəu i al qual s'ha de dedicar 
especial atenci6 amb la dotaci6 de capelles i 
confraries gremials. 

Tə especial interes la taula principal de 
Guimera per la vivesa de co lor i la delicade
sa del dibuix , que ressalten les gesticula
cions dels condemnats i les cares expres
sives dels dimonis, trets que contrasten 
alhora amb la serenor de les figures de I'en
torn celestial , motius que inspiraren inicial
ment a un altre pintor anonim de I'escola tar
ragonina, el mestre de Glorietam , actiu en el 
segon quart del segle XV i amb obres agru
pades a I'entorn de 1420. Els retaules ini
cials del mestre de Glorieta demostren una 
clara influencia de I'obra de Ramon de Mur i 
del proper retaule de Guimera, trets 
resseguibles en el retaule de Sant Miquel , 
Santa Anna i Sant Sebastia, del petit Iloc de 
Glorieta , a la vall del Riu Corb. Mentre que 
d'altres obres conegudes, com la Taula de la 
Verge, de Glorieta, i el retaule de la Verge i 
Santa Caterina , de Mas de Bondia , 
s'apropen məs a I'orbi ta dels Borrassa i la 
futura escola de Bernat Martorell , pintor que 

dinamisme 
i detallisme. 

Esglesia de Guimera. 

Retaule gotic daurat 
dels sants joans, del 

castell de Santa 
Coloma de Queralt. 

Atribu'ı'l al mestre 
Joan de Tarragona. 
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Taula pintada del 

Taula pintada del 
mestre Jaume Ferrer 
ii que es combinaven 
a I'altar major amb 
elements esculpits 
en pedra, que foren 
concebuts per 
I'escultor Pere Johan. 
Esglesia de Verdu . 
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tenia molt bona relaci6 amb els grans mo
nestirs cistercencs 148

• 

No podem obviar, en aquesta breu ressenya, 
a Jaume Ferrer II , amb taller familiar estable a 
Lleida i pintor del retaule de Santa Maria de 
I'esg l əsia de Verdu, obrat I'any 1434, obra 
interessant que combina un ambici6s basa
ment de pedra concebut per I'escultor Pere 
Johan i tretze taules pintades dedicades a la 
Verge. Tot i que s'endevina en I'obra la ma de 
diferents ajudants, es considera una de les 
primeres obres importants de Jaume Ferrer II . 
Tampoc podem obviar a Francesc Solives, 
considerat un seguidor de Is esquemes de 
Jaume Huguet i autor del retaule de la Bovera 
de Guimera, entre i 1450. Basicament, la pin
tura italog6tica ƏS məs a prop de Maria que 

de Jesus, essent la tendresa i amor de Maria 
amb l'lnfant una de les interpretacions məs 
importants, candidesa que əs present en 1'0-
bra de Pere Girard, pintor de la segona meitat 
del segle XV, al qui s'atribueix el retaule de 
l'Angel Custodi de Cervera, el retaule de Sant 
Miquel a Verdu, el retaule de la Marededəu 
del Lliri de Vilanova de Bellpuig i de dues 
taules procedents de Montblanc, que fan intuir 
a Veslaco un taller estable a la zona de 
l'Urgell i la Segarra 149

• 

Escultures de pedra 

En I'ambit de I'escultura de principi del quatre
cents, s'ha detectat en els ambits pr6xims a la 
vall del riu Corb diverses obres atribu 'ıdes a 
Pere Johan, el millor exponent del g6tic inter
nacional cata ı a. Fill de Jordi Johan, escul!or 
important de la segona meitat del segle XIV, 
məs conegut com a Jordi de DƏu. Pere Johan 
əs un personatge que ens interessa mol! 
destacar pel fet que en I'inici de la seva obra 
escult6rica, a Lleida i a Tarragona, ressegueix 
els passos comercials que el seu pare, I'es
cultor Jordi de Dəu , havia fet anteriorment ala 
vall del riu corb, detall molt interessant per a 
la contextualitzaci6 que tenim en mans. A 
məs , per la combinaci6 plausible d'un retaule 
iniciat en pedra i acabat en taules de fusta , 
que combina el millor de dos mons artfstics, la 
ma d'un escultor novell i prometedor com 
Pere Johan i la ma d'un pintor no menys 
prometedor com Jaume Ferrer II , que tambə 
s'inicia en el camp, tots dos fills de mestres 
reconeguts i presents a les nostres contrades. 

Sobre la seva activitat artfstica , Camil·la 
Minguell proposa un perfode inicial influenciat 
pel g6tic flamenc, comprəs entre 1390-1410'50 
i un segon moment d'influencia de Borgonya, 
mentre que d'altres investigadors, com Marco 
Rosci , donen notfcies d'e ll des de 1398 fins a 
1458, i matisen en les seves obres un 
reconegut nivell de qualitat i una influencia en 
elles de la cultura borgonyesa 's,. 

Segons aquests parametres establim, doncs, 
que el seu art no deriva exclusivament del 
seu pare, I'escultor Jordi de Dəu , sin6 d'una 
confluencia generada pels corrents europeus 
a travəs d'escultors de França i de Flandes. 
Trobem, doncs, en les seves obres, pautes 
internacionals com realisme, solemnitat bor
gonyesa, expressivitat, ritmes ondulats i plecs 
en moviment, trets que fan de I'obra de Pere 
Johan un dels millors artistes del panorama 
artfstic catala medieval amb un tret peculiar
ment preciosista. 

Ja hem comentat , anteriorment , que les 
escultures del g6tic internacional presents en 
aquesta zona geografica, delimitada məs 



d'una vegada en aquest assaig contextual , es 
deuen basicament a I'escultor Pere Johan, 
perö la manca de documentaci6 directa de les 
seves obres a la zona va obligar a Rosa 
Manote a centrar-se en I'estudi de I'estil de 
diverses peces d'art, i el periple de I'escultor 
dins la producci6 artfstica , aleshores 
reconeguda entre I'area de Lleida i de 
Tarragona'S2 . En base a la proximitat del taller 
de Tarragona i I'obra del retaule major de la 
catedral , obrat en tre 1426-1445, i I'obra del 
retaule major de la catedral de Saragossa, 
obrat entre 1434 -1445, els quals marquen 
I'existencia d'un marge cronolögic raonable 
per a l'at ribuci6 d'algunes obres d'art de la 
nostra zona a Pere Johan. 
En aquest espai de temps seria factible, 
doncs, incloure algunes d'aquestes obres 
,com una imatge de terra cuita policromada 
de la Mare de Deu de la Misericördia, que 
presideix la sala capi tular del monestir de 
Vallbona, possiblement contractada durant 
I'abadiat de la Casa de Caldes (1422-1468). 
Piquer i Jover va mes en lla i matisa una 
preferencia per Blanca de Caldes com 
I'abadessa que va fer guarnir la Sala Capitular 

durant el seu manament (1422-1446) . Quan a 
la Mare de Deu, amb el seu mantell obert, pre
senta una actitud protectora vers la comunitat , 
que es representada per quatre monges. EI 
seu portant naturalista de la cara amb els 
cabells mig partits a banda i banda, mes 
I'elegancia dels plecs del vestit , fan pensar a 
Pique que podria considerar-se com una de les 
primeres mostres de la influencia renaixentista 
italiana'53, contrastacions que s'avancen a 
I'estil borgonyes de Pere Johan que proposen 
bona part de Is historiadors de I'art. 

Força mes interessant es l'atribuci6 de la creu 
de terme de Tarrega a Pere Johan , intu'ı'da ja 
per Duran i Sanpere i reafirmada per Rosa 
Manote, amb comparacions estil fstiques, 
apreciacions cronolögiques i espacials, aix f 
com una deixa testamentaria de Francesca 
de Verdu , on s'estableix el contracte de la 
creu als vols de 1431 i que era obrada al Iloc 
de Montblanquet. '54 Quant a la creu en si , 
respon a una tipologia de creu lIatina amb 
abundant ornamentaci6 vegetal i d'estructura 
externa en forma de quadrifoliat. 'ss Les figures 
que hi ha esculpides responen a uns atributs 
preciosistes marcats d'un fort component 
cortesa, propi del nou concepte d'idea corte
sana de les grans ciutats . Perö tot i la breve
tat que volem donar a aquesta contextua
litzaci6, cal destacar el component mimetic de 
la creu de pedra, que I'emparenta a traves de 
la microarquitectura amb les creus proces
sionals d'argent daurat que duen atributs simi
lars en els nusos, aixf com d'altres tresors 
parroquials , com el reliqu iari de Verdu , obrat a 
finals del segle XIV i d'autoria desconeguda, 
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Marededeu de Verdu, 
de I'escultor 
Pere Johan. 
Va ser destru·ida 
durant la Guerra Civil 
de 1936 i restaurada 
a la postguerra 
per I'obrador targari 
Ponsarnau. 
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que tambe presenta la decoraci6 arquitect6ni
ca de ı 'e poca . 

Recentment, Jaume Carbonell ha atribu"ı"t 

parts del retaule de I'esglesia parroquial de 
Verdu a I'escultor Pere Johan basant-se en 
documents de I'arxiu parroquial , on es 
ressenya la presencia de I'escultor a la vila i 
es relaciona amb uns pagaments '56 . Es pro
posa, com a benefactors del suposat retaule 
major, els Arnau , famflia de mercaders de 
Verdu , i es vincula el trasllat del mestre Johan 
des del taller de Tarragona al taller de 
Saragossa, documentat I'any 1434, com a 
moment clau per a la concepci6 del retaule en 
pedra dedicat a la Concepci6 de la Verge157

. 

En I'obra, hi col ·laboren lapidaris aut6ctons, 
com Bernat Marrades, que s'intueix, junta
ment amb Francesc Pi , com a continuadors 
del retaule despres que Pere Johan renuncies 
a acabar-Io. Carbonell defensa I'autoria del 
mestre en la concepci6 de I'obra i la possible 
execuci6 d'alguna part de la base del retaule , 
compost de m6duls amplis i bombats amb un 
fris esculturat, flanquejat alhora per dues 
portes laterals amb arcs conopials florits . 

Per6, principalment, s'atribueix a I'escultor 
Pere Johan la imatge de regust naturalista de 
la Mare de Deu dempeus amb l'lnfant , 
imatge que va ser destru·ida durant la Guerra 
Civil i restaurada per I'obrador targarf 
Ponsarnau , amb poc encert iconografic . 
Com demostren alguns detalls inventats en 
l'lnfant, com el cap i un braç que gesticulen 
vers una poma que du la Marededeu a la ma 
dreta, atribut poc representat en les imatges 
marianes. I d'altres atributs , com el cap 

inventat de l'lnfant, ens fan preguntar per 
que la mirada de tendresa que emana de la 
Verge a l'lnfant no rep d'ell la corresponent 
mirada de complicitat. Quant a la corona de 
la Verge, tambe sobreposada, la desvirtua 
de la proximitat humana i I'hi atribueix una 
distinci6 de classe que s'allunya de la idea 
basica d'una madonna que cobreix el cap 
amb un simple vel. A mes, la policromia ac
tual del conjunt amaga la pintura original, 
que pressuposem que hauria de ser de co
lors mes vius, com demostren les pintures 
internacionals del moment, trets tots ells que 
desdiuen el portant originari del millor escul 
tor catala del g6tic internacional , present a la 
imatge de pedra del retaule de Verdu. 

Pere Johan ens agracia amb la concepci6 de 
I'artfstic basament de I'esglesia de Verdu 
amb unes formes properes al retaule de la 
catedral de Tarragona i, per correspondencia, 
al g6tic internacional. A mes, hi ha qui vol 
interpretar en el conj unt d'obres del mestre 
una visualitzaci6 fantastica i decorativa que 
s'apropa a l'exaltaci6 del naturalisme bor
gonyes '58 , tot i que d'altres autors volen veure 
ja en els gestos i els plecs del vestit de la 
Verge I'anunci d'una incipient I'arribada del 
renaixement italia. 

Primeres conclusions 

- Es detecta, a finals del segle XIII , una amal
gama artfstica entre la maduresa del roman ic 
tarda, I'austeritat i la senzillesa cistercenca i la 
grandesa i la lIuminositat del g6tic frances. 
Haurfem de parlar, doncs, d'una concepci6 
artistica que va adoptar el millor de cada cor
rent i que va mes enlla del simple qualificatiu 
de "ruta del cister". 

- S'ha de revisar el t6pic de I'austeritat cister
cenca a la vall , ja que al segle XIV es pro
dueix una flexivitat que s'obre a la irrupci6 del 
g6tic frances en totes les seves formes i 
grandeses. 

- L'art del segle XIV s'ha d'entendre com a 
mirall dels poders feudals i religiosos de la 
zona, davant la necessitat de mostrar-se 
benefactors de la comunitat amb grans obres 
arquitect6niques i escult6riques, a I'alçada de 
la microeconomia de la vall del Corb. 

- Cal aprofundir en el concepte d'una osten
tositat funeraria i d'un emmirallament de les 
sepultures reials de Poblet i Santes Creus 
com a dinamitzaci6 de I'art funerari , alhora, 
cal aprofundir en un segon emmirallament en 
la figura dels Boixadors, conceptes que van 
generar a la vall capelles, sarcöfags de fi 
gures jacents i blasonats, que varen sim-



bolitzar I'ideari cavalleresc i feudalista 
d'aquests senyors locals de la baixa 8egarra, 
aixf com el fet de detectar, en les petites dife
rencies heraldiques d'una mateixa nissaga, 
unes possibles variacions de caracter genera
cional. 

- 8'ha de reafirmar la zona com un espai 
geografic ric, habitat i industrialitzat, com tes
timonia la nombrosa existencia de molins 
fariners hidraulics i la presencia en aquestes 
terres de comunitats de jueus actives que 
donen a la vall un resso merescut en la 
Catalunya medieval. 

- 8'ha de constatar I'existencia d'un art a red6s 
de la Marededəu que əs promogut en part per 
la presencia del monestir femenf de Vallbona 
de les Monges. 

- 8'ha de concebre la pesta negra com a 
nexe, en una epoca de canvis, amb dos trets 
essencials: la substituci6 del gotic d'influencia 
francesa per un gotic d'influencia italiana i la 
substituci6 de la cultura de la terra, basada en 
I'agricultura i la ramaderia com a cohesi6 d'un 
territori repoblat, per una cultura bas ada en el 

fenomen de la ciutat com a focus de la cultura, 
I'art, els gremis, la cort i I'ambient cortesa. 

- La necessitat de reafirmar la presencia 
d'artistes itinerants a la vall del Corb de 
reconeguda categoria, com el Mestre 
d'Anglesola, Guillem 8eguer, Jaume Cas
calls, Jordi de Oəu, Ramon de Mur, Pere 
Johan 0 el mestre de Glorieta, entre d'altres. 
La necessitat de reafirmar, tambə, I'existen
cia d'una ruta comercial que passava per la 
vall i que va dotar al territori de la presencia 
de diferents generacions d'artistes, com Jordi 
de Oəu i Pere Johan, on els fills resseguien 
els passos dels pares per aquestes con
trades. 

- Hem de reafirmar I'existencia a la vall d'un 
perfode actiu i important del camp de I'escul
tura des del inicis del segle XIV fins a I'ultim 
quart del segle, i un perfode actiu i important 
del camp de la pintura, des de finals del segle 
XIV i durant tot el segle XV. 

- Hem de concebre, doncs, el segle XIV com un 
dels segles d'or de la vall del Corb, que mereix 
ser redescobert per a les noves generacions. 

Agralments: J. M. Mir6 Rossinach, Joaquim 
Capdevila, Montserrat Vime i Jaume Torres. 
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