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VAlLBONA DE LES MONGES

Primer cenobi femenf del Gister a Gatalunya, que des del segle XII,

iIradia el seu testimoniatge de vida contemplativa, d'ecolliment.de

pobress, de simplicitat i de compromis lleiel envers la cultura i la societat

catalanes.

Amb dedicsoio Doable i una continuitat de vult segles,la comunitat

dona vida a les nobles i seculars pedres d'squell conjunt monumental, el

qual lesprofesses conserven -malgrat totes les limitacionsmaterials-com a

inestimablepatrimoni espiritual i artistic de I'Esqlesi« i delnostrepais.

Aquesta es la presentacio que es feia en l'acte d'atorgament dels

Premis d'Honor Jaume I a entitats l'any 1994. No s'havia donat encara el cas

de premiar un monestir com aquesta comunitat religiosa. Pero la

incidencia social de Vallbona, innegable fins als ulls de qualsevol visitant

inicialment despreocupat, havia de pesar en l'anim del jurat. Incidencia

social que arrenca de l'esperit de servei inherent a la professio religiosa i

a la consciencia d'arrelament en una terra i un medi huma envoltant.

El medi huma fou determinant en el creixement del monestir ; de la

col.laboracio entre els dos col.lectius en resulta el primer poblament

seglar de Vallbona. Els assentaments de religiosos en indrets determinats

desencadenaven l'aplegament d'habitants a la zona, els treballs

subsegiients d'artigues i plantats, l'establiment de comeus ide ramaderia.

Mes endavant un municipi hi va creixer i es deslliqa del servei directe al

monestir. Tanmateix, fins no fa massa anys, un senyoriu efectiu 0 simbolic

de les abadesses s'estenia pels poblaments de les Valls del Corb, 'i del

Maldanell, on existeixen finques arnb el nom d'Abadessa. Aquest

senyoriu, que depassava l' estricte rodal monacal i arribava a poblacions
de l'Drgell i de Les Garrigues, derivava del temps del Cerimonios, arnb la

creacio de la Baronia de Vallbona.
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Tanmateix, el senyoriu ana esdevenint cada cop mes simbolic i en

canvi ellligam real entre comunitat cistercenca i poblaci6 es reforcava : els

temps modems van veure una transformaci6 de l'actitud de la comunitat .la

qual,sense perdre el seu caracter profund, cedia al municipi les

dependencies rnes externes del recinte i restava circumscrita a l'anomenat

tercer recinte ,el claustral. I ha estat en els darrers quaranta anys, que

l'antic rac6 de m6n s'ha obert a muni6 de visitants per una banda, eco del

fenomen universal del turisme, perc tambe Vallbona ha estat un dels

centres d'espiritualitat seglar rnes actius. Trobades, reunions d'estudi,

estatges de reflexi6, adiament eclesial, intervenci6 del seglar en l'

evangelitzaci6, cursos de cant coral.

La bellesa del lloc, captivadora, "la Bona Vall", ha propiciat

darrerament la inclusi6 de Vallbona en la "Ruta del Cister" (que enclou

igualment les visites guiades a Foblet i a Santes Creus), i permet un acces

mes massiu al seu museu, a l'esqlesia i al claustre, aquest darrer presidit

per una harmonia simple i contundent com nomos el romanic pot oferir.

Bellesa que en el temple,sever i acollidor, s'alia arnb el sentit de la historia

: les tombes de dues dones d'estirp reial, la reina Violant d'Hongria i la

infanta Sanca d'Arag6, la infermera de Terra Santa,en donen fe.

La comunitat, a mes ames, es un exemple de superaci6 de les

adversitats. Durant anys, desaparegut el seu antic domini efectiu damunt

els pobles, i desassistida d'ajuts oficials de qualsevol mena , apartada de

les vies de comunicaci6 importants, va viure en extrema pobresa i dins un

recinte malmenat pel pas dels segles i que exigia consolidacions i

reparacions urgents. El capteniment de la comunitat fou tothora el d'una

gran dignitat, paral.lela a l'accentuaci6 de les seves tasques laborals, que
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han pres darrerament un grr abso1utament actual,amb la proparacio

informatica de textos . AiXQ de portes endins : de portes enfora e1 monestir

es visitat per milers de persones, i e1 museu en constitueix un de1s atractius

mes significats.

E1 mes important monestir femeni de la Corona catalano-aragonesa

es ben viu.


