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Situació i fundació

El monestir cistercenc de Santa Maria de
Vallbona es troba situat a l’actual població
de Vallbona de les Monges, al sud de la comarca de l’Urgell. Juntament amb els altres
dos monestirs de Poblet i Santes Creus, tots
tres situats a la Catalunya Nova, constitueixen
la petjada més important del Cister al sudoest d’Europa.
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Vista general del
poble de Vallbona.
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Situació de les
comunitats de
Vallbona al segle
xii, sobre un mapa
de l’actual terme
del municipi de
Vallbona de les
Monges.

Els orígens de l’abadia de Santa Maria de
Vallbona han estat molt diferents dels dos
monestirs germans de Poblet i Santes Creus.
Mentre aquests dos darrers varen néixer amb
la voluntat de fundar una abadia cistercenca
—en el primer cas promoguda pel comte de
Barcelona Ramon Berenguer IV (1131-1162) i
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SITUACIÓ I FUNDACIÓ

en el segon pel noble català Guillem Ramon
de Montcada—, la fundació de Vallbona serà
el resultat de l’adscripció a l’orde cistercenc
del grup femení d’una comunitat eremítica
preexistent, integrada per homes i dones.
Cap a inicis de la segona meitat del segle xii,
sota la inspiració i direcció d’un sant eremita
anomenat Ramon —que després va prendre
l’apel·latiu de Vallbona—, en el sector septentrional de la serra del Tallat es constituí sota la
seva direcció un grup eremític mixt, d’homes
i de dones. Aquest darrer obtingué el 1171
l’adscripció al Cister. Ensinistrades les noves
religioses per monges vingudes de Tulebras
(Navarra) iniciaren la seva singladura com a
cistercenques l’any 1173, segons la tradició
del monestir.
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