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Capítol 10

LA VALL DEL CORB
A-2

A-2

Tàrrega
N-II

N-II

Bellpuig

Un lloc privilegiat

Verdú

LP-2015
C-233

Un riu petit i juganer dona nom a la
Vall del Corb, un territori que
explica la seva història a través de
les pedres que conformen els seus
monestirs. Qualificada com a zona
isolada i fèrtil, l’orde cistercenc
Les Borges
va arribar-hi al segle XII, amb
la
Blanques
idea de reconvertir la terra i crear
un espai de reflexió i meditació. Al
voltant d’una vintena de municipis
conformen aquest paisatge de secà,
a cavall entre quatre comarques
catalanes –la Segarra, l’Urgell,
la
AP-2
Conca de Barberà i les Garrigues–, N-240
unides pel curs de les aigües d’un riu
de 57 quilòmetres de llarg. Patrimoni,
naturalesa i art s’uneixen en una
mateixa vall.

LV-2021
C-14
L-241

Belianes
Maldà

Guimerà

Riu Corb

T-234

Vallbona de
les Monges

LP-2335

C-14

AP-2
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Cada mur, pedra, monument o
escultura ens explica un trosset
més d’història, ens mostra les
petjades d’aquells que ens van

precedir i van esculpir el patrimoni
arquitectònic que defineix la vall.
Un dels exemples és el Monestir
de Santa Maria de Vallbona de les

UNA MIRADA AL PATRIMONI

1
Territori de
monestirs
Santa Maria de Vallbona de
les Monges és un monestir
cistercenc del segle XII, el qual
va donar lloc a la creació del petit
municipi on es troba actualment,
que fins i tot va adoptar-ne el nom.
Destaca per la seva arquitectura,
sobretot el claustre amb quatre
galeries, cadascuna d’un segle
diferent i a cavall entre l’estil
romànic i el gòtic.

4
2
Una sorpresa per
als visitants
Una peculiaritat del monestir és el que abans era l’antic
dormitori comú, una gran
sala gòtica del segle XV, que
ha estat remodelada i ara
acull una exposició d’una
farmàcia medieval, amb tot
l’instrumental que utilitzaven els apotecaris. A més,
l’espai ha estat museïtzat i
conté material audiovisual
que resumeix d’una manera
molt didàctica la història
medieval de l’edifici.
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Monges, una de les parades estrella
de la Ruta del Cister. Al municipi de
Guimerà també es conserva un Bé
Cultural d’Interès Local, en aquest

cas l’antic monestir de Santa Maria
de Vallsanta, que tot i estar en
ruïnes permet entreveure la bellesa
i l’esplendor del que un dia va ser.

3
La Cort del Batlle
A l’antiga seu de l’Ajuntament de Guimerà, hi trobem avui dia el
Museu de Guimerà, la Cort del Batlle, un espai que reflecteix la
riquesa patrimonial i artística de la zona, prenent com a protagonista el monestir de Santa Maria de Vallsanta. L’exposició “Terra
de monestirs” comprèn la planta baixa i el primer pis del museu.
Al segon pis, hi podem trobar una sala d’exposicions on actualment es mostren les obres de Francesc Charles Pardell, artista lleidatà vinculat a Guimerà.
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Les vertaderes pedres del monestir

Les estrelles del museu

El monestir està format per una comunitat
de set germanes que viuen en el ritme d’ora
et labora, és a dir, ‘treballen durant tot el dia’,
però la seva tasca primordial és la pregària.
Les monges han esdevingut una part primordial del monument eclesiàstic, en són els
fonaments i podríem dir que gràcies a elles
segueix dempeus. A més, actuen com un far a
l’hora de guiar i recordar a tots els visitants i
als qui passen pel monestir que aquell també
és un espai de focus espiritual.

En el museu destaquen algunes peces. Una de
les més importants és el sepulcre de Bernat de
Boixadors, del segle XIV, que comparteix sala
amb 11 làpides mortuòries procedents d’unes
excavacions fetes el 2011. Una altra de les joies
del museu és una talla de la verge, feta de fusta
i datada del segle XII. Finalment també podem
contemplar troballes que la gent del poble va
fer en el seu moment sota el programa Misión
rescate.
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La Vall del Corb és terra de vinyes
i oliveres, de camps de cereals i
d’ametllers, que converteixen la seva
gastronomia en un autèntic plaer.
Degustar cada trosset del territori

mai havia estat tan fàcil, fins i tot
beure-se’l, ja sigui una copa de vi o
una gerra de cervesa artesanal. Les
pinedes i les rouredes conformen
els boscos més humits de la vall.

UN TAST GASTRONÒMIC

Restaurant Hostal Sant Jordi

Cerveseria Matoll

Fer sentir la gent com a casa és el lema del Restaurant Hostal Sant Jordi,
situat al bell mig de Guimerà i amb vistes al famós riu Corb que dona nom
a la vall. Destaca per oferir plats tradicionals de la cuina catalana, tot i que
també busca afegir-hi un toc de modernisme per fer els plats més divertits.
De cara a l’hivern, per contrarestar el fred podem trobar uns suculents i
deliciosos peus de porc, la famosa escudella, el trinxat i carn a la brasa, una
de les seves especialitats. El restaurant va obrir les portes el 1983.

Convertir el seu hobby en un ofici, això és el que van fer tres amics de
Belianes, la zona més occidental de la vall del Corb, quan el 2011 van decidir
començar un nou projecte basat en la producció de cervesa artesanal i la van
anomenar Cerveseria Matoll. Van adaptar un antic edifici històric del municipi, una torradora d’ametlles, i van reconvertir unes màquines lleteres per
elaborar el seu propi producte. La seva cervesa estrella és l’elaborada amb
flor de saüc, un arbre molt representatiu de la vegetació que els envolta.

L’oli és un dels altres tresors de la vall.
Amb el seu color daurat converteix
cada plat que acompanya en or.
Premsat encara en antics molins
de pedra ens ajuda a perpetuar la

tradicionalitat per oferir un producte
proper i arrelat al territori. Juntament
amb una gran cultura vinícola, que
converteix l’enoturisme en una de les
activitats estrella de la zona.

TURISME ACTIU

El vidre, tot un protagonista

L’Olivera cooperativa

Verdú és conegut sobretot per l’art de la ceràmica, però dins la tradicionalitat del municipi cal destacar el taller d’en Quim i la Txell, dos mestres artesans que es dediquen a treballar el vidre a partir de tècniques de forn. Van
deixar la ciutat de Barcelona, on estaven instal·lats, i van fer cap a la vall del
Corb a la recerca de tranquil·litat i d’un espai més ampli on poder elaborar
les seves obres, centrades sobretot en l’escultura.

L’any 1974 la Cooperativa l’Olivera obre les portes amb l’objectiu d’oferir un
futur laboral a aquelles persones que tenen diferents capacitats. El projecte
va anar creixent fins a arribar al punt de convertir-se en una gran productora de vins i olis que aprofita la fertilitat del territori i aporta riquesa i turisme a la zona. Pretenen mostrar a la població com s’obtenen aquests productes, remarcant sobretot la feina del camp, el treball agrícola.

