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Presentació

Teniu a les mans el llibre sobre la història de la devoció a la Mare de Déu de 
la Serra, patrona de la vila ducal de Montblanc, des dels segles passats fi ns als 
més recents, que ressenya les festes que s’han celebrat en el seu honor des de la 
seva coronació canònica, l’any 1906, fi ns avui. Vull agrair als diversos autors que 
amb la seva col·laboració han ajudat a fer possible aquesta miscel·lània rigorosa i 
exhaustiva en els temes tractats.

Personalment, he viscut molt intensament les darreres festes del centenari. 
Han estat motiu de gran goig i d’agraïment al Senyor i a la seva Mare. He pogut 
copsar de primera mà la devoció i l’estimació que teniu a la vostra excelsa patro-
na. Aquests dies, realment s’ha fet present, al santuari i als carrers de la vila, una 
gernació de persones, de la mateixa manera com va passar fa un segle. He vist, 
en aquestes festes, una manifestació de fe i d’amor sincer i autèntic a la Mare de 
Déu, que sempre ens porta a Crist. La mateixa estimada imatge ens ho recorda: la 
mare porta el seu fi llet, Jesús, que li fa una carícia a la cara. Com en la imatge de 
la Mare de Déu de la Serra, en què és inseparable del seu Fill, la nostra devoció i 
el nostre amor també han de ser inseparables del seu fi ll Jesucrist.

Acabem d’escriure una nova pàgina de la història multisecular de la insigne 
vila de Montblanc. I en aquesta història hi són presents també, com és just, les 
Filles de Sant Francesc i Santa Clara, les Clarisses. Si, com us deia en l’homilia del 
passat dia 8 de setembre, a la plaça del santuari, no es pot parlar de Montblanc 
separant-lo de la seva devoció a la Mare de Déu de la Serra, no es pot parlar 
tampoc del santuari de la Serra separant-lo de la comunitat clarissa, que hi té una 
presència set vegades secular. La comunitat de Clarisses també ha patit durant els 
segles passats difi cultats de diversos tipus, com les exclaustracions i la disminució 
de la comunitat, que va arribar a reduir-se a dues germanes. Totes aquestes difi -
cultats van poder ser superades gràcies a Déu i a la seva Mare. La Mare mai no 
deixa d’ajudar els seus fi lls.

Com us deia en l’escrit per a la revista montblanquina El Foradot, no hem 
de mirar el passat per quedar-nos-hi aturats, sinó que, tot recordant-lo, ens 
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hem de projectar vers el futur, un futur que volem que romangui sempre protegit 
per la intercessió de la Mare de Déu. Aquestes pàgines que ens fan mirar el passat 
i la història recent, voldria que fossin per als montblanquins i montblanquines 
una invitació constant a conèixer les vostres arrels cristianes, que vénen, no d’ahir, 
sinó de fa segles, i així conèixer la nostra identitat, que no ens tanca en nosaltres 
mateixos, sinó que ens obre als altres i ens fa ser respectuosos amb el proïsme, i 
també ens fa valorar què hem estat i què som.

Aquest llibre palesa la rellevància i la importància que ha tingut i té la devoció 
a la Mare de Déu de la Serra per a Montblanc. Serà un bon recordatori dels esde-
veniments més importants relacionats amb aquesta devoció. Vull recordar aquí el 
fet extraordinari de l’any jubilar concedit pel papa Joan Pau II poc abans de morir. 
És un fet espiritual important que ha de restar en les efemèrides de la Serra.

No hi ha dubte que aquest llibre serà una bona aportació a la història del san-
tuari de la Serra i de Montblanc. Serà un complement a les obres ja conegudes. I 
és per això que felicitem els autors. Hem d’agrair-los els seus treballs, perquè us 
ajudaran a conèixer i estimar més la vostra vila.

Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Presentació
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Les festes del 2006 en commemoració del centenari de la Coronació canònica 
de la Mare de Déu de la Serra han costat molt d’arribar i han passat molt ràpid.

Un any abans, centenars de montblanquins es van preocupar per la seva pla-
nifi cació, es formaren comissions, els barris es reuniren, les institucions i entitats 
locals prepararen activitats, tots amb l’objectiu comú que fossin unes festes lluï-
des, per això, els darrers dies van ser milers, els que van treballar intensament dia 
i nit per guarnir els carrers i les places, per fer evident l’admiració i la devoció dels 
montblanquins i montblanquines per la seva patrona i mare.

Al mes de setembre, passejar pel centre històric i per l’eixample de Montblanc 
ha estat agradable i emocionant, tot admirant els carrers pintats, amb garlandes, 
llums, banderes de la Mare de Déu, etc.

També ha estat emotiu contemplar les cares de tots, petits i grans, però, espe-
cialment, les dels darrers. Se’ls podia llegir els pensaments “he pogut viure unes 
altres Festes de la Serra” i “ vint-i-cinc anys més no els viuré…”.

Per això, tot recollint la proposta del pregoner de les festes del centenari, l’his-
toriador i exalcalde Andreu Mayayo, de celebrar-les en un període més curt, per 
exemple, cada deu anys, he començat a demanar la intercessió de la Mare de Déu 
de la Serra perquè així sigui. 

Josep M. Campdepadrós Sans 
Alcalde de Montblanc

Preàmbul
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Amb motiu de la vinculació que tinc amb aquesta estimada vila de Montblanc, 
que ja fa uns anys em va veure néixer, i des de la responsabilitat que la vida m’ha 
donat de dirigir els destins d’un grup d’empreses, m’honora que una d’aquestes, 
Cal Celdoni, patrocini aquest llibre per poder contribuir a l’homenatge i major 
difusió de la celebració del centenari de la Coronació canònica de la Mare de Déu 
de la Serra.

Des de la nostra empresa vitivinícola donem gràcies perquè, any rere any, com 
diu la pregària la Mare de Déu faci “fl orir la nostra terra, amb escreix de sol i neu, 
Mare de Déu de la Serra, Mare del Poble de Déu” i així ens doni el fruit necessari 
perquè la nostra vila sigui coneguda arreu del món.

Anton Civit
Cal Celdoni

Justifi cació
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FUNDACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA SERRA I LLEGENDA

El 20 de gener de 1296 el municipi de Montblanc cedí, a petició del rei 
Jaume II, el turó de Santa Maria de la Serra a la princesa grega Irene Làscaris1 
perquè hi construís un monestir de monges clarisses i una basílica. L’església fou 
consagrada el 10 d’agost de 1365 i va esdevenir el segon santuari més visitat de 
Catalunya, després del de Montserrat.

Conta la llegenda que la princesa anava de visita cap el santuari de la Mare de 
Déu del Pilar de Saragossa, de manera que va desembarcar a Salou i des d’aquí 
va emprendre el viatge cap a Saragossa amb un carro on transportava una imatge 
de la Mare de Déu. A l’arribar als peus del turó de la Serra, el carro s’aturà i ja 
no es va poder moure, fi ns que vingueren el plebà i les autoritats de Montblanc. 
Aleshores la carreta amb la imatge va avançar tota sola cap al cim del turó —on 
hi havia una ermita— i allí es deturà. Davant del fet miraculós, la princesa va 
determinar l’edifi cació d’un convent en el lloc de l’ermita per tal d’allotjar-hi la 
imatge que ella transportava. 

Amb els anys la llegenda es degué anar modifi cant i va adquirir diversos ma-
tisos, de manera que —amb l’objectiu de justifi car la pèrdua del dit anular de la 
mà dreta de l’escultura— es difongué la creença que la princesa l’havia fet tallar 

L’escultura gran 
de la Mare de Déu de la Serra

Miquel Mirambell Abancó

1 Tradicionalment esmentada com a Irene Làscaris, darrerament s’ha identifi cat amb la infanta Eu-
dòxia Làscaris, la quarta fi lla de l’emperador de Nicea, Teodor II Làscaris. Aquesta princesa va viure entre 
1254 i 1311 i fou obligada a casar-se amb el comte italià Guiglielmo Pietro de Ventimiglia, per ordre de 
l’emperador Miquel VIII Paleòleg, amb qui va tenir quatre fi lles i un fi ll. Més endavant, el comte la va 
repudiar i la princesa es traslladà al Principat amb les seves fi lles i la seva aviastra Constança de Sicília, on 
va rebre la protecció dels reis catalans. Finalment, fou enterrada al convent dels dominics de Saragossa 
[vegeu Josep Baucells i Reis: “Eudòxia Làscaris, princesa grega i fundadora del Monestir de Santa Maria 
de la Serra”, Biografi a de la fundadora i altres treballs històrics del Monestir de la Mare de Déu de la Serra de 
Montblanc, Monestir de Santa Maria de la Serra de Monges de Santa Clara, Montblanc, 1996, pp. 11-53 
i també Gabriel Serra (director): El monestir de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, Centre d’Estudis 
de la Conca de Barberà, (Montblanc) (1996), p. 12.



12

per quedar-se’l com a relíquia, i que fou dipositat posteriorment al temple del 
Pilar de Saragossa.

D’altres versions asseguren, en canvi, que el carro que portava la imatge s’aturà 
a Montblanc de retorn de Saragossa i, a causa de la seva inexplicable immobilitat, 
els saragossans que acompanyaven el seguici li tallaren el dit.2

LA CREU VERDA, LA MAREDEDÉU GRAN I LA MAREDEDÉU PETITA

Sobre la imatge que es venerava a l’ermita romànica anterior al monestir no es 
té cap notícia, ni tampoc de la seva probable “reutilització” després de la construc-
ció del cenobi. De fet, només ha perviscut fi ns als nostres dies un sol testimoni 
previ a l’actual monestir i que actualment es venera dins l’església monacal, mal-
grat que era un element exterior.

És l’anomenada Creu Verda —una antiga creu de terme romànica de jaspi 
verd— coneguda també com a Creu de les Virtuts perquè era miraculosa. Anti-
gament es trobava a la plaça de l’església i assenyalava l’indret on cinc cristians 
havien estat martiritzats pels musulmans. Té 118 cm d’alçària i es conserva parci-
alment, ja que la zona superior fou destruïda el segle XIX i s’hi afegí la part actual, 
de fusta. El fragment original és un fust rodó on hi ha tallada una marededéu amb 
l’infant asseguda en un tron i d’estil romànic, d’uns 35 cm d’alt, que està datada 
entre fi nals del segle XII i principis del XIII.3

Pel que fa a la imatge principal de la Mare de Déu actualment venerada al 
monestir de la Serra, sovint els historiadors que l’han estudiada —tot emparant-
se en la llegenda fundacional del cenobi— donen per fet que és l’escultura que 
transportava la princesa Làscaris i la consideren anterior a 1296, malgrat el seu 
goticisme avançat. Això no obstant, cal afegir que —segons F. Blasi— les primeres 
notícies documentades que es tenen de l’existència de monges al santuari mont-
blanquí són d’uns quants anys més tard, concretament del setembre de 1311, 
quan el rei Jaume II concedí a les religioses diverses fustes, pedres i altres materials 
extrets de les ruïnes de la sinagoga jueva per a l’obra del convent.4

2 Sobre aquesta darrera versió de la llegenda, vegeu Antoni Palau i Dulcet: Guia de Montblanch, 
Imprenta Romana, (Barcelona) (1931) p. 118. D’altra banda, cal assenyalar que en aquesta guia de 
Montblanc hi trobareu una primera i imprescindible aproximació a la història del convent de la Serra, així 
com a la seva marededéu (vegeu Antoni Palau i Dulcet: Guia de Montblanch…, pp. 114-136).

3 Per a més informació, vegeu F. Blasi i Vallespinosa: Santuaris marians de la diòcesi de Tarragona, 
Revista del Centre de Lectura, (Reus) (1933), p. 74; Gabriel Serra (director), El monestir…, p. 14 i Lluís 
París i Bou: “Història de la Serra”, Biografi a de la fundadora i altres treballs històrics del Monestir de la 
Mare de Déu de la Serra de Montblanc, Monestir de Santa Maria de la Serra de Monges de Santa Clara, 
(Montblanc) (1996), pp. 151-152.

4 Vegeu F. Blasi i Vallespinosa, Santuaris marians…., p. 74.

Miquel Mirambell Abancó
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En efecte, l’actual talla de la Mare de Déu de la Serra és una escultura gòtica 
d’alabastre policromat que mesura 175 cm d’alçària i pesa uns 371 quilos, i que 
presenta certs problemes de datació i procedència, si es considera anterior a 1296. 
Les reticències a admetre l’antiguitat de la peça són salvades pels seus partidaris 
adduint que la imatge és de tendència italianitzant, perquè fou adquirida pre-
cisament a Itàlia per la princesa Làscaris i transportada fi ns a la Serra,5 tot i que 
—per analogia estilística amb altres marededéus coetànies— sembla més aviat de 
tendència francesa i datable cap al segon quart del segle XIV.

No obstant això, la celebritat de la imatge fou molt gran, de forma que, 
amb el decurs dels segles, a més de ser objecte de culte al santuari, sorgí la ne-
cessitat de venerar-la en solemne processó. Fou aleshores quan, davant els seus 
371 quilos de pes, es decidí fer-ne una còpia més petita. Almenys des del segle 
XVII, es té constància de l’existència d’una “marededéu petita” que fou baixada 
a l’església parroquial de Santa Maria de Montblanc —on tenien lloc les pregà-
ries— unes 40 vegades i per causes diferents, com ara pal·liar la sequera, actuar 
contra plagues i epidèmies o per implorar la seva protecció contra les guerres.

Com que el primer cop que documentalment aquesta marededéu consta és 
l’any 1687, quan fou baixada a la vila de Montblanc per pregar contra una plaga 
de llagosta, tot indica que es degué executar a les acaballes de la segona meitat del 
segle XVII, atès que l’any 1652 sembla que encara no existia.6

Malauradament, la marededéu petita va desaparèixer durant la revolta de 
1936, tot i que n’existeixen diverses descripcions i reproduccions fotogràfi ques 
que ens permeten fer-nos una idea força precisa de la seva forma: tenia uns 20 cm 
d’alçada i era d’alabastre. Abans de la seva desaparició es venerava dins d’una urna 
de cristall col·locada davant la barana de l’ampit del cambril i damunt del sagrari. 
És aquí on la va veure F. Blasi, que la considerà “una reproducció matussera de la 
imatge gran venerada en el cambril”.7

LA MARE DE DÉU DE LA SERRA COM A MODEL D’ALTRES MAREDEDÉUS DE 
LA CONCA DE BARBERÀ

L’admiració i devoció que va despertar l’escultura gran de la Mare de Déu de 
la Serra fou coetània a la seva execució, de manera que ben aviat va ser adoptada 
com a model per a l’execució d’altres marededéus gòtiques de la rodalia, de les 
quals roman un exemple procedent de l’església parroquial de Forès.

5 Vegeu, per exemple, Gabriel Serra (director), El monestir…, p. 11 i Lluís París i Bou, Història de 
la Serra…, p. 154.

6 Així ho assegura Lluís París i Bou, Història de la Serra…, pp. 159-161.
7 Vegeu F. Blasi i Vallespinosa, Santuaris marians…., p. 76.

L’escultura gran de la Mare de Déu de la Serra
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Així, doncs, segons un document del 14 de març de 1306 el pintor mont-
blanquí Francesc de Penedès reclamà als prohoms de Forès 150 sous per haver-los 
portat una imatge de Santa Maria i un retaule per a l’església de Sant Miquel 
d’aquesta localitat.8 Aquesta imatge de Santa Maria portada a l’església de Forès 
l’any 1306 s’ha identifi cat generalment amb una escultura de la Mare de Déu 
amb l’Infant conservada al Museu Diocesà de Tarragona (núm. inventari 2.990) 
que mostra una gran semblança amb l’actual imatge de la Mare de Déu de la Ser-
ra, de la qual sembla evident que deriva. És una escultura de pedra de la Floresta, 
policromada i de 112 cm d’alt, però amb una inscripció llatina a la peanya que 
contradiu la data documental esmentada, retardant la seva creació divuit anys: 
“: K(a)L(endas): OCTOBR(is):/ AN(n)O: D(omi)NI Mº: C/ CºC: XºXIIII: FUIT” 
(és a dir: “El primer dia d’octubre de l’any del Senyor de 1324 fou”).9

Això no obstant —com es pot comprovar—, aquesta inscripció és incompleta 
i no es té la certesa que es refereixi a l’any d’execució de l’escultura (fuit facta?). 
Tanmateix, és obvi que fa al·lusió a algun esdeveniment prou important vinculat 
amb la imatge com per deixar-ne constància a la peanya. Malgrat tot, i des d’un 
punt de vista exclusivament de datació estilística, l’escultura és més propera al 
1324 que al 1306, fi ns i tot sembla més tardana.10

Per tant, sembla força clar que s’ha de descartar la data de 1306 per a la Mare 
de Déu de Forès i, consegüentment, també per a la Mare de Déu de la Serra, 
tot i que aquesta datació permet especular sobre una execució primerenca de la 
imatge de Serra que encaixa millor amb la llegenda protagonitzada per la princesa 
Làscaris. 

Tanmateix, aquesta no és l’única marededéu coneguda que fou tallada a partir 
de la imatge venerada al santuari de la Serra, atès que —com a mínim— se’n féu 
una altra tres segles més tard, concretament a Vilaverd, on consta que l’any 1682 
s’aixecà un altar sota la mateixa advocació que el monestir montblanquí.

En aquest altar s’ubicà una còpia siscentista de la Mare de Déu de la Serra de 
Montblanc, tallada en alabastre i d’1 metre d’alt. Aquesta còpia fou destruïda 

8 Vegeu Sanç Capdevila, La Seu de Tarragona, Biblioteca Balmes, (Barcelona) (1935), p. 110.
9 Aquesta transcripció —que m’ha facilitat la Sra. Sofi a Mata— corregeix lleugerament la publicada 

anteriorment a Emma Liaño Martínez, “Anònim. Mare de Déu amb infant”, Pallium. Exposició d’Art i 
Documentació, Catedral de Tarragona, (Tarragona), (1992), p. 119, malgrat que no en modifi ca la inter-
pretació. Així, doncs, no comença amb el signe “I”, sinó amb tres punts superposats que, per qüestions 
tipogràfi ques, aquí s’han hagut de representar només amb dos punts. 

10 En aquest sentit, compartim completament el parer d’Emma Liaño amb motiu de l’estudi que 
dedicà a la Mare de Déu de Forès l’any 1992, quan féu la següent afi rmació: “Considerant l’evolució de 
l’escultura medieval a Catalunya, la data de 1324 epigrafi ada a la peanya pot resultar un xic prematura 
per a una imatge tan plenament gòtica. Probablement aquest indicat parentiu amb la Mare de Déu de la 
Serra de Montblanc sigui l’explicació més acceptable” (vegeu Emma Liaño Martínez: Anònim. Mare de 
Déu amb infant…, p. 119).

Miquel Mirambell Abancó
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L’escultura gran de la Mare de Déu de la Serra

Detall de l’estat actual de l’escultura gran de la Mare de Déu de la Serra.
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durant la Guerra Civil Espanyola, però se’n coneixen diverses descripcions fetes 
arran de la seva exposició, l’any 1906, a la vila de Montblanc amb motiu de la 
Coronació canònica de la Mare de Déu del cenobi de la Serra. Els que allí la van 
veure, deixaren constància de l’escassa policromia de la marededéu de Vilaverd,11 
en contrast amb la imatge original del monestir de la Serra, que ha arribat fi ns els 
nostres dies, certament, molt repintada.

LES RESTAURACIONS DE LA MAREDEDÉU GRAN

L’actual escultura de la Mare de Déu de la Serra ha patit diverses intervenci-
ons al llarg dels segles que han alterat notablement la seva aparença i de les quals 
només se’n coneix una part.

 Així, doncs, i pel que fa a la història material de l’escultura, se sap que a prin-
cipis del segle XIX la imatge fou baixada a l’església parroquial de Santa Maria de 
Montblanc per evitar mals majors, concretament el 1810, durant la Guerra del 
Francès. L’operació fou dirigida, curiosament, per un enginyer o sapador francès, 
ja que els montblanquins no tenien prou mitjans per encarregar-se del trasllat, a 
qui consta que li pagaren un refresc.12 La imatge va romandre a l’església parro-
quial de Montblanc fi ns el 1816.13

En aquesta ocasió sembla que la imatge no va patir danys, com tampoc el 
1823, quan el monestir de la Serra fou convertit en quarter dels miquelets. En 
canvi, l’11 d’agost de 1835 els liberals o isabelins llençaren l’escultura des del 
cambril al presbiteri, que es partí en diversos fragments que recolliren i guardaren 
alguns vilatans. Set anys després —ja acabada la guerra— el fuster montblanquí 
Josep Miró i Martí (deixeble de l’escultor Ramon Belart i Miquel) ajuntà els tros-
sos i féu de nou el cap i el braç dret de l’infant Jesús, així com la mà esquerra de la 
Mare de Déu. La talla fou retornada al cenobi el 1841, segurament repolicromada 
i redaurada.

Més endavant, la imatge baixà quatre vegades més a l’església parroquial de 
Montblanc, però per altres causes: el 1906, amb motiu de la ja comentada Co-
ronació de la Mare de Déu, el 1931, per celebrar justament el 25è aniversari de 
la Coronació, el 1939, per commemorar el fi nal de la Guerra Civil Espanyola i, 
fi nalment, el 1956, per festejar els 50 anys de la Coronació.

11 Vegeu Antoni Palau i Dulcet: Guia de la Conca, Imprenta Romana, Barcelona, 1932, p. 13, i 
Lluís París i Bou, Història de la Serra…, p. 157.

12 Tal com s’indica a “Apuntes históricos y cronológicos de la villa de Montblanch, escritos por don 
Antonio Espinach, presbitero, de la orden de la Merced, benefi ciado e hijo de dicha villa” (1869-1871), 
inèdit [citat a Lluís París i Bou: Història de la Serra…, p. 158].

13 Segons Joan Poblet, la imatge també fou acollida a la casa de Baltasar de Toda durant la invasió 
francesa (Vegeu Joan Poblet: Orígen del santuari y Monastir de la Mare de Déu de la Serra, Estampa de 
Francesch Badia, Barcelona, 1899, p. 13).
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Es desconeix si es va intervenir sobre l’escultura arran d’aquestes efemèrides 
i si els trasllats ocasionaren algun dany a la imatge, en tot cas, es té coneixement 
de quatre intervencions a la Mare de Déu a partir de les acaballes del segle XIX 
i fi ns a fi nals del segle següent. Així, F. Blasi informa que l’any 1898 fou restau-
rada per un tal Oliva de Barcelona.14 Més endavant, durant el segle XX, el 8 de 
setembre de 1942 la imatge es col·locà damunt una nova peanya d’alabastre en 
substitució de l’anterior de fusta. El 1957 fou novament restaurada per la casa 
Santjaume de Barcelona i, fi nalment, el 1981 l’escultor i restaurador tarragoní 
Eustaqui Vallès la va tornar a restaurar.15

DARRERES OBSERVACIONS SOBRE LA SEVA DATACIÓ I AUTORIA

La controvèrsia que presenta l’escultura de la Mare de Déu de la Serra quant a 
datació i autoria no és fàcil de dirimir, tot i que s’ha d’admetre la relació estilística 
que ofereix amb el monument funerari del rei Jaume II i de la reina Blanca d’An-
jou del monestir de Santes Creus, i més concretament amb el rostre de la reina, 
amb el qual mostra grans afi nitats formals, fi ns al punt que ambdues obres s’han 
arribat a atribuir a un mateix escultor: Pere de Bonhuyl o Bonull.16

Tanmateix, el sepulcre reial de Jaume II i Blanca d’Anjou fou de gestació com-
plexa i, hores d’ara, és d’atribució difícil. La documentació d’arxiu informa que 
en un primer moment es pensà en un sepulcre individual només per a la reina i 
que s’efectuaren els primers pagaments a la darreria de 1310 i principi de 1311, 
alguns dels quals es feren a Jaume Lirana de Montmeló i a Bertran de Riquer 
(aquest darrer era l’arquitecte reial). Més endavant, l’any 1312, Pere de Prenafeta, 
lapicida de Lleida, anà a Santes Creus per fer una sepultura com la del rei Pere el 
Gran, pare de Jaume II. Aquest projecte acabà essent desestimat i substituït per 
l’actual sepultura doble amb el rei i la reina jacents, de manera que l’octubre de 
1314 se sap que hi treballava el lapicida Pere de Bonull, a qui es pagaren 8.000 
sous en total. Finalment, el març de 1315 l’escultor Francesc de Montfl orit co-
municà per carta al rei que tenia enllestides una imatge de la Mare de Déu i “una 

14 Vegeu F. Blasi i Vallespinosa: Santuaris marians…., p. 77.
15 Informen d’aquestes restauracions: Gabriel Serra (director): El monestir…, p. 11; Lluís París i 

Bou: Història de la Serra…, pp. 157-158 i Novena de la Mare de Déu de la Serra. Nova edició amb mo-
tiu del VII Centenari de la fundació del Monestir-Santuari de les Monges Clarisses 1296-Montblanc 1996, 
Comunitat de Monges Clarisses del Monestir-Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, 
Montblanc, 1996, p. 151. D’altra banda, i com a complement d’aquestes dades, cal assenyalar que a 
l’Institut Amatller d’Art Hispànic de Barcelona es conserva una fotografi a de l’escultura executada el 1918 
(clixé Mas C-23.565), que permet comprovar que la imatge estava ja molt repintada aquest any, probable-
ment arran de la Coronació canònica de la Mare de Déu de la Serra celebrada dotze anys abans.

16 Vegeu Agustí Duran Sanpere i Joan Ainaud de Lasarte: Escultura gótica, Plus-Ultra, Ars Hispa-
niae, VIII, Madrid, 1956,  p. 119.
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en forma la fi gura de vostre noble Madona na Blancha, regina d’Aragó”. Com 
que, a més, s’oferí per reparar un sepulcre al monestir de Santes Creus, molts his-
toriadors s’han inclinat per atribuir l’escultura jacent de la reina de la tomba reial 
de Santes Creus a aquest darrer escultor, tot i que A. Duran i J. Ainaud —entre 
d’altres— optaren per adjudicar-la a Pere de Bonull, com ja s’ha esmentat.

És evident, doncs, que l’adscripció a un o altre depèn, ara per ara, de la lectura 
que es vulgui fer de la documentació, ja que no es disposa de més dades al res-
pecte. A tall d’exemple es pot esmentar M. Rosa Terés, que s’inclina més aviat per 
Francesc de Montfl orit, i Barry Charles Rosenman, que l’adscriu a Pere de Bonull 
perquè considera que la quantitat de 8.000 sous és molt elevada i pressuposa una 
gran participació de Bonull en l’elaboració de la tomba.17

En tot cas, sigui de l’un o de l’altre, l’estàtua de Blanca d’Anjou degué execu-
tar-se cap a 1314-1315, unes dates que s’adiuen amb les que proposàvem anteri-
orment per a la imatge de la Mare de Déu de la Serra, si bé són a mig camí entre 
la fundació del cenobi montblanquí (1296) i la datació epigrafi ada a la peanya 
de la Mare de Déu amb l’Infant procedent de Forès (1324), però més properes a 
les primeres notícies documentades sobre l’existència de monges al santuari de la 
Serra (1311).18

Tanmateix, cal precisar que la relació estilística que presenta l’escultura de 
la Mare de Déu de la Serra amb la reina Blanca d’Anjou del monestir de Santes 
Creus no sembla prou concloent per adscriure-la a un mateix escultor. A més, cal 
recordar que les freqüents intervencions de restauració que ha patit la imatge al 
llarg de la història no només han alterat la seva policromia i aspecte formal, sinó 
que han difi cultat la seva datació i adscripció a una escola o autor.

17 Vegeu M. Rosa Terés i Tomàs: “L’època gòtica”, Escultura antiga i medieval, L’Isard, Art de 
Catalunya, (Barcelona) 6 (1997), pp. 225-228, i Barry Charles Rosenman: The Royal Tombs at the Mo-
nastery of Santes Creus, University Microfi lms International, University of Minnesota, 1983, pp. 112-
115.

18 Cal afegir, d’altra banda, que Francesca Español atribuí la imatge de la Mare de Déu de la Serra 
a Pere de Bonull, qui sembla que la va executar entorn de 1313. Aquesta historiadora de l’art indicà, 
a més, que es tracta de la primera escultura mariana registrada a Catalunya en la qual el Fill corona la 
Mare, fet que sembla que va donat lloc a abundants rèpliques, més o menys exactes (vegeu Francesca Es-
pañol i Bertran: “Les imatges marianes: prototips, rèpliques i devoció”, Lambard. Estudis d’art medieval, 
(Barcelona) XV (2003), pp. 101-103.
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La marededéu petita, segons una fotografi a anterior a la seva desaparició durant la Guerra Civil 
espanyola.
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