
R E C TO RO L O G I

1188  Mn. Bernat ( primer capellà  
 que s’esmenta arrel  d’una  
 donació de Gombau d’Oluja,  
 senyor de Vallfogona)

1259  Mn. Domènec de
 Muntanyana, Rr.

1298  Mn. Ramon de Catllar, Rr.

1306  Mn. Arnau Torner, Rr.

1311  Mn. Berart Elies, Rr.

1348  Mn. Gual Sa Tallada, Rr.

1358  Mn. Guillem Sa Tria I, Rr.

1366  Mn. Pere Sa Roca, Rr.

1372  Mn. Guillen Sa Tria 1l, Rr.

1379  Mn. Pere de Soler, Rr.

1384  Mn. Ramon Bonsoms, Rr.

1385  Mn. Bernat Català, regent

1397  Mn. Ramon de Gramuntell,  
 vicari i notari

1388  Mn. Jaume Teulats. Rr.

1428  Mn. Andreu Teulats Rr.

1451  Mn. Vicenç Caps, Rr.

1476 Mn. Jaume Martí, Rr.

1521  Mn. Francesc Forès, Rr.

1530  Mn. Pere Vilaplana, Rr.

1535  Mn. Bernat Corbella, Rr.

1539  El Canonge Guiu, Rr.

1547  Mn. Joan de Montergull, Rr.

1587  Mn. Pere Anton Moragues, Rr.

1607  Dr. Francesc Vicent Garcia
1623  Mn. Bartomeu Maimir, Rr.

1638  Dr. Josep Canyelles, Rr.

1643  Mn. Josep Bover, Rr.

1644  Mn. Jaume Guim, Rr.

1652  Dr. Jeroni Riera, Rr.

1654  Mn. Pau Martí, Rr.

1662  Mn. Francesc Cervera, Rr.

1673  Mn. Josep Morera, Rr.

1680  Mn. Pau Martí II, Rr.

1692  Dr. Jaume Ponç, Rr.

1736  Mn. Pere Jaume Alió, Rr.

1793  Mn. Josep Freixa, Rr.

1803  Mn. Joan Benet, Rr.

1818  Mn. Antoni Malet, Rr.

1828  Mn. Francesc Ferrer, ecònom. 

1829  Mn. Domènec Montfort 

1830  Mn. Sebastià Llobateres, Rr. 

1852  Mn. Jaume Prat, regent 

1854  Mn. Josep Güell, ecònom. 

1857  Mn. Pere Vergés, Rr. 

1865  Mn. Francesc Serarols, Rr. 

1872  Mn. Josep Genescà, ecònom. 

1879  Mn. Josep Bou, Rr. 

1887  Mn. Josep Ausió, Rr. 

1893  Mn. Ramon Pladelasala, Rr. 

1908  Mn. Valenti Saladelafont, Rr. 

1929  Mn. Eliseu Folcrà, Rr. 

1929  Mn. Josep Muntanyà, Rr. 

1933  Mn. Francesc Solà, Rr. 

1935  Mn. Lluís Altarriba, Rr. 

1939  Mn. Ramon Gualdo, Rr. 

1940  Mn. V. Portell i Moreno, Rr. 

1945  Mn. Lluís Riba, Rr. 

1948  Mn. Isidre Codina, Rr. 

1955  Mn. Joan Prat, Rr. 

1956  Mn. Domènech Cubí, Rr. 

1959  Mn. Ignasi Colomer, Rr.

1963  Mn. Josep M. Porta, Rr. 

1969  Mn. Jaume Roig, Rr. 

1980  Mn. Armand Puig, Rr. 

1987  Mn. Joan Curieses, Rr. 

1996  Mn. Josep Moreno, Rr.

2003  Mn.  Joan Francesc Amigó, Rr.

Parròquia
L’església parroquial de Santa Maria 
de Vallfogona de Riucorb té una 
història rica i fecunda, amb un llarg 
i extens rectorologi, en el qual des-
taca el famós rector i poeta Dr. 
Francesc Vicent Garcia, conegut com 
el  Rector de Vallfogona per autono-
màsia. La parròquia és esmentada 
per primera vegada en el 1123, però 
les referències escrites ens provenen 
del noble i Senyor de Vallfogona 
Gombau d’Oluja , que en el 1191 
fundà el primer cementiri i un be-
nefi ci perquè un sacerdot ofi ciés les 
funcions divines perpètuament. 
Posteriorment, els templers institu-
ïren el culte a Sant Llorenç i el rector 
de Vallfogona el de Santa Bàrbara. 

Gravat de Vicent Garcia amb orla vuitcentista 
que es publicà en les edicions de 1840 i 1856.

  Signatura del Rector de Vallfogona.

El 9 de setembre del 1607 Francesc Vicent Garcia, 
oriünd de Tortosa, prenia possessió de la parròquia de 
Santa Maria de Vallfogona de Riucorb. A partir d’aquesta 
data, els destins del nou rector i la vila quedaren associats 
per sempre més. Amb motiu del 400 aniversari d’aquest 
esdeveniment, s’ha creat aquest Espai d’Interpretació 
del Rector de Vallfogona per preservar el seu record.
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AMBIT 1

4. Planta de l’Església 
Parroquial de 
Sant Llorenç i Santa 
Maria de Vallfogona 
de Riucorb S. XII-XVII.

S.XIV

S.XII

S.XVI

S.XVII

s.XVIII 
s.XIX

N EOGÒTIC- 
N EOROMÀN IC

BARROC

RENAIXENTISTA

ROMÀN IC

GÒTIC

1. Evolució de les 
diferents ampliacions 
i etapes estilístiques de 
l’església de Vallfogona.

2. Conferimus de la 
prebenda escrita pel 
bisbe de Vic, Sr. Francesc 
Robuster i Sala.

3. Segell parroquial de 
Santa Maria de Vallfogona.

a. Espai Interpretació 
Rector de Vallfogona
b. Capella de la Concepció 
c. Sepulcre de l’Escolà
d. Capella de Santa Bàrbara
e. Antiga capella de Sant Llorenç
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d
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En virtut de la ciència literària, claredat 

d’enteniment, honestedat de vida i cos-

tums, i de moltes altres qualitats amb què Déu 

Senyor nostre tan pia i misericordiosament ha 

enriquit a la persona del Rnt. Francesc Vicent 

Garcia, prevere de Tortosa, i volent Nòs 

premiar los seus serveis... venim a constituir-lo 

Rector de la cura i escrivania de la parròquia 

de Santa Maria de Vallfogona de Riucorb...,” 

(Cúria de Vic: Collationes de 1602 a 1612, fol.200; 1607)
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1578- Francesc Vicent Garcia nasqué segura  
1579  ment a Tortosa, on passà la infantesa.    
 Quedà orfe de pare quan era molt petit, 
 i la seva mare es va a tornar a casar 
 amb el llibreter tortosí Pau Bono.

1599 Estudis a Barcelona, on obté els 
 primers graus del sacerdoci.

1604  Estada a València, on assisteix 
 a la consagració de l’església del 
 Col·legi del Cor pus Christi o 
 del Patriarca de l’esmentada ciutat.

 1605  És ordenat prevere a l’antiga capella 
 de la Rodona de Vic, de mans del bisbe
 Robuster, de qui fou mestre de capella.

1607  Guanya el concurs per a la provisió  
 de la plaça de rector de la parròquia 
 de Santa Maria de Vallfogona.

1608  Instal·lat ja a Vallfogona de Riucorb, 
 inicia la seva activitat pastoral 
 i poètica en català.

1610  Pren part a Girona en el certamen 
 poètic en honor del beat Ignasi 
 de Loiola.

1612  Es troba al servei de Pere de Montcada,
 que acompanyà a Tarragona amb 
 motiu de la presa de possessió de 
 l’oncle d’aquest, Joan de Montcada, 
 com a arquebisbe de Tarragona. 

1613  Pronuncia a Lleida l’oració panegírica 
 dedicada a Felip de Berga i Aliaga, 
 en la seva elecció com a rector de 
 la Universitat lleidatana. 

1580 Felip II annexiona Portugal als regnes hispànics

1588 Fracàs de l’Armada Invencible

1598 Felip III, fi ll de Felip II, és proclamat rei

1599 Felip III reuneix les Corts a Barcelona

1610 Expulsió dels moriscos

1611 Perot Rocaguinarda és indultat i s’allista als terços d’Itàlia

1613 Robatori d’un comboi de moneda reial prop dels  
  Hostalets de Cervera

1616 Execució en massa de bandolers i col·laboradors 
  per part del lloctinent duc d’Alburquerque

1618-22 Persecució de bruixes en moltes comarques

1618 Inici de la Guerra dels Trenta Anys

1621 Felip IV, fi ll de Felip III, és proclamat rei

1625 El comte-duc d’Olivares fa públic el projecte 
  d’Unió d’Armes

1626 Dissolució de Les Corts de Barcelona. S’inicia la 
  política d’allotjaments sistemàtics de l’exèrcit del rei

1633-34 Detenció i execució del bandoler Joan Sala, Serrallonga

1639 Els francesos ocupen Salses i Òpol

1640 Revolució popular contra els soldats allotjats

1641 Lluís XIII és proclamat comte de Barcelona

Cronologia

1. Retrat de Vicent Garcia de Francesc Masriera, 1882 
Es troba a la Galeria dels Catalans il·lustres de la RABLB.

2. Santa Maria la Rodona de Vic, ordenat prevere el 1605.

3. Casa on visqué el rector, segons tradició popular.

4. Testament de Vicent Garcia atorgat l’agost de 1623 (AHBC).
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 Acompanyà el virrei marquès d’Almazán en  
 un viatge per mar, Barcelona- Tarragona.

1614   Fa construir un altar amb un retaule 
 dedicat al patró de la Capella de Sant   
 Pere dels Bigats del terme de Vallfogona,  
 amb motiu d’una pesta que fustigà 
 les contrades vallfogonines. 
 Mor el famós escolanet.

1615- Fa construir la Capella de Santa Bàrbara
1616 dins l’església parroquial, en la qual   
 intervingué, entre altres artesans 
 i artistes, l’escultor Agustí Pujol II.

1617 El 16 de maig es consagrà la Capella   
 Santuari de Santa Bàrbara, compatrona  
 del terme de Vallfogona. L’acte es   
 completà amb la representació 
 de la famosa Comèdia de la Gloriosa   
 Verge i Màrtir Santa Bàrbara que 
 havia compost per a l’ocasió.

1621 Obté el càrrec de secretari de 
 Pere  de Montcada, nomenat bisbe 
 de Girona, i dedica una peça oratòria 
 en les exèquies de Felip III.

1622 El 23 de maig obté el grau de doctor en
  Teologia als Reials Col·legis de Tortosa. 

1623 El 19 d’abril, rep a peu de llit l’esperada   
 relíquia de Santa Bàrbara, procedent 
 de Roma, la qual es diposità en solemne  
 processó al reliquiari de la capella 
 de la santa. El 31 d’agost atorgà   
 testament i el 2 de setembre morí, 
 a l’edat de 44 anys, essent enterrat 
 en el cementiri dels preveres 
 de la parròquia de Vallfogona de Riucorb.

Biografi a
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1. Plaça major de la vila de Vallfogona.

2. Palau de la Paeria de Lleida, lloc on pronuncià 
l’oració panegírica dedicada a Felip de Berga 
i Aliaga com a rector de la Universitat lleidatana.

3. Imatge del Palau episcopal de Girona, on exercí 
de secretari del bisbe Pere de Montcada.

4. Claustre dels Reials Col·legis de Tortosa.

5. Monestir de Poblet on va mantenir una 
gran amistat amb l’abat Fra Josep de Barberà.

6. Palau Episcopal de Barcelona, on va rebre 
la primera tonsura.

7. Església del Col·legi del Corpus Christi o del 
Patriarca de València on assistí  a la cerimònia de 
trasllat del Santíssim amb la presència de Felip III .

L’extraordinària activitat del rector 
de Vallfogona el portà durant la seva 
curta vida a realitzar una sèrie de 
desplaçaments per diferents motius 
formatius, càrrecs clericals, 
parroquials, literaris i altres 
compromisos. Pensem que viatjar en 
aquell temps constituïa una autèntica 
proesa a causa del bandolerisme 
i del mal estat de les comunicacions. 

Viatges i estades 
documentats del 
Rector de Vallfogona 

AMBIT 2

un dels causants de la seva decadència, una idea que sorto-
sament avui ja està superada. Un dels estudiosos que més 
va treballar per enaltir la seva memòria va ser el canonge 
vallfogoní Ramon Corbella i Llobet. A la parròquia de 
Vallfogona, deixà proves de la seva pietat amb la devoció a 
santa Bàrbara. Morí a l’edat de 45 anys, el 1623, i fou enter-
rat en aquesta mateixa església de Vallfogona de Riucorb.

Francesc Vicent Garcia 
era fill de Francesc Garcia 
i de Margarida Ferrandis, 
membres d’una coneguda 
família tortosina. Va néixer 
entre 1578 i 1579, segura-
ment a Tortosa, o potser a 
Saragossa, on per aquells 
anys tenim documentats 

els seus progenitors. Orfe de pare quan tenia tres anys, 
la seva mare es va tornar a casar amb el llibreter tortosí Pau 
Bono. Està considerat el poeta més important del barroc 
català. Tot i això, la seva valoració com a escriptor ha patit 
alts i baixos, passant de ser considerat el millor poeta de 
la literatura catalana a ser tingut, a partir del segle XIX 
(coincidint amb el desprestigi de l’estètica barroca), com 

1. Dibuix preparatori fet a ploma el 1888, per a una 
pintura d’autor desconegut, desapareguda l’any 1936.

2. Arbre genealògic de la família Garcia-Ferrandis.
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Petita antologia poètica Explicació del sonet laberintic

Que és torre el nom del Senyor
diu un profeta sagrat,
i est labirinto intricat
és una torre, lector.

En la qual, si pujaràs,
davallant a plom la vista,
per obliqua i recta llista
de qui és Teresa veuràs.

Que ella, en èxtasi elevada
i de salvar-se dubtosa,
per via miraculosa
de Cristo és aconsolada.

No et receles de pujar,
pus qui davallar ne vol
escala de caragol
i dreta la pot trobar.

Emperò si acàs te canses,
dintre de la torre mira:
trobaràs una cadira
en què, si et cansa, descanses.

Perquè, al que no fuig lo cos
d’emplear-se en esta empresa,
és torre de fortalesa
i cadira de repòs.

Desengany del món (inici)

Ja, de la casa encantada
on, preses ab tirania,
eren, de l’ànima mia,
cada potència una fada,
en una gran nuvolada
per la regió franca i pura,
l’aparent arquitectura
se resolgué i dissipà:
tot se’m representa ja
en sa natural fi gura.

A una hermosa dama de cabell negre, que es
pentinava en un terrat ab una pinta de marfi l

Ab una pinta de marfi l polia
los cabells de fi níssima atzabeja,
a qui los d’or més fi  tenen enveja,
en un terrat la bella Flora un dia.
    Entre ells, la pura neu se descobria
del coll, que ab son contrari més campeja,
i, com la mà com lo marfi l blanqueja,
pinta i mà d’una peça pareixia.
    Jo, de lluny, tan atònit contemplava
lo dolç combat que ab extremada gràcia
aquestos dos contraris mantenien
    que el cor enamorat se m’alterava,
i, temerós d’alguna gran desgràcia,
de prendre’ls treves ganes me venien.

A Perot Roca Guinarda

Quan baixes de Montseny, valerós Roca,
com si una roca de Montseny baixara,
mostres al món ta fortalesa rara,
i per a tu sa fúria tota és poca.
     Ninguna de tes bales algú toca
lo qual no et veja, si no fuig la cara,
que ton valor insigne no es repara
tras falsa mata ni traïdora soca.
     Tot aquest Principat fas que badalle:
qui et persegueix, de son; qui persegueixes,
ab mortal i funebre parassisme.
      Qui tinga sa el judici, mire i calle;
o diga’t «senyoria», que ho mereixes
per lo millor pillard del Cristianisme.

Obra literària
Francesc Vicent Garcia va conrear tots els gèneres literaris: poesia, teatre 
i prosa. Com a poeta, excel·lí en la poesia satírica i burlesca, però també ens 
deixà poemes solemnes i elegants. Compongué una Comèdia de Santa Bàrbara, 
representada a Vallfogona el 1617, i pronuncià un sermó fúnebre a la ca-
tedral de Girona per les exèquies de Felip III. La seva obra poètica va ser 
editada sota els auspicis de l’Acadèmia dels Desconfi ats de Barcelona el 1703.

1. Edició princeps: La Armonia del Parnàs..., 1703.

2. Edició del Sermó de les exèquies del rei Felip III, 1622.

3. Imatge de fons; xilografi a que fi gura en l’edició de 
1703 i constitueix una al·legoria de la natura (abella, 
cargol, fl ors, ocells, símbols del treball, constància 
i riquesa que s’associen a la creativitat literària).

4. Portadella continguda en l’edició de 1703.

5. Edició de 1820, amb l’afegit d’un gravat de 1823, 
obra de M. Forner. 

6. Edició de 1887.

7. Edició de 1840. 

8. Portada continguda en l’edició de 1840.

9. Edició de les poesies serioses de 1872. 
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L’escolanet del Rector de Vallfogona, 
ultra ser el més directe col·laborador 
de Vicent Garcia en les funcions li-
túrgiques, ha estat considerat popu-
larment com un exemple de llestesa 
i intel·ligència. Associat estretament 
a la llegenda del rector, de tots dos se 
n’explicaven facècies i contalles que 
han llegat un sentit d’humor carac-
terístic a moltes generacions del nos-
tre país, fi ns a confi gurar un aspecte 
tradicional de la nostra identitat. 

L’escolanet La tradició popular explica que el destí va fer que el 
Rector de Vallfogona, de camí cap a Tàrrega a cavall d’un 
ruquet, es trobés a un eixerit noiet al qual li preguntà:

D’on vens?
On vas? 
Com te dius?
I amb qui t’estàs?

I tot seguit, aquest respongué: 

Vinc de Tàrrega,
 vaig a Verdú,
 em dic Pere,  
i no m’estic amb ningú

Sorprès el rector per l’espontània i rimada resposta, l’adoptà, 
l’ensenyà a ajudar missa i aviat es convertí en el sagristà 
i mestre de cerimònies de la parròquia de Santa Maria de 
Vallfogona, fi ns que el 1614, va morir a l’edat de 12 anys. 

1. Il·lustracions de T. Padró (1876).

2. Tot el poble de Vallfogona va sentir la mort de 
l’escolanet, en especial el seu rector, el poeta Garcia, 
que li féu l’honor d’enterrar-lo dins de la mateixa 
església, tot dedicant-li un epitafi , acreditat com 
una de les seves poesies més emblemàtiques que es 
reprodueix a la dreta (Es troba sota la pica de l’aigua 
beneïda, a l’esquerra de la Capella de Santa Bàrbara).

2

1

Memòria
En l’àmbit cultural, el reconeixement del rector de Vallfogona 
s’ha fet palès en diferents aniversaris, tant per commemorar 
el seu naixement com la seva mort. Popularment, s’ha con-
vertit en el personatge més característic de l’humor clerical 
català. Home seriós, pietós i a la vegada faceciós i anecdòtic, 
ha esdevingut en un personatge mític del poble català.

2

1. Projecte de biblioteca monumental dedicada al rector (1879) 
realitzat pel 256è aniversari de la seva mort, obra de Josep Domènech 
i Estapà i Alfred López Alcrudo, deixebles de Domènech i Montaner.

2. Dibuixos originals de l’arquitecte Antoni Gaudí que il·lustren quatre 
carrosses al·legòriques (la sega, la verema, la collita, la recol·lecció de l’oli 
i l’efígie de Garcia amb dos estendards) per a la processó laica que es 
realitzà amb motiu del 256è aniversari de la seva mort.

3. Escultura del rector de Vallfogona que ambientava el parc del 
Balneari fi ns a la seva destrucció el 1936, d’autor desconegut.

4. Relleu de bronze de l’escultor olotí J. Claret, realitzat el 1923 
amb motiu del 300è aniversari del naixement de Garcia, 
que esdevingué monument de la vila el 1951.

5. Bust del rector, obra  de Bernat Verderol, que corona la balustrada 
de l’Ajuntament de Tarragona,–antiga Diputació–, des de l’any 1865.
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1. Portal de la capella de Santa Bàrbara, abans de 1936.

2-4. Columnes del portal monumental de la capella 
santuari de Santa Bàrbara on apareixen els escuts 
d’armes de la Comanda de Vallfogona de Riucorb, del 
Comanador Fra. Nicolau de Cotoner i de Vicent Garcia.

Llegat artístic
El Rector de Vallfogona deixà mostres evidents de les seves 
inquietuds estètiques, com ho proven els encàrrecs que va fer 
als millors artistes del barroc català per fer objectes litúrgics, 
i a mestres d’obres i escultors (com Agustí Pujol II, entre 
d’altres) per construir l’obra pòstuma de la capella de santa 
Bàrbara, la qual instaurà com a patrona del terme de Vallfogona.

Mestres d’obres i artistes que participaren en la construcció de la capella 
de Santa Bàrbara, en els retaules interiors i en la portada monumental

1607-10?

1614-16?

1614-17?

1614-17?

1620

1623

1637

1639

1684

5. Calze d’argent del s. XVII de 
l’època rector de Vallfogona de 
l’orfebre F. Montagni i J. Casas.

6. Carta manuscrita de Vicent 
Garcia als paers de Cervera 
amb motiu del robatori de 
la Vera Creu d’aquella ciutat, 
demanant a Santa Bàrbara 
la seva intercessió a favor 
del seu retrobament.

7. Reconstrucció virtual del 
retaule major de Santa Bàrbara, 
amb Santa Llúcia i Sant Isidre.

Descripció dels medallons policromats 
del portal de la capella de Sta. Bàrbara

Entre les columnes hi havia quatre medallons 
de fusta policromada de l’escultor Agustí 
Pujol II, considerat el més important de 
l’època a Catalunya. Els fi lacteris il·lustraven 
escenes de la vida terrenal de Santa Bàrbara: 

a| VIRGINEO CANDORI  (per la puresa 
virginal): Probablement feia referència  
al rebuig dels nombrosos pretendents que 
tenia la Santa, motiu pel qual fou tancada 
en una torre que manà construir el seu 
pare Diòscor de Nicomedia per poder fruir 
exclusivament de la seva bellesa.

b| CRUENTO AGONI (pel cruent martiri): 
Fa referència a la preparació mitjançant el 
baptisme per superar el cruent martiri i es 
veia sant Valentí, confessor de la santa, en 
el moment que li espargeix l’aigua beneïda.

c| NATURAE SUPERATAE (pel domini de 
les inclinacions humanes): Probablement 
feia referència a algun dels episodis 
aterridors de la tortura de la Santa, com 
assots, esquinçament de les carns, 
mutilació dels pits, humiliació, etc.

d| MORTI DEVICTAE (per la superació de la 
mort): Correspon al moment en què Diòscor 
amb una espasa degolla la seva pròpia fi lla, 
i el furor diví en forma de llamp el fulmina.

Portal de la capella 
de Santa Bàrbara 
(abans de 1936)
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Fàbrica de la capella, d’Antoni Codris i Joan Raich, mestres d’obres.

Fàbrica de la capella de Bartomeu Monreal de Vallfogona, mestre d’obres. 

Columnes grotesques i fi lacteris de la portada monumental de pedra, 
atribuïda a l’escultor Agustí Pujol I.

Filacteris i probablement columnes grotesques, làpida commemorativa 
de la benedicció de la capella i epitafi  de la sepultura de l’escolà, de 
Joan Casanoves, lapicida d’Igualada.

Retaule i relleus de l’interior, de Miquel Rubiol, escultor de Cervera.

Quatre medalles de fusta realitzades per Agustí Pujol II,  de les quals dues 
consten en el testament de Vicent Garcia.

Policromia del retaule de l’altar de la capella de santa Bàrbara de Jacint Rovira, 
pintor de Vilafranca del Penedès.

Fris, cornisa, arquitrau i frontispici de la portada de Joan i Antoni Boxena, 
mestres de cases francesos.

Arcada interior de pedra, teulada a quatre vessants, cimbori i canal de pedra amb 
gàrgoles a ambdós costats, dels germans Bofarull, mestres de cases de Vallfogona.
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AMBIT 6




