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Una mirada retrospectiva  
de Sant Francesc de Valls
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Amb el suport:

Organitza Col·labora



Patrimoni 
recuperat
–

A La Història de la villa de Valls, desde su fundación hasta nuestros días 
editada el 1881, diu Francesc Puigjaner a la pàgina 143:

(...) hemos de añadir aquí que dos años después, el 1581*, hallamos que fue 
construída también la Iglesia de San Francisco y convento contiguo de frailes 
mínimos. Iglesia y convento de cuasi tanta importancia y grandiosidad como 
la del Carmen de la misma villa. Dicho edificio de san Francisco se construyó 
aquel año con las limosnas de los frailes mendicantes, a orillas del torrente 
de Malarriga, cerca de los muros, prope muros, de la población, y allí vinie-
ron morando los referidos religiosos hasta su expulsión. Sentimos no dar aquí 
mayores datos acerca la fundación de dicho convento e Iglesia. Si los adquiri-
mos antes de terminar esta historia, los comunicaremos a nuestros lectores. (...)    

L’església i el convent dels frares mínims, o de Sant Francesc de Paula, és potser 
un dels edificis més desconeguts de la ciutat. De fet, el mateix Puigjaner erra 
en la data de construcció, i ja deixa intuir la manca de referències històriques.
 
Potser a nivell de ciutat, el desconeixement no és tant del convent, que a fi-
nals del segle XIX va començar una nova etapa com a escola i després com a 
hospital, essent possible encara observar el claustre històric o passejar per les 
antigues cel·les reconvertides. Una altra cosa és l’església. La manca de docu-
mentació històrica, però sobretot el seu tancament definitiu el darrer terç del 
segle XX, els desperfectes no resolts, les qüestions de propietat, i l’inexorable 
pas del temps que avança encara més ràpid en els edificis tancats, ha fet que 
l’església de Sant Francesc de Paula, austera però lluminosa, senzilla però 
amb unes voltes i murs encara decorats amb pintures del segle XVIII, hagi 
restat desconeguda per a gairebé una generació de vallenques i vallencs.

Afrontar la consolidació del sostre d’aquest edifici de gairebé tres segles és 
el primer pas, fonamental, que ha de permetre de mica en mica actuar en la 
resta del temple. Però recuperar la seva història, donar-la a conèixer i insistir 
en la necessitat d’una recerca a fons, és el segon que ha de precedir tot un 
seguit d’accions per a posar-lo en valor i dotar-lo d’una nova vida. 

Valls, octubre-novembre 2021

*Els frares arribarien a Valls el 1582, però el convent i l’església  no s’enllestiran fins el 1595.

Exposició
Lloc: Pati de Sant Roc de l’IEV
Del 8 d’octubre al 14 de novembre
–
Obra mínima a Valls: Església de 
Sant Francesc de Paula.
Inauguració 8 d’octubre (Jornades 
Europees del Patrimoni ’21), a les  
set del vespre.

Visites guiades
Visites guiades a l’església de  
Sant Francesc de Paula: dissabte  
6 i 13 de novembre
–
Les places són molt limitades. Es 
faran 3 torns per dia (10h, 11h i 12h)
Imprescindible inscripció prèvia.

Xerrades
Lloc: Sala d’actes, a les 19.30 h
14 d’octubre
–
Característiques especials de  
l’arquitectura del s. XVIII a les  
comarques de Tarragona. El cas  
del convent de Sant Francesc. 
Conferència a càrrec de la Dra. 
Anna Isabel Serra, professora d’art 
de la Universitat Rovira i Virgili,  
especialista en arquitectura del 
segle XVIII al Camp de Tarragona. 

19 d’octubre
–
La ceràmica en la construcció.  
El cas de Sant Francesc. Estudi  
de la ceràmica de farciment de  
voltes en tres edificis emblemàtics. 
Conferència a càrrec de la histo-
riadora Ester Fabra, ponent de la 

Comissió d’Arqueologia de l’IEV, i de 
l’arquitecta Sònia Roca, regidora de 
Patrimoni de l’Ajuntament de Valls. 

21 d’octubre
–
El procés de desamortització al Camp. 
Conferència a càrrec del Dr. Salva-
dor J. Rovira, professor emèrit de la 
Universitat Rovira i Virgili, especi-
alista en nobiliària i heràldica i en 
els processos de desamortització.

27 d’octubre
– 
El devenir de l’Església de Sant  
Francesc. Notes per la seva història. 
Conferència a càrrec de Jordi París, 
historiador i director del Museu 
de Valls.

3 de novembre
– 
La restauració de l’església de  
Sant Francesc i la reconfiguració  
del seu entorn. 
Xerrada a càrrec de representants 
de l’equip d’arquitectes responsa-
bles de la rehabilitació, i de mem-
bres del Centre de Recerca Urbana 
del Camp, grup vinculat a Escola 
d’Arquitectura de Reus – URV.
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