
El convent del Carme de Valls (Alt Camp)

IMMA TEIXELL NAVARRO, FRANCESC MURILLO GALIMANY

Els treballs arqueològics portats a terme al convent del Carme de Valls durant el
primer semestre de l’any 2006 vingueren condicionats per l’execució de “L’obra de
Rehabilitació del Convent del Carme pel CEIP l’Enxaneta de Valls (Alt Camp)”, en el
marc d’un conveni entre el municipi de Valls i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. S’ha de tenir en compte que els treballs d’urgència s’inicia-
ren posteriorment a l’inici de l’obra civil, una altra vegada amb caràcter d’urgència i
entenent que la intervenció sobre l’edifici necessitava una entesa entre la direcció facul-
tativa i els resultats extrets de la intervenció arqueològica, per tal de no malmetre les
evidències antigues i poder-les integrar o donar-los un tractament específic condicionat
a l’ús de centre educatiu, tal com exigeix la seva condició d’element del patrimoni his-
toricoarqueològic de la ciutat de Valls, on des de l’any 1987 es compta com a bé cultu-
ral d’interès local (Catàleg del Pla General de Valls de 1987. Numeració E.78.)

Les tasques arqueològiques consistiren bàsicament en el repicatge de les estructu-
res que conformen l’actual immoble per tal de poder aproximar-se i entendre l’evolu-
ció arquitectònica de l’edifici. En primer lloc es procedí al repicat d’una franja de 0,80
metres en les estructures ostensibles a correspondre a fases constructives o de reforma
anteriors al segle XX. Posteriorment, allà on es documentà qualsevol senyal d’obertura
o altra evidència constructiva i/o decorativa, es resseguí per tal de poder interpretar-ne
la funció individual i col·lectiva dins de l’entramat constructiu. Igualment, s’intentà d’a-
torgar una cronologia a cadascun d’aquests elements. 

També es van fer rases en el claustre actual, i es va poder evidenciar l’existència en
una cota elevada de l’ús de l’espai com a cementiri. Paral·lelament s’obriren sondejos
a l’exterior de l’edifici, en la part posterior, i es va poder deslliurar l’àrea perquè va
resultar estèril, arqueològicament parlant. 

Per últim es procedí a fer els seguiments necessaris davant les execucions d’obra
que així ho requerien i que van fer operaris de l’empresa constructora.

Una vegada executat el treball arqueològic, es troba en procés d’elaboració la res-
titució arquitectònica a partir de la lectura vertical de totes les estructures que confor-
men l’actual convent del Carme. 



EL CONJUNT CONVENTUAL ENTRE ELS SEGLES XIV I XVI

El convent del Carme se situa al centre urbà de Valls, a la plaça del mateix nom,
plaça del Carme, just al davant d’un dels portals de la muralla que donaven accés a la
ciutat: el portal del Carme. L’edifici conventual correspon al convent més antic que es
conserva en la ciutat, ja que fou fundat l’any 1321, i mostra en la seva evolució arqui-
tectònica l’estil gòtic corresponent als orígens de l’edifici en un interval cronològic
situat entre el segle XIV i el XV, així com diferents elements d’estil barroc derivats de les
reformes portades a terme entre els segles XVII i XVIII. A més s’han de tenir en compte
les intervencions fetes pels jesuïtes i els escolapis en les últimes dècades del segle XIX,
compreses dins d’un estil eclèctic.1

La història conventual s’inicià el 18 de febrer de 1321, quan es fundà el convent de
Nostra Senyora del Carme, representant el sisè de Catalunya.2 Les noves instal·lacions
s’ubicaren a extramurs de la vila de Valls en uns terrenys cedits per la Universitat de
Valls, situats al sud-oest del nucli urbà, els quals afrontaven amb la sèquia amb i els
horts de Francesc Fuster.3 Les primeres tasques constructives van correspondre a l’e-
recció d’una capella sota l’advocació de la Verge del Carme, així com la resta de
dependències del convent.4 Des dels primers moments l’orde carmelita va tenir el favor
dels ciutadans, especialment de les famílies benestants. El cas més flagrant fou el de la
reina Elionor de Xipre, l’estada de la qual durant 12 anys a Valls a finals del segle XIV,
afavorí econòmicament la comunitat carmelita.5

Aquesta puixança econòmica afavorí el creixement constructiu del convent, i es
van fer importants treballs en el conjunt conventual, com per exemple l’ampliació de la
capella inicial, convertint-la en una nova església la qual s’erigí durant les últimes dèca-
des del segle XIV amb el suport econòmic de la Universitat.6

El conjunt conventual gòtic, de planta més o menys quadrada, s’estructurava al vol-
tant d’un claustre central d’un sol pis, situació que s’ha perpetuat en el claustre actual
corresponent al construït durant les reformes del segle XVIII (Fig. 1). S’ha pogut reconèi-
xer que els murs corresponents a aquesta fase gòtica resten configurats per fonamenta-
cions i bases fins a dos metres de pedra lligada amb morter de calç, sobre les quals es
refan trams de tàpia de terra arrebossada amb morter de calç. Els elements constructius
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de pedra, com ara carreus, mènsules i dovelles entre altres, han estat utilitzats en els
angles de l’edifici, en el claustre, en els arcs que conformen portes i finestres, així com
en contraforts i reforços estructurals per a voltes.

Al nord d’aquest claustre s’hi trobava la façana principal la qual confrontava amb l’ac-
tual plaça del Carme. Les dependències identificades en aquest braç septentrional corres-
ponen a la sala capitular i a la porteria o entrada al convent que es devia situar en l’angle
nord-est, la qual resta identificada per un gran arc de mig punt que devia definir un accés
dignificat al conjunt conventual. Aquest arc s’ha conservat parcialment, ja que la cons-
trucció del claustre del segle XVIII, que necessità un rebaix de l’antiga cota de circulació
d’uns 0,50 metres, féu desaparèixer la part superior de l’estructura d’accés. D’aquesta
manera s’ha pogut interpretar que l’antic claustre superava en alçada el claustre actual, fet
que explica l’aparició de les inhumacions claustrals a gairebé la cota actual del claustre,
inhumacions que s’ha documentat que estan afectades per les reformes del segle XVIII. 

A tocar de la porteria, concretament al seu costat occidental, s’hi disposà la sala
capitular, configurada per una porta monumental formada per tres arcs apuntats i dues
columnes, conjunt conservat en el mur del claustre de l’ala frontal del convent. Se’n
poden resseguir tres obertures: una de central que seria l’entrada a la sala comunal i
dues finestres laterals que devien il·luminar l’estança. La construcció de la volta de
creueria del segle XVIII va retallar i amagar part de l’estructura que, evidentment, sobre-
passava el sostre projectat en el segle XVIII. La construcció d’aquesta façana es féu amb
una tècnica acurada d’arcuacions. 
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Figura 1. Distribució de la planta baixa (segles XIV-XVI).



En l’interior de la sala capitular s’ha comprovat que les dimensions recuperades en
planta no corresponen a l’original sala capitular, podent hipotetitzar que la façana actual
del convent que es troba a la plaça del Carme es troba molt més enretirada que la pri-
mitiva a favor de la pròpia plaça que va guanyar superfície. Per altra banda, també s’han
exhumat inhumacions en fossa així com deposicions múltiples dins la planta de la sala
capitular, les quals podrien correspondre a enterraments de priors de la comunitat car-
melitana, però l’alt grau de mala conservació no permet una atribució fiable.

A l’est del claustre s’alçava l’església gòtica, que fou substituïda pel temple erigit
durant el segle XVII. Encara que no es pot assegurar, l’església gòtica probablement
seguia l’esquema d’església habitual en l’arquitectura dels ordes mendicants durant l’è-
poca medieval: una única nau de cinc trams, capelles laterals i absis.7

Al sud del claustre s’hi ubicaven el refetor, així com la cuina, cellers i altres
dependències. S’ha pogut documentar en l’àrea intermèdia l’antic menjador conventual
definit per una gran sala amb quatre pilastres gòtiques per costat, les quals s’adossaven
al mur posterior del claustre en el seu tancament septentrional, mentre que pel sud altres
quatre pilastres, reforçades amb contraforts, sostenien una coberta en volta de canó. 

L’accés al refetor es podia fer per la porta central documentada entre el claustre i el
refetor. També s’hi podia accedir per l’oest, on s’ha documentat la seva reutilització
durant la reforma del segle XVIII. Aquest últim accés al menjador monacal presenta dues
fases: una primera amb els límits rectangulars i decoració amb escaiola amb un rivet
interior amb decoració de perles, i una segona amb arc de mig punt que ha estat tallat
pel seu eix vertical. 

La comunicació entre l’ala meridional del claustre i les dependències ja descrites
ubicades al sud, es feia mitjançant arcs de mig punt, dels quals se’n conserven dos a
tocar dels angles claustrals. D’aquesta manera en l’angle sud-oest s’ha localitzat un dis-
tribuïdor que permetia l’accés al mateix refetor, al claustre, a la cuina, a les escales per
accedir al pis superior, o bé, al passadís distribuïdor de la planta baixa situat rere l’ala
oest del claustre, comunicació també configurada per un altre arc de mig punt.

A la galeria occidental del claustre s’hi localitzen els accessos a les cel·les i a altres
dependències dels monjos. Aquí s’han recuperat algunes de les finestres que permetien
l’entrada de llum al passadís distribuïdor. Aquestes resten definides per cinc obertures,
de les quals quatre es troben conservades totalment. Totes foren documentades tapia-
des, accions fetes durant la reforma que patí el convent durant el segle XVII. Una vega-
da localitzades, es procedí a buidar-les i a recuperar-ne la forma i les decoracions pri-
mitives. La seva secció presenta obertures de doble botzina amb la part interna dismi-
nuïda de mida, i moltes presenten les evidències d’haver estar completades amb reixes.

S’han pogut documentar les pintures originals de les finestres definides per un fons
negre sobre els quals es pintaren simples estels blancs de traç ràpid i formes ben varia-
des, així com altres representacions pictòriques posteriors en colors vermells i negres.
També, i evidentment posteriors a les pintures originals, s’han definit moltes incisions
fetes sobre el morter lliscat i pintat: lletres gòtiques, representacions de cavallers i don-
zelles, escuts, etc. Cal emmarcar cronològicament en els segles XV i XVI grosso modo la
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majoria de pintures localitzades en les finestres d’il·luminació del claustre així com en
l’avantsala del refetor. En aquesta última l’arc d’accés del claustre, es troba envoltada
en tres dels seus costats per pintures que disposen dues figures amb aureola a banda i
banda dels muntants de la porta, que aguanten una filactèria amb caràcters escrits que
es devia disposar per la part superior, per damunt de la llinda (Fig. 2). Aquesta compo-
sició es troba damunt d’un fons fosc amb estels blancs, de la mateixa manera que les
pintures que recobreixen l’interior de les finestres del claustre, així com a les pintures
localitzades en la nau occidental de l’edifici, bàsicament en la planta baixa i en una de
les finestres de les cel·les del primer pis. 
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Figura 2. Decoració pictòrica localitzada en el distribuïdor de la planta baixa.



Figura 3. Pintures localitzades en el passadís occidental del convent.

També s’han pogut recuperar part de les pintures que decoraven el passadís occi-
dental. Aquestes resten definides per cassetons, a l’estil del carreuat de doble línia, que
envolten alternativament motius florals i vegetals (Fig. 3).

En la planta baixa del cos occidental de l’edifici, totalment alterat pel que fa a la
seva planta interna, s’ha documentat en l’extrem més septentrional una finestra gòtica
amb la tècnica del carreuó, que dissenya una obertura amb secció de botzina i amb arcs
de mig punt en els seus dos alçats. 

En el pis superior es devien trobar les cel·les dels frares, a les quals s’accedia mit-
jançant un passadís situat entre aquestes i el claustre. A l’extrem d’aquesta ala occi-
dental s’ha identificat una estructura d’arcs diafragmes que indiquen l’existència d’una
gran sala que podria estar relacionada amb un espai de representació i de recepció.
Aquesta pretesa funció es devia escenificar en la planta baixa, mentre que en el primer
pis podria trobar-se la cel·la del prior. Per tant, s’ha localitzat una sala d’arcs diafrag-
mes en doble pis, de la qual conservem parcialment un dels seus arcs i que plantegem
la hipòtesi que transcorria en sentit oest - est. Les alteracions posteriors dificulten mar-
car-ne l’extensió, però fotografies antigues situen un gran arc en la zona actual de les
cuines de l’escola que podria estar connectat amb el documentat durant la nostra inter-
venció. 

Amb prudència s’apunta que la majoria de finestres localitzades en la primera
planta, en l’esmentat cos occidental —lloc on es devien trobar les cel·les dels mon-
jos—, podien pertànyer a la fase primitiva, encara que l’estructura en planta de les
cel·les ha desaparegut completament. Corresponen a finestres amb ampit alt, algunes
de les quals conserven en la seva part baixa una petita fornícula potser destinada a
espalmatòria. 
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També cal situar cronològicament en aquest ventall cronològic la construcció de la
capella/fornícula que es troba en l’angle sud-oest (Fig. 4), construïda amb llinda i mun-
tants d’escaiola ricament decorats amb motius vegetals i que presenten restes de pintu-
ra. La fornícula devia funcionar amb altres dos accessos o capelles, les quals no s’han
pogut repicar, de dimensions similars als angles amb l’església. Suposem que n’hi havia
quatre. La capella, oberta en l’extrem més meridional de l’ala oest del claustre, es trac-
ta d’una petita capelleta per situar-hi una imatge o un quadre per al culte. El fons apa-
reix totalment vertical i allisat, amb quatre forats disposats a l’extrem d’un quadrat, per
la qual cosa sembla probable la ubicació d’un quadre o retaule. En el seu interior hi apa-
reixen les bases, en forma de capitell i els arrencaments de dos nervis del que sembla
marcar una volta de creueria. La cara exterior, muntants i llinda, apareixen ricament
decorats amb motius vegetals (fulles, flors, calzes...) sobre l’aparell d’escaiola, així com
en l’emmarcament interior. Encara es conserven restes de pintura, bàsicament vermella,
que devia fer ressaltar encara més la capella en el context del claustre. El brancal o llin-
dar es troba elevat sobre la cota de circulació actual. La seva construcció ha de situar-
se cronològicament posterior a l’edifici original del segle XIV i anterior a la reforma del
XVII que paredà totalment l’obertura de la capella.

Aquesta capella és clarament un indici que el convent del Carme de Valls no es va
unir a la reforma teresiana produïda en la segona meitat del segle XVI i que va donar lloc
als carmelites descalços, continuant dins de la regla dels carmelites calçats. 

Figura 4. Capella situada en l’angle sud-oest del claustre. 
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LA REFORMA DEL SEGLE XVII COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA GUERRA DELS
SEGADORS

A mitjan segle XVII l’edifici conventual patí els efectes de la Guerra dels Segadors
(1640-1652). Durant el conflicte el convent fou saquejat en quatre ocasions, per la
qual cosa la seva estructura va quedar molt malmesa. Aquesta situació motivà que
entre els anys 1655 i 1686 la comunitat portés a terme unes importants obres de repa-
ració del convent i de l’església del Carme. Aquesta reforma és fàcilment reconeixi-
ble en la fàbrica del convent ja que s’usà la tècnica constructiva de la tàpia de peu de
rei. Aquesta consisteix en la combinació de la tàpia de terra i diferents línies de rajo-
les disposades horitzontalment, que separen els trams de tàpia. Aquest sistema de
construcció, més sòlid i car que la tradicional tàpia de terra, sols s’usà a Valls durant
el segle XVII.

Es pot reconstruir que l’ala dreta del convent fou pràcticament refeta a partir dels
primers metres del mur exterior, aixecats amb pedra lligada amb morter, mentre que la
tàpia de terra usada en la resta del mur fins al seu coronament fou enderrocada i edifi-
cada de nou amb el nou tipus de tàpia. En els murs interiors es doblà l’obra. A més, les
obres ampliaren aquesta ala, que va créixer allargant-se més enllà del mur de tancament
de l’ala posterior del convent, i creà un sortint rectangular en la cantonada dreta d’a-
questa última ala. 

La reforma continuà mantenint la distribució interior de planta baixa i pis superior
(l’alçada de l’edifici en aquell moment ens la marca el límit en alçada de la tàpia de peu
de rei, el qual correspon al sostre del primer pis actual). Les obertures fetes en aquest
cos del convent consistiren en finestres de factura senzilla distribuïdes en tota la llarga-
da de la planta baixa i del primer pis. 
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Figura 5. Documentació escrita del segle XVII localitzada en els forats de tapiera.



Serà en aquest moment constructiu que resta definida clarament la cel·la del prior.
En l’extrem més al sud d’aquest cos i també en la primera planta, se situa la cel·la del
prior. L’excepcionalitat d’elements com una petita fornícula/armari així com la trobada
de diferents documents en els forats de tapiera (Fig. 5), confirmen que aquest espai va
ser usat pel cap de la comunitat. 

Durant aquesta activitat de reforma s’obren nous accessos a diferents punts com ara
en el passadís occidental de la planta baixa. També se situen en aquest interval cro-
nològic les accions de tapiat tant de les finestres primitives del claustre com de la cape-
lleta d’escaiola, entre altres elements. 

Sense poder-ho asseverar, durant aquesta fase de reforma sembla que es cons-
trueix la fornícula que presideix l’antic menjador conventual. En el límit meridional
del refetor s’ha documentat aquesta fornícula decorada amb la representació a carbó
d’una figura emmarcada per decoració vegetal. Sembla que la intenció de la decora-
ció era ocupar tot l’espai, almenys tot el perímetre, tal com ho indica la sanefa d’i-
mitació de cimaci lèsbic. La senzillesa de la decoració sembla indicar que no fou fina-
litzada. 

També pertany a aquest moment la construcció d’un edifici de planta quadrada i
coberta a quatre vessants, que es troba avui en dia en el que van ser terres del convent,
a menys de cent metres de l’edifici conventual. L’esmentada construcció formà part de
l’antic convent, encara que es desconeix la funció concreta a què estava destinada.
Probablement estaríem davant d’un magatzem. Aquest edifici fou erigit amb el mateix
sistema de construcció usat en el segle XVII en la reforma del convent.

LES REFORMES DEL SEGLE XVIII FINS AL SEGLE XX

El segle XVIII es caracteritzà per una puixança econòmica que féu possible que mol-
tes poblacions reconstruïssin les seves esglésies i ermites. El convent del Carme de
Valls no en fou una excepció, ja que és en aquest moment que s’erigeix l’església actual,
d’estil barroc, les obres de la qual s’inicien a mitjan segle i s’acaben el 1777. El nou
temple es troba format per una nau de sis trams amb cor als peus, capelles laterals i
creuer. La nau, espaiosa, i els braços del creuer són coberts amb volta de canó amb llu-
netes, mentre que el creuer ho està per una cúpula amb petxines. La façana de l’esglé-
sia és simètrica, centrada per la porta d’entrada, flanquejada per pilastres, arquitravada
i amb una fornícula al seu damunt on es troba la imatge de la Verge del Carme. En els
laterals de la façana hi ha dues finestres, en la part superior central, una rosassa, i per
damunt d’aquesta, una petita obertura. Les finestres i la rosassa presenten una decora-
ció esgrafiada. El coronament és sinuós. Paral·lelament a la construcció de la nova
església, fou erigit el campanar en el costat de l’Epístola, entre el temple i el convent.
El campanar presenta dues fases constructives:8 una primera correspon a la base qua-
drada, i una segona a la part superior, molt més estilitzada, de planta octogonal corona-
da per una cúpula amb rajoles vidriades.

EL CONVENT DEL CARME DE VALLS 283

8. Arxiu del COAC de Tarragona. Fitxes del Servei Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, Valls
IC.2, núm. 161.57.



Les reformes en el convent fetes en el segle XVIII no es limitaren a l’església, sinó
que planejaren la construcció de l’actual claustre, el qual substituí el gòtic, i d’un segon
pis a l’ala dreta del convent (fàcilment apreciable pel fet que es tracta d’un afegit amb
murs de maçoneria, aixecat damunt del coronament dels murs erigits amb tàpia de peu
de rei). És en aquest moment quan es rebaixa el nivell de la cota de circulació anterior
mantinguda des d’època medieval. 

El claustre, barroc, és de dues plantes: la primera, oberta, formada per dos arcs de
mig punt (sis en cadascuna de les ales del claustre) sobre pilars amb impostes, mentre
que la segona, tancada, consisteix en un passadís amb algunes finestres obertes al pati
del claustre (posteriorment algunes seran transformades en balcons). La galeria supe-
rior del claustre a l’ala oest presenta una façana amb onze arcuacions, algunes de les
quals tapiades i reutilitzades com a armaris de l’escola o d’altres amb una reducció de
la seva llum en la funció de finestra. Es disposen en tota la llargària de l’ala del claus-
tre, uns 22,80 metres, i presenten una amplada màxima, és a dir en l’ampit de 0,50
metres d’alçada, de 0,40 metres. Les arcuacions resten emmarcades per pilastres en els
seus muntants. La seva llum és d’1,65 metres amb un eix vertical de 2,90 metres. Les
pilastres de fust rectangular de gairebé 0,50 metres d’amplada són construïdes amb
rajola de la mateixa manera que la base i el capitell (taló invers amb bossell sobre filet,
i filet intermedi), i tots els elements es presenten encalcinats. A un metre per damunt de
la part superior del capitell hi ha una cornisa motllurada9 de 16,70 metres de llargària
des de l’angle sud-oest del claustre que marca la línia d’arrencament del sostre pla d’en-
canyissat, ja desaparegut, però que no abraça tota la llargària de l’estança original. 

Per la seva banda el refetor és reduït en les seves dimensions, sobretot d’alçària i
d’amplada; s’obren noves finestres, portes i es construeixen noves cel·les, i també es
defineixen nous accessos per a aquestes. 

Pel que fa a les cel·les en el cos occidental de l’edifici en la primera planta, s’han
documentat les traces de les cel·les dels monjos en els murs perimetrals. S’ha pogut
constatar que cada cel·la restava conformada per un vestíbul o entrada al qual s’accedia
per una porta oberta al passadís, que estava coberta per una volta paral·lela a l’esmen-
tat passadís, i per altra banda, es complementava amb l’habitació pròpiament dita o lloc
de descans, que es definia per una planta rectangular coberta per una volta longitudinal
al passadís. Cada cel·la disposava d’una finestra amb ampit alt, i s’han pogut localitzar
pintures i incisions fetes en els brancals d’algunes de les finestres.

També coneixem l’aspecte que presentava la façana del conjunt conventual després
de la reforma del segle XVIII, gràcies al fet que se’n conserva una còpia d’un dibuix fet
en la dècada dels anys quaranta del segle XIX, en uns anys que, com veurem a conti-
nuació, el convent encara no havia sofert transformacions que deformessin l’aspecte
que tenia a finals del segle XVIII. A més, en el cas de la façana de les dependències con-
ventuals, és molt possible que el dibuix ens mostri com era en el segle XVII o potser
abans. En el cas de l’església i el campanar, el dibuix quasi no mostra diferències amb
l’edifici que podem observar avui dia. En canvi, la façana del convent presenta impor-
tants diferències respecte l’actual, que és fruit d’una important reforma datada el 1868.
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9. Part superior plana amb filet recte seguit per bossell i motllura tòrica per acabar amb bossell seguit
de filet.



Així l’antiga façana era més baixa que l’actual (en la imatge, el segon pis de l’ala dreta
del convent sobresurt clarament per damunt d’aquesta), ja que estava formada solament
per la planta baixa i un pis. Tenia dues portes rectangulars, la principal situada molt a
prop del campanar i la segona a l’altre extrem de la façana, i un elevat nombre de fines-
tres de diverses mesures (concentrades sobretot en el pis superior). Una de les finestres,
situada damunt de la porta secundària, presentava una gelosia treballada de ferro. Pel
que fa a la coberta, sembla que era de doble vessant.10

L’any 1809, en el context de la Guerra d’Independència, el convent fou novament
saquejat, aquesta vegada per les tropes franceses, que usaren el convent com a quarter
durant dos mesos.11 D’aquesta ocupació temporal en resten pintures en el passadís de
l’ala occidental del cos conventual. 

Una vegada finalitzat l’esmentat conflicte bèl·lic, la vida de la comunitat carmeli-
tana tornà a la normalitat fins a l’any 1821 en què, en virtut d’un decret de les Corts la
comunitat, a l’igual que les de franciscans i caputxins vallencs, fou exclaustrada, i les
rendes del convent passaren a mans del govern.12 Aquella fou la primera vegada que els
carmelites hagueren d’abandonar el convent com a conseqüència d’un decret d’ex-
claustració. Poc després la comunitat tornava al convent, però l’any 1835, la desamor-
tització de Mendizàbal afectà el conjunt de convents masculins vallencs, i les seves
comunitats foren exclaustrades definitivament. Els carmelites no en foren una excepció
i el dia 27 de juliol abandonaren definitivament l’edifici que havia estat el seu convent
durant més de cinc-cents anys.

Els tres convents masculins vallencs (del Carme, Sant Francesc i Caputxins) pas-
saren a ser propietat de l’Estat, i aquest cedí el seu ús al municipi sempre que fossin des-
tinats a la beneficència o a escoles públiques. L’Ajuntament no els desaprofità, i els
assignà ràpidament una utilitat, que en el cas del convent del Carme fou la instal·lació
l’any 1836 d’un hospital militar, que va estar en servei durant la resta d’anys de la pri-
mera Guerra Carlista (1833-1840). Uns anys més tard, el 1847, l’Hospital Civil de
Valls, que des del 1835 va estar ubicat en l’antic convent dels Caputxins, fou traslladat
al convent del Carme, on es va mantenir fins al 1868.13 Cal dir que l’aspecte i l’estruc-
tura de l’edifici no va patir transformacions importants durant la seva etapa d’hospital.
Les úniques obres que es portaren a terme durant aquests anys foren les habituals de
manteniment i algunes adaptacions mínimes necessàries per al seu nou ús. Pel que fa a
l’església, l’any 1878 fou convertida en parròquia.

El 1868 l’antic convent es destinà a col·legi de segona ensenyança, i fou arren-
dat als pares jesuïtes, que començaren una important reforma de l’edifici, la qual
quedà inacabada en esclatar la revolució d’octubre de 1869 i ser expulsats els reli-
giosos. Les obres fetes en aquest curt període de temps se centraren sobretot en la
part frontal i consistiren en la conversió dels cellers en aules, la construcció d’una
sala de grans dimensions que ocupa la major part del primer pis d’aquella ala de l’e-
difici (l’actual sala d’actes del col·legi Enxaneta), l’ampliació de l’alçada d’aquesta
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10. AMV. Fons Moragas. “Llibre de notes de F. Miracle”.
11. AHCV. Fons Mercadé. Secció Mercadé. Sèrie Convent i Parròquia del Carme. Caixa 21. Llibre d’ò-

bits 1761-1827.
12. AMV. Fons Moragas. “Llibre de notes de F. Miracle”.
13. Puigjaner, F. Història de la Villa de Valls, p. 316, 317 i 437.



ala mitjançant l’afegit d’unes golfes damunt de la sala i la construcció d’una escala
noble de dos ramals, que comuniqués la planta baixa i l’esmentada sala.14 La refor-
ma de l’interior de la part frontal de l’edifici comportà la transformació de la façana
fins a atorgar-li l’aspecte que presenta avui en dia: una façana de composició simè-
trica, d’estil eclèctic, que en la planta baixa presenta dues portes de dos arcs (un
exterior quasi de mig punt i un d’interior rebaixat) emmarcades per pilastres (una de
les obertures es troba actualment tapiada, mentre que l’altra porta, la d’accés a l’e-
difici, està desplaçada fins al lateral dret de la façana i coincideix per la seva situa-
ció amb l’antiga porta secundària del convent) i diverses finestres; el primer pis pre-
senta balcons (alguns de paredats), decorats amb motllures i balustrades de ceràmi-
ca, i finalment la teulada està decorada amb balustrada. La separació entre les plan-
tes està marcada per impostes.15

Les esmentades obres van estar sense cloure fins als primers anys de la dècada dels
noranta del segle XIX, moment en què s’instal·là el col·legi dirigit pels pares escolapis.
Aquests finalitzaren parcialment les obres començades pels jesuïtes, que havien execu-
tat la meitat de l’escala noble, tal com es pot comprovar avui en dia. El col·legi dels
escolapis va estar ubicat en l’antic convent del Carme fins a l’any 1905. A partir d’a-
questa data i fins a l’actualitat, l’antic edifici ha hostatjat diversos col·legis i centres
docents, entre els quals cal destacar l’Escola Elemental d’Indústria (1903-1915),
l’Escola del Treball (1924-1939), el col·legi del Pare Claret (1945-1969), l’Escola
Enxaneta (des del 1972 fins als nostres dies), entre altres, ja que durant molts anys l’e-
difici fou compartit per dos centres docents. Tots aquests hostes s’han limitat a fer obres
de manteniment de l’edifici, així com les reformes mínimes per adaptar els espais inte-
riors a les necessitats de cada centre i a l’obertura d’algunes finestres, sense fer cap
transformació important a l’edifici.

FONTS ARXIVÍSTIQUES

AHCV (Arxiu Històric Comarcal de Valls). Fons Mercadé. Secció Mercadé. Sèrie
Convent i Parròquia del Carme. Caixa 21. Llibre d’òbits 1761-1827.

AHCV (Arxiu Històric Comarcal de Valls). Fons Municipal de Valls, Llibre del
Consell, 1393-1395, ST 1.5.56.

AMV (Arxiu Municipal de Valls). Fons Moragas. “Llibre de notes de F. Miracle”.
Arxiu del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) de Tarragona, Fitxes del

Servei Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

286 I. TEIXELL, F. MURILLO

14. Puigjaner, F. Història de la Villa de Valls, p. 437-438.
15 Autors diversos.



BIBLIOGRAFIA

AUTORS DIVERSOS. “Recull històric del convent del Carme de Valls”. Kon Tiki (desem-
bre de 1991) [Valls], núm. 32.

Catàleg del Pla General de Valls de 1987.
CONEJO DA PENA, A. “Els convents carmelitans”. A: L’Art Gòtic a Catalunya.

Arquitectura I. Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos 1. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2002. 

MERCADÉ CIUTAT, A. Història del convent del Carme de Valls. Inèdit.
MORELLÓ BAGET, J. “De contributionibus fiscalibus. Els conflictes entre el municipi de

Valls i la comunitat de Preveres durant el segle XIV”. A: Anuario de Estudios
Medievales, núm. 29. Barcelona: CSIC, 1999.

MORELLÓ BAGET, J. Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus
i Valls, segles XIV i XV. Barcelona: CSIC, 2001.

PAPELL I TARDIU, J. “Les actes municipals de la vila de Valls de 1394”. A: Historia et
Documenta, núm. 3, AHCV, Valls, 1996.

PUIGJANER, F. Historia de la Villa de Valls. Valls: IEV, 1881, 2a ed. 1981.
RIBAS, E. “Llibre del Carme de Valls”. A: La Crónica de Valls, núm. 1577, 21 de setem-

bre de 1935. 

EL CONVENT DEL CARME DE VALLS 287


