2009, EL CONVENT DE SANTA MARIA DE VALL DE MARIA, Taller d’Història
de Maçanet de la Selva, 2008, 40 pàgines, text d’Antoni Cruzado i Alorda.

La infatigable tasca del Taller d’Història de Maçanet de la Selva dóna els seus fruits en
una doble actuació: la restauració de la capella de Santa Maria de Vall de Maria i la
publicació d’aquest llibret. El treball és una bona investigació sobre el convent,
possiblement el convent femení més antic de la Península. Antoni Cruzado ens explica
la situació de l’antic convent i actual capella i mas ( en el veïnat de Pibitller, prop del
límit amb Tordera i Blanes), així com l’acurada restauració de la capella efectuada pel
Taller d’Història ( teulada, reposició de terra i del terra, neteja de parets interiors,...).
Tot seguit, Cruzado ens endinsa en la història del convent benedictí, seguidor de la
reforma de Bernat de Claravall: la primera referència és de l’any 1156, una donació de
la vescomtessa de Cabrera; l’any 1158 hi ha una altra escriptura de donació magnífica
on explica les dificultats de la vida monàstica, els esforços espirituals que significa, ...
Només per aquesta transcripció ja val la pena la investigació de Cruzado. Explica que el
convent restà en segon terme d’importància quan es constituí el de Sant Feliu de Cadins
( Cabanes, Alt Empordà), tot i que les monges continuaren la seva via monàstica força
independent. Problemes en la segona meitat del segle XIV (excomunió i segrest dels
béns amb posterior restitució) fins que entre els anys 1543 i 1550 les monges marxen i
s’integren al monestir de Sant Daniel de Girona. L’any 1603 l’abadessa de Sant Daniel
es ven la propietat a uns particulars, els Jalpí. Això significarà la potenciació del mas en
detriment de l’edifici conventual, que desapareix, restant-ne només l’actual capella. La
vida en el convent i els beneficis eclesiàstics són les altres dues aportacions del treball,
que acaba amb una visió general de l’orde benedictina i de la situació político-religiosa
en el comtat de Girona i la zona ara anomenada La Selva.
Una bona investigació que m’hauria agradat fos publicada en els Quaderns de la Selva,
per aconseguir així una màxima difusió del mateix.

