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SANT SERNI DE

VALL-LLEBREROLA

(Artesa de Segre)





Herència dels cavallers del 

Temple?



Vall-llebrerola fou, durant l’Edat Mitjana, un annex de la 
quadra de Vall-llebrera

Al 1086 Montmagastre cedeix Vall-llebrerola en alou a 
Guillem de Bonfill i a la seva esposa Sidònia.

Des la reforma de Ferran el Catòlic, amb l’eliminació del 
comtat d’Urgell, Vall-llebrerola depengué, fins el 1835, dels 
següents senyorius: Comte de Llar, Monès i Despujol.

Al del segle XIX es constitueix el municipi d’Anya del que
Vall-llebrerola en formava part. Al 1966, a l’annexionar-se 
Anya a Artesa de Segre, Vall-llebrerola passa a augmentar 
la llista de la més d’una vintena de nuclis que configuren 
l’actual terme municipal artesenc.



EL POBLE





























ADVOCACIÓ





L’origen de Sant Serni o Sadurní no queda clar. Alguns el 
situen a l’Àfrica i fins hi tot hi ha qui precisa que era natural 
de Patras, a Grècia.

Sant Serni arribà l’any 250 a Tolosa de Llenguadoc on és 
proclamat Bisbe.

En aquells temps el culte pagà dominava la ciutat.

L’any 257, comminat a sacrificar un brau per oferir-lo als déus 
ell s’hi negà. En represàlia, els pagans ofesos el lligaren a la 
bèstia que l’arrossegà fins la mort xafant-li el cap.

El seu nom s’escampà arreu per la via del camí de Sant Jaume.









L’ESGLÉSIA





SÍNTESI HISTÒRICA

1086 La primera notícia del lloc i l’església de Sant Serni.

1106 Pleit del prior i els canonges de Montmagastre amb 
Berenguer Bernat de Vall-llebrera per l’apropiament de 
l’església.

1179 L’església de Vall-llebrerola és confirmada a 
l’arxiprestat d’Àger en butlla del papa Alexandre III.

1873 Encara trobem contemplada l’església a l’arxiprestat 
d’Àger.



ESQUEMA ARQUITECTÒNIC

* Església d’una sola nau.

* Suportada per dos arcs formers a banda i banda.

* Tancada amb un absis semicircular precedit d’un 
arc presbiterial.

* Absis amb arquacions llombardes.













































PRESÈNCIA
DOCUMENTADA



Dins  l’actual 
territori 
d’Artesa de 
Segre tenim 
documentats 
diversos 
personatges i 
llocs 
relacionats amb 
el Temple a 
Vernet, Sero i 
Tudela de Segre,



Als cavallers del 
Temple els veiem al 
castell de Vernet on, 
segons Miret i Sans, el 
juliol del 1175 Ramon 
de Vernet féu donació
de la torre de Vernet 
a L’Orde.





A Tudela, l’agost del 
1180, Berenguer de 
Tudela fa donació de la 
meitat dels seus drets 
damunt Forés a l’Orde 
del Temple. 

També a Tudela, l’any 
1177, Bernat Seró va voler 
ser enterrat en una casa 
del Temple i per això 
llegava els seus cavalls 
i les seves armes de fusta 
i de ferro a l’Orde





També a Seró, Ponç de
Seró, de la mateixa 
manera que ho faria 
Bernat de Seró,  
disposà al 1176 de ser 
enterrat, al morir, en 
una casa del Temple i 
per això llegava els 
seus cavalls i les 
seves armes de fusta i 
de ferro al Temple





A més dels
Templers, dins les 
fronteres de 
l’actual municipi 
d’Artesa de Segre 
s’ha documentat 
presència dels 
Cavallers 
Hospitalers al 
Grealó, 
Colldelrat, Sant 
Marc i Sant Joan 
del Batlliu, la 
Vedrenya i a Tudela



Lladonosa 
relaciona
l’orígen de 
l’escut de 
Tudela amb 
la presència 
dels 
Cavallers
Sanjoanistes
en aquesta 
població.































INDRETS 
“TEL·LÚRICS”

























































SIMBOLISMES







































* Posseir la satisfacció espiritual
* Viure sense malícia
* Plorar els pecats
* Humiliar-se al ser ultratjats
* Estimar la justícia
* Ser misericordiosos
* Ser sincers i nets de cor
* Patir amb paciència les persecucions

LES 8 BEATITUDS DELS 
CAVALLERS DEL TEMPLE











NOMBRE DE FINESTRES A 
LES ESGLÉSIES 
ROMÀNIQUES DE LA 
NOGUERA

1 finestra
2 finestres
3 finestres
4 finestres 
5 finestres
6 finestres
7 finestres
8 finestres
9 finestres

13
17
12
15

6
1
1
3
1



















Catedral de 
St. Sernin a 

Toulouse



Catedral de 
St. Sernin a 

Toulouse

Catedral de 
Santiago de 
Compostela
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