
Moltes vegades no cal anar massa lluny per 
trobar autèntics tresors que donen valor a la 
cultura i al patrimoni. Un exemple el tenim a 
Vilabella, en un petit poble de l’Alt Camp, on 
hi ha un “senyor museu”: la Pinacoteca, amb 
unes obres d’art extraordinàries. Les sales 
contenen un centenar llarg de pintures de 
temàtica religiosa de les escoles catalana, 
espanyola, italiana i flamenca dels segles XVI 
aXIX. La Pinacoteca porta el nom del rector 
del poble que la va impulsar, Mossèn Romà 
Comamala, un home carismàtic que dedicà 
tota la seva vida a la religió, la literatura i l’art. I 
per això avui dia trobem a Vilabella un museu 
peculiar d’art religiós. 

Us recomano que visiteu l’espai; en sortireu 
amb un grapat de sensacions i vivències. I no 
cal dir que us rebran amb els braços oberts!

pinacoteca
DE VILABELLA

Mare de Déu amb l’Infant. Segle XVII. Anònim.

En primer terme: imatge de Sant Jaume d’un misteri processional de l’Oració a l’Hort de les Oliveres. Vers 1940-1950. Claudi Rius Garrich (1892-?)

Eva Salvat · Periodista
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Els orígens de la Pinacoteca van lligats a Mossèn Romà 
Comamala i Valls. Durant els seus trenta-sis anys de rec-
tor a l’Església de Sant Pere de Vilabella, Comamala va 
deixar un gran llegat al poble en forma de Museu. Jo 

l’anomeno “petita galeria toscana”; més endavant comprendreu per 
què. Es caracteritza per ser una de les poques col·leccions obertes al 
públic i dedicada exclusivament a l’art religiós que existeixen a Ca-
talunya. Actualment exposa unes cent peces de les dues-centes que 
conformen la col·lecció. Hi ha pintures, gravats i escultures dels se-
gles XVI al XIX,  amb especial atenció a l’art renaixentista i barroc.

Per tal de conèixer en profunditat detalls i curiositats de la Pinaco-
teca, quedo amb el Josep Rovira, la Clara Armengol, el Josep M. 
Pastrana i el Jaume Aguadé, membres de la Fundació Mossèn Romà 
Comamala. Ells em transporten al passat per acabar parlant del pre-
sent i del futur del museu. La intensitat amb què em parlen de tot 
plegat és un reflex de la seva implicació i dedicació a la Fundació. 
El Josep Rovira és el president de la Pinacoteca i bona part de la 
seva vida està lligada a aquest espai. Rovira  va ser un gran amic de 
Comamala, i el recorda amb nostàlgia i estima: “Aquest octubre 
compliria 100 anys. Era un home culte, humil, sensible, amb molt 
de caràcter i amb una gran passió per l’art”.

Comamala va iniciar la col·lecció, de manera tímida, a finals dels 
anys setanta. Els quadres els adquiria, majoritàriament, en antiqua-
ris de Barcelona, amb els diners heretats de la seva mare i els seus 
estalvis. A Rovira li brillen els ulls i somriu quan em diu “Imaginat 

Àmbits Vida de Jesús i Els seguidors de Jesús: Els sants, a la planta baixa de la Pinacoteca.

com era mossèn Romà que, quan comprava quadres, moltes vega-
des els amagava perquè la seva serventa, la Josefina, no els veiés. La 
Josefina es queixava sovint que no tenien diners ni per menjar, però 
mossèn Romà estava obsessionat a adquirir pintures i fer gran la 
col·lecció”. Sovint es lamentava de veure com grans mostres d’art 
religiós se n’anaven cap a Itàlia, on hi havia més demanda d’aquest 
tipus d’obres. I per què aquesta devoció del rector per l’art? Doncs 
perquè Comamala veia en la pintura religiosa una oportunitat per 
explicar la catequesi i narrar, així, la vida de Jesús, de la Mare de 
Déu i dels sants.

Inicialment la Pinacoteca estava ubicada al segon pis de la grandiosa 
rectoria. Amb el temps, l’espai va quedar petit i es va buscar un nou 
emplaçament, que va acabar sent l’antic Convent de les Germanes 
Dominiques, de finals del segle XIX, propietat de l’Arquebisbat de 
Tarragona i cedit a l’Ajuntament de Vilabella. Rovira, tot pensatiu, 
em desvetlla el major desig de Comamala: “El mossèn estava molt 
il·lusionat per inaugurar la Pinacoteca; volia fer-ho el desembre del 
2000, per Nadal, però no va ser possible ja que va morir l’agost 
d’aquell any”. L’edifici es va adequar i finalment va veure la llum el 
2006.

Ben aviat el Museu va passar a ser gestionat per una nova generació 
de joves del poble que volien seguir conservant i difonent el seu 
fons amb l’objectiu de protegir el patrimoni cultural i artístic de la 
població i  mantenir viva l’obra i el record de Comamala. La Clara 
Armengol fa anys que col·labora amb la Fundació i ara passarà a 

tenir un paper més actiu dins la institució ja que s’ha proposat revi-
talitzar i promocionar el museu. Em comenta, il·lusionada, que els 
agradaria poder fer alguna activitat aquest estiu i que en un futur 
proper volen crear una pàgina web, organitzar xerrades, tallers, con-
certs musicals i  visites familiars.

Un recorregut per la  Pinacoteca
L’edifici de la Pinacoteca és majestuós, com ho són les seves obres. 
La majoria de les pintures que s’exposen actualment foren creades 
per a ser mostrades en la privacitat dels espais familiars. Cal recordar 
que, en temps passats, bona part de l’alta societat gaudia a casa seva 
d’oratoris o de capelletes amb imatges de sants o marededéus  als 
quals adreçaven els seus precs. 

La visita s’inicia al primer pis, on s’explica la raó de ser de la 
col·lecció, com es va formar i qui en fou l’artífex. A continuació 
ens endinsem a la primera sala, on es mostra la funcionalitat de 
la pintura religiosa, amb una doble vessant: la pietosa, que servia 
per estimular la devoció dels fidels, i l’ornamental, que embellia 
espais públics o privats. En aquesta primera sala es posa el focus en 
la pintura culta, representada per còpies de grans mestres que les 
famílies benestants encomanaven. Així, podem contemplar còpies 
de grans pintors com Murillo, Ribera, Poussin o Jean Cousin. En 
una sala annexa, hi trobem el despatx de mossèn Romà Comamala, 
on s’intenta reproduirl’ambient familiar a través d’alguns dels seus 
mobles i dels retrats de la seva família, bona part dels quals realitzats 
pel seu oncle, el pintor Pere Nolasc Valls. També hi podem conèixer 

Santa Maria del Mar. Segona meitat del s. XIX. Claudi Lorenzale i 
Sugrañes (1816-1889)

la biografia de mossèn Romà Comamala, en què es fa referència a la 
seva tasca com a escriptor. 

Visitat el despatx, tornem enrere per dirigir-nos a la sala de la pintu-
ra religiosa popular. Aquesta sala mostra unes obres que, més enllà 
del seu valor artístic, són la viva manifestació de la pietat dels nos-
tres avantpassats. Dins d’aquest gènere cal destacar els exvots, unes 
mostres d’agraïment a Jesucrist, a la Mare de Déu o a un sant per 
algun benefici rebut, i les pintures sobre vidre, com el Sant Miquel 
Arcàngel venç el dimoni, del segle XVII, la Mare de Déu de la Llet i el 
Sant Francesc de Paula. Annex a aquesta sala, hi trobem l’oratori, un 
petit espai on es reuneixen diverses peces de la seva família. Es tracta 
d’un oratori familiar, d’estil modernista, acompanyat d’una pintura 
de Sant Josep amb l’Infant de l’artista Joan Llimona. 

E
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Visitat el pis superior, 
tornem a la planta baixa, 
on destaquen tres àm-
bits: Maria, Jesucrist i 
els Sants. La sala dedica-
da a Maria mostra grans 
obres com Maria amb 
l’infant Jesús i Sant Joa-
net, una còpia del segle 
XVII d’Andrea Sarto i 
diverses advocacions ma-
rianes. A la sala dedicada 
a la vida de Jesucrist, la 
més extensa del museu, 
es mostra  el Tríptic de la 
Sagrada família, obra de 
Lluís Masriera; el Díptic 
de l’Ascenció, atribuït a 
Felipe Pablo de San Leo-
cadio, i taules del segle 
XVI que fan referència 
al Camí del Calvari. Fi-
nalment trobem la sala 
dedicada als Sants, on 
cal destacar Santa Cate-
rina d’Alexandria, atribuïda a José Gutiérrez de la Vega, o Sant Benet 
de Núrsia, atribuït a fra Juan Andrés Rizi.

L’historiador Jordi París Fortuny és director del museu des de l’any 
2003. París considera que la Pinacoteca de Vilabella és tot un re-
ferent a l’Alt Camp i un complement de la Ruta del Cister. “Més 

que una pinacoteca de gran valor, és una 
col·lecció singular, única a les nostres comar-
ques, amb peces excel·lents”. París també re-
corda Comamala: 

“Va ser capaç d’unir a la perfecció les seves 
dues passions: la vida religiosa i l’art, i en va 
deixar constància amb aquesta col·lecció de 
pintura religiosa elaborada des del vessant de 
l’art”.

L’Alt Camp, envoltada de vinyes, ametllers i 
oliveres,  és una comarca que desprèn un en-
cant particular. S’hi respira calma i s’hi veuen 
postes de sol de tots colors. Justament per 
aquesta bellesa ha estat qualificada per molts 
poetes com “la Toscana catalana”. La Pina-
coteca de Vilabella encaixa a la perfecció en 
aquesta impressionant comarca que tenim: és  
acollidora i especial(res a veure amb la fredor 
que solen transmetre els museus). Potser per 
això la Pinacoteca em transporta a la regió de 
la Toscana, plena de ciutats bellíssimes, petits 
pobles pintorescos i paisatges bucòlics i amb 
un immens patrimoni cultural.

Romà Comamala i Valls, des del 
record
Romà Comamala va arribar a Vilabella i va 
transformar la vida cultural i religiosa del po-
ble amb la seva manera de fer, ser i pensar. 
Comamala va néixer l’any 1921 al si d’una 
família burgesa barcelonina. El seu pare, Ar-
seni Comamala, era un dentista prestigiós, i 
la seva mare, Montserrat Valls, filla de Josep 
M. Valls i Vicens, copropietari de la Banca 
Fills de Magí Valls. Va cursar estudis a l’Escola 
de Belles Arts de Barcelona i va ser professor 
d’art. En els primers anys de la postguerra va 
treballar com a escenògraf i es va relacionar 
amb els cercles literaris de Barcelona.

Un bon dia va decidir abandonar la drama-
túrgia i entrar al Monestir de Poblet. Tres 
anys després, deixà el Monestir per ingres-
sar al Seminari Arxidiocesà de Tarragona. 
El 1952 fou ordenat sacerdot i la primera 
parròquia on exercí de rector va ser la de 
l’Argilaga, on va conèixer la seva serventa 
Josefina, que el va acompanyar, de manera 

discreta, tota la vida. Al cap d’un any fou destinat a Santes Creus, 
on va tenir l’oportunitat, durant nou anys, de col·laborar en la res-
tauració del Monestir. El seu destí final va ser Vilabella, el 1964, 
on va exercir de rector durant trenta-sis anys, fins que morí com a 
conseqüència d’una llarga malaltia el 9 d’agost del 2000, a l’Abadia, 
on ell havia desitjat.

Comamala va dur a terme una intensa tasca cultural en aquest po-
ble de l’Alt Camp d’uns 800 habitants. De bon començament va 
impulsar la creació d’un grup d’escoltisme i va crear i inaugurar el 
Casal Parroquial, el 1967, que va concebre com un centre cultural 
i recreatiu que ajudés amb les seves activitats a estrènyer els llaços 
d’amistat entre tots el vilabellencs i vilabellenques. Amb l’empenta 
de mossèn Romà van anar naixent altres institucions: l’Esbart Dan-
saire de Vilabella, la revista local Joc Vell i Voltes i la Coral de Vila-
bella. També fundà i dissenyà el Teatre de l’Hort de l’Abadia perquè 
acollí les actuacions de l’Esbart i de música i cançó catalanes durant 
les nits d’estiu. Comamala també va bastir el Museu del Camp amb 
estris que la mecanització de l’agricultura havia bandejat. 

Sens dubte, l’aportació més considerable de Comamala és la Pina-
coteca, que porta el seu nom i a la qual va transferir tots els seus 
quadres de pintura religiosa amb la finalitat que romanguessin al 
poble i tothom els conegués i valorés. És per això que Mossèn Romà 
va crear, l’any 1992, l’associació Amics del Museu de Vilabella, 
paral·lelament amb la Fundació Mossèn Romà Comamala, que 
dotà, gràcies als seus estatuts, de la capacitat organitzativa i dina-
mitzadora de la vida cultural del poble. 

Com a sacerdot va posar en pràctica les disposicions litúrgiques 
del Concili Vaticà II. La missa en català el va entusiasmar des del 

primer moment, i els vilabellencs i vilabellenques li ho van agrair. 
No és estrany, doncs, que per la quantitat de projectes i fundacions 
que va posar en marxa a Vilabella el nomenessin Fill Adoptiu del 
Poble l’any 1990.

Per tal de conservar el seu llegat, Mn. Romà va crear una fundació 
privada que porta el seu nom i, paral·lelament a la Fundació, també 
va posar en marxa l’Associació d’Amics del Museu, amb la finalitat 
que el poble de Vilabella valorés i participés en les tasques pròpies 
del Museu.  Actualment els membres de l’Associació han passat a 
formar part de la Fundació. 

Comamala: amant de les lletres, passió per Catalunya
Comamala era un home de lletres; gaudia escrivint i estimava la 
cultura i les tradicions del nostre país. Així ho mostra la seva extensa 
producció literària,  repartida entre poesia, teatre i assaig històric. Va 
arribar a publicar més de noranta obres. Home de gran sensibilitat i 
espiritualitat, poesia el recull poètic Poemes d’Adam (1967) reflecteix 
un temperament místic i una atracció per la tragèdia hel·lenística. 
Això no obstant, la seva obra més extensa és la producció teatral, ba-
sada en temes de la mitologia clàssica. Com a gran divulgador de la 
història dels Països Catalans també va publicar Iniciació a Catalun-
ya, el 1975, i El Pi de les Tres Branques, l’any 1977, ambdues obres 
editades per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Escriptori de mossèn Comamala.

Tríptic de la Sagrada Família amb àngels. Vers 1920. Lluís Masriera i Rosés (1892-1958)

Romà Comamala i Valls (Barcelona, 1921 - Vilabella, 2000)
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Recordant Mossèn Romà
Soc vilabellenca i vaig conèixer Mossèn Romà Comamala. En 
tinc un bon record, sobretot de l’època que vaig fer d’escolana. 
Comamala sempre volia que les cerimònies sortissin perfectes. 
Un  grup d’escolans l’ajudàvem perquè així fos. Tots els diumen-
ges, abans i durant la celebració de l’eucaristia, seguíem el mateix 
ritual: ens posàvem les sotanes, preparàvem l’altar, enceníem els 
ciris, passàvem la bacina, tocàvem les campanes (llavors ho fèiem 
manualment estirant les cordes), cantàvem el parenostre ...
Comamala era molt amic dels meus avis, el Francisco i la Mer-
cè. El recordo moltes tardes a casa, xerrant i passant les hores al 
voltant de la taula del  menjador.  Per Nadal tenia el costum de 
visitar totes les famílies del poble, fossin creients o no. Era una 
persona propera i es preocupava pel benestar dels veïns i veïnes, 
i sempre estava disposat a donar un cop de mà. És curiós, però, 
que un home amb tant de talent no se sabés ni fer una truita... 
Suposo que d’alguna cosa havia de pecar!

Museu Etnològic del Camp: un estil de vida amb els 
oficis del passat agrícola
Es va crear a iniciativa de la parròquia i Mn. Romà Comamala i 
Valls, que va començar recollint totes les eines que s’havien uti-
litzat per fer els  treballs agrícoles que la mecanització del camp 
havia arraconat. Es va instal·lar als baixos de l’abadia i s’inaugurà 
l’any 1971. S’hi exposaven carruatges, eines de pagès, estris 
domèstics i mobiliari relacionat amb la pagesia i l’agricultura. 
Des dels seus inicis i fins a l’actualitat són molts els veïns i veïnes 
que han fet créixer el Museu i hi han aportat tot tipus d’eines i es-
tris que tenien als magatzems o les golfes de casa. Sense anar més 
lluny, el meu pare, el Josep de ca l’Hereuet, va lliurar al Museu 
una premsa antiga de vi que està exposada al pati de l’entrada del 
convent. Altres cases del poble van fer donacions, com cal Figue-
rola, que va cedir una pica, i els de cal Bolaño, que van donar un 
vestit de núvia del segle XVIII. Podria seguir posant molts exem-
ples més, fins arribar a esmentar tots els elements del Museu, i és 
que, com ja us he dit, està format per estris i objectes cedits per 
les famílies del poble; és per això que ens el sentim tan nostre.

Actualment l’edifici de la Pinacoteca també acull la col·lecció, 
concretament el pati del convent i el segon pis. La mostra està 
formada per nombrosos elements relacionats amb la vida del 
camp i reconstrueix les estances d’una casa de pagès, amb la cui-
na, el menjador amb una llar de foc, un banc i una taula ben pa-
rada, el dormitori i la vestimenta de l’època, i les eines i estris de 
pagès com parament de la llar, objectes de decoració,  ceràmica 
i vidre. És un gran homenatge als pagesos del territori i val a dir 
que fa molt de goig i  que té un valor enorme per l’esforç que ha 
comportat per a tot el poble. Mentre fem un recorregut amb els 
col·laboradors de la Fundació, Josep Rovira comenta que, quan 
fa visites guiades, els visitants s’interessen especialment per la tri-
lladora, una peça de fusta rectangular que arrossegava l’animal 
pel camp amb la finalitat de trillar el blat, separant el gra de la 
palla. També són d’especial interès els carruatges i les tartanes 
que les famílies acomodades usaven en altres temps com a mitjà 
de transport.

La Mare de Déu amb l’Infant, Sant Joanet i altres personatges. 
Segles XVI-XVII. Seguidor anònim de l’estil d’Andrea del Sarto 
(1486-1530)

Sala de Paleontologia
Els fòssils eren una altra de les passions de Mn. Romà. Els recollia 
als voltants del poble i són l’última incorporació que s’ha fet a l’espai 
del Convent de les Monges. La sala de paleontologia mostra el po-
tencial fossilífer de Vilabella i les poblacions de la rodalia. Els fòssils 
recuperats cal situar-los a l’època del miocè mitjà, fa uns 13 milions 
d’anys, i corroboren l’existència d’aiguamolls i esculls al voltant del 
poble. La sala mostra restes de mol·luscs, equinoderms, porífers i 
dents de tauró, cargols de closca de cigarret, ossos humans del neo-
lític procedents de la Cova Fonda o destrals de sílex, entre d’altres. 
Totes les restes i peces es troben perfectament exposades en onze 
vitrines. Al centre de la sala destaca una gran maqueta que mostra 
l’entorn de Vilabella, envoltat de platges  i petits deltes. 

Els fòssils tenen molt de valor ja que són l’empremta del passat, i a 
Vilabella en descobrireu una pila de l’època del miocè. 
No us ho perdeu!. n

Una de les quatre sales que componen el Museu Etnològic del 
Camp.

Fòssil de la sala de Paleontologia.

Sant Josep amb l’Infant. 
Vers 1920. Joan Llimona i 
Bruguera (1860-1926) amb 
un marc modernista de 
talla, amb els escuts de 
Catalunya i de Barcelona.
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