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L’origen de Vallverd és molt antic, ja que en un pergamí de 1073 se’l cita per
primera vegada: Ramon Berenguer I dóna al noble Ramon Udalguer una
quadra de terra erma -situada al terme del castell de Montclar- anomenada
Bufalla, denominació substituïda més tard pel topònim descriptiu Vallverd. En
aquest indret sabem que el donatari havia de construir un castell i fer la guerra
contra els sarraïns en favor del Comte. Des dels inicis amb la seva universitat –
nom donat a la casa de la Vila- i amb el seu ajuntament en temps posteriors, el
poble tirà endavant, amb diverses vicissituds, fins l’any 1880, moment en què
els veïns decidiren unir-se al poble veí de Montbrió de la Marca. Després del
lapse de la guerra civil, en què recuperà ajuntament propi, passà, juntament
amb Montbrió, a formar part del municipi de Sarral l’any 1972.
Malgrat ser un poble petit, Vallverd es caracteritza per un alt moviment
associatiu, amb la participació dels veïns en les diverses activitats i festes que
s’organitzen al llarg de l’any, principalment al voltant de l’Associació de Veïns
de Vallverd i a través de la seva Comissió de Festes. La Festa Major és el cap

de setmana mes proper a la diada de la Degollació de Sant Joan Baptista, el 29
d’agost.
De la seva antiguitat, a dia d’avui, queden poques restes visibles (arcades i
voltes medievals dins de les cases, per exemple), però Vallverd posseeix uns
racons encantadors que el visitant pot descobrir si no te pressa. L’espai de
lleure dels antics rentadors, amb la Font Vella o de Baix i el pont de pedra
sobre el riu Vallverd, és un dels indrets més característics d’aquesta pedania,
que ofereix al visitant la plaça de la torre del castell, les ruïnes de l’església
vella, l’església nova dedicada a Sant Joan o el cementiri, amb unes esteles
força interessants. Fora del casc urbà, a banda dels masos senyalitzats a la
ruta 8, de les Pedanies (Mas Cogul, antiga masia que conserva una capella de
gran bellesa, o Mas Arasa o Erassa, al centre de la finca rústica més gran del
terme), són de visita recomanada les fonts escampades pel terme i algunes
construccions rurals.

