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EXORDI

Aquesta tesi, més què com a resultat puntual d'un treball d'in-

vestigació, se situa com a coronament d'un procés, en el qual,

malgrat no deixar de banda els plantejaments inicials, s'han

produit canvis importants que han de veure amb la pròpia evolu

ció investigadora del tesinant.

Quan fa deu anys decidirem dur a terme un estudi-inventari del

Patrimoni artístic Alt-Medieval d'un territori històric concret

com er& el de l'antic vescomtat d'Àger i abadiat de St. Pere,

ens adonàrem ben clarament que ens mancava una formació històri

ca que no posseietn, puix ens haviem especialitzat en història

de l'art.

Per aqueix motiu, davant la dificultat que ens suposava la inter

pretació dels documents, decidírem cursar una llicenciatura d'

història medieval que ens proporcionés la base històrica sufici-

ent per abordar la investigació que preteniem. El resultat fou

aprofitós, car el que veiem en un principi com tasca limitada

a Inventariar i documentar un patrimoni, es convertí en uns ob-

jectius me-t més rics. La comprensió històrica ens permetia apr£

fundir en el procés de la naixença i formació d'ambdues noves

institueions,en el marc del feudalisme i al llarg dels segles

XI-XII, cl vescomtat i la Canònica d'Àger; ens permetia també,

mercès al mestratge del Dr. M. Riu i la col·laboració amb el

Dr. Prim Bertran, penetrar en el mon de l'arqueologia medieval,

requisit necessari per abordar el nostre estudi. Tot un nou mon,

més ric i complexe, per tant, s'ens oferia investigar.

Paral·lelament, durant els istins, empreniem les tasques de tre-

ball de camp; voliem aixafar tot el territori i inventariar tot

allò que valgués la pena i fos d'interès, isn un principi, la ta¿

ca no fou sempre protitosa; mancances de metodologia i sovint la

poca claretat en els objectius, així com dificultats tècniques

etc... se sumaven a les pròpiament físiques -vàrem començar amb
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una motxila al coll i I1equip fotogràfic, que encara no dominà

vern massa bé-, havent sovint de retornar a llocs en els quals

ja havíem sojornat. També l'obertura d'horitzós i la mateixa,

ampliació del camp d'investigació ens obligava a voltes, tor-

nar a cercar noves dades que ens havien passat per alt o no ha

viem tingut en consideració en un primer moment. Es a dir, el

propi treball de camp ens serví, juntament amb les orientacions

que rebiem del Dr. Riu, com a praxi d'aprenentatge. Si ara co-

mencéssim de nou, de ben segur que la tesi milloraria i la cla-

retat d'objectius que dóna la pròpia pràctica en aquesta mena

d'afers, ens ho faria tot mos planer.

A la vegada, durant l'hivern, ens dedicàvem a l'estudi dels

fons documentals -informació necessària per dur a terme el tre-

ball de camp- i anñvem igualment apregonant els nostres coneixe

ments teòrics sobre el tema, a nivell bibliogràfic. líem de pre-

cisar, no obstant, que si les tasques professionals no ens ha-

guessin robat molt més del temps que desitjàvem, aquesta tesi

s'hauria finalitzat molt abans. Podem assegurar que la redacció

definitiva s'ha retraçât almenys tres anys.

Els objectius dels quals s'ha partit per a ia realització i »na-

turalment, la fonamentació dels criteris adoptats, han partit

de fets històric? concrets, com hem dit, la constitució i conso-

lidació del vescomtat i abadia d'Àger. Fou una inquietut nostra

des del principi, defugir un estudi fred i positivista del pa-

trimoni. Cada cop, tal com anàvem avançant en la realització del

treball de c amo, s on t irem ra necessitat d'abordar i» estudi artíjs

tic dels àmbits que ens havíem proposat des d'Lina òptica històri

ca i arqueològica, atrtb nn intent de reconstruir el passat en les

seves pròpies dimensions, on el patrimoni arquitectònic se situ-

és com resultat del procos polític i socio-economic i, en darre-

ra instància, com fruit del procés de la institucionalització c_i_

vil i eclesiàstica 'el país.Solament a través d'aquests parame-
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tres enteníem que era abordable l'estudi.

L'enfocament del treball ha tingut en compte també la necessi-

tat de l'estudi detallat que es ta palès de les contrades en la

seva dimensió històrica, artística i. arqueològica; la necessitat

d'una micro-història sistemàtica, que serveixi de base per estu-

dis posteriors de síntesi. En aquesta línia, bàsicament, s'ha

partit dels estudis i coneixements existents sobre el període

escollit. Així, en el cas concret de la zona del Montsec, ei feu

dalisme apareix com el fonament socio-polític de la seva confi-

guració històrica i àdhuc econòmica. Diem el Montsec, per tal

com se situa com veritable eix vertebrador i cohesionador dels

àmbits propis del nostre treball, que no venen a coincidir amb

el de cap comarca en concret, ans en el de vàries; especialment

l'Alta Noguera.

Seguidament detallarem la forma com hem abordat l'estudi, l'hem

desenvolupat i, en darrera instància, l'oferim en aquest treball.

L'hem dividit en dos apartats clarament diferenciats i en tres

volums quo es venen a correspondre amb el propi procés de la in-

vestigació. Així, en el primer volum i en el segon recullim els

aspectes històrics i de síntesi sobre les característiques de

l'arquitectura religiosa i militar, mentre el tercer volum, el

més ampli, recull d'una forma sistemàtica, monogràfica i descrig

tiva, els distints municipis o llocs que s'incloien en l'àmbit

històric que analitzem. 2ra voluntat nostra reconstruir la pecu-

liar estructura de castells termenats i àrees parroquials que

contiguraven la geografia Alt Medieval. Per aquest motiu, vàrem

contemplar la necessitat de no dissociar l'estudi de l'arquitec-

tura religiosa i militar de cada lloc, ans contemplar-la global-

ment oferint, ensems, la seva descripció i aspectes històrics.

L'extensió del treball no ens ha permès, però, oferir amb una ma

jor precisió, ei que hauria estat el terme de cada castell o pa-

rròquia, que en la majoria dels casos -almenys fins que es dugué

a terme la reagiripacio de municipis- ve a coincidir amb els actu

als municipis o centres parroquials. Sí que hem recollit, però,
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el notn de les partides de cada municipi tractat o poble, per tal

com esdevenen réflexe, en certa tonna, de 1'estructura agrària

tradicional del país, que se situa com a base de la seva vida e-

conòmica i,alhora, ens iorneixen d'una preuada intormació sobre

antics jaciments desapareguts -especialment hàbitats o fortifica
c

cions-, alguns d'elt de périodes anteriors, altament interessants

des del punt de vista de l'arqueologia medieval. Hem intentat

igualment reflectir d'alguna manera el marc geogràfic o urbaní¿

tic -estructura dels vilatges-, en els quals es desenvulupa o

s'assenta dita arquitectura, sense plantejar, però, un estudi sis

temàtic i aleatori difícil de concretar per la mancança d'estu-

dis en aquest sentit, especialment arqueològics.

En el primer volum s'ni aplega tot el referent als aspectes histò

rics. En primer lloc, hem tractat del marc geogràfic amb una cer-

ta extensió, per la importància decisiva pel desenvolupament his-

tòric de la zona i també per la pròpia evolució i caracterologia

de l'arquitectura castellera; en segon lloc, hem tractat dels an-

tecedents històrics fins al s. XI, intentant delimitar la Fronte-

ra Superior islàmica, a partir de la qual es constituirien els

no--s iiuiïiinis de la zona d'Àger.

'lis dos apartats que segueixen, els hem dedicat bàsicament a l'es_

tudi de la formació i consolidació del vescomtat i abadiat d'Àger

En primer lloc, hem tractat en un capítol diferenciat la figura

d'Arnau Mir de Tost, fonamental per entendre la formació d'amb-

dues institicions, per tal com en fou cl fundador i propiciador

de la seva institucionalització. Dins del mateix apartat, hem

volgut donar també una breu referència dels vescomte5-en un altre

capítol- al llarg del s. XII, per tal cou fou el període en el

qual quedà constituït i consolidat cl vescomtat; d'una forma es-

pecial del vescomte Guerau Pone de Cabrera, el successor d'Arnau

Kir de Tost.

A continuació, en nn altre apartat, hem estudiat el procés de

la fundació i consolidació de la Canònica de St. Pere d'Àger,



tractant d'una forma especial la constitució patrimonial i dei-

xant l'estudi econòmic tot jnst plantejat, per tal com excedeix

les finalitats pròpies del treball. Ho tractem en dos capítols,

exactament, que ers corresponen, el primer, dins del s. XI, al

període de la Canònica aquisgranesa; el segonj dins del s. XII,

a la primera època de la Canònica regular o agustiniana.

En el segon volum, fem l'estudi de síntesi de l'arquitectura mi-

litar i la religiosa en dos capítols diferenciats. Es tracta, de

fet, de treballs de síntesi que parteixen del propi treball de

camp i dels estudis monogràfics del volum tercer, que esdevé ai-

xí eina auxiliar per a la seva comprensió. "In relleu especial p£

sseeix, creiem, el capítol dedicat a l'arquitectura militar, pel

que fa a aportacions, per tal com, a manca de treballs de sínte-

si, ha calgut elaborar-ne una, partint de les monografies espar-

ses existents sobre torres i castells -també de treballs anteri

ors, com els de Duran C~üameres, Almerich, Lamperez o Goday i

més recentment De Riquer i Honreal- i prenent com síntesis de ba

se les franceses, especialment els treballs de Böuard, Fournier

i Araguas, que estudia els castells de marca catalans, dins el

període comprés entre cl darrer qi.art cel s. X i la primera mei-

tat del s. XI o tercer ep art d'aqaeix segle.

Per l'elaboració del capítol, s'ha tingut en compte de forma ge-

neral, en primer lloc, el traspàs vers l'època teadal, com feno-

men }ue comportà i impulsa la naixença i configuració dels cas-

tells. Fenomen que hem analitzat paral·lelament pel territori ca

talà, partint de les síntesis del Dr. ~liu i tenint molt en comp-

te i'especial situació de la Catalunya d'aquell moment, que se

situava com frontera del mon carolingi. Tot seguit, comparant-ho
e s t1 id i em

sempre amb cl mon europeu, là configuració tormal del castell al

llarg dels segles XI-XTI ; hem estudiat de forma especial les to

rres, com l'element essencial i determinant del castell; especial

r>ent les torres rodones, que fan la seva aparició, d'una torma
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sobtada, a darrers del s. X i esdevenen peculiars fortificacions

de frontera al llarg dels tres primers quarts del s. XI.

Pel que fa a i'arquitectura religiosa, ens hero cenyit als parame

tres propis que des de Puig i Cadafalch serveixen encara per de-

finir el Primer Romànic -amb algunes matisacions-, el qual man-

tindrà en la nostra àrea fins mitjan s. XII, d'tina forma general,

les mateixes constants, advertint-se solament el canvi en la mi-

llor q* tal i tat de l'aparell, mercès a ia introducció i ús de i'e¿

coda; es ciar, en ei marc de 1'arquitectura parroquial o de se-

gon ordre. Com és evident, les innovacions caldrà cercar-les en

els edificis importants, monasterials o catedralicis. ?el que fa

als pocs exemples escultòrics o pictòrics, aqueixos eis hero tra£

tat en aqueix mateix capítol, per tal com formen part de dita ar

quitec t ira i estan en funció eminentment d'ella.

nins d'aquest mateix segon volum, hem afegit un darrer apartat

dedicat a les fonts bibliògrafiques í documentals, oferint pri-

merament un rec ili bibliogràfic ordenat aitabèticament, per au-

tors, qne aplega bona part dels llibres emprats i que, per altra

banda, consten ja en els distints apartats de notes, q^c, per

major comoditat, her, anat sit tant al tinal de cada capítol.

Tot segiit, donem compte de la documentació i del se:, lloc d'ubi-

cació actual. Fonamentalment, tiem emprat la documentació aplega-

da pel ür. Ramon Chose en ei seu Diplomatari sobre Gt. Pere d'A-

ger. Í3er una major comprensió i alhora simplificació, en relació

a les notes, hem emprat la mateixa numeració en ordre cronològic,

que fou establerta per ell, figurant en les notes amb l'abreviatu

ra TOT. doc. n5; en base al qual, hem disposat cronològicament

les referències documentals, en ui t darrer apartat, la numeració

de les quals hem acompanyat d'una o vàries lletres maiúscuies,

que indiquen la classificació establerta dels continguts de la

documentació en matèries. Classificació on matèries, en la qual
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s'ha tingut en compte i cura, sobretot, partint del propi con-

cepte d'inventari, aplegar tot al referont a patrimoni, tot des-

tacant així mateix les dades de caràcter artístic.

També hem aplegat en iin apartat diferenciat, d'aital torrea, tot

el referent a aspectes documentals sobre Arnat' Lir de Tost, que

servís de base i ionanient del capítol que li dediquem.

Finalment hem de precisar respecte a la distribució i estruc O ira

ció dels volums, q*ie els hem en imerat separadament, oterint en ca

da capítol, al final, el seu propi índex.

8/XIT/1986
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MOT DE GRÀCIES.

Així com els productes farmacèutics duen un imprès amb

instruccions perquè el ciutadà no es begui allò que ha de ser

injectat o bé es prengui 6 pastilles cada hora en comptes

d'una cada 6 hores, també serà prudent que aquesta tesi dugui

els oportuns advertiments i/o agraïments.

La fórmula del producte és senzilla, no està patentada i,

per tant, és a l'abast de tothom. Com que no volem ser pedants

us llimarem els cientifismes del producte i us en farem cinc

cèntims d'una manera planera. En realitat, el contingut de la

fórmula el conformen, bàsicament, c.na sèrie d'aportacions de

pes. La primera, la del mestratge, correspon al Dr. Alcolea

(sense ell no sabria encara remenar la cullera); la segona, pa-

triarcal i càlida, al Dr. Riu (li ragalaré als drets de pa-

tent). Altres subministraments, generosos, solidaris i potser

miraculosos, de natura més específica, foren proveïts per Ra-

mon Chesé i Ramon Petit. Quan a receptes j consells, cal reco-

nèixer la saludable eficàcia dels cafès consumits prop de Jo-

sep Lladonosa, amb l'incalculable suport d'Alfred Mangues et

alii.

Pel que fa a les tècniques de preparació del producte, tot í

que volem obviar deslleials competències, ne ens queda altre

remei que fer la pública reconeixença d'un val Ramon Eslava,

arquitecte d'aquells del temps de la Mancomunitat, consumit ja

perl'adicció al romànic excursionista, malaltia nacional que

en aquest cas comparteix molt dignament amb Jordi Bonet, una

altra víctima malhaurada.

Un dels contiguts que ja mai més ningú no podrà usar és,

dissortadament, la generositat del Sr. J. Serrate, aparella-

dor lleidetà traspassat. Un senyor.

La fórmula 1'allargaríem enciclopèdicament, si fóssim fi-

dels seguidors de la legislació vigent, pe j com que la lletra

menuda ningú la llegeix passarem per alt certes considera-

cions. Així, per exemple, avisem al lector que li serà nece-

ssària la visita a tot un seguit d'establiments especials si
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té intenció d'aplicar la recepta. Vagi, inéluctablement, a

casa dels senyors Verrié i Yarza, on rebran colmada atenció, o

també visiteu les doctores Mateu, que sempre l'indicaran a

millor; consultin sense excusa al Sr. Gavin i, per trencar en

ròdol11, també al Sr. Razquin.

D'institucions no us anomenarem cap, doncs la propaganda

prou que la paguem ben a la forcea, i no necessiten aportacions

voluntàries. Cal, això si, que n'esmentem una: Prim Bertran

i Roigé. En aquest cas, la denominacil-o d'origen és signe d'ab-

soluta qualitat (i sòlida!).

Arribats aci, us parlaré de l'aroma. Sentireu, si remeneu

v i producte, 1'inquebrantable flaire del Montsec; penseu que,

si us hi concentreu, aquest aroma té virtuts al·lucinògenes

que us faran veure llocs i gents conegudes. Entre nosaltres:

són la Francesca Espanyol, en Jordi Bolos, l'Iñaki Padilla,

en Frederic Vila i molts altres (depèn del dia i l'hora).

Per últim, part important ha estat la presentació i co-

mercialització del producte. La primera d'aquestes àrees fun-

cionals es va deixar sota la coordinació del gran Josep Caru-

lla, amb el suport logístic i estadístic d'en Pau Tutusaus,

d'Eladi LLop i d'en Marc Escolà. Quant a l'altra àrea, la de

marketing, és i serà competència plena d'en Xavier Borràs i

d'Ismael Panades (o viceversa).

El control financer de l'operació restarà en mans de totes

i cadascuna de les pedres de la Vall d'Àger, declarades nota-

rialment com a beneficiàries de l'usdefruit sobre el producte

i propietàries de la meva vida des de fa deu anys.

Francesc Fité i Llevot (q.e.p.d.)
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APARTAT PRIMER

GEOGRÀFIC I ANTECEDENTS HISTÒRICS



CAPITOL - I

EL GEOGRÀFIC

Durant els segles XI-XII la vila d'Àger esdevindrà un enclau de

cabdal importància, puix serà capital d'un ampli territori pre-

pirinenc; territori que restarà sota la jurisdicció eclesiàstica

de l'Abadia de SL. Pere d'Àger i que configurarà el vescomtat

d'Àger.

Àger, emplaçada al cor de la zona muntanyenca del Pre-pirineu

català més exterior i al bell mig d'una àrea fronterera entre

les terres ocupades pels alarbs i el comtat de Pallars, esdevindrà

capital del vescomtat per raons geogràfiques de pes i altres cir-

cumstàncies -evidentment- de tipus històric. Així, com capital ves_

comtal, se situarà en un collet i enmig d'una àmplia vall de la

vessant sud del Montsec, gaudint d'una situació de privilegi que

li permetrà accedir i tenir el control dels dos importants passos

de la Foguera Ribagorçana i de la Noguera Pallaresa, al seu pas

pel relleu més destacat del pre-pirineu català de Ponent, la se-

rra del Montsec. Sens dubte és aquesta una de les explicacions

clau per entendre Ja seva elecció per part d'Arnau Mir de Tost

com capital, enlloc de Llordà, on hi construí una de les seves

fortaleses més magnífiques.

En parlar d'Àger com capital comarcal, cal entendre amb això el

conjunt de territoris, poblacions....lligats al domini polític i

eclesiàstic d'Àger, que es troben entre les actuals contrades de

la Noguera, la Llitera, la Ribagorça i el Pallars Jus>à. Natural-

ment, cal que quedi ben entès, que aquest territori res ha de veu

re amb les contrades de la divisió territorial de Catalunya del

1933, les quals foren elaborades sota criteris exclusivament socio-

econòmics, malgrat evidencien en alguns casos el pes d'antigues

divisions històriques en alguns indrets.

Les característiques que integraven el medi físic i humà dels te-

rritoris que formaven part d'aquest vescomtat i abadiat durant

els segles XI-XII, constitueixen el marc geogràfic en el qual es

desenvoluparan esdeveniments històrics de la màxima importància,

situats al llinda del pla de la Depressió Central.



La reconstrucció del marc geogràfic, després de vuitcents anys,

deu basar-se principalment en el relleu, les muntanyes, les valls,

els cursos dels rius, que mantenen pràcticament la mateixa fesomia,

malgrat hagin sofert l'alteració de la implantació humana i de les

activitats antropiques, en bona part mantenidor de la distribució

poblacional i de la divisió agrària. Podem dir, per tant, que les

superficies de conreus i de bosc, els aprofitaments hidràulics, mal-

grat els embassaments, la fauna, l'assentament humà...ben poc han

modificat la fisiognomonia del paisatge, permetent reconstruir el

passat.

EMMARCAMENT TERRITORIAL

El territori del vescomtat i Abadiat d'Àger es troba situat geogrà

ficament, bàsicament, en el sector occidental del Pre-pirineu a

l'entorn de les anomenades serres Exteriors pre-pirinenques -llarga,

Carbonera, Montroig, Pinyana, Sant Mamet, Montclús, Cotaiols, Cucut

i la gran serralada del Kontsec, la més important i la que impreg-

nà tot el seu caràcter a la contrada-.

Constitueixen els límits aproximats d'aquest territori els termes

de les poblacions de Castillonroi, Casserres, Ivars de noguera,

Algerri, Castelló de Farfanya -fins als límits gairebé de Corbins-,

Camarasa, Cubells -inclosa part de la Conca del Sió- i »jrtesa de

Segre pel sector meridional; Montmagastre, Gavarra i Condols pel

límit oriental; Isona, Mur, Alçamora, Viacamp, Montanyana, Benava-

rri pel flanc septentrional; i Purroi, Baell¿ Camporrells pel sec-

tor occidental.

En aquesta demarcació hi ha dos límits geogràfics molt clars: al

nord el sinclina! que dóna lloc a una gran vall -Conca de Tremp-,

en contacte amb la serra del Montsec, que actua com autèntica ba-

rrera muntanyosa i frontera natural del vescomtat; al sud les se-

rres de Pinyana, Carbonera i llarga, les darreres elevacions munta

nyoses ja en contacte amb el pla. Enmig de l'espai muntanyenc, amb

serres que oscil·len entre els mil i mil-siscents metres, s'hi tro

baven poblacions importants com Vilanova de Meià, la Baronia de

St. Oîsme, les Avellanes...., alguns d'ells actualment petits nu-
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elis mig enderrocats presidits encara per vestigis del seu passat

medieval -castells, torres de guaita..-; nuclis de població que

an bona part tingueren a Àger com capital, mantenint certa vincu-

lació i comunicació amb ella.

Aquest territori en l'actualitat forma part de quatre contrades,

unides de nord a sud per la Noguera Ribagorçana: El Pallars Jussà

i la Baixa Ribagorça al nord; la Noguera i la Llitera al sud. D1

aquestes comarques, dues -el Pallars Jussà i la Noguera- formen

part de Catalunya, mentre que les restants són sota l'administra-

ció de l'áragó -dins la província d'Osca-. Bona part del vescom-

tat com a tal es trobava, d'altra banda, dins la zona muntanyosa

de la Noguera -l'Alta Noguera-, que presideix 1'encrestada cingl£

ra del Montsec d'Ares. Certament, la situació geogràfica muntanyo

sa ajudà a la concreció i delimitació del dit territori vescomtal.

RELLEU

El que més destaca del relleu de la zona és el domini de les mun-

tanyes sobre les valls i les planes meridionals, amb serres que

alcancen els 1600 os. d'altiCad.

Les aliniacions de muntanyes formades per les serres, bàsicament,

del Montsec d'Ares (1677 ms.), Cucut, Campaneta, Comills (1356 ras.)

Montclús (901 ms.), St. Mamet(1374 ms.), ?inyana(763 ms.), St. Mi-

quel, tontroig(951 ms.), Carbonera(787 ms.), Llarga, constitueixen

el marc orogràfic de les terres vescomtals. Es tracta d'un seguit

de plecs més aviat petits -excepció de la serra del Montsec-, que

s'originaren durant la fase orogència Pirenaica, al Cenosoic, els

quals presenten materials, bé del període Jurassic, bé del període

Cretaci, disposades en capes més fines vers la zona sud. Roques

dures com les calcàries, les dolomies i els gresos i altres do to-

ves com les margues, les argiles i els guixos, han de situat-se

dins aquest període del Mesosoic; altres, en canvi, menys abundo-

ses, com els conglomerats, pertanyen al període primer del Ceno-

zoic. Les roques dures vindran a constituir l'esquelet de les for_

macions rocoses, mentre les toves formaran grans masses o bé s'%



t er c al arar, entre les anteriors constituint bancs de considerable

grulKor. Els fenòmens de diapirisme i l'esvertrament d'alguns an-

ticllnalSj d'altra banda, seran els causants de l'aflorament de

les roques toves en grans masses«

El conjunt d'aquestes serres pre-pirinenques presenten una disposi^

ció en sentit 2-W, tot formant barreres muntanyoses de diferent al

cada. Una disposició estructural comuna per tot el Pre-pirineu ca-

talà, d guda al desplaçament que de nord a sud sofriren els trate-

rials durant les convulsions del plegament alpí -fase Pirenaica-,

en forma de grans llengües o masses els-mantelIs de corrigent- i

que al topar amb els dipòsits eocènics de la Depressió de l'Ebre,

es plegaren i sobreposaren a aquests tot formant encavalcaments.

Fet decisiu per a la configuració del paisatge orogràfic, amb tin

ritme en descens altitudinal de N a S, establert pels plecs de

les distintes aliniacions muntanyoses, entre les Cĵ l̂, -'M esta-

bliran les valls.

Remarquem la particular disposició E-W del muntanyam, decisiva

en la història de Catalunya, com remarca molt bé P. Vilar en la

seva introducció de la Catalunya dins. 1 'Espanya moderna , paral.le

la a l'estructura piarenenca, car s'aprofità per la disposició ̂ e

frontera que jugà Catalunya durant centuries, essent aprofitada

intensament per a. l'erecció de fortificacions nombroses, de guaita

o defensives.

Coma per gairebé totes les serres esmentades és la presencia o dis

posició de dobles vessants dissimètriques; una d'abrupta encarada

cap al̂ sxtd i l'altra de evallada més suau per la banda nord. Les

serres, per exemple, del lOontsec, del Montroig i Carbonera presen-

ten una gran cinglera al flanc sud, conseqüència de 1'encavalca-

ment, que els confereix una gran personalitat paisatgística, dis-

posades correlativament als marges septentrionals de les valls d'A

ger i Meià i la ribera d'enclau de Camarasa.

Tota aquesta franja muntanyosa d'uns vint o vint-i-cinc Ions. d'am-

plada es travessada en sentit NW-SE pels cursos fluvials de la No-

guera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa 1 el riu Segre, els prin-

cipals rius originats al Pirineu Axial, que tallen en sentit N-S



les esmentades serres pre-pirinenques, donant lloc en els aflora-

ments rocosos -calcaris- a nombrosos congostos: Mont-rebei, Fet,

Conclues, Savina, Pinyana..,a la Noguera Ribagorçana; Terradets,

el üoscoll, Ventisclera o Camarasa a la Noguera Pallaresa; i els

congostos de Camarasa i Alòs al Segre. De tots ells, seran els

ras coneguts per la seva grandiositat -per tot el Pre-pirineu cata

1¿> els de Mont-rebei1Terradets, ambdós a la serra del ïtontsec,

que tallen en parsts verticals de pés de 4OO ms« d'alçada. Durant

el període medieval foren zones de pas vers el Pirineu -sobretot

Terradets, que conserva encara bons vestigis del seu camí del s.XI-

Aquests rius, en els indrets éels congostos, partiren les unitats

muntanyoses en subunitat̂ , que han adoptat sovint topònims de ca-

ràcter local. Així, la aliniació St. lli quel-Pinyana es veu dividi-

da pel curs del Noguera Ribagorçana, constituint-se així en dues

subunitats; la serra Llarga es veu partida també pel Ribagorçana

i el Segre; la serra Carbonera i la de Mont-roig formaven part tam

bé d'una mateixa unitat que divideix el Segre; el Montsec es divi-

dit pel curs del Ribagorçana i Pallaresa, constituint-se en tres

subunitats -Montsec de Rúbies, d'Ares i de l'Estall(Ribagorça)-.

liai gra t les fragmentacions, cal considerar cadacuna de les alinia

cions com única unitat morfDéstructurai, malgrat presentar els

diferents topònims esmentats.

D'aquestes serres pre-pirinenques, laserra del Montsec mereix es-

pecial atenció. Morfològicament, constitueix l'única aliniació

ben definida de totes les esmentades -el plec anticlinal medeix

uns 39 kms. de llargària-, aixecada com robusta barrera que limi-

ta al nord amb el gran sinclinal que constitueix la Conca de Tremp;

anticlinal fallat pel seu flanc sud, presentant un enorme salt de

mil metres a1alçada que es distribueix en dos esglaons o cingles

entre els quals s'hi instal·la un replà de terrenys tous -margues-

força humanitzat des d'època medieval i àdhuc anterior.Circumstàn-

cies geogràfiques i històriques, com veurem, li conferiran un pa-

per de límit fronterer, impulsat per la seva pròpia rellevància.

En contrast amb l'acusada orografia, es troben un conjunt de valls



més aviat petites, paral·leles als eixos de les serres, tot conseir

vant l'esmentada orientació E-W. Estructuralment, es tracta de

plecs sinclinals recoberts de materials de deposició -argiles, mar

gués...- lligats sempre en el seu emplaçament a un curs d'aigua

que les travessa i que serveix d'escorrentiu de les aigües torren

ciels que s'escolen per les vessants dels anticlinals en èpoques

de pluja. El sòl, dels tipus "terra fusca" i "terra rossa", esde-

vé api_e per al conreu.

Les valls més importants són les d'Àger -lloc on es troba la capĵ

tal del vescomtat que li dóna nom- i la de Meià -anoeenada també

Conca de Meià-, a les qoals hota pot afegir entre altres, la de la

Barcedana, la Conca del Sió, la de Sant Esteve de la Sarga....

Els rius la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i el Segre

han originat també valls d'orientació N-S, que es diferencien de

les esmentades pel seu relleu força acongostat; fet que s'explica

per la duresa del roqueram que dits rius han tallat per sobreimpo-

sició o epigènia. Generalment, els sectors engorjats d'aquestes

valls no resulten aptes per a la implantació humana; en Canvi, en

els indrets riberencs, on domina la roca tova i s'eixampla el riu,

facilitant la deposició dels dipòsits al·luvials transportats

-llims, sorres...-, s'hi constitueixen fèrtils terrasses fluvials.

Per aquest motiu s'aprofitaran per instal.lar-s'hi sectors humans

i per l'agricultura. Poblacions importants com Pont de Kontanyana,

Tragó de Hoguera, Camarasa, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre....

s'integrarien en l'àmbit d'aquestes valls transversals, ubicades

a la vora dels rius.

El conjunt d'aquestes valls pre-pirinenques, sens dubte, ha tingut

gran importància geogràfica, puix seran les zones de conreu i d'ha

bitatge més importants. Enmig l'esquerp i aspre paisatge muntanyenc

la humanització del seu paisatge conreuat contrasta talment com

si es tractés d'illots o oasis. D'altra banda, l'acció humana faci

litará l'establiment de les xarxes vials de comunicació entre el

pla i la muntanya alta catalana.

Malauradament, els embassaments de Sta. Anna i Canelles -al riu



Ribagorçana-, Camarasa í Terradets -al Noguera Pallaresa- i el de

St. Llorens de Montgai -al Segre- han negat bona part de les te-
¿"N

rrasses fluvilas, d'intens aprofitament agrícola. Resordera corn més

reeixides les de Fet, la Baronia i Oroners i la de Cellers, per tal

com han suposat el despoblament de notnborosos nuclis -Oroners, Ca-

nelles, Blancafort, Fet, Finestres, Montfalcó, Casserres...- i

també de vestigis arqueològics, com les restes de l'antic monestir

de St. Miquel de Cellers etc...

D'altra banda, el predomini de la litologia calcària ha tingut

una especial importància en el modelat del relleu calcari -modelat

càrstic-. Els sistemes de recepció i emissió dels corrents d'aigua

subterrània són els causants d'aiuesta mecànica de formació de les

concavitats de tipus subterrani -coves, avenes, balmes, surgències

etc...-, com ho palesen les restem subsistents. La cova Negra(Cor-

sà), la cova Colomera(Mont-rebei), la cova Negra(Mata-solana), la

cova del Tabac, les balmes d'Oroners, d'Antona( Artesa de Segre)...

EL CLIMA

En el transcurs dels darrers segles, el clima no ha sofert modifi-

cacions substancials que fac5.n pensar en canvis climatològics d'

importància. Per aquest motiu, ens ha arribat fins avui una agri-

cJLtura de subsistència, tradicional, basada en el cultiu dels

cereals, la vinya i l'olivera, que és força semblant a la que es

prècticaria en època medieval.

El conjunt d'aquestes serres i valls gaudeixen d'un clima tipus

mediterrà, amb força influències continentals, sec, fred a l'hi-

vern i calent a l'estiu, amb gran amplitud tèrmica i pluges esca-

sses, que alcancen la màxima pluviometria a la primavera.

La situació geogràfica de l'indret, entre les planes continentals

del Segre i les muntanyes pirinenques, fa que se situi com zona

de transició climàtica entre la Catalunya seca i l'humida. Així,

tal com ens anem endinsant al Pre-pirineu es constata on incre-

ment de la pluviometria -Lleida 352 ran.; Llorens de Montgai 544

mm. ; Terradets 770 mm. ; Gavet de la Conca 711 mm. ; la Pobla de

Segur 715 mm.- i una disminució de les temperatures màximes esti-
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vals. Podem dir que Terradets marca -la serra del Montsec- marca

la desaparició del sector sec.

Indubtablement» la serra del Montsec juga un paper climàtic pri-

mordial, amb la seva alçada per sobre dels mil metres actua de ba

rrera natural a la penetració d'influències climàtiques medite-

rrànies, de forma que les vessants meridionals mostren unes condi-

cions climàtiques mediterrànies, mentre les septentrionals presen-

tar un clima de tendència pre-pirinenca mitigada amb pluges que

superen els 700 mm. anuals i unes temperatures també modificades.

La vegetació climàtica d'ambdues vessants clarament reflecteix

les diferenciacions climàtiques que s'operen.

Les característiques climàtiques exposades es veuran condicionades

per un seguit de factors i elements a tenir en compte. Destaquem:

-La llunyania del mar, que determina el grau de continentall-

tat.

-L'altitud, que determina una aajor abundor de la humitat re-

lativa; motiu pel qual s'incrementa les possibilitats de plu-

ja.

Les boires d'inversió tèrmica per radiació -típiques de les

valls- es relacionen amb l'altitud. De fet es formen en les

depressions o fons de les valls, on les vessants són més se-

ques i calentes i que el propi fons de formació.

-L'orientació dels vessants condiciona l'exposició al sol. Es

un factor important a tenir en compte, per tal com les implan

tacions humanes més importants s'estableixen generalment en

els sectors assolellats.

-La latitud, que ens indica la radiació solar rebuda.

Altres elerants a destacar, podrien ésser:

-La temperatura. Hom pot establir una clara diferen ciació

tèrmica entre les zones de muntanya i les valls; les primeres

amb temperatures més baixes a causa de la seva disminució en

augmentar l'altitud -les temperatures mínimes als vols del

gener i les màximes als vols del juliol o agost.

-Les precipitacions. Normalment són d'aigua i escasses. La màxi.



ma pluviometria es dóna entorn a Terradets i la vall de la

Barcedana, puix el Ifontsec actua con veritable barrera obsta-

culitzadora del pas dels vents humids; per aquest motiu la hu

Bitad que porta el vent del nord, en topar amb la serra del

Montsec, descarrega l'aigua en ella i sobrepassa la carena ja

en forma d'aire sec -efecte Foehn a petita escala-. Els mesos

de major pluviometria són els de maig i abril i els més secs

juliol i agost.

-Els vents. Són d'importància secundària com a condicionants del

clima. Els mesos de vents més forts són els de febrer i març.

A més de la tramuntana, cal destacar el vent d'Aragó -ponentí-

i el vent de Llevant.

-Les boires. D'inversió tèrmica, que cobreixen les fondalades i

depressions durant part de l'hivern -sobretot desembre i gener-

que han augmentat considerablement en densitat des de la cons-

trucció dels embassaments. Efecte molt palés a la Vall d'Àger,

d'elevació notòria -una mitja de 600 metres-, on antigament

eren escassos els dies emboirats.

HIDROGRAFIA

Certament, la xarxa hidrogràfica tindrà una gran importància, jun-

tament amb l'orografia, com condicionant històric i en relació a

la distribució dels assentaments humans. Sobretot jugarà un paper

fonamental per l'establiment de les vies de comunicació, que s'en

cardinaran no solament en base als ports de muntanya, sinó també

de les riberes i engorjats dels rius. Rius pirinencs que travessen

les serres pre-pirinenquec, com hem vist, en ràpida i estratègica

devallada pels congostos de difícil accés i f^cil control. Passos
(5

al cosfat dels quals s'hi bastiran lements de vigilància i fortifjl

cació en aquell teuips que la zona actuà de frontera natural.

Tres són els grans rius que travessen el territori objecte del

nostre estudi. La Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i el

Segre; els dos primers afluents del darrer. Tots tres, paral·lela

ment, seguiran des del Pirineu la direcció N-S a través de les

serres prc»pirinenques, dividint el territori en tres conques hi-
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-drogràfiques, que rep cadascuna el propi nom del riu. Es

ttmcturació en conques que determinarà delimitacions cerritorials

històriques palesadaraent reflectides en la documentació.

La Conca de la Noguera Ribagorçana s'exten a l'W i sud del terri-

tori, serpentejant el curs del riu per entremig d'un seguit de

congostos -el més destacat el de Mont-rebei-, tot mantenint la djl

receló N-S fins l'aiguabarreig amb el Segre. Un nombre elevat de

barrancs i torrenteres, a banda i banda del riu, li aporten llurs

aigües, bàacament de caràcter torrencial. Per la marge dreta hi

desemboca el riu Cuart i els barrancs de les Ortigues, Fet i del

molí del Pubill, entre altres; per la marge esquerra el barranc

gros, el barranc de la Maçana i el torrent d'Algerri, d'escàs cab

dal, com més destacats»

La Conca del Nog uera Pallaresa ocupa la part central i septentrio

nal del territori. Com hem dit, el curs del riu segueix també la

direcció N-S, entallant-se per entre dutes roques calcàries, que

configuren grans congostos com els de Terradets i de la Ventiscle-

ra -aquest darrer just a l'aiguabarreig amb el Segre, al congost

de Camarasa-, Els seus afluents per la zona, són també torrente-

res d'escàs cabdal, com la del Bosc, Riufred, el torrent de la

Barcedana, el barranc de la Baronia o l'anomenat riu Àger. Zs trac

ta d'un riu més cabdalós que el Ribagorçana, que fou aprofitat

fins ben recentment pel transport de fusta des del Firineu -com el

Segre- pels famosos raiers del Pallars.

El sector est i part septentrional es ocupada per la Conca del

riu Segre, que se sol conèixer com subcomarca del Mig Segre també

en l'indret del territori que estudiem, a partir de la qual, en la

zona divisòria amb el pla, el curs del riu pren l'orientació 2-ïï

fia«? al congost de Camarasa, on s' infleatíbona per tal de recobrar

el sentit primitiu, tot seguint la línia de màxinu pendent fins al-

cançar les planures de la Depressió Central. Aquest riu rep itnpor

tants i cabdalosos afluents en aquesta zona, com són als rius dejs

crits; a més hi desguassen per la marge dreta el barranc de Medina,

el torrent de Seguers, cl riu Boix i el riu Farfanya -neix al ter

me d'Os de Balaguer als Baulons-; per la marge esquerra, el riu

Sió, que es configura en eix d'una extensa vallada.
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Dels cursos fluvials, aquests tres grans rius es caracteritzen

per les fortes variacions estacionals. Les Nogueres, al seu pas

per aquestes terres, presenten un màxim d'aigua al mes de maig

-aigües de fosa i desglaç-, amb un cabdal del doble del modular,

i un mínim al mes de septembre, degut a l'eixut estival.

Tot i que el cabdal mitjà o mòdul d'aquests rius és relativament

elevat - aspecte a la totalitat de la xarxa fluvial de Catalunya,

es fa ben palès el contrast entre les crescudes primaverals, les

pluges locals i la fosa de la neu a la capçalera dels rius, i 1'

estiatge dels mesos d'hivern; el factor pluvial mediterrà, d'al-

tra banda, motiva un màxim secundari pel mes de novembre i un mí-

nim a l'estiu.

La resta de cursos fluvials -barrancs, torrenteras, allaus, rieres,

rierols- acusen un clar contrast entre les crescudes de primavera

i 1'estiatge d'estiu -també les crescudes de la tardor-, a causa

de la pluviometria. Són cursos, sens dubte, molt irregulars.

Deixem de referir-nos als grans embassaments ja esmentats, que

han suposat fortes modiftcacions per l'estudi de la zona, car inun

den bona part de les terrassée fluvials.

Una extraordinària abundor de fonts complota aquest apartat dedi-

cat a les aigües, ^s troben disperses arreu; gairebé totes d'es-

càs cabdal i acusat estiatge. Aquestes fonts, íntimament relaciona

des amb els assentaments humans, seran emprades pel rec i aprofi-

tades per moure molins de farina les vés més cabaloses. Importent

és l'estudi de l'organització de les sones de rec en relació amb

l'assentament dels molins de farina, que suposen un admirable i

ben acurat sistema d'aprofitament d'aigües procedents de fonts,

alinentadores dols torrents. Destaquem per exemple els recs esta-

blets al voltant de la vila d'Àger, que suposen una organització

nölt primitiva clarament medieval.

Especial interès mereixen les escasses fonts d'aigua salada. En-

tre elles, destaquem la de Vilanova de la Sal o la que alimenta

el barranc Salat d'Os, que foren aproftades per produir sal o di-

rectament l'aigua per disitnts usos donèstics.
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La presència de sòls impermeables afavorí, també la constitució de

nombroses basses 1 estanys naturals, emprats també pel rec o per

abeurar el bestiar. Actep1 ent en resten pocs; a la Baixa Ribagor-

ça Estanya, per exemple.

VEGETACIÓ

La vegetació de la contrada ha sofert des d'època medieval notables

canvis; si l'hoc» no hagués transformat el paisatge vegetal, gaire-

bé tota la zona seria encara un país àrab domini de la carrasca -la

"Quercus ilex ssp. rotundifolia"-, espècie pròpia d'indrets secs

i pobres d'interior. En l'actualitat, a les zones planes queda ben

poca cosa d'aquest carrascar, puix el subsitueixen els conreus; s£

lament en resten petites mostres en zones menys aptes pel cultiu,

aïllades i força degradades, acompanyades de garrigues, brolles i

fenassars. En canvi, hi són freqüents els matollars nitròfils de

siscall -la "salsola vermiculata" per exemple-, junt a altres espè

cies de plantes.

A mesura que ens endinsem cap al Pre-pirineu, la vegetació recupera

el caràcter climàtic i el paisatge vegetal guarda m£tí similitud amb

el que seria propi de l'època medieval, si bé s'hi nota un relatiu

empobriment de les masses forestals. Aquí l'orientació de les ve-

ssants, com hem avançat, juga un paper important en l'establiment

de les comunitats i espècies vegetals.

Les solanes o vessants meridionals es cobreixen per una flora me-

diterrània; abunden els carrascars, les garriguas i les brolles

-principalment les espècies aromàtiques com el romaní, el "Rosmari

nus officinalis"-, el timó, la farigola -"thymus vulgaris"-...; co-

munitats amb les quals el paisatge recobra la seva normalitat.

L'explotació intensa des d'antic del carrascar per als usos antrò-

pics -eines de treball, carbó vegetal....- ha comportat, com dèiem,

la seva destrucció i substitució per altres comunitats transitòri-

es, donant lloc sovint als fenassars -prats on domina el fenàs de

marge; el "brachypodium phoenicoides"- combinats amb el llistó

-"brachypodium retiisum"-; degradació ben freqüent en camps de con-

reu abandonats d'escassa rendibilitat, marges de finques.....
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En les zones d'obaga hi dominarà la roureéa -el roure de fulla pe

tita? "Queráis faginea"-, que es típica de sones medi terrante s,

combinada amb altres espècies, com l'auró negre -"acer monspessu

lanum"-, el còrner -"amelanchier ovalis11-, el sanguinyol -tfcornus

sanguínea1'-, la viola -"viola willkomii"- etc...Conunitats fores-

tals que han sofert també degradacions i han donat lloc a prats de

pastura formats per roatollars de jonça -"aphyllanthes monspeliensis1

Les joncedes, de fet, foren ja destinades a pasturatge en temps me

dieval.

Les pinedes, gairebé totalment sorgides de repoblacions forestals,

en les quals abunda el pi blanc -"pinus helepensis"-, serien tam-

bé un bon exemple de la intervenció i modificació humana.

De totes les serres que aquí recullim, la serra del Montsec és la

qui presenta la màxima variació en la vegetació, degut sobretot al

fort contrast existent -climàtic- entre les dues vessants de la

serralada. La zona assolanada es cuberta per flora mediterrània;

especialment la carrasca esmentada, acompanyada per altres espèci-

cies muntanyenques, com el boix -"buxus sempervirens"-, la noguero

la -"Pistacia terebinthus"-, el lligabosc etrusc -"Lonicera etrus

ca"-, l'arç blanc -"Crataegus monogyna"- i àdhuc la moixera en els

llocs superiors als mil metres; en indrets basais, la carrasca es

pot acompanyar per espècies de llocs més secs, com el càdec -"Juni

perus oxycedrus"-, l'arçot -"PJianmus lycioides"-....

En la zona obagosa, on es recullen les morenes sobretot, de caràc

ter mediterrà com hem dit -el roure de fulla petita "Quercus fag¿

nés" i el roure inartinenc "Quercus pubescens"-, el priner tipus en

zones de basal i el segon tipus per sobre dels mil metres, la fi-

siognomonia es veu greument alterada; si l'home no hagués alterat

la seva constitució, avui serien rouredes immenses i no llocs de

recent repoblació de pineda amb una forta erosió de temps. En dita

zona hi apareixen actualment, a més de les tofudes catifes de boi-

xerola -"Ârctostaphylos uva-ursi"-, que representen el darrer es-

tadi de la degradació de la roureda, pinassa -"Plnus nigra esp.

salzmanii"-, til·lers autòctons -"tilia platyphyllos"-, moixera,

faigs, aurons -"Acer opalus"- ete...Destaquem sobretot en aquest
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sector l'especial significació de la fageda de carácter relictual,

ubicada al Montsec d'Ares -actualment darrera el Montsec de l'A

metlla amb signes de revitalitzacio-,

Podem concloure, que la singularitat florística de la serra del

Montsec la constitueix l'elevat nombre d'endemismes, molts dels

quals són localitzats en els afloraments rocosos que formen les

gran cingleres de la carenada -vegetació rupícula-.

Es interessant també la vegetació riberenca* constituïda per orne-

dés, alberedes, pollancredes i sobretot salzedes, que en altre

temps de ben segur cobririen totalment les marges dels rius.

FAUNA

Si el poblament faunlstic actual és encara molt ric i variat, es

de suposar que ho seria encara més en època medieval, tant en

quantitat com en qualitat. Fins i tot la presència d'animals, com

l'os» el llop o els cérvols, actualment extinguits, es veu confir

mada per la tradició i les referències històriques; confirmada tam

bé per la toponímia: Cova de l'os, cova de l'Onso, pas del Llop,

ermita de Cérvoles.....

La riquesa faunística vindrà determinada per diversos factors. De¿

taquem com més significatius:

a) L'heterogeneïtat del medi físic.

La gran diversitat de formes que presenta el medi físic

-cingleres, muntanyes, planes, cursos fluvials regulars

i irregulars- de bon segur ha fet que es multipliquessin

els distints tipus d'hàbitats.

La fauna que habita a les cingleres i zones muntanyoses fou

sens dubte una de les més importants; aquesta es caracterit

za per la presència dels grans rapinyaires com el voltor

-"Gyps fuivus"-, distintes classes d'àligues, el duc -"Bubo

bubo"- etc...; esdevé també zona important d'hàbitat per un

nombre Important de rèptils.

b) El caràcter de frontera natural.

Aquestes serres, en especial la del Montsec, se situen com

el límit actual per a un bon nombre d'espècies que hi con vi-
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-tien, bé muntanyenques, bé de medis esteparis i de planura.

El gruix faunístic és, de fet, el propi de la regió medite-

rrània, tot i que s'̂ i. troba un important nombre de represen

tants de l'àrea pirinenca, com el pela-roques -"Tichodroma

miraria"-, la gralla de bec groc -"Pyrrhocorax graculus"- i

sobretot el tritó pirinenc -"Euproctus asper"-,

c) La influència humana.

Des de molt antic, la presència humana ha estat palesa i ha

comportat una intensa "humanització" de tot el sector pre-

pirinenc, ampliant notòriament la diversitat d'hàbitats i

actuant d'element introductor d'heterogeneïtat.

La seva acció s1'a traduït sobretot en l'aparició de tres un

tats: el bosc, principal refugi d'animals -l'ós, el cérvol,

el llop, el porc senglar, la llebre, el gat fer, les grans

rapinyaires....- i alhora sector de caça i recol·lecció de

fruits -l'aglà principalment- i altres productes; els prats

o terres de pastura, que configuren bona part dels empriu«?

0 comunals, on es palesa la presència de rapinyaires com l'a

ligot vesper, el milà reial, els xoriguers -de varios tipus-

1 altres ocells com perdius, todons ; i les zones de

conreu, poblados d*uc2 variada ornitofauna...

Un dels grups faunístics molt característics d'avui en dia, el

constitueix el de la fauna aquàtica, formada per ocells de ribera,

ocells aquàtics i ocells nedadors, en bona part potenciada per

l'aparició dels embassaments.

Cal destacar també la minúscula fauna de coves i avenes -fauna

hiponea-, caracteritzada per un elevat nombre d'endemismes, que

es conserven encara en les cavitats càerstiques.

EL POBLAM2NT

El coneixement de la població -densitat, evolució, concentració,

distribució- és d'un extraordinari ajut per a comprendre el grau

d'humanització del territori, constituint enrems un bon indicador

del desenvolupament socio-economic de la contrada.
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No ens estendrem massa en aquest apartat, qae manca encara d'estu-

dis específics. Les primeres noticies que tenim dels pobladors

d'aquestes terres ens les faciliten les restes prehistòriques apa-

regudes en diversos jaciments i coves, situats en zones aptes i

favorables per habitar-hi. Sens dubte, les condicions físiques

del territori afavoriren l'assentament d'aquests primers pobladors,

que cercaven especialment les cavitats naturals; un tipus d'hàbi-

tat que veurà una llarga durada fins ben entrada l'època medieval.

Població primerenca, poc coneguda, que al llarg dels períodes me-

dieval i modern sofriria espectaculars iltibaixos, relacionats

amb factors polítics, socio-economic i àdhuc sanitaris -pestes,

epidèmies...-; d'altra banda, els moments de crisi -guerres, peis

tes, males collites, sequeres...- es traduiran irremissiblement

en devallades espectaculars de la població -com les del s. XV o

XVI-• Les èpoques de pau i bor.es collites, en canvi, es traduiran

en un augment de la població -per exemple el s. XI-XII-. Fluctua-

cions aquestes, que implicaran notables canvis tant del medi físic

cota de l'humà« Així, en èpoques de crisi demogràfica s'abandonaran

conreus i nuclis de població -es constata a partir de mitjan s.XIV-

En èpoques d'augme t de població, en canvi, s'artigaran noves zo-

nes de terra o es crearan nous nuclis d'P^bitat -això al segle XI;

en època moderna, en canvi, augmentarà espectacularment la població

dels actuals vilatges, sense que es repoblin els abandonats d'antic-

Es corstruiran ermitatges, Coglésies -en època moderna es renovaran

i ampliaran els anteriors- i tot un seguit d'edificis civils ru-

rals.

No ens dedicarem a estudiar detalladament les dades poblacionals

de la vall d'Àger, que són les que coneixem millor, car les troba-

reu publicades al capítol nou del nostre treball Reculls d'història

de la Vall d'Ager(Ager 1985). Es consideren dos moments importants

poblacionals per la zona, el selge XI-XII i els segles ICVIII i XIX,

que coincideixen amb la major extensió i prosperitat de l'agricul-

tura.

Ja dins del s. XX, assistirem al definitiu despoblament e la con-

trada, degut en primer lloc al creixement industrial i en segon
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lloc a la filoxera, que destruí el principal medi de subsistencia

del s. XVIII i XIX -juntament amb l'olivera-; les emigracions es

dirigiren primerament a America i ja posteriorment a les pobla-

ció s industrials de la rodalia de Barcelona. Els estudis de tot

el procés, de l'arribada del ferrocarril, la construcció de la

xarxa actual de carreteres, de la construcció dels embassaments

-en la qual hi contribuí la ma d'obra del país- etc... manca ença

ra d'estudis, puix en certa forma serviren d'elements que obriren

el país a l'exterior, fins aleshores reclòs en el seu propi medi

geogràfic. El despoblament actualment s'ha aturat, però també s'ha

envellit i el seu futur no és pas massa prometedor.

Un aspecte curiós d'estudi el contitueix la relació del poblament

amb l'altitud. Abunden les restes de nuclis de població d'origen

medieval, ubicades en cotes altes de les serres, que evidencien

la presència d'un elevat nombre d'habitants en paratges per sobre

dels vuitcents metres, construïts en part per motius de seguretat,

els quals desapareixeran en sa major part a partir de la Baixa E-

dat Mitjana i primeries de l'època moderna. Aquests poblaments po-

bres, quan el pes de dominació feudal aminora, foren abandonats

-sinó despoblats a causa de les pestes...-t{ foren abandonats)per

cercaré en les zones planes o valls unes millors condicions de vi-

da. Encara actualment, en alguns Indrets sfopera aquest procés. Un

exemple ben recent el tenim en el despoblament de Comils i an cl

un xic anterior de Montmagastre.

Ens podriera seguir allargant sobre l'evolució que ha sofert la

població i els nuclis d'hàbitat, destacant la desaparicó d'alguns

-com l'esmentat de Montmagastre, actualment conformen el nucli

algunes masies- o el creixement d'altri -per exemple Artesa de

Segre-,

Certament, manquen estudis atents que estudiin arqueològicament

els conreus medievals dels distints indrets i àdhuc les gran ban-

calades de les zones planes que constituïren els nuclis principals

de conreu d'antigues vil·les del període de dominació romana, que

certament, com yGWem, hi eren clarament establertes.
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Caldria fer tamba un estudi, almenys des del s. XI -ladocumentació

ho permet-, sobre els tipus de conreus i la seva distribució i un

càlcul aproximat dels conreus. Pel que nosaltres hem vist, les mi-

llors terres es destinaven a cereals -bàsicament el blat-, que al-

ternava amb el cultiu de la vinya i les oliveres -no tant nombro

ses com la vinya, amb la qual sovint s'alternaven-,En les zones

de vinya hi sovintejaran també els arbres fruiters, a más de les

oliveres. En les : íes de rec s'hi cultivaran a més de les horta-

lic„es, plantes tèxtils -lli, cànem-. Les lleguminoses es cultiva-

ran també en el secà. Pel que fa a la Vall d'Äger, sabem d'una

carestia gairebé crònica de blat en èpoques de crisi i cal suposar

que en èpoques normals la producció no rebassarà la pròpia del con

SIMI. El cultiu que donarà més excedents sera 'ïl de la vinya, se-

guit de l'olivera, que sabem rebé un fort impuls en època moderna»

Els tres cultius tradicionals es mantindran fins al s. XIX, que

degut a la filoxera gairebé desapareixerà el cultiu de la vinya.

En els darrers anys, com en altres sones -en part degut a les gela

des-, el cultiu de l'ametllera va desplaçant el de l'olivera; tam-

bé el cultiu tradicional del blat es veu subsitutt pel de l'ordi i

el de la trapadella, que s'alternen -el tradicional caltiu del

guaret-. També es notori l'augment de la ramaderia de llana, que

ha subsititult totalment el de la tradicional ramaderia de la ca-

bra -hi havia xtn tipus de cabra del país, menys depredadora que

tendeix actualment a la desaparició-, en funció de la qual gira

bona part dels cultius esmentats de pasturatge i àdhuc de l'ordi.

Si tema de les xarxes viàries medievals, actualment amb tendència

també a la desaparició per la manca d'ús i conservació, que podem

afirmar que han persistit fins aquest segle, les estudiem eu part

en el volum III, en un capítol apart, dins l'apartat dedicat a la

Vall d'Àger.
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CAPITOL - II

ELS ANTECEDENTS

I - El període pre-romà

Tot aquest perímetre que encardlna la serralada del Montsec, per

les seves pròpies condicions climàtiques -afavoridores de l'exis

tenda humana-, aculli en els seus declius assolellats, ja d'an-

tuvi, assentaments humans que de ben segur haurien de constituir-

se en el susbstrate a partir del qual es desenvoluparia i'activi-

tat humana i,afesomiadora, el tipus propi de vida de la contrada.

Els Intents de recerca d'aquest poblament, dins la prehistòria,

ens submergeix en el capítol més fosc de la seva història; man-

cats encara d'unes fonts suficients arqueològiques, car són esca

ssos els jaciments descuberts i estudiats -documentalment, fins

al segle XI no apareixeran fonts escrites certes-.

Històricament, els estudiosos de 1'antiguitat inclouen la zona

del Montsec -fins al cim de la carena del Montsec d'Ares- en l'àm

bit ilerget , mentre la zona del Pallars sembla que estigué ocu-

pada pels ceretans(1) -dins el període de dominació ibèricâ  això

almenys a partir del s. Ill a.Co, quan les fonts romanes comencen

a oferir-ne notícies(2)-. Amb anterioritat, almenys des del neolí

tic, hem de fer esment d'un poblament establert específicament en

coves, abrics o baumes, que amb l'afegiment d'alguns murats en pe

ara seca permetien la prc ecció pròpia 1 dels ramats. Un poblament

especialment interessant i nombrós en les riberes dels tres grans

rius -el Ribagorçana, Noguera Pallaresa i Segre-, que recorren la

contrada, dedicat en gran part a la recol·lecció i a la ramaderia

en els primers estadis de la civilització, juntament amb la caça.

El Montsec és una zona especialment rica en coves, barrancadés i

fonts disseminades, que afavoririen, com dèiem, els assentaments,

puix el seu relleu accidentat permetria alhora la protecció i gua
a ~~

rlaant; també seria un terreny especialment apte per a la rmaderia

del bestiar menut -cabres i obelles-. Seria interessant l'estudi

antropològic del que encara perviu d'aquest sistema de vida que

ha Perviscut fins als nostres dies, en part. Cal fer un estudi,a-
bans de la seva desaparició, sense tardança de les típiques cabanes
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de pator dels Montsecs -com se les anomena-, amb el corral de be¿

tlar i la vivenda sovint adossats als abrics o balmes -moltes d'e_

lles segurs habitacles d'antiga tradició, que ̂ a memòria de la

gent les recorda habitades fins gairebé aquest segle, temporal o

permanentment-, dels camins de bast o ferradura, de les carrera-

des i cabaneres -les primeres eren els caminals de bestiar que

creuaven i servien per recorre el terme amb els ramats, mentre

les cabaneres, amb, les quals es comunicaven, eren Ja els camins

també pels ramats de caràcter intercomarcal- etc... Tota una his

tòria muda, definida pels testimonis de la petjada humana al llarg

de tants anys.

Pel que fa al Neolític, interessa destacar els nombrosos exemples

de pintures esquemàtiques d'abric -del tipus llevant!-, que situen

el Montsec com un dels seus centres més septentrionals (3). La c£

va del Parco d'Alòs es considerada com un dels jaciments neolítics

més primitius de Catalunya(4). El seu estudi, juntament amb altres

demostren ja uns primers coneixements agrícoles -encara molt ruai

mentaris-, la dedicació a la ramaderia i la primera fabricació de

ceràmica manual decorada amb imprèsions digitals, de punxo o espà

tula. La cova del Tabac(Camarasé, la del Foric i Toralla(Alòs mo£

tren testimonis del què venim dient.

En època del bronze, el tipus de vida varia poc; el canvi solament

s'adverteix per la penetració d'objectes d'aquest material, com

els descuberts a la cova Colomera(al pas de Mont-Rebei), la cova

Negra (propera a l'esmentada) o la dels Murlsecs(Cellers) (5).

Entorn a l'any mil se situa l'arribada dels pobles del ferro a

Catalunya, amb una cultura Incipient encara en els primers esta-

dis, els quals es barregen amb els pobladors anteriors sense des_

plaçar-los. Primerament ens referim als celtes hallstatics o dels

camps d'urnes. En coves d'habitacle persistent, com la cova de

Joan d'Os(Tartareu) s'han descubert restes demostratives de la

seva presència, com també a la cova Colomina (Gerp), la cova Ne-

gra de Tragó o la cova de l'aigua d'Os. En dits jaciments, junta-
,ni

ment amb les eines de bronze n, apareixen de ferro; també prop
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nes, propera a l'actual ermita de St. Pere Màrtir, on hi han apa

regut també vestigis de tombes medievals -tot un Indret que mostra

vestigis d'un pervlvencia d'hàbitats-(6).

La cultura ibèrica es desenvolupà entorn als segles Vl-V a. C<>;

sorgí sobtadament al sud de la regió de l'Ebre i aviat adquirí

unes característiques pròpies(7). Durant molt de temps se l'ass£

cià a algun poble pervingut de fora de la penínsola; avui això

es rebutja totalment, considerant-se el fenomen ibèric, més com

un fet cultural, que ètnic. De fet, es tractaria de la primera

cultura típicament hispànica i mediterrània, formada en base a les

aportacions orientals d'arrel llatina(S). No ens detindrem en des_

criur.e els trets d'aquesta cultura que assoli un ple desenvolupa-

ment, fins i tot amb una escriptura pròpia 1 un sistema monetari.

Es gràcies a la moneda, precisament, que podem f̂ frea de la cul-

tura ilergeta, la qual s'expansionà, com hem avançat, fins a la

carena del Montsec(9). Tenim notícies també, encara no verifica-

des, de l'existència d'algun poblat ibèric; gairebé amb tota se-

guretat existent^ en l'indret de Cogul -això pel que fa a la Vall

d'Àger- i no descartem que la pròpia vila d'Àger sigui d'origen

Ibèric(lO). A Camarasa -Montero-, Artesa de Segre -Antona- i un

llarg etc., aquesta presència està totalment comprovada.

II - L'època de dominació romana

Hi ha suficients restes arqueològiques i de toponímia per a fona-

mentar l'existència d'una important romanització de la contrada,

especialment a la zona de la Vall d'Àger, que és la que aquí veu

rem amb més deteniment.

Actualment s'accepta gairebé unànimement, que el topònim Àger és

d'origen romà; un dels autors que més ho defensà,fou Puig i Cada-

falch(ll). Per ell, el topònim s'avé a l'existència d'una torre

defensiva o castellum d'un gran latifundi baix romà. Nosaltres hem

pensat fins i tot, si no es tractaria d'un petit municipi, semblant

als existents per Isona(l'Aeso tromana)o Guissona(leso). Pensem



23

per argumentar-ho en la famosa calçada, que unia la vila amb Llei_

da, la qual manca encara d'un bon estudi reutllitzada fins que es

feu l'actual carretera L-904, segurament del període Baix Romà

(12) i altres elements, com el famós sacòfag també tardo-romà,

així com troballes de moneda....

Al costat del topònim Àger, dins la vall, podem afegir-hi encara,

amb clara tradició romana, els de St. Llorens d'Ares -les nombro

ses troballes de ceràmica campaniana en recents prospeccions de

la zona ubicació encara ho reforcen-, Corsa, Millà, Agulló, la Re

gola i Santalinya -llogarets que descrivim en el volum III-, tots

els quals ens fan pensar en petites explotacions agrícoles o ra-

maderes.

A través de la documentació medieval, nosaltres hem detectat al-

menys la persistència de dues d'aquestes explotacions; una és la

de Vilamajor -veïnat del municipi d'Àger també-, a més de la cla-

ra referència del propi topònim, s'ens documenta tot seguit des-

prés d'ésser arrabatat del poder sarraí, :om alou -en una donació

a St. Pere d'Ager{13); també arqueològicament, malgrat certes tran¿

formacions, ofereix una divisió agrària de bancals, que s'avé més

als tipus de divisió romana, que a la que serà usual en època me-

dieval; es tracta d'una de les zones més riques del municipi, que

no arribarà mai a constituir-se en vilatge, ans es fragmentarà en

masos, en la forma que ha arribat fins als nostres dies -actualment

tendeix a concentrar-se "Lj. població que resta-. L'altre exemple

és també una de les zones més riques del municipi i la seva per-

sistència l'hem coneguda tambe a través de la documentació. En

l'acta de dotació de l'abadia d'Àger del 1048, atorgada per Arnau

Mir de Tost(14), al fer-se donació, entre altres béns, de la ca-

pella de Sta. Mi del Pla, s'hi afegí un gran alou, que ve a coin-

cidir amb el pla proper, que forma actualment la partida del Corb,

adjacent a la vila d'Àger, que per les afrontacions que es donen

clarament traeix l'existència d'un antic domini, que incloia segu-

rament Sta. Coloma -jaciment arqueològic que ha estat objecte ja

de dues excavacions arqueològiques, de clara tradició tardo-romana-
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Com Vilamajor, la zona es caracteritza per la presència de grans

camps que s'adiuen al tipus de repartiment parcel.lari romà. Tam-

bé St. Llorens d'Ares sembla haver estat una explotació romana,

segurament de caràcter ramader -l'alçada i la riquesa de pasturat

ges sembla confirmar-ho, car encara ho és avui-; podriera afegir-hi

encara la Pardina -mas que ocupa el centre d'una vallada- o el de

La Regola. El Dr. Font 1 Rius(16) proposà fa temps per a la vila

de la Regola l'existència d'una gran explotació agrària d'època

romana, que hauria inclòs tots els conreus de l'entorn de la vila

d'Àger, advertint en aquest sentit -com persistència- la persisten

eia en-cara al s. XII d'un tipus de relació entre el "dominus"

-el vescomte- i els pagerols de la contrada)semblant a la de la

Baixa Romanítat del colonatge(17). Fins i tot la dedicació,a la

seva església, de St. Julià, sembla fer referència a la presència

d'un monestir visigot; de fet es tracta sense cap mena de dubte

d'una vella dedicació.

També la toponímia orogràfica ofereix alguns exemples testimonials

de romanització, com els de Montsec, Ares, la Pertusa -en el pas

més extrem de la Vall, prop el congost de Mont-Rebel-, el portell

de Claramunt, folobor, Coll d'Agulló -documentat des del s.XI- i

fins el d'Abella Cega, que s'ens documenta ja al s. XI(18), en els

anys 1044-1046, en els límits o Afrontacíons que es donen que es

donen del castell de St. Llorens d'Ares, situant a orient de dit

castell "Abella Cega qui dicunt Clarmont" -clarament es veu el

canvi de l'antic topònim pel medieval de Claramunt-, que sembla

ser que és d'origen etrusc llatí(19).

Si és rica la toponímia com testimonial de la romanització, també

poden besllumbrar-se testimonis jurídics í político-administratius.

Sobre el primer, ja hem esmentat els vestigis d<¿ l'antic règim de

colonatge, quant al segon, el més significatiu, al nostre entendre,

són les afrontacións que ens apareixen des d'un primer moment del

terme del castell d'Àger, coincidint amb els propis límits natu-

rals de la Vall, que fan pensar si es correspondrien amb l'antiga

divisió romana de la zona, que hauria pogut constituir, com apun-

tàvem abans un petit municipi rural(20).
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Com deien, l'existència d'una peça d'importació, com és el sarcò-

fag tardo-romà, la presència d'un vial d'una csrta importància,

que unia Àger amb Lleida,i l'aparició igualment de troballes de

moneda romana (21), reforcen la nostra hipòtesi. De forma semblant

com les restes de recinte antic del castell, que Puig i Cadafaleh

considerà d'època tardo-romana, com vestigis subsistents dlun'1cas

tellum"(22). Recinte del qual es conserva una torre de flanqueig

i panys de mur suficients per estudiar l'aparell -"opus quadratum"

recubrint un"opus empleeturn" o cos de reble-, que per alguns au-

tors s'ha volgut considerar millor d'època califal, cosa que no-

saltres no compartim. De Baixa romanitat, com la resta d'elements

descrits, Puig i Cadafalch comparà el recinte amb les muralles de

la mateixa època de Barcelona, Tarragona o Empúries. Finalment ens

cal fer esment encara de la necròpoli de Sta. Coloma, que ja hem

citat, on aparegueren fragments nombrosos reaprofitats de tegulae

romana, un jaciment que se situaria com persistència, a les afores

del nucli de poblaciótdels antics cemintiris romans; no sabem si

hi hauria alguna relació amb el petit domini o vil·la que hem si-

tuat en les seves afrontacions, en tot cas la dedicació de Sta.

Coloma ens parla ja d'una vella dedicació.

III - De l'època paleocristiana a la dominació islàmica

Cap referència històrica certa coneixem d'aquest període. Segons

el Sr. LIadonosa, s'incloïa la zona, en aquesta època, dins els

límits propis del bisbat de Lleida(23). La seva hipòtesi, per afir

mar-ho, és basa en la coneguda i polèmica "Hitació" de Waroba -un

còdex apòcrif-, on es llegeix que el bisbat s'estenia de "Ilerda

teneat de Nasona usque fontem salara, de lora usque ma tarn", identi

ficant dit autor Nasona per Aeso -el limit tradicional de l'antiga

Ilergècia-; Fontem Salam per Fonc -tocant al Cinca-; Lora per Lio

rac -als límits de la Segarra-; i finalment Mata per Almatret -ja

prop de l'Ebre-; atenint-se a aquests límits, Liadonosa no dubta

en Incloure la Vall d'Àger dins el territori del bisbat de Lleida.

La cosa, però, no sembla ésser tan clara. D'haver estat així, a



l'esdevenir zona de frontera la vall d'Àger -com veurem-, se n1

hauria perdut el record, puix a partir de la seva conquesta de do-

mini sarraí al s. XI es començà a considerar territori segregat

del bisbat d'Urgell. En tot cas, en cap dels casos no queda re-

solt el problema, puix per part dels dos bisbats hi haurà intents

d'incorporar el territori "veré nullius" del seu monestir al llarg

dels períodes posteriors; els més reiterats, els del bisbat d'Ur-

gell, que mirarà d'imposar-se per tots els medis jurisdiccional-

ment sobre l'església exempta d'Àger. Del que no queda dubte és

del caràcter fronterís que adquirí la zona, a l'esdevenir terra de

ningú, el qual possibilità la creació, per part d'Arnau Mir de Tost

d'unes estructures politico-administratives i naturalment religio-

ses pròpies, en un moment que el feudalisme creixent i la crisi

del poder comtal ho permeté.

En relació amb la implantació del cristianisme, s'estudia el de-

senvolupament de les basíliques i de les necròpolis paleocristia-

nes, que seguint el costum romà, com hem dit més amunt, se situa-

ven a les afores dels cascs urbans(24). En el cas concret de Sta.

Coloma, que comentàvem abans, la tradició paleocristiana hi és

ben palesa, tant en les sepultures de caixa de pedra i altres ti-

pus d'enterrament, com en els fonaments subsistants de la capella,

que hem convingut en datar entorn al s. VII o VIII« Sense cap me-

na de dubte, es tracta de la primera necròpoli de la vila d'Àger,

l'ils de la qual es perllongà fins ben entrat el s. XI(25).

S'ha possibilitat també, l'existència a Àger d'un centre monacal

de tradició visigòtica, que avui per avui és difícil de poder de-

terminar amb una certesa absoluta(26). Com altres autors anteriors,

el Dr. Riu(27) veié una tradició monacal en la intitulació que

rep la cripta de Sta. Maria la Vella, actualment, tot suposant

que la nova titularitat de St. Pere hauria pogut substituir l'aa-

terior de Sta. Maria. Com veurem més endavant, per nosaltres, el

fet d'aparèixer una triple titularitat als inicis, típica,del tem-

ple, sota les advocacions de Sta. Maria, St. Pere i St. Miquel»

ens ha fet suposar,veure-hi també, una tradició anterior.
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També la dedicació a St. Vicenç del temple parroquial -St. Vicenç

màrtir- sembla respondre a una tradició anterior de possible èpo-

ca visigoda(27).

Amb anterioritat al s. XI, nosaltres estem convençuts que el po-

blament de la vila responia a una major dispersió que actualerant

-respecte a l'estructura que es consolidà després del s. XI-; pen-

sem en un nucli primitiu, coincident amb el lloc d'ubicació cas-

trai -els origens del qual podria haver estat pre-roma, car les

troballes de moneda ibèrica s'han fet per dita zona- i ei. uns nu-

clis posteriors, que es desenvoluparien als peus del turó del dit

assentament castrai, configurant petites parròquies, com la de St.

Martí, St. Joan o la de St. Vicenç, aquesta darrera aglutinadora

del que serà la vila medieval, metre les dues restants esdevin-

dran parròquies dels dos arrabals que es configuraran fora mura-

lles; fins i tot podria haver-se aglutinat població prop de Sta.

Coloma, malgrat no ho creiem massa possible, car tradicionalment

i des del segle XI, les tres esglésies esmentades apareixeran sem

pre com parroquials de barris -tradició que es mantindrà fins al

s. XIX i encara ara en el record col·lectiu-. Sobre St. Joan Extra

murs -a 1'arrabal del Pedro- coneixem almenys dos ubicacions distin

tes -no llunyanes l'una de l'altra-, la primitiva amb certesa an-

terior al s. XI pels capitells conservats, de forma piramidal trun-

cada inveritda, sense ço11ari i amb l'àbac incorporat i fragments

dels fust monolítics -fou descufeerta fa uns anys al desmuntar-se

un bancal per fer la fonamentació d'una casa-, que deuen datar-se

dins del s. X tot més; la segona uns cent metres distant i ja en

estil romànic -funcionà fins al segle passat i ara es conserven

encara vestigis; possiblement es feu de nou a l'arrulnar-se l'an

terior en els estralls i destrucció que es produí al conquerir-se

la vila del poder sarraí*. Quant a la de St. Màrtir, ara totalment

desapareguda -caldria fer excavacions, puix es coneix per tradic_i

ó el lloc de la seva ubicació-, ens copça l'atenció el fet de tr£

bar-se bastant allunyada de l'actual arrabal de St. Martí, com si

respongués a un nucli independent totalment de la vila. L'esglé-
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sia es esmentada també ben aviat, ja al s. XI, i curiosament s'hi

llegeixen varios testaments sagramentals; hem pensat si això es

deuria a un cert prestigi o a un cosòum, del que no dubtem és

de l'existència d'una parròquia primitiva, com expréssàvem(28).

Certament els rasgues mossaràbics són difícils de detectar a tra-

vés de la documentació; sembla que a través de l'onomàstica, en

els primers documents apareixen cognoms que sense cap mena de

dubte hom pot considerar típicament mossàrabs(29). Un darrer as-

pecte que podria també palesar una certa tradició, no amb tanta

certesa, ens conduiria a l'estudi de música medieval subsistent,

com la del gradual conservat del s. XII, on s'hi palesa una forta

tradició anterior(30). Això, conjuntament amb la triple dedicació

del temple primitiu monasterial, certament ens parla d'una tradició

perllongada.

IV - La dominació islàmica» La frontera sarraïna al Montsec

Si pels períodes anteriors no posseïm res o gairebé res documentat

històricament, pel període de dominació musulmana l'interrogant és

encara més profund. Així i tot, farem un repàs històric de la seva

estada a la nostra terra -molt per sobre-.

Atenint-nos a les aportacions del Sr. Lladonosa(31), fins al 716-

719 no es produí la dominació musulmana efectiva de les nostres

centrades per un tal Fortunyo de nissaga aragonesa, el qual conque:

rira tota la zona de la Depressió Central. Fou, de fet, el primer

membre de la dinastia dels BanG Qasî. Ens informa Lé vi- Pro venç al

(32), que es tractaria del fill d'un "comes" convertit a l'Islam,

que Lladonosa identifica amb el comte visigot Casius(33). Sembla

que es tractà d'una dominació pacifica, sense una resistència des_

tacada per part del sector cristià(34). La dinastia dels Banïï QasT

perduraria fins època califal. Sembla que ja en època del fill de

Fortunyo -Musa Ibn Fortunyo QasT- es creà la frontera Superior.

Tot el perío del regiment d'aquesta dinastia, es caracteritzà per

un seguit de lluites rivals, de caràcter local, entre les nobles

famílies renegades, en relació amb les quals se situa la famosa

expedició de Carlemany i la posterior del seu fill Lluís(778 i 801)
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Sabem per exemple, en relació a dites campanyes, que en la de Llu

is el pi«tós fou destruida Lleida -segurament amb l'ajut de la

pròpia població cristiana del país sotmesa al domini alarb(35).

Es tractà d'unes campanyes adreçades fonamentalment a la creació

de la famosa Marca Hispànica, que donaria lloc o possibilitaria

la naixença dels primers comtats catalans. Establiment de fronte-

res que suposarà la constitució d'unes zones de terreny buides

-les anomenades terres de ningú-, de dominació imprecisa per amb-

dues forces -l'islàmica i la cristiana-, acantonades en llurs lí-

mits.

Des d'aquest procés i moment històric, tota vegada que la posició

dels cristians es veuria enfortidz, s'endegà una gradual ocupació

de dits territoris per part cristiana, a través del sistema d'a-

prisió definit per P. Bonnassie (36), que suposaria un primer es-

tadi de gradual colonització.

Tant les forces cristianes, com les àrabs, ens permeten conèixer

o endevinar un constant de ràtzies adreçades a la destrucció, el

botí, que normalment es duien a terme durant la primavera i que

eren una de les causes principals en convertir en insegures 1 pe-

rilloses les zones de frontera. Aquest seria també un dels motius

principals perquè els cristians que s'hi anaven establint progre-

ssivament -dins un procés perllongat fins la primera meitat del

s. XI- cerquessin els llocs més estratègics i fàcilment defendi-

bles per emplaçar llurs habitatges, l'origen de molts dels quals

deixa endevinar encara sovint 1*) toponímia dels indrets on es pro

duí el fenomen amb més intensitat, rolts d'ells aplegats per En

Bonnassie(37). Per exemple, en la zona del Montsec -mai dominada

permanentment pels alarbs- ens apareixen topònims tan evidents

com el d'Espluga de Miralles -cova constituïda en part artificial

ment aprofitant el tall d!un penyal, sobre al qual s'hi aixecaria

el castell de la Roca o de St. Llorens d'Ares-, castell de Pedra

-proper a aquest, se situava en un enclau rocós prominent-, Esplu

ga de Portaclusa, Espluga de Fet, Serra Curióla -indicant la pre

sèncía al seu cim de vestigis de una guardiola-, Guàrdia -al Pa

llars- etc.....
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Des del s. IX, doncs, s'assisteix a aquest procés, que conduiria

a una creixent militarització de la societat per ambdues bandes.

Pel costat cristià veurem tot un desenvolupament de torres i cas-

tells, que segurament rebria un increment i perfeccionament ma-

jor en el sector islàmic, puix tenim documentada la fortificació

de nuclis importants com Balaguer, Lleida, Montsó; sembla que hi

havia la voluntat de crear grans nuclis forts que servissin per en

cardinar la custòdia de les fronteres, enfront dels atacs cristi-

ans, que en casos com Balaguer servirien per l'aquarterament de

tropes. Els emirs eren, per altra banda, incapaços de mantenir

tropes suficients al llarg de la frontera, motiu pel qual es vei-

en obligats a col.locar-hi governadors, que degut a les grans

concessions que devien fer-los, esdevenien gairebé independents;

podem dir que el seu sotmetiment depenia de la fermesa del poder

deis emirs. Sovint les revoltes o rebel·lies contra els emirs s1

organitzaven per governadors, que fins i tot arribaven a aliar-

se amb sectors cristians, els mateixos que en altres ocasions a-

ssetjaven(38).

El castell de Balaguer fou fortificat pel darrer membre de la di-

nastia dels Banu" QasT l'any 897(39). Ho sabem mercès a la cròni-

ca de l'emir Muaivade 'Abd Allah, escrita per Abu Marwan Ibn Hay-

yan, on es narra com Lubb -Llop-, senyor de la Marca Superior, a-

tacà el castell d'Aura -al comtat de Barcelona-, enfrontant-se a

l'exèrcit de Guifré el Pilós, al qual dispersà, donant mort al com

te d'una llançada; sembla que al seu retorn inicià la construcció

de la Çuda de Balaguer -"Balaqi"-, diu en la zona marginal de Llei

da(40). El mateix Lubb, sembla que fou, qui uns anys abans forti-

ficà també el castell de Montsó(41); el castell de Lleida -la Cu

da- s'havia començat a refer, conjuntament amb la muralla de la

ciutat, uns anys abans, per l'oncle avi d'aquest, Isma"'il(42). El

senyor Lladonosa situa entorn al 882 les obres de reconstrucció,

mentre en Petit les avança al 883-884(43). Opina el sr. Lladonosa

que l'acció de Guifré el Pilós, en la qual sucumbí, fou motivada

en part per la fortificació de la Frontera Superior, en un moment

que les contrades del Bages, Cardona i V?c, s'havien repoblat i,
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per tant, dita fortificado suposava un perill pels cristians.

Contemporani i vencedor de Lubb fou el cabdill de la nissaga dels

AmnSs Atawil, el qual es convertí en heroi vencedor des d'Osca

fins a Barbastre i des del Cinca fins a terres cristianes dels

comtats de Pallars, Ribagorça, Urgell i Barcelona, per un cert

temps. Sembla que destruí novament Lleida l'any 908, així com la

Seu de Roda d'ïsàbena (909-911) i Gualter. Sembla que sucumbí, jun

tarnent amb el seu fill, lluitant contra Guifré II de Barcelona.

Desaparegut Atawil, Lubb asuegurà novament la frontera, tornant

a fortificar els castells de Montsó, Balaguer -"Balagay"-, Mont-

magastre -"Mamaqasra"-, Lleida, Barbastre, Calasanç i "Ayira" o

"Ayera". Això succeia l'any 922, segons ens narra la crònica d'Ah-

mad Ibn-Umar Ibn-Anas Al-Udrí, quan Ibn Lubb era admès entrar a

la ciutat de Lieida(44). En un fragment anterior de la crònica,

es narra també com Amrús Muhammad d'Osca, l'any 919 sortí amb un

exèrcit composat majorment de lleidatans per anar contra Ibn Lubb,

que es trobava aleshores a la fortalesa d'"Ayira".

Pita Mercé(45) ha identificat aquest topònim d1"Ayira" amb Àger,

pel qual suposà que es fortificà en dit període el castell. Així

i tot, com exposarem tot seguit, nosaltres seguim pensant que la

Vall d'Àger era situada en una zona de frontera buida o sense un

domini permanent alarb. En tot cas, d'acceptar-se aquesta identifi

cació, caldria pensar en un enclau de control purament militar i

amb un context cristià mossaràbig sense islamitzar. De fet sabem,

per altra part, que fins al s. XI no eŝ produí un procés d'islamit

zacló important de la població de les nostres contrades, dins l'àm

bit de dominació islàmica.

Retornant al fil de la narració, ens assabenta la crònicaf que la

gestió de govern d'Ibn Lubb no agradà als lleidatans, pel qual

1'expulsaren de la ciutat, refugiant-se al Pallars, on morí assa-

ssinat als vols del 929. Amb ell finia la dinastia dels Banïï Qa-

sT 1 s'encetava el govern dels tutjlties, ja dins del període ca-

lifal.

Abd Al-RahmSn III, e*1 ocupar el tron, aconseguí establir novament

l'autoritat central en tot l'Al-Andalus, a la vegada que restablia
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-segurament- la Frontera Superior. Al-Masudi escriurà el 947-948,

que la frontera oriental d1Al-Andalús s'estenia des de Tortosa

fins al nord de Fraga i Lleida, en els límits de Balaguer, es diu

(46). Durant el califat, Balaguer es convertí en una ciutat impor

tant, la més allunyada d'Al-Andalús en el sector de la Marca His-

pànica.

Sabem que durant l'època del llarg regnat d'aquest califa, Catalu

nya, que havia establert un pacte vassallàtlc amb Còrdova, visqué

un període de pau i prosperitat, que li serviren de fita i de pri

mer estadi vers la pròpia consolidació i sobirania.(47)

Per la crònica d'Ibn Hayyan(48) coneixem també el nom d'alguns

dels governadors que foren nomenats per la Frontera Superior du-

rant l'esmentat període califal. La crònica abraça del 912 al 947.

El 935 es narra el nomenament de Abdarrahmah b. 'Abdallâhb Waddâh

per les places de Balaguer 1 Lleida, el qual governaria fins al

mes d'octubre d'aquest mateix any; durant el mes de novembre del

937 es nomenava a Mi ' amad b. lías i m governador de Saragossa. Sem-

bla que aquest governador fou infidel al califa, car se l'obligà

a trencar tota relació amb els cristians des de Barcelona fins a

Boltanya, Álava i Pwnplona i a enviar incursions als països dels

infidels, amb els quals no podria reconciliar-se en cap enclau

fronterer, així com a satisfer obligatòriament les pàries corres-

ponents al seu territori. Pel govern de Lleida i "alfoces" fou no-

menat Yahya b. Misim, que a l'octubre del 938 ens apareix també

com regent de Balaguer i les places de Llevant.

Es ben conegut, com la pau amb el mon sarraí quedà estroncada arran

de les ràtzles tan conegudes de Àl-Mansur i el seu fill Al-Muda-

ffar -o Abd-Almelie-, que suposaren, endemés, les darreres grans

accions de força dels alarbs contra els cristians. A la seva mort

s'endegaria la descomposició del califat, temps feia en crisi, que

culminaria culminaria en la gran revolució anticalifal del 1017-

1023, degut a la qual irreversiblement es desmembrà la seva uni-

tat política; Al-Andalus esdevindria un mosaic de petits regnes

-les taifes-; a la frontera Superior fou substituït el ,arrer mem

bre dels tutjibies per Sulayman b. Hud, àrab notable que es pro-
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clamà rel de Lleida, després del cop d'estat que ell mateix provo

ca, apoderant-se segurament tot seguit de Saragossa, que era la

capital de la Frontera Superior(1039). Així 1 Cot, no es mantindria

la unitat del seu recent fundat regne, puix el repartí entre els

seus fills Yusuf Almudaffar, a qui 11 pertocà el regne de Lleida,

1 Abu Yafar, que heretà el regne de Saragossa.

Dins el regne de Lleida hi estaria compresa la ciutat de Balaguer

que seguí mantenint el seu apogeu durant aquest nou període. Tot

de bon punt,ambdós germans endegaren un seguit de rivalitats en-

tre ells, a l'esdevenir sobirans dels nous regnes, que foren cau-

sa del seu debilitament i alhora el motiu principal del pacte em-

tabler: entre Yusuf i el comte Ramon Berenguer I de Barcelona l'any

1051, pel qual el reletó de Lleida li cedia al comte els castells
l

de Camarasa i Cubells(48).

La Vall d'Àger, pel que es desprèn de la documentació, estava In-

closa en aquest moment dins els dominis de l'esmentat regne de Llei

da; quan es produí la primera expugnado del seu castell l'any

1034 per Ermetigol II 1 Arnau Mir de Tost -s'ens descriu fortíssim

1 el millor dels conquerits-, encara no s'havia produït la divi-

sió rival d'ambdós regnes, ni era encarà Saragossa sota el domini

de Sulayman. La seva conquesta potser cal relacionar-la amb aquest

estat d'inestabilitat produït per l'entronització de la nova dinas

tia independent dels Hud. De fet, la Vall d'Àger es reconqueriria

novament entorn al 1046-1047 per un curt període de temps que no

depassarla el 1047, segurament arran de la pujada al poder de Yu-

suf, que veuria d'eixamplar el seu regne. La segona expugnado del

castell d'Àger es creu obra exclusiva d'Arna1 Mir de Tost i supo-

sà una forta sotracada pel reietó de Lleida, que uns anys després

veiem pactant i àdhuc cedint castells al comte de Barcelona(49).

Durant el regnat de Yusuf se situa la construcció del palau de Ba-

laguer, que després esdevindria el famós castell "Formós"; obra

que s'ha vist en part com emulació del palau que també feu cons-

truir a Saragossa el seu germà -l'Aljaferia-, amb el qual guarda

relacions d'estll(SO).

Vista de passada la història musulmana, passarem a veure més deta-
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11 adamen t la Frontera Superior, dins la qual -almenys per un cert

temps- quedà inclos? la Vall d'Àger, puix ens interessa destacar

i plantejar, si realment Àger estigué inclòs d'una forma permanent

sota dominació sarraïna o bé solament ho estigué des d'un cert

moment del s. X o del XI, sense que hom pugui establir amb cette

sa una data concreta.

Ja d'antuvi es plantejà el problema Coderai51), situant una zona

no sotmesa pels àrabs permanentment, que abraçava la faixa de te-

rra que s'estenia des d'Alquezar -Sobrarb- fins a Àger, tot pa-

ssant per Roda; hipòtesi que fou rebatuda per Abadal(52). Codera

considerà la zona d'Àger sotmesa al pagament de certs tributs, com

els havia satisfet Roda en temps d'Atawil. Sanahuja, com Abadal,

dissentirà de Codera, pel fet de no aparèixer les esglésies d'À-

ger en l'Acta de Consagració de la Seu d'Urgell, pel qual suposa-

rà que la dominació islàmica durava de temps; en canvi, sí que

considera no sotmesa la Conca de Tremp, basan t-se en dos docu-

ments del 951 i 971 respectivament, on consta la colonització de

Toló i Llordà(54) i es parla de la destrucció per Atawil de l'es-

glésia d'Isona.

Miret i Sans(55) situà la dominació de la Vall d'Àger entorn a

mitjan del s. IX. D'altra banda, l'opinió d'Abadal i Sanahuja se-

ria recullida per en Ramon Chesé(56); a través dels successius d£

cuments de dotació de la canònica d'Àger per Arnau Mir de Tost,

aquest autor cerca sobretot demostrar la llarga permanència islà-

mica a la Vall, malgrat s'adoni que ia cosa no és tan clara, car

adverteix a través de l'acta de dotació del 1046, que no tot el

conquerit per Arnau Mir de Tost havia estat arrabassat als àrabs,

basant-se en l'afirmació expressada en el document, que moltes de

les donacions "nobis advenit hec omnia de Donum Dei sive de apri-

sione aut de cúEique voces"; aprisions que li fan reflexionar i con

siderar la zona com de fricció, de frontera.

De fet, són nombrosos els documents de la primera època fent re-

ferència a aprisions. Per exemple, del 1038 posseim una confirma-

ció de certs alous per part d'Arnau Mir de Tost i la seva muller

Arsendis a favor d'Ollemar i Xeno, els quals afirmen ben clarament
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que els pervingueren dels seus pares "sive de aprisione"(57). Els

mateixos -Arnau 1 Arsendis- concedien carta franquícia a Exabel i

Garoca l'any 1042 sobre llurs béns a la vall d'Àger, que afirma-

ven posseir "de parentorum vel comparacione sive de aprisione"(58),

El 31 de desembre del 1043 feien confirmació també a Gckal Bonesi_

ne de l'Espluga de Portaclusa, la qual afirmen posseir "per apri-

sione" (59). En la venda del castell de St. Llorens de la Roca o

d'Ares efectuada per Ramon IV de Pallars Jussà i la seva ™^ller

Ermessendis el 1046 a favor d'Arnau Mir de Tost i Ermessendis -de

la meitat-, expressen ben clarament aquests que ho posseien "per

aprisione"(60). El 19 d'abril de 1048 Seniofred i Honorada feien

certes donacions a l'abadia d'Àger, tot afirmant que els posseien

"per comparacione vel per aprisione vel per genitores"(61); i en-

cara el 1063 Keno, juntament amb la seva muller Xeno i el seu fill

Joan venien un molí a l'Ametlla del Montsec "de nostra aprisione"

(62) i dos anys abans Enego i Dominica un alou a "Marugano"-a la

Vall d'Àger, al terme de la Regola, on existeix encara la partida

de Marunyà-, que afirmaven posseir "per emprisione"(63). Creiem

que ben clarament es palesa una possessió de terres que es feu pel

sistema d'aprisió; per tant,amb anterioritat a la conquesta del

castell i quan la zona seria encara terra de frontera buida.

La nostra opinió, ho repetim, sobre dit tema, és que la Vall d'À-

ger, igualment com la Conca de Tremp, foren durant llargs anys zo-

nes de frontera, subjectes tot més al pagament de certs tributs,

car no pensem que estiguessin deshabitades o desertes totalment,

com s'ha volgut reflectir per altres zones a través de les dades

que ofereixen alguns documents. Almenys per la Vall d'Àger, l'ar-

queologia -com hem vist- i inclus la documentació(64) demostren

la continuïtat d'un poblament cristià. Així i tot, no es pot dub-

tar de la dominació efectiva islàmica per un cert temps 1 de la

presència d'un magnífic castell sarraí en el moment de la seva

conquesta l'any 1034, el qual s'hauria pogut construir ja en èpo-

ca dels Hud o en el període califal. En aquest sentit, Arnau Mir

de Tost és ben clar en la documentació, quan afirma -per exemple-
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en la solemne dotació de la Canònica de St. Père d'Âger del 1060

o en la de 1068, que la feia pels grans beneficis obtinguts de

Deu, el qual li donà el triomf "súper gen tem paganam" 1 després

de molts perills i tribulacions li feu obtenir "castellà et muni-

tiones, ex quibus agerense castrum insigne est atque preclarum"

(65).

Tot seguit, en relació amb la Frontera Superior, veurem d'expo-

sar molt breuemnt les recerques efectuades per En Ramon Petit(66),

per tal com ens serveixen per a donar suport a tot quant estem

sostenint. Ramon Petit, en el seu treball, mira de delimitar la

Frontera Superior, en base a les fonts àrabs existents, bàsicament

la crònica df Ahmud N. Muhamaad B. Musa Al-Razi "Història dels E-

mirs d'Al-Andalús". Al-RazT visqué al s. X(887-955) i la seva obra

possiblement inspiraria la Historia General de España d'Alfons X

el savi(67). Aquesta crònica consta d'una descripció topogràfica

d'Espanya, de la forma com la posselren els àrabs, amb els límits

d*Al-Andalús al s. X, i una segona part específicament històrica

(68). La tasca d'En Petit s'encaminà a reconstruir la part geogrà

fica de dita crònica, pel que fa a la zona de Lleida, prenent com

punt de partida i mètode les cites dels geògrafs i historiadors

àrabs posteriors a Al-Razi. Una taswa que ja s'havia proposat Lévi-

Provençal realitzar per a tota Espanya i que la seva mort no li

permeté concloure(69). Les fonts bàsiques per a l'estudi dels ma"

nuscrits les extreu de les obres de Goyangos(70) i Lindley Cintra

(71). Goyangos dóna solament la notícia dels manuscrits traduïts

en castellà existents sobre la crònica; Lindley Cintra hi afegeix

les traduccions portugueses. Petit empra dites traduccions de for_

ma comparativa en relació als texts àrabs al·ludits de geògrafs i

historiadors àrabs. Al llarg del treball va delimitant l'esmentada

frontera, enumerant les fortaleses i castells que apareixen resse-

nyats en dites cròniques, sorgides en la seva major part de l'obra

esmentada d'Al-RazT.

A la vista del plànol que ens ofereix i que afegim al nostre tre-

ball, amb la interpretació toponímica que en fa, clarament es veu

com la Frontera Superior es fixarva a l'alçada de les Avellanes i
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9 peratla de la sal

baldellou«,
»aliena, loribaif

lamarit de H.
b.1, iron

bellcaire
beticona, vallen« ?

¡vors d'urgell
laribas, louriba« ?

ESCALA i: 5OO.ÖOO

FRONTERA ÀRAB, S. X
(SEGONS PLANEU R. PETIT) PI. 1
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l Montessor durant els segles IX-X, sense que ens aparegui l'"Ayi-

ra" que Pita Mercè Interpretà com Àger; castell que, si hagués

tingut importància suficient -que sembla sí posseí en el primer

quart del s. XI-, segurament hauria constat en les cròniques es-

mentades, fonamentalment en la d'Al-RazT. Es clar, ens movem en

un mon de pures hipòtesis, sense que hom pugui afirmar amb certe-

sa res. Tampoc consten en dita crònica castells tan Importants

durant el s. XI, com Tragó, Castelló de Farfanya o Os o Llorens

de Montgai. Es construirien en el moment que es construïa o refeia

també el d'Àger ? -segona meitat s. X, primeres dècades del s.XI-.

Des de la segona meitat del s. X, cal pensar en una major fortifi-

cació de tota l'Alta Noguera, adreçada sobretot a protegir 1 de-

fensar la puixant ciutat de Balaguer, que seria el centre més reel

xlt de la zona. Pensem per exemple, cctn Balaguer hagué d'ésser

expugnat a partir de la prèvia conquesta del castell de Gerp, la

guàrdia del qual suposà la vida a Ermengol IV; per la banda nord

de Balaguer això fou impossible, caient primerament Baliguer que

castells com el d'Os o de Llorens i segurament Castelló de Farfa-

nya d'una forma definitiva.

Alguns autors volen veure en les restes més velles del reclntre

castrai d'Àger, testimonis califals(72) -els considerats tradició

nalment des de Puig i Cadafalch com romans-, malgrat les diferèn-

cies claríssimes que mostren en relació a la Çuda de Balaguer o

les restes dels recintes del castells d'Os o Castelló de Farf nya.

Un dels grans temes a aclarir, com més endavant plantejarem au

una major extensió al referir-nos a l'arquitectura militar, és e

de l'arquitectura islàmica en el nostre àmbit* Manca fer un estu-

di més profund sobre l'arquitectura dels castells i altres forti-

ficacions dels segles X-XI, sobretot des del punt de vista de l'ar

queologia, que permeti establir clares diferenciacions entre les

restes existents de possible origen islàmic i les pròpiament crijï

tianes, si és que això és possible, doncs és versemblant pensar

en influències, d'un major relleu per part àrab, que posseïen ma-

jor desenvolupament tècnic i de recursos i àdhuc pensar en la uti-



39

lització d'alarifs alarbs.

Un dels problemes més aguts amb el qual ens ham trobat, especial-

ment en l'estudi de les torres rodones de guaita i frontera, situa

des al llarg de tota la zona fronterera, des de la Segarra fins a

la Ribagorça, travessant el Pallars Jussà i l'Alta Noguera, i de

fet continuant una extensa zona que es perllonga fins al Llobre-

gat, amb unes característiques i tíficació funcional igual o sem-

blant, és el de la seva ubicació, car tradicionalment s'han consi-

derat globalment torres cristianes. No ens detindrem aquí a exposar

els nostres arguments i els saotius pels quals considerem el model

com islàmic, en part basant-nos en dita ubicació, car ho tracta-

rem extensament dins el capítol de l'arquitectura militar. Moltes

de les torres, com la dels Masos de Milla -a la Vall d'Àger-, cro-

nològicament semblen respondre a una arquitectura de finals del

s. X, quan molts dels llocs d'ubicació de dites torres era clara-

ment encara domini islàmic. Citem l'exemple de Masos de Millà, com

el més clar, per tal com presenta un primer nivell més antic de

finals del s. X i altre posterior del s. XI; hi podriera incloure

encara altres exemples com Comiols, Alòs, Alcamora...(73)

Fins a l'actualitat s'ha marginat culturalment tot el que pertocava

al mon islàmic i això en certa forma segueix persistint. Tradicio-

nalment s'han posat unes bases i uns paràmetres de la nostra cul tu

-ra que s'evita trencar. En el cas de l'estudi dels castells no

s'ha arribat encara a determinar o distingir, com dèiem, o destri-

ar allò que podria considerar-se com no cristià i àdhuc les influ-

ènciei que sens dubte l'arquitectura islàmica militar degué tenir

sobre la nostra(74), que al s. X, com arquitectura de pedra, indub

tablement havia de superar -al dir nostra ens referim a la cristià

na-.

Notes:
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