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PLANTÀ DEL TEMPLE INFERIOR I DE LA CRIPTA DEL

S. XI EN LA ZONA DEL PRESBITERI DE LA NAU CEN

TRAL. Fixeus an la modificació mural assenya-

lada pel puntejat.
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Mostrem en aquestes

il. lus trac lotis la

capçalera del col·la-

teral esquerre, on per-

fectament es veu la di-

visòria entre el temple

inferior-cripta i el su-

perior. Les dues cons-

truccions amb els murs

llisos i amb una lleu

distinció solament en

el parament que no apa-

reix tan regular i uni-

forme en la zona de la

cripta, ni tan allargat.

També apareix un xic més

gran. El finestral d'ee-

pitllera apareix modifi-

cat.

SANT PERE D'ÀGER

Capçalera del col.lateral esquerre

Detall de l'aparell comentat de la zona de la cripta.
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tí*

SANT PERE D.'Ager. Detall del parament antic de

la zona mural de la nau principal del temple in

farior-cripta, on perfectament es distingeixi1

aparell més antic de carreas disposats de través

respecte a l'aparell del s. XI

Façana lateral del

temple inferior-

cripta, del col·la-

teral esquerre, amb

el portal i les tres

finestres de doble

biaix -arc peraltat

en el portal-, la

qual ens permet també

veure la diferència d'aparell -no tan allargat i més grail*

respecte del temple superior, assentat directament sense
cap cessurü.
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Les dues il·lustracions

ens permeten veure el

perfecte assentament

mural dels dos t en .pi e s

-inferior i superior-

per la banda del mur

Septentrional del con-

junt.

En la superior hom pot

veure el passadís que

hi havia entre el cas-

tell 1 l'església; s V.

restes del que fou cas-

tell residencial d'Arnau

Mir de Tost.

Sobre la façana comenta

da del temple inferior

que mostrem novament en

la fotografia de sota,

hom pot distingir també

part de la capçalera i

cupola del col·lateral

esquerre de la Col·legia

ta.

Altre cop destaquem la

cl ara d i s tinc i<5 d ' apa-

rell s de les dues cons-

truccions. Més o menys

diferenciat des de la

quinta filada per sobre

les finestres«

SANT PERE D'ÀGER Cripta.
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SANT PERE D'ÀGER

Detall del portal

i d una de les

finestres de doble

biaix de la façana

septentrional del

temple Inferior-

er i p ta.

En la porta desta-

quem l'aperaltat

de l'arc i el do-

vellat.

Semblant tipus d'

arc ens apareix

tañí é en les fi-

nestres de llum

de prporció més

ampla respecte de

la del p >rtal.
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SANT PERE D'ÀGER

Arran de les

dues etapes de

restauració pri-

meres, sortí tam

bé a la llum la

façana meridional

del temple inferior-

cripta, de la qual

destaquem les fine"

tres d'espitllera

molt allargassades

i la diferenciació

d'aparells que co-

mentàvem en la fa-

çana septentrional

en relació amb el

temple superior.
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SANT PERE D'ÀGER. Zona absidal de la cripta

En aquesta zona de la

cripta és on la dife-

renciació d'aparells

és més problemàtica ;

sembla com si hague-

ssin remodelât el re-

vestiment al con truir

-se el cos superior.

Con en el cos absidal

del temple superior,

conté també tres finestres

de les quals veiem en

la fotografia la central.



SANT PERE D'ACER

Temple intetior-

crlpta. Faii cen-

tral.

En la fotografia

superior des de

la zona absidal

veiem la part de

volta de cano se-

guit que vesta de

la construcció pri

mitiva, juntament

amb l'allargament

que es feu al s.

XIV.

En la foto de sota

veiem una de les llu-

netes del cos de vol-

ta descrit, en el qual

s'hi troben les fines-

tres de ventilació que

comuniquen amb els col.la

rals.

Al dessota

veiem e] fo-

nament de

1'absis amb

les modifica-

cions de de-

gruixament de

mur per cons-

tituir-hi la

cripta del s.

XI.

r/& /n-
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RETAULE DE SANTA MARIA LA VELLA O DE VALLDEFLORS

CRIPTA

Dibuix segons Duran i Sanpere s//?- r

L'estudi i la identificació de les peces d'aquest retaule

l'efectuà Duran i Sanpere (1). D'ell es conserven la imatge

de la Verge asseguda amb el Nen i dos panells, amb les esce

nes del Neixement i la Presentació al temple, totes elles

conservades al Museu d'Art Romànic de Montjuic i procedents

de la col·lecció Batlló i Batlló, i un fragment de l'Epifa-

nia, guardat al Museu de pedra de l'església de St. Martí.

Per a la seva identificació, Duran i Seiperé se serví de la

descripció que en feu Villanueva (vol. IX pags. 130-133).

Estilísticament se situa, com els fragments vistos de la Co-

l·legiata, dins l'escola de Lleida, sense que pos se im cap re_

ferència històrica al respecte.

1) Vegeu Butlletí dels Museus de Barcelona, 1932, pag. 42;

del mateix autor Els retaules de pedra pag. 14.
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arx. Mas

SANT PERE D'ÀGER. Mare de Deu de Valldeflors o també

Santa Maria la Mella» proc. de la cripta s. XIV

(Mus. d»Art gòtic del Palau Nacional de Montjuic)



arx. Mas

SANT PERE D'ÄGEfl. Retaule de Sta. Maria la Vella s. XIV

Escena del Neixe-nent (Mus. de Montjuïc)
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arx. Mas

SANT PERE D'ÀGER. Retaule de Santa Maria la vella s. XIV

Escerii de la Presentació al temple (Mus. Montjuic)
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arx. Mes

ST. PERE D'ÀGER. Retaule de Sta. Maria la Vella (cripta)

(Mus. de Pedra església de St. Martí de Lleida)

Frag ment de l'Epifania. St
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(cripta, Col·legiata)
Un dels aspectes que més s1hoi destacat sempre en el conjunt en el

conjunt de la Col·legiata d'Àger, és la seva rica decoració escul-

tòrica 1 pictòrica. Ja destacava el Dr. Alcolea (1) que arquitecto

nlcament representava la reacció decorativa contera l'austeritat uni

forme del romànic lombard. El Dr. Yarza, en un primer moment (2),hi

veia l'aplicació d'una decoració avançada dins una estructura cla-

rament del primer romànic i En tonreal, en canvi, (3) destacava la

forma de les fulles dels capitells de l'absis, amb un peculiar ca-

res mossàrab. El Dr. Carbonell entendrà també la decjxeeió escultor!

ca com una reacció decorativa i autòctona enfront de l'austeritat

ornamental del romànic lombard (4).

Certifient és un aspecte aquest, sobretot l'escultòric, que dépassa

qualsevol altre exemple de les "arreries del s. XI. Àger se situa

dins la tradició escultòrica romànica de Catalunya, que des de fi-

nals del s. X, principis del s. XI, s'adverteix. Pelí capitells de

Ripoll, Cuixa i Roda proposava ja G. Gaillard (5) un taller escul-

tòric creat per l'abat Oliva, que s'hauria pogut formar a Lleida o

àdhuc a Còrdova, possibilitant així l'anàlisi d'elements d'origen

islàmic. Es a dir, que els catalans aprendrien l'ús del cisell del

mon islàmic, col·laborant amb la seva obra a la renaixença de l'es-

cultura monumental. Carbonell (6) adverteix també d'aquest fet i

ens adona, com juntament amb la nova arquitectura arribada d'Ità-

lia, penetra la influència islàmica en el decoratiu; i com des del

Rosselló, en connexió amb Roda, s'implanta un ús escultòric que su-

posa una reacció a l'austeritat lombarda. Afegeix també, que la tra

dició autòctona catalana es barreja amb el nou estil importat, do-

nant lloc a conjunts com la Col·legiata d'Ajer. Barrai i Altet(7)

qüestiona les teories sobre el capitell de tipus califal, sobre el

qual Fèlix Hernández en precisà els rasgues (8), i es pregunta si

no es tractaria d'un capitell ja romànic; així i tot accepta una

cronologia entre finals del X i principis del XI, immediatament an-

terior al primer romànic, dins la qual s'els inclou» doncs coinci-

deix amb el moment que arreu d'Europa del gust pel capitell ço :inti

i es produeixen una sèrie d'assaigs.
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Nosaltres creien també, que en aquesta escultura hi ha una clara

persistència de la tradició 1 en el cas concret d'Àger veiem com

Gudiol(9), Junyent (10), Duriiat (11) destaquen la puresa de la

forma corintia dels capitells de l'absis, malgrat el tractament

amb cisell, que Durliat conecta amb els capitells de Sant Pere

de Roda, salvant la distancia de clares diferències d'estil.

En aquest sentit hem fer esment de l'estudi efectuat per la Fran-

cesca Espanyol dels capitells i cimacis de St. Sebastià dels Gorgs,

en el qual distingeix entre els cimacis i capitell de mitjan del

s. XI i els capitells del cloquer de finals del mateix segle. Les

primeres peces les situa més dins la tradició catalna i en connexió

amb St. Pere de Roda, el mon Rossellonès, St. Serni de Tabernoles,

indicant models semblants a Itàlia -Badia Cabana (12)- i un corrent

també a França -capitell d'Aurillac i dins del s. XII persistència

de models a Conques (13)-. Els capitells del campanar, en canvi,

mostren una decoració -gairebé tot inacabats- més semblant a la

d'Àger, en connexió amb els models de procedència califal, tots

ells datats dins el darrer quart del s. XI (14). Indica la millor

execució del treball ornamental a Àger, tot referint-se únicament

als capitells de la cripta. Doble corrent que nosaltres considerem

també versemblant, però que suposa un problema en el cas d'Àger,

puix situem històricament la construcció de dita cripta i del nou

teiijrle dins la segona meitat del s. XI, considerant que els capi-

tells de la cripta estarien resolts abans del 1070, si ens atenim

al fet documental que tot el temple superior estava ja finit l'any

1094.

El que és indubtable, és la presència d'un taller a Àger que tre-

balla primerament en la decoració de la cripta, passant tot seguit

a esculpir l'ornamentació pròpia del temple superior, que mostra

una escultura més acrbada, però amb un estil emparentat estretament

amb els capitells de la cripta. Pel que fa al temple superior, pot-

ser el més interessant sigui la decoració dels àbacs dels capitells

adossats, que es perllonga en fris, a nivell d'impostes per tota la

nau principal; fins i tot apareix en els àbacs dels capitells ado-

ssats dels arcs formers i hi ha vestigis que també era en un menor
i

grau en els capitells i àbacs corresponents als torals de les naus
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laterals* Decorada estereotipada d'origen vegetal, present com

hem vist en els primers models de l'escola rosseollonesa i de

St. Pere de Rodes, en la qual Durliat hi assenyala un compromís

entre les fórmules i tècniques califals i les pròpies del Llen-

guadoc, que mantindria un ressò de l'anterior període carolingi

(15). Yarza (16)proposa influències lleoneso-califals i en la re-

petició de certs esquemes vegetals Insinua l'existència d'una es-

cola estesa per la Marca, a banda i banda dels Pirineus, activa

fins ben entrada la meitat del s. XI. Descubreix aquestes fórmu-

les vegetals, que hom vol fer procedir de les arts sumptuàries,

en exemples que omplen els tres primers quarts del s. XI: St.

Martí del Canigó (1009), Ripoll (1032), St. Pere de Roda (1022)

-hi apareix el capitell amb aquests temes vegetals i el d'entre

llaços que tindria altres filiacions i un desenvolupament propi

que no tractarem aquí-, St. Genis les Fonts, els estucats de St.

Serni de Tabernoles, St. Andreu de Sureda (1020), catedral ¿'Elna

(1042-1069), els àbacs de St. Pere de les Puelles i les impostes

procedents de la catedral de Barcelona (entorn al 1068) -són al

Museu d'Art Romànic de Montjuich, en la mateixa sala que es troben

dos àbacs pertanyents a Àger i un dels capitells de la cripta-.

Hem de precisar la semblança entre aquestes peces barcelonines

i les d'Àger (17).

Durliat (18), que connecta l'escultura d'Àger amb la del Rosselló,

adverteix en ella un espessament del relleu i la data a mitjan s.

XI. Nosaltres estem d'acord, fent la precisió de la distinta cro-

nologia ie l'escultura de la cripta i del temple superior; horn po

dria datar dins aquest primer moment (mitjan s. XI) la imposta en-

cara "in situ" de la cripta i tot el grup de capitells que ara des.

criurem, als qual cal afegir el conservat al Museu de Montjuich i

un que adquirí un col·leccionista de Berga d'un particular que el

conservava.

Tot els capitells pertanyents a la cripta presenten la fórmula

corintia, havent-se substituït ja en alguns d'ells les volutes,

per caps zoomòrfics de fac-

tura encara tosca. La majoria foren executats en pedra de sauló,

excepció d'alguns en pedra calcària del paie.
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Entre els realitzats en pedra caliça, almenys n'hi ha dos nuit

distints, de cos cilíndric, «interpretant la fórmula del capi-

tell compost romà, que s'han considerat tradicionalment com d'ori

gen romà. Certament difereixen en la talla i estructura bastant

de la resta i certament hom pot considerar-los reaprofitats.

Quant als capitells de l'època, hi distingim almenys dues tipolo-

gies, sempre mantenint el mateix tipus de decoració a bisell, més

o menys ben executada* Uns capitells presenten l'estructura

també circular, com els dos esmentats -s'en conserva almenys dos-,

executats en pedra de sauló, sense àbac soldat, configurats per

les dues filades d'acant i el tema de les volutes molt poc sortint,

apareixent al ¿entre de les cares un tema floral, a diferència

dels esmentats, que mostren també volutes en aquest lloc.

Un altre grup, format pels capitells guardats a Lleida i el de la

rectoria d'Àger, a més d'un guardat a la cripta de St. Pere, mos-

tren una estructura i cos de planta quadrangular i els composen

una sola filada d'acants, mostrant un dels de Lleida als angles,

en lloc de volutes caps de bòvids, i un altre temes vegetals que

semblen partir del tema floral central de les cares, com substi-

tuint 1er volutes. El conservat actualaent a l'església de St.

Llorenç de Lleida s'executà també en pedra calcària, com un altre

guardat a la cripta d'Àger; el de St. Llorenç, de millor factura,

mostra el primer reng vegetal molt somer i uniforme, arrencant

d'un gran collarí que no apareix al capitell de la rectoria, ni a

l'esmentat amb els caps de bòvids -sí al totalment vegetal, amb

fulles allargades i llises, sobre el qual es despleguen dobles vo-

lutes, que enmarquen el tema floral central; el d'Àger, en canvi,

molt tose d'execució, ofereix també, com el descrit abans, dos

rengs vegetals, el superior disposant-se en el sentit de les volu-

tes.

Ens resta parlar encara d'un grup de capitells, menys nombrosos i

mal conservats, executats en pedra igualment de sauló, que segura-

ment pertany1^ mateix lloc -l'assentament de St. Pere,pétri, és

d'aquest material-, en els quals l'estructura segueix essent la

mateixa, però sense la decoració a bisell, ni el dibuix i perfilat
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de les fullee d'acant. En ells predomina l'esquema geomètric

d'aquesta tipologia de capitells, solament, sense que sembli que

es tract de capitells a mig executar, ans a un tipus de capi-

tell diferent, que àdhuc difereix en les mesures.

Cal fer esment d'un grup de capitells atípics -s'en conserven dos-

amb estructura de fris o sanefa, que podrien procedir del temple

superior, decorats també a bisell, sense àbac ni collar!. Els

adossats de les columnes de la nau principal eren també sense co-

llarí -l'àbac estructuralment formava part del fris seguit d'impos-

tes, amb decoració també a bisell- i han desaparegut gairebé tots.

Fins l'actualitat s'en conserva solament un, decorat totalment a

bisell i executat en pedra calcària. La talla es bastant inferior

de qualitat que la d'impostes.

Cal destacar la varietat de tipologies, que hem fet palesa, dins

un mateix model, que ens parla d'un taller amplament desenvolupat,

lligat ja a una llarga tradició, que en aquesta segona meitat del

s. XI adquereix per contactes amb l'islam una nova saba regenera-

dora i que així i tot no tindrà una ferma continuïtat.
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13) J. Bousquet Problèmes d'origines des cloîtres et stylistique.

De l'époque corilî ienne a Aurillac» Conques, Moissac "Cahiers

...." 7(1976) p. 27

14) Francesca Español op. cit. p. 206-212.

15) M. Durliat El arte catalan (Barcelona 1967) p. 99-102

16) J. Yarza op. cit. p. 92-93.

Sobre el tema hom pot veure també a "Art Català estat de la

qüestió" Escultura romànica, del mateix autor p. 103-105.

17) Whitehlll la publica op. cit. p. 59; l'església catedral fou

consagrada el 1058 (Marca Hispànica p. 1113-1116).

18) M. Durliat op. cit. p. 81 .
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Capitells de la Cripta de

Sant Pere d'Àger

Dibuix a escala 1/10

d'alguns d'ells

Hem d'afegir que les me-

sures de tots ells oscil·len

en els 40 cms, d'alt per

40 d'ampiarla.
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arx. I.E.I.

SANT PERE D'ÀGER. Capitells proced. de la cripta

en una foto presa abans de la guerra en el Mus. Dioce-

sà (Mus. de Pedra esgl. St. Martí de Lleida).

Actualment es troben en més mal estat. Hom pot veure

en els quatre capitells distintes formulacions que tenen

com a br.se el capitell corinti. Un sentit decoratiu ecu-

rat fa que tot ells presentin variants sobre un esquema

fonamental que no s'altera; dels de sota, el de la dreta,

presenta ja el poliformisme temàtic doble, al substituir

les volutes per cap*igualment esquematitzats d'animal.
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CRIPTA OE ST. PERE D'ÀGER

En la part superior mostrem

el tipus de basament àtic de

les colunnes monolítiques de

fust rodó i llis de la cripta.

Els dos capitells que hi ad-

juntem es coaserven tamb£ al

Museu diocesà de Lleida i

s'han considerat sempre rea-

profitats i tardo-romans.

Són els que apareixen amb

el cos més cilíndric i aliar

gat, únics. Com el de St.

LLorenç de Lleida (proc. d1

Àger) són de pedra caliça,

de millor qualitat i gra molt

£1. Tampoc ens trobem amb el

típic capitell a bísell, ans

una esquematització bastant

acurada del capitell corinti.

Per la gran diferenciació d'estil

i forma, creiem que es tracta

de capitells reaprofitats

realment sense que per

això s'hagin de conside-

rar d'època romana.
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Tres c'els capitells

S'Sn els mostrats

que es conserven a

Lleida; dos d'ells

al museu diocesà

1 1'altre -el tercer-

a l'església de St.

Llorenç de Lleida.

El segon dels mostrats

es troba reaprofitat

a l'actual rectrria.

Segueix els models i

material dels descrits

de forma molt més esque

màtica, malgrat oosseir

tota la cistella decora

da amb un relleu i irait

més sumari i abstracte.

També presenta un

àbac molt més pro-

nunciat.
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ST. D'ÄGER Imposta de cripta

Es l'únic element

decoratiu que es

manté "in situ" de

la cripta del s. XI

La decoració esque-

màtica d'acants se-

Cueix la llarga tra

dició que des del

segle X refloreix

a Catalunya.

Actua com

capitell-

imposta

coronant

una pilastra

adossada.

Al dessota

un altre

dels capitell!

de la cripta

apareguts

entre la runa.

Apareix com

variant també

de capitell

corinti.
Enlloc de

pedra de sauló

es fet amb

caliça.

••*•

.« '-..' -·/.-r
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SáNT D'ÀGER

Capitells procedents

de la cripta.

Bns trobem amb una

forma més allargada

-com en el cas dels

capitells de l'absis

superior- que ens re-

corden els capitells

denominats califals

del s. X, tractats

també decorativament

a bisell com els an-

teriors.

En certa forma recor-

den els descrits com

reaprofitats.

En la il·lustració

superior també en,

mostrem un format sola

ment per dues grans vo-

lutes sobre un cos es ̂ ue

matitzat que correspon-

dria al reng d'acants,

sense que aparegui cap

zona amb decoració a

bisell -d'aquests se'n

conserva un altre molt

malraés-

Com la resta presenten

collarí, però no possejL

xen àbac els allargats

descrits amb decoració

profusa a bisell.
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SANT D'ACER

Capitells procedents de

la cripta.

En la il·lustració su-

perior, molt malmesos,

dos capitells dels es-

mentats sense decoració

a bisell amb les grans

volutes sobre un primer

cos prominent.

Al dessota d'un dels

capitells un altre ca-

pitell, de forma atípi-

ca, també de peár? cali

ça, amb una sumària de-

coració a bisell. S'en

conserva amb una foriaa

semblant, un al museu

d'Art romànic de Montjuic

Aquest capi-

tell l'hem

mostrnt en

la il·lustra

ció anterior

i 1'hem des

crit dins la

tipologia

dels allar-

gats i cilin

dries.



ST. WAGE! Imposta capitell procedent

193*
p ta

Tema d'ocells afróntate 1 una teoria vegetal.

Temes de lluita d'animals félins
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COL·LEGIATA Temple Superior. Capitells absis

Com hem descrit ja, els capitells de la zona

de I1absis principal, mantenen les mateixes

formes 1 estil que els procedents de la crip-

ta i cronològicament no creiem que siguin ma-

ssa distants uns dels altres.

Com dèiem, segueixen amb les mateixes fórmules

dels capitells amb dues files d'acant i sense

les volutes, que en certa forma confoz..,en els

enrotllaments dels extrems de les fulles.
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COL·LEGIATA. Absis. Detall de la decoració pròpia

de la petita finestra central, and} las coluonetes

coronades per capitells amb un sol rang de fulles
d'acant.

Un dentellat emmarca l'arc de mig punt, semblant de-
coratlvament al que deuria haver decorat el portal.
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COL·LEGIATA. Fris decorat d'Impostes

. /if T

Aquest fragment d'arc, que dèiem decorat amb

un dentellat semblant al de la finestra de l'àb

sis, el considerem procedent de l'antic portal

romànic substituït al s. XIV pels actuals, en

desaparèixer la façana. Porta a més a més un

fris seguit amb decoració a bisell de trenats

mes. 0,75 ms. llarg, per 0,20 de gruix per 0,20

d'ample, (s'en conserva un fragment més petit.
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COL·LEGIATA Imposta capit. Nau temple-superior.

Detall de dos frag-

ments del fris dec£

ratiu d'impostes rea

profitât en dues bal

conades d'una casa del

carrer de Coma de la

vila.

En la imposta superi-

or veiem el típic

tema de les fulles

d'heura o pàmpols

encerclats per les

tiges i en els fri-

sos inferiors, el

tema típic dels

acants i el tema

dels trenats.

*t
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COL·LEGIATA DE SANT EPRE. Temple Superior

Els mateixos motius decoratius ens aparei-

xen, semblants als descrits, en un altre

balcó, com reaprofitats.

Tots ells amb pedra de sauló.
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CONJUNT DE ST. PERE

Aspectes històrica s. XI

Malauradament són esparses les referències històriques que hem po-
gut extreure de la documentació de l'antic arxiu capitular de St.

Pere d'Àger, però suficients per poder-ne establir una cronologia
mínima de les etapes de construcció.
Darrerament ens hem assabentat de la còpia per part del pare Trà-
ggla d'un document que havia transcrit En Caresmar entre els fons
d'Àger,que fa referència ni ués ni menys a la consagració de l'es-
glésia de St. Pere l'any 1036, del castell d'Àger (1). Còpia que
es conserva en l'Acadèmia de la història de Madrid, que no hem po-
gut veure encara 1 que esperem donar-ne notícia més extensa abans
d'enllestir aquesta tesi.
El seu interès rau en el fet de testimoniar en una data tan prime-
renca la consagració del primer temple de Sant Pere,tot Just dos

anys després de l'expugmaéió del castell d'Àger. Gairebé sembla
impossible que solament en dos anys es construís la fàbrica del que
actualment conforma la cripta del temple; sembla més versemblant
la restauració i reaprofitament d'una obra anterior dels s. IX-X.
Fins l'any 1041 no ens apareix una nova referència sobre dit temple
-hem de tenir en compte que la major part de la documentació anteri
or al 1046 fou cremada en la nova invasió alarb-, esmentat al cos-
tat del de St. Vicenç en el testament d'un tal Martí, sacerdot d'a-
quest darrer temple (2), el qual disposa-va que els seus béns fo-
ssin per dites esglésies, alhora que els posava sota la custòdia de
la batilia "domno Deo et sancta Maria et sancto Petro" 1 dels sems
senyors Arnau Mir de Tost i Arsenda. Interessant això darrer, puix
ens testimonia la doble dedicació del temple castrai a St. Pere i
S ta. María. Varios són els autors, entre ells el Dr» M. Riu, que
consideren com la més primitiva la dedicació a Sta. Mi, tenint en
compte que la cripta serà denominada amb el temps de S ta. Mi la Ve-
lla (3); a més a més, com veutem, la nova intitulado del príncep
dels apòstols fou donada per Arnau Mir de Tost i la seva muller Ar

senda. Identifiquem també la "sancta Maria ad ipso pulo" que és ob

jeete de donacions en el mateix testament amb dit ¿eaple. Si tmim



«n compte que «1 temple constava úm tres mata« separades entre si
que permeti« 1« presencia de tres altars distints, la hipòtesi
és raonable. Hem) d« dir que posseint \a testament del 1060 (4) em
el qual es parla de "eecleslam de sancti Petri et sanctl Micaelis
d« Àger", que ens domaria testimoni de la toreara dedicació.
Holt explícitament es parit» de St. Pere, em la que podries consi-
derar com primara dotació de la recent fundada canònica aquisgra-
nesa par Arnau Mir de Tost i la seva muller* En dita carta, els
atorgants expressàvem lliurar-la a "domin sancti Petri qui est
fundamentatus in cas ro de Àger", 1*887 1046 (5). De forma semblant
al segon document de dotació del 1048, ratificant em bona part les
donacions anteriors i precisant que dita església era "intus im
kastello quod dicitur Àger** (6), o en l'acta de consagració de St.
Salvador del mateix any (7).
Pocs més som els testimonis sobre el temple primitiu i l'abadia
que es fundà allí, constituida per una comunitat de canonges, la
qual ens apareix plenament creada amb el seu abat Guillem Ramon
l'any 1057 (8), puix les referències d'ara endavant s'adreçaran
al nou temple.
Ho podem fixar la data exacta de l'inici de la seva construcció
que, d'altra banda, no pot situar-se molt abans del 1057. El pri-
mer testimoni de la seva construcció ems apareix en el testament
d'Exabel, lliurat l'any 1060 1 llegit davant l'altar de St. Miquel
"quod est in ecclesia de Sanctl Petri de Àger" (9), en el qual
s'assignen un terç dels béns moble i una mula "ad opera" de l'es-
glésia de St. Pere; es a dir, per la seva construcció. Coincideix
la data amb l'atorgament del privilegi d'exempeió "veré nullius"
per part dal papa Nicolau II a dita canònica, l'església de la
qual hom diu "constructa ad honorem sancti Petri...iß aggerensi
castro" (10).
Recordem que durant la dicada dels cinquanta el propi Arnau Mir
de Tost dotava amb un ampli patrimoni la canònica de Montmagastre
i dos anys més tard (1062) instituïa també tina comunitat canoni-
cal a Sant Sadurní de Llorda. Mo sabem si des d'un primer moment
pensà convertir aquestes comunitats em priorats de^-pemants de St.
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Pere d'Àger, però el cert és que el 1065 (11) Arnau Mir é* Tost

juntament amb la seva muller determinaren convertir l'abadia à*

Xger en un gran domini que aplegaria bona part del Montsec i

bé les Jurisdiccions pròpies de dits priorats, segurament coinci-

dint amb el moment que es duia a terme la fabrica del BOU temple

de Sant Pere.

Les successives dotacions que els esmentats promotors -també del

nou temple- efectuaran en donen constància, tot fent amplis elo-

gis del castell on s*edificava eft nou temple. En la que podem

considerar quarta dotació, lliurada el Ié60, clarament es diu

que entire els castells arrabatats als sarraïns "agerense castrum

insigne est atque preclarunu...Intra quod propter eius pulchritu-

dinem et principalitem edificavimus et fundavimus ecclesie novita-

tem...", on abans "blasphemia dabat horribilis preconi vocem". Es-

glésia, entre les restants del seu entorn, que "non solus princi-

pen constituimus, sed principis apostolorum nomen Petri imposui-

fflus...H(12). Es a dir, un nou temple principal i bell raspéete als

restants de la Vall, sota l'advocació de St. Pere.

Entre el 1060 1 1063 ens apareixen donacions que no especifiquen

si son fetes per l'obra, com la de Dalmaç 1 Güila (13) o la de

Trasmon 1 Ilia (14) i potser amb més claretat la donació per part

d'Arnau Mir de Tost 1 la seva muller de la meitat del delme i to-

tes les primícies de la quadra d'Entença per l'obra de St. Pere

(15), que no obstant deurien relacionar-se amb l'obra esmentada.

Malauradament el darrer document ha desaparegut i solament conser-
vem la regesta efectuada pel pare Caresmar.

L'any 1063, així mateix, el papa Alexandre II ratificava el privi-

legi d'exempció concedit pel seu antecessor Nicolau II (16). Ens

interessa més, però, la permuta que formalitzaren Arnau Mir de

Tost i Arsenda d'una era pertanyent a Ollemar 1 Cheno per un fa-

rraginal, car ens precisa el document que l'era era situada a

l'Aspre -sota el castell per la banda MW- i que afrontava amb la

de Pere "Lombardo" (17). Pensem que es tractaria d'un dels pica-

pedrers itinerants cridats per Arnau Mir de Tost per a realitzar

la nova fabrica del temple de St. Pere, puix en cap altre docu-

it medieval ens apareixen personatges de dita nissaga.
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L'any 1065Ĵ rt Ermengol III d'Urgell en el setge à» Barbastre,
fou conduït 1 sebollldes les seves despulles a la Galilea de St.

Pere d*Àger per Arnau Mir de Tost, que l'havia acompanyat em la

funesta campanya. Ens n'assabentem per les donacions que efectua-

ren la comtessa vídua Sanca i el seu £111, el futur Ermengol IV,

a dit temple, expressant que el comte havia mort intestat i era

enterrat "ante hostium ecclesla sancti Petri". Hem d'entendre que

que era tan avançada l'obra del temple que s'havia Ja bastit el

mur de panent i la Galilea ?; lloc aquest darrer que serviria per

enterraments de la noblesa de la contrada. Es aventurat assegurar-

ho per tal com existia ja el vell temple esdevingut cripta, però

no es inversemblant pensar que les obres estarien molt avançades.

El 1068, en la que s'ha considerat dotació testamentària dels

esmentats fundadors, la llarga llista de donacions ratificades

s'encapçala amb paraules semblants a les al·ludides per les dona-

cions del 1060 1 1065 (19).

Així i tot, la fàbrica no era enllestida del tot. Arnau Mir de

Tost en el seu testament (any 1072), deixava encara un terç dels

seus béns moble "ad opera ipsius ecclesle et canonice et in aliïs

edificlis". Segurament s'estava treballant ja en la decoració i

restaven per finalitzar els cloquers que calia allotjar sobre les

capoles de les capçaleres col.laterals(20). El 1079 es llegia

davant l'altar de St. père el testament del presbíter Adalbert

(21) i un any després Ramon Exabel, el fill de Pere Exabel, dona-

va a St. Pere el valor de la meitat de certs malloli i certes ca-

ses d'Àger (22). I el que és més significatiu; Gauceran Erimany

en el seu testament del 1094 donava a St. Pere "sénior! meo" la

quadra de Montesquiu, un alou a Casserres i part dels béns moble

amb el pa i vi de tots els llocs de la seva pertanyença "ad consu-

mandum clocarium sancti Petri de Àger" juntament amb una mula "ad

opus elocarll" (13). Amb el qual podem inferir que a darrers del

s. XI estava l'església totalment enllestida, excepció del cloquer

endegat que seria l'únic en fer-se com encara avui pot veure's. Hem

de tenir en compte també que entre el 1090 i 1098 els descendents

d'Arnau Mir de Tost, els vescomte Guerau Ponç i la seva muleer Ma-

lesignata, efectuaren noves donacions que permetrien la continua-

ció de l'obra (24).
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Pel que fa al s. XII, les referències sobre aquest edifici són

del tot inexistents. Hi domina la documentació de donacions "pro

anima", freqüentment expressant la voluntat de voler ésser ente-

rrat en el cemintiri de la Col·legiata; moltes de les donacions

assignades a pràctiques de devoció, que reflecteixen el prestigi

religiós de que gaudia l'església d'Àger.

En el seu testament del llei, Bela deixava unes oliveres a

la partida de Respluga (Vall d'Àger) per Humanaría els dies de

Quaresma (25); amb la mateixa finalitat el vescomte Ponç Guerau de

Cabrera donava la torre de Cogul (Àger) l'any 1153 (26), disposant

que quatre brandons devien cremar cada any davant el monument de

Dijous Sant i 15 de més petits durant les festes de Setmana Santa.

Ramon Berenguer d'Àger deixava l'any 1160 (27) igualment una olive

ra a Àger per tal de que cremi una llàntia davant l'altar de St.

Pere tota la Quaresma; com també Bernat de l'Ametlla, que en el

seu testament de l'any 1159(28), disposava que cremés una llàntia

no solament per Quaresma, ans per Advent -deixava part dels béns

moble "ad opera" de St. Pere, sense especificar quines obres es

feien i determinant fos enterrada la seva mare en el cemintiri del

Monestir-. Una mateixa voluntat expressaven Arpí i la seva muller

baria l'any 1166 (29), a l'expressar que volien tenir pompes fúne-

bres semblants a les d'un canonge, o Bellida, el 1178(31),o

Sança l'any 1173 amb voluntats coincidents (30).

Mercès a aquestes donacions, ens assabentem igualment dels altars

que existien en dita església i quines eren les devocions. Així,

per Ilumenària de l'altar de St. Pere Guillem Ramon fixa l'any

1174(32) la compra de quatre lliures de cera, tres de les quals

deuran cremar davant del dit altar. En algun document solament es

deixa béns per Ilumenària de St. Pere sense precisar res més.(33)

En una donació del 1179 atorgada pel vescomte Guerau Ponç la dona-

ció per Ilumenària inclou St.Pare i Sta. M9{ també la filla del

batlle Roland Marques, Beatriu, en el seu testament (1145) (?5),dei

xa una vinya a Sta. Ml d'Àger. La devoció a la Verge deuria ser im

portant en aquest segle. L'esmentat Ramon Berenguer d'Àger, en la

donació suora esmentada de l'any 1160, deixava també 12 oliveres
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a Guàrdia (v. Àger) per tal de que cremi una llàntia davant l'al tai

de Sta. Haria tots els dissabtes i el 1169 (36) Exabel "miles"

feia certes donacions per tal que cremés el dia de Pasqua un ciri

i es compressin brandons per la festivitat de Sta. Ma; també volia

que hi hagués encesa una llàntia davant la Verge del capítol.

Mercès al document suara esmentat de donacions del vescomte Ponç

Guerau, del 1153, tenim constància d'almenys dues capelles o al-

tars més, el de la Magdalena 1 el de Sta. Caterina, en els quals

volia el vescomte que hi cremersin llànties igualment.

Notes:

1) Acadèmia de la Història (Madrid) Traggia Ms. B/139

fol. 60 doc. 65

2) Teh. doc. 11

3) M. Riu op. cit. p. 213 i 491-526

4) F. Fité Reculls... p. 52 nota 15

5) Tch. doc. 19

6) Tch. doc. 22

7) Tch. doc. 23

8) Tcb. doc. 36

9) Tch. doc. 42

10) Tch. doc. 43

11) Tch. doc. 65., Amb els mateixos termes T'expressen els

donants en 1*anterior Acta de dotació de St. Pere

12) Tch. doc. 45

13) Tch. doc. 48 (1061)

14) Tch. doc. 52 (1062)

15) Tch. doc. 53

16) Tch. doc. 54

17) Tch. doc. 55

18) Tch. doc. 66

19) Tch. doc. 83

20) Tch. doc. 97*

21) Tch. doc. 109

22) Tch. doc. 112
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23) ACU Cart. Urgell, I doc. 70

24) Teh. doc. 142, 161, 172 (de l'any 1102), 178 (any 1104)....

25) Teh. doc. 260

?6) Teh, doc. 291

27) Teh. doc. 323

28) Teh. doc. 320

29) Teh. doc. 413

30) Teh. doc. 366

31) Teh. doc. 471

32) Teh. doc. 427

33) Teat, de Pere Exabel de l'any 1195 (Teh. doc. 273);

test, de Ramon Berenguer d1Àger de l'any 1158 (Teh. doc. 313)
34) Teh. doc. 480

35) Teh. doc. 274

36) Teh. doc. 385
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SI castell; Descripció

Les guerres dels segles XVII i XIX acabaren de temps amb la fàbrica

del que fou castell vescomtal i posttóiorment dels comtes d'Urgell.

Aquest s'aixecava, com hom pot veure en els plànols que adjuntem

del recinte de St. Pere, al costat de l'església col.leg5.al en

l'espai que mitjançava entre aquesta i el recinte de muralla, que

esdevenia així part de la pròpia fàbrica.

Actualment en resten solament els baixos, constituïts per dues naus

allargades i cubertes amb volta de canó seguit, un xic peraltada,

semblants a les del temple-cripta inferior. Ambdues, disposades

paral·lelament, es comuniquen solament per un* finestrella d'es-

pitllera i es perllonguen fins al nivell dels absis, sense que pu-

guem esbrinar com seria llur acabament, que s'éxampla respecte a

la zona de ponent i àdhuc recolfca la nau . més interior, la vol-

ta i en el mur de la capçalera del col·lateral esquerre del temple

inferior.

Almenys des de la darrera època, s'accedia a aquesta sona del cas-

tell per un passadís en decliu gradual que partia del claustre,

on hom pot veure encara ben visible les restes del portal d'accés

-segurament s'hauria emprat en aquest darrer període com cellers-,

que delimitava perfectament la fàbrica del castell respecte de la

de l'església, puix com hem descrit el mur dret era la façana del

temple inferior del col·lateral, mentre a ma esquerra, a més d'una

porta que condueix a una petita estança, s'hi troba a l'extrem opo

sat una graonada que condueix a dites naus, ja reaprofitant carreus

del claustre.

Hem de destacar la raresa de la petita estança esmentada, la qual

mostra al mur de ponent una porta tapiada pel propi mur dels fona-

ments -creiem- del castell del s. XI, que pel tipus d'aparell i

dovellat de l'arc hom podria creu»e que es tracta de restes testi-

monials del vell castellum de tradició tardo-romana o califal. Al-

tra explicació no s'endevina. Així i tot fan falta més estudis ar-

queològics de dits fonaments per afermar semblant hipòtesi. Un acu-

rat estudi arqueològic podria permetre, encara avui, després dels

mals tractes que ha rebut el conjunt durant les successives restaura
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cions, podent-se fer una idea cabal de les distintes etapes cons-

tructives, que ensems permetessin ampliar-lo a l'anàlisi estruc-

tural de la planta dels edificis canonicals.

Sembla que per fi es relniciaran les tasques de restauració, serà %

el moment aleshores d'intentar que es tinguin en compte conjunta-

ment els estudis arqueològics que fins ara no han existit i que són

molt necessaris per al coneixement a fons del monument.

Volem recordar, que el, castell estava totalment separat de l'esglé_

sia, segons ens apareix en documentació del s. XIII. Entre les dis

posicions que foren preses per Sant Bernat Calvó per la reforma

de la comunitat canonical (1232-1233) (1), ni hi ha una que mana

tancar tota comunicació entre la casa del comte -el castell- i 1'

església, per la banda de la muralla, per tal de què ni les dones

ni els canonges puguin transitar d'un lloc a 1'altre. També sabem

que la sagristia era ubicada adossada al mur septentrional de l'e¿

glésia, entre aquesta i el castell, pel qual ens preguntem si se

situaria per sobre del passadís esmentat, que es possible que anés

cubert en part o totalment, sense poder determinar quan es construí

aquesta, puix no es esmentada fins a la Baixa Edtat mitjana. El que

sí sabem, és que es tractava d'una estança bastant petita, on es

guardaven els tresors de la Col·legiata i l'arxiu. Els inventaris

de llurs béns del segle XVIII parlen encara d'aquesta estança i

quan el pare Caresmar acceptà catalogar els documents de l'arxiu,

a requeriment de l'arxiprest Esteva (1768), aquest s'avingué al

trasllat dels fons a les Avellanes -monestir de Sta. Maria de Bell^

puig-, entre altres motius, perquè la sagristia resultava petita

i incòmoda per la tasca que deuria durar un llarg any.

En fer l'estudi dels dominis i castells d'Arnau Mir de Tost, Ara-

guas (2) situa prô raoguts o fets construir per ell un nombre de

castells que haurien de constituir-se en els centres de poder seus

o grans fortaleses dels seus dominis. Entre ells hi situa els cas-

tells de Mur, Llordà, coneguts de temps enrere, i el d'Àger, erigit

sobre "des substructions d'époque romaine ou plus vraisemblablement

califale". També fa referencia a les dues naus citades, de les quais

una creu que hauria servit de cisterna -no ho creiem versemblant

per tal com ja hi hem descrit una finestra- i en tot cas les dues
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com "pièces de service".

Creu raonable que el castell, almenys les parts reaprofitades, es

construït o reutllltzaren ben aviat, pel que col·loca la construc-

ció de les dues naus esmentades entorn al 1050, recordant que una

disposició semblant es troba també a Llordà.

La seva Integració a una construcció de tipus militar, pel que fa

a l'església, li fa suposar la intervenció d'arquitectes formats

en un altre taller constructiu que ben bé es podria relacionar amb

el constructor del conjunt de Llordà entorn al període de 1033-1047}

si tenim en compte que l'església es consagrava el 1040. Castell el

de Llordà, que mostra un incontestable caràcter palatí amb la

seva gran sala il·luminada per grans finestres geminades de la prjL

mera planta del que hauria estat gran "donjon".

Segons aquest autor, el castell d'Àger es construiria tot seguit,

entre el 1047-1055, dins el període que situa també la fortifica-

ció de St. Llorenç d'Ares (3) i la construcció del castell de Mur

aixecat sobre restes murals persistents i entorn d'una torre

circular de guaita, configurant un traçat més compacte, malgrat les

menors mesures, i una millor adaptació a les funcions militars que

el propi castell de Llordà. En relació, encara, amb aquestes cons-

truccions i llurs artífexs catalans (4), aquest autor relaciona o-

bres aragoneses com Loarre, Abizanda, Lluçars o Viacamp, |ue ja

hem comentat i per tant deixem de descriure.

En el que fou el seu treball de doctorac, Araguas analitza des del

s. XI i des de la frontera cristiana les dues tipologies de cons-

trucció militar: la torre i el "ouajon", aquest formant part del

castell i molts cops també la torre (5). A partir del tipus de to-

rre oblonga, com ho era la torre del s. X d'Ardèvol, per exemple,

estudia els castells formats per aquesta mena d'estructura de me-

sures importants, com ho eren els de Montbui, Gelida, Miralles

-també dins del segle X-, que formen un grup apart, cronològicament

entre dites torres oblongues i el grup de castells que l'autor de-

nomina de refugi o frontera (5), els quals es desenvolupen al llarg

del s. XI. Grans torres contemporànees dels primers grans "donjons"

de l'U francès, ar..b els quals cal preguntar-se si guarden relació
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1 també amb la torre del "f robador" de l'Âljaferia de Saragossa

(islàmica del s. XI), isolada dins del contexte islàmic. Cal re-

lacionar-los amb la Recon, uesta ?.

Nosaltres hem volgut posar l'èmfasi sobre dites torres, per tal

com se situen com antecedents immediats dels castells expressats,

fets construir per Arnau Mir de Tost, juntament amb els primers

castells de frontera constituïts bàsicament per una torre, gene-

ralment circular, i un recinte murallat que solia deixar fora la

torre, com es pot veure encara a St. Jaume de Cas, al costat del

qual s'hi solia aixecar una capella, dins ja de l'estil del pri-

mer romànic...

Per Araguas (7) Mur, Llordà i Àger sintetitzen les diverses formu

les de castell assajades en la primera meitat del s. XI, que hem

vist i suposen, com ja hem dit, davant les petites fortaleses de

la Catalunya Vella -especialment els dominî dels comtes de Barc£

lona- una visió nova o distinta, puix es passa del concepte de to-

rre com centre de colonització al tipus de gran castell protector

amb guarnició permanent.

Llordà és qui millor prefigura el tipus de "donjon" a la francesa

amb un gran refinament i perfecció, semblant al que deuria haver

estat el d'Àger, car apareix com veritable castell sovirà. Com

molt bé conceveix Araguas (8), basant-se en els treballs sobre

Arnau Mir de Tost del pare Sanahuja, Llordà seria el centre polí-

tic i militar, principal, d'aquest cavaller f'ns almenys el 1047,

quan es desplaçà el centre de poder a Àger.

En les conclusions de les seves investigacions, Araguas (9) situa

els factors econòmics, així mateix, com els determinants de l'ere£

ció dels grans castelis-residència enfront dels de fàbrica més hu-

mil. També remarca com la tradició domina encara sobre una arqui-

tectura sense unes directrius del tot clares com era la dels petits

castell refugi, mentre en els grans castells amb donjon hi adver-

teix influèecies llunyanes, que es deurien al contacte de l'aris-

tocràcia puixant amb l'Europa del MI. Així, Llordà, Mur, Àger, Lo-

arre o àdhuc les grans torres circulars de Viacamp i poligonal de

Lluçars poden ésser considerats monuments mediterranis sintetitza-
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dors de tradicions mediterráneas majorment i atlàntiques. Les me-

diterranees pervivents en la pròpia Catalunya del s, XI. Tot ci-

tant Puig i Cadafalch remarca finalment el paper jugat per Cata-

lunya, com centre d'influències entre els móns islàmic 1 cristià,

atlàntic i medieCerra, que se situen com la base per entendre la

nostra arquitectura i punt d'arrencament per centrar l'estudi del

nostre castell.

En relació amb el castell d'Àger, ens restaria encara ressaltar

les restes d'almenys una torre flanquejant quadrada del recinte

exterior de muralla, integrat a l'estructura del castell, i vàries

filades de mur de carreus de gran tamany, disposats en parament

d'un "opus quadratum", dins la tradició de la Baixa romanitat, que

tradicionalment s'ha considerat, d'ençà Puig i Cadafalch, tardo-rp_

mà -restes del castellum- i des d'Âraguas hom possibilita, com hem

vist, la seva possible ascendència islàmica.

Notes

1) F. Fité Reculls... p. 280-281

2) Ph. Araguas Les chateaux d'Arnau Mir de Tost. Formation d'un

gran domaine féodal en Catalogne au milieu du Xlem siècle

"Actes du 106 Congrès Natinnal des sociétés savantes"(Perpi-

nyà 1981) p. 71-72

3) Ibid. p. 72

4) Ibid. p. 74

5) Ph. Araguas Leschâteaux des marches de Catalogne et Ribafflrce

(950-1100) "Bulletin Monumental", 137, 1979 p. 209-210

6) Ibid» p. 211

7) Ibid. 216

8) Ibid. p. 218-219

9) Ibid. p. 222



Aspectes histèrics 8. XI
Cap referència precisa 1 molt menys de Xa seva construcció consta

en la documentació del s. XI, que és la primera que posseïa« ara

bé, caldria fer una clara distinció entre el «pa seria -almenys

das dais anys seixanta- el temple i edificis de la Canònica vol-

tant el claustre i el pròpiament dit castell, on tindria Arnau

Mit de Tost el seu lloc de residència, tal coa el descrivim. Ho

diem, perquè els documents parlen sempre del temple de St. Pere

ubicat en o dins el castell d'Àger, considerant tot el recinte

-com succeeix encara avui- castell, Inclosos edificis aciesias

tics i civils.

Ningú dubta actualment que els orígens del nucli primitiu d1 Àger

es remunten almenys a l'època romana, si és que no existia ja en

el période ilergeta immediatament anterior un castra, on actual-

ment s'aixeca el castell (1). La troballa de moneda ibèrica en

els vessants del puig que corona el castell són l'únic testimoni

(2). Sens dubte fou Puig i Cadafalch (3) qui més apoià la hipóte

si dels orígens romans de la vila, tot deduint per la toponímia

que hi existiria una torre de defensa o "castellum" d'un latifun-

di de la Baixa romanitat, del tipus comunament emprat en dit pe-

ríode per la Inseguretat dels tenips. Fortificacl<5 que inclouria

una munió de vil.les rústegues 1 que permet deduir per l'ús reite

rat del tnotllcastrum" en l'edat mitjana» que es tractaria d'un nu-

cli amb cert espai emmurallat, reforçat amb torres de defensa, tal

com es trobaria el "castrum Octavium" de St. Cugat del Vallés (4).

Schlunck defineix aquests Gastares com petites ciutats murallaries

peculiars del període tardo-romà (5). En els nostres reculls so-

bre la Vall d'Àger hem apuntat la possibilitat que àdhuc s'hi ha-

gués format un municipi (6). Les raons són moltes per creure-ho,

uis crida, per exemple, l'atenció el fet que des dels primers do-

cuments es dongui ja com límits del terme del castell els propis

de la Vall, com si responguessin a uns límits fixats d'antuvi» El

primer document on ens apareixen data dal 1038 (7); es tracta de

la donació d'uns alous per part d'Arnau Mir de Tost 1 la seva mu-

ller Arsenda a un tal Ollemar i Cheno. Alous que es precisa són

"In kastrum de Àger" i que els han obtingut per aprisió, donant



co« afrontacions del terne del castell "de parte Orientis la Mo-
géra, de Heridle in sera de Ñor, de Occiduo la Nogerola, a parte

vero Cire il la tara de Ares". Afrontacions que ens apareixen no-

vament en la carta éa franquícia atorgada pels dits donants -à

Arnau Mir d« Tost denominat com "custos de Àger"- a Exebel i Ca-

roca, precisant la ubicació al Sud d« la Vila de Portol enlloc

d« la sacra de Nor i rebent el Noguerola l'apel·latiu d'Halveo"

(S). La franquícia es atorgada pals alou« que posseeixen "in cas-

tro de Àger", als ternes dels castlls de Claramunt i Oroners 1

n'exceptuen les seves propietats dal castell da Pedra, d'on són

els senyors. Així mateix obtenen llicència per comprar una terra,

una vinya, tai llinar i un hort al terme d'Àger i als vanan els

daines de l'alou d*Àger, del de Claramunt i la meitat dal de la

resta de castells par preu de tres iracas d'or.

Si ens atenia al treball de 1*Albert Beaet (9), basat en la anà-

lisi del document que acabem de veure i les person .s que figuren

com donants en l'acta de consagració de St« Salvador de l'any

1048, hauria existit a Àger i també a la Rigola comunitats mossà-

rabs que els nous repobladors haurien fet desaparèixer gradualment

des la conquesta l'any 1034. Es a dir, possibilita l'existència

d'una població cristiana autòctona que s'hauria mantingut durant

la dominació sarraïna. Dada important per tal com ens possibilita

creure en la continuïtat de certa estructura social que es remun-

taria al període de romanització.

Tot seguit veurem també un treball del Dr. Font i Rius que abona

encara més la nostra hipòtesi. En dit treball aquest autor, tot

analitzant els documents sobre conquesta 1 repoblació de la vall
ja,

d'Àger, s'adona del gran nombre població en el castell i vila d'À-

ger, que explica com resultat d'un primer moment en l'obra de res-

tauració, a la vegada que possibilita la persistència de població

anterior (10). En el cas de la Regola, a Oraves de la seva carta

de franquícia del 1049, també hi entreveu un nucli inicial o explo-

tació agrària 1 hi creu possible el fenomen per ell mateix estudi-

at de transformació d'una antigua vil·la d'època romana en una no-

va vila o nucli de població de fesomia rural (11). No es planteja

una continuïtat de població en aquest lloc però, que caldria tenir
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en consideració. En Benet, tot basant*se en la toponímia -tant

en el mot de la Rigola com en el de St. Julià-, creu versemblant

l'existència d'una comunitat monàstica mossàrab que s'aplegaria

entorn de l'església de St. Julia (12).

El procés de romanització fou segurament intens en la nostra terra

i caldria investigar ea aquest sentit per reexir-ne, tant a nivell

arqueològic com de la toponímia, tota la informació possible. Si

Àger 1 la Riègola evidencien un origen romà, Milla, Corçà, St. Llo-

renç d'Ares, Ametlla, Agulló i la Pertusa en són també clars tes-

timonis. Sobretot voldríem insistir ea els topéalas de milà, Cor-

sa 1 St. Llorenç d'Ares que semblen derivar de noms propis o en

el de Vilamajor que denota la preexistència d*una antiga vil·la

romana. Extraiem del Diccionari Alcover llurs etimologies déri-

vants de "Curtius" (Corçà)(13), "Aemiliaau"(Milla)(14) i"Lauren-

tius" (Llorenç) (15). Sobre aquest darrer hem de dir que el Sant

és un afegit medieval, puix mai fou St. Llorenç titularltat de

la parròquia que, en canvi, estigué dedicada a Sta. Maria.

Tots aquests llocs ens fan pensar en antigues explotacions agrà-

ries, segurament vil·les de dominis no massa grans. El cas més pre-

ciar és el de St. Llorenç 1 el de Vilamajor, sobre els quals po-

deu consultar les monografies que adjunten, el primer objecte ac-

tualment d'excavacions* Creiem que en dit lloc born pot estudiar

molt clarament el procés de transformació medieval dins el feno-

men peculiar de 1'eneastellement i alhora adonar-se de 1'existen-

cia d'una antiga explotació ramadera de la qual persistiria la

"turris" defensiva, on posteriorment (s. XII) s'hi constituí un

nucli cistercenc, segurament també amb una clara activitat rama-

dera. Com element més indicatiu de la seva romanització, cal se-

nyalar la descúberta de nombroses troballes de ceràmica campania-

aa de vernís gris. Ea el cas de Vilamajor, amplament estudiat en

la monografia esmentada, el primer a destacar és la persistència

de l'antic domini agrari fins el s. XI, quan es conqueritpSaau

Mir de Tost del domini sarraí. I cosa més curiosa, com alou es

fragmentarà ea masos, perd mai adquirirà l'eJltat de poble (16).
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Altres testimonis sobre l'època romana els h«n estudiat ja i per
tant no els repetirem aquí. Cal creure que aquesta fortalesa, amb

el seu nucli d*hàbitat, persistí fias època musulmana, quê  forti-

ficà novament.

D'acceptar-se que Àger és l'"Ayira" que s'esmenta en la crònica

d'Al-Udrí, con ho fa el Sr. Pita Mercé(17), novament ens aparei-

xerien dades sobre el castell, que documentalment serien ara per

ara les primeres i alhora possibillitarien considerar les seves

restes més antigues -com hem vist- del període califa!. Les refer

rències històriques estan extretes del capítol on es narra les
picabaralles de Ihn Muhammad íbn Lubb (Llop) i Amrds Iba Muhammad

d'Osca* La primera data del 919 i narra CGB Amnis sortí d'Osca
amb el seu exèrcit per anar contra Ibn Lubb que es trobava a la

fortalesa d'MAviraH; la segona data del 922 l narra com Ibn Lubb

fortificà vàries fortaleses, entre les quals s*incloïen les de

Montse, Balaguer, Barbastre, Calasanç, Montmagastre i "Ayira"(18).

De tot el qual es dedueix, d'acceptar-se aquesta identitat toponí-

mica, que el castell d'Àger es fortificà pela àrabs des dels pri-

mers moments d'organització de la frontera Superior en l'època ca-

lifa!. Ho ens volem pas extendre ara sobre la dominació musulmana

que tractem en un altre capítol, on sostenim el caràcter fronterís

que ja posseïa en aquella època la vall d'Àger fins almenys l'èpo-

ca dels Hud, sense negar no obstant un cert sotmetiment de 1« seva

població a la Jurisdicció musulmana«

La situació del castell d'Àger i també la seva magnífica fàbrica

feren que Arnau Mir de Tost, el seu conquistador del domini alarb,

el convertís en el seu centre polític i àdhuc residència preferi-

da* En els documents que hem citat ja com successives actes de do-

tació de l'abadia de St. Pere d'Àger clara i reiteradament es fa

referència a la seva conquesta i notorietat. Majorment s'el cita
com "castruro", perd també hi ha alguns cops que apareix amb el

terme de "kasteilo".

El primer esment data del 1034(19). Es tracta del primer document

conservat sobre la vall d'Àger sota dominació cristiana, quan feia

molt poc temps que s'havia conquerit el castell. Conjuntament amb

els comtes d'ürgeil, Exmengol II i la seva muller Constance» âmm
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Mir de Tost l Arsenda donaven a St. Miquel d« Guixà "ortaladas II

la castro de Àger" amb terres, vinyes, horts, arbres, llinars 1

el deine que aixS produís. També donaven llicència als hones de

dit castell per fer donacions de vinyes i terres i el delme de

tot el que "comes et castellanes aut cavallarii que ex illo cas-

tro exierint súper paganos, aliquid acceperint"; és a dir, ea re-

vestia. Mera de destacar que ea aquesta segona part del document

dona la impresió que són Arnau i Arsenda els qui atorguen el delme <

de la dominicatura, per tal com s'inclou el conte a ais dels cast-

lans i cavallers. Per aquest motiu pensem que fou Arnau Mir de

Tost l'artífex de la seva conquesta i per tant el seu senyor ju-

risdiccional amb el consentiment del comte, car pel seu testament

el mateix Arnau li reconeix certs drets, com més endavant veurem.

La situació del castell ea una zona de frontera respecte ¿.»1 com-

tat d'Urgell es reflecteix en varios documents, així com la fun-

ció de senyor de frontera que protagonitzà Arnau Mir de Tost. En

un document del 1042(20) es apellat Arnau "custos de Àger" i en

dos documents testamentària del 1041 (21) i el 1055(22) es fa re-

ferència a la batilia "domno Deo et sancta Maria et sancto Petro"

-els executors són clergues- i del seu senyor ("domno") Arnau Mir

de Tost. En la dotació de l'abadia de St. Pere del 1068, a la

qual ens referirem més endavant, es c!iu amb claretat que el cas-

tell i terme d'Àger és "in extremis finibus marchaê um iuxta comita

turn Urgell i videlicet intra Hogeram et Nogerolam" 1 que afronta

a orient amb el riu Hoguera; a migdia amb el castell de Santal inya

i els termer. d'Os i Canelles, que eren encara sota dominació àrab;

a occident amb el riu Noguerola i al Nord amb el eia del Montsec

"ultra terminum sancti Laurencii" 1 d'Asprenont, el qual és dins

el terme del castell d'Àger i "ultra terminum" dels castells d'Es-

cumo i Mallabecs, també dins del terme d'Àger.

En l'acta de dotació del 1060 és on queda més palesa tant la

conquesta, com la notorietat de la fàbrica del castell. S'encapça-
la aquest document reconeguent Arnau Mir de Tost els beneficis con-

cedits per Deu "...quia dedlt nobls triumphum súper gentem pagana«
et in menús nostras tradidit terram....post multa pericula et tri-

bulaciones il Ile faclt nos optlnere iniadcorum nostrorum castellà ,
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et munlttones, ex milbus agerense cast«»» insifyie est atque pre-

ciarme, quod medio nemorose vallis principale caput atçollens in

allia rescipit ad se pertinentia cetera oppida per girusu Intra

quod propter eius pulctaritudinem et principal ítem edificavimus et

fundavlmus ecclesie novitatem....". Text amb un cert to poètic,

que evoca 1*enlairada silueta del castell enmig la vall, quan en-

sems s'aixecava la nova fàbrica del temple i la resta de castells
recentment erigits arreu del seu terme, a ell sotmesos, destaca-

ven entre els conreus de vinya, d'olivera i gra majorment (23).

Solament posseïm una referència expressa sobre el castell pròpia-

ment dit, fet fer aixecar per Arnau Mir de Tost com lloc de resi-

dència, possiblement en el període comprés entre el 1047 i el 1055

(24). Es tracta d'un judici qu« se celebrà l'any 1061 "ante domum

Axnaldum in Àger intus in camera** essent al tribunal l'abat i jut-

ge Guillem Ramon, Erlball 1 Berenguer -castlà- i presents laics i

eclesiàstics (25).

Finalment, el més sorprenent, és que aquest castell, que com hem

vist estava ja construit l'any 1061, fou donat el 1068, en la da-

rrera i més solemne dotació, a St. Pere d'Àger(26) "cum turribus

maioribus et minoribus et edificlis et adiacenciis et cum omnibus

ecclesiis, que sunt in ipsa villa et in omnibus finibus ipsius cas,

tris....11 1 també els castells "que sunt intra términos prefati

castri de Àger cum omnibus suis edificiis et terminis et pertinen-

ciis et cum unlversis ecclesiis, que sunt in predletis castris in

eorum terminis...«** amb deines, primícies i oblacions, "salvis et

boscis", terres, vinyes, cultius, erms, "propnis et planis'̂  mollas,

teloneus, plàcits, prats i pastures.

Disposen així mateix els donants, Arnau i Arsenda, que ho tingria

els seus successors "per sanctum Petrum et abbates que Ibi fuerint

ad setvicium élus...** 1 que tinguin per St. Pere els béns donats

"I milites per eum**; també precisen que "comes Urgell! semprer

abeat totum ia supra dicto Castelló de Àger quantum est scriptum

In convenencia...". D*aquesta forma esdevenen feudatarls de Sant

Pere i el sau abat els successors d'Arnau Mir de Tost i es preser-

ven els drets comtals que desconeixem quins eren realment.
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Notes:

1) F. Flté Reculls... p. 27-30

2) Ibid. p. 29

3) Ibid. p. 33

4) Ibid. p. 39

5) Ibid. p. 40

6) Ibid. 37

7) Teh. doc. 7

8) Teh. doc. 12

9) Albert Benet i Clara Una comunitat a la Vall d'Àger

Estudi antroponímic "Butlletí interior Societat d'Onomàstica"

XIII(1983) p. 3-7

10) J. Mi Font i Rius Notas sobre la evolución jurídico-publica

de una comunidad local en el Pirineo catalan; Àger a Estudis

sobre els drets i institucions locals en la Catalunya Medieval

(Barcelona 1985) p. 115

11) Ibid. p. 117; sobre la transformació d'una antiga vil.lae en

un nou nucli de població medieval podeu vejre del mateix au-

tor Formación social-geográfica de los centros depoblación

inclòs en et capítol II de la mateixa obra p. 321-323

12) A. Benet op. cit. p. 6

13) Diccionari català, valencià, balear Alcover vol. 3 p. 609

14) Ibid. vol. 7 p. 425

15) Ibid. p. 56

16) F. Fité Reculls... p. 36-39

17) R. Pita Mercè El distrito de Lérida en la frontera superior

musulmana "Ilerda". 33(1972) p. 213-214

18) Dades que estan extretes de la crònica d'Al-Udrí, publicades

per Fernando de la Granja La Marca Superior en la obra de

Al-Udrí "Estudios de la Eaad Media de la Corona de Aragón"

VIIK1967) p. 485 i ss.

19) P. Sanahuja Historia de la villa de Ager p. 34 Ap.3 a p.316-7

20) Tch. doc. 12

21") TCh. doc. 11

22) Tch. doc. 35

23) Tch. doc. 45; el mateix texte es repeteix en l'Acta de donació
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del 1065 (Teh. doc. 65) í en la darrera nép solóme del 1068

(Teh. doc. 83)

24) Ph. Araguas Les château:» d'Arnau Mir de Tost Actes del 106

Congrès Hational des Sociétés Savantes "Les pays de ta Mé-

diterranée Occidental au Moyen Age"(Perpinyà 1981); public,

per Ministère de l'Education National C.T.H.S.(Paris 1983)

p. 73

25) Tch. doc. 47

26) Tch. doc. 83
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SANT ÀGER

Recinte de mura r̂»L̂

lla. Mur de Po- 5?B"V CT"™ f/fr

nent amb dues filades inferiors de grans carreus semblants en tot

als de la torre de flanqueig de la banda Nord.

Recinte de muralla de la

cara Nord de l'extrem orien-

tal. Als baixos també s'hi

veuen restes testimoni

del gran aparell

esmentat. El castell

s'integra en

aquesta muralla

per l'interior.

Visió de conjunt

de les restes

del castell de la

zona W, amb la to-

rre flanquejant i

part de les dues

naus inferiors so-

bre les quals s'ai

xecava el gran"don-

jon".
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SANT D'ÀGER

Torre de flanquelg 1 recinte

murat on s'integra interna-

ment la fàbrica del castell,

mostrant l'aparell de grans

carreus que hem descrit de

tradició romana.

Visió de les dues naus

descrites en la part

més eixamplada de sol

ixen t.

Un altre aspecte de

la mateixa muralla

per l'altra banda

de la torre (oriental)

on hi apareixen també

les restes del parament

descrit. El mur frontal

correspon a la cara de

la torre esmentada.
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Castell. Visió global dels baixos del castell

(les naus pariones) vistos des de la zona orien-

tal, on hi hauria el mur de tancament.

Al dessota detall de l'aparell, de mesures pe-

tites, seguint els paràmetres del s. XI.



CASTELL Visió global dels baixos. En la Il·lus-

tració superior de les restes de la part oriental.

En la fotografia inferior el conjunt vist des de

l'interior de la nau septentrional.
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CASTELL. Detall de la

finestra d'espitllera

vista en la fotografia

superior des de la

nau Sud 1 en la fotogra

fia de sota des de la

nau septentrional.

Com hem descrit, la

finestra comunica les

dues naus en la zona

de Ponnet del castell,

on dites naus estan

més conservades.

r/í
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EL CLAUSTRE I EL I-DNESTIR
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Malgrat no pertanyi estilísticament al període romànic, hem

cregut convenient afegir algunes referències històriques i es-

tilístiques sobre el claustre, ja que era el lloc de confluència

de tots els components del conjunt. Pel que fa al Monestir, fou

destruït gairebé totalment quan la guerra dels Segadors i; tret

de dues estances reaprofitades, on s'inclou la tardana aula capi

tular, res pot dir-se actualment de la seva fàbrica, que per la

documentació sembla que era notable; en donarem així i tot algu-

nes referències històriques. Més -mdavant, estudis arqueològics

creiem que permetran esbrinar-ne almenys la planta.

Fins al s. XIII no posseim dades documentals sobre la construcció

d'una nova fàbrica del monestir, que indubtablement hauria de

substituir-ne una d'anterior del s. XI-XII; el 1240 el papa Gre-

gori IX lliurava una butlla, a petició de l'abat Arnau i capítol

d'Àger, concedint seixanta dies d'indulgències als fidels que aju

dessin amb llurs almoines a la construcció de l'obra del ïíonestír,

per tal com l'abadia gaudia de poques rendes per una obra tan sum£

tuosa "Monasterium ipsum et domos usibus oportunas de novo constru

ere ceperint opere sumptuoso nee ad hoc eis supperant propiae fa-

cultates" (1). L'obra s'hauria començat uns anys abans; potser ja

al Í226. Del 1233 existeix una disposició de l'abat Hug i capítol,

que sembla corroborar-ho. Aqueixos determinaven aplicar els fruits

i rendes de tots els beneficis vacants durant el primer any per

l'obra del Monestir i l'església, per tal com eren insuficients

les rendes destinades a aquest fi i calia reparar el Monestir i

l'església (2).

Sanahuja creia (3) que es construiria també un nou claustre en

aquest període, en cas que n'existís ja un d'anterior romànic;

cosa que nosaltres dubtem per la manca d'indicis. Tampoc som del

parer que es construís un claustre complet, en tot cas es tracta

ria solament de la construcció de dues ales, si ens atenim al te¿

timoni d'una de les disposicions dictades pel reformador Sant Ber

nat Calvó (1232-1233), en la qual manava crear una infermeria so-

bre, en l'espai que restava entre les dues parts del claustre (4);
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ales que segurament es disposarien a la banda Nord i Sud, puix

al nur façana de l'església hi existia ja el nàrtex o Galilea, que

podía actuar ensems com ala oriental del claustre. Tampoc queda

gens clar que ambdues ales siguin de nova fàbrica; per la data

més cal pensar en obra anterior tot més reformada ara. Al centre

de I1espai claustral, com hom pot veure encara, hi havia el pou,

del qual es parla també en aquestes disposicions de reforma, puix

es piohibeix a les dones del barri de St. Pere a pujar a buscar

aigua en ell.

Les obres del nou claustre, encara vistent en bona part, no s'en-

degaren fins final segle IIIV. Posseim un únic testimoni documental

de la seva construcció en el testament del comte Pere II d'Urgell

del casal d'Aragó, que lliurà l'any 1408 al castell Formós de Ba-

laguer (5); en ell disposava, que la donació que havia fet ja de

quèsties 1 altres rendes de la vila d'Àger servissin per a la ree

dificació del claustre i una casa del castell. Cal suposar que

les obres endegades durant el regiment d'aquest comte, que sojor-

nà llargues temporades al monestir d'Àger (6), es continuaren

fins la derrota de Jaume el dissortat, car solament es construïren

l'ala oriental, la meridional i part de la de ponent - el 1413

fou l'any de la derrota davant Ferran d'Antequera-; els dos da-

rrers trams de dita ala no s'acabarien de construir fins les da-

rreries del s. XV inicis del XVI, quan regia com abat comendata-

ri Lorenzo Pérez, bisbe de Nieòpoli (1503-1542), gran benefacotr

del monestir, del qual resta memòria en la lauda epigráfica si-

tuada sobre el portal de l'aula capitular, construïda també en

aquest darrer període a expenses de l'abat esmentat, com en ella

es conté (6).

Per l'estil i la factura, així com la disposició de planta de do-

ble corredor, s'allunya bastant de la resta de claustres catalans

i sembla emparentar més amb obres contemporanees del Sud de Fran-

ça i àdhuc el Nord d'Itàlia, on hi són ja ben palesos els primers

ressòs renaixentistes. Així i tot manté la puresa gòtica en tots

els elements estructurals, concevint-se el doble corredor a par-
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tir dels grans contraforts de la primara gran ala, que al perfo-

rar-se permetran disposar un corredor menor paral·lel.

Per a la construcció s'empra pedra calcària d'una gran qualitat

per la finor del seu gra, que permet la talla de les més delica-

des formes; segons el catedràtic de la Universitat Autònoma de

Barcelona, en Joan Rosell, no procedeix de cap cantera del Mont-

sec, ans sembla importada del Sud de França o Nord d'Itàlia. Un

mateix tipus de pedra sembla emprat en la mateixa època a Bala-

guer en l'obra de renovació i embelliment del palau Formós, se-

gons es desprèn dels fragments apareguts en les excavacions que

actualemnt es realitzen a la Çuda, on s'erigí el nou palau com-

tal.

Creiem que amb la pedra vindrien també els executors de l'obra.

Ens basem sobretot en el fet d'haver-se documentat un picapedrer

nadívol de la vila d'Àger, apel·lat Joan Aymerich, el qual fina

els seus dies treballant en l'obra de St. Joan de Perpinyà el

1410 (7). La dada es prou significativa, car cal suposar que a-

prendria l'ofici amb els picapedrers pervinguts a Àger en el da-

rrer quart del s. XIV, amb els quals es versemblant pensar que

es traslladaria a Perpinyà un cop paralitzada l'obra del claus-

tre d'Àger. Caldria dur a terme un estudi comparatiu de l'estil

d'ambdues obres, que aqui no podem pretendre, per tal de veure

les concomitàncies d'estil.

No es pot dubtar que l'obra feta, segons els testimonis, es du-

gué a terme majorment en vida del comte expressat, car una gran

majoria de mènsules i claus de volta, sobretot, mostren la seva he

ràldica amb les armes del seu casal: escut de pal partit amb dues

barres del casal d'Aragó i els escacs d'Urgell. Una heràldica que

adoptaria i segueix emprant encara avui la vila, la qual fou molt

afavorida amb varios privilegis concedits per dit comte. En reia

ció amb la família comtal, hi apareix també l'heràldica pròpia

de la comtessa d'Urgell Teresa d'Entença, àvia del comte,-apareix

en una ménsula i una clau de volta-, que la formen en pal partit

dues barres de Catalunya i faixa de sable sobre fons o camp de

plata (heràldica de la Baronia d'Entença). Recordem, però, que



l'heretatge de la baronia passà a la casa comtal d'Urgell, pel

qual hom pot deduir que dit escut era també propi del dit comte,

adaptat de forma semblant amb com es feu amb l'heràldica pròpia

d'Urgell per aquests darrers comtes del casal d'Aragó.

Estructuralment, a més a més de la original£ssima disposició del

corredor doble, destaca la gran gosadia dels arcs i voltes de

creueria de l'ala propi,anent dita. En les mènsules especialment,

també són de destacar els temes de figuracions zoomòrfico-vege-

tal s, que premoneixen encerta manera el grutesc renaixentista.

Notes

1) F. Fité Reculls... p. 290

ACL fons Àger, calaix 172 perg. 2509

2) BDC perg. 2952 sign. ant. 52

3) P. Sanahuja Historia de la villa.... p. 239

4) F. Fité Reculls... 282-283

ACL fons Àger, calaix 172 perg. 2490

P. Sanahuja ibid. p. 151

5) F. Fité Reculls... p. 245-246

Monfar, II p. 273

6) Villanueva IX p. 149

7) Pierre Ponsich La cathédrale de St. Jean de Perpignan

"Etudes Roussillonais^s" 111(1953) n2 2,3,4 v. 137-214

Ap. IV p. 211; notícia extreta del Manuale Pétri Bareli

(1411) not. 829.



CONJUNT DE SANT D'ÀGER

CLAJSTRE. Part gràfica.
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SMT PERE D'ÀGER El claustre

Visio actual del claustre, encara sense

refer, mostrant els vestigis ben palesos

de la seva transformació, mitjançant el

cegament de les arquries, en sales dels

malalts de l'Hospital - carií i altres

dependències del que conformava la caser

na.
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. f
SANT PERE D'ÀGER. Aspecte en una il·lustració de principis

de segle del mateix claustre, quan era més sencer

i mostrava

, ¿o 4
Portal d'entrada al claustre de finals del s. XIV

principis del s. XV, amb arcada dovellada de pedra

calcària de la mateixa procedència que la del conjunt

del claustre.
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PORTAL D'INGRES AL CLAUSTRE

Detall de la fornícula

que s'aliotja sobre el

portal que dona ingrés

al claustre des de la

vila.

Sembla que s'hi allotjà

una imatge de la Verge

actualment desapareguda.

El dosseret sensé gablet

i la peanya mostren la

filigrana típica gòtica.
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SANT PERE D'AGER. Aspecte do la volta de l'ala de migdia del

claustre s. XI\Í (avui malmesa). Foto del primer quart del

s. XX

Es conserva la clau de volta, la qual mostrem

en altra il·lustració -la seguen';-, actualment de-

capitada. En els nervis de l'encreuat dels arcs que

semblen sorgir de la figura asseguda del Pantocrator,

hi ha esculpits els quatre símbols evangèlics.
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arx. I.E.I.

Clau ds volta del claustre de SANT PERE D'ÀGER

s. XIV (peça avui decapitada)
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Estat actual de la clau de volta mostrada^
P/6 ¿o J

Detall de la clau de volta, amb l'heràldica

del comte Pere d'Urgell, situada en la nau

o ala menor meridional, conservada "in situ".
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Ala meridional menor del

claustre

Detall d'un dels pilars

ala gran W.

Clau de volta nau tnenor meridional

â b la clau de volta amb un rusc

de temes llàgrima!s.



^_
Mênsules de l'ala meridional del claustre

Els temes vegetals es barregen àrab els animals,



£37

/Ver/

Clau de volta ala menor ? escut Aragó-Entença

Mèsula ala meridional amb heràldica com ante-
rior Entença-Casal d'Aragó.

Clau de volta amb armes comte Però d'Urgell ?
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arx. Mas
ST. PERE O'ÄQER ala més important,de la zona Occidental

(foto presa a principis de segle). Aspecte que tenia des-

près d'ésser sala de l'hospital carií.
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Ménsulas ala Meridional

i oriental

Ménsula pilar ala U.
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Mèsules ala meridional menor

Mènsules a" a W.
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. ¿30
Claus de volta de l'ala W. La tercera -avui desapareguda arran

de la darrera restauració- pertany al s« XVI, com l'aula ca-

pitular i el seu portal que s'eixopluguen en aquest indret dels

dos darrers trams del claustre.
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ELS CAMINS DEL MONTSEC. Estudi preliminar d'alguns d'ells.

Tot comentant una conversa que tingué l'any 1965 an b el Sr. Ramon

d'Abadal, el Dr. M. Riu (1) manifesta la importància dels camins,

al voltant dels quals els homes que hi han irtscut han deixat nom-

brosos vestigis i restes de construccions molt variades, con oolins,

forns de calç, esglésies, cases, hospitals, hostals, mofiastirs, to-

rres de guaita o vigilància..., esdevenint així els millors testi-

monis de la vida d'una contrada, car l'home -com ell expressa- ha

sentit sempre la necessitat de moure's i s'ha preocupat d'ampliar

el seu horitzó.

De ben cert, nosaltres que hem seguit molts d'aquests camins, que

hem aixafat llurs maldextres empedrats i hem volgut reviscolar poè-

tlcarrent, a voltes, l'alè del seu passat, mentre hi deambulàvem en

la recerca d'algun castell o església, tot admirant de pas el pai-

satge amb els conreus, els masos i aquella secreta petjada de l'ho-

me, de temps fresada, adormida en el temps i àdhuc l'oblit, no po-

díem deixar de referir-nos a alguns d'ellSj ni que fos de passada.

Podiem fins i t^c encardinar tot aquest extens treball de la nostra

tesi en aquest sentit, però era massa complexe. A més calia que fos

el fet artístic i histò? ic elt qui reeixissin.

Malgrat sijui de forma referencial, la documentació ens ofereix

nomboroses dades sobre aquejf. tema, ja es tracti simplement d'afron

tacions, ei retés de venda, contractes d'aparcerie, donacions, ja

de deixes testamentàries per a l a construcció de ponts, com el de

Corbins, Balaguer, de la Noguera (Terradets), Montclús (pr>p Santa-

linya) etc... que aqui no podem detallar.

Per ésser el centre geogràfic del nostre estudi, ens adreçarem es-

pecialment a l'anàlisi d'alguns dels camins del Montsec que es reia

cionin amb la Vall d'Àger. Al llarg d'aquesta tesi hem volgut pale-

sar reiteradament l'aspecte geogràfic, com determinant, en molts as-

pectes, de la seva història. La carena del Montsec en una zona

intermitja entre el pla (Segrià-Liiterà) i l'alta muntanya, en la

divisòria de la Noguera i el Pallars Jussà, apareixerà al llarg de

la història de Catalunya, com zona de frontera en el període musul-

mà i com contrada de pas al llarg de le. .resta d. períodes històrics,

segurament des d'època neolítica. Alhora el Montsec se situa a cavall
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entre la Noguera i la Ribagorça, a través de la qual hem podía

accedir a les rutes tradicionals de l'Mt Aragó o dirigir-se */crs

Saragossa. La Vall d'Ägar i la Conca de Tremp, en època medieval i

àdhuc moderna, seran zones obligades de pas per aquest motiu (2).

L'estudi de l'estructura viària de Catalunya, inclosos els crnnins

seguits pels pelegrins que anaven a Conpostela o Roïna, malda enca-

ra d'estudis prou amplis i aprofundits, cant pel que fa als itine-

raris, com a la infraestructura i anàlisi arque »lògica de les ru-

tes subsistants (3). "losaltres els estudiarem -els camins- -'ins

el període que estem veient i ens fixarem especialment en aquells

camins emprats neis pelegrins , que han estat ja objecte d'una co-

municació per part nostra presentada al sisè Congrés del CEHA (4).

Així i to:, soni conc lents que caldr'a un estudi més ampli que con-

templés les rutes de transhumància, coincidents molts cops amb els

de peregrinació i els de bast seguits pels traginers, que mercade-

javen amb l'Alta muntanya.

Es un fet prou provat, com les rutes de transhumància coincideixen

molts cops amb els camins emprats pels pelegrins i com la xarxa

dels camins tradicionals persisteix, malgrat les modificacions que

sovint s'hi efectuen (5). Nosaltres ho hem comprovat en el cas con-

cret del Montsec, a través del qual encara s'hi efe aia esparsament

la transhumància i per tant són ben vigents encara les "carr', rades1

i "cabaneres" (denominació donada als camins pròpiament ramaders de

caràcter conarcal o regional). Es més, la carrerada principal ve a

coincidir amb els trams de traspàs del Montsec d'Ares d'un dels

camins que tot seguit veurem com emprat fins i tot oels pelegrins.

Eas volem centrar, concretament, en l'estudi de tres camins, donant

testimoni també d'alguns que entronquen ¿nib ells. El més important,

el que comunicava Lleida amb Àger i a través del Montsec d'Ares(com

hem dit, coincidint aou la carrernda de nexe amb l'Alt Pallars) es

dirigia al Pallars Jussà i d'allí a la Ribagorça, per tal com reapr£

fitava fins la dita vila almenys una vella calçada romana. Aspecte

aquest darrer prou coma en la xarxa de camins tradicionals, coinci-

dents amb les rutes de peregrinació, sovint (6). L'altre era el que

es dirigia des de les riberes del Segre, a través del port de Comi-

ols, a la Cor.-a de Tremp bifurcat en dos ramals; un d'ells vers la
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la vila de Tremp per Isona -aprofitant també una calçada rornana-

i en direcció a Pont de Montanyana pel port de Montllobar; 1'altre

ranal en direcció a Gellere i Alçamora per Tolo, on enllaçava amb

el camí esmentat d'Àger que travessava el port o coll d'Ares, el

qual. s'tmia així, seguint la marge del riu Noguera Ribagorçana,

amb 1'altre ramal, a Pont de Montanyana. Finalment, pel seu inte-

rès arqueològic, veurem el camí de bast que des de la Vall d'Àger,

en direcció al riu Noguera Pallaresa, es dirigia al Congost do ïe-

rradets per tal d'accedir també al Pallars Jussà, al qual s'unien

igualment els camins de Fotllonga i passet el congost el procedent

de Meià per l'Hostalroíg, vorejant el clecliu de solana de la Vall

de la 3arcedana; camí que en l'indret de Cellers enllaçava amb 1'

esmentat ramal procedent del port de Condols.

Un darrer camí, partia de la vila d'Àger per dirigir-se per sota

del poblet d'Águlló cap a Corsa, travessant així la vall vers po-

nent pel costat de les ermites de Santa Karia del Pla i Santa Ele-

na o de la bassa de la Creu (7). A Corsa es blfxircava en dues di-

reccions; un es dirigia a través del Ribagorçana a Belli·int i Fet

-l'anomenat camí de Bellmrnt, documentat ja al s. XI (8)- i enlla-

çava a Benavarri rmb el procedent de Pont de Kontanyana; 1'altre es

dirigia a la Pertusa i el congost de Bonrebei (9) per accedir a

través del pas,també,al Pallars í unir-se amb el ramal procedent d'

Alçamora que es dirigia vorejant el riu a Pont de Montanyana. Ca-

mins aquests darrers de bast de més curt trajecte que els que tra-

vessaven els port*de nuntanya i també no tan cansats, però més pe-

rillosos i de més difícil accés.

Podem afirmar, que aquesta estrac tura viària quedà perfectament

fixada, juntament amb tota una munió de camins més secundaris des

del s. XI -alguns d'ells també aptes per travessar el Montsec, com

el que a través del Pas d'osca es dirigia des de l'ametlla al Fa

llars passant p ¡r l'antic poblet de Sant Martí de les Tombetes o

el posterior que per Colobor es dirigia al pas nou- pel quo horn

pot deduir de la documentació sense grans variacions. Haurem d'es-

perar al segle XX perquè les carreteres local Balaguer-Ager i la

C 137 els substitueixin en part: i s'abandonin gradualment, substi-

tuïts molts cops per trams de les esmentades carreteres.
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Pel que fa a les rutes de peregrinada hora ha considerat com

usuals les que des de Lleida es dirigien a Saragossa i Osca (lü)

per enllaçar amb les vies compostelanes, sense tenir en compte

les rutes de muntanya que ¿través del Pallars principalment i

Pont de Montanyans, com hem vist, creiem, es dirigien vers Bena-

varri per dirigir-se a Roda d'ïsàvena i Jaca des d'allí; el motiu

que ens impilsà a presenta" la comunicació esmentada.

Anem tot seguit a veure i descriure amb més detail els camins que

heir, assenyalat objecte del nostre estudi. A nivell documental i

pel que fa al camí de Lleida-Ager, posseim almenys dos testimonis

del segle XII que corroboren l'ús del vial pels pelegr'ns. Del

1164 tenim la interessant referència de l'existència d'un hospi-

tal santjoanista al Coll d'Ares (11), que hem pogut situar amb

<ïxactitut per conservar-se en la to-Mnímia la font de l'Hospital,

on l'indret on encara "ii són vistents alguns vestigis de l 'edifi-

ci, que caldria estudiar arqueolog-t'cainent, sit ats sota mateix

del Coll, a l 'eíx>pluc del v^ents pirinencs, üursel (12) parla per

França d'aquests hospitals de muntanya, erigits majorment per acu-

llir als pelegrins, regentats per ordes militars, sobretot hospita-

lers, cJIT en e1 cas d'Ager. .J.tres tup5nirr.s ens parlen tauibé de

llocs rl'acnllida per a vianants i pelegrins, coc el d'Hostalroig

en el cim d'aquest port.

També posseir, el testimoni, en relaci5 aquest carai, d'una ro-

meria que se celebrava el 11)u al 11 DC de Cas el dia de Sant Jau-

nie, fatró titular ric la seva església (13). Précisaient, aquest

llogarret ja abaaíJaatr » s uroba a la dreta del port d'Ager; per on

discorria el cart, actual ruent es con&erva encari les restes del

caste]1 i una torre circular de froar era dal s. XI, així com l'es-

glesiolfe senceia d1 astil romànic, d'una nau, la c^aal s'allargà gai-

rebé el doble dui'ant ei s. XII. Pel costat del poble t hi discorria

també un caní que es dizigia a Àger procedent ds Cantalinya i Cama-

rusa. També es conserva, procedent d'aquesta església, al museu

diocesà de Lleida, dues talles de fusta policromades d 'xn antipen-

di (cant Joan i la Magdalena) i una altra petita tralla d'una majes-

tat molt rústega, datables dins del s. XII, que evidencien també

l'auge de culte en aquest lloc durant dita època.
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Indubtablement, la Col·legiata de Sant Pere d'Àger esdevindria

també un lloc molt visitat pels pelegrins. Construïda durant la

segona meitat del segle XI (14) a expenses del seu fundador Arnau

Mir de Tost, s'ornà i dotà esplèndidament de joiells i relíquies,

que actualment s'ban perdut en sa major part. Entre elles, la més

impartant i sorpreneï t era la del cos de Santa Sabina, segons ens

descriu Villanueva (15), que visità la Col·legiata l'any 1806, quan

encara els estralls Je les guêtres no l'havian malmès. Tot descri-

vint la cripta, ens c1'u que "...en el altar intitulado del Corazón

de Maria r a guarda una preciosa urna (avui desapereguda), que con-

tiene gran parte de los huesos de Santa Sabina V. y K. , hermana de

los santos Vicente i Cristeta de Avile. De su traslación desde Ar-

lanza a esta iglesia de Àger en el siglo XI hablan Cansino en sus

"Efemérides" y Tamayo el dia 27 de Octubre. Supónese que fue en

ocasión de haberse sacado de Avila las reliquias de aquellos már-

tires, al tiempo que se hallaban presentes varios obispos y muchos

príncipes cristianos, uno de los cuales ere nuestro Arnaldo Kir de

Tost...".

Afortunadament pode.T. documentar la peregrinació d'aquest cavaller a

Gompostela 3ntorn al 1068-1071, mercès a un inventari dels seus

béns que manà fer "quando exivit de sua pàtria contre (?) Sancto

lacobo post morte de sua mullere..." (16). Segueix Villanueva di-

ent u...yo no dudo que este príncipe se hallare por allá, y

también el cjnde de rfrgel Ermengol IV, que eitunces adquirió vari-

os heredamientos en Castilla, y que casó a su hijo con la hija de

Pereanzules (Pedro An»árez, senyor de Valladolid)..."; tot seguit

ens descriu minuciosament l'urna de banús amb relleus enibutits d'i-

vori, representant escenes de la vida de la santa, la qual regalà

al s. XVI l'abat comendatari Lorenzo Pérez, que també era bisbe de

Nicôpoli (17). Ens Informa igualment sobre el culte a aquesta san-

ta, que nj es començà fins al s XV per decret de l'abat Vicanç

Segarra (14C7-1433). A partir de cita època la santa esdevindrà

patrona de l'abadia i se celebrarà un ofici especial la dominica

anterior al dia de Pant Simó i Judes, llegint-se en l'oració "cuius

corpus in presenti requiescit ecclesia"(l8).
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Cita també Villanueva com relíquies interessants, el cos sencer de '

Sant Prote, màrtir, i les relíquies de St. Jacint, en honor t'els

quals es resava àrab rite de doble major el dia propi. També se cele

brava el tres de febrer ia festa de Santa Eugènia, verge i màrtir,

que seguint el testimoni de l'abat Geroni Cardona, creia Villanue-

va que s'havia posseit el cos sencer de la santa, conservant-se

aleshores solament alguns dels ossos (19) -en l'àmbit de la Vall es

conserva encara l'ermita de Sta. Eugènia d'estil romànic, documenta

da des del segle XII-. Afegeix l'autor "...venerance también corno

legítimas un clavo de las parrillas de San Lorenzo, un trozo de cua

tro dedos de la vara de Aaron, el cual se saca en público algunas

veces en rogativa por agua, y es del mismo diámetro que la que vi en

la Cartuja de Valdecristo; una cinta de Maria Santísima; una red

Je seda que aqui llaman de Sant Pere y en el inventario del siglo

XVI (fou fet el 1547 per l'arxiprest Joan Sobrino i es desaparegut)

se lee "un filat, quis diu feu Sancta Petronilla.. ."(2X«

Retornant a l'itinerari del ca. í, sabem que partia de Lleida seguint

el curs del Segre per la marge esquerra (coincidia amb la carretera

actual General Lleida-Andorra) fins a Vilanova de la Barca -cl topo

nin, ja ens indica que la pobiació nasqué eu "> n esclau de traspàs

amb barques-, on creuava per dirigir-se des de Kenarguens a Caste-

ll 5 ( e Farfanya i os seguint el curs del riu Farfanya, i d'allí a

Tartarev i Vil tira jor. Fins aquests indrets els vestigis del cairdt

gairebé existeixen, essent substituït el pis;de Kenarguens a Caste-

lló/per carretera d'asfalt. Fins a Vilamajor no es comença a fer

perfectament visible el camí, ja en direcció" al port d'Àger per les

Aspres, passant per sota mateix del pöblet de Fontdepou que nasqué

al costat d'una t>rre de vigilància i frontera del s. XI, encara

avui bastant ben conservada i que cal relacionar també amb el caiaí,

de la mateixa època de les de Cas 1 la propera dels Kasos da Lilla

(21).

A partir de Font Je p. u, malgrat la creixent degradació, les restes

de la calçada ja són suficients, pel que fa a infraestructura, oer

a1 seu estudi, que ja endegà als anys trenta Antoni Gallardo (22),

essent d'una perfecta conservació els trams quo des del port d'Àger

devallen cap a la Vall, en r»Ï£ d'un kilometre.
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Pel que hem pogut comprovar, no tot el camí estava empedrat. Sola-

ment ho estarien aquells indrets amb pendent i més dificultosos;

almenys és on sembla que s'han conservat, aprofitant molts cops

els trams de llit rocós. Nosaltres així ho hem vist en la part de

trajecte Vilamajor-Àger. El camí seria emprat, d'altra banda, fins

a principis d'aquest segle, quan es construí la carretera, pel que

es fa difícil parlar de la conservació absolutament tardo-romana

de la vella calçada (23); cal creure que al llarg del temps rebria

nés tí'una modificació o reparació. Així i tot, el que resta d'em-

pedrat, estsucturaluient respon perfectament a les característiques

definidores de dites calçades. Amb una amplada que oscil·la entre

els dos i tres metres, l'empedrat apareix estructurat per tres fi-

lades de lloses pfooies mis grans que se situen al centre i a les

vores del vial, disposant-se la resta de carreus irregulars i de

tamany menor- entre les filades, com si es tractés d'un opus in-

cert. Els carreus es claven directament al terra sense cap tipus

d'argamaça; on ho reffuereix s'hi situen també canals de desaigua-

ment que tallen l'empedrat en biaix, jugant amb els pendents, con»

truldes mitjançant carreus més grans*

tji relació amb la calçada, hem d'assenyalar almenys dues troballes

de moneda romana, en els indrets de 'ontdepou i a 1'arrabal de St.

Martí (Àger), que hen» pogut docitxnentar. un el cas de Fontdepou es

tracta d'una petita encimyació en bronze de ceca londinense í en

el ca* d'Àger d'un sexterci també de oronze amb l'efígie de Felip

l'Àrab en una banda 1 una representació d'una victòria alada a 1'

altra (es tracta rt'una monedi commemorativa que es trobà pr3f de

l'entrada a la vila. La de Fontdepou també ¿r trobà en el camí,

propera al poble). Les dues monedes són del s. III i s'avene» a la

dataci* ¿e la calçada.

El camí de bast que unia Àger amb Cellers per Terradets. D'ell so-

lament veurem el tram de camí del Congost, hereix ésser destacat,

no obstant, també al petit fragment d'empedrat de la serra del Pi

(al final del barranc d'Àger) que se\1.1a entorn als 80 cms. d'am-

plada,1 El camí seguia el curs del barranc d'Àger fins la seva desem

bocadura al riu Noguera Pallaresa, al llarg del qual s'ubicaven els

molins fariners i de ba anar (24), devallant per sota de la Plególa
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fins öroners (pöblet actualment negat per l'embassament de Cama-

rasa), on enllaçava amb el camí provinent de Llorenç 1 a l'alçada

ce la Baronia de St. Oîsme amb el procedent de Fotllonga i Meià

pel Coll d'Orenga -la Baronia conserva les restes d»l castell amb

una torre circxilar -lel s. XI i una esglesiola romànica trlabsi-

dial-.

Ja al Congost de Terradets, el camí, "ue discorria per la marge

esquerra del riu -coincidint amb el pis de l'actual carretera

C 137-» travessava el riu per sobre de l'anomenat p:>nt d'Àger,

passat l'indret del forat de l'Or on hi 'vvia igualment adossat

a la roca una mena de pont d'un sol ull per salvar un balmat. Pont

el d'Àger que tei im documentat fet construir per Arnau Mir de Tost

(25). Actualrent el substitueix un pont modern anomenat també d'A-

gcrj el primitiu era d'un sol ull i d'ell es conserven solament

els pilars d'assentament i encara possiblement modificats, consti-

tuïts per masses murals de carreus irregulars units amb argamaça de

calç.

Passat el pont, el camí continuava pegat totalment a la roca llisa,

tenint per assentament la pròpia obra de calç i carreus, molt es-

tret i protegit per un petit murat no raassa elevat -era impossible

el tràsit de niés d'una cavalleria-, fins alcançir un assentament

raes ampli que actualisent reaprofita en la seva totalitat el nis de

la carretera. Sembla que existí entre el pont romànic i 1*actual

encara un al*;re pont baix medieval, del qual es conserver encara

les restes dels pilars, que hauria pogut pjsseir f "os ulls.

l·és endavant, un tercer pont salvava el buit del barranc del Salt

de la Reír.a lora, s->ta mateix de Roca Regina, on actualment s'aix£

nuen el pont del ferrocarril i el de la carretera actual, tarnbé

d'aquest període. iJ. pont era taiabí d un ull, com ens ho indiquen

els tres firsts per les bigues del pilar -ben conservat i amb vej»

tigis d'arrencarnent de l'arc-,sobre les quals í 'hi disposà la cin-

tra per tal de construir l'arcada del pont (26).

Hem d'assenyalai , que un camí semblant existia al congost de Tres-

pom<s, entre Oliana i la Seu d'Urgell, també del s. XI, del qual

persisteixen estructures semblants a les de Terradets, sobre el

qual sabem que en fou promotor Sant Ermengol d'Urgell.
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Finalment ens cal parlar breument del tercer camí citat; el que

c*es del port de Condols, provtnent de les riberes del Segre, en

dos ramals es dirigia a Pont de Montanyana i d'allí a Benavarri,

fusionant-se amb el camí que descendia des de la Fall d'Aran, per

tal com il.lustra a través d'algunes de les esglésies del seu tra

jccte els contactes amb el romànic de les rutes de peregrinació.

El qual en.ï ha servit també per argumentar l'ús d'aquest vial pels

pelegrins de Compostela.

Coir« hem avançat, el ramal que passava per Isona (l'antiga Aeso ro-

mana) , reaprofitava un vella calçada romana, de la qua! eon visi-

bles restes al Pinell, en l'entrada de Tremp. Isona, per altra ban-

da, conserva vàries restes de làpides i material rjmà...(?7). A

nosaltres ens interessa destacar, però,-com hem dit- un grup d'es-

glésies amb ornamentació escultòrica del s. XII, que a través de

Roda d'Isàvena emparenta amb els tallers aragonesos i àdhuc nava-

rresos. El primer exemple ens apareix sota mateix del port de Co-

miols, on es troba l'església de Sta. Maria de Covet, la portada

de la qual, que es relaciona amb la d'Artaiz (Navarra), ha estat

objecte d'un estudi per f art del Dr. Yarza (28), datada dins la se-

gona meitat del s. XII. CJHi sabem, sobre mateix s'hi troba l'impor-

tant i magnífic castell de Llordà, que feu construir Arnau Lir de

Tost, i un xic rais lluny el castell d'Greau (29),

Per la banda del I*iontsec} seguint el ramal que passava per Toló

-també antic castell del s. XI dt1 qi al solament queden algunes

restes de l'església i el s*u cloquer seirtlant al que existia a

Llordà- s'hi troba enfront mateix del pas de Terrad^ts per la ban-

da del Pallars el poble de Cellers, l'origen Hel qual fou un mones

tir ja desaparegut actualment (30) i negat so*:a l'embassament de

Terradets, i més endavant els castells de Guàrdia i l·iur a la dreta,

la torre de l'tístorm -amb una estructura semblant a les esmentades

i una 23£lésia romànica del s. XI-, horó, que conserva part de les

estructures del castell i una església romànica composta per una

criota, que es el temple romànic del s. XI sobre el qual s'hi su-

perposà l'actual, amb restes de pintura romànica, i Âlçamoraj a-

questes darreres situades prop del vial.

A Alçamora hi conflueix el camí procedent d'Àger per Coll d'Ares
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i hl es visible una cabañera que també puja vers el Montsec. El

poblat, ja mig abandonat, se situa sota el castell, que assentat

sobre una roquera està constituït essencialment per una torre cir-

cular del s. XI bastant ben conservada, ordenat en un sol carrer

pel qual discorria el camí esmentat.

Les pintures de Moro molt mal conservades, a-^pareixen amb una ma-

jor senzillesa que les qui hi havia a Mur, les quals mostren certs

paral·lels amb les de l'església castrai del castell d'Orcau (31).

Tornant al ramal que procedent d'Isona partia des de Tremp cap a

Pont de Montanyana, a nés de l'església canonical de Trenc, al port

de Kontllobar hem de fer esment de la torre d'aquest nom, també

circular, p^rop la qual hi htvia un petit nucli d'hàbitat i l'esgLe

siola romànica de St. Miquel.

Des d'Alçamora el camí devallava vers la ribera del Noguera Riba-

gorçana per dirigir-se a Pont de M)ntanyana, nucli de població que

indubtablement es CMistltuí arran de la construcció del pont nedie-

val que substituí l'actual, puix es troba a un kilometre del vell

cap de municipi de Montanyana; poble gairebé deshabitat ara, inte-

ressant pels vestigis que conserva dels segles XI-XII. Situat so-

bre d'un turó, circumden el poble els barrancs de St. Joan i St.

Miquel, als peua dels cfuals s'hi aixecavn sengles esglésies romà

niques amb portades eso Ituradea del s. XII, de les quals es con-

serva solament la de Gt. Joan -la de St. Miqual fou destruïda per

una riuada i solament es conserven alguns dels capitells de la

portada reaprofitats en la casa de la vila, a la plaça. Ambdós

barrancs convergeixen davant mateix del poble, isolant així el seu

penyal d'assentament i fent practicable l'accés solament a través

d'un petit i pintoresc pont romànic. La vila està configurada com

moltes del Pallars Jussà en la jtissana i sobirana» La sobirana for

mada bàsicament pel castell, al costat del portal d'entrada del
<•">

quiil s'aixeca una gran torre de palnta quadrada del s. XII almenys.

Je al cim del turó al costat de la torre circular primitiva del

s. XI, molt destruïda, que vigilava la doble vallada conjxmtament

amb una altra torre aixecada en la carenada d'enfrx.t, s'hi troba

l'església parroquial de Sta. Maria de Baldos. Es construí també

al s. XII, en un momer.t que yft. castell era posseït en feu pel rei
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d'Aragó pels comtes del Pallars Jussà (32). Com en el cas de Co-

vet, l'església da tres naus i clojter adossat a la façana, nostra

una interessant portada romànica que segueix els models de les

portades de les esglésies del camí de Compostela, àrab una estruc-

tura molt semblant a l'aragonesa de Daroca, el timpà de la qual

sembla del mateix taller del sepulcre de St. Ramon de Roda d'Isa-

vena, en canvi els capitells de les quatre columres dels muntants

mostren semblances amb els grans tallers de Sant Juan de la Peña

i Uncastillo. Al timpà s'hi representa el Pantocrator dins de

mandorla sostinguda per dos àngels ten«¿nts, mentre als capitells

hi apareixen tremes relacionats amb el dogma b?,sic de la salvació1-

redempció, com ser. el tema d'Adam i Eva, el sacrifici d'Isaac, la
o
ivsita del Sant Sepulcre per les santes dones....Les arquivoltes

apareixen llises i en els perroòdols de la Hinca del portal hi ha

esculpits el típic Laviatà i la figu",?ció d'un.i dona que es :;epa

els pits, mentre es mossegada per quatre caps monstruosos, fent

al·lusió segurament al pecat de la laxaria.

Com dèiem, prop de ïlontanyana hi passa el camí procedent de la

Vall d'Aran pel pas d'Escales, altre congost d l'entrada del '¡ual

s'hi ubicava el monestir d'Alaó, del qual es manté en peu l'esglé_

sia romànica, amb capitells en l'interior de les naus que emparen,

ten amb els del claustre de Roda d'Isàvena, que per altra part re-

corden també els de Leyre, com els que també veurem de les naus

de S ta. Maria de laiçars.

Llucars, Falçs i Viacarop es troben situats an el tram de camí en-

tre Montanyana i Benavarri, com també Tolva, que més o menys subs-

titueix actualment la carretera N 230. Els tres llocs, juntament

amb Montanyina i Areny, els havia detentat en feu pel rei d'Aragó

Arâ u hir de Tost (33). i2n virtut del seu testament, Via« amp, Llu-

car s i Falçs passareu a ésser herència dels vescomtes d'Àger, men-

tre ïiontanyana i /reny esdevenien herència dels conites del Pallars

Jussà.

Llucars, jae es troba enfront irateix de "iacamp, però a la dreta

de l'actual carretera Nacional 230, a cinc kilometres, conserva

una magnífica torre de pienta poligonal, propera al pentàgon,del

s. XI, feta construir per Arnau ïiir de Tos; segurament, 1 'església
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citada de Sta. W, romànica del s. XII, de tres naus i capitells

esculturats en l'interior, mentre externament mostra als ràfegs

decoració d'escaquejats i mènsules. A Viacamp es notòria la gran

torre circular del s. XI d'època d'Arnau Mir de Tost -el topònim

és indicatiu també de la presència d'un camí important-; finalment

a Falç es conserva restes d'un castell i d'una torre circular del

s. XI, així com d'una església de gran nau, del s. XII, que sembla

que allotjà una comunitat de clergues, el més interessant de la

qual es conserva en la portada reaprofitada,trasllada de temps,

a Tolva (34). Aquesta, malgrat la seva major simplicitat i el no

oferir timpà, segueix els models tradicionals i com Covet mostra

en els carcanyols sengles animals monturósos apresant éssers hu-

mans; també es curiosa la decoració -com a Covet- de petits caps

en l'aresta rebaixada en cunya dels intercolumnis dels muntants i

la decoració vegetal dels àbacs del capitells, emparentada amb la

de St. Joan de Montanyana, com derivant de la pròpia dels àbacs

dels capitells de St. Pere el Vell d'Osca.

Finalment ens cal afegir, que el camí procedent d'àger per Corsa,

Bellmunt i Fet confluia a Tolva per dirigir-se a Benavarri, mentre

des del pla i la pròpia Lleida, seguint el curs del Ribagorçana

-coincident amb l'actual carretera N 230- per Castillonroi, Valde-

llou, Baells, Natja i Camporrells -amb una portada més tardana

en la seva església que es rèplica encara dels models descrits-,DU-

java un altre camí.

Si ens hem entretingut en descriure aquestes esglésies, ni que si-

gui breument, puix caldria un estudi dedicat absolutament a elles,

és per fer palès, no solament la relació existent entre aquest

vial del Pallars i les rutes de peregrinació, ans també per asse-

nyalar un dels focus d'irradiació de l'escultura romànica devers

la nostra terra. Com hem dit, no ens podem detenir en fer un estu-

di, però la relació hi és ben patent. Com dèiem, els àbacs dels

capitells de Covet, Tolva o St. Joan de Montanyana clarament es ice

lac 5 on en amb l'estil dels temes d'ornament vegetai'dels àbacs dels

capitells de St. Pere el Vell d'Osca i la seva temàtica iconogrà-

fica figurada dels capitells comuna a la de distints indrets ecle

sials dels camins compostelIons.
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Segurament ens manquen exemples desapareguts que ens permetrien

reseguir aquestes influències de l'escultura monumental des de

l'àrea navarro-aragonès a fins indrets més interiors de Catalunya,

com ho testimonia, per exemple, la portada de Pelagalls -a la Se-

garra-, amb uns motius escultòrics i una tipologia de portada com

les descrites, malgrat les diferències d1estil(35). Moralejo (36),

pel tjue fa a l'escultura, i el Dr. Yarza (37), dins del camp de

la pintura, estableixen també relacions comunes, que per dites

arts plàstiques sembla es donaren al llarg dels centres de peregrin

nació des del Nord d'Itàlia i íàrea francesa en connexió amb el

gran centre compostelh; xarxa vial dins la qual cal incloure també

Catalunya. !Io ens podem detenir més sobre aquest tema que podeu

llegir en els seus articles i veure, per exemple, com malgrat la

mancança d'exemples de pintura mural, a través dels existents i

de la miniatura, hom pot confirmar el conreu i potenciació prodigji

da al llarg de tot el camí.

A nosaltres ens ha causat curiositat descubrir com, pel que fa a

les arts plàstiques, especialment 1'escultura, es produeix un fe-

nomen a la inversa del que succeí a nivell arquitectònic. Es ben

palès com a través de Catalunya penetrà molt profundament vers

l'Aragó i àdhuc Navarra l'arquitectura del primer romànic o romà-

nic lombard, mentre escultòricament la penetració es produí al

revés, especialment per l'àmbit propi de la Catalunya de Ponent.

Nosaltres, dins aquest estudi dels camins del Montsec, solament/ho

hem fet veure parcialment. Cal ~studis més amplis per tal d'estu-

diar amb l'extensió adequada aquest fenomen i focus de potencia-

ció de la nostra escultura romànica des de les rutes compostela-

nes a partir de la segona meitat del s. XII.
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