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STA.COLOMA, Capella. Detall de la capçalera i°

de l'altar adossat posteriorment.

Detall del mur de la capçalera, on es veuen
carreas

Enterraments al costat del mur Nord nau. La base
de sauló 1 al costat un de caixa de fusta i lloses...
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STA. COLOMA

M la il.lustrada de la dreta

hom pot veure els dos sarcò-

fags que ehm descrit, com els

primers apareguts 1 tallats

per la pala excavadora.

En una d'elles clarament es

veu la cuberta de doble vessant

1 un xic abombada; també la

forma allargada de planta estre

tlda per la part extrema dels

peus en la cira W.

La 11.lustrado de sota mostra

des de la capçalera el conjunt

del temple excavat, que deta-

llem en els plànols que adjun-

tem a aquestes fotografies.

Sarcòfags de sauló
R 6- ( 3

Capella de Sta. Coloma (des de la capçalera)
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Les dues monedes medievals aparegudes en

l'excavació descrita de S ta. Colònia en

lfescletxa de dues pedres del mir ponent!

del temple.



Fió. 6A

MASIA DE SARRET / SANTA MARIA DEL PLA (ÄGERj

Aquesta masia propera a Àger fou aixecada farà uns

cent anys sobre les runes de l'ermita del s« XI

de Santa Maria del pla. L'actual corral i eixida

sembla que fou fossar, car hi aparegueren algunes

sepultures o enterraments de llo»a. La casa pròpia-

ment descansa sobre mateix de l'ermitag que li serveix

així, ja sense l'abovedad, de fonaments i de celler,

en la part absidal hi hagué la tona gran del vi.



Masia típica de la vall en pedra seca

de fang que es feu el propi amo, segons con,

ta la neta actual« Aprofitant el decliu i els

mur de l'ermita s'aixecà la casa en la part más

elevada, arran de l'era, i sota s'hi col·locaren

els corrals dels animals voltats del clos murat.

Aquest pòrtic àrab arqueria pertanyia també

a la vella ermita i se situava davant del
s

mur meridiontl segons en conta l'actual pro—

pietària.
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esc. 1/100
D i là M

SANTA MARIA DEL PLA (ÄGER)

Com es pot veure ,es conserva bona part de la infra_

estructura mural que en part desaparegué per nece-

ssitats funcionals dels corrals. Així i tot l'obra

palesa encara el seu estil primitiu del s» XI«

La primera referència de l'església és clara. Con,s

en l'acta de dotació atorgada per Arnau Mir de Tost

i la seva muller al Monestir de Sant Pere d'Àger;

entre altres esglésies, li donen "Ecclesiam Sanóte

Marie que es super Kastrum iam dictum Àger in plano

iuxta viam, que ducit viatores ab Àger ad flumen Noqer£

la et ad kastrum B ell urn Montem, cum terris et vinais

fontibusque et pratis et arboris universi generi" (1)

Les referències que posseïm posterios fan esment a

la partida dita encara del Pla.

1) Teh.doc. 22



CONJUNT DE SÁNT PERE

La Col·legiata : Temple superior, cripta
El castell

El claustre

i el Monestir
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Descripció del monument; La Col·legiata otemple superiorde

Sant Pere

Dins d'aquest apartat volem incidir en les tres facetes que consi-

derem importants del monument; el fet d'ésser una església canoni-

cal, formar part d'una construcció castrai i el període de la seva

construcció a cavall entre el primer i el según romànic. Con cap

altre monument evidenciará aquest fet, per això trobem molt encer-

tada la definició que en dona el Dr. Yarza, el qual veu una estruç

tura lombarda a la qual se superposen elements arquitectònics pro-

pis del segon romànic, alguns d'ells ja suggerits a Cardona (1).

Pel que fa al seu caràcter de pertanyanca a una Canònica, planteja

fins a cert punt la recerca d'uns trets arquitectònics en relació

amb el fenomen de les canòniques, que nosaltres intentàrem ja plan

tejar en un treball que manca per publicar (2). En el nostre país

és un intent que no s'ha dut a terme en profunditat, però que en

el cas de França -que nosaltres coneguem- existeixen almenys dos

treballs en aquest sentit. M. Delcor (3), per exemple, en el pla

escultòric insinua una ruta mariana amb un cert tipus d'imatges de

la Verge, que per ell formen escola, entorn al Rosselló, relacio-

nades amb fundacions canonicals, tot assenyalant com al s. XII la

reforma gregoriana atenyé aquestes regions, així com la resta de

Catalunya, en un moment que Narbona s'erigia encara com seu Metro-

politana de tot el territori. De fet, situa els priorats de Sorra-

bona, Cornellà del Conflent, el Monestir del Camp i Espira del Con

fient com difussors de l'art romànic, dins el domini escultòric.

Quant a l'arquitectura, ja dins del s. XII, J. Gardelies (4) estu-

dia un seguit de fundacions d'abadies agustinianes de la zona Aqui-

tana, les esglésies de les quals relaciona amb un model arquitectò-

nic impulsat per Geoffroi de Lorroux, que serà arquebisbe de Burde-

us. En dites esglésies destaca per damunt de tot la presència de

les naus uniques amb transepte, les proporcions i mesures de les

quals venen a ésser coincidents.

L'estudi formal de la Col·legiata d'Àger, d'altra banda, per tal

com se situa a cavall entre el primer i el segon romànic, ¿.lanteja

problemes de difícil anàlisi. Primerament perquè apareixen elements



90
com la columia adossada o absidioles col·laterals embegudes en la

massa mural, que tradicionalment hom coincideix situar la seva apa

rició a Catalunya dins la primera meitat del s. XII, quan sabem

del cert que a Àger aquests elements daten de la segona meitat del

s. XI, puix la cronologia de la seva construcció la tenim perfecta

ment fixada entre el 1060 i el 1094.

El problema de la columna adossada s'estudia en relació amb l'evo-

lució de la volta* Puig i Cadafalch (5) situa la seva aparició en-

torn al 1100, precisant els antecedents carolingis i asturians i

la seva procedència italiana (6) -opinió compartida per E.Kubach

(7)-. Col·loca com precedents immediats italians Stradella (1035),

St. Remigi de Pallanza (1050), Briona (1050), Bobbio (1050), Vlg-

gozzolo (1050), Saxmazzaro de Seria (1045), Dulzago (1066) i Monte

veglio (finals s. XI). Als quals s'hi podria afegir l'exemple sin-

gular de St. Pere de Roda (datada entorn al 1022) i la catedral d1

Elna, com exemples primerencs de la nostra terra (endegada el 1042

i consagrada el 1069) i en el mon navarrès àdhuc Leyre (1089).

Whitehi.ll (7) situa S ta. Maria de Vilabertran (consagrada el 1100)

com el primer exemple del pas del ressalt a columna adossada, en

relació amb el pilar compost. En aquesta església les colmunes ado-

ssades apareixen com suports dels arcs torals i formers de la nau;

hem d'afegir també la presència de set fornícules o petites absldio

les en l'absis principal, flanquejades igualemnt per colurnes ado-

ssades coronades per capitells com es dona a Àger.

Àger se situarà dins un grup d'esglésies de planta basilical cupo-

lada semblant a St. Benet de Bages, l'església de Salars, Serrabo-

na, Gualter i Breda (8) -les darreres dins del s. XII 1 sota influ

ència del Cister-,

La decoració Interior de l'absis de la nau se situa en la línia

d'una tradició que a Catalunya hi arriba des d'Itàlia, concretament

acib St, Vicenç dâ Cardona. Segons opinió del Dr. Yarza (10), per

aliviar l'amplada excessiva dels murs i realçar plàsticament l'in-

terior, es resol amb les fornícules esmentades fia nquejadés per

columnes adossades; A Cardona apareixent encara com clumncs embrio-

nàries, que anuncien ja els magnífics exemples del s. XII.

Un paral·lel, Inspirat a Cardona, amb planta basilieal de tres naus,
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cúpola al creuer i fornícules en l'àbsis de la nau ens apareix a
St. Llorenç de Mimt (1064), que tant per Yarza com per en Durliat
(li) nostra parentius amb Àger. Puig i Cadafalch (12) situa també

com absis dérivants de Cardona, St. Jaune de Frontanyà (de finals
s. XI i canonical) amb cinc nínxols, St. Martí de Sescorts (1062)
també amb 5 fornícules; Sta. Maria de Mar (finals s. XI) i Sta,

Maria de Cervelló, les dues amb tres fon.ícules. El Dr. Junyent

(13) i en Yarza donen corn exemple singular dels inicis del s. XII,

St. Pere de Ponts, d'una nau amb volta de canó reforçada per arcs
torals i campanar en el creuer, a la qual cal afegir la no llunya-
na de St. Miquel de Montmagastre, amb una estructura de planta
semblant i absis igualment triconque o de 3 fornícules -solament
el campanar s'adossa al mur de ponent de la nau-.
Abans de seguir, volem recordar, en relació amb la columna adossa
da, que l'arc toral penetra a Catalunya, procedent d'Itàlia, entre
el 1020 i el lOAO, tot coincidint amb l'èpica de l'abat Oliva
-Cardona, Elna, St. Pere de Vic, Si. Cc-lurní de Tabernoles serien

exemples d'aquest primer període-; l'ús solament el trobariem en
aquesta època en la nau, havent a'esperar al període 1040-1060
perquè s'emprés també als col·laterals (14). En aquest primer perl
ode el pilar de planta regtanguiar passa a la forma de tau i tot
seguit de creu, sense que s'empri la columna adossada encara, se-
gons Puig 1 Cadafalch.

Com element lombard de l'església de St.Pere d'Àger, hem de desta-
car en l'àbsis de la nau, externament, la presència d'arcuacions
lombardes, que originalment eren de pedra tosca -com Sta. Maria
de Tarrassa, St. Pere de la Seu d'Urgell i St.Serni de Tabernoles-

(15), sense que responguéss in,però, als tipus propis lombards que
es mostren a Cardona i altres indrets, puix es tractarà d'elements
superposats al cos de la fàbrica, motiu pel qual s'anaren malme-
tent fins gairebé desaparèixer. Ho destaquem això, per tal d'evi-
denciar l'allunyament progressiu de l'arquitectura d'aquest indret
fronterer de la Catalunya Vella, on els corrents lombards ja r.o
hi cuallea amb la força i puresa de les zones més pirinenques, on
fou important la tasca desenvolupada pels benedictins.



92
Un darrer element que escapa també dels trets donats per en Puig

i Cadafaleh pel primer romànic, és la peculiar disposició dels

absis col·laterals, etnbeguts en la massa mural* Segons aquest au-

tor (16), aqueixa disposició no apareix a Cataljnya durant el s.

XI; s'núopta al s. XII,, seguint models provençals dels cistercencs,

per tal com facilitava el cubrimsnt de la teulada de doble vessat

i també la riefen sa d'abadies i esglésies castrais -com el cas d'À

ger-. Durliat (17), sense plrmtejar-se la cronologia entorn a la

seva adopció, ho entén com la fórmula millor per integrar l'abadia

al rec i:, te fortificat del castell, puix els murs llisos, com el

mateix Puig i Cadafalch havia advertit, permeten una millor defensa

que la forma avançada dels absis petits.

Anem a descriure te t seguit l'eidfici:

Planta.- gairebé quadrada en un principi, està constituïda per un

cos basilical de tres naus, amb unes mesures de doble amplada per

la nau principal, dividides es tres trams mitjançant arcs torals,

als quals s'afegí un nou tram al s. XIV, aprofitant el nàrtex o

Galilea primitiu de la façana de Ponent. Hem d'afegir que les pro-

porcions gairebé quadrilongues responia a l'exigència d'assenta-

ment de la Col·legiata sobre l'estructura del temple primitiu, que,

així, en varios aspectes condiciona la seva planta.

Hem de destacar com un dels elements més interessants, el transepte

discontinuo i elevat, a la manera d'altres Col·legiates romàniques

catalanes (18), presenta com més original el coronament amb cúpoles

sostingudes per trompes dels trams dels col·laterals, sobre els

quals s'havia de bastir torres campanar 1 solament 8è n'arribà a

construir una* Disposició inhabitual a Catalunya, amb el sol exem-

ple de St. Miquel de Cuixa. L'usual, com on el cas de Cardona, era

situar la torre campanar sobre la cupola del creuer. Durliat, més

que una hipotètica influència de modelo septentrionals, en aquesta

disposició tii veu més l'adopció d'un esquema amb finalitats mili-

tars, puix així esdevé la dita torre una més del recinte del cas-

tell (19). El tram de transepte de la nau, en canvi, es cubert amb

una volta transversal, un xic més elevada que la de la nau -segura
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-ment per permetre la il·luminació del presbiteri-.

A més d'aquest transept«* incipient, en relació amb les bòvedes

de canó amb arcs torals, tant a la nau, com als col·laterals

-Puig i Cadafaleh creia que solament n'havia existit a la nau-

cal fer esment d'un aspecte també prou interessant de l'edifici

i del qual també s« n'adonà en Durliat solament (20). Els pilars

ja no seran els de ressalt amb planta de creu que apareixen a

Llimiana, Llordà i en tants altres llocs, amb temples de tres naus

basilicals (21), sinó el pilar ¿e planta regtangular amb columnes

adossades per les quatre cares, per tal de donar suport als arcs

torals i formers de la nau i col·laterals.

A través de la planta podem deduir també la il·luminació indirec-

te !e la nau; l'estructura d'absis embeguts dels col·laterals i

la fórmula molt original i harmònica de 1'absis de la nau, deri-

vant com hem vist de Cardona, amb tres fornícules, com les troba-

rem a Montmagastre, Ponts, amb columnes flanquejants coronades per

capitells, que delimiten de fet cinc espais, els extrems per si-

tuar-hi les arcades de dues portades que comuniquen aquest absis

amb els col·laterals -element també singular d'aquest temple, que

sembla inspirar-se en models pre-romànics com la pròpia cripta i

molt evident a St. Gañís de Fontanes (Fallespir) (22)-; les fines-

tres eren de doble biaix, fins i tot les de les naus -actualment

tapiades les restes persistents- que hem dibuixat d'un sol biaix

i que caldria considerar també com les de l'absis principal.

Quant al nàrtex, en coneixem les mesures per tal com es respectà

la seva fàbrica, que solament es modificà internament al convertir-

el en un nou tram del temple. Modificació que suposà també la

variació de la forma d'ingrés, puix en la primera meitat del s.

XIV es disposà dues portes per l'accés des del claustre a la Col.

legiata mitjançant graonades, mentre el portal central s'habilita-

va com porta d'ingrés a la cripta.

Abans de seguir volem incidir encara en un altre aspecte} la gran

amplada de la nau respecte dels col·laterals. Nosaltres ho relacio-

nem amb el fet de tractar-se del temple d'una Canònica, que sabem

que potenciaran l'espai de la nau i àdhuc adoptaran com més usuals
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les plantes de ñau tínica, amb transepte de triple capçalera i so-

vint cupola i torre campanar al creuer,(23). Aquesta potenciació

de l'espai de la nau ens apareix ja a Cardona, on l'espai de la

nau supera en més del doble l'espai ciels col·laterals; en el cas

concret d'Àger és exactament el doble.

Entre les esglésies d'una nau, a més de les esmentades, s'hi pot

afegir St. Martí de Sescorts (1068), St. Jaume de Frontanyà (1066

any de certa donació efectuada per Arnau Mir de Tost i Arsenda -

1074) (24) i Sta. Maria de Serrateix (iniciada el 1077 i consagrada

el 1126) (25).

Quant a l'alçat: Volem destacar primerament la mesures

diferents de les arcades que comuniquen la nau amb el col·lateral

dret -les úniques subsistents-, per tal com ens permeten veure la

major alçada 1 àdhuc amplada de la del transepte i la gradual dis-

minució d'aquestes en els trams que segueixen fins als peus del tem

ple -mireu els alçats que adjuntem-.

Com a Llimiana, Mur, Llórela, els col·laterals se situen a la matei-

xa alçada que la nau, no restant espai mural p̂ r ubicar-hi el cla-

ristori; així, malgrat sigui més elevat 1'abovedad de la nau, els

col·laterals mantenen un espai igualitari, complint la funció de

veritables suports de la nau i els mateixos pilars.

Com hem vist el transepte se situa també a distinta alçada; en el

tram de la nau ja hem dit que la volta transversal arrencava de

la part superior de la pròpia volta de la nau, aprofitant el cas .

de l'arc total. D'aquesta forma, externament, el transepte esdeve-

nia un cos d'edifici sobresortint i transversal, qu« contrastaria

amb el cos únic i longitudinal de doble vessant de nau i col.late

rals -segurament també el transepte oferiria una coberta de doble

vessant externament-.

La cuberta del temple segurament seria de lloses i de fàcil i prac-

ticable accés, puix a través de la torre campanar s'hi accedia i

així esdevenia part del recinte fortificat del castell des del

qual els soldats podien lluitar o defendre's.

Pel que fa a la il·luminació, com ja hem dit, era indirecta a la

nau -mireu el plànol- i directs al transepte mitjançant finestres
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elevades, situades sota la cupola o volta transversal de la nau.

També la il·luminació per les finestres dels absis devia ésser bas-

tant, així com per la porta de ponent, que com sabem se solia diexar

oberta.- mentre se celebraven els oficis.

L'aparell és el propi del primer romànic, de carreu petit trencat

a cops de martell i afilerat, unit amb argamaça. El canvi d'apa-

rell no es presenta fins al cos del campanar que a partir de cer-

ta alçada varia el petit aparell per un de majors mesures i ben

tallat, pel qual considerem que el campanar es continuaria encara

durant les primeres dècades del s. XII.

Aquesta torre campanar és de planta quadrada i buida per dins, aixe-

cant-se solament un pis per sobre de la teulada, en el qual en un

primer nivell hi són les petites finestres d'arc de mig punt per a

la il·luminació de l'interior de la nau -cares Nord i Sud- i en el

se<»otï , en les carts E.-S.W., finestrals d'arc de mig punt per con-

tenir les campanes; en la cara Nord, en canvi, coincidint anô la

teulada de la nau,en lloc de finestrals hi ha^portes per accedir

com hem dit a la teulada. Es tracta de dues portes a distint nivell

que hom pot reconèixer mercès a conservar-se els forats pétris de

les frontisses. Hem de pensar que el gran absis actuava també com

una mena de torre de flanqueig integrada a la defensa i que nece-

ssitava d'aquest camp«.iar per accedir-hi. Aquest campear no es fi-

nalitzà, creiem, doncs el tipus actual de teulada en res respon al

programa d'un assoliment romànic; així i tot no creiem que pense-

ssin aixecar-lo més.

Com hem ja senyalat en parlar i descriure la planta, un dels ele-

ments integrants és la Galilea o nàrtex, que al s. XIV seria des-

mantellada per tal de poder allargar el temple. Aquest element és

sumament important. En primer lloc per tal com recull una vella tra

dicló paleocristiana, que el mon bizantí i carolingi transforma en

un doble cos, la part superior del qual, a manera de tribuna, esde-

vé seu de dignitat dels emperadors; emprat també en l'arquitectura

asturiana, de promoció reial, 1'adoptarà el mon feudal com element

de dignitat. Com en els exemples carolingis, la planta baixa pren-

drà caràcter funerari. En el cas d'Àger, que no és iSnie, hi trobem

la doble funció. La presencia de la Galilea ens planteja dos aspee-
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tes a tenir en compte; l'ús del nàrtex, que hom pot relacionar amb

la reforma de I1església protagonitzada per les canòniques» i a la

vegada el caràcter fuedal d'aquest element, al. convertir-se la plan

ta baixa en centintiri aristocràtic i la part superior en lloc es-

collic per la classe senyorial, que en aquest cas substituiria al

poder reial. £1 Dr* Yarza ho proposa per Cardona, on també existeix

aquest element -tarabe apareix a Mur i a Covet-(26) i en Durliat

parla de vestíbul de sepultura privilegiada per ails nobles de la

regió (27). Sabem per Villanueva (28) que hi estigué enterrat Ar-

nau Mir de Tost -al s. XIV es traslladà amb un sepulcre nou el seu

cos al presbiteri- i el comte Ermengol III. Per la documentació

sabem que s'hi enterrà Arsenda i tota la nissaga dels descendents,

els vescomtes d'Àger, exceptuant-ne algun, així com membres de I1

aristocràcia de la vila, dels quals conservem els testaments.

Un darrer alement a tenir a compte, en relació amb el temple, és

el claustre, subsitult al s. XIV-XV per un altre de gòtic. Aquest

claustre que sembla que ni s'acabà, com l'actual, ocupava l'espai

del front de la façana oest, curiosament com a Mur o Cardona, que

hem vist posseien també galilees.

Durliat s'explica aquesta ubicació, que sembla peculiar dels claus

tres canonicals i recorda la disposició dels atris paleocristians,

(29) raonant com totes les canòniques esmentades són aiíexes a cas-

tells, el qual no permet situar els claustres en la cara N. o S,,

com és l'usual, tenint en compte la mateixa disposició d'assenta-

ment del terreny del castell. Fins i tot veu el lleuger desplaça-

ment axial en relació amb la presència del castell i el dret de

pas que hi posseia el castlà o senyor per dirigir-se a l'església,

car el claustre estava destinat a la ce nmitat de canonges i al seu

entorn s'hi disposaven les «stances o edificis de la Canònica.

Pel que fa als elements decoratius, cal fer esment novament de la

nau, en la qual a més de potenciar l'espai es procura una decoració

sumptuosa i en total discordancia amb el romànic lombard.

Es tracta d'una decoració escultòrica tallada a bisell present en

la cornisa que a nivell d'impostes ressegueix tota la nau, també

en els àbacs dels capitells de les columnes adossades i en el cos
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dels propis capitells, dels quals solament en resta un exemple

sencer. La. decoració abstracta d'una banda, àrab elements de sogue-

jats o trenats, presenta com nés peculiar l'estilitzada vegetal

a base de pàmpols encerclats per les tiges, acants i palmetes. La

forma del capitell recorda la pròpia del corinti.

Escultòricament, la part més cuidada i enriquida és la de l'absis,

per tal com presenta també esculpida la sanefa que ressegueix a

nivell d'impostes, per sobre dels capitells flanquejats de les

fornícules, tot l'absis en un nivell inferior a la cornisa general

del conjunt. També la finestra de la fornícula central de 1*absis

porta capitellets decorats i dentellonat 1'extrados de l'arc de

mig punt.

Aquesta escultura s'emparenta estilísticament amb la de la cripta,

de le qual n'és continuació i perllongació d'un mateix taller que
Streballaria durant la egona meitat del s. XI. Pel que fa a las se-

ves procedències i filiacions estilístiques, h¿ tractem globalment

en parlar de l'escultura de la cripta. Sobretot ens interessa des-

tacar la talla dels capitells de l'ibsis, de cos allargat que recor

da encara els anomenats capitells califals, amb dos rengs d'acants

tractats a bisell -ací caldria cariar més de persistència de tra-

dició escultòrica-j Durliat, que veu els capitells d'Àger també

en la línia dels inspirats pel capitell corinti, respecte als pri-

mers exemples de talla a bisell del s. X i primera meitat del s.XI,

hi veu a Àger una tendència a l'espessiment del relleu (30).

Deixem l'escultura i anem a veure, en relació també amb l'ornaaen-

tació, el poc que resta de pintura, datable en les darreres dèca-

des del s. XI, o primeres del s. XII. Hubert (31), a la vista del

treball d'En Durliat sobre la Col·legiata d'Àger, apunta com les

esglésies canonicals dins de castells solien anar esplèndidament*

pintades. En el cas de Catalunya, hem de dir que això es confirma;

Mur, Cardona, Orcau i Àger, com els exemples més propers,totea pre-

senten testimonis d'ornamentació pictòrica.

Durliat (32), data les pintures d'Àger, en base a les investigaci-

ons dutes a terme per Ainaud, a darrers del s. XI, entorn al taller
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del mestre de Pedret, dins el qual Inclou trucbé les pintures d'Or-

cau, Tredòs, Burgal, Sta. W d'Esterri. Mestre i taller que rela-

ciona àrab Itàlia, concretament amb St. Vicenç de Galliano.

Sureda (33), també les relaciona amb el cercle del mestre de Pe-

dret, que creu igualment de procedència italiana, però varia la

cronologia, tant pel taller, com per Àger, que el veu més dins la

primera meitat del s. XII.

Pel que fa a l'estil veu el gran parentiu que hi ha entre les pin-

tures d'Àger i les de St. Lizier (34), puix totes dues presenten

concomitàncies iconogràfiques i d'estil, que és nés linial que el

del mestre de Pedret i mostren també una certa pèrdua de vivesa

cromàtica. Com St. Lizier es consagrà el 1117, Sureda proposa la

datació de les pintures d'Àger entorn a aquesta data.

Gudtol (35) i Junyent (36) havien proposat el taller del mestre

de Mur, com el propi de les pintures d'Àger; filiació que nosaltres

disentim que sigui l'encertada.

Poc resta de dites pintures, de les quals es mostra al Mus. de

MDntjuic, a la sala del mestre Pedret, els dos apòstols que repro-

dtiim en les il·lustracions, ja restaurats -les pintures foren extre

tes de la Col·legiata l'any 1955-. També en el museu es conserven

restes de dns personatges que estaven en peu i d'un tercer assegut,

així com decoració geomètrica que estava aplicada a dos fusts de

colunna. Compositivament les restes pertanyen al grup d'un aposto-

lat presidit en el cascuet de l'absis per la "Maiestas Domini".

Datació del temple:
Vist tot el conjunt ens cal encara parlar de la datació controvertí

da entre la segona meitat del s. XI i primera meitat del XII. La

majoria d'autors han situat la seva construcció dins del s. XI. Vi-

llanueva la datà l'any 1060, argumentant l'acta solenne de dotació

de l'any 1068, que demostraria que l'església era ja constru£da(37).

Opinió que es compartida per Sanahuja (38). En canvi, Puig i Cada-

falch (39), malgrat tenir en c-onsideració l'any 1068, el de la

solemne consagració, no creu el temple superior anterior al s. XII;

punt de vista que serà compartit per Pladevall i també pel Dr. Ju-

nyent, que situa l'edifici dins el grup anib cupola d'irradiació de

Cardona de finals del s. XI principis del XII(40).
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El Dr. M. Riu d'una forma més prudent indica com el Í049 l'obra

és en construcció, car en la carta franquícia de la Regola hi apa

reix la donació Had sacrarium ecclesie Saneti Pétri...."(41). Car

bonell (42) i el Dr. Yarza (43), segons la nostra opintd, seran

els qui donaran una datació més adequada, al situar la seva cons-

trucció entre el 1048-1070; aquest darrer any o el 1071"oe la se-

va terminació. Com apuntem en la part dedicada als aspectes histò

rics, el temple restava per finalitzar l'any 1072, quan Arnau Mir

de Tost lliurà el seu testament i,amb més precisió,sabem que el

1094 estava enllestit i calia acabar el cloquer.

Curiosament s'estan ' construint altres campanars en el 1094; el de

St. Pere d'Urgell des del 1092 (44), el de St. Miquel de Montma-

gastre (1094)(45), el de Sta. Maria d'Adrall (1095)(46) i res ens

ex tr any ari a que es construís el de St. Sadurní de Llordà, puix

es tornava a consagrar el temple l'any 1085 (47) i el campanar es

situava adossat al col·lateral dret per la banda de Ponent.

Per tant, per tot l'exposat, el campanar i també la decoració pi£

tòrica es realitzaria versemblantment entre les primeres dècades

del s. XII, restant el segon campanar projectat inconclús.

Nosaltres estén convençuts i així ho hem expressat en el treball

esmentat sobre les canòniques, recullint en part el pensament

d'Hubert, que tant arquitectònicament com decorativament el pas

del primar al segon romànic en part fou impulsat i es degué a l'ac-

ció de les canòniques, tant com Cluny; sobretot perquè propiciaren

una arquitectura més secular i també més ornamentada, malgrat això

no es pugui generalitzar. Gardelles (48) s'adona com al s. XII els

agustins expandeixen formes particulars distintes de les emprades

pels arquitectes locals contemporanis en la zona aquitana -en la

seva arquitectura hi veu, com a elements tradicionals com la cúpola

sobre petxines, «porten més al S.W. procediments primerencs gòtics-

i conclou de l'inexistència d'una unitat d'estil general í pròpia

dels canonges agustins, doncs al costat d'abadies amb plànols com-

pletes i abundant decoració, n'apareix amb un gran sentit de pobre

sa i austeritat. L'autor assenyala molt bé que això pot ésser de-

gut al fet quj l'Orde agustiniana i les "regulas" adoptades per les
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distintes cases no són res més que vagues compilacions de preceo-

tes sobre la vida comunitària que s'apropen d'una forma tees o

menys estricta a l'"0rdo l·lonasterii"; per exeirple els oreisostra-

tencs criticaran 1'ociositat dels agustins....

Aquest autor resumeix com rasgues do la dita arquitectura, present

també en certa forma a Catalunya: Planta de nau única precedida

d'un llarg transepte amb una llargada semblant a la de la nau; nau

amb una amplada en relació a la llargada de 3:1 -St.Emilion, que

hem vist, 28,5 ms. per 9 ms. amplada-, dividida en tres trams; al
/*creuer cúpoles suportades'petxines i grans pilars compostos de co-

lumnes adossades; a St. inilion, com a St. Martí de L'azerat, cam-

panars sostinguts també per copóles.... Es a dir, hi ha certes con

comitàncies entre aquesta arquitectura aquitane i la Catalana amb

cronologies també coincidents.

Descripció del temple inferior-cripta:

Abans d'introduir-nos en l'estudi complexe d?aquesta part del

conjunt de St. Pere, donarem íntegra la descripció que en feu

Villanueva tal com encara la veié. Diu"..en medio de las dos puer

tas ya dichas, y en el trozo de claustro que queda delante de ella

construido en el s. XIV, se halla otra puerta por donde se entra

bajando tres gradas y por un declive insensible a otra iglesia sub

terránea que se extiende debajo de la nave principal del templo su

perior. La poarta en arco tiene de alta 10 palmos y 9 de ancho. La

longitud total de este templo subterráneo es de 130 palmos. En su

entrada es solo de una nave ancha de 19 palmos y alta de 14 a 15,

sin ningún adorno ni cornisa, ni otra cosa mas que la bóveda cue

arranca casi desde el pavimento actual, el cual si se limpiara pu-

diera bajar 2 palmos o más. Luego que se llega a la distancia da

unos 76 palmos desde la entrada, la única nave se abre insensibler

ente en tres, divididas por dos ordenes de columnas, cinco por pax

te, de 11 palmos cada una de ellas, incluso su basamento y capitel

hasta el arranque de 1rs arcos, los cuales con las 15 lunetas que

resultan son de buen gusto. La latitud total de las tres naves es

de 28 palmos: las dos laterales rodean el único altar que es poste

rior al lado del edificio, y está colocado entre las dos columnas
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quintas. Consiste en un retablo de piedra común.....El testero

de esta iglesia es circular. En el medio de las colunias se abren

en crucero dos naves de bastante profundidad. La pared exterior de

todo este edificio es de 14 palmos de espesor.

Por estas señas y aun sin ellas se ve que este templo es anterior

al de arriba. Porque claro está que no pudo construirse aquel prt

mero que este; ni el ¿usto de los capiteles y de bóvedas y columnas,

ni cuanto hay en él, sufre decir que sea posterior al s. XI; antes

es indubitablemente de ese mismo siglo. Y no cabe tenerlo por cosa

romana ni por templo dedicado a Cibeles, como algún erudito ha que-

rido decir; porque las pinas y animales que se representan en los

capiteles, ninguna conexión tienen con ello, sino que solo son efec-

to del capricho de los canteros, que se ve en otros monumentos de

esta clase que se conserva en Tarragona, San Cucufate del Vallés y

otras partes, solían alli mezclar "sacra prophanis, ima sumáis".

Esta iglesia es aqui llamada comunmente Santa Maria la Vella. No

deja de ser extraño el silencio del fundador de la nueva, Arnaldo

Mir, que en ninguna de las muchaî escrituras en que tuvo ocasión

de mentar esta vieja, hizo mención de ella; a no ser que la in-

dicase en aquellas palabras "edificavimus ecclesiae novitatem, como

contraponiendo la nneva fábrica a la antigua". (49)

Ho hem volgut transcriure completament per tal com ens deixa veure

l'ús exclusiu que es feia aleshores de la nau central del temple, i

com tot seguit veurem ens caldrà alaenys parlar de dues etapes

constructives distintes, que suposen la presència d'una primera

planta de tres naus.

Fins farà una quinzena d'anys els col·laterals d'aquest temple

cripta es desconeixien, així com tota la façana meriáional, que

estava enterrada totalment. Suposem que quan visità aquest lloc

Villanueva ja no es tenia conciencia d'haver existit aquest tem-

ple primitiu. Es més, estem convençuts que la remodelació que su-

posà I'erecci5 t'ei temple de nova planta, superior, disposà sola-

ment com espai de culte aquesta cripta que descriu Villanueva, ubi

cada ei?, la nau central del vnll temple, en el tester de la qual

es construí la cripta columnada, a la manera de Vic o Olius, po-

ssiblement perquè aquell indret del temple antic s'havia ensorrat
s

en l'estrall de les guerres. n



ÍÜ2
Per aquest motiu mai havia estat objecte de cap estudi i tot més

es parlava de la cripta suara esmentada del s. XI. El priaer en

parlar-ne, perquè fou aparellador en la primera fase de recons-

trucció, fou el Sr. Serrate (50). Aquest, quan tot just s'estava

portant a terme la neteja i desenterrament del «í col·laterals i

façanes, defensà la seva ascendència visigoda i proposà que les

modificacions del s. XI canviaren la planta de ferradura del prejs

biteri de la nau i àdhuc l'arc de triomf d'accés des de la nau.

Possiblement, arran dels estudis del Sr. Serrate, en Pita Mercè

(51) inclogué també aquest temple dins els paleocristians o visi,

gots.

Bé. donades aquestes qüestions, descriurem tot seguit el temple

esmentat de tres naus. Sorprenentment es tracta d'un temple de

tres naus separades entre elles, car solament posseeixen una fi-

nestra al mig de la nau que comunica respectivament cada col.la-

teral amb la nau -creiem que la seva funció seria d'aireació i

possible il·luminació de la nau, indirectament des dels col.later

rals, els quals posseiran finestres i porta«; cada col·lateral

consta d'una portada de mig punt seguida de tres finestres de do-

ble biaix en el col·lateral esquerre i dues d'un sol biaix en el

dret. Així mateix cadascun el remata un presbiteri de planta gai-

rebé quadrada, el qual posseeix doble portal de mig punt d'accés,

a la nau i al presbiteri principal respectivament; com en el cas

dels portals de les facares es tracta de portals d'arc un xic pe-

raltat que recorda els exemples proposats per Barrai i Altet (52).

També de forma gairebé simètrica ens apareixen als murs exteriors

d'aquests presbiteris finestres de doble biaix al Nord i al Sud i

d'un sol biaix a l'Est. Pel que fa a la nau principal hem de dir

que és la que fou més modificada. Suposem que tindria porta d'accés

pròpia al mur de ponent i desconeixem com estaria resolt el presbi-

teri, que com podeu veure pels plànols que adjuntem, es rebaixaren

els gruixos dels murs per encabir-hi la cripta del s. XI, posterior.

El que és segur i comprobable, és l'existència d'un àbiis semicir-

cular amb quatre finestres d'un sol biaix, la forma original de les

quals la podem deduir per la que es manté intacta en el mur orien-

tal del tester del col·lateral dret. ï
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El cubrlment de totes tres naus és amb volta de canó seguit un xic

peraltat en les naus, tant col·laterals -es conserven íntegres-

com en la part conservada de la nau principal. Voltes de pedra que

arrenquen directament dels murs sense impostes, pel qual es

resol la col·locació de les obertures dels murs laterals mitjan**

cant llunetts. Les capçaleres col·laterals, en canvi, es resolen

amb voltes de canó transversals.

L'aparell és petit i bastant irregular, potser no tant allargat

com en el temple superior, amb els carreus tallats a cop de mar-

tell. On millor es pot estudiar, externament, é« en la façana me-

ridional que no ha rebut cap mena de modificació.

Donada la descripció de la planta i l'alçat anem a veure que ens

evoca aquest edifici. Del que no dubtem és del seu caràcter pre-

romànic, malgrat fos construït entre el 1034 i 1041, quan ja s'es_

menta el temple de St. Pere. Les característiques ens situen més

davant una obra propera a les pròpies del s. X i àdhuc del IX, car

una tan gran compartimentació de l'espai és ben extranya. Del que

no hi ha dubte és del seu caràcter castra!, amb finestres d'espit-

11era en les façanes exteriors i de doble biaix en les interiors

-les de la nau meridional potser responen a un control de la llum

més aguda per aquesta banda-, d'altra banda el mur oriental ja es

disposa perfectament en relació amb el recinte murat del castell.

Durilat, en el seu treball sobre la Col·legiata (53), seguint la

descripció d'En Villanueva, no es planteja l'estructura d'aquest

temple i solament dona com possibilitat la presència de dues grao-

nades laterals que conduirien des del temple superior a la cripta

esmentada; estructura que es modificaria en el s« XIV. Villanueva

(54) creu que aquest temple, abans que es construís el superior,

va estar dedicat a St. Pere i fins i tot afegeix que Arnau Mir de

Tost al construir el temple superior no feu nou titular, sinó que

emprà la vella titulació, d'un temple que prengué de mans musulma-

nes -ho argumenta amb la butlla de Nicolau 11(55)- i que data de

principis del s. XI, "cuando en la primera conquista de los cris-

tianos trataron de erigir iglesia, y la hicieron baja, que no sobre

saliese, a los muros del castillo, por temor de los enemigos que toda

vía andaban a la redonda, y que en efecto volvieron a ocupar la vi-
lla a mediados de este mismo siglo'1.
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Y afegeix encara "...Mas cesando ya el temor en la segunda conquis

ta, y aprovechándose de la solidez de la primera fábrica» se le-

vantó sobre ella la del tempio actual".Sanahuja(56) participa d1

aquesta mateixa opinió. El Dr. Riu, en la seva tesi doctoral(57),

proposava que aquest temple primitiu fos anterior i seu d'una co-

munitat mossàrab que perviuria durant la dominació alarb, essent

la seva dedicació la de Sta.Maria, que mantindrà si més no després

de contruir-se el nou temple abacial.

Pel que hom pot veure, ens trobem davant d'un problema difícil de

resoldre, sense saber fins a quin punt pot mantenir-se la tradició

d'una comunitat monasterial que enllaçaria amb la fundació de la

nova Canònica. Nosaltres opinem, que malgrat existir en la planta

d'aquest temple una clara tradició pre-romànica, nD pot situar-se

la seva construcció molt més enllà de finals del s. X. Sureda creu

també, en l'existència d'un temple primitiu inferior de tres naus

(58), sense que per això dongui una cronologia*

£1 que çopça l'atenció en la seva planta és la perfecta simetria

orgànica, amb una composició que s'apropa a la basilica!, però

amb una total separació de les naus i una intencionada commicabi-

litat dels testers col·laterals amb l'absis de la nau principal,

amb una disposició que sembla perpetuar la tradició paleocristia-

na de les plantes basilica!s, tal com hom pot veure a Bobalà, a la

basílica de la Neapelis d'Empúries i àdhuc a St. Genis de Rocafort

(Baix Llobregat) -prerotnànica(59)-, constituïdes per un absis de

ferradura o semicircular i dues estances laterals o pastoforia amb

comunicació amb l'absis i alguns cops amb els col·laterals com en

el cas d'Àger; dins del s. X, aquesta comunicabilitat de l'absis

central amb els col.laterals es palesa igualment a St. Genis de

Fontanes (Vallespir), on es tracta ja de tres absis semicirculars.

També a St. Quirze de Pedret, considerat del s. X, hom troba la

incomunicablltat de les naus, que solament posseeixen accés per

on aniria el transepte (60). Quant al tipus de volta a base de ll£

ses col·locades dretes i radtalment, unides amb argamaça de calç,

posseïm exemples com el de St. ïlartí de Baussitges, de l'Alt Em-

pordà, considerada del s. X.

Aquest esquema dividit amb tanta claretat i on cada nau presenta
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autonomia pròpia, eos ha fet pensar en un temple de triple dedica-

ció, basant-nos en la primera documentació existent, en la qual es

fa una clara menció a St. Pere» St. Miquel i Sta. Maria. Vegeu 1*

apartat dedicat als aspectes històrics, on ho raonem i aporten els

testimonis documentals. Allí expressem com versemblant també, que

fossin els conqueridors d'Àger, els qui donguessin nova titulari-

tat, sota l'advocació de St. Pere, al temple primitiu i posterior-

ment al de bell nou erigit, ercara que com veiem per la documenta-

ció es parli de temple de Sta. Maria i àdhuc de St. Miquel. Malgrat

tot, la triple di^sió de la planta també ens inclina a pensar que

ja existirien les tres dedicacions, segurament seguint una tradi-

ció ja apuntada pel Dr. Junyent (61), perpetuada a Catalunya du-

rant els s. IX-X. El que passa és que dit autor parla de grups

d'esglésies i mal de temples triples, assenyalant dita tradició

a Tarrassa -avui considerat el conjunt d'esglésies del s. IX-, la

Seo. d'Urgell, Vic, Er (Cerdanya), Alaó, St. Llorenç Prop de Bagà

etc....; fins potser pot veure's dita tradició en les relíquies

depositaries en certes consagracions d'esglésies, com és el cas de

la de St. Salvador d'Àger, en l'ara de l'altar de la qual s'hi de-

posita relíquies de St. Jordi i St. Ponç l'any 1048, tenint així

dita església una triple dedicació, sense que es digui s£hi hagué

tres altars.

D'altra banda, tant el Dr. Junyent (62), com el propi Barrai i Al-

tet (63) coincideixen en afirmar la pervivencia durant els s.IX-X,

període que situaríem dl temple d'Àger, d'elements arquitectònics

de tradició paleocristiana, de forma semblant a com perviurien a

la Provença. En el cas d'Àger aquesta tradició, assenyalada també

per Puig i Cadafalch, l'hauriem de veure sobretot en la volta de

canó seguit amb llunetes (64) i, naturalment, en la disposició de

les capçaleres que ja hem descrit.

El s. X marca així mateix una etapa de renovació i construcció de

nombrosos monestirs i àdhuc esglésies parroquials, en les quals

s'afegeix alr> elements tradicionals trets del mon carolingi i de

l'arquitectura benedictina, que tenen a veure ja amb els contac-

tes de Catalunya amb el Nord d'Itàlia. El període que el Dr. Ju-
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nyent col·loca com d'auge d'aquesta activitat constructiva se situa

entre el 930-970 i entre els grans exemples hi col·loca Cuixa, &i-

poll i St. Pere de Roda« Període que coincideix, d'altra banda,amb

l'arribada de certs "hispani" (mossàrabs) que s'instal·len en te-

rres de repoblsció (65). A través d'aquest corrent i el pròpia-

ment c al i f al hom pot resseguí.U* alguns dels arcs de ferradura, men-

tre altres també coetanis mostren tradicions anteriors (66). À

Àger res existeix actualment en aquest sentit. £1 Dr. Junyent,tot

citant els estudis de Mundà, la tradició mossàrab l'adverteix més

en el manteniment de certa tradició del rite mossàrab, paral·lel

al nou rite romà importat pels benedictins. Això s'ha pogut detec-

tar a Ripoll, Urgell i creu l'autor que seria comú dels principals

centres diocesans i monàstics. A Àger hem d'apuntar l'existència

d'un gradual del s. XII, la música del qual presenta molts mossa-

rabismes(67); encara per estudiar, fou citat ja per Villanueva,
¿v*

puix reflecteix la litúrgia que es practicava aquells primers se-

gles ie l'abadia.

No sabem el que succeiria amb aquest primer temple; nosaltres su-

posem que sofrí desperfectes arran de la segona invasió sarraïna

del 1047-48. D'altra forma no ens expliquem la reforma que es du-

gué a terme en la zona del presbiteri, convertint gairebé la meitat

de la nau en una planta de tres naus, reproduint la típica cripta

adoptada al s. XI a Catalunya, des del primer exemple de Cardona.

A Tal fi i com podeu veure perfectament en els plànols que adjuntem

s'eixamplà 1'absis i murs de part de la nau es rebaixaren per donar

més amplada a la nau que calia dividir en tres petites naus colum-

nades. No entrarem a parlar d'aquest tipus de cripta saló que es

troba també en el mon otònida i que a Catalunya hi penetra des d'
Itàlia.(68)

Cronològicament cal situar-la en la segona meitat del s. XI i en

relació a l'erecció del temple superior. Malgrat fou destruïda la

seva cuberta de voltes d'aresta, comparable als exemples de Vic o

Olius, conservem bona part dels capitells, fusts monolítics de les

columnes i també alguns basaments, que responien al tipus tradicio-

nal àtic. Sobre aquests elements n'oferim la descripció en la part

dedicada a ornamentació.
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Arqueològicament esas calia encara dir algun argument més sobre

la distinció dels temples que acabem de descriure. En primer lloc

advertir coin el castell construit per Arnau Fir de Tost és pos-

terior a la construcció del temple primitiu de tres naus. Hi ha

un detall que ho corrobora com cap altre. Ens volem referir a

l'assentament que es feu d'una de les voltes en el nur septentri£

nal de la capçalera del col.lateral esquerre, que cegà la fines-

tra de doble biaix, el qual demostra que s'erigif el temple abans

de dit castell o palau, puix del contrari no s'hauria cegat la

finestra i tampoc sense la seva existència s'hauria pogut apoiar

aquesta volta en dit mur. D'altra banda, ho podeu veure perfecta-

ment en el plànol i en les il·lustracions, per tal de disposar les

voltes d'aresta de la nova cripta coluranada, feu falta disposar un

pilar en diagonal en la zoi? d'unió entre el cos de nau únic sub-

sistent del temple antic i el nou espai que es refé. Dos arguments

més arqueològics, als quals s'hi pot afegir encara la modificació

de l'absis que es feti per engrandir-el, mercès al testimoni dels

fonaments, que hom pot veure clarament assentats directament sobre

la roca.

Es tot el que ens calia dir sobre l'església de St. Pere, poc co-

neguda i certament complexa, que d'una banda -en la zona que aca

bem de veure de la cripta- mostra tota una tradició i una conti-
> J.e

nultat de la'rquitectura catlana del període la Baixa Romanitat,

i d'altra ofereix en el temple superior els trets del primer romà-

nic aliats a d'altres que preconitzen o se situen en el moment de

transició al segon romànic, aportant ensems tot un programa decora-

tiu conjunt de tot el temple, que recull igualment la vella tradi-

ció de la talla a bisell revitalitzada per corrents de possible

origen califal o senzillament islàmic. No és un edifici singular,

puix se situa COF. hem vist en la dinàmica comd d'altres, amb l'in-

terès de construir-se les parts més significatives en un moment de

transició cap al segon romànic, i resumeix a la vegada un capítol

de la nostra arquitectura alt-medieval, que gradualment anem conei-

xent amb major profunditat.
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CONJUNT DE ST.

Part gràfica: El temple Superior
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N A N T P L i ; l h A v , i : i , F¡ t. 7-0

Conjunt del Castell i Col·legiata de Sant Pere d'Àger

segons una fotografia de principis de segle, quan era enca-

ra vistent el conjunt segons les transformacions efectuades

per habilitar el conjunt a caserna carlina.
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SANT PERE D'ÄGER conjunt

foto presa l'any 1912

arx. I.E.I.
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Esc. 1/320

116

COL·LEGIATA SANT

PERE D'ÀGER

Planta General

Dibuixat per J.M. Casals

GMEEÂLITAT DE CATALUNYA Servei del Patrimoni Arquitectònic
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Esc. i|a20

117

»..
COL·LEGIATA DE

SANT PERE

Primera planta/Casa Campaner

Estructura de cobriment de les estances

Dibuixat per J.M. Casals

GENERALITAT DE CATALUNYA Servei del Patriconi Arquitectònic
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arx. Inst. Amatller

COL·LEGIATA DE SANT PERE D'ÀGER (foto presa l'any 1912)

col·lateral esquerre . aquest era l'aspecte que encara presentava

al 1921



F/6->5 arx. I.E.I.

COL·LEGIATA DE SANT PERE DfAGER. Aspecte que

presentava en el primer quart del s. XX.
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SANT PERCE d'ACER

Col·legiata. IKAUI I «X>

Planta reconstruint l'estructura original

amb l'espai als peus del temple de façana

de doble pòrtic de la "Galilea11 -nàrtex-.
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SANT PERE D'ÀGER Col·legiata

Secció (reconstrucció)

ISOLA I 1OO
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COL·LEGIATA DE SANT PERE D'AGER. En la Il·lustració de la dreta

velem l'estat actual de les naus.

!
.

Les très restants Il·lustracions mostren la zona de la capçalera

on es pot veure el cloquer sobre el tram-transepte del col·lateral

dret, així com el gran absis central semicircular amb els dos

pisos de finestres, d'espitllera les de la cripta, i el mur pla

dels col·laterals, corresponent als absis embeguts.
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TI O

COL·LEGIATA DE SANT PERE. Mur de la capçalera

Primerament destaquem el cos un xic apiranddat

de l'àbsis central, que permet veure perfectament

els dos nivells i com s'assenta el temple superior

sobre l'anterior. Les finestres de doble biaix

d'aquest temple superior destaquen també respecte

a les més primitives inferiors, i a la dreta so-

bresurt també el cos del transepte, que era vis tent

en alçada, però no en planta, car com serà tradici£

nal de tot el romànic hispànic, el transepte no sol

sobresortir del regtangle de les tres naus.
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COL·LEGIATA DE SANT

PERE D'ÀGER

En la fotografia su-

perior hom pot adver

tir també els nivells

dels dos temples su-

perposats -especial-

ment en la capçalera

esquerra, on el mur

forma un relleix en-

tre els dos nivells-.

En la fotografia in-

ferior veiem un de-

tall de les fines-

tres de doble biaix

de la zona de 1'ab-

sis principal. Con-

cretament es tracta

de la finestra lateral

esquerra. Mostra com

era habitual, un dove-

llat molt regular di-

buixant l'arc de mig

punt de la finestra,



COL·LEGIATA DE SANT PERE Detall de la finestra

de l'absis, central, i de l'aparell, on clarament

es veu alternar filades més minces a altres més

de carreus més grans, però mantenint les constants

de l'aparell del s. XI.
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COL·LEGIATA DE SANT PERE D'ÀGER

Mur de la capçalera del col·lateral esquerre

amb la petita finestra d'un biaix, d'arc mo-

nolític i detall de l'aparell.



COL.LEGIATA. Absis central

De fet composen la part

central tres fornícules

embegudes en la massa nural.

Destaquem també, a més de la gran ornamentació, les dues porta-

des d'arc de mig punt que comuniquen amb els absis col·laterals.

Es pot veure també la modificació soferta al costat de L'Evangeli
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la sepultura d'Arnau

Mir de Tost al s. XIV

de la qual oferim al

final els fragments

conservats dins l'estil

i possiblement taller

de les que foren exe-

cutades en la primera

meitat del s. XIV a

Bellpuig de les Ave-

llanes pels comtes

d'Urgell.

En les il·lustracions

d'aquest full hom pot

veure les dues por-

tes d'accés als àb

sis col·laterals,

la de la dreta pre-

sentant a 1'extra-

dó s del dovellat

la tipica filada de

llosetes, tal com

apareix també

al castell de Mur

i en tants altres

indrets, sense que

per això fos una

fórmula obligada.

Pf6- ¿fi-
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COL·LEGIATA DE SANT

En aquesta il·lustració

mostrem el detall de la

primera arcada de comuni-

caci'o entre el col·lateral

dret i la nau, després del

transepte, en la qual hi

'és encara vistent l'àbac

decorat que corona .a la ço

luima adossada i capitell

de l'arc tormer, rvui desa-

pareguts.

FI(T.

Sobre el col·lateral esquerre, en la zona del transepte,

mai s'hi arrib'a a construir el cloquer projectat sobre

de la c 'upóla sobre trompes, però sí que s'hi bastí la

c 'upóla, de la qual veiem encara perfectament conservada

la trompa amb l'arcada dovellada de sosteniment de la cu

pola. En el col·lateral dret es conserva totalment i ens

peranet conèixer totalment la seva estructura.



136

COL·LEGIATA. Transepte, tram central de

Com expliquem en la

descripció, el tram

del trans ep te, de

la zona de la nau,

posseïa b^oveda trans-

versal que en la il·lus-

tració superior es deixa

veure 1 ' arrencament i

recolzament en la base

del campanar, on s'hi

situa la c'upóla.

En la fotografia infe-

rior tot el dit és fa

m és palés i àdhuc l'ar

cada de comunicació amb

el col·lateral -ara cegg

da- apareix amb una major

llum, com hom pot veure

en l'alçat que adjuntem.

6-.

la nau



COL·LEGIATA. Naus vistes des del col·lateral esquerre

Fio-
Sostre enllosat de l'escalonat de l|Sabsis

Les tres arcades de comunicació nau col·lateral
dret.



f Kr. 10 ö Fi (r lot
Arcada col·lateral dret COL·LEGIATA Absis col·lateral esquerre

.10 í.
Absis col·lateral esquerre Arcada comunicació nau col.la-

ter «il esquerre.



COL·LEGIATA

SANT

D.» Àger

Vista de les naus

des dels peus del

col·lateral dret.

Col·lateral dret

conservat en tota

la seva integritat

incisos 1'abovedad

f [(r - 105



COL·LEGIATA DE SANT PERE D'ÀGER

Malgrat no haver-se pogut documentar les transformacions i

1 afegiments soferts per 1»edifici fins al s. XVIII, algunes

de les transformacions hi són encara paleses, com aquest gran

arc que s'obrí en el mur meridional del col·lateral dret per

donar pas a una capella al s. XVIII (del Santíssim), que malau

radament fou destru"ida sens més en la primera fase de restau-

ració. Dita gran arcada fou motiu que se cegués les dues fine£

tres que il·luminaven indirectament la nau central -així hi

tot són encara visibles llurs arcades-.
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FI (r
COL·LEGIATA DE SANT PERE

En la il. lus trac ió-

superior abovedad

del casquet henlsfèric

1 arc de triomf de la

zona del presbiteri

de la nau.

En la il·lustració

inferior perfectament

conservat 1'abovedad

de volta de canó amb

arcs torals.
F<6 tol
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COL·LEGIATA DE SANT PERE

Cloquer.

Estructuralment s'adequa

perfectament a l'amplada

del transepte i llargada.

Externament, com hom pot

veure en aquesta il·lustra

ció, él perfil del cloquer

es continua fins al peu del

temple, pel que fa als murs,

que en aquesta zona dibuixen

també externan) en t el cos so-

bresoritnt del conjunt del

transepte i presbiteri en

planta i alçat.

Malauradament, el campanar no

s'acabà. De fet solament es

construí el pis de les cam-

panes amb grans finestres,

mancant el darrer pis de coro
nament.

En la il·lustració inferior

mostrem una de les finestres

d'arc de mig punt, on s'allojt

ja una de les campanes.

FI&.

FI (r. i n
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COL·LEGIATA DE SANT

PERE D'ÀGER. Cloquer

Detall àe l'aparell

En aquesta il·lus-

tració volem fer pa-

lès, d'una banda la

persistència del ma-

teix aparell fins se_

gurament la darrera

dècada dels noranta.

A nivell de les fine¿

tres el veurem modifi-

car sensiblement, com

es veu en la fotogra-

fia superior, per tal

com marca un segon es-

tadi de

construcció

actiu en

aquesta da-

rrera dèca-

da o .en la

primera del

s. XII.

Es tracta

d'un aparell

sensiblement

major de ca-

rreuads, més

ben tallat i també millor unit. El punter segurament hauria

estat substituït pel cisell pla en la talla dels carreus.



COL·LEGIATA. Cloquer

Mostrem les dues obertures

del nur septentrional del

campanar, per tal que no

es tracta de finestres,

sinó de les portes que co-

municaven la torre amb el

sostre i teulada de l'es-

glésia, que ja hem expli-

cat com formava part del

recinte de defensa del cas

tell, torre inclosa, car

seria l'element més eleVat

del conjunt.

El que s'ens fa més difí-

cil és establir el perquè

dues portes tan properes,

la diferent alçada ens

fa suposar, si una no servi

ria per accedir a la teula-

da del transepte -la més

elevada de la dreta-, men-

tre l'altra donaria sobre

el sostre de les naus, que

deuria estar enllosat com

era usual.

f~l(r //¿J
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P«O HÍ. Fi 6.
COL·LEGIATA. Nàrtex o Galilea, vist transversalment des d'ambdós

estrems dels col·laterals.

FIG, Ufc"
El mur de la façana es mantingué -hom pot veure l'arcada

primitiva darrera la façana refeta del s. XIV-, però els

nivells variaren. En la zona de la nau s'aboveda el tram

per enllarçar-lo amn el temple inferior -com descriu Villanueva-

mentre que les àr.ees dels col·laterals es reompliren fins als

peus per aconseguir així un sol nivell per tot el nou tram que

adquiria el temple amb la desaparició del nàrtex. Malauradament

les obres de neteja i restauració no han tingut en compte aques-

ta infraestructura i avui es difícil determinar els nivells.



,

<M
n
-».
r-l

•
U
CO
m

n
?
ò
'J

d

f-,
s

<^C/5

M
O

í
<
M
Üp
(J
•

•J
o
0

CO

•ad
o
•H

cd
rl
•rl
>
O
tó
•>-¡

rl
O
4J

§

(U
u
u
(U•u
•Hg,
H<;

•U
oc
•rl

2;

li
ca
H
rl
O
V)
U
g
fd*

rla
u
"íX

T-l

¿

1-1

Q

(0

ï
M

R«w
r-l

3)
•O

vj
U
•rl
4J
<O
&0

(9
r-4
r-l
0a
d
u
•rl

>
M
X

•
(0

r-l
Q)
•o
OS
•U
(0
•rl
60
<D
r-l

•
r-l
O
o
ca
r-l

Q)
•o
«
i
S*

Cu

1
 

P
a
tr

im
o
n
i 

a
rq

u
it
e
c
tò

n
ic

(D
•o
•H
0)

Ku
w
<:̂
g
l i
2
H
<U
U

w
p

52
HÍH
j i
3

s
o

X3
•H
U
td
rl

i
4J
(0
V

Oi

0)
-•O

X5
•H
U
u
Q)
W



147

V/y
COL·LEGIATA Portals de la

façana actual.

Com hem descrit, al s. XIV

s'allargà el temple un tram

que aprofita el nàrtex com

dèiem anteriorment. La re-

forma segurament es dugué a

terme durant el regiment de

l'abat Hug de Cervelló, que

governà durant la primera

meitat del s. XIV. Malgrat no

estigui documentat, ens ho

permet confirmar l'heràldica

que apareix d'aquest abat en

la peanya de l'escultura de

St. Pere ubicada sobre el portal central

que conduïa a la cripta com hem vist.

Seria el moment que es traslladarien les

restes d'Arnau Mir de Tost al presbiteri

dins d'un sarcòfag nou de pedía que

després descriurem.

Per l'accés al temple superior

es disposà sengles portes als

peus dels col·laterals, que són

les que veiem aquí. La superior

pertanyent al col·lateral dret i

la de la il·lustració inferior per-

tanyent al col·lateral esquerres.

Les graonades que segurament hi hau-

ria per l'accés han desaparegut.

La de la dreta segueix emprant la pe

dra del pais que veiem en tot l'edifici;

la de l'esquerra està construïda, com

l'escultura de St. Pere, en pedra caliça.

FIÍ»- II *)
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COL·LEGIATA. Detall decoratiu dels portals.

Il·lustració superior, decoració del salmer del dovellat del

portal esquerre. Porta les claus de St. Pere, símbol de 1'aba

diat "Veré Nulllus". El portal de la dreta, portava també

un element heràldic en el salmer desaparegut, segurament sem-

blant al que mostrem en la il·lustració inferior, situat a ni

vell d'impostes de l'arc. Mostra l'heràldica dels Cabrera

-foren els qui sufragaren les despeses de la reforma com

vescomtes que eren d'Àger i també feudataris teòrics dels

abats d'Àger ?-.
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COL·LEGIATA Sant Pere. Detall"

del portal de la cripta, s. XIV.

Com explicàvem, es tracta de l'escultura

erigida sobre del portal que comunicarà

des del s. XIV el claustre amb la cripta,

lom obra de la primera meitat del s. XIV

manca encara d'un estudi precís de paren-

tius d'estil. L'únic a destacar, és que es

tracta d'una obra relacionada fttqh els ta-

llers francesos actius aleshores a Catalunya.

Conserva encara restes de policromia del mantell

i en els escudets de la peanya,en blau i daurat.

En pedra calcària, mostra una delicada factura

d'un mestre bastant bo.
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Fragments del sepulcre d'Arnau Mir de Tost,s.XIV

Malgrat estiguin bastant malmesos, ens podem fer perfecta-

ment una idea de com era la sepultura i àdhuc seria possi-

ble la seva reconstrucció, car hi ha tots els elements su-

ficients i posseim la descripció de Villanueva (vol. IX p.

99-100). Destaquem en la figura de jacent el treball afili-

granat que decora el coixí on reposa la testa i la funda i el

pom de l'espasa. Com veiem per la descripció, la vestimenta

s'adequa a la cronologia que donem, igual com l'estil derivant

de tallers francesos o com en les Avellanes d'escultors pròpia

ment francesos.





152 i

F.6, UI



153

rio \11
arx. Mas

COL·LEGIATA DE aANT PERE D'AGEfl rbsis. Pintures romàniques

foto t.re.a al 1912
0 pO9aibiBment el 1955 quan es varef,

IPS pintures.
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. Mas

PIN1URE3 HOMÄNIUUES DE bANT Ptñt D 'ÄGER

"SCS TADEUS", "SCb IACOBUS" S. XI
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arx. Mas

ST. PERE O'ÄGEl. Pintures romàniques. Detall "SCS.IACÜBUS"

s. XI (Mua. art romànic de Montjuic)



Fu,. /U-

arx» Mas
ST. PERE D'Aß..R. Pintures romàniques; detall Tadeu, s, XI

(Mus Art Romànic de Montjuïc)
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f/í.; ¿f
PERE D'ÀGER

pintures romàniques

de l'absis« Temes de-

coratius de les colum

nes s. XI

(Mus, d'Art romànic

Montjuïc J

arx. Mas
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Altres elements escultòrics i del tresor de la Col.legiata

Solament hem conservat dos fragments de retailles de pedra, del

s. XIV, a més del retaule, que es col·locà també al s. XIV en

l'altar de Sta. Maria la Vella o de Valide flors de la cripta.

Un dels fragments pertany a la predel.la, segurament del que

fou retaule dedicat a St. Pere presidint l'altar Major (1). En

ell hi ha representades figures d'apòstols de mig cos dins for

nícules d'arc poliiobulat i estilísticament se situa dins l'a-

nomenada escola de Lleida derivant d'En Bertomeu Roblo (2). Tarn

bé derivant de l'escola de Lleida són els dos panells d'un re-

taule dedicat a St. Lluc (3).

Quant al tresor que es custodiava a la sagristia, solament es

conserven quatre peces importants d'època medieval. La més in

teressant, són el lot de peces d'escacs del s. XI, d'origen fa

timí, que segurament fou regalat pel propi Arnau Mir de Tost a

la Col.legiata (4).

Dues peces malauradament desaparegudes, de les quals oferim fo

tografia i que es conservaren a Àger fins als incis d'aquest

segle, són el bàcul de bronze esmaltat, del s. XII, que usava

l'abat mitrat, conjuntament amb els guants i sandàlies, també

del s. XII.

A aquestes peces hom pot afegir encara, una creu reliquiari del

s. XV, de plata repujada sobre cor de fusta (5).

1) fi retaule na s'endegà abans del 1377; veure F. Fité Reculls

cit. p. 307

2) Sobre aquest taller vegeu les darreres aportacions sobre
f4-

Robio la Francesca Español a Thesaurus.Estudis(Barcelona

1986) p. 186-188

3) F. Fité Ibid.

4) No ens podem entretenir en la descripció i anàlisi d'aquestes

peces que estudiàrem ja El lotde peces d'escachs de cristall

de roca del Museu Diocesà de Lleida, procedents del tresor de

la Col.legiata d'Àger (s. XI) "Acta Històrica et archaeologica



Mediaevalla", 5-6, 1984-1985, page. 281-312. Estudi al qual cal

afegir el més recent de Casamar a Thesaurus. Estudis p. 19-21.

5) Deu datar-se dins dins la primera meitat del s. XV, car fou

regalada per l'abat Vicenç Segarra que regí l'abadiat entre

entre el 1407-1433. Un primer estudi de la creu ens l'oferí

J. Gudiol Les creus d'argenteria de Catalunya I.E.C., 1919-
1920, vol. III de l'Anuari p. 87.

F. Fité Reculls.... p. 314.

Ve« ( rtu proc 1C la ( »I Icfiiti (I XV)
Re»»l le í ihn V uíni Segírfi
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arx, Mas

Retaule de de dant Lluc proc. de SANT PERE DWSER 3« XIV

esca ta d'Lmaûs. (Mus. de Pedra esgl. St. Martí de Lleida)
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r¿ «»

arx. Mas

Retaule úe St. Lluc proc. de SANT PERE D'AGER s. XIV

L'Evangelista escrivint l'Evangeli

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





fot. C.E. de G.

3ANT PERE D'ÄBEF), Bàcul de bronze daurat pertanyent als

antics abats d'Ager s. XII (desaparegut). Foto presa

a darrers del se ¡le passar«



165

/-/é,
arx. C. c, C.

SANT PERE D'AGEH, Guants i sandàlies de l'abat nitrat

d'Àger s. XII. Foto presa a darrers del sagle pa-

ssat (desaparegut),
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