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II 1.2.1. L'ALT URGELL I ANDORRA.

1- St, Esteve d'Alinyá,
2- St, Sadurní de Tavérnoles,

3- St, Feliu i St, Hartí de Ciutat,
4- St, Roaá de les Sons,

5- St, Fructuós de 6uils,

6- St, Andreu d'Qliana,
7- Sta, Haría d'Organyá,
8- Sta, Cecilia d'Elins,

9- St, Sadurní de Nagol,
!0- Sta, Haría de la Seu d'Urgell,
11- St, Hartí de Tost,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'GRIENTACIÓ

N2 FITXA; 01

NON DEL TEMPLE; St, Esteve d'Alinyá

LOCALIT2ACIó: Alinyá -Alt Urgell-, a 9 Km, del Coll de Nargó
per la carretera de Berga

CARACTERfSTIQUES; Església d'una ñau i absis rodó, amb
coberta de volta apuntada, Are preabsial de mig punt, Porta
amb quatre arquivoltes en degradació, Campanar de cadireta
de dues oberturas,

NORD MAGNéTIC: 81*

NORD GEQGRAFIC; 83*

AZIMUT; -97*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 4 abril o 9 setembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 2 desembre 1056(1057)

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Esteve

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6; -61* azimut

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en un petit poblé de
muntanya, en el marge dret del riu Oden, entre prats i arbres
de ribera,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L1ORIENTACIó

N2 FITXA: 02

NQM DEL TEMPLE: St, Sadurní (St, Serni) de Tavérnoles,

LQCALITZACIó: Anserall -Alt Urgell-, a 2 Km, de la Seu
d'Urgell per la carretera d'Andorra,

CARACTERfSTIQUES; Resten tan sois el creuer i part de
1'absis, Qriginalment de tres naus amb creuer, Tres absis
douen la ñau principal, el del mig amb tres absidioles,

NQRO MAGNÉTIC: 290*

NQRD 6EQGRAFIC:

AZIMUT:

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CQNSAGRACI6 SEGONS L'ACTA: 17 gener 1040

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA: St, Sadurní

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTQRN: Temple situat a la vessant
dreta del riu Valira, a uns 200 m, del petit poblé, envoltat
de vegetació pirinenca,

OBSERVACIONS; Absis orientat a l'oest, orientació
totalment contrária a la prevista,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 03

NOH DEL TEMPLE; St, Feliu i St, Martí de Ciutat,

LOCALITZACIó; Castel1ciutat -Alt Urgell-, és a prop de la
Seu d'Urgell per la carretara C-1313

CARACTERíSTIQUES; Església d'una ñau amb capgalera de tres
absis quadrats, deis quals sois es pot distingir 1'exterior
de 1'absis central i de part del laterals, Campanar torre de
planta rectangular,

N0R0 MAGNÉTIC; 56*

N0R0 GEQGRáFIC; 58*

AZIMUT: -122*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIÓ; 21 juny

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 19 juny-31 desembre 952

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: Sts, Feliu i Martí

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó: -122/-59*

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -115‘/-67‘

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN; Situada dalt d'un turó des de!
qual es domina el pía de l'Alt Urgell, Les muntanyes que
l'envolten són d'una vegetació torga poblada i típieament
pirinenca,

OBSERVACIQNS; En estat ruínós, cosa que dificulta la seva
descripció i orientació, La seva orientació és la máxima
septentrional de l'arc cercat -solstici d'estiu-,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L1ORIENTACIó

N2 FITXA: 04

NON DEL TEMPLE: St. Romá de les Bons

LQCALITZACIó: Encaap -Andorra-, Les Bons és a l Km d'Encamp,

CARACTERfSTIQUES; D'una ñau, absis amb arcuacions i bandes
1lombardas, Campanar de cadireta, Es conserven restes de
frescos -Pantocrátor-,

NORD MAGNÉTIC; 110*

N0R0 GEQ6RAFIC; 112*

AZIMUT; -68*

OIA APROXIMAT ORIENTACIó: 3 febrer o 9 novenbre

DIA 0E LA CONSAGRACIÓ SEGONS L1ACTA: 23 gener 1164

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Romá

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIÓ; -64* azimut

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -113*

CARACTERíSTIQUES OE L'ENTORN; Situada d'alt d'un turó al
nord del poblé, dins la valí d'Andorra, La vegetació co¬
menta a ser d'alt bosc pirinenc, amb avet i pi, i algún
pollancre i castanyer més a prop de la valí,

OBSERVACIQNS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 05

NOH DEL TEMPLE; St, Fructuós de Suils,

L0CALITZACI6; Suils del Cantó -Alt Urgell-, a la carretera
de Sort a la Seu d'Urgell,

CARACTERfSTIQUES: Església d'una ñau anb absis quadrat,
porta prieitiva al lateral N, Canpanar de torre quadrada,
en el tercer pis hi ha una finestra d*are de nig punt, el
quart és obert ais quatre vents; a ponent i a migjorn per
finestra de mig punt, a llevant per una espitllera, i a
tramuntana per dues finestres quasi bessones,

NORD MAGNÉTIC: 0*

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ;

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA: 8 eaig 900-901

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Fructuós

ÜRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIó:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT:

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en 1'interior del pe-
tit poblé de Guils, A la vessant esquerra del riu del Cantó,
Valí pirinenca de boscos i pasturatges,

QBSERVACIONS: Orientació nord, és fora de 1'are previst,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 06

N0H DEL TEMPLE: St, Andreu d'Qliana,

LOCALIT2AC16: Oliana -Alt Urgel1-, a 3Km per la carretera de
la Seu, surt un camí en di recei6 0 que s'enlaira cap al cas-
tell -/el 1,

CARACTERíSTIQUES; Església d'una ñau anb absis rodó, Ñau
trapezoidal anb volta de cañó i cinc ares torals, Porta
primitva al S, Campanar de torre quadrada,

N0R0 MAGNÉTIC; 90*

N0R0 GEOGRAFIC; 92*

AZIMUT; -88*

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ; 16 mar$ o 28 seteinbre

DIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGONS L'ACTA; 1037-1040

SANT CGNSASRAT SEGONS L1 ACTA; St, Andreu

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Situada sobre una roca en ter-
reny molt nuntanyós, és un mirador excepcional sobre
el pía d'Qliana i la valí del Segre,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIÓ

M FITXA; 07

NOM DEL TEMPLE; Sta, María d'Organyá,

LGCALITZACIó; Organya -Alt Urgell-, és a 46 Km, de Ponts per
la carretera de la Seu d'Urgell,

CARACTERfSTIQUES; Molt modificada, De tres naus amb tres
absis que encara es conserven, Campanar de planta quadrada,

MORO MAGNÉTIC; 112*

N0R0 GEOGRAFIC; 114*

AZIMUT: -66*

OIA APROXIMAT 0RIENTACI6; 29 gener o 13 novembre

OIA 0E LA CONSAGRACIó SEGONS L1 ACTA; 5 juny 1090

SANT CONSAGRAT SEGONS L‘ACTA; Sta, María

QRIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIó: -121* azt,

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60* azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; En un pía de 1'Alt Urgell a la
vessant esquerra del riu Segre, entre les serralades de Port
del Comte i de St, Jaume,

OBSERVACIONS:
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L *ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 08

NOM DEL TEMPLE: Sta, Cecilia d'Elins,

LQCALIT2AC16: Pallerois del Cantó -Alt Urgell-, és a Casso-
vall, per pista que surt del Kit, 13 de la carretera d'Adral 1
a Pallerois del Cantó

CARACTERfSTIQUES: Pagesia coneguda anb el non del nonestir,
és el que resta de l'antiga abadia benedictina existent des
de l'any 881 i convertida en cenobi fenení el 1080,

NQRD MA6NÉTIC; 75*

NORD 6E0GRAFIC: 77*

AZIMUT: -103*

OIA APROXIMAT ORIENTACIÓ: 16 abril o 30 agost

OIA 0E LA C0NSA6RACI6 SE60NS L'ACTA: 29 desenbre

SANT C0NSAGRAT SEG0NS L'ACTA; Sta, Cecilia

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEG0NS OIA OE CONSAGRACIó; -59* azi,

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -63* 30'

CARACTERfSTIQUES OE L'ENTORN; Enclotada en la valí del Cantó
en una zona anb gran varietat de vegetació -castanyers,
pollancres, cirerers, faigs,,,,- nolt a la vora del riu,

OBSERVACIONS; El que resta de 1'abadia és convertit en
l'actualitat en estables i graners,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L1ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 09

NOM DEL TEMPLE; St, Sadumí de Nagol,

LOCALITZACIó; Nagol -Andorra-, a 5 Km, de St, Juliá de
Liria, Després de passat el petit poblé, continuar uns
200a, més per la carretera fms al temple,

CARACTERfSTIQUES; O'una ñau, absis de dues finestres amb
doble esqueixada, Caapanar de cadireta, Finestra a 0,
Porta i porxo al S,

NORD MAGNÉTIC; 86*

NORD GEOGRAFIC; 88*

AZIMUT: -92*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIÓ; 24 mar; o 19 setembre

DIA DE LA CONSAGRADIó SEGONS L1ACTA; 1055

SANT C0NSAGRAT SEGONS L*ACTA: St. Sadurní

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA 0E C0NSAGRACIÓ;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Situada d'alt
rocosa, des de la qual es pot contemplar la
Al seu voltant la vegetació és d'avets o bé
que acompanyen a un petit corriol que baixa

d'una penya
valí d'Andorra,
de pollancres
per 1'esquerra,

0BSERVACI0NS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 10

NON DEL TEMPLE• Sta, Naria de la Seu d'Urgell,

L0CALIT2ACIÓ; La Seu d'Urgell -Alt Urgell-, Catedral i
centre de l'antic i actual bisbat de 1'Urgell,

CARACTERfSTIQUES; Església de tres naus, la central anb
volta de cañó i les laterals d'aresta, Creuer, absis, cin-
bori de cúpula irregular, Fagana oest anb tres portes,
cara nord anb una porta i cara sud anb una porta que dóna
al claustre, Claustre anb 50 capitells i colunnes cilíndri
ques, la galeria est nodificada en el s, XVII, La Catedral
fou restaurada el 1919,

NORD MA6NÉTIC; 94*

NORD GEOGRAFIC; 96*

AZIMUT; -84*

DIA APROXINAT ORIENTACIó: 9 nar; o 6 octubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 1 nov, 839/23 oct, 1040

SANT CONSAGRAT SEGONS L * ACTA; Sta, Naria

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIÓ: -762 azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59* 30'

CARACTERfSTIQUES
del pía de 1'Alt
Envoltat al S,Q,
nyes d'Andorra i
Cruilla entre la
Pallars,

DE L'ENTORN; La Seu és situada en el centre
Urgell, entre conreus i pasturatges,
per la Serra del Cadí, al N, per les nunta-
al 0, per la Serra de St, Joan de l'Ern,
Cerdanya, Andorra, el Baix Urgell i els

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 11

NQM DEL TEMPLE: St, Martí de Tost,

LQCALITZACIó; Tost -Alt Urgell-, del Km, 119 de la carretera
de Lleida a la Seu, desviament a l'est, 2 Km fins al poblé,

CARACTERÍSTIQUES; Església d'una ñau, amb absis quadrat
cobert amb volta de cañó, Ñau amb volta de cañó i are

toral, Porta modificada i orientada a l'est,

NORO MAGNÉTIC; 112*

NORD GEQ6RAFIC; 114*

AZIMUT: -66*

DIA APRGXIMAT ORIENTACIó; 29 gener o 13 novembre

DIA DE LA CONSAGRADIó SEGONS L'ACTA; 7 octubre 1040

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Martí

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; 83* 30*azt

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -67* azt,

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN; Valí de muntanya, amb el poblé
situat dalt d'un rocam, Bosc de pi, alzina, pollancres i
matolls,

OBSERVACIONS;
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II 1.2.2. EL BAGES.

12- St, Viten? de Cardona,
13- St, Juliá de Coaner,

14- St, Benet del Bages,



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACI6

N2 FITXA; 12

NQM DEL TEMPLE: St, Viceng de Cardona,

LOCALITZACIó: Cardona -Bages-, situada en el castell de la
ciutat, que es troba a 30 Ka, de Manresa per la carretera
de Solsona,

CARACTERfSTIQUES: L'església presenta una planta basilical
de tres naus, renatades per un curt tanssepte coronat amb
una cúpula i tres absis seaicirculars, precedits d'un aa-
pli presbiteri, La ñau central i el transsepte están coberts
amb volta de cañó, mentre que les laterals amb tres voltes
d'aresta per traa, Cripta aab tres naus dividides per dues
fi 1eres de tres coluanes,

N0R0 MAGNÉTIC; 93*

NORD GEQGRAFIC; 95*

AZIMUT; -85*

OIA APROXIMAT ORIENTACIó; 10 marg o 4 octubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGQNS L'ACTA; 23 octubre 1040

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA; St, Viceng

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -76* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -63* 30'

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTQRN; Situada dalt d'un munt que
doaina tota la valí del riu Cardener, en un paratge envoltat
de auntanya i bosc de pi,

QBSERVACIQNS; Pintures aurals, conservades al Museu d'Art de
Catalunya, de aanera parcial i deficient, sobretot les que
fan referéncia a la part meridional,
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ACTA DE CONSAGRACIÓIDOTAC1Ó DE SANT VICENC DE CARDONA
Regnant per sempre i sobre totes les coses celestúls el oostre reí i

senyor Jesucrist, en l’any 1040 de la seva encarnado, es fa la dedkaáó
de l’església de Sant Vicenq vora la dutat de Cardona, on nosaltxes,
biabes, jo, Heríbald, per la gréda de Déu bisbe d’UrgeU i príncep i
senyor de la dutat, i jo, Araulf, igualment bisbe de l’església de Roda,
juntament amb molts clergues i laics d’ambdues esglésies, ens bem
reunit el día de la dedicadó i unénimement fem aquesta dotadó de
l’esmentada església de Sant Vicenq i la donem i la dotem amb totes
aquelles coses que hagi adquirít i amb les que adquirir! en el futur.

En primer lloc, lliurem i dotem l’església de Sant Vicen; amb totes
les esglésies que són dintre els termes de la dutat de Cardona amb les
primídes i ofrenes i la tercera part de tota els delmes. Tambó li donem la
tretzena part deis plets i de la moneda i la tretzena part del teloneu i de
tot alió que per generosiut del comte i marqués Borrell i deis seus
predecessois i successois han regalat a l’església de Sant Vicenf de
Cardona, segons consta en els seus edictes i que per la nostra generosita!
ho lliurem a aquesta església. També dos parells de predis a Cardona,
deis quals, un fe en un Uoc que en diuen Plana, l’altre vora els llorera i la
vinya que hi ha al costat de la muntanya de la sal, i un camp de farratge i
quatre molins amb els horts i la vinya que fe al costat del riu Cardener, i
al tres dos molins al costat del riu Odera a la vora de l'església de Santa
Maria i un alou que fe al costat del bosc, amb la décima de l’alou que fou
del preveré Gomesind i l’alou que fou de Fedanci al costat del riu
Cardener i la vinya que fou de Gaudiosi. També lliurem amb tota
unanimitat a aquesta església de Sant Vicenc > U donem una vinya que fe
al Uoc anomenat Joncosa i un bosc amb les terres cultivades i ermes al
Uoc anomenat Celada i al Uoc que en diuen Fornells amb les tenes cuites
i incultes i amb les vinyes de I’alou que fou d’Altimir, i un alou amb les
vinyes que es troba al Uoc anomenat Curves i tots els alous Vescomíais al
Uoc anomenat Palau amb totes les seves pertinentes i amb el bosc i la
vinya que hi ha davant el casteU de Cardona, i la vinya que en diuen de
Gerivard, o sigui, la condamina i tots els altres alous que l’església de
Sant Vicenq té dins els termes de Cardona, i els molins amb les vinyes
que eren de Bardina i que la vescomtessa Engúncia doné a l'església de
Sant Vicenq. També, els alous que són a Bates, vora Santa María i Sant
Iscle i que són vescomtals, amb totes les seves pertinences i la torre de
Paratres, amb l’església i la vila juntament amb les primícies i les
dédmes i amb tots els seus termes i amb totes les pertinences i els seus
termes. I l’alou que fou de Sendred i que fe dins els termes del casteU de
Molsosa, amb totes les seves pertinences i l’alou que fou d'Anobald amb
la torre de l'Arc i amb la vial i amb els seus termes i pertinences. 1 la
torre de Luposa amb la vial i els seus termes amb una pareHada de térra,
que jo, Heríbald, bisbe, juntament amb la vescomtessa Engúncia hi
teníem i la peca de térra que fe sota el castell de Colotuc, amb totes les
seves pertinences. I el casteU que anomenen FuUes amb l’església, la vila
i tots els seus termes i pertinences. I el casteU que en diuen ConiU amb
l’església i la vila i els seus termes i pertinences. També jo, Heríbald,
lliuro i concedeixo juntament amb Araulf, bisbe, la meitat del puig del
casteU de Cardona amb les cases i «fifias que hi ha construid i els que es
construirán amb totes les seves pertinences, de tal manera que l’església
de Sant Vicenq sense cap inquietud i per sempre ho possecúti i l’abat de
l’església ho tingui i bo posseeúti. A mfe, l’església del casteU de Cokmic
amb algunes esglésies i pertinences, amb les primícies, terres, alous,
ofrenes i missatges. També que l'església de Sant Vicenq de la ciutat de
Cardona tingui els béns que té l’abat GuiUem a Vilarara. També ü
lliurem i dotem per sempre, a mfe del que s ha dit mfe amunt, la justa
quarta part de la parróquia de la Molosa. I jo Guilla, vescomtessa, amb
el nostre fiU Ramón, vescomte, donem al Srayor Déu i a Sant Vicenq de
Cardona, l'església de Sant Pere de Calaf amb les altres esglésies
d’aquest castell i amb Ies primídes i ofrenes i missatges i alous que U
pertanyen i la décima i la nostra dominicatura de Calaf. Determino que
cap deis meus successon no prengui la potestat del casteU de Cardona i
que s’obligui amb jurament i que ningú no prengui ni disminueúti ni

aparti de l’esmentat Sant Viceng i deis seus servents res sense
defensar-bo deis enemics.

Ramón, vescomte. Fulcó. Signatura de Deodat.
També lliurem i dotem l'església de Sant Vicent de Cardona totes les

esglésies que són i serán al casteU d’Amallé i els seus termes i adjacents,
ja siguin en els casteUs, ja en les quadres que pertanyin al casteU
d’Amallé, amb les dédmes, primídes i ofrenes que els ríes poden donar
a les esglésies de Déu per tal que en tot temps aquesta església ho tingui i
ho pósaeeirí com el seo propi alou per sempre. També jo, Bcrnat
Bcrenguer amb la meva esposa Ermeniarda i amb tots els parroquiana
aprovem i dotem l'església de Santa Maria de la Molsosa amb totes les
seves pertinences a aquesta església de Sant Vicenq, amb d consenti-
ment de Beraat, vescomte de Cardona, per al servei de Déu i remissió
deis nostres pecats. També jo, Berna!, vescomte, dono i lliuro al Senyor
Déu i a Sant Viceng de Cardona i aprovo la décima part de la sal i cada
setmana 6 sortera de sal per carga i 18 dinera per llcnya i per la Uéntia de
Sant Jaume cada setmana 12 diñen. I per a fer almoina, tot el que esté
escrít al document que tenen i una tragina igual com la de la sal i una
entina de sal cada setmana i l’església de Sant Vicen; de Falca amb la
capeUania, les primícies, les ofrenes i els missatges i alous que U
pertanyen. I determino que el meu SU i cap deis meus successon prengui
la potestat del casteU de Cardona i que els bornes l’atengran i que se'ls
obligui amb jurament en honor del sant mártir, tal com jo, Ramón,
vescomte, mano i faig que no prenguin res del que obtindré i té, ni ho
disminueúti, sinó que fideb a Sant Vicenq i ais seus servents els defensin
deis enemics i totes les dédmes d’aquest terme que tiñe en els confins i
en els Uocs veins de Cardona i que amb la gréda de Déu i l'ajuda de
Crist tindré i tot el que adquireúti en tots els Uocs, tant pela cavallera com
pels altres homes per tal que ho tinguin franc i Uiure.

Bemat, vescomte. Signatura de Beraat, arquebisbe de la seu
apostólica de Tarragona i Uegat.

Si algú trenqués aquesta dotadó o bo volgufe fer i no volgufe
observar res del que s ha fet o dit i en fbs contradictor i ho volgufe
disminuir que sápiga que esté condemnat al sacrilegi, de tal manera que
ho seré amb senténda apostólica d’excomunió i no seré partidp ni el (tia
de la seva morí det eos i sang de Crist, sinó es corregeix i no satisfé a
l’església ni a l’abat i ais clergues. Tot el que augmenti aquesta dotadó,
rebi la benediedó del Senyor i la nostra.

Feta aquesta escríptura de dotadó el 10 de les calendes de
novembre, de l’any desé del regnat d’Enríe, rei deis banca.

Signatura de Bcrenguer Beraat, vicari Signatura de Ramón Amat.
Signatura d’Arnau Guíllem, vicari. Signatura d’OUvari. Signatura de
GuiUem Pere. Signatura de MasteU. Signatura de GuiUem Ramón
Pecovi. Eríbau, bisbe, que ho confirma en honor de la santa seu d’Urgeü
per tal que aquesta església de Sant Vicem; estigui sota la seva diócesi.
Signatura d'Ergúnda, vescomtessa. Guifre, arquebisbe de Narbona.
Oliba, bisbe. Araulf. bisbe per la gréda de Déu, bo subscric. Beraat,
per la gréda de Déu bisbe d'UrgeU. Bcrenguer, bisbe. GuiUem, per la
gréda de Déu bisbe de Vic. Signatura de Ramón, levita i mestre
d’escola. Seniofred, sacerdot. Ntiró, sacerdot. Signatura de Beraat
Bcrenguer. Signatura d’Arloví, preveré. Signatura dé Dalmau. Signatu¬
ra de Guislabert, per la gréda de Déu, bisbe. Signatura de Ramón,
preveré. Signatura de Guitard, levita. Signatura d’Ermengoi. Signatura
de Bcrenguer, ardiaca. Signatura de Pone, levita. Signatura de Miró,
levita. GuiUem, bisbe de Vic, que ho firmo, salvats els drets de l’església
de Vic. Signatura de Beraat, bisbe d’UrgeU. Signatura de Pere, per la
gréda de Déu bisbe de Vic.

BorreU, escolar, ho he escrít el día i l’any ja esmentats. Testimom
Isara que esté present i bo confirma, amb les lletres esborrades o
corregídes en alguns Uocs.

(Traduit per Paquita SeUfe i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'QRIENTACIó

N2 FITXA; 13

NQM OEL TEMPLE; St, Juliá de Coaner,

LQCALIT2ACI6: Coaner -Bages-, entre el Km, 16-17 de la
carretera de Manresa a Solsona (després de Súria), des¬
vi amen t a má esquerra "Hilaturas Labor"; tot just cornen?at,
desviar-se altra vegada a má esquerra seguint caní carre-
ter franquejant el riu Cardener fins a Coaner,

CARACTERfSTIQUES: Planta de concepció quadrada amb tres
naus i tres absis -el central més gran-, volta de tnig
punt amb dos ares torals cada ñau, La data de consagració
és compatible amb 1'edificació, que respon a un procés
unitari de construcció, excepte la porta de 1573 i el caa-
panar, que és una mica posterior,

NQRO MAGNÉTIC: 80*

NQRO GEQGRAFIC; 82*

AZIMUT: -98*

OIA APROXIMAT ORIENTACIó; 6 abril o 7 setembre

DIA DE LA CONSAGRACIÓ SEGONS L'ACTA: 1024

SANT CQNSAQRAT SEGONS L'ACTA: St, Juliá

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAR -60*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada sobre un turó rocós,
dins d'un marc tancat de muntanyes de poca elevació, peró
frondosament arbrades,

0BSERVACI0NS; L'església és situada al peu de la torre del
castell de Coaner,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA
DE SANTA MARIA DE COANER

(1024)

Acta de consagració de l’església de Santa Maña de Coaner feta peí
bisbe Ermengol d’Urgell.

Original. Conservat a la rectoría de l’església de la colónia Valls de
Torruella. Fou trobat en un altar de l’església de Sant Juliá de Coaner.

CebriA Baraut: Set actes més de consagracions d’esglésies del bisbat
d’Urgell (segles IX-XIII), “Urgellia”, 2, 1979, apéndix 2.

Anno ab incamatione Domini nostri Iesucristi XXIIII post millesimo
consecravit hanc ecclesiam, in onore Dei omnipotcntis et sánete Dei
ienitricis Marie, Ermengaudus hac si indicnus gratia Dei episcopus, et
recondit ibi reliquias de plurimorum sanctorum. Vivarii presbiteri
defuncti. Bonohomini pressbiteri defunfeti]. Seniofredus sacricustus
sacer.

L’any de 1’Encamació de nostre Senyor Jesucrist, el 23 després del
millenni, consagrá aquesta església en honor de Déu omnipotent i de la
santa María, Mare de Déu, Ermengol, encara que indigne, bisbe, per la
grácia de Déu, i hi va posar les relíquies de molts sants. Viver, prevere,
difunt. Bonhome, prevere, difunt. Seniofred, sagristá i sacerdot.

(Traduit per Paquita Sellés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACI6

N2 FITXA; 14

NOM DEL TEMPLE; St, Benet del Bages,

LOCALITZAC16; St, Fruitós del Bages -8ages-, a la carretera
nacional 141 entre Manresa i Vic, pista a 1'esquerra abans
d'entrar a Navarcles,

CARACTERfSTIQUES; Monestir benedictí s, X, Església s. XII,
d'una ñau amb creuer, sobre el qual reposa el campanar,
absis i absidioles a 1'interior, Claustre s, XIII, de planta
rectangular amb 64 capitells ornamentats,

NORD MA6NÉTIC; 116*

NORD GEOGRAFIC; 118*

AZIMUT; -60*

DIA APROXIMAT QRIENTACI6; 15 gener o 28 novembre

DIA OE LA CONSAGRACIÓ SEGONS L‘ACTA; 3 XII 973/16 III 1212

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Benet

0RIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIó; -61•/-88*

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -61*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situat a la vessant dreta del
riu Llobregat, entre zona plana de conreus i boscos de pi,

OBSERVACIONS; Aquest temple no pertany a l'antic bisbat de
l'Urgell, peró per la seva importáncia arquitectónica i
proxinitat l'hea indis en el trebal 1, Acta de consagració
a la Biblioteca de Catalunya, pergamí 1904,
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MINUTA ESBORRANY PER L’ACTE DE FUNDACIÓ
DEL MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES

(967?)

Minuta de Vacia de fundació del monesúr de Sant Benet de Baga per
Sal-la en presencia del búbe de Girona Amulf.

Antic arriu del moneatir de Sant Benet de Bages (petdut).
Cópia del segle XVIII. Jaume Pasooal: Sacrae Antiquitatú Catalo-

niae Monamente, Biblioteca de Catalunya, Ms. 729, vol. IU, fohs
132-133.

El espais buiti que hi havia a l'original els assenyalem amb [...].
In nomine mmme et individué Trinitatis. Ego Salla decrevi

construere aliquod cenobhun in bonore Dei in proprio predio cui
antiquinit vocabulum cst inditum [...] in diócesi vel dvitati super
fluvium quem vocant [...] ubi invocetur nomen ipsius et referantur
omnimode illi grates pro remedio anime mee et genitorum meorum,
conjugum, Gborum rebquorumque parentum meorum seu ceterorum
fidebum cbristianorum qui adjutores extiterint et constructores ipsius
cenobii et monacborum Quisto Domino illic famulandum. Rectum
itaque fore arbitravi ut templum quod omnipotente Deo et in
veneraaone saneó constrmtí Benedicó nullatenus redigeretur sub ullius
potestate, nisi solius beatissiini Petrí principia apostolorum, in cujus
dominatu cupto ut consistat omni tempore utpcrte Dominus qui sub
nullius consútit imperio domus ipsius a nullius dominetur jussu, nisi
tantummodo ipsius quem ipse perfedt cunde sue aecclesiae [...] dans et
potestatem ligandi atque solvendi, et gtoriosissimi suprataxaó patria in
cuius nomine hanc volui dedicari basibeam, et abbatis loci ipsius quem
sibi cunda congregado parí animo elegerít omni bonitate conspicuum et
regulan habitu devotum. Non itaque sub potestate abquorum hominum
boc volui rediben cenobium, non fiborum, non comitum, non episcopo-
rum, non abquorum parentum meorum, nisi sobus Domini et sandorum
super nominatorum. Quodrea ut ómnibus propalatum esse posset
presentíbus et futurís me ita egisse, volui hanc conscriptíonem die
consecratíocis ipsius basilicae in presentía orthodoxorum episcoporum
ceterorumque cathobcorum bominum, comitum, ducum, divitum,
mediocrum, qui eo die ibidem confluxisse probant conscribi, et abbatem
ordinarí, et monacbos quotquot potui qui locum eundem regularíter
excolerent subrogarí. Deinde vero per presenten! conscriptíonem ...

Deo et Saneó Benedicti justum esse arbitravi largiri abqua mea predia
quodquidem fea. Ouatínus fratres hunc locum incolentes habere valeant
unde necessitatem suam in vidu cotidiano explere possint, ut libera eis
sit adtríbuta facultas adtentíus omnipotentís Dei dementiam exorare pro

En nom de la summa i individua Trinitat. Jo, Sal la, vaig manar
construir un cenobi en honor de Sant Benet en un predi propi sobre el
riu per al remei de la meva irimi i de la deis meus pares, esposes, filis i
altres parents i deis fidels cristíans que hi vinguin i deis constructora del
cenobi i deis monjot que en etl serveixin el Senyor Crist. Vaig pensar
que fdra bo construrr un temple dedicat al Déu omnipotent i per a
venenad de sant Benet i qne es fes sota el patronatge de ningú més, a
no ser de l’ánic Senyor i del beatíssim Pete, prfncep deis apóstola, en la
dominadó del qual desfijo que estígui sempre ja que el Senyor b va
donar l’imperi de la seva església i U man! que no fbs dominat per ningú i
b va donar la potestat de fer i desfcr i sota el seu patronatge viril dedicar
la balfsica i que els monjoa congregats elegeixin el seu abat que siguí
devot i tíngui virtut excel-lent. No viril que estígui sota la potestat
d'alguns bornes, ni deis filis, ni deis comtes, ni deis bisbes, ni d'alguns
parents meus. smd només de l’únic Senyor i deis sants més amunt
anomenats. I per tal que pugui ser divulgat a tots els presenta i futura que
jo bo he fet aúd vull fer aquesta redactad el dia de la fundadó de la
basílica en presénda deis fidels priora i de tots els honres católica, deis
comtes, caps, ríes, menys ríes i tots els qui vinguin aqueix dia i que
puguin probar que ha estat redactat i l’abat ordinarí i els rnonjos que hi
habiten. També, per la preacnt redaedó, he pensat que és just regalar a
Déu i a sant Benet algnns predis meus i així ho he fet. Ara mentre els
fiares que habiten aquest boc tínguin béns per a poder omplir la seva
necesatat deis aliments quotkfians, que els siguí atribuida la lUure
faculta! per a demanar cietnénda al Déu omnipotent peb seus pecad i
els nostres. Hi ha una preda al comtat i al territori i alguna altres en un
altre Doc que diuen que eb posseeixen i que limiten per la parí de
Uevant, per pooeat, peí aord i peí migdia fina al lloc que diuen. Així,
dones, toe el que hi ha dintre eb termes esmentab i que tiñe i posseeixo,
bo dono al Senyor Déu i a sant Benet i al present abat i ab rnonjos que hi
viuen de manera digna, en presénda del biabe Arnulf i del comte i

sub nostrisque excessibus remota eb omni cura terrena et seculari. Sunt
autem abqua predia ex hb in comitatu (...) in territorio quem vocant (...)
rursumque aba in loco quem dkunt (...) habentque confina a parte
orientab (...], ocddentab [...], aquilonar» (...], austrab, usque ad locum
quem vocant (...) vel (...]■ Enim vero quantumcumque infra términos
denominatos videor habere et possidere, Irado Domino Deo et Sancto
Benedicto et prensentí abbatí et monachb hunc locum ritu condigno
excolentíbus in presencia domni Arnulphi episcopi, atque (...) nec non
et (...) et comitb (...) vel [..^ceterorumque fidebum ut adié presentí in
rebquum aevum bberam in ómnibus habeant potestatem fruendi sine
ullo comradicente hb predib concessa miebi pro hoc et (...) parentíbus
meb et in presentí secuto felida témpora, et omnium pecatorum comissa
et in futuro secuto sempiterna gloria amen. Post baec vero si qub
extiterit de parentíbus meb aut aliquis homo, seu comes, seu episcopus,
qui hanc conscriptíonem intemunpere (...) violare temptaverit cupiens
iniquo animo vis jus dominatíonb super cenobium btum imponere, vel
super hace predia que modo largitus sum, (...) que locus bte postmodum
adquisierít apponat omnipotens Dominus plagas et omnes infirmitates,
et imprecationes quas legislator promulgavit in bbro autentico, et que
sunt scriptae in sancta Apocalypd, sitque biothanatus et perpetuum
anathema factus cum luda qui tradito Dommum ac magistnun suum
hablens laqueo se suspendít adipiscaturque etíam aequam mensuram
cum Dathan et Abiron qui viventcs sortití sunt cocytí frigoribus niveb et
vulcanabbus flammb. Sitque exturbatus a coetu sánete Dei aecclesiae ut
Ule Achar fibus Charmi qui contra preceptum Domini supersit palleum
cocdneum et inherícontinam regulam, cui dixit Josué quia turbastí nos
hodie exturbet te Deus de Israel, ac sit dampnatus in anima et corpore a
beato Pe tro ut Ananias et Saffira in corpore qui conatís mentíri Spirítui
Sancto, nisi ilbco recognoverít debetum suum et cessaverit ab ac injusta
peticione, et venerit ante abbatem et monachos lod istius agens dignum
satbfactíonem pro admbso scelere.

Facta est autem hec presera (...) conscriptio die feríae (...) mense,
(...) datarum (...) Anno uno ex compluríbus regnante Lothario
frandgena, anno ab Incarnatíone Domini DCCCCLXVU, indidone X.

Quo miseratus hic est venire dignatus ad delenda nostra crimina
gerens veram humanitatís formam.

Sig+m Alie1, egregn príndpb qui hanc constítutionem seribere et
confirmare rogavit.
1 Es tracta de la signatura de Sal-la, el fundador.

d'altres fidels per tal que des del dia d’avui i per sempre tínguin Uiure
potestat en tot de disfrutar sense que ningú eb contradigui d‘aquesta
predb que eb he concedit peb seus parents i que tínguin felinos temps i
ens siguin perdonad tots els pecats i tínguin sempiterna glória en el segle
futur, amén. A més a més, si algún deb meus parents o algún altre
homc, siguí comte o bisbe, intentés interrompre aquesta carta o la
volgués violar, desitjant amb ánim pervers imposar la forqa de la seva
dominadó sobre aquest cenobi o sobre aquests predis que us be regalat o
sobre aquest Uoc, l omnipotent Déu eb envil totes les plagues i mala]tica
i imprecadons que el legislador promulgó en el Uibre auténtic i que están
escrites en el sant Apocabpsi, morí de mort violenta i se b fad per
sempre anatema junt amb Judes que va trair el Senyor i Mestre i després
va fer un Ua; i es va penjar, i siguí tractat amb la mateixa mesura que
Dathan i Abiram que varen sortir vius i varen morir entre la fiedor de la
neu i les flames del volcó. Siguí apartat de la reunió de la santa església
de Déu cotn aqueb Acar, fill d’Harm que contra el manament del Senyor
es va posar un vestít vermeU i se li va adherir, al qual va dir Josué “ja que
ens vares contravenir la Uci, avui et castiga el Déu d’Israel”, i siguí
condemnat en l'ánima i el eos per sant Pere, igual que Ananies i Safira
3ue varen intentar mentir a l'Esperit Sant; peró si reconeixés el seuelide i cessés de fer aquesta injusticia i vingués davant l'abat i eb
rnonjos d'aquest lloc, hi hauría digna satísfaedó d’aquest pecat.

Aquest text s ha fet el dia i mes i les dates de l'any primer del regnat
del francés Lotari, l'any 867 de l'Encarnadó del Senyor, de la desena
indicad.

El Senyor s’apiadl i es va dignar venir per a esborrar eb nostres
crims i prengué forma d’horne.

Signatura de l'egregi príncep que demaná escríure aquest text i
confirmar-lo.

(Tradult per Paquita Sellés i Verdaguer)
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ACTA DE DONACIÓ DEL MONESTIR
DE SANT BENET DE BAGES

(28 de mtembre dei 987)
Donació feto per Sal la a Sara Benet de Bages, subjecte a SanI Pere de

Roma, de cases, corts, hora. Ierres cuites o incubes, bases, garrigues,
prats, pastures, condueles o recs, vinyes, fruiters i no fruisers, que té tani
per compra com per bescanvi, al cornial de Mantesa, ais seus termes, a
l’Angie. A Secabecs [Rocafort] dues peces de vinya. Al ñu de Sara Fruitós
cases amb colomer i Ierra culta i erma. / el castell de Matans amb els seus

termes, que ti per aprisió, excepte l'alou de Godmar. Amb la condkió
que donin 30 sous a Roma cada any.

Original. Arxiu de Montserrat, Pergamino de Sant Benet de Bagea,
núm. 20.

Cópia. Andu de Montserrat, Pergamino de Sant Benet de Baga,
núm. 21.

Cópia. Andu de Montserrat, Pergamino de Sant Benet de Baga,
núm. 22.

Cópia. Jaume Pascual: Sacrae Antiquilatis Calaloniae Monumento.
Biblioteca de Catalunya, ms. 729, vol. III, folio 133v*-134v*.

In nomine Domini. Ego Salla donator. Magnum michi et satis licitara
esse videtur ut domun Dei bedificare ubique et de meis rebus honorare
atque concederé audientes predicationem et mónita Sanctorum Patrum
quia elemosina a morte liberal anima, cogrioscentes me peccati macula
honustos conpunctí de superna caelorum pietate supplicantes eius
misericordiam ut pius et misencors sit Dcus in peccaüs meis. Propterea
concedo atque trado ad domun Sancd Benedicd, sub iussione Beatissámi
Petri principis apostolorum, casas, curta et ortos, térras cultas vel
incultas, silvis, garricis, pratis, pascuis, ductibus, vel reductibus, vineis,
pomiferís vel impoimferis; qui michi advenit tam de comparadone quam
per concamiadone. Et est hec omnia in comitata Menresa, vel in eius
termines, in loco que dicunt ipso Angla. Affrontat hec omnia de parte
oriends in ipsa serta, vel in ipsa strada, et de mendie in térra de Dato vel
suos era, et in ipsa strada, de occiduo in Monte Petano, et de cird in
casa de Bonenda vel suos era, vel in flumen Lubrigado. Et in
Sechabechs duas pedas de vinca cum illorum affrontatíona. Et in alio
loco ad ipso rio de Sancto Fructuoso, sic dono casas cum ipso
columbario, et térra culta et erma. Affrontat hec omnia de parte oriends
in strada, de meridie in térra de Adroario vel suos era, de occiduo in
ipso río. de árci in tena de Cheno vel suos era, sicut in meas scríptaras
resonat. Et in alio loco ipsum kastrum que vocatur Medianum cum suos
términos, exceptas ipsum alodem de Godcmars vel suos era. Abet
affrontadona de parte oriends in ipso termine de Wardiola. et de

En nom de Déu. Jo, Sal-la, faig donadó Em sembla gran i lídt
edificar un temple a Déu i honorar io amb els meus béns per tal que en
ell s’escold la predicadó i els consells deis Sants Para i a fi que l'almoina
alliberí la meva ánima de la morí; reconec que estic carregat amb el pes
deis meus pecats i suplico amb pietat els béns celaríais i la misericórdia
per tal que Déu sigui misencordiós amb els meus pecats. Així Uiuro i
concedeixo al temple de Sant Benet, sota la protecció de sant Pere,
prlncep deis apóstola, casa, corts, horts, térra culta o inculta, bascos,
garrígua, prats, pastura, conducta d’aigua o rea, vinya, fruiters o no
fruiters que dnc per compra o per bescanvi. i tot aixó és al comtat de
Manresa i ais seus terma, en un lloc que en diuen l'Angle. Limita per la
parí de llevant amb la sería i el camí, peí migdia amb la térra de Dató i
els seus hereus i amb el camí, a ponent amb el Mota Petá i a cert; amb la
casa de Bonénda i els seus hereus i amb el ríu Llobregat. A Secabecs
dua peca de vinya amb els seus terma. En un altre lloc, al costat del
ríu de Sant Fruitós dono una casa amb coiomers i térra culta i erma.
Tot plegat limita a sol ixent amb el camí, a cen; amb la térra de Quenó i
els seus hereus, segons a troba en la meva escríptura. I en un altre
lloc, el castell que se’n diu de Maians amb els seus terma, excepte l’alou
de Godemar i els seus hereus. Termeneja per la parí de sol ixent amb el
terme de Guardiola, a migdia amb la Guárdta i el terme del Castell
HodeU, a ponent amb el castell d’Ódena i a cert; amb el de Castellfollit;
tot aixó ho dnc per aprisió. Tot el que és dintre aquesta Limita ho dono i
concedeixo al temple de Sant Benet, subjecte a sant Pere apóstol; tot el
que dnc de qualsevulla manera, tot sencer, amb la entrada i soríida,
és ben manifest. Vuil que tot el que era meu sigui per sempre de la
potestat i domini de Sant Beata i que totx els servents del temple de Sant
Benet presenta i futura obdnguin alguna alous i béns que són de Sant

meridie in termine de ipsa Wardia, vel in termino de Castel Hodeüno, et
de hocciduo in termino de castrum Hodena, et de circi in termine de
Castel Fullite; qui michi advenit per mea aprísiooe. Quantum infra ista
afrontatíona indudunt sic dono adque concedo ad domum Sancd
Benedicd, sub dominadooe Sancd Petri apostad; omnia quicquid ibidea
abeo per quacumque voce, totam ab integrum, cum exiis et regresada
earum: Et est manifiatum. Volo enim ut cuncds chebos omnia que supra
texui in potestate et dominadone Sancd Benedicd permaneat perenra-
ter, illi vero servienta domum Sancd Benedicti presenta scilicta et
futari ita obdneant ceteris alodibus, et munifidendis Sancd Benedicd
pertinendbus usuandi exfructuandi, guberaandi seu fadevfi quod
voluerint reguladter habeant potestatem omni tempore ut domum
Sancd Benedicd sit exinde bonoratum. Ita tamen ut pro meis animabas
exorare nom pigeant ut veniam, et remedium a domino nostro Ihesu
Christo adipisci merear. Amen. Et per unumquemque an[num| ipsi
servienta domum Sancd Benedicd donare faciant ad domum Sancd
Petri, qui est sitas in urbe Roma, solidos .XXX. Quod si ego donator aut
ullusque homo qui contra hanc ista donadone seu largadonis mercedem
causam moveré temptaverít aut iam dictas aloda de domum Sancd
Benedicd abstrahere volucrit, peccatis meis anime illius sit [obligarían],
et a liminibus sánete aedaie catbolice et osculadone omnnim chnstiano-
rum extraneus effidat, que pro hac rem cupio esse purgarían. Itaque et
in super componat in vinculo hec omnia que suprascripCum est in
quadruplo aecclesie Sancd Benedicti perpetim habítura, quamtum ipso
tempore inmelioratam fuerít aut karíus valere potuerít. Et in antea ista
donado firma permaneat omnique tempore.

Facta carta donadone lili, kaiendas octobrís anno XIII. regnante
Loihano rege filium Ludoici regis.

Salla, ss. (aut) qui hanc donadone feci, et firmare [rogavit]. Isamus,
ss. (aut) Unifredo, ss. (aut) Abbo, levita, ss. (aut) S+m. Salla. S-i-m.
Lopardus. S+m BahJofredus. S+m. Winadus, ss. Gonterus, ss. (aut)
S+m. Nitrandus. S+m. Emenus. Agila, presbiter, ss. (aut) Crispios,
prabiter, ss. (aut) Wimarus, ss. (aut) Mascharon, presbiter, ss. (aut)
Baldemara, prabiter, ss. (aut) Wigo, ss. (aut) + Borrelh, grada Dei
chonta, qui concius fui in ista donadone propter Deum et remedium
anime mee.1

Sunierius, presbiter, qui hanc donadone scripsit et ss. sub die et anno
quod supra. i

1. La signatura del comtc és lela amb una altra tinta, i sois sembla original la
+ del signe, peró tampoc no correspoo a Tescrivent del documcnt.

En les cópia figura un Wadaldus vicecomes.

Benet per tal que els usufructuó), governin i en fadn el que vulguin i en
tinguin la potatat per sempre per tal que el temple de Sant Benet sigui
així honrat. També per tal que puguin demanar per la meva ánima per a
que mereixi trobar perdó i remei del senyor nostre Jesucrist. Amén. I
que cada any els servents de Sant Benet fadn donar al temple de Sant
Pere que és a la dutat de Roma trenta sous. I si jo, el donata, o algún
altre borne intentés anar contra aquata donadó o volgués treure els
amentats alous al temple de Sant Benet, pels meus pecats la ánima
siguin castigada i sigui separat de la portes de la santa aglésia católica i
del ba de tots els cristians i per aquata causa desitjo ser castigad I torni
quadruplicat tot el que més amunt ha atat escrít a l'esglésla de Sant
Benet per tal que ho posseeixi per sempre amb tota la millora a fi que
tíngui més valor. I que d’aqul en endavant aquesta donació sigui ferma
per sempre.

Feta aquata carta de donadó el quarí dia de la calenda d’octubre,
tretzé del regnat del reí Lotarí, fill del reí Lluís.

Signatura de Sal la que he fet aquata donadó i que he pregat que
firtnessin. Signatura d'Isara. Signatura d'Unifred. Signatura d’Abbó,
levita. Signatura de Sal la. Signatura de Llopart. Signatura de Baldo-
fred. Signatura de Guiñad. Signatura de Gonter. Signatura de Nitrand.
Signatura d’Emén. Signatura d’Agila, prevere. Signatura de Crispí,
preveré. Signatura de Guiñar. Signatura de Guig. Signatura de Borrell,
comte per la gráda de Déu, que conec i consenteixo en aquata donació
per Déu i remd de la meva ánima.

Sunyer, prevere, que he escrít aquesta donació i la subscríc el dia i
any abans esmetaats. >

(Tradutt per Paquita Sellés i Verdaguer)
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA
DEL MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES

(3 de deMBbre dd 972)

En nom de la santa i individua Trinitat, un sol Déu. Pels fets deis
nostres primen pares cada día és renovada i redimida PEsglésia de Crist
per la seva sang, des del prindpi Gns el final ja que per la voluntat de
Déu abans deis segles eterns és confirmada de manera gloriosa i evident
la trinitat. I el patriarca Noé deb fets que s'ha dit primer, edificá un altar
al Senyor. Després del diluvi es va rentar la térra deb delicies del poblé i
es manifesté la seva cleménda i es digné salvar les énimes per l’arca.
Abraham. que és tingut com a pare de molts pobles, amic de Déu,
planté un bosc i en ell invocé el nom de Déu. Després, cridat per Déu,
ané a la térra de la visió i sobre una muntanya edificá faltar on va fer un
holocaust al Senyor peí seu fiil. Isaac, que és anomenat “rialla", edificé
un altar on se li va aparéixer el Déu del seu pare Abraham, a qui adoré. I
Israel que és conegut per la visió de Déu, ané a Betuel; erigí una pedra,
s'ungí d'oli i allí adoré el Déu del seu pare Isaac. Job, que és tingut per
padent, obré d'una manera semblan!. Moisés, fifi d’Amram, fou
legislador i, inspirat per Déu, féu una obra d’or de jadnt i de diversos
colon per a Déu; erigí una tenda al dm, hi posé un altar, preparé la
taula i va fer una arca en testimoni del Déu d’Israel i allí el poblé del
Senyor adoré Déu. Després de molts dies i anys Salomó, que és conegut
com un Rei pacífic, rei fill de David, que és anomenat per la seva mé
dura, construí un temple al nom del Senyor a la dutat de Jerusalem, i en
ell Jesucrist, Déu i Senyor nostre, va volcr ser presentat; i més endavant
mostré ais escribes, fariseus i saduceus moltes obres bones i, finalment,
apropant-se el dia de la festa ané a Jerusalem en un ase i eb filis deb
hebreus amb raras de palmes anaven prop d’ell i damaven: “Hosanna,
beneit el qui ve en nom del Senyor Rei d’Israel". I en aquell temps sofrí
la passió en el seu eos i sobre l'arbre morí en la creu, perforat per la
llanca i del seu costat sortí sang i aigua, renté el món deb seUS debeles,
eb quab havien ja. sens dubte, estat rentad peí diluvi, i fou sepulta!;
ressusdtá el tercer dia i es mostré ab seus deixebles i eb doné el bes de la
pau; eb beneí i mentre el miraven ascendí ais ceb i seu a la dreta del
Pare omnipotent; des d’aleshores l'esperem a fi que judiqui el món peí
foc. I eb apóstola se n'anaren peí món, venceren l’imperi i regiren el
ceptre del món en nom del Crist i Cefes, que és anomenat Pe re apóstol i
a Antioquia goveraé PEsglésia durant quaranta-quatre anys. D'aquí ané
a Roma, ciutat de gran fortalesa i senyora de molts pobles i allí sant
Pere apóstol erigí altars en honor de la Trinitat i des d'allí féu sentir la
seva veu per tota la térra. I igual com ell, tots eb apóstob aixecaren
altan. Alguns creients es varen escampar, seguint el seu exemple, i
varen aixecar altare i n’aixequen, tal com el temps present demostra.
Entre elb, un home eximí, ric i insigne, anomenat Sal la, inspirat per
Déu, pensé que era meritísstm edificar un temple en nom del Senyor. I,
després de fer orado, inspirat per la seva divina misericordia, trobé un
lloc al seu predi; i conegué que era apte i elegit per Déu; i hi va posar eb
fonaments i construí amb diligénda un altar i l'erigi amb una obra
magnífica amb grans despeses, ajudat per Déu. I quan erigí les tres parts
del temple al dm, va convéncer la seva esposa, Ricardb, per tal que fos
una dona religiosa entre altres dones i que amb oradons servís eb
sacerdots, clergues i pobres per amor de Déu i que vigilés l'Església de
Déu de nit i de dia i deixés el seu espós per amor de Déu i, ja que era
temorosa de Déu, donés tot el que podía teñir d'or i argent, vestits,
predis i possessions per a utilitat del temple. El seu espós, Sal-la, fet el
funeral amb les dignes oradons deb sacerdots la va enterrar en una arca
de pedra al costat del temple comenqat. Sal la al cap d’alguns dies
emmalaltí i, congregad tots eb seus filis, els ensenyá a teñir fe en Déu i
en el Príncep de la térra i de tota la cristianitat, i, que si fos possible,
procuressin viure en pau. I després de tot aixó signé la confessió de Déu
i, girant eb ulb al cel, entregé l’énima a Déu que li havia donada i amb
una bona vellesa va anar al seu poblé. Eb seus filis i filies el varen plorar
amb tota la familia; varen posar el seu eos junt amb el prevere i nebot
seu. Guisad, que també hi havia anat amb eb preveres i clergues de bona
memória, en un sarcófag de pedra excavat al costat de l'atri. I eb seus
fifis, Isara i Guifre, varen viure com a germans índits i piens de santedat
i varen treballar en el santuari, tal com volia el seu pare, amb gran cura,
com arquitcctes del temple i el varen acabar. Després que tot fou acabat
varen venir fiares insignes, sotmeaos al bisbe de Vic, de la seu d'Osona,
anomenat Frugífer i U varen demanar que es dignés venir al libe del
tabernacle per a fer-ne la dedicadó. El bisbe eb acollí propia. I, inspirat
en la divina misericordia, el bisbe Frugífer, cridé eb seus col-legues.
Guisad, bisbe de l'església dTJrgell, i Pere, bisbe de l'església de
Barcelona, per tal que amb boa énim es dignessin venir per a dedicar
l'esmentat temple. Eb bisbes, obeint-lo amb indulgéncia, amb l'ajuda de
Déu i amb oradons, amb gran devodó i caritat varen venir a fi de
dedicar eb altan en honor de la santa Trinitat i el temple. També hi
havia el vescornte Guadald. Les filies de Sal la, fundador d’aquest
temple i de bona memória. Ego i Quíxol, vídues i religkoíssunes
■natrones, varen viure castissímament amb la devodó de Déu, Ego com
a abaderna, amb el nom de Ktlmera; varen venir a la festa de la dedicadó

juntament amb el seu germé Isara, home il-lustre. L’abans esmentat
Guifre, germé d'Isera, per una perita malaltia no va poder-hi assbtir el
dia de la present dedicadó; peró va estar en obediénda junt al seu germé
caríssim, Isara, i a les seves geunanes dolcíssimes. Molts prohoms
d'Osona varen venir a aquesta dedicadó i també molts de la dutat de
Mantesa el dia de la dedicadó; s'hi varen afegir molts clergues i laics i
dones amb cirb i ofrenes i es va fer una gran multitud. Cantaven eb
sacerdots i levites lloances a Déu amb alegría, Porgue escampava eb
seus sons i des de l'atri Iloaven i beneíen el Senyor que regna pels segles i
Uoaven i donaven grédes a Déu amb tota devodó. No podien eb bisbes,
sacerdots, levites i clergues sofrir cap molésria ja que eb inflamava la
gréda de l'Esperit Sant i eb goigs del temple, el dia de la seva dedicadó.
I aixi varen celebrar eb sants misteris de Déu i eb bisbes varen preguntar
ab fifis de Sal-la i ab altres assistents: “Qué volia el vostre pare i
fundador que fos aquest temple?". Varen respondre: “Un mooestir”.
Eb bisbes digueren: “¿En honor de qui?”. Respongueren: “En honor de
la santa Trinitat, de sant Benet, de sant Pere, que té les daus del cel, i de
sant Andreu, apóstob”. Digueren eb bisbes: “¿Té aquest monestir
predis i possessions on es puguin recrear eb fiares que han de servir aquí
a Déu?”. Varen respondre: “En té, amb la misericórdia de Déu”. Éb
bisbes varen dir: “On?”. Respongueren: “En la comarca de Besalú, a la
valí d'En Bas, un aiou amb masets i eb seus boscos, prab i pastures i una
església de Sant Pere amb la seva parTÓquia i totes les seves pertinences,
que ho va deixar Ricardb, matrona nobilíssima, ja anomenada
anteriorment”. Digueren eb bisbes: “¿En té més?”. Respongueren: “Té
el castell de Maians, que concedí el fundador d’aquest cenobi, el ja
difunt Sal la, amb l’aprovació del príncep BorreII, cap de la Gótia; i mai
no el va teñir per a ell ja que l'oferí a Déu entre eb castelb que posseia,
a no ser el de Maians amb eb seus límits i termes i excepte el que tenia
Gotmar i eb seus hereus”. Varen dir eb bisbes: “¿Té alguna cosa més?”.
Varen respondre: “Té aquí on és situat aquest monestir, tal com diu
l'escriptura que féu Sal-la, difunt, un alou amb tots eb seus termes, al
lloc de l'Angle, i a Manresa i al seu comtat uns alous que li deixé
Guadamir, arxilevita, tal com posa a les escriptures que va fer. Tot aixó
ho hem dit abans i ja ho tenia aquest cenobi i el dia de la dedicadó el
poblé del Senyor ho doné i ho vérem dir per tal que ho escoltéssiu. En
primer lloc, el vescornte Guadald va concedir una pare fiada de térra i
tres modiates de vinya i Scdra una modiata de vinya i Doménec va donar
un alou, tal com es troba en la seva escriptura. Isarm, un modi de vinya,
Bemat un modi de vinya, Ferriol, un modi de vinya; Ego, un camp,
Freder un modi de térra, Galliad, tres quarterades de térra, Aetre mig
modi de vinya. Francemir, un modi de vinya, Recosind, dos rnodb de
vinya amb la bóta i la tina. Aquests alous són donats el dia de la
dedicadó pels fideb. Danlé, prevere, cases, terres i vinyes, amb eb
molins que eb fan costat. També per al ministeri de faltar concedí
Abbo, levita, un antifonari; Mascaró, prevere, dos códexs que porten les
divines obres, un leccionari i un calze; Crispí, prevere, deu sous; Danla,
prevere, un antifonari. Ego cent sous i una estola; Isara, un missal i una
bacina amb el seu aiguamanil i un escó; Filmera, abadessa, una alba;
Sesenanda, un émit, Matresinda una estola, Bellúcia una tovallola,
Ariellb una alba. Tot aixó ha estat concecht al ministeri de faltar el dia
de la seva dedicadó. No han de teñir dubte ni eb fideb ni eb fundadora
de fEsglésia que tot ha estat donat de la manera que ho escrivim. El
temple tenia el dia de la seva dedicadó dues capses amb la creu del
Senyor i retíquies comprovades deb sants i un missal, les flore deb
evangelb, el Uibre de Salomó, el passionari, el martirologi, el saltiri,
dues albes, dos émits, dues estoles, dues casulles, un calze d’argent amb
la seva patena, un altre calze d’estany amb la seva patena. De tot el que
més amunt diem del castell de Maians, que Sal la de bona memória
deixé al cenobi que amb l’ajuda de Déu edificé, no hi havia res seu que
no ho prometés a Déu o ho oferis de totes les seves apriskms, excepte el
castell de Maians, tal com es diu abans. Va deixar alguna cosa ab seus
filb, segons la voluntat de Déu, per a defensar la pétria. Pensó que les
oradons defensen més la pétria que eb malignes combatents. De tot
aixó el patriarca Jacob digué al seu fifi Josep: “Et donaré l'herénda
sobre els teus germans, el predi que vaig agafar de la mé d'Amoei amb
l'espasa i el mcu are. Si cerques amb diligénda les escriptures, no
trabarás el lloc on Jacob guenejé sinó que, pregant, foragitava eb
enemics i posseí la térra, amb l'ajuda de Déu a qui fidelment adoré. Així
sant Martí, mentre era soldat, un tribu li prometía que el portaría a la
guerra. Peró ell li va respondre i li digué: “Sóc soldat de Crist i no puc
Quitar”. El tribú furibund es va allunyar; i confortant-lo sant Martí li
digué: “Jo estaré desarma!, no protegit per l’escut, foragitaré la
formadó deis enemics d’una manera segura". I després, mentre resava
sant Martí, la multitud deb enemics va ser foragitada. I, tal com he dit,
les millón oradora defensen la pétria, i així ho digué fapóstol Jaume:
“Moh val foradó assídua del just”. I com que. preguntados aqüestes
coses, fosara compreses peb fideb i oides peb bisbes, aquests digueren:
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“Dooem gráaes a Déu". I Rfegiren: “Si aquest temple, mana! per Déu,
té totes les esmentades possessioos i liberalitats legítimament i els
fundadora de l'església amb ment saga; han cercat el fruit amb diligénda
per aquest temple en la seva dedicaaó i bo confirmen amb fidelitat, aquí
hi poden viure els pobres de Crist, amb l’ajuda de la divina miserícórdia,
que dóna a tots alimenta Novament preguntaren els biabes: “¿En quin
régun o autoritat vol el fundador que estigui el monestir?". Varen
rexpondré: “Els fundadora de l’església rolen que estigui sota la
protecdd de la seu de sant Pere de la áutat de Roma, tal com he eacrit
en les escriptures fetes, tal com votia el fundador i que no fos domina!
per cap altre borne, stnó que avui i ara i sempre com a fundadora
d'aquesta església, siguin elegíts abata els seus filis i néts del seu Uinatge.
I si algú, portat per l'enveja o el desig o la malroleofa o algún altre
engany hi arribés, que demani a la seu apostólica de Roma que la
defensi amb els seus privilegis i que pugui treocar la voluntat del
fundador del temple i que no es pugui defensar sinó que es retiri confós i
que el prior d’aquest monestir tal com hem dit abans, siguí de la familia
del fundador de l'església; i que tot l'any donin de la própia moneda
pública trenta sous ausonenes de plata a la seu apostólica de Roma. 1 per
tal de poder oficiar els divins misteris amb tlums apropiats a la própia seu
de Sant Pere d'Osona de la seu de Vk, a la qual pertany aquest
monestir, una tliura de cera que li será lliurada cada any per Pasqua".
Varen dir els bisbes: “Está bé, está bé. És bo i digne i desitgem,
demanem i manem lliurar-la per sant Pere apóstol". El bisbe Guisad va

dir “Tot aixó que heu Uegit plan a la vostra santedat. Petó a us dignes
escoltar, us diré unes paraules deis sants pares". Varen respoodre eb
bisbes: “¿Qué, senyor co-btsbe i germá nostre?”. EU respongué: “El
cánon mana que els fundadora de l’Església han de deadir per efis
mateóos qui ha de ser ordenat al temple fet i dedkat per ella i que el
bisbe no prengui res del monestir". Varen respoodre ds bisbes Pere i
Frugffer amb esperit alegre i rastre content: “Eos plau, oh germá i
co-btsbe nostre, el teu consell i que signin oonfirmades les dáposidoot
deb sana pares i ens cal que nuu no siguió anencades de nosaltres per a
res. Per tant. Nos, el bisbe Frugifer, el bisbe Pere i el bisbe Guisad, unía
en nons.de la santa Trinitat per a dedicar aquest temple, bo fem tot
segqns les regles deb sana pares, segooa costum, i manem que eb
servidora d’aquest temple i monestir de Sant Benet proenrin servir lo d
millor possíble.

Borrell, comte i marqués, bo he confirma! i coosentit. Miró per la
gráda de Déu bisbe, bo he sotscrit.

Sunyer, encara que indigne, sacerdot, bo he escrit i sotscrit d dia i
any que consta més amunt.

Fet aquest document a l’era de Crist, despiés del mil-lenari de la
crucifóió del Senyor 977, quinzena indiedó, el dia tercer de les oooes de
desembre, a la 22 Uuna, l'any 18 del regnat de Lotari, en tempe de
Borrell, cap de la Gótia, l’any primer del naóement dd seu Gil Ramón.

(Traduít per Paquita Sellés i Verdagner)

ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ALTAR DE SANTA MARIA
DEL MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES

(16 de mar; de 1212)

Consagració de Foliar de Sania María de l'esgltsia deí monestir de
Sara Benet de Baga feto peí bisbe de Vic, GuUIem de Tavenet.

Originar. Pergamí trobat en una lipsonoteca de fusta procedent de
l’ara.

Cópia del príndpi del segle XX. Servei de Catalogadó de Monu-
mena de la Diputadó de Barcelona.

Xavier Smes: Les ares de forma de segment circular, de Sata Benet de
Bages, i una consagració deí 1212, a “Mtscellánia d’Estudb Bagencs”,
1, 1981, pág. 224.

Document de Casas, de St. Benet de Bages, trobat en l'ara d’un deb
altan.1

Decem precepta el quatuor capitula sanctorum Evangeliorum.
Indpit: Audi Iherusalem: Dotninus Deus tuus Deus unus est. Non
habebts déos alíenos coram me. Non fades deo sculptile ñeque omnem
similitudinem que est in celo desuper atque in térra deorsum et eorum
qui sunt in aquis Memento ut diem sabbati sanctifices. Honora patrem
tuum et matrem tuam et sis longevus super terram. Nom occides. Non
mecabens. Non furtum faaes. Non loquera contra proximum tuum
fabum testúnonium. Non cuncupices rem proximi tui. Indpium sancti
Evangelii secundum Matheum: Líber generatíonb Ihesu Xnstí Domini
nostri et filó Davidi, filli Abraham. Secundum Marchum: Inicium

Deu preceptes i quatre capftob deb sana Evangelis. Comenqa:
Escolta, Jenisalem: El Senyor Déu, el teu Déu és l’únk Déu. No tindrás
altres déus davant meu. No farás a Déu cap escultura ni cap imatge
d'alló que hi ha sobre el cel ni sota la térra ni a les aigües. Recorda't de
santifica el dia del dissabte. Honra el teu pare i la teva mate i serás ve11
sobre la térra. No matarás. No ferirás. No furtarás. No dirás fah
testimoni de ningú. No desitjarás eb béns deb teus veins. Príndpi del
sant evangelí segons Maten: Llibre de la generadó de Jesucríst, Senyor
nostre, i fill de David, fill d’Abraham. Segons Marc: Príndpi de
l’evangeli de Jesucríst, fill de Déu: Tal com está escrit en el profeta
[sales: Hetis aquí que envío un ángel meu davant el teu rastre. Príndpi
del sant Evangeb, segons LJuc: Hi havía en eb temps d’Herodes, reí de
Judea, un sacerdot de nom Zacaries i la seva muller era una de les filies
d’Aaron i de nom Elisabet. Príndpi del sant Evangeli, segon Joan: En el
príndpi era el Verb i el Verb era Déu i Déu era el Verb. L'any del
Senyor 1210, el dia cinc de les calendes de febrer, va ser inaugural l’altar

Evangelii Ihesu Xrísti, filii Dei: Skut scríptus est in Esaya propheta:
Ecce mitto angelum tneum ante fadem tuam ante te. Indpium sancti
Evangelii secundum Lucham: Fuit in diebus Herodb, regís Iudee,
sacerdos quídam nomine Zacarías, de vie Abia, et uxor lili, filiabus
Aaron et nomen eius Elisabet. Inicium sancti Evangelii secundum
lohanem: In prindpio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus
erat Verbo. Anno Domini M CC dedmo, V Italendas februarii,
innovatum est altare beate Mane in hoc monasterio a domino
Raimundo de Talamanca et coniuge eius domina Saura, residente
domino Raimundo, abbati istius monasterii. Hec sunt reliquie sancto¬
rum quas invente fuerunt ipso die in altare vetus in quodam capsa lignea:
primum lapillus unus albus et tria ossa martirum ut credimus quia
cruéntala erant, nomina cuius sint ignoramus quia non invenimus
scriptum et de lapillo unus fuit similiter, unus ex hits ossibus est dens ut
videtur.

Anno Domini M CC XII, XVÜ kalendas aprilb. G., Dei grató
vicensis episcopus, consecravit btud altare in honore beate virginb
Mane et ibi fuerunt misse reliquie sanctorum. (Tot aquest apartas ts de
Uetra diferení)

(Al dors, en escriptura més moderna) Anno Domini M D XVÜ,
XXVII martii, fuerunt mutate presentes reliquie una cum altan et
aplícate paríeti ob tnaiorem reverentiam tilvini cultus per hateas
Petrum, abbatem. in presentía monacorum+.

1. Nota autógrafa de Puig i Cadafakh.

de Santa María en aquest monestir peí senyor Ramón de Talamanca i la
seva esposa, Saura, i Ramón era l'abat d’aquest cenobi. Aqüestes són les
relíquies deb sana que es varen posar aquest dia a ['altar vell en una
capsa de fusta: primer, una petita pedra blanca i tres ossos deb mártirs
que, creiem, havien estat martiritzats, eb noms deb quab ignorem ja
que no bem trobat cap escrit i un semblava una pedreta i un altre deb
ossos sembla ser una dent.

En l’any del Senyor 1212, dia 17 de les calendes d’abril, G., per la
grácia de Déu bisbe de Vic, consagré aquest altar en honor de la santa
verge María i hi foren guardades les relíquies deb sana.

L’any del Senyor 1517, el 27 de marc, varen ser canviades les
presena relíquies juntament amb l’altar i foren posades a la paret per a
tnajor reveréncia del cuite divi peí germá Pere, abat, en preséncia deb
monjos.

(Traduít per Paquita Sellés i Verdaguer)
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CRONOLOGIA DEL M0NEST1R DE
SANT BENET DE BAGES

*<
a 960: Un personatge important. anomenat Sai-la. fa un viatge a Roma i

obtó del papa ef permía de fundar dintra la seva proptetat un monestk
que depondrá directament de la Santa Seu.

960: Ricarda, muller de Salla, fa una donació per a les obres del monestir.
964: Guadamir, ardiaca, fill de Sal la i Ricarda, que ja havia finangat (a

construcdó de l'atri, fa una fundació.
965: Després de reclutar diverses persones per constituir la comunitat té

lloc l'acta de fundació. de la qual s'ha conservat l'esborrarry, i la dotadó,
conservada, del monestir. Com a membres de la comunitat signen Abbo
i els monjos Bakjemar. Sunyer, Mascaré i Crispí.

969: En pie funcionament de la comunitat i en una época d'aportadons de
bóns al monestir per part deis fidels hi ha la darrera noticia del fundador
Sal-la.

972: És consagrada l'església del monestir, en la qual era guardat el eos de
sant Valentí. La comunitat havia de teñir un abat pertanyent a la familia
deis fundadora, cláusula que portá el monestir a unes conseqüéndea
fatal*.

999: El Bages sofreíx les conseqüéncies de la rátzia d'al-Mansür.
1002: Després deis abata Adalbert i Seniofred, de la familia deis fundadora,

que no detxaren contenta la comunitat ni servirán prou eficagment els
interesaos del monestir, amb un interval de tres anys de seu vacant és
elegit abat Ramió, levita i canonge de la catedral de Vic, el qual, amb els
seus trenta anys d'abadiat aconseguí redregar la difícil situaaó en qué
havien deixat el monestir els seus predecessors, obtingué que la
comunitat es regís per la regla de sant Benet i, dones, que I'abat fos
elegit pels monjos de la comunitat Comengá així una época de
normalitat

1075: En el marc de la reforma de Cluny, destinada a evitar les
intromissions deis senyors laics en els monestirs i la decadéncia
espiritual, el monestir de Sant Benet de Bages és unrt al de Sant Pong de
Tomeres, esdevenint abat Frotard, legat papal i exactor deis censos de
la Santa Seu a Catalunya. El monestir perd la categoría d'abadia i resta
només com a priorat

1083: El monestir funda el priorat de Santa María de Casteiffoilit de
Riubregós.

1106: El monestir de Sant Benet de Bages. sense saber com, aconsegueix
novament la independénda del de Tomares, recupera la categoría
d'abadia i inicia una nova ilista d'abats autónoms.

1114: El monestir rep les greus conseqüéncies de la devastació duta a

terme pels almorávits. L'edifid és gairebé del tot destruí) i cal une
reconstrucoó substancial.

1125: El bisbe de Gírona fa donadó al monestir de Bages de la tercera part
del detme de l'església de Sant Pera de les Preses. Les deixes continúen
durant la resta del segie XIL

1196: Burila del papa Celestf I» on es confirmen les propietat» del monestir
i de la seva su bjecdó a Roma. Aquesta burila éa confirmada el 1232 pal
papa Gregori IX

1207: Té ffoc una donadó per al cadiram del cor.
1212: És consagrat I'altar lateral de Santa María, renoval el 1210 per

Ramón de Talamanca i la seva muller Saurina.
1267: Jaume I confirma les propietats del monestir.
1271: És feta al monestir una donadó per a la construcdó deis doa pisos

supenors del campanar.
1348: Amb motki de la Pasta Negra, la comunitat que havia arriba! a teñir

dotze monjos. el seu nombre máxim. resté reduida a dos, par mort deis
attres deu.

1593: Després efuns quants anys sense abat per la renuncia de Túltim que
havia tingut que havia estat excomunicat a petidó de Felip II, el pape
Climent VUI uneix el monestir de Sant Benet ai de Santa Maña de
Montserrat tot deixant de pertényer a la Congregadó Claustral
Tarraconense i passarrt a la de VailadolkL

1620: Comenta a fundonar el col legi efart per ais estudiants montserra-
tins, que tingué forga importánda el segie XVII.

1627: En época barroca és construrt el paiau abadal.
1633: El monestir sofreix un greu incendi que afecta notabtement l'interior

de l'edifid i els seus retauies.
s. XVIII: El monestir és convertit en centre de repós per ais monjos veda da

Montserrat
1820: Amb la supressió deis ordes religiosos, la casa resta sense la

comunitat
1823: Amb el régim absolutista els monjos retomen al monestir.
1835: El monestir amb Texclaustradó és abandonat definrtivament i

saquejat
1845: El cenobi és venut a particular*. Comenga una época cfabandó.
1908: Elisa Carbó, mare del pintor Ramón Casas, compra el conjunt i el

restaura sota la dtrecdó de J. Puig i Cadafaich. ^
1931: El monestir és dedarat monument nademal

(JW)
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TEMES ICONOGRAFICS REPRESENTAIS ALS CAPITELLS DEL CLAUSTRE DE

8ANT BENET DE BAGEB

GALERIA OE UEVANT

1. Fulla oran tota Tangía Hígada amb una corda.
2. Entraflago* da tinta* que forman carclaa.
3. Oo* piso* «iparposeta da fute».
4. Un aoí rogiaoa da grana fullea <facant
6 Aguila* amb laa aiaa aataaaa.
6. Un registra da fuHaa (facant I motiu

oeometric.
7. Grana taba* narrada* i ancarcaradaa.
a. Ampia* fulla* darlvadaa *n voluta*.9.Paraonatga* amb alomante > agían

10. EntraUegot vegetal.
11. Oo* piso* da fuHaa.
12. Ampia* futía* darinartaa an voluta*.
13. Majaatat da Péu. Paraonatga amb túnica i ala

braga* obert* (orar*?). Anundatió a Mari*.
Tija vegetal.

14. Oo* píeos da fuHaa aoa un tarcar amb
voluta* ¡ daua.

16. Animad «nfrora— I amb al cap eomú *
Tangí*.

16. Emreilago* da fabcaa nervada*.

GALERIA OC THAMUNTANA

17. Agüita* amb laa aiaa aaaaaa* i agafant un
animal amb laa urpaa.

16. EntreHago* da faixaa nervada*.
19. Paraonatga* munta» a cavail. Paratí da fauna

amb al cap eomú a Tangí* ampraaonan un
patn panenaiga.

20. Paraonatga* muñías a cavaN. Parofl da laNn*
amb al oap eomú a Tangía,

21. Majaatat da Marta, Sant Joaap Elamans
vegetad

22. Do* píaoa da tuba d’ecenL
23. EntraWagoa da faixaa narvadaa.

24.Grup da peronea. Do# aarpanta amb parao>
natgaa. Paraonatga amb un bastó.

26. Pd da fullea emplee ¡ nervada*.
26. Amptaa fullea nervada*.
27. Saeardot an actitud da pragArta. Paraonatga*

nua entra palma*.
26 Entrallagat amb fatxaa narvadaa derivada* an

voluta* i palmeta*.
29. Oo* pdo* da fullea (facant
30. Do* píaoa da fulla* d'ecant
31. EntraHagat amb faneca narvadaa darlvadaa an

palmeta*.
32. Ouatrc fulla*.

GALERIA OC PONENT

33. Pd inferior da palmetee I tío**. Pd superior
amb palmetas, tígss ¡ paraos d'ocatta.

34. Emreilagtt da faixaa narvadaa amb palmeta*.
36. Anímate amb #1 cap eomú a Tangí* Hurtan

amb un paraonatga. Una aarpantt moaas

Íuen la cus dad animad,rana fullea ampias i nervada*.
37. Conjunt da paraonatga*: un hom* i una dona

jaecen* d*un eaaement?), dos bornea toquen
al cam amb un muaaol anmig; divaraoa
alamanti vegetad.

36 Tras piso* da patria* tígaa derivada* an
palmetea.39.Parald (Tocaba bauan <fun cup. anmig da
palmetea.40.Faixaa narvadaa s'antraHaoan i e* combinan
amb palmatea.41.Faixaa narvadaa s'entortoiliguen I deriven an
palmatea i pinyea.42.Ampia* fullas d'angla derivadas *n voluta*.
Botó floral.

43. Combinació da tígaa i palmetea.
44. Ampias fullas da palmara i palmeta*.
46. Grana fullas ampias i nervadas.
46 Ampias fullea da palmara i palmeta*.
47. Gran* fulla* ampia* i nervadas
46 Fullea alamentáis amb laa punta* derivadas

an pinya*. Palmetea.

GALERIA DE MIGJORN
46 Píaoa da fullea (facant amb ocells a la pan

superior.
60. Fulla* ampie* i nervada*. Palmetas i volutas
61. Marta amb l’lnfant. Oo* monstrua amb *i cap

eomú. Patft paraonatga qu* «gafa la cua d un
moneo* i al cotí d'un ocail que an cavslca un
abra. Palmeta*.

62. Entrattago* da tinta* amb darivacron* da
palmetea.

63. Trae Angela i una Aguila amb laa ala* astas**
54. Entratlaqo* da tinta* amb derivación* d*

palmetas.
66 Pt* inferior da fuHaa (facant Pi* superior *mb

ocail* i *lmi* amb al cap eomú.
66 Pía inferior da fullea d'ecant Psrallt d'ocalls.
67. Pf* inferior amb snyeils sobra fulla*, d'acant

Pfs superior amb paraM* da monstra* amb al
cap eomú.

66 Píaoa da fuHaa d'acant.
86. Pia inferior de fullee d'ecant. Pt* superior amb

Aguila* amb la* ala* desplegada*.
60. Combinació da tígaa i palmetas.
61. Combinació da tígaa i palmetas.
62. Oo* píaos da fulla*.
63. Do* píaoa d'aiamanta gaomAtrics.
64. Fullea emplea i nervada*. Patit cap *ot**id«u

central. uvv

323



J .MATA El mi m bol 1 *m • <=im rori*nt*cló **r->

II 1.2.3. EL BERGUEDÁ.

15- Qratori de St, Níquel i St. Víctor de Pedret,
16- St, Martí de Biure,

17- St, Sadurní de Rotgers,
18- St, Salvador de Nata,

19- St. Pau de Casserres,

20- St, Viceng de Rus,
21- Sta, Cecilia de Fígols,
22- St, Andreu de Breixer,

23- St, Lloren; prop de Bagá,
24- St, Cliaent de Vallcebre,

25- St, Jauae de Frontanya,
26- St, Juliá de Cerdanyola,
27- St, Martí de la Nou,

23- Honiiitr di Sta, Haría dil Caitill di Lillit,

29- St, Martí de Puir-reig,
30- Sta, María de la Quar,

31- St, Martí de Saldes,

32- St, Pere de la Portel la,

33- St, Andreu de Sagás,
34- Sta, María de Serrateix,

35- St, Níquel de Viver,
36- St, Joan de Montdarn,

»1 t«mpl* roniánic ,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 15

NQI1 OEL TEMPLE: Oratori de St, Miquel i St, Víctor de Pedret

LQCALITZACIó; Berga, St, Quirze de Pedret -Berguedá-, a
l'est de Berga per una carretera que hi mena, 5 Km,

CARACTERíSTIQUES: Església consagrada en el s, XII sobre
una de pre-románica, Tres etapes constructlves; 11 església
d'una ñau amb absis trapezoidal s, IX, 23 es co^verteix
en església de tres naus en el s, X, 33 en el s, XIII és
modificada amb l'obertura de la porta actual, Absis i dues
absidioles, campanar de paret; porta amb arquivoltes, colum¬
nas i capitells,

NORD MAGNÉTIC; 113*

NORO GEOGRAFIC: 115*

AZIMUT: -65*

OIA APROXIMAT QRIENTACIó; 26 gener o 16 novembre

OIA OE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 20 raarg 1168

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: Sts, Víctor i Miquel

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIÓ: -90* azt,

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -117*/87*30'

CARACTER!STIQUES OE L'ENTORN; Construida sobre unes lloses
de rocam en la vessant S, de la muntanya, en un 1 loe de fort
pendent, Bosc d'alzina, pi i boix, Paratge molt muntanyós
a la vessant esquerra del Llobregat,

OBSERVACIQNS: Sts, Miquel i Víctor corresponen a les dues
absidioles, que mantenen la mateixa orientació que 1'absis,
Pintures en 1'absis que es conserven en el Museu d'Art de
Catalunya,
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ACTA DE CONSAGRAC1Ó DE L’ESGLÉSIA DE
SANT MIQUEL ISANT VÍCTOR DE PEDRET

(20 de maride 1168)

CoHsagraáó de Coratori de Sant Miquel i Sanl Víctor de Pedrtt peí
bistre de la Sea Armsu de Preixetts, a precs de Bertrán d’Aviá fundador i
dotador de toreaon. Aquest havia de donar cada any peí sínode de
quaresma una ¡Hura de cera olí biabes d'Urgell, sota l'autorim i govem
deis quals ts consonad.

Original perdué
Cópia del regle XII, Aam Capitular d'Urgeh, LDEU, I. foh 201,

doc. 655.
Cebriá Babaut^Lo atoe* de coasagradó d’esgiésies del bisbat

d’Urgell (segies IX-XO), “UigeBia-, l. La Seu d’Urgell 1978, pág. 176.

Amo dominare incarnationé M’-C'LX'VII1, XIII*- telendas
aprihs, veiucts vir reverendas Arnallus divino nutu Urgellensis episco-
pus in Bergttanemcjn tona ut ex imuncto offiaum roricúam Det
visitare!. ragatu rurusdam nobdis viri Bcrtrandi de Avidaao accésit ad
quodam oratorium consecrandum in hooore sancti Michaeta in loco
voatato Pedret. Prerbctus autem Bertrandus de Avizano, qui oratorium
illud de novo edificaverat, ob remissaonem peccatorum suorum contuüt
Deo et eidera oratorio sancti Michaelis in die dedicadonis sue aliquid de
suo ooore, videlicet III- pedas de alodio quas ipse emerat sicut in sun
cartis resonat ut smt proprium alodium eútsdem oratorii. Prima vero
peda est in ipaa coaba, alia ad coilum de ipsa saducheda. tercia in ipso
campo qui est ad capot ecdesae ai ¡Baruai affrontaaombus quas tenor

empüorus demonstrat. Dedit insuper supradicto oratorio I campum
vodtatum campum planum ut habeat inde predicta ecdesiola quintas
partem annuaturt de ipsius expietu fideliter et! candelam pro censo.
Addidit insuper huic donados ob remedium anime sue parentumque
suorum primidam et tascam de otnni sua laboradone que tune faoebar
et in postenun facturas erat, ut habeat hec supradicta prefatus
oratorium sancti Michaelis perpetuo iure, integre et libere, sine vinculo
todus secutara persone ad tlluminandum et serviendum preaominatum
oratorios iuxta drsposiüooeip episcopi. Et habeat inde epócopus et
successores sui per censuqaróinuatim libras I- de cera ad sinodns
quadragesime. Supradictrs itaque Bertrandus oratorium prefatum cus
pretaxata donadone obtulit Deo et beate Mane et predicto eprscopo et
successoribus suá regendum et dópooendum; cuius votis humillimis
favens, iam fatus episcopus consecravit predRxum ortorium in hooore
Dei sueque ienitrids et omnim sanctorum sub titulo et nomine sancti
Michaelis et sancti Victoria martiris et condotavit ei supradiets
donaciones, ex quaram proventu illuminetur et serviatur.

Sig+num Berengarii urgellensis archidiacboni. Sig+num Guilleimi
urgellensis cantora. Sig+num Berengarii dechani. Sig+num Arnalli
abbatis de Portelia. Sig+num Bcrnardi de Avizano qui hoc scribere iussi
et firmavi. Sig+num Raimundi de Avidano. Sig+num Raimundi de
Covil. Sig+num Guilleimi de Corts. Sig+num Arnalli de Mascara.

Berengarius sacer qui hanc dotem scripsit die et anuo (r. man.)
prefixo.

t’Sny do l'Encaraaod del Senyor de 1168, el 13 de les calendes
d'abrit, «a venir el reverend Aman, per drwu voluntar, biabe d’Urgell,
a la térra del Bcigaedá per visitar l'església de Día, com un deure
inberest al ten cárrec; pregar per cert noble Bertrán d'Aviá tñ va venir
per coosagrar-hi s oraron en honor de sanl Miqoel, al Uoc anomenat
Pedret. Batían d’Aviá qne havia edificar aquel! oralori de bell non, per
a resissó defc seas pecáis, d va nferir a Déu i a sant Miquel en el día de
la seva drdirarib jone amb alguna pnrt del seu pecuh, aixó és, tres peces
d’un akm que ell havia comprat, tal com consta en els seus documenta,
perqué siguí un aloe propi d’aquest oratori. La primera peqa és a la
coma; l'aitra, al coU de la saleeda; la tercera, en el camp que está junt a
la cagalera de l'església, amb les seves afrontadoos que d'aquesta
manera es demostra en la compra. A més a més, va donar a aquest
oratori un camp anomenat camp pía perqué fermentada esglesola
tingui cada any la quinta pnrt de la codita, d'una manera fidel, i una
candela de erm Va elegir també a aquesta donació per a lemei de la
seva inana i les deis seas pareáis, la primicia i la tasca de tots els seas
trebatts qne ara fesa i que (Tara eodavant lo fará, perqué tot aixó bo
tingui el extat oratori de sant Miquel amb perpeta dret, integrament i

lliurement, sense cap vincle de persona seglar, per a U-luminar i servir
aquest oratori, segons la disposirió del bisbe. I hi tingui el btsbc i els sem
successors per ceta cada any una Uiura de cera peí sinode de la
quaresma. I l’esmentat Bertrán va ofcró a Déu aquest oratori amb la
donació ja taxada, i a la verge María i al bisbe i ais seus successors
perqué el tcgósin i en disposessin; afavorit amb els seos bumilíssims
vots, el ja dtat bisbe va consagrar aquest oratori en honor de Déu i de la
seva Mare i de tots els sants, sota l advocadó i nom de sant Miquel i de
sant Víctor, mártir, i el va dotar amb les expressades donacions, amb el
profit de les quals fos ¡Iluminada i servida.

Signatura de Berenguer, ardiaca d’Urgell. Signatura de Guillem,
cantor d'Urgell. Signatura de Berenguer, degá. Signatura d’Araau, abal
de la Portella. Signatura de Beirut d'Aviá que he manat escriure-ho i bo
he firmal. Signatura de Ramón d'Aviá. Signatura de Ramón de Covil.
Signatura de Guillem de Corts. Signatura d'Amall de Mascaré.

Berenguer, sacerdot, que aquesta donació be escrit, el dsa i l'any ja
expressats.

(Tradult per Paquita Sailés i Verdagua)

Sant Qulrea da Padreé
Seccié longitudinal da
l'església. Hom hi pot
observar la cepealara
molt més baixa que la
ñau central, ei mur que
tanca la ñau per llevan!
que depassa el nivell de
la tRulada, la coberta da
la ñau central, lata amb
encavallades de fusta i
les dues oberturas que
comuniquen la ñau cen¬
tral amb la de tramunta-
na. cobertas amb un are

ultrapassat (planimetria:
J. Pona)

Sant Quiras da Pedret Planta, a escala 1:200, de
l'església, un edifíci de tres naus, la del costat de

migjorn mutilada, rematadas a llevant per tres absis,
ei central trapezoidal i els laterals amb planta de

ferradura (foto: J. Ponsl
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ÜRIENTACIÓ

N2 FITXA; 16

NON DEL TEMPLE; St, Martí de Biure,

LQCALITZACIó; Biure, Sagas -Berguedá-, de la carretera de
Puig-reig a Sta, María de Merles, Km, 5,1, trencall a 1‘es
querrá per pista 3Kn, fina al Mas de Biure, pujar dalt del
turó,

CARACTERfSTIQUES; D'una ñau, finestra i porta a la fa$ana
sud, a l'oest finestra anb arquivolta ornada, Campanar de
paret, Tant els elementa estructuráis i constructius, cor
els aspectes formáis i estilístics, fan que s'adapti a una
obra del s, XII,

NORO MAGNÉTIC; 75*

NORO GEOGRAFIC; 77*

AZIMUT: -103*

DIA APRQXIMAT QRIENTACIó; 16 abril o 30 agost

DIA 0E LA C0NSA6RACI6 SEGQNS L'ACTA; 11 XII 900/12 I 1044

SANT C0NSA6RAT SEGQNS L'ACTA; St, Martí

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEG0NS DIA DE CQNSAGRACI6; -SOV-Gl*

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGQNS EL SANT CONSAGRAT; -67* azt,

CARACTERfSTIQUES OE L'ENTORN; Situat d'alt d'una serralada
en un indret de bosc de pi, Paratge nolt muntanyós i al lu¬
na t de grans centres de població,

OBSERVACION;
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT MARTÍ DE BIURE
(13 de desembre de 903)

Original perdut.
Cópia resumida del segle XIII, ACU, y>EU. 1. fot. 239, doc. 815.
Cebriá Bajiaut: La acta de consdgraaó ifesglésia del biaba!

d'Urgeil (segla IX-XU), “Urgellia", 1, 1978. pág. 73.

[A]nno incarnadonó Domini nostri Ibesu Xptsti DCCCCIII-,
idibus decembris, anno -D- regnante Karolo gkmosimo rege, veniem
quídam venerabilis Nantigóus Orgellesu episcopus in territorio Bergita-
nensi, in locum vocitatum Benevivere, rogatus a viro ¡Ilustro Guadamiro

L’any 903 de l’encarnadó del senyor nosire Jesucrisi, el día déla ido
de desembre. l’any segoo del regnat del gloriostssim rei Carlea, vingué el
venerable bisbe d'Urgeil, Nantigia, al territori del Berguedá, al Uoc
anomenat Biure, prega! per un home ¡I lustre, de nom Guadañó, i per
tot el poblé que habita a la parroquia del citat Biure; s’exerdtaven en el
servei de Déu i eren ela ediñcadors de l’esgiésia i demanaren i pregaren
al venerable biabe, de nom Nantigia, que dediqué* i consagré* l’eagléaia

nomine vel a cunctum populum habiiantium in parroetnam de iam dicto .

Benevivere, cenantes m Dei servitio ei eedesiam Dei hedificatores,
rogantes et postulantes venerabilem presulem Nantigtsum nomine ad
ecclesia dedicandum consecrandum in honore sanen Martina cpiscopi. 2
Prelibatus autem episcopus cum alió boma bominibus constitót ut, per. \
singulo* annos, sacerdús qui iam dictan corleshnn tenuerit solvere faüsi ;•
in servitio Sánete Marie Sedó modioa -VI- de amana et sobdoa -ID- et )
agnoa -U-

■ 'i

en honor de sant Marti, biabe. L’esmcntat bisbe, amb ela altres ’
prohoms, determiné que cada any el sacerdot que tingués cura de
¡’esmentada església, fes paga al servei de Santa Mana de la Sen, só
modis d'annona, tres sous i dos anyells.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
i

ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT MARTÍ DE BIURE

(12 de geiser de 1044)

Segona consagració de Taglésia de Sant Martí de Biure peí bisbe
Guillem Guifri d'Urgeil, a precs deis habitaras de! Uoc que l’havien
reedificada, el qual n'assenyala els llmits parroquials i futa el cens que
anualment haurá de saasfer a Santa María de la Seu d'UrgeU.

Original: Antiu Capitula d’Urgeil, pergamí original, 112 x 380 mm,
Consagracions d'esglésies, núm. 28.

Cebriá Bahaut: La acta de consagració d’agüsia de! bisbat
d'UrgeU (segla IX-XIl), “Urgellia", 1, 1978, pág. 133.

Anno incamacionó Dominke quadragesimo lili post miilessimo,
II idus ianuarii, anno -XII- regnante Aganrigo rege. Veniens venerabi¬

lis pontifex Guillelmus nomine in parrochia quedan voritata Benevive¬
re, rogatus a populo ibidem abitanrium qui eedesiam in onore sancti
Martini edificavenmt et ad culmen sacrarionó perdurerunt, ¡dest Miro
et Amaído et Baro et aliorum bonorum ominum, corum nomina longum
est scribere, seu ab alió Deum rimentibus infra ótam parochiam
consistentibus, ut iam dictam eedesiam conaecraet et parochiam ibi
servitunun huta ecdesiasticum ritum constitueret, quod ad presenriaü-
ter secundum illonim ferit deprecariooem. Igitur ego Guillelmus,
annuente Dei misericordia episcopus, constituo ad iam prefatam

L’any de 1'Encamarad del Senyor 1044, el dos deó idus de gener, any
12i. del regnat d’Agaring, rei. Va venir el bisbe, de nom Guillem, a
certa parróquia anomenada Biure, prega! peí poblé deó que hi habiten,
eó quals havien edificat una església en honor de sant Marti i la portaren
a la culminadd de la seva consagrarid, airó és, Miró, Araau. Baró i
altres prohoms eb noms deis quals seria llarg d'escriure, i altres que
temien Déu i vivien en aquesta parróquia, per tal que la consagras i
servó de parróqua, segoos eb ritus eclesiástica; tot bo va fer
penonalmeut segons Uur prec. I aúd dones, jo, Guillem, per la
móericórdia de Déu que bo aprova, bóbe, constitueixo l'esmentada
esgtésia en parróquia anneia i eb seus termes ido eb que segueixen: per
una part, amb la parróquia d'Ohvan i, per l'ahra, amb la parróquia de
Sagás; per la tercera, amb Meriés, i per la quarta, amb la vil la Oriol*.
Tot el que ha estat escrit més amunt amb les vil-les, maiets i tot el que
dintre eb seus termes s'indogni, bo entreguem a la citada església per
que li sigan oéerts deUnes i primfeies o alguna abra ofrena, segons es fs

eedesiam parochiam subter annixam id sunt términos, de -I- parte in
parrochia de OI[van]no et de alia in parochia de Sagasso et de -III- in
Mertesso et de -lili- in villa Oriola. Hec omnia superius scripta cum
villas, villarulas, quitquit infra his supra scríptis terminibus concludunt
predicta eclesie conferimus ad derimas et primicias offerendum vel aliut
eclesiasticum obsequium iusta morem xpótianum agendum. Donamus
nos (qu)oque omnes supradicti hec omnia itaque suprascripta in dotem
quinvalentem ecclesia sancti Martini episcopí et confessoris Xpisti,
propter remedium animarum nostrarum. in potestate domni Guillelmi
episcopi ut perpetualiter a ministró istius eceles te dominentur et
possideantur. Quapropter ego Wilelmus episcopus consecro hanc
eedesiam ut ad sedem sánete Marie secundum institutionem cannonum
censum annualem persolvatur, ¡dest modios -VI- de annona et XXX
-VI- alnas de lenrio et pemas - lili- et chinal T- de vi et focaces -V-
Quicumque autem contra hanc ¡nstitutam nostram ausu temerario
venerit ad inrumpendum, hec omnia superius scripta quantum ad eo
tempore inmelioratum fuerit rectorem huius eedesie secundum cannoni-
cam hauctoritatem reddat quadruplum, et insuper bannum regis
componere facial et hec scripturam inviolabilem semper obtineat
ñrmitatem.

Guilelmus gratia Dei urgellensis episcopus -I-. (Signatura autógrafa)

en tal costum deis cristíans. Tots eb esmentats donem quadruplicat tot el
que ha estat escrit en donarió a I'església de Sant Martí, bisbe i confessor
de Crist, per a remei de les nostres ánimes, en poder del senyor bisbe
Guillem perqué perpétuament pels ministres d'aquesta església siguí
domínat i possett. Per aquesta causa, jo. Guillem, bisbe, consagro
aquesta església perqué pagui, segons ensenyen els cánons, un cens
anual a la seu de Santa María, airó és, sis modis d'annona, 36 colzades
de llenf, quatre pemib, un quinté de vi i sis fogaces. Qualsevol que
vingui contra aquest nostre decret amb temerari atreviment per a
trencar-lo, tot el que está sobrescrit i que amb el temps fos millorat,
tomi al rector d’aquesta església, segons la canónica autoritat, el
quádruple i, a més a més, fací obeír un ban del rei i aquesta escriptura
obdngui per sempre una inviolable fermesa.

Guillem, per la grária de Déu, bisbe d'UrgeU. (Signatura autógrafa).

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
/> -
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÚ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 17

NOM DEL TEMPLE: St. Sadurní de Rotgers,

LOCALITZACIó; Borredá -Berguedá-, per la carretera de
Borredá a St, Jaume de Frontanyá, arribar a la Teuleria i
agafar pista intransitable a má esquerra, prendre dues
vegades el trencall de la dreta, El temple és molt amagat
peí bosc; tan sois es veu la torre,

CARACTERíSTIQUES: Edifici d'una ñau amb volta lleugerament
apuntada i absis semicircular, Sobre la ñau un petit cam-
panar quadrat de dos pisos amb finestres, i sense divisions
interiors,

NORO MA6NÉTIC; 87*

NORD GEOGRAFIC; 89*

AZIMUT: -91*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 22 mar; o 21 setembre

DIA DE LA CQNSA6RACIÓ SEGONS L1 ACTA: 7 juny 1167

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Sadurní

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIó; -121* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60* azt,

CARACTERíSTIQUES OE L'ENTORN; Situada en una zona típicament
de muntanya mitja i húmida, amb frondosos hoscos de pi i al-
zines, en un paratge amagat i allunat de tot centre de
poblament

OBSERVACIQNS; Frontal de l'altar de fusta pintat al tremp,
en el Museu Episcopal de Vic.
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Sant Sadurni de Rotger*. Planta de situació de l'esglósia. ¡
de les restes medievals del seu entorn (planta: A. Baraut-

Servei del Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat de
Catalunya)

Sant Sedumi de Rotger». Plantes de
l'esglósia, a escala 1:200, a nivell de la
cripta, del cor, de la ñau, del campanar, ¡
de la coberta, en les que es pot apreciar la
seva estructura, senzilla, una ñau, ¡ el seo

procés constructiu (planimetría: A.
Baraut-Servei del Patrimoni Arquitectónic
de la Generalitat de Catalunya)

Sant Sedumi de

Rotger». Sección*
longitudinal i
transversal de

l'esglósia, en les quals
es mamfesten els
diferents processos
constructius que ha
tingut la capella, i la
unió entre la ñau i
l'absis (planimetría: A.
Baraut-Servei del
Patrimoni Arquitectónic
de la Generalitat de

Catalunya)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ÜRIENTACIó

N2 FITXA; 18

NOM OEL TEMPLE; St, Salvador de Mata (Matta aonasteri),

L0CALIT2ACIó; Capolat -Berguedá-, en el Km, 11 de la carre¬
tera de Berga a St, Lloren; de Morunys; abans de la Mina,
desviar-se a 11 esquerra; al cap de 2 Ka, bifurcació a 1'es¬
querra fins al Mas de Torneula; continuar a peu fins al
final de la carena,

CARACTERfSTIQUES: En estat ruiinós; tan sois queden les
restes de les parets, D'una ñau aapliada a sol ixent
per un absis carregat, respon a una obra pre-románica
del s X,

NORD MAGNÉTIC; 93*

NORD GEQGRAFIC; 95*

AZIMUT; -85*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 10 mar; o 4 octubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 13 desembre 900(899)

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA; St, Salvador

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIó; -59* 30*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -91* azt,

CARACTERfSTIQUES OE L'ENTQRN; Situada sobre un espadat, en
terreny «untanyós, dotina tota la valí de Berga,

QBSERVACIQNS;
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT SALVADOR DE MATA

(13 de desembre de 899)

Original: Pergamf de 205 x285 mm, ACU, Consagradoos d’esglé-
sies, nám. 8.

Cópia resumida del segle XIII: LDEU, I, foh 239, doc. 811.
Villanuíva: Viaje literario .., vol. XII, ap. 14, págs. 236-237.
Cebriá Baraut: La acta de consagradá tfesglésia del bisbal

tCUrgeü (segks LX-XIl), “Urgellia 1, 1978, pág. 67.

Asno incamationis dommi nostn Ibesu- Xpisti DCCCC , idus
decembrit. anno 11- regnante (Carolo gkmosissimo rege. Vcniens
quídam venerabalis Nantigisus orgellensis episcopus in territorio Berge-
tanensi. in kxum voatatum Mana monasterii, rogatus ad beoerabili
Sumilani abbati sive et homiaibus dreurnmanentibus, idest de illa
Spoooa et ViUaregaii, cenantes in Del servrao et eedesiam Dei
restauratores, rogantes et postulantes venerabtlem presulem Nantigisum
nomine ad eedesiam oonsecrandum in bonorem dommi et salvatoris
nostri Ibesu Xpisti, sacan et feat, in primis propter bonorem Dci et
remuneratioae anime sue ut per intercessione eius vel omnium
sanctorum veniam coosequi mercatur. Ideo ego iamdktus Sumía abba
vel cetera piebs habitantes in Matta monasteni vel in ipsa parroedúa
tradimus iamdicta edesia in potestate dortmi et pussimi pontificas nostri
Nantigisi ad consecrandum sicut sanen cánones constituunt adque
decernunt et ut ante tribunal etemi ludicás remedium anime nostre

acá pere mereamur Dono ego iamdictus Sumía abba ad ipsa edesía,
casde et orto prope ipsa edesia, qm de una parte abet orto de me ipso et
de alia abet strata et de tercia fimt in stirpe. Et ad illa Villaregale dono
térra moditas -VIII', qui de una parte abet térras Trasilani et de alia
parte abet torrente et de tercia finit in strata, cum ipso villare ab omni
integritate. Hec omnia dono ego Sunila abba ad iamdicta edesia propter
remedium anime mee ut ante tribunal etemi iudids per intercessione

eius premia eterna consequi mercar. Et ego Trasila dono ad ipsa edesia
ad prope ipsa térra quartata I- Et qui contra hunc factura nostrum
venerit ad inrumpendum aut nos venerimus, hec omnia superna
nominatum quadruplum conponat ad ipsa iamdicta edesia et in abantea
ista donado propter remedium anime nostre firmis perraaneat. Ideo ego
Nantigisus episcopus consecro ipsa edesia et trado illi parroechiam per
illam strata de Cardona usque in Villafreda et usque in villa Castellani et
per illas ecclesias et usque ad rivo de Ardicapello et per villa de Corbeta
usque ad Tibirana et per torrente profundo usque ad illa Guardia et per
illo ribo de Clerano usque ad illa strata. Trado ipsa parroechia ad
domuni domini Salvatoris nostri, ut omnes qui hunc terminium
laboraverint cum omnes deomas et primitias de omni re quod nominan
potcst homo ad iamdicta edesia semper occurrant deincebs et in antea.
Et nullus alius sácenlos infra hunc terminum constitutum deamas
usurpet set integras perveniant ad iamdicta edesia ad sacerdotem que
per nostrum consensum cas digne regerit. Et sic iubco adque decenio ut
per singulos annos omnis sacerdos qui islam edesia legitime tenuerit
solvere fadat in servítío episcopatus sánete mane Orgcllitanc sedts
modk» VI- de annona et solidos Til- et agnos -II- Et si quis contra hunc
decretum nostrum ausus fuent usurpare deamas vel pnmitias otune
quod accepit reddat in quadruplum et insuper anathematis vinculo sdat
se abligatum

Sunila abba. qui per consensum episcopi benerabiti Nanleguisi vel
celeras canónicos dotem fien volui et SSS. (Rusc) Nantygisus episcopus
hanc consecratioms dotem firmavi et SSS. (Crismó) Baldncus présbi¬
te r SSS.

Centullus prestater, qui hanc dotem senpsit et SSS. die et anno quo
supra.

L'any 900 de l’encamació del senyor nostre Jesucrist, el 13 de
desembre, segon any del regnat del gloriosissim reí Caries, va venir el
venerable Nantigjs, bisbe d’Urgell, al territori del Berguedi, al lloc
anomenat “Mata del monestir", prega! peí venerable Sunila i pels bornes
que hi habiten, aixó és, a l'Espona i Vilareial, que s'esforcen en el servei
de Déu i que varen restaurar Tesglésia, i varen demanar i pregar al
venerable bisbe Nantigís, de nom, que consagres l’església en honor del
senyor i salvador nostre lesucrist, cosa que va fer; en primer lloc, per
honor de D6u i remei de la seva ánima, per tal que, per intercessió seva i
la de toe eb sane mereixi aconseguir la gráda. 1 aixl, jo, l’esmentat
Sumía, abat. i la resta del poblé que habita a la Mata del monestir i a la
parróquia el lliuiem en poder del senyor i ptadosíssim bisbe nostre,
Nantigfs, per a consagrar-la, tal com determinen i manen els sagrae
cánons, per tal que davant el tribunal de l'etem judia mercixem rebre el
remei de la nostri ánima. lo, Sunila, abal, dono a aquesta església un
casal i un hort prop d’ella, que, per una part, tí un hort meu també i. per
l’altra. tí el caml i, per la tercera, acaba en un socam. I a Vilareial dono
una térra de vurt modiates que, per un cantó, tí les ierres de Trasilá i,
per l'altre, tí el torrent i, per la tercera, acaba en el camí, amb el seu
vi lar amb tota integritat. Tot airó bo dono jo, l'abat Sunila, a la ja
cimentada església, per a rema de la meva ánima, per tal que davant el
tribunal de Tetera judia per la seva intercessió, mereixi aconseginr els
prenus eterna. I jo. Traillo, li dono una tena que hi ha, d'una quariera
gairebí. I qui contra aquest acte nostre vmgués per a trencar-lo o
nosaltres mátenos si vtnguésstm, tot el que ha estat anomenat mis
amunt. ho retorm quadrupiicat a la ja cimentada església i d'aquí en

endavant aquesta donació romangui ferina per a remei de la nostra
ánima. I jo, el bisbe Nantigís, consagro aquesta església i li lliuro la
parróquia peí caml de Cardona finí a Viiafreda i fins a la vil la de
Castellás i per aquelles esglésies al costat del riu d'Ardicapell i per la vila
de Corbera fins a Tiurana i peí torren! profund fins a la Guardia i peí riu
Ciará fins al caml. Lliuro la parróquia a Tesglésia del senyor salvador
nostre, per tal que tots els qui treballen en aquest terme amb tots els
delmes i primldes de tot el que es pugui anomenar sempre socorrí la ja
esmentada església abans i d'ara endavant. I que cap altre sacerdot
dintre aquest terme no usurpi els delmes, sinó que, integres, arribin a
aquesta església i al sacerdot que la regeixi dignament peí nostre
consentiment. I així mano i decreto que cada any tot sacerdot que
regenti legftimament aquesta església faa pagar en servei del btsbat de
Santa María de la Sen d’Urgell. sis modis d’annona, tres sous i dos xars 1
si algú, contra aquest nostre decret, s’atrevís a usurpar els delmes i les
primlces. tot el que agafi, que ho retorm quadrupiicat i, a més a més.
sipiga que está lligat amb el vinde deis anatemes.

Sunila, abat, que per consentiment del bisbe, el venerable Nanngb, i
eb altees canonges. vaig voler fer aquest dot i el subscric. (Rusc)
Nantigís, bisbe, he firmal aquest dot de consagradó i el subscric.
Baldric, prevere, ho subscric.

Centoll, prevere, que aquest dot he escrit i subscrit, el día i any que
consten més amunt.

(Tradnit per Paquita Sallés i Verdaguer)



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 19

NOM DEL TEMPLE; St, Pau de Casserres,

LQCALIT2ACI6; Casserres -Berguedá-, a 3K«, de Casserres per
la carretera de Gironella,

CARACTERfSTIQUES; D'una ñau, modificada amb un transsepte,
Porta amb arquivolta, columnes i capitelIs, Absis amb fi-
nestra central amb columnes i capitells, s, XII,

NQRD MAGNÉTIC; 83*

NORO GEOGRAFIC; 85*

AZIMUT; -95*

DIA APROXIMAT QRIENTACIó; 30 mar? o 13 setembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGQNS L * ACTA; 20 gener 907

SANT CONSAGRAT SEGQNS L'ACTA; St, Pau

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -63* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -121* 30'

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en un altiplá entre
terres de conreus i hoscos de pi i alzina,

OBSERVACIONS; No se sap si 1'original del s, X mantenía la
mateixa orientació que Tactual del s, XII, Caldrien exca-
vacions arqueológiques, El transsepte és del 1816,
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ACTA DE CONSAGRAC1Ó DE L’ESGLÉSIA DE
SANT PAU DE CASSERRES

(20 de gener de 907)

Original: Pergamí de 220x481 mm, ACU, Consagración? d’esgié-
sies, núm. 12.

Cópia resumida del segle XIII, LDEU, I, fol. 239, doc. 816,
reproduida a Marca Hispánica, ap. 63.

Cebriá Babai/t. Les actes de consagraáó d’esglisies del babas
d’VrgeU (segles IX-X1I), “Urgellia” 1, 1978, pág 77.

Reverencia divmi cultus múltiples in multis ¡n multis (sic) impletur.
Predpue namque tune ven et salubró existit religio cum quisquís ad
amorem Dei compungitur aucmentum boni operó se exercere conatur,
et cum alicuius animus a Sancto Spirítu tangítur ut semper ad melion
profidat omnino ortatur. Hoc namque ego Miro, graba Dei comes,
aliquantulum perspidens pro amore divine remunerabonis et pro timore
eterni suppüdi m corde drsposui tú in castro cui vocabulum est
Castrísem, qui hactenus absque aecclesia extiterat et nuper a condam
progenitore meo domno Wtfreóo iUustrósimo mardúoni suisque sequa-
dbus superna inspirante demencia in hooore beati Pauli episcopi
confessoró Xpisti aredesia est edificata, que postmodum oondum fuerat
consecrata, ut eam Xpéto donantem ad dedicaaonts culmine perducere-
mur, ut et istius castri popuhu et alii qui infra eius terminio sunt ad hanc
ontionis domum ad divinum occuiTant offidum et hic suorum peccato-
rum fadnus confiteantur ut remissionem perdpiant et babtismatis
gratiam acdpiant et decimas et primidas reddere studiosissime procu-
rent et xpianitatis reügionem ña custodiant ut ante Deum absque macula
inlesi pervenire valeant. Emmvero, ut ea que predicta sunt in Xpisto
fundamentum habeant et hanc domum divinum offitium implen possit,
in potestatem venerabilis Nantigisi orgelletane sedis episcopi tradimus
ut iamdictam aecdesiam consecnret et parroechiam ibi servituram iuxta
rítu aecclesiasticum coostitueret, quod et presentaliter sccundum
nostram fedt deprecationem. Igitur ego Nantigisus licet indignus
episcopus constñuo ad iam prefatam aecdesiam parroechiam subter
anexam, id est usque ad coUem que didtur Calvanziano et usque ad
ribuio de Candías et usque ad ipsa stra[ta] qui discurrit ad Cardona et
usque ad ipso arco que vocatur, et per ipsa sena usque ad ipsa foreste et
usque in fines de Poioregis et usque in flumen que vocatur Lubricato, et
per alia ipsa sena qui discurrit super Ficarias usque in flumine Lubricato
et usque in parroechiam Sancti Sahratoró sicut in eius dotem resonat
quod nos antea firmavimus. Hanc vero castro iamdicto Castríserra cum
suis villaribus vel suis tenninibus qui infra eius terminio concludentur
predicte aecdesic conferimus ad décimas et primidas offerendum vel

La reverénda dd cuite divi es compleix de moltes maneres.
Prindpalment hi ha la vera i saludable religiositat quan algú s’entristeix
per amor de Déu, intenta augmentar i exerdtar-se en bones obres i quan
el seu esperó és tocat per l’Esperit sant per a que sempre ho fad millor
tot i exhorti a fer-ü-ho. Jo, Miró, per la gráda de Déu, comte, veient
tantes coses, per amor de la divina remuneradó i per por de l'etern
suplid, he disposat en el meu cor que en el castetl que s'anomena
Casserres, que eslava Uuny de tota església i fa poc peí meu difunt pare,
el senyor Guifré, illustríssim marqués i els scus companys. inspirats per
la celestial deménda, va ser edificada una església en honor de sant Pau,
bisbe i confessor de Crist, petó com que encara no havia estat
consagrada, per tal que, en donar-la a Crist, la portem a l'acompliment
de la dedicadó, i que el poblé d’aquest castell i altres que són dintre el
seu tenne vagin a aquesta casa d’oraoó a l’ofid divi i allí confessin els
crims deis seus pecáis a fi que rebin la remissió i la gráda del baptisme i
procurin puntualment lliurar delmes i primídes i guardin la religió de la
cristiandat, perqué puguin arribar ¡1-lesos i sense pecats, davant Déu, i
per tal que tot el que ha estat dit tingui el fonament en Crist i aquesu
casa pugui omphr-se amb el divi ofid, fem donació al venerable bisbe de
la Seu dUrgell, el venerable Nantigís, perqué consagri l’esmenuda
església i la consdtueixi en parroquia a fi que serveixi al rítus eclesiástica i
ho ha fet personahnent d’acord amb el nostre prec. Aixf dones, Nantigis.
encara que indigne, bisbe, constitueixo la ja esmentada església com a
parróquia annexa, aixó és, fins el coll que se’n diu Calvanziá i el nu de
Canyelles i el cami que va a Cardona i fins el lloc que se’n diu Tare i per
aquesta serta fins el bosc i fins els llmits de Puig-reig i fins el riu que se n
diu Llobregat i per una altra serra que va sobre Figueres i fins el riu
Llobregat i fins a la parróquia de Sant Salvador, segons consta en la seva
donació, document que abans haviem firmal El dtat castell de
Casserres amb eb sena vilars i eb seus termes que hi ha dins el terme, eb
donem a l’esmentada església per oferir delmes i primídes i per fer
alguna altra ofrena, segons el costum deb cristiana. I aixf jo. Miró, per la
gráda de Déu, comte a l’esmentada església de Sant Pau, bisbe i
confessor de Crist, per a rema del ja anomenat pare meu i de la meva
mare i de tota eb mcus germana i parents, per les mcves culpes i eb meus
delictes per a meréixer de rebte de Déu la remissió, dono vuit modiates

aliud iuxta aecclesiasticum obsequium iuxta morem xpistianum peragen-
dum. Ideo ego Miro gratis Dd comes ad iamdicta aecdesiam sancti
Pauli episcopi et confessorís Xpisti, propter remedium iamdicti genitoró
mei seu genitrids mee adque etiam fratrum omniumque consaguineum
meorum seu pro reatibus adque delictís meis ut a Domino remissione
perdpere merear, dono de térra modiatas VIII' qui est de una parte in
prato et de alia afrontat in térra [..,]dri et de III- afrontat in térra de me
ipso donatore; et dono uno orto iuxta térra de me ipso donatorc Mirone
comité, et de alia afrontat in strata et de III- est iuxta orto Ratulfi.
Dono ad predicta aecclesia ipso orto cum suis arboribus ab integran et
una casa qui est iuxta casa de femina nomine Nuazana, et de alia parte
afronta! in strata et de lU- est iuxta casa super se(...]do, ipsa casa cum
suo superposito vel cum suo exio vel regressio ad integrum. Et nos
omnes habitantes in castro Castríserra donamus infra omnes de térra ad
iamdictam aecdesiam modiatas VI-, qui coniungit ipsa térra de una
parte in tena Bradilani vel de suos heredes et de alia est vocata térra
Guidrid et de -III- parte afrontat in térra Auresindi et de Tin- parte
afrontat in térra Elemiri vel de suos heredes. Donamus nos quoque
omnes hec omnia superius scripta cultum et incultum in dot prelivate
aecdesic sancti Pauli episcopi et confessorís Xpisti pro remedium
animaran [nostrarum) in potestate domni Nantigisi episcopi ut perpe-
tualiter a minbtrís istius aecdesie dominen tur et possideantur. Oua
propterea ego Nantigisus episcopus consecro hanc aecdesiam ut ad
sedem sánete Marte sccundum instituía canonum censum annuale
persolvatur, ides modios VI- ínter panem et vinum et solidos III- in
parata et moltonc I . Quicumque autem contra hanc institutam nostram
ausu temerario venerít ad inrumpendum, hec omnia superius scripta
quantum ad eo tempore inmelioratum fuerít rectorem buius aecdesic
secundum canonicam auctorítatem reddat quadruplum et insuper
bannum regis conponere fadat et hec scríptura inviolabilem semper
obtineat firmitatem.

Facta dotem anno incarnationis dominice DCCCC VII-, indicaone
X sub die XIIL kalendarum februaríum, anno VIII' regnante Karolo

rege.
(Rusc) Nantigisus sánete Urgellitane eclesie episcopus hanc conse-

crationis dotem firmavit et SSS. Miro SSS. Fredanus archipresbiter SSS.
(Crismó) Baldrícus archipresbiter SSS. (Crismó) Danilo presbiter SSS.
(Rusc) Daniel presbiter SSS. Centullus presbiter SSS.

(Crismó) Belasco derícus, qui hanc dotem scrípsi et SSS. sub die et
anno quo supra.

de térra, que está, per una pan, en el prat i, per l'altra, limita amb la
térra (...) i. per la tercera, amb una altra térra meva, de mi que sóc el
donant; i dono un hon al cosiat d'una térra meva, de mi que sóc el
donant, el comte Miró, i, per l'altra limita amb el cami i, per la tercera,
al costal de l'hon de Ratulf. Dono a l'esmentada església l'horí amb eb
seus arbres. íntegrament, i una casa que és al costal de la dona, de nom
Nuazana. i, per altra pan, limita amb el cami i, per la tercera, és al costal
de la casa sobre (...), aquesta casa amb el que hi tingui sobreposat i amb
la seva sonida i entrada íntegrament. I tots nosaltres els habitants del
castell de Casserres, donem entre tots sis modiates de térra a la ja
esmentada església, térra que s'uneix, per una pan, amb la tena de
Bradilá i els seus hereus i, per l'altra, amb l'anomenada tena de Guldric
i, per la tercera, limita amb la tena d'Auresind i, per la quarta, limita
amb la tena d'Elemir i els seus hereus. Donem també nosaltres, tot el
que está escrít més amunt, cultiva! i no cultivat com a dot a l'esmentada
església de Sant Pau, bisbe i confessor de Crist, per a remei de les
(nostres) ánimes en poder del senyor bisbe, Nantigfs, per tal que
perpétuament siguin domináis i possetts peb ministres d'aquesta
església. Per aquesu causa jo, Nantigís, bisbe, consagro aquesu església
a fi que a la seu de Sanu María, segons les ordres deb cánons, pagui un
cens annual, o siguí, sb modis entre pa i vi, i tres sous i un moltó. Peró
qualsevol que contra aquesu nostra ordre vingués amb temerari
atreviment per a trencar-la, tot quant está escrít més amunt i el que fos
millorat en aquest temps. que tomí al rector d’aquesta església, segons la
canónica autoriut, el quádruple i, a més, fad fer un ban del rei i aquesu
escriptura romangui sempre inviolable amb fermesa.

Fet el dot l’any 907 de l'encamadó del Senyor, desena indiedó, el
vint de febrer de l’any vuité del regnat del rei Caries.

Nantigb, bisbe de la Santa església d’Urgell, he firmat aquesu acU
de consagradó i 1 he subscrita. Miró ho subscríc. Fredarí, arxipreveré,
ho subscnc. Baldríc, arxiprevere, ho subscríc. Danilo, prevere, ho
subscríc. Daniel, prevere, ho subscríc. Centoll, prevere, ho subscríc.

Belasc, clergue, que he escrít aquest dot i ho subscríc, el día i l'any
expressats més amunt.

(Traduit per Paquiu Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L1QRIENTACIÓ

N2 FITXA; 20

NQM DEL TEMPLE: St, Vicen$ de Rus,

LOCALITZACIó; Castellar de N'Hug -Berguedá-, ai peu del Ke,
4,5 de la carretera de la Robla de Lillet a Castellar de
N’Hug,

CARACTERíSTIQUES: D'una ñau i absis amb finestra de doble
esqueixada, Petit campanar quadrat al S,Q, s, XII, En el
s, XIII es sitúen dues capelles al costat de 11 absis,

NQRD MAGNÉTIC: 100*

NQRD GEQGRAFIC; 102*

AZIMUT: -78*

DIA APROXIMAT 0RIENTACI6; 26 febrer o 18 octubre

DIA DE LA CQNSA6RACI6 SEGONS L'ACTA; 9 febrer 1105

SANT C0NSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Viceng

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -70* 30'

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -63* 30'

CARACTER!STIQUES OE L'ENTQRN; Situada a la vessant dreta del
riu Llobregat, a la crullla amb el torrent d'en Monell,
entre boscos de pins en paratge propi de Pirineu,

OBSERVACIQNS: En reconstrucció i excavació arqueológica,
Pinturee nurals romániques que es conserven en el Museu
d'Art de Catalunya,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT VICENC DE RUS

(9 de fetorer de 1106)

Comaagradó, peí bisbe Ot de la Sel tfUrgeíl, de 1'esgUsia de Sata
Vkenf de Ras, a penad de Berma Ugó, Pete Gilabert, Sinfré Mir i eís
pitres habítalas deí Uoc. El biabe la constitueix parróquia, n'assenyala eU
Urnas i estableix quepagui cada aay el ceta sinodal a Sama Mana d'Urgeü
i oóeeizt eb atoa moruonents.

Originai petdot.
Cópia resumida del segle XIII, Arxiii Capitular d'Urgeil, LDEU, I,

fol. 181, doc. 566.
Ccbrii B/uuut: Les ocles de consogrodó d"esgiésia del bisbat

d’UrgeU (segles IX-XII), “Urgellá”, 1, La Scu d’Urgell 1978, pip 166.
Anno ab incamatiooc Xpisti M* C"V-, era M,C[X)L‘TV*-, venit

donmus Odo urgellensis episcopus, rogatu Bemardi Ugo et Pere
Gilabeit et Sinfre Mir et alionan bonarum homimun de vila Rus et
dedicavit iba rerlruam in bonore domini nostri Iesu Xpisti et beso
Vincentii marréis iba constructan et eonstituit ei dnuterium ex oauú
parte per dretritu -XXX‘- passum, términos quoque parrochie eedesie
prenótate ¡stos vohut atque stabilivit esae: ab oriente primus terminus

'

•..* '

L'any de I"Encarneció de Cria 1106, el 1144 de Pera, va venir el
senyor bisbe d’Urgell, Ot, a precs de Bcrnat Ugó, Pete Gilabert, Sinfré
Mir i altres prohoms de la vila de Ros i va dedicar una esgiésia en honor
de rastre senyor Jesucrist i de sant Vicenf, mártir, allá construida i hi
constitni tot al voltant un cemenriri de trenta passes, també va voler
aquests termes per a la parróquia de Pesglésia cimentada i va establir
que crea: a sol ixent, el terme primer acaba en el del castell de
Meranges; després per la part de migdüa amb el terme de la valí de Lillet;
a ponent, amb el terete de la vila de Gavarret; per la part de cerq amb el
pont de Varell. I aixf jo, Ot, bisbe de l'esmentada Scu, determino i
confirmo a la citada esgiésia totes les primicies i ofrenes que surten o cal
que surtin deis termes d'aquesta parróquia i tot el que avui dia té i tot el
que, tfara endavant, amb la generositat de Déu, pot adquirir, perqué
cap deis cristiana pugui treure res d'aquests béns, sense consentiment del

desinit in terminio castri. Meramcus, secundus ab africana parte in
terminio vallis de Lilied, terminus vero ab ocassu in terminio ville
Gabarred, et quartus a parte boree desinit in Varelio ponte. Igitur ego
Odo presenpte sedis episcopus constituo atque confirmo ecclesie'
prenótate omites primicias et oblationes que exeunt vel etire debent
infra términos predicte parrochie et cuneta que hodie habet vel antea
Deo largiente poterit adquirere, ita ut netno xpistianorum ex bis sine
consensu episcopi aliquid pos$it aufferre. Et divina fultus auctoritate
predpio ut infra spadum prephati dmiterii nullus audeat inquietare vel
saciaría infringere vel alRjúam ibi violentiam facete, sed cunda que
habet vel habere debet et in antea iuste adquisierit in pace possideat.
Constituit itaque prefatus episcopus ut prescripta eedesia omni armo
persofvat sinodales redditus Urgellensi sede sande Mane obtemperen '
iusshmi illius. Si quis ergo hanc dotem aliquo modo temere vohierit
evellete, nisi resipuerit et epúcopo vel derids eius satisfecerit,
anthematis vinculo subiaceat et cum luda traditore katbenis igneis
innodatus in inferno permaneat.

Actum est hoc -V- idus februarii, anno -XLVH1- regnante rege
Philippo.

bisbe. I. sostingnt per la divina autoritat, mano que dintre l'espai del
dtat cemenréi rnngií no gosi inquietar ni trencar la sagren ni fer cap
violénda, sinó que tot el que té o cal que tingui i d'ara endavant amb
justicia adquireixi, ho posseeixi en pau. Determiné també l’esmentat
bisbe que aquesta esgiésia cada any pagui les rendes sinodals a Santa
María de la Seu d’UrgeU i obeeixi el seu manament. Si algú volgués
trencar aquesta donadó d'alguna manera i temeráriament, si no s'ho
repensa i satisfá el bisbe o ais clergues, estigui sota el vinde deis
anatemes i amb Judes. el traidor, lligat amb cadenes de foc, romangui a
linfern.

Fet el dnc deis idus de febrer de l'any 48é. del regnat del reí Felip.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 21

N0H DEL TEMPLE; Sta, Cecilia de Figols,

LOCALIT2ACIó: Fígols Vell -Berguedá-, en el Km 56 de la car¬
retera de Berga a Guardiola, desviament a l'oest per carre¬
tera de muntanya, 4 K», fins al poblé,

CARACTER!STIQUES: Conserva pocs elements de la seva estruc¬
tura románica deis s, XI-XII, Modificada ais s, XVII-XVIII,
Els murs románics presenten un aparell senzili, fets amb
blocs de pedra forga irregulars,

NORO MA6NÉTIC; 80*

N0R0 GE06RÁFIC; 82*

AZIMUT; -98*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 6 abril o 7 setembre

OIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGONS L'ACTA; 1134

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Cecilia

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRADIó:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CQNSAGRAT; -63* 30'

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Es aanté coi» a centre d'un
poblé petit i disseminat, en la vessant S.E, de la Serra
d'Ensija, en el costat esquerre del riu Sangantaner, Parat-
ge desolat entre prats, roca calcária, pins, boix i alguna
alzina,

OBSERVACIONS;
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANTA CECILIA DE FÍGOLS

(any 1134)

Consagració de l’esgUsia de Santa Cecilia de Flgols peí biabe Pere
Berenguer de ¡a Seu d'Urgell, el qual coilocd a l'altar les relíquies de
sania Cecilia, sant Pelagi, sanl Marcial i oleres sants.

Pergamí original procedent d'una tipsanoteca de Paitar major
Parróquia de Flgols.

D Costa i Bofarull: Memorias .... II, ap. 18, págs. 743-744.
J. Villanueva: Viaje..., vol. XI, pág. 42.

Cebriá Baraut: Les ocles de consagració desgltsies del bisbat
d'Urgell (segles IX-XII), “Urgellia", 1, La Seu d'Urgell 1978, pág. 167.

(Crismó) Audi Israel, dominus Deus tuus Deus unus est. Non
acopies nomen domini Dei tui in vanum. Memento ut diem sabati
sanctifices. Honora patrem tuum et matrem ut sis longe super terram.
Non occides. Non mecaberis. Non furtum facies. Non loqueris contra
prosimum tuum falsum testimonium. Non concupices uxorem prosimi

(Crismó) Escolta, Israel, el senyor Déu teu, Déu és únic. No
prendrás el nom de Déu en va. Recorda't de santificar el dia del
dissabte. Honra el teu pare i la leva mare perqué siguis anciá sobre la
térra. No matarás. No ferirás. No fuñarás. No dirás contra el teu

proísme fals testimoni. No desitjarás la dona del teu proisme. No
desitjarás els béns aliens. Prindpi del sant evangeli segons Mateu: El
Ilibre de la generadó de Jesucrist, fill de David, fill d’Abraham. Segons
Marc: Principi de Pevangeli de Jesucrist, fill de David, fill d’Abraham.
Segons Marc: Principi de Pevangeli de Jesucrist, fill de Déu. Tal com
está escrit en el profeta Isaies: Heus aquí que envió l’ángel meu davant
la teva faq. perqué prepari el teu camf davant teu. Veu que clama en el
desen: Prepareu el camí del Senyor, rectifiqueu les seves senderes.

tui. Non concupices rem proximi tui. Initium sancti evangeüi secundum
Matheum: Líber generationis Icsu Xpristi filii David filii Abraham.
Secundum Marcum: Initium evangelii Iesu Xpristi filii David filii
Abraham. Secundum Marcum: Initium evangelii Iesu Xpristi filii
Dei.Sicut scriptum est in Isaia propheta. Ecce mitto angelum mcum ante
facicn tuam qui preparabit viam tuam ante te. Vox damantis in deseno
parate viam Domini. rectas faene semitas eius. Secundum Lucam: Fuit
in diebus Herodis regis ludee sácenlos quídam nomine Sacharías de vice
Había, et uxor illi de filiabus Hallaron et nomen eius Elisabet.
Secundum loannem: In principio erat verbum et verbum erat apud
Deum et Deus erat verbum; hoc erat in principio apud Deum.

(Creu) Prese ns eedesia cum presentí paríter altari dedicata est a
domino Petra urgellensi episcopo, in bonore sánete Cedlie, atino
Dominice incarnatione M C XXXIIII-, suntque ibi recondite reliquie
sanctorum martirum Cedlie virginis Xpristi, sancti Pelagii, san etique
Mardalis aliorum sanctorum (Crismó).

Segons Lluc: En els dies del rei de Judea, Herodes, hi va haver un
sacerdot, de nom Zacaríes, de la tribu d’Abics i la seva dona era una de
les filies d'Aaron i el seu nom era Elisabet. Segons Joan: Al prindpi era
el Verb. I el Verb s’adreqava vers Déu i el Verb era Déu. El Verb
s'adreqava al prindpi vers Déu.

(Creu) La present església amb aquest altar va ser dedicada peí
senyor bisbe d’Urgell, Pere, en honor de Santa Cedlia, l’any de
1’Encarnadó del Senyor 1134 i hi són col locades les relíquies deis sants
mártirs Cecilia, verge del Crist, de sant Pelai i de sant Marcel i d'altres
sants. (Crismó)

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 22

NOM DEL TEMPLE: St, Andreu de Greixer,

LOCALITZACIó; Greixer -Berguedá-, a 5 Km al nord de Bagá per
la carretera de Coll de Pal,

CARACTERfSTIQUES: Església petita d'una ñau i absis, amb
porta al N, i volta lleugerament apuntada substituida des-
prés per una de volta de cañó, Seguranent construida entre
els s, XI-XII

NORD MAGNÉTIC; 100*

NORD GEQGRAFIC; 102*

AZIMUT; -78*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 26 febrer o 18 octubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 13 desembre 871

SANT CONSAGRAT SEGONS L’ACTA; St, Andreu

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -58* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60* 30'

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada a la vessant S, del
Moixeró, d'alt d'un turó rocós, al costat esquerr^ del tor- /
rent de Font Bona, envoltada de pollancres, avets i pins,

OBSERVACIONS; No se sap res de l'orientació de la primitiva
església del segle IX,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT ANDREU DE GRÉIXER

(13 de dcscmbre de 871)

Original perdut.
Cópia de Ramón d'OIzmelles, andver de Ripoll (s. XVIII), Andu

Episcopal de Vic, col. 2061, plec IV.
Cebhá Baraut, La acta de consagradé <faglésia del bisbat

d'Urgell (segla IX-XU), “Urgellia” 1, 1978, pág. 59.

In Dei omnipotente nomine et salvatoró nostri Iesu Xpisti. No»
bomines comanentes in villa que vocabulum est Garexer, id est Deginus
presbiter et Manco, Frondesinda, Benedictus, Folcerandus, Daguiran-
dus, Altimannus, Recaredus, Gucumirí, Suniemiri, Ascanicu, Sabegon-
da, deo dicata, Bellone, Guillado, Scrbodei, Molestu, Aritolfu edifica-
vimus ecclesia una sacum (ríe) pontífice nostro domno Gisado episcopi
et pigissimi Karoli regis, anni incamacionis domini nostri obtingenti
setuaginta dúo. E[r]go hoc ipsa ecclesia bocabulum est beati Andre(e)
apostoli et perduximus eam ad cultura gracia et tradimus in manus
pontifid nostri quod superius nominavimus ad consegrandum. Et pro
confirmanda dotaem vel donadonis et remediis animis nostris, ego
Daginus presbiter propter remedii anime mee dono ibi celia et curtes
cum suis exios et regressios et orto uno, qui infrontat in orto Manconi et
de alia parte in orto Folcerandi et de tercia in térra Dag(...j Girardi Et
ego Manco cum fratribus meis quod superius nominati sunt propter
remediis animis nostris damus campo I- qui est prope ipso billare, et

En el nom del Déu omnipotent i del nostre salvador Jesucrist.
Nosaltres, els bornes que vivim a la vila que se'n diu Gréixer, aixó és,
Deginus, preveré, Mancó, Frondesinda, Benet, Folcerand, Daguirand,
Altiman, Recared, Gucumir, Suniemir, Ascani, Sabegónda, deodonada
Belló, Guiliad, Servodei, Molest, Aritolf, várem edificar l'església junt
amb el nostre bisbe i senyor, Guisad, i el piadostssim reí Caries, l'any
872 de l’encarnadó de nostre Senyor. I aixl aquesta església és
anomenada de Sant Andreu, apóstol, i la várem portar al cuite, per la
gráda, i lliurarem en mans del nostre bisbe els qui més amunt
anomenárem, per tal que la consagrés. I per confirmar el dot i la donadó
per a remei de les nostres ánimes, jo, Daginus, prevere, per a remei de
la meva ánima, ti dono Termita i les dedes, amb les seves entrades i
sortides, i un hort que limita amb l'hort de Mancó, i per l’altra pan amb
l’hort de Folcerand i per la tercera amb la térra de Dag(...) Girard. I jo,
Mancó, amb els meus germans, que més amunt han estat anomenats,
per a remei de les nostres ánimes, donem un camp que és prop del vilar i
limita per una part amb la térra de Mancó i per les altres amb la de Belló
i els seos hereus. I nosaltres, Gucumir i Belló, amb els nostres germans,
donem prop d'aquest camp una quartera. Si algú —cosa que creiem que

infrontat dejprima parte] in térra Manconi et de aliis partibus in térra de
Bello et de suis eredes. Et nos Gucumirus et Bellus cum fratribus nostris
donamus prope ipso campo quartata una. Si qnis sane, quod fien <
minime creditus esse benturum, quod [...] abqnis de filiis aud de
eredibus nostris [...] quislibet boruo jsuJpoHta persona, qui contra hanc
carta dotis vel donationis [...]'venerimns feramus eo [...} aun lobra -I-
componere faciat et [...] ista carta dotis vel donadoras firma per
[maneat].

Facta carta dotis vel donationis idftms decembris, anuo -XXXII-
regnante Karolo rege.

Daginus presbiter. Sig+num Manconi. Sig+num Frodesmde.
Sig+num Benedictus. Sig+num Folcerandus. Sig-l-num Dagiran.
Sig+num Alternan. Sig+num Recared. Sig+num Gucumiri. Sig+num
Suniemiri. Sig+num Ascanig. Sig+num Sabegonda. Sig+num BeUoni.
Sig+num Guliandi. Sig+ num Serbodei. Sig+num Molesti. Sig+num
Aristolfi. <Sig+num Belloni>* qui hanc cartam dotis vel donadoras
fecimus et testibus tradimus ad roborandum. Ato clericus. Sig+num
[...]. Sig+num Ricosindi.

Dutila presbiter, qui hanc cartam dotis vel donationis rogitus scripsñ
et SSS. sub die et anno quod supra.

a) Signatura repetida seguraaeat per error dd copista.

no succeirá— o algún de nosaltres o deis nostres filis i hereus (...) o
algún home o alguna persona, vinguéssim contra aquesta carta de dot o
de donadó (...) el castiguem a pagar (...) una Uiura d’or i (...) aquesta
carta de dot i de donadó romangui ferina.

Fet aquest document de dot i de donadó els idus de desembre de
l'any trenta-dosé del regnat del rei Caries.

Daginus, prevere. Signatura de Mancó. Signatura de Frondesmd.
Signatura de Benet. Signatura de Folcerand. Signatura de Dagiran.
Signatura d’Altemá. Signatura de Recared. Signatura de Gucumir.
Signatura de Suniemir. Signatura d’Ascanig. Signatura de Sabegóncia.
Signatura de Belló. Signatura de Guliand. Signatura de Servodei.
Signatura de Molest. Signatura d’AristoH (Signatura de Belló) que
aquest document del dot i donadó fem i Uiurem ais testimonis per a
corroborar lo. Ató, dergue. Signatura (...). Signatura de RRosind.

Dutila, prevere, que aquest document de dot i donadó, pregat, he
escrit i subscrit, el día i l’any esmentats més amunt.

(Tradutt per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 23

NQM DEL TEMPLE; St, Lloren; prop de Bagá,

LOCALITZACIó; Guardiola de Berga -Berguedá-, és a 5 nin, a
l'oest de Guardiola,

CARACTERíSTIQUES; Església de tres naus, bastida sobre una
cripta de les mateixes dimensions i forma que aquesta s, XI,
L'església superior del s, XII va ser modificada en el XVI
(porta 0,), En el s, XVIII s'obrí un nou portal a E,, tras-
lladant 1'altar a ponent, En el 1985 es construeix el campa-
nar i es reconstrueix la ñau N,

NORD MAGNÉTIC; 86*

NORD GEQGRAFIC; 88*

AZIMUT: -92*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 24 mar; o 19 setembre

DIA DE LA C0NSA6RACIÓ SEGONS L'ACTA; 21 novembre 983

SANT CONSAQRAT SESONS L1 ACTA; St, Lloren;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CQNSAGRACIó; -64‘ azt,

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -113*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; A la vorera dreta del Llobre-
gat, en el comen;ament de la vessant est de la Serra de Gis-
clareny, s'al;a el temple en terreny de suau pendent, entre
prats i hoscos de pi a l'oest, en paratge visual d'altes
muntanyes,

0BSERVACI0NS; No se sap res del primitiu temple, en 1'ac¬
tual itat en excavació i restauració (primera campanya en
el 1984),
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L'ESGLÉSIA.
DEL MONESTIR DE SANT LLORENQ PROP BAGA

(21 de novembre de 983)

En nom de la santa i indivisible Trinitat, a l'any 983 de FEncarnació
de Jesucrist. va venir lexmu baró. Sal la, bisbe de la Santa Seu d'Urgell,
a prec i petició del senyor O liba, fnclit comte i marqués, junt amb la seva
muller Ermengarda, i els scus 6Us, el senyor Bernat, Guifré, Oliba,
l’abat Sunifred amb els seus germans. entregáis a Déu, per a dedicar i
consagrar l’església del cenobi de Sant Lloren;, mártir de Crist, que és
situat en el comtat de Berga, en la valí anomenada Bucranensa, amb una
gran quantitat de nobles, bornes i dones, vinguts de molt lluny. I en
aquell sant i solemne día de la dedicació i de la consagradó, concediren i
donaren alous, que són en la matcixa valí i en el comtat de Berga, prop
del Hit del ríu Bastareny.

En primer lloc, en el comtat del Berguedá l'església de Sant Miquel,
Santa María i Sant Pere i l'església de Sant Pelai. Sant Esteve i Sant Joan
amb llurs alous, amb els seus delmes, primícies i ofrenes deis fideis, i
llurs viles; és a dir, l’Obac i les Llenes, amb els seus limita i termes. I en
La Clusa dos masos amb les seves terrea. 1 a les Espases, quatre masos. I
en muntanya de Valkebre, l'església de Sant Climent, amb les seves
primícies, ofrenes, delmes, cases, terrea, vinyes amb llurs termes. 1 a
Vilamajor quatre masos amb tenes i vinyes. I en la vila que en (buen
Fulcunaria, l’església de Sant Mateu i la vila amb els seus termal Umita.
I a Pedret dos masos amb tenes i vinyes. I a Vilada tres masos amb
tenes i vinyes. I a Miralles, l'església de Sant Genis amb quatre masos,
tenes, vinyes i hoscos, I Vilosiu, l’església de Santa María, amb els seus
delmes, primícies, ofrenes, tres masos, tenes i vinyes. 1 a Aviá, l’església
de Santa María i cinc masos, tenes i vinyes amb els seus delmes i
pnmícies. I a Ciará un mas amb les tenes i vinyes. 1 a Erenna tres
masos, tenes i vinyes. I a Merola. tres masos amb les tenes i vinyes. I a
Viver, dos masos amb les terrea i vinyes. I a Fonollet cases, tenes i
vinyes. I a la vila que en diuen Les Llenes, cases, tenes i vinyes. I a
Montdar, l’església de la Santa Crea, amb eb masos, tenes i vinyes i el
seu cementíri, les seves sortides i entrades. I a Gatá. cinc masos, tenes i
vinyes. 1 a Les Esglésjes Clavada, l’església de Santa Maris, de Sant
Lloren;, de Sant Pere i de Sant Joan, amb la seva primicia, defana i
talla, tot sencer. I a TombeQa, tena i vipya. I a Salavi, l'església de
Santa Susanna, amb els seus delmes kprimiciea, amb casa, tena,
vinyes i molías. I en el comtat de Manróa. casa, tena i vinyes. I a Sant
Mateu, casa, tena i vinyes. I a Aguilar, l’església de Sant Joan, amb
els seus delma i primicia, casa, tena i vinyes. I a Castellar, tena i
vinya. I en el cómtñt de Barcelona, térra i vinya. També l’esmentat
comte junt amb la seva esposa i ds seus filk ja citats va donar a l'església
de Sant Sebasriá, per a que romangués perpétuament en aquest Qoc,
amb tota la seva pcrtinenca, és dir, amb la església, casa, vil-tes,
vilars, ermita, prats, pastura, bascos, garrígua. aigüa, viaducía i
aqüeducta per ais motins, amb la font de la aigüa, tant per que Coa
buscada com que fbs trabada, li bo concediren amb dret perpetu. I
concediren l'església de Santa María de Lladurs amb els sea albas,
trobats i per adquirir, amb els seus delma, primicia i ofrena, amb llurs
sortida i entrades. I en el comtat de Cerdanya, en l’apéndiz de Bagá,
casa, tena i vinya amb Dura Hmits. I a Gréixer, casa, tena i vinya
amb llurs terina. I a La Faia, casa, tena i vinya amb llurs limita. I a
donessin el privilegi al dtat Uoc per amor de Déu i de Sant Lloren;,
mártir gloriós, per tal que romangués lliure en tot temps; i va accedir ais
seus precs. I, quan fou feta solemnement la dedicació, el dtat comte
amb la meva muller i els seus filis, va determinar que el ja dtat monestir
en tot temps romangués lliure; de tal manera que jo, CNiba, amb la meva
esposa i filis ja anomenats, ni cap de la nostra posteritat ni de cap altra,
no tinguem llicéncia ni la tinguin per a posar sota cap jurisdiedó el
monatir, ni petita ni gran, ni per a bé ni per a mal. Sinó que en tot
temps fins a la fi del món, dua vegada l'any l’abat que regeixi aquesta
santíssima aglésia o un deis seus obedients roonjos, pagui els sinoda al
senyor Déu, i a Santa María de la Seu d’Urgell i per aixó en rebi el
crisma i siguí obedient al bisbe que maní i no hi hagi cap dubte. I
determiná l'esmentat bisbe i el ja dit comte amb la seva esposa i els filis
ja anomenats i l’abat Sunifred amb els altra príon deis orda, que en
aqueste susdits lloa, siguí on siguí que posseeixin ara i en el futur,
adquireúdn ara o en el futur, bo tinguin sense cap contradicdó, i bo
posseeixin. Aixl dona, per un decret comú, el dtat bisbe i els abatí,
el dtat comte i tots els príñapáis que ataven presentí a aqurata
constitudó, per amor de Crist i del sant mártir, Lloren;, ho confirmaren
i corroboraren. Per a inculcar-bo més plenament per a reprimir l’audáda
de qualsevol, l'anomenat bisbe, que va venir a la dita església per a
dedicar-la, a aqueU deis monjos que atava absent i era contrarí a
aquesta possesskxis, el va lligar amb el vinde deis anatema i els
expulsé deis Uíndats de la santa aglésia de Déu, excomunicats. En la
expressada possesdons, ja posseides o que s han de posseír, va firmar
un decret que si algún home perveis o qualsevol altra persona intentés
venir contra aquesta constitudó. o volgués resistir-s'hi, fent mal a l'abat
o ais monjos o a llurs béns i fent injuria a Déu o menyspreant-lo intentés
dínquietar els béns lliurats o que sentregaran en el futur al dtat
monestir. tota la maiedtcdons i comminadons que a traben en l'antic
i el nou tatament, caiguin contra d’ell. Si algú volgués raistir-se a la
recepdó d’aquest decret, Déu omnipotent el castigui en el món present i
en el futur i l'associi amb Juda, el traidor del Senyor, i amb Datan i
Abiron, que varen descendir vius a l’infern, així també qualsevol que
fos. a no ser que no ho sapigués, i no vingués a davant de l’abat i deis
monjos per a donarlos digna satisfaedó. condemnat. incorri en l’eterna

Toló, l’església de Sant Tomás, casa, térra i vinya I a la matcixa vila
de Toló, un mas amb la térra i vinya i llurs termes. I a la vila que en
diuen de Santa María, dos masos amb térra, vinya i Uun límite. I a la
vila de Beders dos masos amb la tena, vinya i llurs terma I a Befis,
casa, térra i vinya. I a Prats, un mas amb la tena i vinya. I a
PenidoI. casa, tena i molins. I a Venzilles, casa, tena i vinya. I a la
vila Eral, casa i tena. I a la val] d’Albi, casa, térra, vinya i Unís
terma I a Estoll, dua peca de térra. I a Guils una casa amb l’hort i la
tena i llurs terma. I a La Tor, una casa amb tona I a Vilallobent,
casa amb tena. I a la vila que en diuen Adaz, casa, tena i vinya. I a
Avida, casa, tena i molins. I a B&rídá, l’església de Sant Vicen;, mu,
tena, vinya i un molí. I a IrU, casa, tena, vinya. K a ViUac, una can
amb l’hort, tena, vinyes. I a Ccrconeda, térra i vinya amb Huís
terma. I a Gréixer, cases i tena. I al Pí, un mas. I a la valí dd Conflent,
a la vila de Sagdanyá, casa i vinya amb llurs Hmits. I a Arríá, tía peca
de vinya. I a Saorla, casa amb tena i vinya. I a Tetrí, una casa, tena
i vinya. I a Pulig, una casa amb tena i vinya. I a la Valí Aspra, a la vila
que en diuen Cistella, casa amb tena, vinya i molins amb Unís termes.
I en el comtat de Besald, en el Uoc que en diuen Morada, casa amb
parí, tetra, vinya i un molinar. I a Botracá, l’església de Sant Andrea i
de Sant Juliá, amb els sea delma i primicia i amb la seva ofrene*.
BestracaneU, amb els delma i primicia, tot sencer. Adá, amb ds sea
delma i primicia, tot sencer. I Venta, amb eb sea delmes i primícies,
tot sencer. I a la valí de RipoU, a la Tena, un mas amb tena. I *
Vilaha, l’aglésia de Sant Miquel, amb da masa, tena i vinya. I a
l'Alzina, un mas amb tenes. I al Puig, un mas amb les tena i vinya. I a
Lilla, tía masa, molía, tena i vinya. I a Lilla de dalt, un mas «mt»
tenes, i a Ardarís, da masa. lab vib de Ras, l’església de
Vían;, que está ab Erob. lab matcixa vib, da masa amb les tenes. I
a Riutort, un mas, amb tenes, vinya i moría. lab vib de Genbnyob.
den masa, amb térra, masa, vinya i llurs terma. lab vib que en
diuen Llenes, amb eb sea delma i tasques. I el (fia de b dedicació a
Fermentada església d dtat comte va donar-h d mas de Mocó amb
tena i vinya, amb tota la seva perrínenca i eb sea moláis. I
Ermengarda. I’esmentada comtersa, va donar a Bar, un mu amb os
horts, tena i vinyes, I Bernat, vescórate, en b van dd Conflent, s
Sagdanyá, ana vinya. I ana attre Bernat, vacante, a Vin^t un camp i m
hort. I Leopard, en b vaU Bucranensc, un mas, amb horts, bortab.
tena i vinya. I Guifré, en el comtat de Rossetló, a Ltupiá, una vinya. I
BonfiU, arxi levita, a qni anomenen Miró, a La Faia, on hortal i ana
vinya que li varen venir pds sea para. I Ermemk amb b seva muller,
un molí i una pe^ de tena a Pallerots. Franeenrír, al Ma de Pan, un
mas. I Odegner amb b seva muller; a Saorla. una pe^ de tena. T
Banfina a Salavi, un molí, térra i vinya. I Teuderic a la F.sgléás
Clavada, un ma amb tena i vinyes.

L’esmentat bisbe doná a b atada església aquest privilegi: que tínguí
tot ITumor i el tingui sense submissió a cap home ni a cap dona. I el dtat
Sal-la, per b grácia de Déu, bisbe, i Sunifred, abai, «nh b resta deb
principsb deb oída, demsnaren ai dtat comte Oliba i a b seva esposa,
Ermengarda, i a llura filb; aixó és, a Bernat, a GtriHem i a Ofiba, que
maledicdó. En canvi, el que fos obedient a aquesta constitudó i bcnévol
envers l’abat i els monja i els dones ajuda, Déu omnipotent, que
retribueix tots els béns, els doni la gráda i benediedó generosísima ara i
en el futur i siguí partfeep en tots els benefids, oradons i ofrena que són
donada a Déu pels monja i per tots eb fideis. Per tal que el comú
decret i la constitudó romangui ferina, estable i inarrencable, amb b
própia má el bisbe firmá més avail i també els abats i principáis, que hi
ataven preseras, i deb quals eb noms hi són escrits un darrere l'altre.

Fet aquest document de dot l'onze de la calenda de desembre, l’any
28é. del reí Lotari, fill de IJuís^

Sal la, bisbe de la santa Seu d’Urgell, que aquesta donadó be
corroborat i demanat que firmessin, he decretat i decreto tal com més
amunt atá escrit, que al nostre sinodal plet dua vegada l’any l'abat,
que presideixi, pagui, o un deb seus obediente monja i ho subscric el
día i l'any esmentats (rusc). Oliba, per la gráda de Déu, comte.
Ermengarda, comtesíssima (sic). Signatura de Bernat, Gil del (fit Oliba.
Signatura de Guifré, també fill. Signatura d’Oliba, fiU del dtat comte,
Oliba. Signatura de Bernat, vescomte de Cerdanya. Signatura de
Bernat, vescomte de Confiera. Guadal!, anulevita, ho subscric. Miró,
andlevita, ho subscric. Signatura de Guifré del Berguedá. Signatura
d'Odeguer. Signatura d’Ermemir. Signatura de Leopard. Signatura de
Bonfill, vicari. Signatura d'Ató, vicarí. Signatura d'un altre Leopard,
vicarí. Signatura de Falcu;, vicari. Sunifred, abat, ho subscric. Rotan,
abat, ho subscric. Signatura d'Adalbcrt, levita i monjo. Signatura de
Duran, preveré i monjo. Signatura d’Ermemir, preveré i monjo.
Signatura de Fort, preveré i monjo. Signatura de Duran, subdiaca i
monjo. Signatura de Miró, levita i monjo. Signatura de Baró, subdiaca i
monjo. Signatura de Borrell, preveré i monjo. Signatura de Duran,
dergue i monjo. Signatura de Miró, dergue i monjo. Signatura de
Guifré, dergue i monjo. Signatura de Goltred, preveré i monjo.
Signatura de Galindó, preveré i monjo. Signatura de Bisad, preveré i
monjo. Signatura de Duran, levita i monjo.

Aribert, abat, que aquat document de dotació i de dedicació be
escrit i subscrit el dia i l’any expressats més amunt.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 24

NOH OEL TEMPLE; St, Climent de Vallcebre,

LQCALITZACIó: St, Clinent de la Torre de Foix, Guardiola
de Berga -Berguedá-, en el Km, 3,6 de la carretera de
Guardiola a Saldes, prendre desviament a! S, per pista fo¬
restal, 3 Km,

CARACTERfSTIQUES; D'una ñau, porta a 1‘oest (la primitiva
era situada al S,), canpanar de cadireta i absis semicircu¬
lar,

NORO MAGNÉTIC; 90*

N0R0 GEOGRAFIC; 92*

AZIMUT: -882

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 16 mar? o 28 secembre

DIA OE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA: 13 octubre 1040?

SANT CONSAGRAT SEGONS L*ACTA: St, Climent

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAÚRACIÓ: -80‘ 30'

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -63* azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN: A la vessant NE, de la Serra
d'Ensi ja, a la dreta del torrent de la Torre, entre prats de
pasturatge i hoscos de roure i pi; al SO, cingles rocosos de
la Serra de la Llacuna de pedra blanca,

QBSERVACIONS; En estat ruinós,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT CLIMENT DE VALLCEBRE

(13 d’octubre de 1040?)

Consagració de l'església de Sant Climent de VaUcebre peí bisbe Enbau
de la Seu d’Urgell i Guifré arque besbe de Narbona, a precs de l'abat Pont;
del monestir de Sani Llorenf prop Bagá i deis seus monjas i amb el
benepládt deis corroes Ramón i Elisabet de Cerdanya.

Original perdut.
Cópia del segle XIX, Arxiu de Sant Lloren^ prop Bagá, Ms. CCX,

pág. 3.
J. Serrai Vilahó: La baronía de Pinós i Malaplana, vol III, págs.

286-287.
Cebriá Baraitt La acta de consagració d’església del bisbal

d’UrgeU (segla 1X-XII), “UrgeUia", 1, 1978, pág. 125.

Anno incaroationis lesu Chrisli domini nostri [milésimo quadragesi-
mo secundo, tertio idus octobris, feria secunda, consecrata est ecclesia
sancti Clementis martins ín monte Valcebre, quem domnus Guifredus
precellentissimus comes et fortissimus marchio atque gloriosus Oliba et
egregius pontifex eiusdem prindpis fecerunt et in potestate sancti
Laurencii cum decem octo mansos tradiderunt. Fuerunt ibi invente
reliquie sánete Dei genitricis Mane et de vestimentis sancti Oementis et
de sancti Vincentii et de sancti Martialis martins, simul consecratasjn
uno altare a dompno Eribaldo Urgellensi episcopo et per manus
sacratissimi Gifredi, proprii metropolitani in dignitate pontificale,
liquore dedicatum olei delibuto adque circumquaque diffuso, consecra¬
re, beDedicere et sancúficare fecerunt. Venerunt enim ibi a petrtione
dompni Pontii abbatis ceterorumque fratrum sancti Laurentii comma-
nentium, una cum consensu et petitione dompni Raimundi comitis et

L’any de l'Encarnadó del senyor nostre, Jesucrist, 1042, el tercer dia
deis idus d’octubre, segona filia, va ser consagrada l’església de Sant
Climent, mártir, a la muntanya de VaUcebre, que el senyor Guifré.
excellentíssim comte i virtuosíssim marqués, i el gloriós Oliba i l'egregi
bisbe d’aquest princep, havien fet i l’entregaren en poder de Sant
Lloren; amb divuit masos. Varen ser descobertes allá relfquies de la
santa mare de Déu, María, i deis vestits de sant Climent i de sant Vicen;
i de sant Marcial, mártir, igualment consagrades en un altar peí senyor
bisbe d’Urgell, Eribau, i per les mans del sacratíssim Guifré bisbe
metropolitá, per dignitat pontifical i Faltar va ser ungit i dedicat amb oli
que va ser espargit i així el consagraren, beneiren i santificaren. Hi varen
venir a petirió del senyor abat. Pon;, i deis altres germans de Sant
Lloren; i que hi viuen, amb el consentiment i pedeió del senyor comte,
Ramón, i d’Elisabet, comtessa, i els seus filis, Bemat, comte, i
Berenguer, el seu germá, junt amb els vescomtes i molts altres homes
principáis i abats, barrejats amb els dergues i cavallers; el poblé
d’ambdós sexes hi va ser innombrable. Així dones, per aquesta donadó,
els noms de les relfquies deis sants pels esmentats bisbes en aquest altar
varen ser segellats peí propi anell episcopal. Volem que aquest lloc siguí
termenat i Uíure per tal que ni el rei ni el princep ni el bisbe ni cap
persona exerceixi el seu domini en cap ocasió ni sobre el lloc ni sobre els
seus termes, tal com ha estat ordenat ja peí gloriós bisbe Oliba, és a dir:

Elizabet comitisse, filiisque suis Bernardo comité et Berengario fratre
eius, simul cum vicecomitibus ceterisque pluribus prindpibus et abbati-
bus, dericorum atque milítorum viris admixtis, populorum vero
utriusque sexus fuit ibi innúmera. Huic ergo doti nomina sanctorum
reliqutarum que a prefatis presulis in predicto altare a propio annulo
decus pontifidalis sunt sigillata. Volumus locus ipse sit terminatum et
liber et absolutus, ut ñeque rex ñeque princeps, ñeque episcopus ñeque
ulla umquam quelibet persona dominatu exerceat sub atiqua ocasione,
vel in loco vel in rebus infra ipsos términos quod iam dictum gloriosum
Oliba episcopum per ordfnatum, id est: a pane orientis in ilumine
Lubrícalo et transit usque in vía Bergitanne. a drtio a ilumine Esna,
contra ocddentem in rivo Rialp usque in Grado Marva. Et sic continetur
in precepto regali vel in privilegiis Sergius apostolice romane ecclesie
concessrs, acquisitis vel adquirendis, in abbatis sancti Laurentii et
successonbus suis permaneat dominatione et omne ius pontificale vel
regale. Statuimus autem, ut si quis temerarius sacrilegus de rebus et
munificentiis fiscalibus et censualibus manserit, et istis ecclesie eo modo
consecrata sumserit vel minuerit anathematis vinculo per potestatem
nobis a Deo collatam sit obligatus et a liminibus sánete Dei eedesie fíat
extraneus, nisi ad satisfactionem venerit.

Guifredus sánete prime sedis Narbonensis ecclesie episcopus +.
Eriballus episcopus +. Guilelmus archilevita +. Bemardus gratia Dei
episcopus +. Amulfus gratia Dei episcopus +. Wadallus archilevita +.
Miro archilevita + . Raímundus comes + Elisabet comitissa +.

Bemardus comes +. Berengarius frater eius +.
Ioannes presbiter vel monachus, qui hunc titulum dotis et dedicatio-

nis scripsi + die et anno quod supra.

per la pan de sol ixent, amb el riu Llobregat i va cap al camí del
Berguedá; a cer; fins al riu Esna, a ponen! amb el riu Rialp fins al Grau
Marvá. 1 així es troba en el precepte reial i en els privilegis concedits per
Sergi de l’església apostólica romana, privilegis adquints o que
s’adquiriran en el futur, i romangui sota la dominadó de l’abat de Sant
Lloren; i els seus successors i sota el dret pontifical i reial. Determinem
que, si algún temerari sacrileg de les coses i ofrenes fiscales i censáis del
monestir i d’aquesta església consagrada d'aquesta manera, en volgués
prendre alguna cosa o disminuir-ne, sigui Uigat amb el vinde deis
anatemes per la potestat que ens ha donat el mateix Déu i sigui
considerat estrany ais lhndars de la santa església de Déu, a no ser que
en donés satisfaedó.

Guifré, bisbe de l’església primada de la seu de Narbona. Enbau,
bisbe. Guillem. arxilevita. Bemat, per la grácia de Déu, bisbe. Amulf,
per la aráda de Déu, bisbe. Guadall, arxilevita. Miró, arxilevita.
Ramón, comte Elisabet, comtessa. Bemat, comte. Berenguer, el seu
germá.

Joan, prevere i monjo, que aquesta escriptura de dotadó i dedicadó
ha escrit. el dia i any esmentats més amunt.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'QRIENTACIó

N2 FITXA: 25

NQM DEL TEMPLE; St, Jaume de Frontanyá (vell)

LQCALITZACI6; St, Jaume de Frontanyá -Berguedá-, Camí
difícil i perdedor, A 8K1», de Borredá a St, Jaume desviar-se
a má esquerra al Santuari d'Oms, Cruilla de tres carreteres,
seguir la de má dreta en di recei6 a la casa de Frontanyá i
abans d'arribar-hi girar al S, (en cotxe tot terreny per
pista), Pujar Taita carena sobre la gran roca, i a peu
seguir el rastre costa amunt,

CARACTERfSTIQUES; De Tantic temple, en resta tan sois el
mur del costat de llevant,

NORD MAGNÉTIC;

NORO GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT 0RIENTACI6;

DIA OE LA CONSAGRACIÓ SEGONS L'ACTA; 20 juny 905

SANT CQNSA6RAT SEGQNS L'ACTA; St, Jaume

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ;

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Paisatge agrest i encinglerat
amb hoscos de pi, roure i alzina, A la vessant dreta del riu
Merles,

0BSERVACI0NS; Sense una excavació arqueológica és impossible
establir l'orientació,

360
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT JAUME DE FRONTANYÁ

(20 de juny de 905)

Original. Pergamí de 199 x 4S6 en, ACU, con*, d'esglésies,
núms. 11.

Cópia del segle XIII publicada per J. Pasoual: Sacrae antiquitoás
Cataloniae monumento (Biblioteca de Catalunya, ms. 729), VUI, pág.
796.

Cebriá Baraltt. La acta de consagradá d'esglisia del bisbat
d'Urgetl (segla IX-XU), “Urgellia” 1, 1978. -

D. Costa Bofarull, Memorias, II, ap. 4, ps. 686-87

[Crismó] Reverencia divini cultas multiplex in multis impletar.
Predpuc narnque tune vera et salubris existlt religlose cum quisquis ad
amorem Dei conpungitur, hocmentum boni operis in se exercere
conatar et cum alicuius animus a Sancto Spirita tangitur ut semper ad
mellora profidat omnino ortatar. Hoc namque ego Nantygisus Ucet
indignus episcopus aliquantulum prospidens, pro amore divine remune-
rationis et pro timore etemi suptiái, in corde meo disposui ut in loco
quodam vokabulo Frontignano qui actenus absque ecciesiam extiterat,
ibi in mea proprietate orationis domum edificare deberem sicut Domino
iargicntcm in onorem beati Iacobi apostoli paregi, ut et istius ville
populus et aüarum qui arca sunt qui nondum consecratas habent
ecclesias ad hac orationis domum ad divinum occurrant offidum et
suonun peccatorum facinus confiteantar ut remissionem perdpiant et
baptismatis gratiam accipiant et decimas et primicias reddere studiosissi-
me procuirent et cnsnam latís religionem ita custodiant ut ante Deum
absque macula inlesi pervenire valeant. Enim vero, ut ea que predicta
sunt in Xpisto fundamentum habeant et in hanc domum divinum
offidum plenius implere possit, concedimus prelíbate ecclesie sancti
Iacobi apostoli parroechiam de una parte usque in terminio de sancto
Vincenti que sita est in kastro Adalasindi et deinde usque in terminio de
sancta María que sita est in valle Lilieto, et de alia paite per locum ubi
dicunt Capud U rsi et deinde pervadit usque in summa serra de Monte
Nigro et deinde vadit per summa serta usque ad Fossa de Aliero et per
alia parte pervenit usque ad ipso puiolo de Ansemiro et venit usque ad
ipsa riba ad Ilumine Azeste et vadit per ipsa ilumine de Azeste et ipsa
Buadella usque ad sancta María de illa Corre. Et de aliis vero partibus
venit per ipsa villa que dicunt Cereisa et sic pervenit per terminio de
sancta María que dicunt in Borresitano. Nos itaque homines de iam dicta
villa Frontignano, per amorem Dei et remédium animarum nostrarum
vel proles nostras, dotamus iam dicta ecciesiam et donamus ei térras
propríetatis nostre, idest ego Kintila et Dacco et Engoricus et Livanus
cum uxoríbus nostrís donamus modiata -I- in ipsas planas, qui nobis

La reveréocia del cuite divf es compleix de moltes mañerea.
Príncipalment hi ha la vera i saludable religiositat quan algú s’entristeix
per amor de Déu, intenta augmentar i exerdtar-se en bones obres i quan
el seu esperít és tocat per l’Esperit sant per tal que sempre bo fací millor
tot i exhorti a fer-li-ho. Aixi dones, jo, Nantigfs, encara que indigne,
bisbe, veient tan tes coses, per amor a la divina remuneradó i peí temor
de l’etern suplía, be disposat en el meu cor que en un cert lloc anomenat
Frontanyá, que estava sense església, allá en la meva propietat, havia
d’edificar un lloc d’oradó, i així jo, generós amb el Senyor, en honor de
sant Jaume, apóstol, bo vaig fer, per tal que el poblé d’aquesta vila i de
les altres que són a la vora i que encara no tenen consagrades les
esglésies, vinguin a aquest lloc d’oradó a l'ofici divf i confessin els crims
deis seus pecats a fi que rebin llur remissió i la grácia del baptisme i
procurin donar delmes i prímfdes puntualment i guardin la religió de la
crístiandat per tal que davant Déu puguin arribar ¡I lesos i sense pecats. I
així, perqué tot el que ha estat dit tingui el seu fonament en Críst i pugui
realitzar el divi ofici aquesta església, concedim a l’esmentada església
de Sant Jaume, apóstol, la panóquia d’una parí fins al terme de Sant
Vicenf que está situat en el castell d’Adalasind i després fins al terme de
Santa María, que está situada en la valí de Lillet, i, per altra parí, peí
lloc que en diuen el Cap d’ós i després va fins el dm de la serra del
Montnegre i peí dm de la serra fins el fossar d’Alier i, per altra parí, va
fins el pujolet d’Ansemir i ve fins a la mateixa riba del ríu Assest i va peí
riu Assest i la sitja fins a Santa María de la Quar. Pels altres cantona ve
per la vila que en diuen la Cirera i així arriba al terme de Santa María
que en diuen de Boríedá. I així, nosaltres, els bornes de l'esmentada vila
de Frontanyá, per amor de Déu i remei de les nostres ánimes i les deis
nostres filis, dotem aquesta església i li donem ierres de la riostra
propietat, aixó és, jo, Quintila, Dacó, Engoríc i Livá amb les nostres
mullera, donem una modiata a les Planes, que ens va venir per aprísió i
per ruptura, que toca, per una parí, al camí que passa per allá i, per
l'altra parí, amb la térra d’Elderíc i, per la tercera, arriba al torren!. I jo,
Gulgisde i la meva esposa Amirata donem set feixes de Ierra que ens
varen venir per aprísió, térra que limita, per una parí, amb la tena
d’Abiccll i, per l'altra, amb la d'Aquami. I jo, Bencó i els meus filis, i jo,
Eles i la meva mullcr, Amitira, i jo, Coscolina i els meus filis, donem tres
quarteres que limiten, per .una parí amb la tena de Turpí i, per l’altra i

advenit per aprisione vel ruptura, qui aiacet de una parte in strata qui
pergit ubique et de alia aiacet in tena Elderíco et de III- pervenit in
torrente. Et ego Gulgisclus et uxor mea Amirata donamus fexas de
térras -Vil-, qui nobis advenit per aprisione, qui adfrontat de una parte
in tena Abicello et de alia in tena Aquarni. Et ego Benco et filii mei et
ego Eles et uxor mea Amitira et ego Coscolina et filii mei donamus
quartadas III-, qui adfrontant de I- parte in tena Turpione et de alia et
III- ad térra vel vinea Nantigysi episcopi. Et ego Turpio et uxor mea

Susanna donamus semodiata 1 qui adfrontat de II- partes in tena vel
vinea Nantigysi episcopi. Et ego Alierus et uxor mea Eldegarda et
Gelderícus et uxor mea Mira et Gutisdus et uxor mea Dareldes et
Bradulina donamus modiatas II , qui adfrontant de I parte in tonente
et de alia in tena de filiis Recanfredi. Et ego Ermombertus et uxor mea
Wisstldcs donamus quartadas -HI-, qui adfrontat de I- parte in tena
Nantigysi episcopi et de alia in tena Adalecosso. Donamus nos iam dicti
bomines ista omnia que suprascrípta est infia istas afrontaciones ab
integrum propter remedium animas nostras. Sane, que fien minime
credimus esse ventarum, et si quis contra hanc dotem vel donaüonem
venerít ad inrumpendum aut nos venerímus, aun libras II componere
facíamus et in antea ista dotis vel donationis firmis permaneat.
Quicumque vero ausu temerario ad supra dicte parrochie vel ex rebus
predicte ecclesie, a bonis hominibus condonatis vel suprascríptis, abquid
auffene vel minuare presumpserít sciat se graviter excomunicandum et
anathematis vincuiis innodandum. Qui autem bene suctodierít et
¡nviolatam servaverít benediccionem et gratiam ad Domino consequa-
tur.

Facta est autem huius ecclesie dedicado vel hec dotis scrípture anno
incaraationis domini nostrí Ihesu Xpisti DCCCCV, XII kalendas iulii,
anno -VIII- regnante Kario rege post obitam Odoni regí. Facta sunt hec
a Nantygyso episcopo Urgilitane sedis, adstantibus illustrís príndpibus
domno Wifredo comité vel marchito et domno Mirone comité vel
marchio. Et nemo dicat multitadem abbatum, sacerdotum vel derico-
rum atque laicorum.

(Rusc) Nantigysus indignus episcopus hanc dotem firmavi et SSS.
Sig+num Kintila. Sig+num Daccone. Sig+num Engoricus. Sig+num
Livani. Sig+num Gulgisclus. Sig+num Benco. Sig+num Elete.
Sig+num Coscolina. Sig+num Turpione. Sig+num Aliero. Sig+num
Gelderícus. Sig+num Gutisclo. Sig+num Bradulina. Sig+num Ermem-
berto.

Nantigysus presbiter qui hanc dotem scrípsit et SSS, die et anno quod
supra.

per la tercera, amb la térra i amb la vinya del bisbe Nantigfs. I jo, Turpí i
la meva esposa, Susanna, donem una semodiata que Umita pels dos
cantons amb la térra i amb la vinya del bisbe Nanfigls. I jo, Alier i la
meva esposa, Eldegarda, i Gelderic i la meva esposa. Mira, i Gutisde i
la meva esposa Dareldes, i Bradulina donem dues mediales que limiten,
per una parí, amb el torrent i, per l’altra, amb la térra deis filis de
Recanfred. I jo, Ermombert i la meva esposa, Guisilda, donem tres
quarteres que limiten, per un costat, amb la térra del bisbe Nantigfs i,
per l'altre, amb la térra d’Adalecos. Nosaltres, els bornes ja esmentatx
donem tot el que está escrít més amunt, dintre aquests Umita,
íntegrament, per a remei de les nostres ánimes. Si algú —cosa que no
creiem que passi— vingués contra aquesta dotadó i donadó per
trencar-los, o hi vinguéssim nosaltres, farem que pagui dues lliures d'or i
d’ara endavant aquest dot i donadó romanguin ferms. Algú que, amb
temerán atreviment, volgués robar o disminuir alguna cosa de l’esmen-
tada parróquia i deis béns d’aquesta església, encara que fossin
perdonats pels bons bornes abaos esmentats, sápiga que está greument
excomunicat i que está Uigat amb els vineles deis anatemes. En canvi,
qui ho guardés bé conservará inviolada la benediedó i aconseguirá la
gráda de Déu.

Fou feta la dedicadó d’aquesta església i 1’escriptura de dotadó,
l'any 905 de l’encamadó del senyor nostre Jesucríst, el 20 de juny, any
vuité del regnat del reí Caries, després de la morí del rei Odó. Fou fet
peí bisbe de la Seu d’Urgel], Nantigfs, estant presenta els il lustres
princeps, el senyor comte i marqués, Guifré i el senyor Miró, comte i
marqués. I ningú no va comptar la multitud d’abats, sacerdots, clergues i
laica.

Nantigfs, indigne bisbe, he firmat i subscrit aquest dot. Signatura de
Quintila. Signatura de Dacó. Signatura d’Engoric. Signatura de Livá.
Signatura de Gulgisde. Signatura de Bencó. Signatura d’Eles. Signatura
de Coscolina. Signatura de Turpí. Signatura d’Alier. Signatura de
Gelderic. Signatura de Gutiscle. Signatura de Bradulina. Signatura
d’Ermembert.

Nantingis, preveré, que he escrít i subscrit aquest dot.el dia i l'any
que consten més amunt.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdagucr)



TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 26

NOH DEL TEMPLE: St, Juliá de Cerdanyola,

LQCALITZACIó; St, Juliá de Cerdanyola -Berguedá-, a 4 Km, a
l'est de Guardiola de Berga per carretera de muntanya,

CARACTER!STIQUES; Molt Modificada i no saben si també ho ha
estat l'orientació,

NQRD MA6NÉTIC;

NQRD QEOSRAFIC;

AZIMUT;

OIA APRQXIMAT QRIENTACIó;

DIA DE LA CQNSA6RACI6 SEQONS L * ACTA: 9 febrer 1105

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Juliá

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN; Enmig del poblé, a 870 m, d'al-
titud i a la vorera esquerra del riu Llobregat, en un paisatge
anb predonini de la pedra sobre el bosc, El que crida més l'atenció
és la gran quantitat de terreny esglaonat peí cultiu, mitjangant
murs de pedra,

OBSERVACIONS; No se n'ha efectuat l'anidament per la gran modi-
ficació que ha sofert el temple,
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ACTA DE CONSAGRAC1Ó DE L'ESGLÉSLA DE
SANT JULIA DE CERDANYOLA

(9 de Cebra-de 1106)

Consagraaó de fesglisia de Sara Juliú de Cerdanyola peí bisbe Ot de
la Seu, a precs de GuiUem abar de Sara Uoreng de Bagá i deis habitaras
del lloc. El biabe la constitueix parróquia, naaaetryala els Umita i fixa el
ceta que tururú de pagar arutabnent a Santa Marta de la Seu d'ÚrgeU.

Original perdut.
Cópia resumida del segle XIII, Anriu Capitular d’UrgeU, LDEU, I.

foli 181, doc. S67.
Cebriá Baumjt: Lea ocies de consagració de lea eagUaiea del biabat

d'UrgeU (seglea IX-XII), “Urgellia”, 1, La Seu d’Urgell 1978, pág. 167.

Aimo ab incamariooe Xpisti M* C* V" , era ntillesima -C-XL'-IV'-,
inrbctiooe -X*- IV*-, venit dogmas Odo urgellensis episcopus, rogatu
Guillelmi abbatts sancti Laurendi cenobii et attorum bonorum hominura
in villa CerdanioU et dedicavü ibi eedesiam in honore domini nostri
Iesu Xpisti et beati luliani martiris ibi oonstructam et constituit ei
ctmiterium ex Omni paite per ctrcuitum -XXX*- passum, términos
quoque parrodne eedesie prenótate istos votait atque stabilivit esse: ab
oriente primus terminus desimt in terminio kastri de Liled, secundus ab
africana parte in terminio ville Malagnet, tercius vero ab ocaso et

L'any de l'Encaraació de Cria 1106, 1144 de Cera, 14' indiedó, va
venir el senyor bisbe d’Urgell, Ot, a prcc de l’abat del cenobi de Sant
Lloren;, Guillen». i d’altres prohoms de la vita de Cerdanyola i hi va
dedicar una esglisia en honor de nostre senyor lesucrist i de sant Julii,
mártir, que ja havia estat construida i determiná fot al seu voltant un
cerneotiri de tienta passes, i els termes de la parróqoia per a l'esmentada
esglisia va voter i ordená qne fossin els que segueixen: a sol ixent,
primer, el terme arriba al terme del castell de Liliet, per la part de
migdia, amb el terme de la vita de Malanyet; per la tercera part, a
ponent, i per la quaita, a cer;, toquen el riu Llobregat. I així, jo, Ot,
bisbe de la citada seu, ordeno i confirmo a aquesta esglisia totes les
primides i ofrenes que surten o cal que surtin dintre els termes de la dita
parroquia i la tercera part deb delmes Integrament i tot el que avui dia ti
i d’ara endavant, amb la generositat de Diu, podrá adquirir, perqui cap
cristiá no pugui preodre-b res serme d consentiment del bisbe. I,

quartus a parte boree desinunt in ilumine Lubricat. Igitur ego Odo
prescribte sedis episcopus constituo atque confirmo eedesie prenotare
omnes prímidas et obladones que ezeunt vel exire debent infra términos
parrochic predicte et terdam partem dedmarum áb integrum et cunda
que hodie babel et in antea Deo largiente poterit adquirere, ita ut nemo
xptstianorum ex his sine consensu episcopi aliquid possit auferre. Et
divina fultus audoritate predpio ut intra spadum prephati dmiterii
nullus audeat aliquid inquietare vel sacraria infringere vel aliquam ibi
viokodam face re, sed cuneta que habet vel habere debet et in antea
iusté adquisierit in pace possideat. Constituit itaque prenotaras episco¬
pus ut prelibata eedesia ooiní atino persolvat scensum pemes tres et
mixlios dos de blat, unum de formenti et alium de ordei, et decem et
-VUI‘- kannatlas vini et derid eius persolvant sinodales redditus
Urgellensi sedi sánete Marie et obtemperent iussioni illius. Si quis ergo
hanc dotem aliquo modo temere voluerit evellere, nisi resipuerit et
episcopo vel dericis eius satisfecerit, anathematis vinculo subiaceat et
cum luda traditore cathenis igneis innodatus in inferno permaneat.

Adum est hoc V- idus februarii, anno XLVIII regnante rege
Philippo.

sostingut per la divina autoritat, mano que dintre l’espai del seu
cementiri ningú no s’atreveixi a inquietar en res ni a violar la sagrera ni a
fer-hi cap violénda. sind que tot el que tí o cal que tingui i d'ara
endavant adquireixi amb justida. ho posseetxi en pau. Determiná tambí
I’esmentat bisbe que aquesta esglisia cada any pagui de cens, tres pernils
i dos modis de blat, un de forment i un altre d’ordi, 17 cannates de vi, i
que els ciergues paguin les rendes sinodals a Santa Maria de la Seu
d’Urgell i obeeixin el seu manament. Si algú temeráriament d’alguna
manera volguís prendre aquest dot, si no s’ho repensa i al bisbe o ais
ciergues satisfá, estigui sota el vinde deis anatemes i amb ludes, el
traidor lligat amb cadenes de foc, romangui a l'infera.

Fet el S deis idus de febrer de l’any 48í. del regnat del rei Felip.

(Traduit per Paquita Sallis i Verdaguer)



TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 27

NQH DEL TEMPLE; St, Martí de la Nou,

LOCALITZACIó; La Nou -Berguedá-, en el Km 56,6 de la carre¬
tera de Berga a Guardiola desviació a Test, creuar el
Llobregat SKm, 886 «, altitud,

CARACTER!STIQUES; D'una ñau anb tres absis de creu
trevolats, La ñau és l'eleaent més transformat, sobretot en
els s, XVII-XVIII, en els quals es construiiren unes capelles
laterals a banda i banda, més un campanar quadrat a
tramuntana,

NORO MAGNÉTIC; 110*

NORD GEQ6RAFIC; 112*

AZIMUT: -68*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 3 febrer o 9 novenbre

DIA DE LA CQNSA6RACIÓ SEGONS L'ACTA; 20 febrer 1196

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Martí

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA OE CQNSAGRACI6; -75* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -67*

CARACTER!STIQUES DE L'ENTORN; A la vessant NO, del puig de
la Nou, Predominant el bosc d'alzina, en zona de muntanya
característica del Pre-pirineu de Berga,

OBSERVACIONS;
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT MARTÍ DE LA NOU

(2* de febrer de 11%)

Pergaini original, aran de la ratona de la Non, 90x16$ mm.
Trobat, juntament amb ana bpsanoteca, en el ve11 altar de l'esgléaa
l’any 1967.

Cebriá Bmwt. La toa de amsagrmáó d'agUha dei bribas
ÍUrgdl (segks IX-XU), “Uigelüa" 2. 1978. pág. 487.

[Crismó] AncS Israel dosninui Den tuna. Dean tona, Deua anua eat
Non acopies noanem domini Dea tni ia vanum. Memento ut diem aabboti
sanctifioa. Horrara potrem et matrera ot sis longevos super terrant. Non
ocddes. Non mediaveris. Non hartsm tañes Non loquera contra
pmiáw taam Mam testínranium. Non concupiscra moran proxrañ
tni. Noacoocopáccs rao proximi tai. Imñum saneó cvangefii secundara
Madreara: Líber generaoianis Ibeau Xpisti filii David, filn Abraam.
Seguraría sancti evangeli sccanrium Mardmin : Inicruan evangebi Ibesa

Escolta, tarad, el Senyor, d tea Dtu. El tea Déu, és un Déu úmc.
Na praigms d nom dd senyor Déu ten en-va. Records't de santificar d
«fia dd «fitsabte. Hooora d pare lia utare per tal que arriba a anciá
sobre ia tena. No fetirk No autarla. No furtaris. No diris tala
teatimmií contra d ten profsme. No desttjarés la dona dd leu ptoisme.
No desliarlo da béns afiens. Inid dd sant evangeb segona Matea: Uibre
de la generado «le Jesucnst. 60 de David, OI <f Abraham. Segada
revangdt regona Marc: Pnnñpi de revangeb de Jesocrát, 60 de Déu.

a está eacrñ es ei profeta bales: Heos ad <{oe envió d mea ánad
i h( per tai «me prenarid ten canrfdavam tea. L* venad

e, teefifiquen les s

Xpisti fibi Dd. Sicut senptum est in Esaia propheta: Ecce nritto angelan)
meum ante faoem tuam qui preparavit viam tuam ante te. Ves
clamanus in deserto, parate viam domini, rectas fañte semitas ñus.
Secandum Lucham: Fort in tbebus HettxSs regis iudee sácenlos quídam
nomine Zacfaarias de vice Abia et uxor illius de filiabas Aaron et ntxnen
cías Helisabetfa. Secundum Iohannem: In phñpio erat verbum. Et
verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio
apod Deum.

[Oca| Ptesens redesia cum presentí pariter altan dedicata est a
dompno Bernardo urgellena episcopo in bemore sancti Martíni. Anao
Dotninicc incarnatíonis M CXC V-, X- kalendas marcri, lona
•XXVII', feria -ID-. Suntque hic recondite reltquie sancti Martíni et
abortan plurixnorum sanctorum martírum et confesaonim atque virgi-
ntmt, et corpas Domini et ¡ncensi et pañis in horrare predictí confesaos*.

sácenlo* de nom ¿sanes, de la tribu «fAbia, i la seva dona era una de
les filies d’Aaron i d sen nom era Elisabet. Scgoos Joan: En d ptincipi
era d Verb. 1 d Verb s'adre^ava vera Dd i d Verb era Déu. El Verb
s’adreqava al pnneipi vera Dé».

Estant presen! a l’esgiésta en aquest altar va ser dedicada pd senyar
Bernat, btsbe d'Urgdl, en honor de sant Marti. L’any 1196 «le
l’encamacxi dd Senyor. d día 20 de febrer, vint-i-setena Dona, d «lia
tercer. Esun aquí guardada la reUtpua de sant Marti i d’atara molo
santa «Urtírs, confesson i verga, i d oca dd Senyor, caceas i pa, en
honor de l’esmeatat confrasor.

sendera. Segons Uuc: En eb día del rci Hcnxíes de Jmica, bi hagué un (Tradult per Paquita SaJlés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 28

NOM DEL TEMPLE: Monestir de St, Maria del Castell de Lillet,

LOCALITZACIó: La Pobla de Lillet -Berguedá-, a i Km, de la
Pobla per la carretera de Campdevánol, pista al S, creuant
el Llobregat lKa,

CARACTERfSTIQUES: Molt modificada en el s, XVIII, d'una ñau
amb creuer i absis, Claustre de planta quadrada sense cap
capitell ornat, La canónica correspon a resquema general
deis edificis monástics medievals, organitzats al voltant
d'un pati central amb 11església a tramuntana o a migjorn,
L'església presenta estructures constructives del s, X o
anteriors, amb una etapa principal del s, XI a la qual cor¬
respon la ñau, i una altra de fináis del s, XII i principia
del XIII a la qual correspon l'absis,

NORD MAGNÉTIC: 108*

NORD GEOGRAFIC: 110*

AZIMUT: -70*

DIA APRQXIMAT 0RIENTACI6; 8 febrer o 5 novembre

DIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGQNS L'ACTA; 17 novenbre 933/1356

SANT CONSAGRAT SEGQNS L'ACTA; Sta, Maria i Sts, Pere i Joan

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CQNSAGRACI6; -65* azt,

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAr-GOV-mV
-59*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada a la conca alta del
Llobregat, vessant S,, sobre un turó herbós per damunt de
les terres de cultiu i pasturatge, en el límit inferior del
bosc, Paratge de muntanya,

QBSERVACIQNS: El 1356 es consagra la nova església, per
part del bisbe Otonenc Joan, en no» del bisbe de l'Urgell,
Ganceran,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANTA MARIA DE LILLET

(17 de oovembre de 833)

ACU, pergaml original, 147x353 un., consagracions d'esglésies
núm. 1.

J. Villanueva: Viage literario a las iglesias de España, Valénda-
Madríd, 1803-1852. vol, X. ap. 6. págs. 231-33.

Facsímil, Z. G. Villada, Paleografía española, Madrid, 1923, II,
lám. 69.

Cebriá Bajiaut, Les ocies de consagració d’esglésies del bisbat
d'Urgeü (segles ¡X XII), “Urgellia" 1, 1978, pág. 49.

In Dei omnipotentis nomine el salvatoris nostri Ihesu Xpisti,
temporibus domni et piissimi imperatoris nostri Hludowid. Nos homines
commanentes in castro Lilictto sobter notati, propter ammorem Dei et
remédium anime nostre, locum antiquitus vocitatum sánete Mane
virginis matris Domini, saitctí Petri et sancti Iohannis Babtiste,
adiubante Domino una cum antestite nostro domno Sisebuto episcopo
ad restaurationis culmen adduximus et ud potuimus canonice condotavi-
mus illut. Ego enim in primis Servusdei presbiter dono et concedo
partibus sánete Mane, sancti Iohannis et sancti Petri terram cultam
quam in honore ipsius eclesie fecimus subtus ipsas eclesias condaminam
modiatas vigmti et ex alio latere de parte orientis do vinca plantata
modiatas tres et térra culta, qui est iuxta ipsa vinea, modiatas decem et
subtus ipsa térra do et concedo molinarem anticum et dúos boves.
Similiter et nos Manzio, Elias et Domnulus donamus et concedimus
subtus ipsas eclesias terram cultam capiente quartatas sex. Ego

En nom del Déu omnipotent i del nostre salvador Jesucrist. en temps
del senyor i piadosíssim emperador nostre Uufs. Nosaltres, els homes
que vivim al castell de Lillet, atats més avalí, per amor de Déu i remei
de la riostra ánima, a l’antic lloc anomenat de Santa María, verge i mare
del Senyor, de Sant Pete i de Sant Joan Baptista, amb l’ajuda de Déu,
junt amb el bisbe, nostre senyor, Siscbut, per acabar la restauració,
várem venir, i, com poguérem, várem dotar aquesta canónica. Jo, en
primer lloc, Servusdei, prevere, dono i concedeixo a parts iguals a Santa
María, Sant Joan i Sant Pere, una térra conreada que en honor d'aquesta
església várem fer al costat de les esglésies en condomini, de vint
modiates, i per l’altrc costat, per la part de llevant, dono una vinya
plantada de tres modiates i térra conreada que és junt a aquesta vinya.
de deu modiates; més aval! dono i concedeixo un molinar antic i dos
bous. Igualmcnt, nosaltres, Manci, Elies i Domnulus, donem i concedim
al costat d’aqucstes esglésies una térra conreada de sis quarteres. Jo,
Longobard, els dono un bou. Igualment, jo, Aspand, els dono i
concedeixo al lloc que en diuen Puig una semodiata de térra llaurable.
Tot aixó amb ment i ánim sans i digna voluntat a resglésia de Santa
Marit, mare de Déu. i a la inscripció de sant Pere i sant Joan Baptista ho
donem i ho concedim i desitgem que romangui per a ells ñns a la fi. Si

Longovardus dono ad supradictas eclesias bovem unum. Similiter ego
Aspandus dono et concedo ad supradictas eclesias in loco qui dicitur ad
Pogium ex térra aravile capiente semodio. Hec omnia sana mente
sanoque animo et digjn]a volúntate ad domum sánete Marie genetnets
Domini et titulum sancti Petri et sancti Iohannis Babtiste damus adque
concedimus e obtamus in finem esse mansurum. Ouod si nos iam
superius prenotan, idest Servusdei presbiter. Mando, Elias. Domnulus
et Longovardus vel quislivet ex filiis nostris adque heredes seu quislivet
homo contra hanc dotem vel donationem venire temptaverit primum
indignus ira Dei incurrat. postea vero fisco regis insistente principe vel
iudice aun libras quinqué conponere conpellatur, in antea vero deitis vel
donado nostra firma permaneat.

Facta donatio vel restaurado sub die XV kalendas deoembris, anno

vicésimo imperatoris nostri serenissimi Hludowid agusti.
Serbusdei presbiter, qui hanc donationem manu mea roborabí et

SSS. Sign+um Madoni. Signa-um Eliani. Sign+um Domnuli. Signa-uta
Longovardi. Signa-um Aspandi. Signa-um Leuvani, qui hanc dotem vel
donationem ñeri iussimus et testes rogavimus qui hic scriverent vel signa
sua facerent. Sidila prebiter SSS. Asenarius SSS. Abielede SSS. XV
Italendas decembres restaurata a Sisebuto episcopo et subscribía.
Sisebutus (monograma amb les llares en forma de crea). Exemplar
epistolae.

Kalortus abba, qui hanc dotem vel donationem scribsi et SSS. die et
anno quo supra.

nosaltres, els esmentats. aixó és, Servusdei. prevere. Mana, Elies,
Domnulus i Longobard o qualsevol deis nostres filis o hereus o quatsevo!
home intentés venir contra aquest dot i donadó, primer, indigne, inconi
en la ira de Déu i després siguí obligat a pagar al fisc del rei. princep o
jutge, cinc lliures d'or i d'ara endavant aquest dot i donadó nostres
siguin ferms.

Feta la donadó i restaurad* el dia 17 de novembre, l’any vinté de
l'emperador nostre, el serenissim i august Lluts.

Servusdei, prevere, que aquesta donadó amb la meva má he
corroborat i subscrit. Signatura de Madó. Signatura d'Elies. Signatura
de Domnulus. Signatura de Longovard. Signatura d’Aspand. Signatura
de Luvanus. que várem manar fer aquest dot i donadó i várem demanar
ais testimonis que aquí hi escrivissin i hi fessin el seu signe. Sidila,
prevere, ho he subscrit. Asenari, subscric. El 15 de les calendes de
desembre va ser restaurada per Sisebut, bisbe, i subscrit. Sisebut.
Exemplar de la carta.

Caries, abat, que he escrit aquest dot i donadó i ho he subscrit el dia i
any esmentats més amunt.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)

Santa María da IM
Secció longitudinal da
l'església (planimetría:
A. Bastardes-Servai da
Catalogació i Conserva-
ció de Monuments da la
Diputadó de Barcelona)
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Santa Marta da Ubi Planta, a escala 1:200.dat
conjunt monéstic. central. com gairabé Sempra, pal
claustra, amb las dependéndea dala monjoa a una
banda i l'església, a l’altra (planta: A. Bastardes-
Servei da Cstalogadó i Conaervadó da
Monumenta da la Oiputadó de Barcelona)

Santa Marta da LMat Sscció transversal del conjunt dal monestir, amb
resgléaia, al claustra i lea dependéndes dala monjoa (planimetría: A.
Baatardaa-Sarvei da Catalogació i Conaervadó da Monumenta da la

Oiputadó da Barcelona)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 29

NOH DEL TEMPLE: St Martí de Puig-reig.

LOCALITZACIó; Puig-reig -Berguedá-, a 30 Km, de Manresa per
la carretera de Berga,

CARACTERfSTIQUES; O'una nau a»b absis, Porta a l'oest amb
arquivoltes, dues columnes per banda i capitells. Finestra
i campanar de cadireta, Obra sólida i ben construida de la
segona raeitat del s, XII

NORD MA6NÉTIC: 90*

NORD GEOGRAFIC: 92*

AZIMUT: -88*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 16 mar? o 28 setembre

DIA OE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA: 21 gener 907

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Martí

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó: -63*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -67*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en el centre del
poblé a dalt d'un turó, que domina tota la plana del
Llobregat en aquest indret,

QBSERVACIDNS: No sabem si la primitiva església mantenia
la mateixa orientació que Tactual,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSLA DE
SANT MARTÍ DE PUIG-REIG

(21 de gener de 907)

Original perdut
Cópia resumida del s. XHI, ACU, LDEU, 1, foli 239, doc. 817.
Cebrtt Bauaut: La acta de consagració d'aglésia del buba

d'Urgeü (iegla 1X-XU). “Urgellia”, 1, 1978, pág.79.

Anno ¡ncamaooms donumce DCCCCVII-, indiccione Xa- sub die
-XII- kalendas febmarii, anno -Vllll- regnante Karulo rege, veniens
venera bilis pootifcx Nantigisus nomine in castro quedam vocitato Fugo
Regis, rogatus a populo ibidem babitantium qui ecdcsiam in honore
bean sanen Martini bedificaverant et ad culmen sacradonis perdiere-

runt, id est Goltredus cum filiis suis, Hindguliva femina cum filiis suis, et
Revellus presbiter, Servusdei, Gontardus, Magnus et aiii, quorum
nomina subter continentur, seu ab aliis Deum timenübus infra ipsam
parrochiam consistentibus, ut iam dictam ecdcsiam consecrare! et
parrochiam ibi servituram iusta ecclesiaticum rítu constituere. quod et
ialiter secundum illorum voluntatem fea. Quam ob rem prelibatus
episcopus ordinavit secundum instituía canonum, ut persolvantur
medios VI de annona per singulos annos ad sanctam Mariam Sedis et
solidos -III- de argento et uno agno.

L'auy 907 de l’encamaaó del Senyor. desena indicció, el dia 21 de
febrer, any vuiti del regnat del rei Caries, va venir el venerable bisbe, de
nom Nantigfs, a un casteQ anomenat Puig-reig, pregat peí poblé deis que
allí habitaren i que havien edificat una església en honor de sant Martí i
la portaren a l'acomphment de la consagració, és a dir, Goltred amb ets
seos filis, la senyora Hindguliva, amb els seus filis, i Revell, preveré,
Servnsdei, Gontard, Mague i altres, els noms deis quals es traben més
avalL, i d’ahres, temerosos de Déu, que habiten dios la mateixa

parróquia, per tal que consagrés l'esmentada església i determinés que
serviría de parróquia segons el ritus eclesiástic, cosa que va fer
personalment, segons la seva voluntat. Per aquesta causa, l'esmentat
bisbe ordená, segons els cánons, que fossin pagats sis modis d'annona
cada any a Santa María de la Seu, tres sous d’argent i un anyell.

(Traduít per Paquita Salles i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'QRIENTACIó

N2 FITXA; 30

NOM OEL TEMPLE; St, Maria de la Quar

L0CALIT2ACIó; La Quar -Berguedá-, carretera al N de Sagás,
després per pista inpracticable per turismes 15 Km, Sagás
és situat a la carretera entre Gironella i Vic, a 9Km de
la primera,

CARACTERfSTIQUES; Molt modificada i totalment en ruñes, no
es conserva cap construcció clara del temple románic,

NORQ MAGNéTIC;

NQRD 6EQGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CQNSAGRACIó SEGONS L * ACTA; 1 desembre 900(899)

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Maria Sts, Sadurní i
Hilari

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES OE L'ENTORN; Situada al damunt d'una gran
roca, en una regió molt muntanyosa i inhóspita del Pre-
pirineu, allunyada de tot nucí i habitat,

OBSERVACIONS; No se n'ha efectuat l'amidament, atés l'estat
ruinós i la modificació soferta en el temple durant els s,
XVIII-XIX,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE LA QUAR
(1 de desembre de 899)

Original: ACU, pergamí de 189 x 350 mm., Consagración* d’esglé-
sies núm. 7.

Copia interpolada (s. XXI?), arxiu de Sant Pere de la Portella.
Biblioteca Nacional de París, coll. Moreau 3, foli 138, cópia de

Fossá sobre una altra del P. Caresmar (s. XVII), d’un pergamí conservat
a l'arxiu de Camprodon.

Cópia resumida del s. XIII. LDEU, I, foli 239, doc. 809.
Villanueva, Viage, vol. VIII, ap. 21, ps. 254-57.
J. Santamaría , Mentones del monestir de Sant Pere de la Portella i de

tot el seu abadiat i baronia, Solsona (s. d ), ap. 1, págs. 2-3, reproducció
de l'anterior.

Cebná Baraut, Les actes de consagració d’esglísies del bisbal
d Urgell (segles IX-Xtl), "Urgellia” 1, 1978, pág. 64.

Anno incamationis domini nostri Ihesu Xpisti nongentésimo, indic-
tione X , dies kalendaram decembrium, anno II regnante Karulo
rege. Veniens quídam venerabilis Nantigisus orgellensis episcopus in
territorio Bergetanensi, in locum que dicitur Laceo(Te. rogatus a
Georgio clerico vel Froiane sive et alios viros cenantes in Dei servitio et
ecclesiam Dei hediOcatores his nominibus Sidila, Luuricus, Witiza,
Oliba, Ermemirus, Egila, Sirandus, Billitus, Gratus, Walavonsus,
Donatus. Rado, Petracius Estigisus. Manzo, Ansemirus, Gudemirus,
Asenarius, Fortes, Venrellus, Centullus, Todalecus, Wifredus, Cursio,
Moratellus Bemardus, Ursio, Stabiies, Gontarius, Bera, Petras. Hii
omnes supradicti vel alii plures rogaverant iam nominatum venerabilem
Nantigisum episcopum ad ecclesías illoram consecrandas in honorem
sancta Mana virginis et sancti Saturnini episcopi et sancti Uarii
confessoris, sicuti et fecit, in primis propter honorem Dei et remunera-
tione anime sue. Ideo nos supradicti tradimus ipsas ecclesías in potestate
domni et pontifícis nostri ad consecrandum sicut sancti cánones
constituerant et ut ante tribunal etemi iudicis remedium anime nostre
accipíamus. Donamus ad ipsas ecclesías in dotaría térra qui est ad ipsa
Spunia. qui de una parte habet térra Todaleci et de alia habet torrente et
de tertia flnit in rocca. Et in alio loco donamus térra qui est ad illos
Uxos, qui de duas partes habet térras incultas de nosmetipsos

L’any 900 de l'encamació del senyor nostre Jesucrist, a la desena
indicció. el dia de les calendes de desembre, l'any segon dei regnat del
reí Caries, vingué el venerable Nantigís, bisbe d'Urgell, al territori del
Berguedá, al Uoc que en diuen la Quar, pregat peí dergue Jordi i Fruía i
per altres homes que s’esforcen en el servei de Déu i els edificador* de
i'església de Déu, de nom Sidila. Luuric, Witiza, Oliba, Ermemir, Egila,
Sirand, Billit, Grat, Walavons, Donat, Rado, Petraci, Estigú, Mancó,
Ansemir, Gudemir, Asenar, Fort, Vendrell, Centoll, Todalec, Guifré,
Cursi, Moratell, Berna!, Os, Estable, Gontar, Bera, Pere. Tots els
esmentats i altres més demanárem al ja citat venerable bisbe Nantigís,
que consagres llurs esglésies en honor de santa María, verge, de sant
Sadumí, bisbe, i de sant Hilari, confessor, tal com va fer; en primer Uoc,
per honor de Déu i la salvació de la seva ánima. Nosaltres, els més
amunt esmentats lliurárem aqüestes esglésies en poder del senyor i bisbe
nostre per tal que les consagré*, segons determinen els sagrats cánons,
per tal que davant el tribunal de 1'etern judici rebem el remei de la
nostra ánima. Donem a aqüestes esglésies com a dot. la térra que hi ha
al costal de FEspunya que, per una part, té la térra de Todalec i per
Taltra el torrent i per la tercera, acaba en una roca. En un altre Uoc
donem la térra que és al costal deis Uixos, que pels dos costats té terres
nostres, ¡neultes. I li donem una vinya que es troba en un Uoc que se’n
diu l'Espona, que, per una part, té un camí i les altres dues, torrents. I
donem Termita amb la seva deda i l’hort que és junt a aqüestes esglésies.
I jo, Fruía, dono la térra que vaig comprar a Sidelá i a Olibá, més o
menys de tres quarteres, que, per una part, té el camí, i per Taltra un
socam i, per la tercera, el riu. I donem en el Coll de la Quar una térra
que, per un costat, té el camí i, per Taltra, la térra d'Esperandéu i, peí
tercer, acaba en un socam. I una altra térra al costat del Jovell que, per

supranominatos. Et donamus ibi vinea qui est in locum ubi dicitur ad illa
Spunga, qui de una parte habet limex et de alias duas partes torrentes.
Et donamus ipsa celia cum sua curte et orto, qui afrontat in ipsas
ecclesías. Et ego Froia dono tena que comparavi de Sidelane et Olibane
plus minus quarteras Til-, qui de una parte habet suata et de aba stirpe
et de tertia rio. Et donamus in illo eolio de Laccorre tena, qui de una
parte habet strajta) et de alia tena Sperandeo et de tertia fiint in stirpe.
Et alia térra ad illo lovello, qui de una parte habet strata et de abas
omnes habet stirpe ipsam tertiam partem. Donamus bec omnia supra
nominatum ad ipsas ecclesías propter remedium anime nostre in dotem
ab omni integritatem. Et qui contra hanc scripturam donationis venerit
ad ¡nrampendum aut nos venerimus hec omnia superius nomínala in
quadruplum componat ad ipsas ecclesías, et in antea ista donatío firma
permaneat. Ideoque ego Nantigísus episcopus consecro ipsas ecclesías et
Irado eis parrohechiam de ilumine Azeste usque Monte Sancto et de
illos Quadrons usque in sena de Petreto et usque ad villa Mesata, et ipso
villare Lodovese cum finibus et aiacenciis suis, ut omnes qui infra hunc
terminium laboraverint cum omnes decimas et primicias de omni re ad
iamdictas ecclesías semper occurrant, et nullus alius sacerdos infra hunc
terminium constitutum decimas usurpet sed integras perveniant ad
iamdictas ecclesías et ad sacerdotem qui eas per consensum nostram
digne regerit. Et constituo ut per singulos annos tertiale censum ipse
sacerdos persolvat de annona modios V- et solidos IT. Et si quis contra
hunc decretum nostram venerit ad inrampendum omnia reddat quadru¬
plum et insuper anathematis vinculo sciat se obligatum.

Sign+um Sidila. Sign+um Luuricus. Sign-F Witiza. Sign+um Oliba.
Sign+um Egila. Sign+um Ermemirus. Sign+um Sirandus. Sign+um
Gratus. Sign+um Wifredus. Sign+um Levia. Sign+um Ansemirus.
Sign+um Manía. Froila SSS. qui hanc dotem simul fecimus et testes ad
roborandum tradimus. Sig+num Todalecus. Fredarius presbiter SSS.
Felis presbiter SSS. Galindo presbiter SSS. (Rusc) Nantygisus epts-
copus SSS.

(Crismó) Danilo presbiter, qui hanc dote vel donatione scripsit et
SSS (rusc) die et anno quod supra.

una part, té el camí, i, pels altres dos, un socam. Donem tot el que s’ha
anomenat més amunt per a aqüestes esglésies i per a remei de la nostra
ánima, com a dot, tot, íntegrament. I qui vingui contra aquesta
escriptura de donació per a trencar-la, o si nosaltres hi vinguéssim, pagui
el quádruple de tot el que s’ha dit a aqüestes esglésies i, d’ara endavant,
aquesta donació romangui ferma. I jo, Nantigís, bisbe, consagro
aqüestes esglésies i els faig donació de la parróquia des de) riu Asest fins
al Mont-Sant i des deis Quadrons fins a la sena de Pedret i fins la vila de
Mesata i el vilar de Lodovese, amb els seus termes i adjacéndes, per tal
que tots els qui treballen dins aquest terme, socorrín sempre, amb tots
els delmes i primídes de tot, a les ja esmentades esglésies, i cap altre
sacerdot dintre aquesta límits no usurpi els delmes, sinó que integres
arribin a aqüestes esglésies i al sacerdot que les regeixi dignament amb el
nostre consentiment. I determino que cada any aquest sacerdot pagui el
cens terdal, cinc modis d’annona i dos sous. I si algé vingués contra
aquest nostre decret per trencar-lo, ho retorni tot quadrapbcat i, a
sobre, sápiga que está lligat amb el vinde deis anatemes.

Signatura de Sidila. Signatura de Luric. Signatura de Witiza.
Signatura d'Oliba. Signatura d’Egila. Signatura d'Ermemir. Signatura
de Sirand. Signatura de Grat. Signatura de Guifré. Signatura de Levia.
Signatura d'Ansemir. Signatura de Manía. Froila ho he subscrit; hem fet
aquest dot i el Uiurem ais testimonis per tal que ho corroborin. Signatura
de Todalec. Fredari, preveré, ho subscric. Galindó. preveré, ho
subscric. Nantigís, bisbe, ho subscric.

Danilus, preveré, que he escrit aquest dot i donació i The subscrit el
dia i l'any que consten més amunt.

(Traduít per Paquita Sallés i Verdaguer)



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ÜRIENTACIó

N2 FITXA: 31

NQM DEL TEMPLE; St, Martí de Saldes

LQCALITZACIó; Saldes -Berguedá-, en el Kb. 17 de la
carretera de Berga a Guardioia, desviació a l'oest per
carretera de muntanya,

CARACTER!STIQUES; Església parroquial molt modificada, pro-
bablement a la segona meitat del s, XVII i sobre les ruñes
del temple románic del s, XII, L'església actual té tres
naus, de la qual la central és románica i les dues laterals
neodássiques,

NQRD MA6NÉTIC; 74*

NORD GEQGRAFIC; 76*

AZIMUT; -104*

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ; 18 abril o 28 agost

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L1ACTA; 8 desembre 8S7

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Martí

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -60* azt,

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -67* azt,

CARACTER!STIQUES OE L'ENTORN; Situada en el poblé de Saldes,
al peu de la muntanya del Pedraforca (SE), Paisatge agrest
i muntanyós, caracteritzat peí massís del Pedraforca,

OBSERVACIONS; No sabem si 11 església del s, XII manté la
mateixa orientació que la primitiva del s, IX,
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ACTA DE CONSAGRAC1Ó DE L’ESGLÉSIA DE
SANT MARTÍ DE SALDES

(8 de desembre de 857)

Original. ACU, 222 x 286 mm.. Consagración» d'esglésies. núm. 4.
Cebriá Baraltt, La acia de consagració d'esglésies del bisbat

d Vrgett (segla IX-XIl), “Urgellia” 1, 1978, pág. 58.

[Crismó] In Dei onmipotentis nomine et salbatoris nostri Ihesu
Xpisti. Nos comanentes in villa cuius vocabulum est Salices edificavimus
edesiam in honorem sancti Martini episcopi, sub pontificcm nostrum
domno Wisado epéscopo Orgellitane seáis sánete Marie internerate
virginis presóle; edificavimus eam tempore piissimi Karuli regis,
tradimus illum titulum in manus pontificia nostri lamdicti ut eam ad
culmen sacrationis perduceret sicuti et fecit. Propterea tractavimus aput
animum nostrum ut aliquid de paupertatula nostra daremus adque
concederemos exponte animo et bona volúntate iure hereditario ad
ipsam eclesiam iam dictam. Ego Danihel presbiter dono dúos libros,
manuale et psalterium, et planeta cum stola, et de tena modiata una ad
ipsum titulum, et est ipsa tena in loco ubi didtur ad Humularios; de una
parte infrontat in tena Gontouakli, de alia parte in térra Sendereti, de
tertia vero parte infrontat in stirpe. Nos Iohanes, Patemus, Vonulfus,
Fedelancus damus adque concedimus ad ipsum predictum titulum sancti
Martini tena modiata una, et est ipsa tena ad illum Voxitario; de una
parte infrontat in térra de lohane, de alia parte coniungit in tena
Ansemundi, de tertia parte in stirpe. Nos Gontoualdus, Nantemirus,
Livanus et Saporella tradimos semodiata una una (ríe) de tena, et est
ipsa tena ad illum Camporuvio; de una parte infrontat in tena Iohanis,
de alia parte in tena de nos iamdictos heredes. Nos Leoporinus,
Alaricus, Senderedus, Fulientius, et Leoderandus concedimus ibidem ad
ipsum titulum de tena quartatas III- et est ipsa tena ad locum ubi
didtur ad illos Fornones; de una parte infrontat in térra Iohanis, de alia
pane coniungit in tenas Odoman, de tertia vero parte in stirpe. Nos

En el nom del Déu omnipotent i del nostre salvador, Jesucrist. Els
qui vivim a la vila que se n diu Saldes, várem edificar Tesglésia en honor
de sant Marti, bisbe, per mitjá del nostre bisbe, el senyor Guisad, bisbe
de la Seu d’Urgell, de santa Maria, verge intemerata, i Tedificárem en
temps del piadosíssim rei Caries i lliurárem aquell document en mans del
nostre bisbe ja esmentat per tal que la consagrés i així ho va fer. Per
aquesta causa, várem deridir en els nostres esperits que donaríem
alguna cosa de la nostra pobresa i ho concedírem espontániament i amb
bona voluntat, amb dret hereditari per a aquesta església ja esmentada.
Jo, Daniel, prevere, dono dos Ilibres, un manual i un saltirí, una casulla
amb Testóla, i una modiata de tena que es troba al lloc que en diuen
Humularis; per una part limita amb la térra de Gontovald, per altra,
amb la de Sendered, per la tercera, amb un socam. Nosaltres, Joan,
Patem, Vonulf, Fedelanc, donem i concedim a Sant Marti una modiata
de tena que és al costat del Voxitari; per una part, limita amb la tena de
Joan, per I’altra s’uneix amb la térra d’Ansemund, per la tercera, amb
un socam. Nosaltres, Gontovald, Nantemir, Livá i Saborella fem
donadó d’una semodiata de tena que és a Camp-roig; per una pan
limita amb la térra de Joan, per Taltra, amb la deis nostres hereus.
Nosaltres, Leopori, Alaric, Sendered, Fulgend i Leoderand concedim
també 3 quarteres de tena i aquesta tena és en el lloc que se n diu els
Fornons; per una pan, limita amb la tena de Joan, per l'altra s’uneix a
les tenes d’Odomar, per la tercera, amb un socam. Nosaltres,
Ansemund i Godomar, lliurera i concedim una semodiata de tena a
Tesmentada església, tena que és al costat deis Fomons; per una pan
limita amb la térra de Joan i per l’altra amb la de Leopori. També
nosaltres, els esmentats més amunt, tliurem i concedim a Tesmentada

Ansemundus et Godomarus tradimus vel concedimus semodiata de
térra ad predictam eclesiam, et est ipsa tena ad ipsos Fornones; de una
pane infrontat in tena Iohanis, de alia pane in tena Leporini. Iterum
nos superius nominad tradimus adque concedimus ad ipsam vocitatam
eclesiam kasarn cum coninam, exio et regresso suo, et onos dúos sicut
iam antea traditum fuit vel est a parentibus nostris; ipsa kasa infrontat in
ipsa eclesia, orti vero est iusta tena Fulgentii, de alia pane in térra
Vonulfi; alius ortus est iusta ortum Iohanis, de alia parte infrontat in
strata, est manifestum. Quem vero ista omnia superius comprensa hoc
damus vel [concedimus ad] ipsa eclesia sancti Martini exponte animo et
bona volúntate pariter ut ab odiemo die et tempore sit ibi donitum vel
concessum omnique tempore. Si quis sane, quod fien minime credimus,
quod si nos superius nominati aut aliquis de filiis nostris vel heredes vel
quislibet homo supposita persona nostra [qui contra anc] scripturam
donationis nostre venerit aut nos ipsi venerimus inferant seu inferamus
aut partique nostre, quantum ad eo tempore inmelioratum fuerit et ista
omnia superius compreensa duppla vel trippla ad ipsam eclesia vel
custodes vasorum sit ibi donitum vel concessum, et in habantea ista
scriptura sua obtineat firmitate.

Facta scriptura donationis nostre VI idus decembris, anno XVIII-
regnante Karulo rege.

Sign+um Ioannis. Sign+um Patemi. Sign + um Vonulfi. Sign+um
Gontoualdi. Sign+num Nantemiri. Sign+num Livani. Sign+um Sapo-
relies. Sign+um Leporini. Sign+um Alaría. Sign+um Senderedi.
Sign+um Fulgentii. Sign+um Ansemundi. Sign+um Godomarí.
Sign+um Fredelanhi. Daniel presbiter, qui hanc scripturam fierí volui et
SSS.

Addilius diaconus, qui hanc scripturam donationis scrípsi et SSS. die
et anno quo supra.

església una casa amb un pati rodó, amb la seva sortida i entrada, dos
horts, tal com ja va ser entregat i ho és pels nostres pares; la casa limita
amb Tesglésia; l'hort és al costat de la térra de Fulgenci, per l’altra pan,
amb la térra de Vonulf; l’altre hort és al costat de l’hort de Joan, per
l’altre costat limita amb el camf; aixó és manifest. Tot el que és compré»
més amunt ho donem i (concedim) a aquesta església de Sant Martí
espontániament i amb bona voluntat, per tal que des d’avui i en tot
temps siguí donat i concedit. Si algú —cosa que creiem que no
succeirá— si algú deis més amunt esmentats o algún deis nostres filis o
hereus o qualsevol home vingués contra aquesta escríptura de donació,
o nosaltres mateixos hi vinguéssim, sápiguen o sapiguem que tot el que
hagi estat millorat en aquest temps i tot el que está compré» més amunt,
haurá de donar el doble o el triple a Tesglésia o ais guardians deis vasos
sagrats i d’aqul en endavant aquesta escríptura obtingui tota la seva
fermesa.

Feta Tescríptura de la nostra donació el 8 de desembre de l'any
divuité del regnat del rei Caries.

Signatura de Joan. Signatura de Patera. Signatura de Vonulf.
Signatura de Gontovald. Signatura de Nantemir. Signatura de Ijvá
Signatura de Saborell. Signatura de Leopori. Signatura d'Alaric.
Signatura de Sendered. Signatura de Fulgenci. Signatura d’Ansemund.
Signatura de Godomar. Signatura de Fredelá. Daniel, prevere, que vaig
voler fer aquesta escríptura i la subscric.

Adili, diaca, que he escrit i subscrit aquesta escríptura de donació, el
dia i l’any esmentats més amunt.

(Tradult per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L * ORIENTACIó

N2 FITXA; 32

NOM DEL TEMPLE: St, Pere de la Portella,

LQCALITZACIó; La Portella -Berguedá-, per la carretera al N,
de Sagás i després per pista a la Quar, s‘arriba al monestir
de la Portella,

CARACTERíSTIQUES; Antic monestir benedictí, Temple d'una
ñau, Absis amb arcuacions i finestres, Fagana 0, amb porta
de doble arcada, Campanar quadrat amb finestres a tots
costats, Claustre ríistic de petites dimensions, doble
galeria amb dues arcades semicirculars per banda, excepte
per l'oest, S, XI-XII,

NQRD MAGNÉTIC; 90*

N0R0 GEQGRAFIC; 92*

AZIMUT: -88*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó: 16 mar? o 28 setembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L1 ACTA: 21 setembre 1035

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Pere

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -91*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -121* 30'

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTQRN: Situat a la part més alta de
la riera de la Portella, afluent del Llobregat, en terreny
muntanyós del Pre-pirineu de Berga, molt allunyat de tot
centre poblat,

08SERVACIONS:
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PRIMERA DOTACIÓ DEL MONESTIR DE
SANT PERE DE LA PORTELLA

PELS SELIS FUNDADORS DODAIGUIFRÉ
(any 1003)

En el nom de la Santa Tnnitat, és a dir, del Pare i del Fillj.de
l’Esperit Sant. Jo, Doda, dona, amb el meu fUl, Guifré, filtróle la
Portella donem al senyor Déu i al cenobi de Sant Pere de Frontanyá. Per
aquesta escríptura de nostra donació donem un alou nostre i propi que
ens va arribar per compra ja que el váren) comprar al comte Oliba;
aquest alou és a les Artigues. I aqüestes Artigues són al comtat de
Berga, a l'apéndix del castell de Frontanyá i en el bosc que en diuen
d’Agrevolet. I les Artigues termenegen per una part amb el coll del
Bosc Rodó; per la segona, amb el coU de Trapa; per la tercera, amb el
Puig de Guárdia; per la quarta, amb el riu que passa per Frontanyá i va
fins al Gotseneres. Tot el que hi ha dins aquests quatre termes, ho
donem: les Artigues, sobresentes, les donem senceres amb les seves
sortides i cofrades i del nostre dret ho Uiurem al domini de Sant Pere i ais
habitants d'aquest Uoc, sense subjecció a cap persona i sense cap
reserva. I és manifest que qui contra aquesta escriptura de donació

vingués per a trencar-la o nosaltres, els donants. hi vinguéssim, o algún
home o alguna dona volgués inquietar-la. ningú no pugui reivindicar res,
sinó que pagui el doble de les Artigues esmentades, amb totes les seves
millores; i d'ara endavant aquesta escriptura de donació romangui ferma
i estable sempre i en tot temps.

Feta l'escriptura de donació el set de les calendes de juliol, any seté
el regnat del rei Roben.

Signatura de Doda. Guifré ho subscric. Ambdós hem fet escríure
aquesta escriptura de donació, la signem i demanem ais testimonis que la
signin.

Signatura de Bardina, vescomte. Signatura de Ramón. Signatura de
Gaucefred saig.

Subscripdó de Ramón, prevere, que aquesta carta de donació ha
escrit i subscrit el dia i l'any més amunt esmentats.

ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA
DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LA PORTELLA

<21 de setembre de 1035)

Consagraáó de Taglésia del monestir de Sant Pere de la Portella peb
buba Guifré de Narbona, ErmengoI d’Urgell i Guifré de Carcassona, eb
quais confirmen la donaáons que li foren feta en aquella ocasió i la que
havien atal otorgada al monestir peb fundadort Doda, la seva mtukr
Ermetruda i Uur fill Guifré. El bube Ermengol hi funda una confiaría,
confirmada i enriquida amb nova grácia apirituab peb buba reunits
en condü a Narbona aquell mateix any.

Original perdut.
Cópta del segle XII feta peí notari Bonfill, perduda.
Cópia contemporánia de I’anterior, feta peí notari Ramón, provinent

de l’Arxiu de Sant Pere de la Portella, 370 mm x 310 mm, AES, núm.
710, la qual presenta la particiilaritat d’afegir noves signatures al
document: “OUegarius archiepiscopus Terrachonensb, Jozfredus episco-
pus, Pondas episcopal Tortore, Petrus epucoptu Cesaraugusta".

Trasllat del P. Caresmar.
J. Viuanueva: Viaje... vd. VIII, ap. 23, págs. 258-263.
D. Costa i Bofasull: Memorias... vol. II, ap. 11, págSv'723-725.
J. Santamaría: Memorias... ap. 9, págs. 10-12.
Cebriá Baraut: La acta de consagraáó d'aglésia deI búbat

d'UrgeU (segla IX-XU), “Urgellia”, 1, 1978, pág. 110.

Atino incamadonis Domini -XXXV- post millesimum, era
M LXXm , indictione ID-, epacta -XX-, -XI- kalendas octobrís, anno
■V- regtri Aienrid regis, convenerunt in unum in Dei omnipotentis
nomine Wifredus sánete Narbonensis ccdesie archiepiscopus ac nobilis-
simus antistes Ennengaudus necne Guifredus episcopus Carcassonensis,
ut consecrarent episcopum Barchinonensem, nomine Guilabertum, in
cenobio sancti Petrí Frontenianensis, et consecraverunt eandem eede-
siam in honorem domini nostri Iesu Xpisti et beati Petrí apostolorum
príndpis, ac sancti Iohannis Babtiste simulque beati Martini confessoris
Xpisti. Extulerant autem eundem locum consecrando et grates Deo
rependencio, attollentes super sidera, et dotaverunt eandem ecclesiam
fideles et proceres qui ad dedkaáonem venerunt de rebus sibi a Domino
conlatis, prout continent scrípture ab eis condite. Nos ergo iam dicti
pontífices confirmamus supra dicto cenobio quicquid constructores,
idest Wifredus et mater eius Doda, necnon uxor eius Ermemutis, eidem
loco quocumque modo profligaverunt, vel quicquid fideles pro Dei
amóte íbidem contule runt Quam conscríptíonem manibus nostris
firmatam manibus predicti Wifredi tradimus, ut nostro sic iussu obediens
futuro in concilio Narbonensi illam deferens ómnibus coepiscopis illic
venientíbus ostentet, quadnus quod a nobis nunc est stabibtum illorum
omnium afirmadone át roboratum.

Constítuo etiam interea ego Ermengaudus presul sedis Urgclli cum
domno archiepiscopo Narbonensi aliisque episcopis michi consendenti-
bus, ut quicumque homo vel femina ad iam dictum cenobium sancti
Petrí venerít, vet ad ipsam ecclesiam atque ad alia opera ex suo propio
avere aliquem adiutoríum fecerit in pane et vino, auro et argento, vel
aliis rebus, ab omnipotentis Xpisti deriera absolutus permaneat ex
ómnibus maioríbus peccatis linde penitentiam abet. Si quis vero ad
ipsam carítatem, quem vulgo fratrías vocant, bono animo pro Dei amore
convenerít vel adiutoríum ibi sen candela per se vel per suum nundum
direxerít, similiter in Xpisti regno a ianitore regni celorum introductus,
permaneat absolutus ex ómnibus peccatis unde penitentiam accepit,
quantumque ad nos ex nostra parte attinet totum indulgimus. Si vero
aliquis in hoc sanctissimo conventu adiunctus in propia domo aut alicubi
morte fuerít preventus, constituimus et si fierí potest omnes alii fratres
occurrant maximoque cum bonore a confratríbus deductus, cum
missarum sollempniis in predicto cenobio honorífico sepehatur uve dives
sive pauper sit. Si vero indígena fuerít in tantum ut indigeat victu atque
vestitu aut certe fuerít ihfirmitate detentus, non neglegatur ab aliis
confratríbus sed unusquisque per se aut per suum nundum visitare curet
fratrem infirmum usquequo avkhus sanetur Ut autem quis fuerít morte
preventus, unusquisque ex habitatoríbus huius loa in conventu mona-

chorum annumeratus Til- missas in conventu celébralas, unusquisque
presbiter XXX narium pro eo curet explerí. Si vero derícus fuerít qui
propiam ecclesiam teneat et honore sacerdotali sit fultus, -III- tantum-
modo missas cantare studeat. si autem derícus tan tum, et non sacerdos
fuerít, tría psaltería pro exccssu fratris decantet. Enimvero, si frater in
longinqua regione obierít et non potuerít Corpus ad hunc monasterium
deportan, statim ut eius transitus ómnibus notus fuerít, hoc quod
statutum est peragatur pro illius anima. Et in adiutorío iam dicte ecclesie
dimittat unusquisque homo vel femina unum solidum, qui vulgo didtur
grossum. Si ergo pauper fuerít ut hoc ipsum non possit abere, quantum
vires suffiderínt tantura ád iam dictam operam dimittat.

Et ego Wifredus, sánete prime sedis Narbone archiepiscopus, cum
sandissime vite mérito sánete Arelatensis eedesie Raiambailo episcopo,
cum aliis coepiscopis X et Vil- in condlio Narbonensi congregaos,
rogatu Guifredi venerabilis virí, qui iam dicti loa noviter fundator
extitit, pro Dei amore et beati Petrí apostolorum príndpis honore
fadmus constitudonem prephato loco, ut quicumque homo vel femina
iam didam institubonem domni Ermengaudi episcopi Urgellitani
obaudiens ad iam didam venerít, sicuti prelibatum est, pro remissione
suorum peccaminum vel ad iam didam ecclesiam ex rebus propríis vel in
lumine ecclesie adiutoríum fecerit quantum unius denaríi preaum potest
estiman, de potestate Dei et nostra maneat absolutus de -I- ex maioríbus
peccatis quod plus timet et unde maiorem penitentiam abet. Constitui¬
mus etiam ut in diebus sánete XL', quicumque fidelium ibi usque in
Pascha in servido Dei perseveraverit et lampada eius tota -XL*- in
eedesia beati Petrí apostoli arserít, sive ille toto tempore XL' . aliqua
necessitate constrídus ibi perseverare minime potuerít, et tamen
lampada ipsius per totum tempus XL'- in prephata ecclesia competenti
tempore arserít. si penitentiam trium vel duorum aut certe unius diei
tenuerit pro amore Dei et honore sancti Petrí, ex tribus vel duobus unum
diem usque in caput XL' solvimus. Si quis autem pro remissione
peccatorum in penitentiam abet, ut ad ecclesiam sancti Petrí Rome
cupiat pergere et ad iam dictum cenobium sancti Petrí, peregrinus cum
propría candela septies venire etuduerít, tantum illi prosit quomodo si
longi itinerís peregrínadonem tenuerit.Qui vero ad iam didam eccle¬
siam tres magistros vel certe dúos -XL'- diebus in pane et vino atque
redemptione detinuerít, tantum mercedis acdpiat quantum si Sancti
Sepulcrí desiderío ductus illic pergere voluerít, et gratiam Dei promerea-
tur et apostólica benedictione roboratus nostra omnium adfirmadone et
absolutione solvatur.Amen.

Ennengaudus gratia Dei Urgellensis episcopus SSS. Guifredus
Narbonensis ecclesie archiepiscopus SSS. Raiambaldus archiepiscopus
Arelatensis SSS. Stefanus episcopus Atensís 4-. Willelmus archiepisco¬
pus Agatensi 4-. Oliba episcopus Ausonensis +. Raimundus gratia Dei
Ausonensis episcopus 4-. Bernardos episcopus Coseranensis 4-. Araa-
11 us presul Tolosa 4-. Wifredus presul Carcasonensis -f. Ugo episcopus
ecclesie Uzetensis 4-. Bamardus episcopus Comeniensis 4. Bamardus
Lutevensis episcopus 4-. Amallus episcopus Magalonensis 4-. Berenga-
ríus episcopus Elnensis 4-. Froterius episcopus Nemaucensis. 4- Petrus
episcopus Cavalonicensis 4-. Berengarius archiepiscopus Terragonensis
4-, Petrus episcopus 4-. Bemardus Biterrensis ecclesie presul 4-.
Willelmus gratia Dei Ausonensis ecclesie 4-, Bertrandus episcopus
Barchinonensis confirmat. Guislibertus Barchinonensis presul. Berenga¬
rius Dei gratia Genindensis episcopus 4-. Remundus episcopus Rotensis
SSS. Guilelmus gratia Dei Urgellitanus presul qui hec statuta audorítate
episcopali confirmat 4-. Amulfus episcopus 4. Dalmadus archiepisco¬
pus Narbonensis 4-, Fulconi gratia EÍei Barchinonensis episcopus.
Raimundus Dei gratia Ausonensis episcopus. Petrus Ausonensis episco¬
pus.

Datum per manus Bonifilii notarii die et anno prefuto.
Oto indignus gratia Dei tamen Urgellensis episcopus. Bemardus

gratia Dei Urgellensis episcopus. Ego 4- Bemardus Rogerii, licet
indignus Urgellensis ecclesie episcopus, hanc confratríam ex parte Dei et
nostra laudo et confirmo.



.r .MATA . El sinibolifflmto ele 1 "'orieniac ií &■>-! & 1 terii pie r oni Anic .

A l’any de l'Encamadó del Senyor 1035, era 1073, tercera indicad,
20* epacta, 11 de les calendes d’octubre, any cinqué del regnat del reí
Enríe, varen venir junts, en nom de Déu ommpotent. Guifré,
arquebisbe de la santa església de Narbona i el nobilíssim bisbe
Ermengol i Guifré, bisbe de Carcassona, per a consagrar amb el bisbe de
Barcelona, de nom Guilabert, el cenobi de Sant Pere de Frontanyá i
consagraren aquesta església en honor de nostre senyor Jesucrist i de
sant Pere, príncep deis apóstols, i de sant Joan Baptista i de sant Martí,
confessor de Crist. Distingiren aquest Uoc en consagrar-lo i en donar
grácies a Déu i en aixecar-lo ñns a les estrelles i els prohoms que varen
venir a la dedicació, dataren l'església amb els dons atorgats a ells per
Déu, tal com diríen els documents fets per ells. Nosaltres, dones, els
citats bisbes confirmem a l’esmentat cenobi tot el que els fundadors, és a
dir, Guifré i la seva mare, Doda, i l'esposa d’ell, Ermetruda, acabaren
aquest Uoc i li ho concediren com a fidels, per l’amor de Déu. El citat
Guifré entreguem aquesta escriptura signada per les nos tres mans, per a
que, obedients al nostre futur mandat en el concili de Narbona i
portant-la a tots els co-bisbes que hi vagin, manifesti tot quant ha estat
establert per nosaltres i amb l’aprovació de tots sigui corroborat.

Entretant, jo, Ermengol, bisbe de la Seu d’Urgell, determino amb el
senyor arquebisbe de Narbona i altres bisbes que consenten amb mi, que
quadsevol home o dona que vingui al ja esmentat cenobi de Sant Pere i
doni a aquesta església i una altra obra del seu propi peculi alguna ajuda
en pa, en vi, en or o en plata, o en altres coses, romangui absolt per la
dreta de Crist omnípotent de tots els majots pecats pels quals fa
peniténcia. Si algú vingués a la carítat, que el poblé en diu contraríes,
amb bon esperit i per amor de Déu, manés per si matéis o per un
missatger una ajuda d'una candela, igualment sigui introduit en el regne
de Crist peí porter del regne celestial, romangui absolt de tots els pecats
deis que faci peniténcia i quant a nosaltres, per la parí que ens toca li ho
perdonem tot. Si a algú en aquest santíssim convent, en la própta casa o
en qualsevol lloc li arribés la morí, determinen) que, si pot ser, tots els
altres germans el socorrín i sigui poríat amb gran honor pels confrares,
sigui enterrat amb solemnes misses en I'esmentat cenobi, siguí ríe o sigui
pobre. Peró si fos indigent, en tant que li falti menjar o vestit i estigués
malalt, no sigui oblidat pels altres confrares, sinó que cada un per si
mateix o per un seu missatger, procuri visitar el germá malalt, fins que es
posi ben bo. I si a algú li arribes la morí, cada un deis habitants J’aquest
lloc en el convent deis monjos fes celebrar tres misses i cada prevere per
aquest procuri satisfer el trentenari. Si fos un clergue que tingués la
própia església i estigués sostingut per l’honor sacerdotal, cal que canti
tres misses. Peró si fos clergue i no sacerdot, canti tres salms per a la
defunció del germá. També, si el germá moría en un lloc molt apartat i el
eos no es pogués portar en aquest monestir, en el moment que el seu óbit
fos conegut de tots, que es faci per a la seva ánima alió establert. I en
ajuda de la ja esmentada església, doni cada borne i cada dona unsou,
que vulgarment se’n diu gros. Si fos pobre, de manera que no el tingsés,
doni per a l’esmentada obra alió que les seves possibilitats li permetin.

I jo, Guifré, arquebisbe de la santa seu primada de Narbona. amb el
bisbe Riambau. de la santa església d’Arlés, per mérit de la seva
santíssima vida, amb altres disset co-bisbes, congregats en el concili de

Narbona, a precs del venerable Guifré, que va ser el fundador del dit
lloc, per amor de Déu i de sant Pere, príncep deis apóstols, fem aquest
document en I’esmentat lloc, per tal que qualsevol home o dona,
obedient a la institució del senyor bisbe d’Urgell, Ermengol, vingués, tal
com ha estat dit, per remissió deis seus pecats i a l'esmentada església
deis seus propis béns donés una ajuda en llums per a l’església, el preu
deis quals es puguin estimar en un denari, peí poder de Déu i peí nostre,
romangui absolt d'un deis majors pecats aquel! que més temí i peí qual fa
major peniténcia. Determinem que durant els quaranta dies sants,
qualsevol deis fidels que perseverés fins a la Pasqua en el servei de Déu i
la seva lámpara durant tots els quaranta dies brillés en l’església de Sant
Pere apóstol, i durant tot aquest temps de quaranta dies, afectat per
alguna necessitat no pogués perseverar, i no obstant aixó, la seva
lámpara per tots els quaranta dies brillés en l’esmentada església. si fes
una peniténcia de tres dies o de dos o fins i tot d’un, per amor de Déu i
en honor de Sant Pere, li perdonem deis tres o deis dos un dia fins al
terme deis quaranta. Si algú per a la remissió deis seus pecats fa
peniténcia i volgués anar a l’església de Sant Pere de Roma, al cenobi de
Sant Pere, pelegrí, amb la seva própia candela que vingui aquí set
vegades i li servirá igual com si hagués fet el llarg camí de pelegrinatge.
El qui a la ja esmentada església tres mestres o dos durant quaranta dies
retingués amb pa i vi, tantes mercés rebi com si, poríat peí seu desig,
volgués anar al Sant Sepulcre, i mereixi la grácia de Déu i l’apostólica
benedicció; ho corroborem amb la nostra afirmació i amb la de tots i
sigui perdonat amb l’absolució Amen.

Ermengol, per la grácia de Déu, bisbe d’Urgell, ho subscric.Guifré,
arquebisbe de l’església de Narbona, ho subscric. Riambau, arquebisbe
d’Arlés, ho subscric.Esteve, bisbe Atensis. Guillem, arquebisbe d’Ag-
de. Oliba, bisbe d’Osona. Ramón, per la grácia de Déu, bisbe d’Osona.
Bemat, bisbe Soseranensis. Amau, bisbe de Tolosa. Guifré, bisbe de
Carcassona. Hug, bisbe de l’església Uzentensis. Bemat, bisbe de
Comenge. Bemat, bisbe de Lodéve. Amau, bisbe de Magalona.
Berenguer, bisbe d’Elna, Froteri, bisbe Neumacensis. Pere, bisbe de
Cavalló. Berenguer, arquebisbe de Tarragona. Pere, bisbe. Bemat,
bisbe de l’església de Beziers. Guillem, per la grácia de Déu, de
l'església d’Osona.Bertrán, bisbe de Barcelona, ho confirma. Guisla-
bert, bisbe de Barcelona. Berenguer, per la grácia de Déu, bisbe de
Girona. Ramón, bisbe de Roda, ho subscric. Guillem, per la grácia de
Déu, bisbe d’Urgell, que confirma aquests estatuts per l’autorítat
episcopal. Araulf, bisbe. Dalmau, arquebisbe de Narbona. Folc, per la
grácia de Déu, bisbe de Barcelona. Ramón, per la grácia de Déu, bisbe
d'Osona. Pere, bisbe d’Osona.

Donat per mans de Bonfill, notarí, el dia i l’any esmentats més
amunt.

Otó, indigne, per la grácia de Déu, bisbe d’Urgell. Bemat, per la
grácia de Déu, bisbe d’Urgell. Jo, Bemat Roger, encara que indigne,
bisbe d’Urgell, aquesta contraria per parí de Déu i nostra, aprovo i
confirmo.

(Traduít per Paquita Sallés i Verdaguer)

/

Sant Pere de la Portetia. Secció transversal del conjunt
d’edificacions, amb l'església i el claustre com a oeces
principáis (planimetría: R. Fusté-A. Navarro-Servei del

Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat de Catalunya)
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el monestir, amb l'esgló-
sia de Sant Pere ¡ el
claustre (planta: R. Fus-
té-A. Navarro-Servet del
Patrimoni Arquitectónic
de la Generalítat de Cata¬
lunya)

963: Poaaibée donedó (fun mas a Sant Pere da la Porté*.
987: B corma Odia, futur abat i biabe, fa una donedó a Sam Pera da ta Pórtala.
1001: Donedó da Guifró. veguer da la Portada, i da la aava mere Doda a Sant Pare

d'unaa tarrea compradas ai comts Ofiba.
T006: Ss dita veguera donan dhemas poaasaaions i drets, étueta a la val da la Por¬

taba, qus aaguramant formaran ai domini central del monestir da Sant Pare.
1016: Bulle papal é moneedr da la Pórtala. Probebiemant aatracta tfuna fééfii eréV
1036: B béba Ermengd d'Urgal i: oieagri raagliaé montatka da Sam Para da

é Pórtela i confirma éa poaasaaions dsi monead- Signan é document Me bra¬
bas da nombraaaa dttosaé catalanaa I ocdtanaa.

1066: Bs santera da le Porté* csdaiasn é monestir é parroquia da Sanca Maris
da é Quar. Aquaete donadó la confirmada pé béba d'Urgal.

1082: Donadó da tarrea a é Cerdanye, é tarma da VBalobam.
1096: Oonadó al monaatir da la Pórtala (fun mas artuat é tarma da Cadúa.
abana 1197: B prioret da Sant Para dé Mont dapén dé monaatir da é Pnrtéia.
1214: B monaadi compra d*enoa aious a Fucsnanya (Sarraima).
1346: A cursada* pesca negra, morféiet; é monasdr4sabandonar durant una

quants anye.
1366: roaéNnmwn ■ i w rtri lariuft nnmftn ré iiiimiitn na rfi la rümnnrtirr ;>abat

éa nomanat pé papa; Fany 1306, Ja N baria, paró, una comuntat amb éa moryoe.
1422: B monee* da Sant Para da é Pórtela rap una butla dé papa Marti V, par

é qué aa confirman aé pnvlaqé. enrrumrtata i axampdons.
1437: L'abat Joan Marquet és obflget a (enunciar; árnica é monaatir en une mée

iftuerrft
163»: Pan ifunaa bandoaltata. rabal éa aaaaaamat. d monaat» éa *aquajat i la co-

munitai da mon|oa aa dapana.
1817: S wonaatb da Sant Pan da la Pórtala éa una al da Sant Pau dal Camp. No-

méa raaéan a la Porta»» na ranjoa.
1836: B iimraarii é« mprlmrt- 6b trm monjo* aadnanan motorada lat Ira» patr»-

tat dal monaatir.
ÜBMI
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Sant Per» de la Porta¬
lla. Algat des del costat
de ponent del conjurrt
monástic amb el campe¬
nar, el mur frontal de
l'esglósia i diverses de-
pendéncies del monestir
(dibuix: R. Fusté-A. Na-
varro-Servei del Patrimo-
ni Arquitectónic de la Ge-
neralitat de Catalunya)

Sant Pera da la Porta¬
lla. Algat des del costat
de llevant del conjunt
monástic amb les cons-

truccions monacals. I* a fe-
sis i el campanar (dibuix:
R. Fusté-A. Navarro-Ser-
vei del Patrimoni Arqui¬
tectónic de la Generalitat
de Catalunya)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 33

NQM DEL TEMPLE; St, Andreu de Sagás,

LOCALIT2ACI6; Sagás -Berguedá-,a 9 Km, de Gironella per la
carretera de Vic, desviació al N, IKm,

CARACTERfSTIQUES: Molt modificada, Planta basilical amb
absis i dues absidioles, La primera construcció que cal
datar és del s, X, contemporánia a la Necrópolis exca¬
vada en 11 absis, i de la qual no es coneix res de mornent,
En la primera meitat del s, XI es construeix una planta
basilical amb tres naus, constituint la base de la que
ha arribat fins a nosaltres, En els s, XI-XII és substi¬
tuida la coberta d'embigat per una de volta de cañó, Les
altres modificacions es produeixen del s, XVII al XX,

NQRQ MA6NÉTIC; 97*

NORD 6EQ6RAFIC; 99*

AZIMUT; -81*

OIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 3 mar? o 12 octubre

OIA OE LA CQNSA6RACI6 SEGQNS L* ACTA: 16 juliol 903

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Andreu

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE C0NSAGRACI6; -121* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60* 30‘

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada dalt d'un turó entre
terres de cultiu i centre d'una petita població,

OBSERVACIONS; En l'actualitat en reconstrucció i excavació
arqueológica d'una Necrópolis existent en els s, IX-X,
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ACIA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
DE SANT ANDREli DE SAGAS

(16 de jwüol de 903)

Original pcrduí.
Cópia resumida del segk XJII, ACU, LDEU, I, fol. 239, doc. 814.
Cebriá Bahaut: Les actes de consagració d'esglésies del bisbat

d’Urgeü (segles IX XII), “Urgellia" 1, 1978, pág. 73.

Anno incamadonis domini nostri Ihesu Xpisti DCCCC IÍI- XVII.
kaiendas augusti, anno lili* regnante Karulo glorio&imo rege, yeniens
quídam venerabilis Nantigisus Orgellensis eptscopus in territorio Bergi*

tanensi in locum vocitatum Sagasse, rogatus a sacerdote Galindone
nomine sive a cunctum populum in ipsa parrochia habitan tium, cenantes
in Dei servido et ecclesiam Dei fundatores, rogantes et postulantes
venerabilem presulem Nantigisum nomine ad ecclesiam consecrandam
in honore beati Andree apostoli. Qui iussit atque discemit cum aliis
bonis hominibus ut, per singulos annos, sacerdos qui illam ecclesiam
tenuerit solvere faciat in servido episcopatus sánete Marie orgellitane
sedis modios VI- de annona et solidos *111* et agnos II

s

L’any 903 de Pencaraaáó de nostre senyor Jesucrist, el 16 dejuliol,
any quart del regnat del gloriosfesim reí Caries, va venir el venerable
bisbe d’Urgell, Nantigfe, al territori del Berguedá, al \\oc anomenat
Sagás, pregat peí sacerdot, de nom Galindó, i per tot e! poblé
d’habitants d’aquesta parróquia, que s’exerdten en el servei de Déu i
són els fundadors de l’església. Varen demanar i pregar al venerable
bisbe, de nom Nantigfe, que consagrés l'església en honor de sant

Andreu, apóstol. El bisbe maná i ordené, amb els altres prohoms, que
cada any el sacerdot que tingués cura d’aquesta església, fes pagar en
servei del bisbat de Santa María de la Seu d’Urgell, sis modis d’annona,
tres sous i dos anyells.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)

Sant Andrau da Sagás. Evolució arquitectónica de
l'edifici: planta de ia segona fase que correspon a la

primera meitat del segle XI. Es constitueix d una
basílica de tres naus separadas per pilars

quadrangulars. cobertes amb estructura de fusta, i
capeadas per tres absis semicirculars. La decoració

externa es limita a l'absis central i la facana de ponent
(planta: J. A. Adell, sobre una base d'A. Roca-Servet

del Patrimoni Arquitectónic de la
Generalitat de Catalunya)
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Swt Andreu de S*gk.
Evolució arquitectónica
de l'edifict. Planta que
correspon a una quarta
fase, que cal situar al
Final del segle XVII, en la
quai s'han produrt im-
portants atterecions es¬
paciáis en el presbiteri,
arnb la conversió de l'ab-
sis central en sagrístia,
s'obren capailas desgrui-
xant ais mura laterals, es
redecora la ñau central,
aixamfranant les arestes
deis plana, s'obre una
nova porta a la facana de
migjom, es construeix
un cor a ponent, i un
lluemarí, que trenca la
volta, sobre el presbiteri
(planta: J. A. Adell sobre
una base d'A. Roca-Ser-
vei del Patrímoni Arqui-
tectónic de la Generalrtat
de Catalunya)

Sant Andreu de Sagés. Evolució arquitectónica de
l'edifici. Planta que correspon a l'estat de l'església al

final del segle XIX. Sobre ['estructura existent s'ha
obert una nova porta en la fa^ana de migjom, tancant
l'anteríor, i s'ha modificat profundament el cantó de
ponent amb la construcció del campanar de torre, a
l'angle sud-oest, i l'atteració de la capaila de l'angle
nord-oest, amb la seva volta perpendicular a la ñau
(planta: J. A. Adell, sobre una base d'A. Roca-Servet

del Patrímoni Arquitectónic de la
Generalitat de Catalunya)

Sant Andreu de Segó*.
Evolució arquitectónica
de l'edifici. Planta que
correspon a l'estat de
l’església desprós de
1940. Després de les des-
trosses causadas per la
guerra civil de 1936-
1939, l'església fou re¬
modelada i redecorada.
Es construí la rectoría
adossada al cantó de
migjom, i una sagristia
de tramontana, mentre
que es recuperava l'ab-
sis central, després d'eli-
minar el presbiteri bar-
roe (planta: J. A. Adell,
sobre una base d'A. Ro-
ca-Serveí del Patrímoni
Arquitectónic de la Ge¬
neralitat de Catalunya)
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Sant Andreu de Sagás. Evolució
arquitectónica de l'edifici. Secció

transversal, a ponent, corresponent a
l'estat de l'esglósia l'any 19

S'aprecia la massa del campanar, i la
desproporcionadament alta porta

original, coberta amb llinda sota are
de descórrega (planta: A. Roca-Servei

del Patrimoni Arquitectónic de la
Generalitat de Catalunya)

Sant Andreu de Sagés. Evolució
arquitectónica de l'edifici. Secció
longitudinal corresponent a l'estat de
església l'any 1982. S’aprecia el lluernari,

sobre la volta de la ñau central, i el curiós
aparellat deis pilars i els ares formers
(planta: A. Roca-Servei del Patrimoni
Arquitectónic de la Generalitat de Catalunya)

Sant Andreu de Sagás. Evolució
arquitectónica de l'edifici. Secció
transversal, a llevant, corresponent a
l'estat de l'esglósia l'any 1982.
S'aprecia la rectoría, la sagrístia, i
l'ámbit de les naus laterals amb les
voltea d'aresta, de rajol, que tapaven
les vojtes origináis (planta: A. Roca-
Servei del Patrimoni Arquitectónic de
la Generalitat de Catalunya)

3©S
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Sant Andreu de Sagás. Planta de l'església
segons el projecte de rehabilitació redactat pels
arquitectes Antoni Navarro i Joan-Albert Adell
(planta: Servei del Patrimoni Arquitectónic de la
Generalitat de Catalunya)

Sant Andreu de Sagás. Faganes de
ponent (a sobre) i de llevant (al costat) de

l'església segons el projecte de
rehabilitació redactat pels arquitectes

Antoni Navarro i Joan-Albert Adell. Cal
destacar en la fagana de ponent, les
proporcions excessives de la porta

original, el sobrealgament del mur per
assolir el nivell original i el dibuix del

perfil de l'església inicial en la fagana del
campanar (planimetría: Servei del

Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat
de Catalunya)

Sant Andreu de Sagás. Seccions transversals de l'església, segons el projecte de rehabilitació redactat
pels arquitectes Antoni Navarro i Joan-Albert Adell. El sector oriental de la ñau lateral de tramuntana és

cobert amb un sostre pía, per tal de recuperar l'ócul, i els nivells de la primera coberta del temple
(planimetría: Servei del Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat de Catalunya)

3©e
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'GRIENTACIó

N2 FITXA: 34

NQM OEL TEMPLE; St, Maria de Serrateix,

L0CALIT2ACIÓ; Serrateix -Berguedá-, a 15 Km, de Navás,

CARACTERíSTIQUES; Antic monestir benedictí, inicialment de
planta de eren 1 latina amb volta de cañó i absis, Ampliació
amb dues capel les laterals en forma d'absidioles, La
construcció de St, Maria és del tipus que tingué ámplia
difusió durant els s, XI-X11, Aquest edifici sofrí tota una
série de modificacions durant els s, XVI al XIX,

NORD MAGNÉTIC; 94*

NQRD GEOGRAFIC; 96*

AZIMUT; -84*

OIA APROXIMAT QRIENTACIó; 9 marg o 6 octubre

DIA DE LA CONSAGRADIó SEGONS L'ACTA; 3 octubre 977/1123

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Maria

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CQNSAGRACI6; -85* azt,

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CQNSAGRAT; -59* 30'

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Situat en el poblé de
Serrateix dalt d'un altiplá, dominant així tot el paisatge
de muntanya mitjana del Berguedá i el Solsonés,

OBSERVACIONS; En restauracié per la Diputació de Barcelona,
No saben si 1'orientaci ó del temple del s, X es correspon
anb el del XII,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE SERRATEIX

(3 d’octubre de 977)

Consagració de fesglésia de Santa María de Serrateix i fundació del
monestir peí bisbe Guisad II déla Seu d’Urgell, el comte Oliba Cabreta i
el seu germá el comte-bisbe Miró de Girona. Institueixen abat el monjo
Froild, primer constructor de VesgUsia i del cenobi, el doten amb la
parróquia de Serrateix, de la qual assenyalen els termes, concedeixen ais
monjos la lliure elecció abacial i declaren el monestir lliure de tota
servitud. Subscriuen l’escriptura, estesa peí prevere Amulf, el comte
Oliba, els bisbes Guisad i Miró, un arxilevita, dos abats i dos personatges
més.

Original percha.
Pasoual: Monumento, IV, págs. 41-43.
Péire de Marca: Marca Hispánica, ap. 222 (cfr. Villanueva: Viaje,

voi. VIII, pág. 122.
Ignasi Feliu de Travi: El monestir de Santa Mario de Serrateix,

Granollen 1977, págs. 60-63, núm. I.
Cebriá Baraut: Les ocies de consagració d'esglésies del bisbat

d’Urgell (segles IX-XII), “Urgeilia”, 1, 1978, pág. 97.

Scripturam seríes dedaratur ut, qui vult evadere de rebus ipsis
transitonis, qualiter debet homo sibi preparare viam salutis. Iddrco
inventmus in libro iudico de donationes regie potestatis, quia in
quibuscumque penonis sive in ecdesiis largiuntur, sive conlate sunt seu
dónate, in eorum iure et potestate persistant in eorum nomine eas
potestas dederít aud contulerít. Ea videlicet ratione ut ita huiusmodi
regalis munificentie collado adthbuta, in nomine eius qui hoc promeruit
transfuga permaneat. Ut quidquid de hoc facere vel iudicare voluerít
potestatem in ómnibus habeat, quia in eodem libro scriptum est quod res
dónate si in presente tradite sunt nullo modo repetantur a donatore. Ob
hoc igitur, in Dei nomine, ego Olibane graba Dei comes et domini
Mironi episcopi frater meus consideravimus peccatorum nostrorum et
pertimescimus penas inferí et sic volumus despicere terrena et amare
celestia et sic venit in animis nostrís et elegit nobis expontanea bona
voluntas, ut scripturam donadonis facíamus ad domum sánete Marie
virginis qui est fundata in comítatú Bergitano in loco que nuncupant
Seria de Taxo. Igitur nos suprascrípti volumus notum fien et manifesta¬
re ómnibus hominibus de supradicta ecclesia vel cenobio, qui est situs in
comitato Bergitano infra terminis de ipso nostro dominico quem abemus
in ipsa Sena de Taxo, qualiter prímus extitit auctor et fundator vel
edificator eiusdem lod, veradter et ñdeliter notesdmus vobis presenti-
bus et futuris nobiles atque mediocres, quia prímum fuit per reveiatio-
nem fili Dei et eiusdem Dei genetrids Marie qui demostravit se ibi suum
propium oratonum. Nos autem suprascnpti quando audivimus et
vidimus edificare ibi ecclesiam a domno Froyiane monacho cum aliis suis
fratríbus, idest Godmarus presbyter et monachus et Ermemirus presby-
ter et monachus et Ildesindi monachi et Lodrid monachi et Ansaloni
monachi et Signifredi monachi, ego Oliva comes et domni Mironi
episcopi frater meus quesivimus consilium ad domno Wisaldi episcopi
sedis urgellitane et per auditoríum. Dei et nostrum, de me Olibane et
Mironi episcopi et per consilium domni Wisadi episcopi urgellensis,
constituimus ibi monasteríum ad habitandum monachis in honore sánete
Marie et elegimus ibi abba et patrono, idest domno Froilane qui prímus
fuit monachus [et fundator] de predicta ecclesia. Donamus [nos]
suprascrípti ego Olibane et Mironi episcopi frater meus ad supradicta
sancta María sive ad ipsa Sena de Taxo et ad domno Froilane abbate et
ad suis monachis ibi abitantibus, et omnes abbates et monachis qui
abitant in hunc locum post transitum de ipsos qui hodie habitant ibi, ipsa
nostra panochia de Senatex que est nostro dominico tota ab integrum,
cum suis terminis et suis afrontadonibus et introitibus et exitibus earum,
cum dedmas et pnmidas de tota omnia et taschas et defunedonibus et
totum censum quod inde debet exire et omnes pladtos, cum ipsos
boschos, cum silvis et garrías et pascuis, aquis aquarum, fontes et
tonentes et aqua ad molinos ex ómnibus partibus in cunctis lods ubi
potest homo edificare molendinis ad opus sánete Marie, sive in
Cardenarí et in ómnibus aquis qui sunt in comitatu Bergitano, et tota
omnia que nullus comes debet abere in sua honore et nos abemus in ipso
nostro dominico totum donamus sancta María et ad domno Froilano
abbate et suis monachis ibi cum eo comorantibus sine nulla retinencia,
quem ibi non fadmus exeptus una sola causa, que ipsa electione de
ómnibus abbatibus qui post ipsum futurí adveniunt non siat facta sine
consensu et consilio de ómnibus episcopis sánete Marie sedis vico
Urgellensis et de comité Bergitanense et de monachis ibi abitantibus, et
de eorum congregatione eligant ipsum abbatem si talem invenire possint
qui siat fidelis de hunc locum et de ómnibus hominibus ad cuius ñdem

debet abere et tenere, et si hunc locum non possint invenire talem ipsi
monachi cum nobilius virís Bergitanensis inquirant patronum in alium
cenobium qui siat bonum contra Deum et contra monachis et eligant
eum apud consilium episcoporum Urgellensium et comitem Bergitano.
Nos autem suprascrípti ordinamus atque constituimus, ego Olibane
gratia Dei comes et Mironi frater meus cum iussione et obedienda et
consensu domni Wisadi episcopi sedis sánete Maríae Urgellensis et cum
consilio nobilibus virís teñe huius tam magnis quam minimis, ut ipsum
cenobium sánete Marie quod fíat maiorem ecclesiam de toto Bergitano,
ad battizandum et ad sepeliendum ad omnes homines qui ibi se dubitant
ad iliorum obitum, aut qui aliquid donare voluerít de sua propríetate
fiant absoluti de ómnibus peccatis eorum ex parte sancti Petrí et sánete
Marie et de me Wisadi episcopi et Mironi episcopi et de succesores
nostrí, et que ipsum cenobium usque in finem seculi siat liberum et
francum et cum nimia libértate et cum suo proprío abbate de sua
congregadone, sicut est scriptum in regula sancti Benedicti, et nos
donatores ñeque episcopi ñeque nullus comes qui post nos futurí
adveniunt non abeant licendam ad mittere ipsum monasteríum ñeque
sua honore in nulla subiectione de nullo alio cenobio ñeque de nulla
ecclesia, nisi tantummodo que abeat sancta María sedis Urgellensis et
suis episcopis ipsa honore que episcopis debent abere in iliorum
diocesira. Et affrontat ipsa panochia de Senateix cum ipsos bosebos,
omnia et in ómnibus que did vel nominarí possit homo, a parte oriéntale
in ipso rivo de Tordel qui discurrít, et de meridiano in termino de castro
Iteral. A parte ocddentale ad ipsa Parada sive in istrata publica que
vadit de Val de Peras usque in Anavel. Ex parte cird in ipsa strada
publica sive cardonesa que vadit per valle Gríavell. Et ad ipsa Mesadella
dono ego Oliba comes ad sancta María dúos campos quod ibi abeam, et
abet affrontadones de duas partes in ipso rivo, de III- et 1111- parte in
ipsa stirpe. Quantum predicte affrontadones inciudunt et retinunt, sic
donamus nos supra scrípti domino Deo et sancta Macludunt et retinunt,
sic donamus nos supra scrípti domino Deo et sancta María et sancti
Urb[ic|i martyrís ipsa parochia tota ab integrum quantum nos abemus
vel abere debemus per ullasque voces, sicut est superíus exaratum, per
remedium animas nostras et de ómnibus parentibus nostrís tam de
mortuis quam de vivís, ut veniam delictorum nostrorum delictis consequi
mereamur apud iudice domino Deo nostro. Et propter hanc causam ut
nec nos nec nostrí parentes, qui post nos advenennt, que bene teneamus
aut teneant hunc locum in libértate et fortitudine contra Deum et

homines ad honorem sánete Marie et monachis ibi Deo servientibus et
non mittant in cenobio nullum usum secularem nec male ingenio, et de
ipsa eiecdone de abbatibus non acdpiant nullum manus sed fíat recta
sicut ecclesia romana docet. Et ipsa helemosina que nos donamus et alia
que adiuvante Deo augmentare potuerít sancta María non tollant ñeque
derelinquant tullere a nulla persona et nullus comes ñeque episcopus
non sit ausus daré ipsum cenobium per fevum ad nullum hominem. Si
quisque aliquid fecerít de ista donacione supra scrípta sive de electione
que ad nulla causa simoniacha pertineat, ex parte Dei et sancti Petrí et
ómnibus sanctis et de domini Wisaldi episcopi Urgellensis et domni
Mironi episcopi et abbatibus et monachis sive clerícis qui sunt subtus
scrípti in hac pagina et per iussione domni Olibane comitis et donator sic
fíat excomunicatus et ab ecclesia Dei et a sancta comunione extraneus

permaneat, iste qui facit a(u]d qui consentit sive qui adiutor est ista
excomunicacione transiré ad frangere, et si ausus est nullus homo de
nulla persona ista excomunicacione infríngere in quadruplum faciat
resdtuere ipse comes qui fuerít de Bergitano, et ipsa fraus et damnum
quod inde exierít ad sancta María et ad monachis satisfacere non vult
ipse comes per omnes qui faciunt in supradicta excomunicacione in
potestate de religiosis episcopis et monachis sive de clerícis fíat et pars
nulla non abeat in consortio iliorum ñeque de nobilis chrístianis et
religiosis, et in antea ista largicio firma permaneat omni tempore et non
sit dismpta. Hacta sunt autem hec omnia que super (...) ad hunc virum
honestissime promulgantur a nullo unquam mortalium efrígenda facta
est a domno Olibane comité et fratrí suo Mironi episcopi.

Anno trabeacionis Christi DCCCC LXXVII-, era milessima XV-,
indicticne V-, ñoñis octobrís, anno XXII- regnante Leutarío francigeno
rege, apud nos autem imperante domino Iesu Quisto cui est honor et
potestas una cum Patre hac Sancto Spiritu per inmortalia sécula
seculorum, amen.

Wisadus episcopus SSS. Miro episcopus SSS. Amelrus abba SSS.
Miro archilevia SSS. Adalbertus abba SSS. Oliba gratia Dei comes SSS.
Sig+num Wifredus. Sig+num Lopardus.

Amulfus presbyter, qui hanc cartam donadonis rogitus scrípsit
(j. man.) sub die annoque prefixo subscrípsí.
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L’Escnptura declara que l’bome que vol escapar de les coses
transitóries, cal que es prepari el cami de la salvació. Per aixó trobetn en
el Llibre Jutge que les donacions de la potestat reíal que han estat
atorgades o lhurades a qualsevol persona o església romanguin sota el
domini i poder d'aquells a nom deis quals les hagi atorgades o lhurades; i
aixó d'aquesta manera, que el donatiu de la munifidéncia reíal and
concedí!, resti concedít a nom d'aquell que aixó meresqué, talment que
qualsevol cosa que en volgués fer, en tínguí plena potestat car en el
mateix Ilíbre está escrit que les coses donades, si personalment han estat
Uiurades, de cap manera no siguin redamades peí donador. Per aixó, jo,
en nom de Déu, Oliba, per la gráda de Déu, comte, i el Senyor Miró,
bisbe, el meu gcrmá, várem considerar els nostres pecats i témer les
penes de ['infera i and volguérem despreciar les coses terrenals i estimar
les celestials i ens vingué ais nostres esperits i ho várem elegir amb bona i
espontárua volunta!, que féssim l'escriptura de donadó al temple de
Santa María, verge, que está fundada en el comtat del Berguedá, en el
Uoc que en diuen Serrateix. I nosaltres, els esmentats, volem que siguí
conegut i manifestar a tots els bornes sobre aquesta església i cenobi, que
está situat en el comtat del Berguedá, dintre els termes del nostre
domini que tenim a Serrateix, que primer hi va haver un autor, fundador
o edificador d’aquest Uoc; amb veradtat i fidelment fem saber a
vosaltres, presents i futurs, nobles i mediocres, que primer va ser per
reveladó del Fill de Déu i de la seva mare María, que va demostrar que
aUá hi bavia el seu propi oratorí. Nosaltres, els esmentats, quan várem
sentir i veure edificar allá una església peí senyor Froilá, monjo, amb els
seus altres germans, aixó és, Gotmar, prevere i monjo, Ermemir,
preveré i monjo, üdesind, monjo, Lodric, monjo, Ansaló, monjo i
Signifred, monjo, jo, Oliba, comte i el meu germá, el senyor bisbe.
Miró, demanárem conseU al senyor bisbe Guisad, de la Seu d’UrgeU i
amb l'ajuda de Déu i la nostra, de mi, Oliba i Miró, bisbe, i peí conseU
del senyor bisbe d’UrgeU, Guisad, determinárem constituír-lo en
monestir per tal que fos habitat pcls monjos en honor de santa María i
elegírem abat i patró el senyor Froilá, que primer va ser monjo (i
fundador) de l’esmentada església. Donem (nosaltres) els sobrescrits,
jo, OUba i el meu germá, el bisbe Miró, a la citada santa María i a
Serrateix i al senyor abat Froilá i ais seus monjos que hi habitin, i a tots
els abats i monjos que hi habitaran, després del traspás deis que avui hi
habiten, la nostra parróquia de Serrateix, que és del nostre domini, tota
sencera, amb els seus termes i Ifmits, entrades i sortides, delmes,
primícies de tot i les tasques i defundons i tot el cens que cal que en surtí
i tots els plets, amb els hoscos, bosquets, gamgues, pastures, aigúes,
fonts, torrents, aigua per ais molins de tots cantons i en tots els Uocs on
un hom pugui edificar-hi molins al servei de Santa María, i en el
Cardener i en totes les aigúes que són al comtat del Berguedá, i tot alió
que cap comte cal que tingui en el seu honor i nosaltres ho tenim en el
nostre domini, tot ho donem a Santa María i al senyor abat, Froilá, i ais
seus monjos que viuen amb ell, sense cap reserva, peró ho fem,
exceptuant una sola cosa, que l’elecció de tots els abats que després
d’aquest hi hagin, no siguí feta sense el consentiment i el consell de tots
els bisbes de Santa María de la Seu de la dutat d’Urgell i del comte del
Berguedá i deis monjos que hi habiten i que elegeixin un abat de llur
congregadó si el poden trobar un baró tal que siguí fidel a aquest Uoc i a
tots els homes els quals cal que tingui i posseeixi fidelitat i si a aquest Uoc
no poden trobar un home així que, els mateixos monjos amb els més
nobles bornes del Berguedá, busquin un abat en un altre cenobi que
siguí bo davant Déu i davant els monjos i l'elegeixen amb el conseU deis
bisbes d’UrgeU i del comte del Berguedá. Nosaltres, els esmentats,
ordenem i manem, jo, OUba, per la gráda de Déu. comte, i el meu
germá. Miró, amb el manament, obediéncia i conseU del senyor bisbe
Guisad de Santa María de la Seu d’UrgeU i amb el conseU deis nobles
homes d’aquesta térra, tan grans com petits, que el cenobi de Santa
María arribi a ser la major església de tot el Berguedá, per a batejar i
enterrar a tots els homes que allá Uiuren el seu eos, i si algú volgués

donar alguna cosa de la seva propietat, siguí absolt de tots els pecats per
parí de sant Pere i de santa María i de mi, el bisbe Guisad, i el bisbe
Miró i els nostres successors i que aquest cenobi fina a la fi del temps
siguí Uiure i franc i amb for$a Uibertat i amb el seu propi abat i la seva
congregadó, tal com está escrit en la regla de sant Benet, i nosaltres, eb
donants, ni el bisbe ni cap comte que vinguin després de nosaltres,
tinguin Uicénda per a pagar aquest monestir ni el seu honor sota cap
subjecdó de cap altre cenobi ni de cap altra església, excepte rhonor que
cal que tinguin a Santa María de la Seu i ais seus bisbes en la seva
diócesi. La parróquia de Serrateix termeneja amb els seus bascos í amb
tot el que pugui dir i nombrar per parí de sol ixent, amb el riu Tordell
que hi passa, i per la parí de migdia amb el terme del castell d’Iteral. Per
la parí de ponent, amb la Parada i el cami púbtic que va des de
Valldeperes fins a Anavell. Per la parí de cer^, amb el mateix cami
públic o cardonés que va per la valí de Griavetl. I a la Mesadella dono jo,
OUba, comte, a Santa María dos camps que hi tme i que limiten, per dos
costad amb el riu, per la tercera i la quarta parís, amb el socam. Quant
ais esmentats termes indouen i retenen, tot ho donem eb sobrescrits al
senyor Déu, a santa María i a sant Urbid, mártir; tota la parróquia, tot
sencer, tot el que tenim o cal que hi Qnguem per algunes raons, tal com
més amunt és exphcat, per a remei de les nostres ánimes i de tots eb
nostres parents, tant eb morís com eb vius, per tal que mereixem
d'aconseguir el perdó per ab nostres delictes, davant el judia del senyor
Déu nostre. I per aquesta causa, que nosaltres i eb nostres parents, que
vindran després de nosaltres, que tinguem bé i tinguin aquest Uoc en
Uibertat i fortalesa en favor de Déu i deb homes i en honor de santa
María i deb monjos que hi serveixen Déu, i no introdueixin al cenobi
cap ús secular ni amb mal espera i per l’elecció deb abats no rebin cap
subora, sinó que es fací rectament, tal com mana l'Església romana. I
aquesta almoina que nosaltres donem i altra que, amb l'ajuda de Déu,
pugui augmentar a Santa María no la toquin ni intentí tocar-la ningó i
cap comte ni bisbe no s’atreveixi a donar aquest cenobi per feu a ningú.
Si algú fes alguna cosa d’aquesta donadó escrita més amunt o de
l'elecdó, que pertanyi a cap causa de simonía, de parí de Déu, de sant
Pere, de tots eb sants, del senyor bisbe d'UrgeU Guisad, del senyor
bisbe Miró, eb abats, monjos i clergues que están sobreescrits en aquest
document i per manament del senyor OUba, comte, i dcmant, siguí
excomunicat i romángm estrany a l'Església de Déu i a la santa coraunió;
el qui ho fad el qui hi consentí, el que ajudi a trencar aquesta
excomunió, i si algún home o alguna persona s’atrcveix a infringir
aquesta excomunicadó que fad restituir quadrupUcat el comte que ho
siguí del Berguedá, i si d’aquest engany i dany que en surtí a Santa María
i ab monjos no volgués satisfer, el comte per tots eb que ho fadn, en
I’esmentada excomunicadó ho debo en poder deb religiosos bisbes i
monjos i clergues i no tingui cap parí en llur companyia ni en la deb
nobles cristians i religiosos i d’ara endavant'aquesta donadó romángui
ferma per tot temps i no siguí trancada. Ha estat fet tot el que més amunt
(...) s'ha promulgat bonestíssimament per a aquest borne, que per cap
deb moríais mai no cal que siguí trancada; ha estat fet peí comte Oliba i
peí seu germá, el bbbe Miró.

Any de l’encaraadó de Crist 977, 1015 de l’era, dnquena indiedó, a
les nones d'octubre, any 22é. del regnat del rei francés Lotari, davant de
nosaltres, peró tenint el poder el senyor Jesucrist per al qual és l'hooor i
el poder, junt amb el Pare i l'Espent Sant peb immortab segles deb
segles, amen.

Guisad, bbbe, ho subscric. Miró, bisbe, ho subscric. Amelius, abat,
ho subscric. Miró, arxilevita, bo subscric. Adalberí, abat, ho subscric.
OUba, per la gráda de Déu, comte, bo subscric. Signatura de Guiñé.
Signatura de Llopard.

Araulf, prevere, que, pregat, be escrit aquest document de donadó i
l’he subscrit el dia i i’any més amunt esmentats.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
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CRONOLOGIA DEL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE SERRATEIX

940: Sagons el P. Villanueva, durant el regnat de Uuli d'Ultramar hi havie je en
aquest indret un monestir dedtcet • santa Marta i sant Urbici, segone conata
en un document da donactó da tarree d'Arboceda. prop da CaataHadrai, lata
peta comtaa da Cerdanya Onefred i Guinedelta, sanyora da CaateHadnri, al 12
de ganar. La comunitat aquesta época no devia teñir ni regla ni autoritzadó
de cap mana.

941: Oat 4 de gener darte un document pal quai Audaric i Ermúnda donan una vi-
nya i un camp "ad domum Sancta Mana vai ad suos serventes"; aquest docu¬
ment, dones, confirma l'exiaténcia d'une comunitat.

949: Audaric i Ermúnda amplían la donectó anterior al d» 13 de maig amó duaa
pacas da térra i duaa da virtya.

mitjan eegle X: Una qoants monjos (Gadamar, Ermerint, Sunchad, Rderit, Larínt
i Amaló), comanata par Frodé, arriben a aquest Noc, potaar fugint dala moros.
A fi de subvenir llur necaaaitat i par tal de satisfer ais propia interesaos. Oliba
Cabreta, corma da Cerdanya, da Besakj i da Barga, i al sau germé Miró til, bia¬
be i comte da Girona, fan diversee donadons a la comunitat.

977: El dio 7 d'octubre el biaba da la Sau d'Urgell Guisad II coneagre l'stgléeia dal
monaatir, un patit edifici amb tras aba» amb entrada en are da ferradura. L'ec-
ta, redactada pal prevare Amuff, ós signada pal biaba Guisad, par l'ardiaca
ró, l'abat Adalbart i ais mondos Gotmar, ltdasínd, Loderic, Anaaló, Sinfrad, al
comte OIS» i tras personatgas anomenats Guifré, Duran i Uopart. B monaatir
rep tota la asm da Tsixó. La comunitat que reata eetabierta té aat monjos, en¬
tre eis quets hi ha dos preverse que a'han da regir par la regla da sant Banet
Poc dospré» Froüá és nomanat abat.

983: Par tai da confirmar unas donacíons al monaatir, visita Serrsteix Sai-la, biaba
d'Urgell, el comte Olibe Cabrata, a qui acompanyan ala seue dos filia patita:
Oliba, futur abat de Ripoi i Cuixá i biabe de Vic, i Berenguer, futur baba d'Eina.

966: El comte Oliba i la sava mullar Ermangarda donan un alou al monaatir,
988: Abana do retirar-se com a monjo da Monteeasino, al comte Ofiba Cabrata fa

diversas donador» ala monestirs de Cuixé, Arlas i Serrata».
983: El dia 5 de jury la comtasaa Ermasaenda i tres fids seus, Bamat Tedaferro,

futur comte da Baaalú i da Girona, Guifré, comte da Cerdanya i dal Roseelió,
i Oliba, ja comte del Berguedé, aastateixen a rolecció d'Emifi com a abat suc-
cesaor de Froilé, ja ved i mancar de facuftats per a gouemer la comunitat.

966: El día 3 de gener la comteses Ermangarda visita el monaatir amb d sau fli
patit Oiiba par tal da signar la donactó al monaatir da Serrata» da l'alou da Ca¬
llara Oriol, al terma dal casteN da Pínóa.

1003: B 17 de julio! Oliba, futur abat i biaba, poc abana da profesase a RipoN, dóne
al monestx de Serrateix le parróquia de Sant Marti (fAvié, amb la seva sufre-
gánia da Sant Semi da Claré.

1009: B veguer Guifré i la sava multar Ingüberga donen al moiwatir un alou srtust
al terme de Casaerras a Ca n'Eloi (""Huraña").

1013: B comte Guifré de Cerdanya cedeix al monaatir l'esgtéaia da Sant Feüu da
Vivar.

1038: La com teas» Btaabet da Cerdanya dóna al monaatir tas vi-les de Soriguera
i Soriguerola, amb 1‘eeglésiB da Sant Miqual. Aquest dominé fou, de fet, el nu-
di de lee poteastior» que al monaatir da Serrateix tingué a la Cerdanya.

1077: En época da l'abat Pare, mort al 1068, éa comentada la conatrucdó d'una
altra eegléate més eapaioea, amb un esquema igual al da la catedral de Vic.

1123: Ota^iar, arquebiebe da Tarragona i biaba da Barcelona, amb raaaiaténcia
dal btabs d'Urgafl Para Berenguer i del de Vic Ramón Gaufred i da l'abat da
Serrata» Guflbm, consagra ta nova aagléaía. tactual.

1128-92: En al trSnscurs aquesta anye i a través da dK araaa donador», podara
refsr restructura da ta comunitat que conata d'un «grieté, un cafar», un prior, 4
qua també ara preboat i cafterer, un cambrer i un flaquer, a més da l'abat.

1192: Amb la madiació da rabat da Sant Uoranp prop Bagé éa raaoftt un enfronto-
martt entra l'abat i ata monjoe dal monaatir.

1232: La comunitat da Sanaiaix cedaét a Ramón Ftanc da Puégcardé ta bettta so¬
bra tota ala béna i drsts qua té al monaatir a ta Cerdanya.

~1292: A causa d'un pietmotivst par una drets sobre timas "norma" da Caaaar-
raa, ata hornea da ta romtaue Léacara aaaaaainan al aagrtaté dal monaatir.

1303: Un document sisábante dal fart andautamant qua pata» al monaatir agí »a
ta época. Par tal da pal-liar la aituació, comanda una etapa (fafienadona. gane-
raimant tamporata, da dreta o tarrea da Sania María da Sarrataix.

1348-73: Durant al mandat da l'abat Simó da Pone, Aa construida la torre-campe-
nar; aquesta conatrucdó forma part dal pía da fortificado!» qua al raí Pere M
al Corimoniós ordené ata moneetiri catalana durant ta guerra amb Pere al Cruel
da Caatala.

1400: B monaatir nomée té trae monjoe. Una part da Isa edificador» he aatat in¬
censada durant ta guana.

1606-63: Comenpa la Bata habata comandataria. B monaatir an té cinc, algún data
quata ni tan sota éa monfo.

1566: Daapréa dal condl da Tramo aón restaúrate ata abata atagha pala monjoe,
el prior dota quata éa Franceac Sanjuet (1506-1583}. Amb a» al monaatir ta une
revifalla i aconseguetx ten» alguna abata da ranom.

~1616: L'abat Bamat Sedó intenta stútilmam trásftedar la comunitat a la dutat da
Manroaa.

1781-84: Ea abat dal monaatir Franceac Eaoofat < da Rogar, durant al mandat dal
qual comeocsn unas obrea de reirfaureció dal monaatir, drigidas par l'arquiteo-
te da Barga, Pera Puig.

1793: Eaaam abat Miguel da Niqueaa acaben loa obres da conatrucdó dal nou daua-
tra neocléwic qua aubetitue» l'antic. Lea obras aón fetos par Joaap Torrevedara
da Casaerras.

1807: Eaaam abat Fefip Antón d'Escofet (179S-18Z7), hom ancarraga • Pan Puig
l'anguíxat da (Interior da l'srglésia.

1814: Un documem diu qua al monaatir té noméa tras montos da mée de setenio ¿
anys i amb moit mala saiut

1836: Amb la desamortització de Mendizébal i durant al mandat da Joaap Jorriana
í d'Areny. etogrt abat al 1833, la comunitat que conata an aquest moment d'un
abat ¡ cinc monjoa, éa expulsada forpoeament. 8a monje* as dtaporaan i fea-
gléaia dal monastir esdevé aagléaía parroquial.

1936-38: B monastir sofreix tas conaeqüéndesda ta guerra dvi. L'eagléata éa In»
cendidada i són destruidas diversas depandéndee monéatiquaa, sobraéot dota **
costats de Revant i de migjom dal claustra.

1960: Són ampraaoa un» trebalta da raatauradó a cárrac del Sarvai da Cattaogadé ' ?
i Conservació de Monuments ds la Diputació de Barcelona. ^

UW1

Santa Maris da
Sarrataix. Sec-
ció del conjunt,
amb l’església, el
claustre i les
dependéncies
monástiques
(planimetría: J.

- ::i'? i
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Santa Marta da Sarratafai. Planta a nrvall cM primer p<a
del conjunt monéstic an ta qual s'han indicat ala uaoa da
cada dapandéncia, aixi com la sava cronología (planta: J
Ambróa-Sarvaí da! Patrimoni Arqurtactdnic da ta
Ganaralitat da Catalunya)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 35

NOM DEL TEMPLE: St, Miquel de Viver,

LQCALITZACIó: Viver -Berguedá- és a 10 K», de Navás, Esglé-
sia del Castell de Viver, El camí que du al castell surt de
la part posterior de la roasia de Vilanova de Viver,

CARACTERfSTIQUES: Es conserven algunes restes romániques del
que fou 1'absis, damunt d'unes roques inaccessibles,

N0R0 MAGNÉTIC;

NQRD GEOGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APRQXIMAT 0RIENTACI6;

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 4 octubre 1187

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Miquel

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIó:

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN: Mirador privilegiat sobre el
SO, del Berguedá, donada la seva ubi caei6 en terreny rocós i
elevat, Bosc de pi i alzina,

OBSERVACIONS; Ha estat impossi ble efectuar-ne 1'amidament
per la inaccessibilitat del 1 loe, Indici de cultures
neolítiques en els gravats de les roques,
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ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSLA DE
SANT MIQUEL DE VIVER

(4 d’octubre de 1187)

Consagració de Fesglésia de Sant Miquel de Viver peí bisbe Amau de
¡a Seu d’Ürgeü, a petició del cavaller Ramón, de la seva more Ramona,
del capellá Bemol i deis ahres habitants del Uoc. S‘enumeren els béns ja
posseits fins aieshores per l’església i tes donacions que li jar, en aquella
ocasió el susdit cavaller i la seva more, aixl com els Umits de la parróquia.
El capellá Berma promet fideütat al bisbe i observar lotes les obhgadons
inherente al seu cárrec.

Original perdut.
Cópia del segle XVIII: Pasqual: Monumento, vol. m, págs. 355-356,

d’un trasila! fet peí notan barcclonl Francesc Mulnell.
Cebrii Baralt: Les actes de consagració d’esglísies de! bisbat

d’UrgeU (segtes IX-XII), “Urgellia”, 1, La Seu d'Urgell 1978, pág. 179.

Armo -MCLXXXVII-, -IV- nonas octobrís, venit venerabilis dom-
nus Ajraaldus] Urgellensis episcopus in comitatu Bergetanensi in castro
quod vocatnr Viver, rogatus a domino Raymundo milite et etiam a
mabe sua Raymunda et Beraardus capellánus et ab alié parroefaiané
eiusdem eedesie, ad consecrandam eedesiam beati Michaelé que ibi
fúndala est. Predicta vero ecclesia tenet et possidet in pace, scilicet
totam decimam de manso de Mascara et medietatem decime de manso

de Conomines et quintam partem vinee et totam decimam ct totam
primitiam (...] vocatam Berenguera, et tascam de blat et totam iecimam
de pane et vino scilicet Aramantera et de Boscbet. Et in manso de
Codina accepit predicta ecclesia in alaudié ct in vineé beale Mane de
Serratcx, totam decimam, et in manso de Bach de duabus peciis alaudii
et vinca totam decimam et tascam, et in manso de Albesa umus pede
alaudii totam decimam, et de manso de Modasclola totam decimam, et
primitiam et omni re et cetera omnia que ad ecclesia spectarc videntur.
Huc prefata ecclesia tenet et possidet ecclesia de TruUs, cum omni
medítate totius decime de dominico Berengarii de Soler de pane et de
vino, et de domo Petri de TruUs medietatem de carné et cascenio et
ovium et lañe, et de predicto manso de Conemines totam decimam
carné, casenio et ovium et lañe, et de manso de Candes totam decimam
de pane et vino de ipsé coneminé, et de Cespuniola et de manso de
Almiral totam tascam de pane et vino de una comba, que est ab orient
iuxta domum que diotur Chelrosa, et unam libram de cera et totam
decimam de pane et de vino et de illa tancnca, et in alaude que dicitur
Golarda, que teñetur manso de E[r]ra, totam decimam et tascam, et de
alaudii que vocatur Comtresa totam decimam, et de alaudé que tenet
Petri Todo et Beraat de Rovira et de Siula, que sunt infra Gorg Morer,
ut in alié tocé totam decimam et tascam. Adiugunt euum huic

L’any 1187, el quatre de les nones d'octubre, va vené el venerable
senyor A(raau), bisbe d’UrgeU, al comtat del Berguedi, ai custell que
se’n diu Viver, pregat peí senyor Ramón, cavaller, i també per la seva
mare, Ramona, i per Beraat, sacerdot, i per altres parroquians
d'aquesta església, per a consagrar l’església de Sant Miquel que allí sTli
bavia fundat. Aquesta església té i posseeix en pau tot el delme del mas
de Mascaré i la meitat del delme del mas de Coromines i la quinta part
de la vinya i tot el delme i la primicia (...) anomenada Berenguera, i una
tasca de blat i tot el delme de pa i vi de l'Armentera i del Bosquet. I en el
mas Codina va rebre l'esmentada església en alous i en vinyes per a
Santa María de Serratos tot el delme, i en el mas de Bach, de dues peces
d'akm i d una vinya, tot el delme i la tasca, i en el mas d’Albesa d’una
peqa d'akm tot el delme i del mas de Modasesola tot el delme i primicia i
tot alió que semblés que convenia a l’església. Aquesta església té i
posseeix l’església de TruUs, amb la meitat de tot el delme. del senyor
Berenguer de Soler, de pa i de vi, i de la casa de Pere de TruUs la meitat
de la cara, del formatge, deis ous i de la llana, i de l'esmentat mas de
Coromines, tot el delme de la cara, formatge, ous i Uana, i del mas de
Canaletes tot el delme de pa i de vi deis condominé, i de I FspunyoU i
del mas d'Almirall tota la tasca de pa i de vi d’una coma, que és a sol
ixent al costal de la casa que se'n diu QueIrosa, i una lliura de cera i tot
el delme de pa i de vi, i a l’alou que en diuen Golarda, que _-s del mas
d'E(r)ra, tot el delme i la tasca, i de l'alou que se'n diu Comtresa, tot el
delme, i deis alous que té Pere Todo i Beraat de Rovira i de Siula, que
són sota el Gorg Morer, com en eé altres llocs, tot el delme i la tasca.
Afegeixen a aquesta donació, aixó és, Ramón i la seva esposa,
Guilleuma, i llur fill, Berenguer, i la senyora Ramona, mare de Ramón,
una candela de tot el que tenim en el cementiri de Sant Miquel i la
meitat del delme de totes les oliveres que hi ha a l’hort davant ia porta de
l'església i tot el que té el castell de Viver i ho té per a treballar-ho, des
del cami públic que va cap a Vilaferran fins a Sant Feliu i més enlli del
sol ixent (...) tot el delme. També jo, la ja esmentada Ramona i el seu
fill Ramón, amb la seva mare i la seva esposa, Guilleuma, donem i
afegim a l'església de Sant Miquel i ais dergues que la serveixin, un mas
tot sencer, amb totes les seves pertinences i la térra amb Irs cases de

donatkmi, scilicet Raymundus et coniux eius Guillelma et filius eonim
Berengarius et domna Raymunda mater Raymundi, unam candelam de
hoc totum quod nos habemus in cimiterio beati Michaelé et medietatem
deetmi omnium olivarum que sunt in horfto] ante ianuam eedesie et
quantum castrum de Viver tenet et habet pro laboratione, de via publica
que pergit de Vilaferran usque ad sanctum Felicem in anter ultra
orientem[...] totius dedmi. Insuper ego Raymunda iam dicta et
Reymundus filius mater et uxor eius Guilelma damus et addimus
eedesie sancti Michaelé et derid eiusdem eedesie servientibus mansum

integrum cum ómnibus sué pertinentibus et tena donibus de Belloc per
allodium francum, et hoc dortum quod nos modo fadmus eedesie ex
mera nostra liberalitate nos ñeque nostri non iusimus unquam revocare.
Illud autem quod iam ecclesia habebat et possidebat firmamus, salvo
iure nostra successorumque nostrorum, et tenet ab éta supradicta
ecclesia triginta passus de dmiterium cum oblationibus et defunctioni-
bus et etiam cum dedmé et primitiis. Parrachia autem afrontatkmes a
parte orienté in Fonollet, de parte vero drd ad sanctum Ioannem de
Mondarrii, a meridie usque ad terminum de Merola vel in sancti
Genesii, ab occiduo usque ad terminum de Castelladral. Et ego
Beraardus capeHanus eiusdem eedesie promito vobis A(rnaldoj urge-
Uensi episcopo et succcssoribus vestré, ut observem vestras iustkias et
vado as synodum urgellensi eedesie et fadam libram una de cera vobis et
succcssoribus vestré annuatim et sim vobis fidelé in ómnibus pro posse
meo, et ego et successores nostri serviamus eedesiam sancti Michaeli de
Trulls unum diem in hebdómada annuatim.

Sig+num domne Raymunde de Viver. Sig-l-num [..jRaymundi de
Viver. Sig+num Guilelma uxoris eius. Sig+num Berengarii fiüi eorum,
nos qui hoc laudamus et firmamus et testibusque firmare rogamus.
Sig+num Beraardi de Albesa. Sig+num Petri de Cavila. Sig+num
Berengarii de Torrentpregon. Sig+num Beraardi de Carrovira.
Sig+num Petri Almiral. Sig+num Raymundi de Correntines. Sig+num
Guillelmi de Torrents. Sig+num Petri de Trulls. Sig+num Beraardi de
Rovira de Siula. Sig+num Petri Todo. Sig+num Raymundus de
Cacudina. Sig+num Petri de Cacudina. Sig+num Petri de Puigtorrit.
Sig+num Francisce Garde de la Portella. Sig+num Guilherme de
Canelles. Sig+num Petri de Mala Rebola. Sig+num Beraardi de sancti
Genesii. Sig+num Berengarii Rabull notarii sumus testes huius reí.
Sig+num Amaldi urgellensé episcopus qui hoc laudo et firmo.
Sig+num Berengarii de sancta Fide archidiaconus. Sig+num Guillelmi
de Torre decano.

Beraardus senba, ut subdictus vocitatus de Torradla, qui hoc scripsi
die et anno quo (s. man) supra cum litteris supraposité vigessima linea.

Belloc per alou franc, i aquesta donació que nosaltres fem a l'església
amb la nostra pura generositat, manem que ni nosaltrrs ni eé noatrea
puguin mai revocar-la. Tot el que l'església ja tema i posseia, ho firmen,
salvat el nostre dret i el dete rastres succesaora, i té també trenta pasma
de cementiri amb les ofrenes i defunción* i també amb eé dehncs i
primides. La parróquia Umita per la part de sol ixent, amb Fonollet; per
la part de cer^, amb Sant Joan de Mondara; a migdia, fins al teme de
Merola i Sant Gente; a ponent, amb d teme de Castelladral. I jo,
Beraat, capelli d'aquesta església, us prometo a vas, A(ruau), bisbe
d'UrgeU, i ate vostres successon que observaré les vostras justicies i
aniré al sinode de l’església d'UrgeU, i donaré una Uiura de cera per a vós
i per ais vostres successors cada any, i us seré fidel en tot per vohmtat
meva. i tant jo, com eb meus successors servirem l’església de Sant
Miquel de Trulls un dia a la setmana, cada any.

Signatura de la senyora Ramona de Viver. Signatura (...) de Ramón
de Viver. Signatura de Guilleuma, la seva esposa. Signatura de
Berenguer, Uur fill, nosaltres que tot ho aprovem i ho firmem i
demanem eb tcstimoné que ho furnia. Signatura de Beraat d’Albesa.
Signatura de Pere de Cavila. Signatura de Berenguer de Torrent pregón.
Signatura de Beraat de Sa Rovira. Signatura de Pere Almiral!. Signatura
de Ramón de Coromines. Signatura de Guillem de Torrents. Signatura
de Pere de Trulls. Signatura de Beraat de Rovira de Siula. Signatura de
Pere Todo. Signatura de Ramón de Sa Codina. Signatura de Pere de Sa
Codina. Signatura de Pere de Puigtorrat. Signatura de Francesc Guárdia
de la Portella. Signatura de Guillem de Canyelles. Signatura de Pera de
Mala Rebolla. Signatura de Beraat de Sant Gente. Signatura de
Berenguer Rabull, notaré, que som tcstimoné d’aquest afer. Signatura
d'Araau, bisbe d’Urgell, que ho apravo i ho firmo. Signatura de
Berenguer de Santa Fe, ardiaca. Signatura de Guillem de Torre, degh.

Beraat, escrivi, que sóc anomenat de Torrella, i ho he escrit el dia i
l'any esmentats més amunt, amb unes Uetres sobreposades en la Hnía
vintena.

(Traduit per Paquita Sallés i Verdaguer)
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 36

NOM DEL TEMPLE; St. Joan de Montdarn,

LQCALITZACIó; Viver -Berguedá-, a 4 Km, de Viver a
Serrateix, prendre pista forestal en di receió NO, fins a la
veina casa de Cort de Roure,

CARACTERfSTIQUES; Molt modificada, De l'obra románica, tan
sois en resta 11 absis i alguns fragments de la ñau, on
sembla que encara hi podem trobar vestigis del s, X, Ha
estat modificada sobretot en el s, XVIII, en qué hom
transforma la ñau i la volta, afegint-hi un creuer, un
campanar de torre i un cimbori,

NORD MAGNÉTIC; 102*

N0R0 QE06RAFIC; 104#

AZIMUT; -76*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 22 febrer o 22 octubre

OIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 11 desembre 922

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Joan

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIó: -59* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;-59*/-I22*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada sobre un altiplá de
rocam sobre terres de conreu entre bosc de pi i alzina,

OBSERVACIONS; En reconstrucció per la Generalitat de Cat,
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ACTA DE CONSAGRAOS DE L’ESGLÉSIA DE
SANT JOAN DE MONTOARN

(11 de desembre de 922)

Original: Pergamí de 135 x 267 un. Arriu de la Corona d’Aragó,
Miró 42. Arxtu de Sant Joan de les Abadesscs, scc. A, núm 62.

F. Udina: Elarchivo condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio
critico de sus fondos, Barcelona 1951, págs. 207-209, núm. 73.

Cebriá Bakaut Les acres de consagració d’esgUsies del bisbat
d’Urgell (segies IXXI1), “Urgellia” 1, 1978, pág. 84.

Omnibus non habetnr incognitum sed quibusdam patefactum,
quahter ego Faw», aspirante demencia Xptsfi abatissa, superna
tríboeste demencia aUquantulum previdens pro amore divinitns celesta
patrie et pro túnore ombihs geheone penarum, considero poodus
peccatornm meorum vel pertimesoo ad cierne ¡udicis inun ut ante
tribunal Xptsfi vemam mercar adipéd de peccatá meis in corde meo
deponen decrevi nt ecdcsiam in booore Dei omnipotentis et sanctorum
omniam vd martyra beafi Ihoannis Babfiste, qui est so uní in pago
Bergitano sen in villa que vocant sancti Iohannis antiguitatis, ana cum
consenso domino Rodolfo eptscopo vel cum omni katerva de eorum, qui
ibidem preesse videntnr et Deo vota famulantur, proco ad íam
supradicto pontífice de supracficta ecdcsiam ut Deo auxiliante et eius
misericordia propiciante ut ad sanctam consccradonis diem dedicasset
quod ita et faát incnnctanter. Ob hoc igitur ego Emma abbabssa dono
ad prememoratam ecdcsiam kasullam, stolam, manipulum, alba,
másale, Iccdonarhun, psalteria, verga antiphonani et sermones ad
exortanrfann sanctorum catbobcorum patrum, et dono uno ex orto qui
est ante rpsa ecdesia contra meridie et térra una quem emi de bomine
nomine Dodoni, qui est infra fines de kastro qui fuit quondam Witisdo,
qui infrontat de [...] in térra Ermegüde et de tercia in domo Sexelmi.
Dono bec omnia, quod sopcrius inscrtum est, ad supramemoratam
ecdesiam vel ad ipsos sacerdotes qui ibidem serviunt vel deinceps Deo
servíturi sunt propter sanctam dedicacionem in subiccdone sancti
lohamus Babfiste monasterñ, qui est situs in comitatum Ausona in valle
Riopullo, iusta Sumen Tecen, cuius ego regimen teneo ut pro me
íamdicU vel geniton et gcnitrid mea necnon et parentum meorum a
Domino eius misericordia [...] et per singlólos] annos tam ex dedmis
quam ex donaría dotis, ipsi sacerdotes qui ibidem Deo serviunt ad
domum sánete Marie secfis orgellitani vel ad ipsum pontifkem qui

liminibus ipsius ecclesie previdet libras duas in luminaria persolvantur.
Enim vero ego Rodulfus, episcopus sedis sánete Dei genítricís Marie
Orgellitanc ecclesie, consecro bañe ecdcsiam in bono re sancti Iohannis
Babtáte et martiris fundatam et consumo atque perpetualiter et
condono parrochiam. Et habet términos ex látete meridie in serra de
Taxo, deinde vadit ad ipso villare de Leutardo, inde pergit per ipsa
strata Kardónense, qui est subtus ipso alode de Míronc comité que
nominant Miralias, mde pervenit ad ipsum alode de sancto Saturnino
monasterii et pervenit ad fines de parrochiam de Castro Serras, deinde
per fines de parrochiam de ipsa Spotuola et pervenit per ipsa strata
Kardoniense usque in rio Anaveix et pergit per ipsa strata qui vemt ad
sanctum lohannem et condpit usque in serra de Taixo, hi condudunt isa
termini de parrochia sancti Ihoannis. Infra has fines quanU hommes ibi
habitant vel laboran!, décimas et primicias dono atque concedo ad ipsam
ecdesiam sancti Ihoannis, sicut auctoritas iubet in subiccdone sanen
Ihoannis monasterii qui est fundatus in comitatu Osona in valle
Riopollense, iuxta flumen Tezero. Decernimus atque inconvulsibiliter
atque perenmter statuimus ut per suiguios annos sacerdotes atque
ministri ecclesie more kanonicorum condlia celebrare indesinenter
expediant sive et chrísmale ministerium sccundum stam kanonico et
fratrum consuetudinem celebrare non differant et prefixis temporibus
occurrere non obmittant.

Facta dotte vel donatione III idus decembri anno XXV- regnante
Karulo rege fUio Ludovico, post Odoni

Rodulfus hac si indignus episcopus. Agericus, archipresbiter, SSS.
Sig+num Scluva presbiter SSS. Cixilus presbiter SSS Sig+num Nantul-
fus presbiter SSS. Senderedus levita SSS. Mando presbiter SSS.
Blandericus presbiter SSS. Petronilo presbiter SSS. Boso levita, SSS.
Traserimus presbiter SSS. Sig+num Leutarius presbiter SSS. Sig+num
Geldemirus subdiaconus SSS. Sig+num Gontarius clcricus SSS. Asena-
rius, presbiter SSS. Ennego levita atque abba SSS. Daniel SSS.
Sig+num Goltredus. Sig+num Astoaldus. Tudericus SSS. Eldegotus
SSS. Ugubaldus SSS. Daco SSS.

Atilus presbiter atque monacus, qui bañe dotem vel donadonem
(senpsit] die et anno quod supra.

No siguí desconegut de ningú, ans aguí de tots conegut que jo,
Emma, aspirant a abadessa, per la deménda del Crist i atnbuint la
deménda superior en tot el que veig per amor divf de la pátria celestial i
per temor a les terribles penes de l’infem, considero el pes del meus
pecats i temo la ira de l'etern judia i, per a meréixer d'obtcnir la gráda
davant el tribunal de Crist, vaig decretar apartar del meu cor els meus
pecats, per tal que l’església en honor de Déu omnipotent i de tots els
sants i del mártir sant Joan Baptista, que es troba situada al territori de
Berga i en la vila que en diuen de Sant Joan des de l'antiguitat, amb el
consentiment del senyor bisbe Radulf i amb tota la unió de tots aquella
que semblen dirigir i serveixen amb vots a Déu, prego al dtat bisbe de
l'esmentada església que, amb l’ajuda de Déu, i essent-nos propia amb
la seva misericórdia, que dediqui el sant día a la consagració i que aixf ho
fací sense retard. Per aixó jo, Emma, abadessa, dono a l'esmentada
església una casulla, una estola, un maniple, una alba, un missal, un
lecdonari, un saltiri, paraules de l'antifonari i sermons deis sants pares
católics per a exhortar els fidels, i dono un hort que és davant aquesta
església, per la part del sol ixent, i una térra que vaig comprar a un borne
de nom Dodó, que és dins els termes del castell que va ser del difunt
Guíasele, térra que limita (...) amb la térra d’Ermegüd i, peí tercer
costat, amb la casa de Sexelm. Dono tot el que més amunt és escrít a
l'esmentada església i ais sacerdots que alH serveixm, ara o més
endavant, Déu, per la santa decbcadó, subjecta al monesúr de Sant Joan
Baptista, que és situat al comtat d’Osona, a la valí de Ripoll, al costat
del riu Ter i del qual jo One la direcdó, per tal que per mi, ja esmaltada,
i peí meu pare, la meva mare i els meus parents per la misericórdia del
Senyor (...) i cada any deis defines que de les donador» del dot els
sacerdots que allí hi serveixin Déu. paguin a l’església de Santa María de
la Scu d’Urgell i al bisbe que cuida els seus Uindars, dues Uiures per a la
il-luminació. I jo, Radulf, bisbe de l’església de Santa María de la Seu
d’Urgell, consagro aquesta església, fundada en honor de Sant Joan
Baptista, mártir, i determino i la constitueixo perpétuament en
parróquia. Els seus termes els té, peí costat de migdia, a Serrateix,

després va cap al vilar de Leutard, d’allá es dirigeix peí mateíx camf de
Cardona, que és sota l'alou del comte Miró, i que en diuen Miralles,
després arriba a l’alou del monestir de Sant Sadurnl i arriba ais termes de
la parróquia de Casserres; després, pels límits de la parróquia de
l’Espunyola, arriba peí camf de Cardona fins al riu Anaveix i passa peí
mateix camí que ve a Sant Joan i acaba a Serrateix; aquí s’acaben els
límits de la parróquia de Sant Joan. Dintre aquests termes, tots els
homes que hi habiten i hi trebaJIen, dono i concedeixo que paguin a
l’església de Sant Joan, tal com mana l’autoritat, i esuguin subjectes al
monestir de Sant Joan, que és fundat en el comtat d’Osona, a la valí de
Ripoll, al costat del riu Ter. Determinem i ordenem perpétuament i
ínarrencabiement, que cada any els sacerdots i ministres de l'església,
segons el costum deis canoas, procurin celebrar reunióos amb continui-
tat i no demorin la celebració del ritus del crisma, segons l’estatut deis
cánons i el costum deis germans i no deixin d’anar-hi en els temps
prefixats.

Fet el dot i donadó el dia tres deis idus de desembre de l’any quinzé
del regnat del rei Caries, fill de Llufs, després d'Odó.

Radulf, encara que indigne, bisbe. Argeriu, arxiprevere, ho subscric.
Signatura d’Esclua, prevere que ho subscric. Quixil, prevere, ho
subscric. Signatura de Nantulf, prevere, que ho subscric. Sendereó,
levita, ho subscric. Mandó, prevere, ho subscric. Blanderic, prevere, ho
subscric. Petroni, prevere, ho subscric. Boso, levita, ho subscric.
Trasemir, prevere, ho subscric. Signatura de Lo tan, prevere, que ho
subscric. Signatura de Geldemir, subdiaca, que ho subscric. Signatura de
Gontar, derguc, que ho subscric. Avenan, prevere, ho subscric. £nnec,
levita i abat, subscric. Daniel, subscric. Signatura de Goltred. Signatura
d’Astoald. Teodoric, subscric. Eldegot, subscric. Ugubald, subscric.
Dacó, subscric.

Afiló, prevere i monjo, que aquest dot i donadó (he escrit) el dia i
l’any esmentats més amunt.

(Traduit per PaquiU Sallés i Verdaguer)
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III.2.4. LA CERDANYA.

37- St, Pere d'Oceja,

38- St, Sadurní de Coborriu,

39- St, Sadurní de Targasona,
40- St, Esteve de 6uils,

41- St, Clinent d'ürús,

42- Sta, Haría, St, Pere i St,
43- Sta, Eugénia de Sallagosa,
44- St, Jauae d‘Estol 1,

45- St, Andreu de Valltarga,

Hiquel d'Er,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 37

NQM DEL TEMPLE: St, Pere d'üceja,

LOCALITZACIó; Oceja -Cerdanya francesa-, a 4 Km, al S,
de Bourg-Madame,

CARACTERfSTIQUES; Del temple original, tan sois en resta
1'absis, que és la ñau posterior,

NORD MAGNÉTIC; 110*

NORD GEOGRAFIC: 112*

AZIMUT: -68*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 3 febrer o 9 novembre

OIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L1 ACTA: 2 novembre 1219

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA; St, Pere

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ: -71* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -121* 30'

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTQRN; En el centre del poblé, al
cantó SO, de la valí de la Cerdanya i al peu del massís del
Puigmal, Poblé situat entre prats de pasturatge envoltats
d'altes muntanyes pirinenques,

QBSERVACIONS;
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TREBALL
DESVIACIó DE

DE CAMP
L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 38

NOM DEL TEMPLE: St, Sadurní de Coborriu,

LOCALIT2ACIó; Bel 1 ver de Cerdanya, situada 2 Km, al S, de
Bel 1ver per la pista de Talló,

CARACTERfSTIQUES: D'una ñau amb absis, Porta a la fagana S,
i campanar de cadireta,

NORO MAGNéTIC; 82*

NORD GEOGRAFIC; 84*

AZIMUT: -96*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 2 abril o 11 setembre

DIA OE LA C0NSA6RACI6 SESONS L‘ACTA: 9 juliol 1137

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA: St, Sadurní

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SESONS DIA DE CONSAGRACIó; -12T azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60* azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTQRN: Situada al cantó S, del pia de
la Cerdanya, abans que comencin a aixecar-se les muntanyes
de la Moixa, Paratge caracteritzat peí fet de teñir prats al
N, i valls de muntanya boscada al S,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 39

NQM DEL TEMPLE; St, Sadurní de Targasona,

LQCALITZACIó; Targasona -Cerdanya francesa-, a 15 Ka, de
Bourg-Madaae per la carretera de Font-Roaeu,

CARACTER!STIQUES; Església d'una ñau, allargada per l'est,
que fa desaparéixer 1'absis,

NORD MAGNÉTIC; 93*

NORD GE06RAFIC; 95*

AZIMUT; -85*

OIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 10 aarg o 4 octubre

OIA DE LA CONSAGRACIó SE60NS L'ACTA; 1048

SANT CQNSA6RAT SEGQNS L'ACTA; St, Sadurní

ORIENTACIó HIPOTETICA SE60NS DIA 0E C0NSA6RACIÓ;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SE60NS EL SANT CONSAGRAT; -60* azt,

CARACTERÍSTIQUES OE L'ENTORN; Situada coa a centre del
poblé, en la vessant S, del cia deis Moros, en terreny
elevat i una aica aspre i auntanyós, barreja de pedra, herba
i petits arbres,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 40

NQM DEL TEMPLE; St. Esteve de Guils,

LOCALIT2ACIó; Guils de Cerdanya, és a 5 Km, al NO, de
Puigcerdá,

CARACTERfSTIQUES; D'una ñau

ornades, i sis columnes amb
fagana S, ornamentat, Absis
panar de cadireta a l'oest,

i portal al S, amb arquivoltes
capitells, Fris superior a la
amb fris dentat i ornat, Cam-

NQRD MAGNÉTIC; 94*

NORD GE06RAFIC; 96*

AZIMUT; -84*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIÓ; 9 mar? o 6 octubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 1042

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Esteve

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59* azt,

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; És a la part occidental del
poblé a uns 1390 m, d* altitud, sobre els pendents arbrats de
la Serra Cornil, La seva visual s'estén d'est a sud sobre la
plana de la Cerdanya, amb la serralada del Puigmal i Tossa
d'Alp al S,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'DRIENTACIÓ

N2 FITXA; 41

NOH DEL TEMPLE; St, Cliroent d'Urús,

LQCALITZACIó; Grus (llrús) -Cerdanya-, a 5Km, d'Alp per la
carretera del Túnel del Cadí,

CARACTERíSTIQUES: Església d'una ñau, modificada amb afegits
a la cara N,, absis, i porta a l'oest, Campanar del s,
XVIII,

NQRD MAGNÉTIC; 75*

NORO GEQGRAFIC; 77*

AZIMUT; -103*

DIA APRDXIMAT ORIENTACIó; 16 abril o 30 agost

DIA 0E LA CONSAGRACIÓ SEGQNS L'ACTA; 8 novembre 1037

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Climent,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIÓ: “68* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -63* 30'

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en el centre del
poblé, en la vessant S, de la Cerdanya i a la falda N, de la
Tossa d'Alp, Paratge de prats ondulats envoltats d'altes
rauntanyes,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 42

NOM DEL TEMPLE; Sta. María, St, Pere i St, Miquel d'Er,

LOCALITZACIó; Err -Cerdanya francesa-, a 2 Km, de Sallagossa
per la carretera de Bourg-Madame,

CARACTERfSTIQUES; No resta prácticament res de l'antic
temple, encara que 1'existent manté 1'orientaci ó a llevant,

NORD MAGNÉTIC; 88*

NORD GEQGRAFIC; 90*

AZIMUT; -90*

OIA APROXIMAT ORIENTACIó; 20 marg o 23 setembre

OIA 0E LA CONSASRACIó SEGONS L'ACTA; 28 abril 930

SANT CONSAGRAT SEGONS L * ACTA; Sta, María i Sts, Pere i
Miquel

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE C0NSAGRACI6; -109* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;-60*/-I22*/
-88*

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN; Situada dalt d'un turó, a la
part elevada del poblé, dominant l'entrada de la valí alpina
d'Err, al peu del massís del Puigmal, Al nord la seva visual
s'estén sobre el pía de Puigcerdá i Bourg-Madame,

QBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACI6

N2 FITXA; 43

NOM DEL TEMPLE; Sta, Eugénia de Sallagosa,

LQCALITZACIó; Sallagosa -Cerdanya francesa-, a HKm, de
Bourg-Madame per la carretera de Perpinyá,

CARACTERfSTIQUES; Del temple primitiu tan sois queda la
paret S,, que presenta un fris superior en dent de serra,
amb diferente motius ornamentáis,

NDRD MAGNÉTIC; 80*

NORD GEQGRAFIC; 82*

AZIMUT; -98*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 6 abril o 7 setembre

DIA DE LA CQNSAGRACI6 SEGONS L‘ACTA; 3 juny 913

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Eugénia

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -120* 30'

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -66'

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en el centre del poblé
i part més elevada de l'indret, a la vessant dreta del riu
Segre, Paratge típicament d'alta muntanya amb plans coberts
de pasturatge i envoltats d'alts cías,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'GRIENTACIó

N2 FITXA: 44

NON DEL TEMPLE.; St. Jaume d'Estol 1,

LQCALITZACIó; Astoll -Cerdanya-, a 1 Km, al sud d'Alp,

CARACTERfSTIQUES: Molt modificada i sense absis, encara que
hi queda algún indici del seu are toral en el cantó de
llevant,

NORO MAGNÉTIC; 75*

NORD GEOGRAFIC; 77*

AZIMUT: -103*

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ; 16 abril o 30 agost

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 2 juny 913

SANT CONSAGRAT SEGONS L‘ACTA; St, Jaume

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ: -120* 30*

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -117* 30'

CARACTER!STIQLfES DE L'ENTORN; A la meitat sud del pía de la
Cerdanya, dins d'un petit poblé entre prats de pasturatge,

QBSERVACIONS; Avui dia manté una nova orientació (N-S), mit-
jangant un transsepte que compleix les actuáis funcione de
la ñau,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ÜRIENTACIÓ

N2 FITXA; 45

NOH DEL TEMPLE; St, Andreu de Valltarga

LOCALITZACIó; Bellver de Cerdanya, a 3Ki per la carretera
d'Alp, St, Andreu de Baltarga,

CARACTERfSTIQUES; Església d'una ñau, modificada, Absis
sobre algat i amagat en part per una construcció adossada,
La porta S, té una arquivolta asserrada,

NORD MA6NÉTIC; 75*

NORD GEQGRAFIC; 77*

AZIMUT; -103*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 16 abril o 30 agost

DIA DE LA CQNSAGRACIó SEGONS L*ACTA; 30 octubre 890

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Andreu

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -73* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60* 30'

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en el centre d'un
petit poblé, a la cara S, d'un petit turó arbrós, dominant
una ámplia extensió de prats; la seva visual queda limitada
al S, per les serralades de la Tossa d'Alp, el Moixeró i el
Cadí,

OBSERVACIONS;
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II 1.2.5. LA NOGUERA.

46- St. Salvador d'Ager,
47- St, Cristofór i St, Benet de Salinoves,

48- Sis, Feliu, Joan i Rere d'Alós,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L1ORIENTACIó

N2 FITXA; 46

NQM DEL TEMPLE; St, Salvador d'Ager

LOCALITZACIó; Ager -Noguera-, situat a la carretera de
Balaguer a Tremp

CARACTERfSTIQUES; Conjunt de dues esglésies, St, Salvador i
St, Viceng, més una ñau adossada, que avui forma una única
església de tres naus i dos absis rodons, St, Salvador;
d'una ñau i absis rodó, amagat a 1‘interior per un envá
exterior, St, Viceng: gótic primitiu,

NORD MA6NÉTIC; 89'

NORO GEQGRAFIC; 91*

AZIMUT; -89*

OIA APROXIMAT ORIENTACIó; 18 marg o 25 setembre

DIA DE LA CONSAQRACIÓ SESONS L'ACTA; 15 abril 1048

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Salvador

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIÓ; -102* 30*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -91*

CARACTERfSTIQUES OE L'ENTORN; Paratge pre-pirinenc, amb
valls fértils de cultius i muntanyes barreja de rocan i
bosc,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L1ORIENTACIó

N2 FITXA; 47

NQñ DEL TEMPLE; St. Cristófor i St, Benet de Salinoves

L0CALIT2ACI6: Baronía de Rialb, Montmagastre -Noguera-,
Al nord d'Artesa de Segre per la carretera de Treitip,

CARACTERíSTIQUES; En ruñes, església d'una ñau i absis
rodó, volta desapareguda,

NORD MA6NÉTIC; 60*

N0R0 6EQGRAFIC; 62*

AZIMUT; -118*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 21 ntaig o 23 juliol

OIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 22 juny 949

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sts, Cristófor i Benet

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -122* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -91*/-61*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Paratge agrest i muntanyós,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L *QRIENTACIó

N2 FITXA: 48

NQM OEL TEMPLE; Sts, Feliu, Joan i Pere d'Alós

LQCALIT2ACIó: Alós de Balaguer -Noguera-, al nord d'Artesa
de Segre,

CARACTERfSTIQUES: Molt modificada,

NORD MAGNéTIC; 80*

NORD GEQGRÁFIC; 82*

AZIMUT: -98*

DIA APRQXIMAT QRIENTACIó; 6 abril o 7 setembre

DIA DE LA C0NSA6RACIÓ SEGQNS L * ACTA; 1057

SANT CQNSASRAT SEGONS L * ACTA; Sts, Feliu, Joan i Pere

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;-115V-122*/
-59*/

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTQRN; Paratge en el qual es barreja
elrocam propi del Montsec, i l'arbreda de la ribera, Situada
al sud del poblé, sobre un rocam, a la vessant dreta del
Segre,

QBSERVACIONS; Restaurada per la Generaiitat el 1985,
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II 1.2.6. ELS PALLARS.

49-

50-

51-

52-

53-

54-

55-

Sta, Haría, Sts, Pere i Esteve de Hur,
St, Pere d'Eroles,

Si, Clinent de Taüll,

Sta, Haría de Taüll,

St, Esteve d'Erinyá,

Sta, Haraia de 6erri,

St, Martí de Cardós,

románic.
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 49

NQM DEL TEMPLE: Sta, María, Sts, Pere i Esteve de Mur,

LOCALIT2ACIó: Sta, María de Mur -Pallars Jussá-, a 8Km, de
Tremp per la carretera de Balaguer, desviació a 0,, la
Guárdia í Mur, primer per carretera i després per pista
forestal,

CARACTERfSTIQUES: De tres naus, una de les quals és en
ruñes, Absis i absidiola, Claustre reduit,

NORD MAGNÉTIC; 112*

N0R0 GEOGRAFIC; 114*

AZIMUT: -66*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 29 gener o 13 novembre

DIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGQNS L'ACTA: 12 gener 1069

SANT CONSAGRAT SEGONS L * ACTA; Sta, María, Sts, Pere i Esteve

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA OE CONSAGRACIó; -61* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT *,-59*30' /
-121*307-59

CARACTERfSTIQUES OE L'ENTORN; Situada en el cin d'una
muntanya, en la vessant dreta del Noguera Pallaresa, en un
paratge sec del Pre-pirineu, dominat tota la fértil valí de
Tremp,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 50

NON DEL TEMPLE: 51, Pere d'Eroles

LQCALITZACIó; Eróles, St, Maria -Pallars Jussá-; del Km 17,9
de Prat de Muntanyana a Tremp, surt a má esquerra (N) pista
que mena a Eróles 4Km,

CARACTERfSTIQUES: Església modificada, Del temple original
resta I * absis on hi ha la porta actual i, al damunt, un
campanar torre, Altar actual a l'oest,

NQRD MAGNÉTIC; 120*

NORD GEOGRAFIC; -122*

AZIMUT: -58*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 22 desembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L * ACTA; 31 gener 998

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Pere

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ: -67*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -1211 30'

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTQRN; Situada dalt d'un petit turó
enmig d'un poblet, en paratge sec i agrest de pedra grisa
i olivares,

OBSERVACIONS; Límit máxim meridional de l'arc cercat
-solstici d'hivern-,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 51

NQM DEL TEMPLE: St. Climent de Taüll,

LQCALIT2ACIÓ: Taüll -Pallars Jussá-, valí de Boí,

CARACTER!STIQUES: Església de planta basilical, amb coberta
sostinguda per encavallaments de fusta, Un absis amb
finestra i dos ulls de bou, i dues absidioles amb finestra,
Campanar torre de planta quadrada i sis pisos separats per
arcuacions, Pintures muráis -Pantocrátor-, els origináis de
les quals es conserven al Museu d'Art de Catalunya,

NORD MAGNÉTIC; 112*

NQRD GEQGRAFIC; 114*

AZIMUT: -66*

OIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 29 gener o 13 novembre

OIA DE LA CONSAGRACIó SEGQNS L'ACTA; 10 setembre 1123

SANT CONSAGRAT SEGONS L * ACTA; St, Climent

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -96* 30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT: -63*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; A pie Pirineu, el paisatge té
una clara predominant verda, És una zona de grans desni¬
vel ls, amb valls profundes i cims de gran altitud (3000 m,)

OBSERVACIONS; Línia de l'horitzó a llevant molt alta per la
preséncia de carenes muntanyoses,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 52

NOH OEL TEMPLE: Sta, Haria de Taüll.

L0CALIT2ACIÓ: Taüll -Pallars Jussá-, valí de Boí,

CARACTERfSTIQUES: Planta basilical amb absis i dues
absioles, Campanar de planta quadrada amb arcuacions i fris
asserrat, quatre pisos, Pintures muráis origináis al Museu
d'Art de Catalunya,

NORO MAGNéTIC; 94*

NORD 6EQGRAFIC; 96*

AZIMUT: -84*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 9 mar? o 6 octubre

DIA DE LA CGNSASRACIó SEGONS L'ACTA; 11 setembre 1123

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA: Sta, Maria

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -96* azt,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59* 30‘
azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada dins del poblé, en les
altes valls del Pirineu Catalá, en un paratge de tons verds
i de grans desnivells,

OBSERVACIQNS; Línia de llevant molt alta sobre l'horitzó,
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TREBALL DE CAMP
DESVIAC16 DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 53

NQfl DEL TEMPLE: St, Esteve d'Erinyá,

LQCALITZACIó; Erinyá -Pallars Jussá-, a 6 Km de la Robla de
Segur per la carretera de Pont de Suert,

CARACTERfSTIQUES; Molt modificada, peró manté l'orientació a
llevant,

NORD MAGNÉTIC; 75’

NQRD GEQGRAFIC: 77*

AZIMUT: -103*

DIA APROXIMAT 0RIENTACI6: 16 abril o 30 agost

DIA DE LA CQNSAGRACIó SEGQNS L * ACTA: 10 gener 1168

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Esteve

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CQNSAGRACIÓ: -61*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN: Situada al bell mig del poblé,
en una valí típicament pirinenca,

OBSERVACIONS:
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 54

NQM DEL TEMPLE; Sta, Haria de Gerri,

LQCALITZACIó; Serri de la Sal - Pallare Sobirá-, a la vorera
esquerra del Noguera Pallaresa, a 16 Km, de la Pobla de
Segur, per la carretera de Sort,

CARACTERfSTIQUES; Església modificada, Porta amb arquivolta
i dues columnes, Campanar de cadireta de tres pisos i cinc
obertures, Planta de tres naus, la centráis amb volta de
cañó i les laterals amb quart de cerde, Tres absis,

NORD MAGNÉTIC; 92*

NORD SE06RAFIC; 94*

AZIMUT; -86*

OIA APROXIMAT ORIENTACIó; 12 mar? o 2 octubre

DIA DE LA CONSASRACIó SEGONS L'ACTA; 25 setembre 1149

SANT CONSASRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Maria, Sts, Vicen? i
Miquel,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIó; -89*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;-59*30'/
-63*307-88*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada a l'altra banda del
riu, davant del poblé de Gerri, en una fonda valí envoltada
d'altes muntanyes,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 55

NOM OEL TEMPLE; St, Martí de Cardós,

LQCALITZACI6; Ainet de Cardós, St, Martí del Fui, valí de
Cardós -Pallars Sobirá-, 200», abans d'arribar al poblé
desviació a l'esquerra (oest), per camí fins a dalt del
munt del Fui,

CARACTERÍSTICO; és un munt de ruñes en el qual tan sois
es pot advertir la seva direcció E-0,

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEQGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APRQXIMAT ORIENTACIÓ;

DIA DE LA CONSAGRAD 16 SEGONS L'ACTA; 4 gener 1145

SANT CDNSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Martí

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en un puig de 1060»,
al sud del poblé, dins la tancada valí del Cardós en la
vessant dreta del riu,

OBSERVACIONS; No se n'ha pogut efectuar l'awidament;
caldrien unes excavacions per determinar l'orientació en els
fonaments,



II 1.2.7. EL RIPQLLfeS.

56- St, Víctor de Qbrria,

57- Sta, Magdalena de Pardines,
58- St. Harcel de Planés,

59- St, Jaune de Queralbs,



TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 56

NOM DEL TEMPLE; St, Víctor de Dórria,

LQCALITZACIó; Odrria -Ripollés-, per sobre de Plañóles en la
carretera de Ribes de Freser a la Collada de Toses,

CARACTERíSTIQUES; Església modificada d'una ñau (creuer i
capel la al N, afegits) amb volta de cañó i dos ares torals,
Absis substitult per una construcció rectangular, Al sud,
una porta tapiada i una altra de nova, finestra de doble
esqueixada, A l'oest campanar de torre d'época posterior,

NORD MAGNÉTIC: 68*

NORO GEQGRAFIC; 70*

AZIMUT; -110*

DIA APROXIMAT QRIENTACIó; 29 abril o 16 agost

DIA 0E LA C0NSA6RACI6 SEGONS L'ACTA; 7 juliol 903

SANT CONSAGRAT SEGONS L * ACTA: St, Víctor

0RIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -121*

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -122*

CARACTERÍSTIQUES OE L'ENTORN; Situada una mica més amunt de
l'acabament deis hoscos, entrant ja en els prats que porten
a les muntanyes, Paisatge típicament pirinenc,

QBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 57

NGM DEL TEMPLE; Sta, Magdalena de Pardines,

LOCALITZACIó; Pardines -Ripollés-, en el veinat de Puig de
Sac, a peu lí hora en direcció SE, Pardines és a 5,8 Km de
Ribes direcció E,

CARACTERfSTIQUES; D'una ñau anb dues construccions afegides
a E i 0, Fagana S amb finestra i porta tapiada, A l'oest,
campanar de cadireta, ull de bou i porta del s, XVIII, Absis
amb iris superior i finestra de doble arquivolta,

NORD MAGNÉTIC; 112*

NQRO SEOGRAFIC¡ 114*

AZIMUT; -66*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIó; 29 gener o 13 novembre

DIA DE LA C0NSA6RACIÓ SEGONS L'ACTA; 15 octubre 1176

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA; Sta, Magdalena

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -79*30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT: -118*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Situada en una valí típicament
pirinenca, entre hoscos de pi i avellaners, a la vessant N
de la muntanya del Taga,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 58

NOM DEL TEMPLE; St, Marcel de Planés,

LQCALITZACIó; Planés -Ripolles-, a 7 Km de Ribes per la
carretera de la Collada de Toses,

CARACTERíSTIQUES; D'una ñau amb volta de cañó molt baixa,
Absis amb dues finestres, Campanar de cadireta amb escala
exterior de pedra,

NORD MAGNÉTIC: 88*

NORD GEOGRAFIC; 90*

AZIMUT; -90*

DIA APRQXIMAT ORIENTACIÓ; 20 mar? o 21 setembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 1018-1046

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Marcel

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA OE CONSAGRACIó-,

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT: -60*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Situada a la vessant 0 del
Puigmal, en l'enlla? deis hoscos amb els prats, Paisatge
pirinenc,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'QRIENTACIÓ

N2 FITXA: 59

NOM DEL TEMPLE; St, Jaume de Queralbs,

LOCALIT2ACIó; Queralbs -Ripollés-, a 7 Km al N de Ribes,

CARACTERíSTIQUES; Nártex o porxo amb sis arcades sobre
cinc columnes amb capitells esculpiis, D'una ñau amb
creuer módem, volta apuntada, absis i campanar torre,

NQRO MAGNÉTIC; 56*

NORO 6E0GRAFIC; 58*

AZIMUT: -122*

DIA APROXIMAT QRIENTACIÓ; 21 juny

DIA DE LA C0NSAGRAC16 SEGQNS L'ACTA; 30 juliol 978

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Jaume

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó; -116* azt,

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -117*30'

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Situada al peu de les altes
muntanyes del Puigmal i Núria, en una valí típicament
pirinenca,

QBSERVACIONS; Máxima orientació N de l'arc cercat -solstici
d'estiu-,
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III.2.8. LA SEGARRA I L'ANOIA.

60- Sta, María del Priorat,

61- St, Esieve de Pelagalls,
62- St, Pere i Sta, María de Taltaüll,

63- Altar de St, Salvador a 1'esglésía de Sta, María de 11 Aguda de Torá,
64- St, Cugat d'Ivorra,



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L1ORIENTACIó

N2 FITXA; 60

NON DEL TEMPLE: Sta, Maria del Priorat,

LOCALITZACIó; Castellfollit de Riubregós -Anoia-, a 10 Kn de
Calaf per la carretera de Ponte,

CARACTERfSTIQUES: Planta de creu 1 latina, Absis rectangular
amb arcuacions llombardes i fris superior dentat, Cúpula
circular, Campanar de paret al sud,

NORD MAGNÉTIC; 120*

N0R0 GEOGRAFIC; 122*

AZIMUT: -58*

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ; 22 deseubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L*ACTA; 22 setembre 1082

SANT CONSAGRAT SE60NS L‘ACTA: Sta, Maria

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA OE CONSAGRACIó: -90*30'

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59'30'azt.

CARACTER!STIQUES DE L'ENTORN; Paratge ondulat i de secá,

OBSERVACIQNS; Posició máxima septentrional de l'arc cercat
-solstici d'hivern-, Restaurada per la Diputació de
Barcelona i la 6eneralitat el 1985-86,

4.&B
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 61

NQM DEL TEMPLE; St, Esteve de Pelagalls,

LQCALITZACIÓ; Pelagalls, les Pallargues -Segarra-, a 3Km
d'Agraaunt,

CARACTERfSTIQUES; Església d'una ñau amb absis rodó, Coberta
refeta amb volta de llunetes, tres ares torals, Modificada
en el tercer are toral amb l'afegit de dues capelles
laterals. Are pre-absial de mig punt, Porta; timpá amb
Pantocrátor, arquivoltes amb boles, dos parells de columnes
amb temes floráis, dos ocells i dos caps,

NGRD MAGNÉTIC; 80*

NORD GEOGRAFIC; 82*

AZIMUT; -98*

DIA APRGXIMAT ORIENTACIó; 6 abril o 7 setembre

OIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGONS L1ACTA; 14 novembre 1180

SANT CQNSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Esteve

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6; -66* azt,

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59* azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTQRN; Paratge ondulat de secá,

QBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L *ORIENTACIó

N2 FITXA: 62

NON DEL TEMPLE: St. Rere i Sta, María de Taltaüll,

LQCALITZACIó; Taltaüll -Segarra-, carretera entre 6uissona
i Biosca,

CARACTER!STIQUES: Església d'una ñau i absis desaparegut,
Modificada per la preséncia d'una segona església de dues
naus que engolí l'esmentat absis, Orientació actual
transversal a la primera,

NQRO MAGNÉTIC: 64*

NORO 6E06RAFIC: 66*

AZIMUT; -114*

OIA APROXIMAT ORIENTACIÓ: 9 maig o 7 agost

OIA DE LA C0NSA6RACIÓ SEGONS L'ACTA: 1077-78

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Pere i Sta, María

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS OIA OE CONSAGRACIÓ;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -212*307
-59*30'

CARACTER!STIQUES DE L'ENTORN: Situada dalt d'un turó, en un
paratge ondulat propi de la comarca de la Segarra,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ÜRIENTACIó

N2 FITXA: 63

NON DEL TEMPLE; Altar de St. Salvador a l'església de Sta,
María de 1'Aguda de Torá,

LQCALIT2AC16; Torá de Riubregós -Segarra-, des de Torá pista
al Santuari de l1Aguda 4Km.

CARACTERÍSTIQUES; Església d'una ñau aab volta de cañó i dos
absis coberts amb volta de quart d'esfera, Are preabsial de
mig punt, Modificada i restaurada en diverses époques,

NORD MAGNÉTIC;

NQRD GE06RAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ:

DIA DE LA CGNSA6RACI6 SEGONS L'ACTA; 22 febrer 1190-94

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Salvador,

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA 0E CONSAGRACIó:

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTER!STIQUES DE L'ENTORN; Dalt d'un turó que domina Torá
i totes les seves terres de cultiu,

QBSERVACIONS; Orientació de la ñau 102* magt,
Orientació finestra NE absis 85* magt,
Orientació finestra SE absis 155* magt,
Orientació altar St, Salvador 12* magt,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ÜRIENTACIÓ

N2 FITXA: 64

NOM DEL TEMPLE: St, Cugat d'Ivorra,

LQCALITZACIó; Ivorra -Segarra-, al NE de Cervera,

CARACTERfSTIQUES; Tan sois hi resta part d'un mur lateral,

NORD MAQNÉTIC:

NORD SE06RAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ;

DIA DE LA CQNSA6RACI6 SEGONS L'ACTA: 1055

SANT CQNSAGRAT SEQONS L'ACTA: St, Cugat

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CQNSAGRACIó:

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Paratge de turons amb cultius
de cereals, oliveres i araetllers,

OBSERVACIONS; No se n'ha efectuat ramidament, atesa la
precarietat de les restes que queden en peu,
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II 1.2.9. EL SOLSONES.

65- St, Juliá de Canalda,

66- St, flartí de Caibrils,

67- Sta, ¿gata de Clariana de Cardener,
68- St, Pere de Llobera,

69- St, Esteve d'Olius,

70- St, Juliá de Pegueroles,
71- St Sadurní de Pedrafulgent,
72- St, Pere de 6rau d'Escales,

73- Sta, Haría de Solsona,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 65

NOH DEL TEMPLE: St, Juliá de Canalda

LOCALIT2ACIó; Canalda -Solsonés-, a 3 Km de Colldejou per la
carretera d'Alinyá, pista a l'esquerra que mena a Canalda
(l,5Km), Colldejou és a 8Km de St, Lloreng de Morunys,

CARACTERfSTIQUES; Església d'una ñau s, XI-XII i dos absis
del s, IX (en manca un), volta de cañó,

NORO MAGNÉTIC; 78*

NORD 6E0GRAFIC; 80*

AZIMUT; -100*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 10 abril o 3 setembre

DIA DE LA C0NSAGRACI6 SEGONS L'ACTA; 16 de febrer 900(901)

SANT C0NSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Juliá

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6; -73*

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CQNSAGRAT; -60*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Paratge d'alta muntanya de
roca conglomerada, grans extensions de prats i avets,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 66

NOH DEL TEMPLE: St. Martí de Canbrils,

LQCALIT2AC16; Cambrils -Solsonés-, pista d'uns 2 Km que
contenga en el Km 19,7 de la carretera del Col 1 de Nargo a
St, Lloren? de Morunys,

CARACTERíSTIQUES; Església d'una ñau anb volta de cañó, dos
ares torals i un de pre-absial, Absis anb finestra de doble
esqueixada i fris ornat, Porta a l'oest anb arquivoltes,
Canpanar posterior, s, XI-XIII,

NORD MAGNÉTIC: 87*

NORD GEQGRAFIC; 89*

AZIMUT: -91*

DIA APROXIMAT 0RIENTACI6; 22 nar? o 21 setenbre

DIA DE LA CQNSAGRAC16 SEGONS L'ACTA; 2 juny 1051

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Martí

0RIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ; -120*30*

QRIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -67*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTQRN; Paisatge d'alta nuntanya anb
una situació privilegiada sobre la valí al sud,

OBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 67

NOM DEL TEMPLE; St, Agata de Clariana de Cardener,

LQCALIT2ACIó; Clariana de Cardener -Solsonés-, en el K*, 37
de la carretera de Manresa a Solsona, prendre pista a 1'es¬
querra, 10 (Din, a peu fins a dalt del turó,

CARACTERfSTIQUES: Església d'una ñau amb absis ferradura i
volta de cañó, campanar de cadireta,

NORD MAGNÉTIC; 95*

NORD GEOGRAFIC; 97*

AZIMUT; -83*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 7 mar$ o 8 octubre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L1 ACTA; s, XII

SANT CQNSAGRAT SEGONS L‘ACTA; St, Agata

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -69* azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Paratge anb una áraplia
extensió d'alzinars i pins, muntanya mitjana,

OBSERVACIONS; En nal estat de conservació,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 68

NOM DEL TEMPLE; St, Pere de Liobera,

L0CALIT2ACIÓ; Liobera de Solsonés, en el Km 32,8 de la
carretera de Torá a Solsona, prendre pista al nord (2Km),

CARACTERíSTIQUES; Església parroquial modificada en el
gótic i renaixement, Volta lleugerament apuntada, No hi ha
absis a l'est,

NORD MAGNéTIC; 110*

NORD 6E06RAFIC; 112*

AZIMUT: -68*

DIA APROXIMAT ORIENTAC16: 3 febrer o 9 novembre

DIA DE LA CONSASRACIó SEGONS L'ACTA; 29 octubre 1035

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Pere

QRIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6; -73*30'

QRIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -122*

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN; Paratge de bosc, el temple
gaudeix d'una posició enlairada respecte a l'entorn que
l'envolta,

GBSERVACIONS;
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

NO FITXA; 69

NON DEL TEMPLE; St, Esteve d'01ius,

LOCALITZACIó: 01ius -Solsonés-, a 6 Km de Solsona per la
carretera de Berga, desviació a 01ius 1 Km,

CARACTERfSTIQUES: D'una nau anb volta de cañó, Absis amb ar-
cuacions i bandes llonbardes i una finestra, Cripta de tres
naus sostinguda per columnes anb capitells, Canpanar torre
d'época nés tardana,

NORD MAGNÉTIC; 113*

N0R0 GEOGRAFIC; 115*

AZIMUT; -65*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 26 gener o 16 novenbre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 21 de desenbre 1079

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Esteve

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ: -58*

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT: -121*30'

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Paratge muntanyós anb bosc de
Pi.

OBSERVACIONS; Casa adossada a la paret sud del tenple,
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Cripta da Santa María d'Otius
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 70

NOM DEL TEMPLE; St, Juliá de Pegueroles,

LGCALITZACIó; Pegueroles -Solsonés-, a mig canil entre Cardo¬
na i Berga, en el Km 9 desviació a í'oest sense senyaliizar,

CARACTERíSTIQUES; Petita església de capgalera quadrada s,
IX-X, amb un tros de ñau afegida en el s, XVIII,

N0R0 MAGNÉTIC; 102*

NQRD GEOGRAFIC; 104*

AZIMUT: -76*

DIA APROXIMAT 0RIENTACI6; 22 febrer o 22 octubre

DIA DE LA CQNSAGRACI6 SEGONS L'ACTA; 16 setembre 1008

SANT C0NSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Juliá

GRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACIÓ; -93*30'

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -60*

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; En paratge ondulat de hoscos i
conreus, el temple és situat sobre un petit munt envoltat
d'alzines, Mirador privilegiat sobre l'entorn,

QBSERVACIONS; El temple és situat al costat de les restes
d'una torre de defensa de planta quadrada i rodona de dins,
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA; 71

NOM DEL TEMPLE; St, Sadurní de Pedrafulgent a la valí de
Lord,

LOCALITZACIó: Pedra -Solsonés-, a la carretera de St,
Lloren; de Morunys a la Coma km 9,9, pista a la dreta 1 Km,

CARACTERfSTIQUES; Església d'una ñau amb volta de cañó i dos
ares torals, s, XI-XII, Tres absis quadrats s, IX coberts
amb volta de cañó el central i el lateral del costat de

l'evangeli, i de llunetes el del costat de 11 epístola,

NORD MAGNÉTIC; 120*

N0R0 GEQGRAFIC; 122*

AZIMUT; -58*

OIA APRQXIMAT ORIENTACIÓ: 22 desembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L‘ACTA: 29 novembre 962

SANT CONSAGRAT SEGONS L‘ACTA: St, Sadurní

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE CONSAGRACIÓ; -60*

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT: -60*

CARACTER!STIQUES OE L'ENTORN; Situada en un munt rocós en
paratge de muntanya cobert de bosc,

OBSERVACIONS; Máxima orientació meridional de l'arc cercat
-solstici d'hivern-, El Sant coincideix exactament amb el
del dia de la consagració,

483 -
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TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 72

NQM DEL TEMPLE; St, Pere de Grau d'Escales,

LQCALITZACIó; St, Pere de Graudescales, Naves -Solsonés-,
del pont de Llinars (K» 19,5 de la carretera de Berga a St,
Lloren; de Morunys) prendre pista en molt mal estat en
direcció sud 4 Km,, 45 min, a peu,

CARACTERfSTIQUES; Monestir benedictí de planta de creu
llatina amb un absis i dues absidioles, Cimbori octagonal,

NQRD MAGNÉTIC; 113*

NQRO GEOGRAFIC; 115*

AZIMUT; -65*

DIA APROXIMAT ORIENTACIó; 26 gener o 16 novembre

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 3 desem, 912/6 nov, 960

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Pere

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA 0E CONSAGRACIÓ; -61V-70*

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT: -121*30'

CARACTERÍSTIQUES OE L'ENTORN; Situada al peu del riu Aigua
d'Ora en paratge de muntanya i bosc,

OBSERVACIONS; El 6 de novembre de 960 es funda el monestir
i el beneeix el primer abat, Bel 16,

48&
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TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 73

NON DEL TEMPLE; Sta. Maria de Solsona,

LQCALITZACIó; Solsona -Solsonés- (Catedral)

CARACTERíSTIQUES; L'església del s, XII queda indosa en la
major part de 1'edifici gótic actual, Els tres absis
exteriors pertanyen a la consagració del 1163, Es coneix, no
obstant, 1'estructura del s.XII, formada per tres naus amb
tranades definides per ares torals i separadas per ares que
descansen sobre pilars amb columnes adossades,

NORD MAGNÉTIC; 72*

NQRD 6E06RAFIC; 74*

AZIMUT; -106*

DIA APRQXIMAT 0RIENTACI6; 21 abril o 24 agost

DIA OE LA CONSAGRACIÓ SEGONS L'ACTA; 19 oct, 977/
8 des», 1070/
10 novembre 1163

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Maria

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRAC16;-78*/-60*/
-68*

QRIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT; -59*30' azt,

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN; Centre urbá,

OBSERVACIONS; A Solsona, el 10 de novembre de 1163, es
consagra un nou temple, que en substituirá un altre
consagrat el 8 de desembre del 1070, que a la vegada
substituí el que havia estat consagrat el 19 d'octubre del
977,
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II 1.3. TEMPLES ROMÁNICS AMB ACTES DE CONSAGRACIó, NO LOCALITZATS.

74- St, Nicolau d'Ager,
75- St, Miguel del Ponts,

76- St, Ciaent d'Ardóvol,

77- St, Martí d'Aviá,

78- St, Rere de Caaarasa,

79- St, Climent de Campelies

80- Sta, Eugénía de la Torre de Caapaajor,
81- St, Joan de Castelló,

82- St, Viceng de Cordera,
83- St, Níquel, Sta, Maria i St, Pere prop de Bagá,
84- Sta, Maria de Suissona,

85- Sta, Maria -Villa Hichilani-,

86- Sta, Maria de Llordá

87- St, Martí de Llanera,

88- Sta, Maria de Merlés,

89- Sta, Maria d'OLvan,

90- St, Miguel, St, Pere i St, Andreu de Paradís,
91- Esglesia del «onestir de Senterada,
92- St, Pere de Sestui,

93- St, Cristófor de Vallfogona,

94- St, Cristófor de Neiá,

<1



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ÜRIENTACIó

N2 FITXA; 74

NOM DEL TEMPLE; St, Nicolau d'Ager,

LQCALITZACIó; Ager -Noguera-, no localitzat,

CARACTER f STIQUES;

NORD MAGNÉTIC;

NORD GE06RAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ;

DIA DE LA CONSAGRAC16 SEGONS L'ACTA; 1101

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St Nicolau

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACI6;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTQRN;

OBSERVACIONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L * ORIENTACI6

N2 FITXA; 75

NOM DEL TEMPLE; St, Mi que1 de Ponts,

LDCALITZACIó; Ansenall -Alt Urge 11-, carretera d'Andorra,
no local itzat.

CARACTERfSTIQUES:

NORD MAGNéTIC;

NORD GEOGRAFIC:

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA C0NSAGRACI6 SEGDNS L'ACTA: 31 desembre 940

SANT CONSAGRAT SEGONS L‘ACTA; St, Miquel

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN:

OBSERVACIONS:

Al* 1



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 76

NOM DEL TEMPLE: St. Climent d'Ardóvol,

LOCALIT2ACIó; Ardóvol -Cerdanya-, no localitzat,

CARACTER ÍSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L1 ACTA: 9 gener 890

SANT CONSAGRAT SEGONS L*ACTA: St, Climent

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACI6:

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT:

CARACTER!STIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACI0N5;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 77

NOM DEL TEMPLE: St, Martí d'Aviá,

L0CALIT2ACIÓ; Aviá -Berguedá- és a 3Km, de Berga per la
carretera de Solsona, No localitzat,

CARACTERfSTIQUES: Enderrocada i construida de nou sota la
mateixa advocació al final del s, XVIII,

NORD MAGNéTIC:

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L‘ACTA: 21 gener 907

SANT CONSAGRAT SEGONS L1 ACTA; St, Martí

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT:

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN:

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 78

NOM DEL TEMPLE: St, Pere de Camarasa,

LOCALITZACIó: Camarasa -Noguera-, no localitzat,

CARACTERíSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC:

NQRD GEQGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APRDXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 25 desembre 1058

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Pere

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTER ÍSTIQUES DE L'ENTORN:

OBSERVACIONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 79

NOM DEL TEMPLE; St, Climent de Campe lies,

L0CALIT2ACI6; -Solsonés-, al N, de Solsona, no localitzat,

CARACTERfSTIQUES;

NORD MAGNéTIC;

NDRD GEQGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGONS L'ACTA; 6 desembre 857

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Climent

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTER f STIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 80

NOM DEL TEMPLE: St, Eugénia de la Torre de Campiñajor,

LOCALITZACIó; -Alt Urgell-, no localitzat,

CARACTERiSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC:

NORD GEOGRAFIC:

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L * ACTA: 912-913

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Eugénia

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT:

CARACTERiSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 81

NOM DEL TEMPLE: St, Joan de Castelló,

LOCALIT2ACIó: Probablement situat dins del terme de
Castellbi -Alt Urge 11-, no local itzat,

CARACTERfSTIQUES;

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APRQXIMAT 0RIENTACI6:

DIA DE LA C0NSA6RACI6 SEGONS L‘ACTA; 2! gener 1051

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Joan

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS OIA DE C0NSAGRACI6;

0RIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

No FITXA; 82

NOM DEL TEMPLE: St, Viceng de Cordera,

LOCALITZACIú: -Berguedá-, no localitzat,

CARACTERÍSTIQUES;

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEQGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIÓ;

DIA DE LA CQNSAGRACIó SEGONS L*ACTA; 15 desembre 900 (899)

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Viceng

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVAD IONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L 1 ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 83

NQM DEL TEMPLE; St, Hi que 1, Sta, María, St, Pere prop Bagá,

LOCALIT2AC16; Guardiola de Berga -Berguedá-, no loca 1 itzat,

CARACTERf STIQUES;

NDRD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT QRIENTACI6;

DIA DE LA CONSAGRAD16 SEGONS L'ACTA; 20 octubre 984

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sts, Pere i Miquel,
Sta, María,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

OBSERUACIONS; "La localitzasió d'aquesta església en
l'actualitat sería difícil si no fos peí que ens diu Serra i
Vilaró; -L‘església de St, Miquel de St, Lloren? de Bagá,
com més endavant fou anomenada,(,,,) estava situada a uns
cinc-cents metres, cap al migdia, del mateix monestir de St,
Lloren?, Encara he vist les seves ruines, Aquests anys,
Tactual rector, mossén Jeroni Roca, ha construit el
cementiri en el mateix 1 loe de Templa?ament d'aquest temple
mil, leñar i", (1)

1- BOLóS-PAGES, El monestir de St. Llorenc de Bagá, en p,54
cita SERRA, Baronies de Pinós i Mataolana. vol.III p,94,
Barcelona 1950,



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 84

NOM DEL TEMPLE; Sta, Maria de Guissona,

L0CALIT2AC16; Guissona -Segarra-, no localitzat,
En el s, XVIII és substituit el temple románic per un de
nou,

CARACTERfSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEDGRAÁFIC:

AZIMUT;

DIA APRDXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA CONSAGRAC16 SEGONS L'ACTA: 15 setembre 109:-! 1098)

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sta, Mana

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIÓ DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 85

NOM DEL TEMPLE: Sta, María -Villa Hichilani-,

LOCALITZAC16; -Berguedá-, nc local itzat,

CARACTERfSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA CONSAGRACIó SEBON? L'ACTA: 4 juliol 903

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA St, María,

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERiSTIQUES DE L'ENTORN:

OBSERVACIONS;

E» O T



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 86

NOM DEL TEMPLE: St. Maria de Llordá,

L0CAL1TZACI6; Llordá, Isona -Pallars Jussá-, no localitzat,

CARACTERfSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIó:

DIA DE LA CONSAGRAC16 SEGONS L'ACTA: 6 juliol 1085

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Maria

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ÜRIENTACIó

N2 FITXA: 87

NOM DEL TEMPLE; St, Martí de Llanera,

LQCALIT2AC16; Llanera -Solsonés-, no localitzat,

CARACTERtSTIQUES;

NORD MASNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CONSAGRACI6 SEGONS L'ACTA; 1060

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Martí

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERtSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ÜRIENTACIó

N2 FITXA; 88

NQM DEL TEMPLE: Sta, Maria de Merlés,

LOCALIT2AC16: Sta, Maria de Merlés -Berguedá-, no
local itzat, L'actual església, que substituí la románica,
data del s, XVII,

CARACTER!STIQUES:

NORD MAGNÉTIC:

NQRD GEQGRAFIC;

AZIMUT:

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CONSAGRAC16 SEGONS L * ACTA: 12 octubre 893

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: Sta, Maria

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT:

CARACTER!STIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA: 89

NQM DEL TEMPLE; Sta. baria d'Olvan,

LQCALITZACIó; Olvan -Berguedá-, no local itzada. A Tactual
església no hi resta res de la construcció románica,

CARACTERfSTIQUES;

NORD HAGNÉTIC:

NORD GEOGRAFIC:

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CONSAGRACIó SE6QNS L1 ACTA: 9 deserabre 900(899)

SANT CONSAGRA! SEGONS L‘ACTA: Sta, Mana

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó:

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRA!;

CARACTERtSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS:



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIÓ

NO FITXA; 90

NOM DEL TEMPLE; St, Miquel, St, Rere i St, Andreu de
Parad ís,

LOCALITZACI6; -Berguedá-, no localitzat, probablement situat
entre Saldes i Gisclareny o a la valí del riu Bastareny, una
mica més al nord,

CARACTERfSTIQUES;

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CONSAGRACI6 SEGONS L'ACTA; 30 gener 948

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; Sts, Miquel, Pere i Andreu

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACI ó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 91

NOM DEL TEMPLE; Església del monestir de Senterada,

LOCALIT2ACIó; Senterada -Pal 1 ars Jussá-, no localitzada,

CARACTER fSTIQUES;

NORD MAGNÉTIC;

NORD GE06RAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA CONSAGRACIó SEGONS L'ACTA; 7 octubre 1042

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; ?

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIó;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 92

NOM DEL TEMPLE; St, Rere de Sestui,

LOCALIT2ACIó: -Pallars Sobirá-, no local itzat, possiblement
a 11 oest de Gerri de la Sal,

CARACTERfSTIQUES:

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC:

AZIMUT:

DIA APROXIMAT 0RIENTACI6:

DIA DE LA CONSAGRAC16 SEGONS L*ACTA; 27 juny 949

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA: St, Pere

ORIENTAD 16 HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACIÓ;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT:

CARACTERíSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;

SO £:



TREBALL DE CAMP
DESVIACI6 DE L'ORIENTACIÓ

N2 FITXA: 93

NOh DEL TEMPLE; St, Cristófor de Vallfogona,

L0CALIT2ACI6; -Berguedá-, entre Guardiola de Berga i la
Pobla de Lillet, No ha estat possible localitzar el temple o
les seves restes, encara que puc assegurar el lloc de la seva
ubicació; 42*12*50" lat, N, i 5*37*20 long, E, En tal indret
encara es conserven els següents topónims; Camp de 1 'Ermita,
Pía de St, Cristófol, Font de Vallfogona, Torrent de
1'Ermita, Torrent de Vallfogona,

CARACTERtSTIQUES;

NORD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT 0RIENTAC1Ó;

DIA DE LA CONSAGRACI6 SEGONS L’ACTA; 15 novembre 984

SANT CONSAGRAT SEGONS L*ACTA; St, Cristófor

0RIENTACI6 HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE CONSAGRACI6;

ORIENTACIÓ HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERtSTIQUES DE L'ENTORN;

QBSERVACIONS;



TREBALL DE CAMP
DESVIACIó DE L'ORIENTACIó

N2 FITXA; 94

NOM DEL TEMPLE; St, Cristófor de Meiá,

L0CALIT2ACI6; Vilanova de Meiá -Noguera-, no local itzat,

CARACTER ÍSTIQUES;

NDRD MAGNÉTIC;

NORD GEOGRAFIC;

AZIMUT;

DIA APROXIMAT ORIENTACIó;

DIA DE LA C0NSAGRACI6 SEGONS L'ACTA; 1037

SANT CONSAGRAT SEGONS L'ACTA; St, Cristófor

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS DIA DE C0NSAGRACI6;

ORIENTACIó HIPOTÉTICA SEGONS EL SANT CONSAGRAT;

CARACTERfSTIQUES DE L'ENTORN;

OBSERVACIONS;
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III.4. CONCLUSIONS DEL TREBALL DE CAMF.

Total de temples amb una o més actes de consagraci6: 94
Total de temples no local itzats: 21

Total de temples local i tzals: 73

Total de temples localitzats i no mesurats; 5

Total de temples localitzats i mesurats: 68

Total de temples mesurats amb orientació imprevista:, 3

Total de temples mesurats amb 11orientaci6 prevista:,,, 65

Temples amb el dia de 1'orientació = al de consagració; 4

Temples amb el dia de l'orientació t al de consagració: 61
Dia advocació aprox,= al de l'orientació; 7

Dia advocació aprox,= al de consagració: 7
Dia advocació = a una altra data;,,,,,,,, 51

Deis 68 temples que s'han pogut mesurar, n'hi ha 65 que són
orientats segons 1‘arc de 64* previstos inicialment, i 3 que

presenten una orientació molt diferenciada a la prevista. Segons

aqüestes dades podem afirmar, excepte rares excepcions, que el

temple románic és orientat segons la direcció que projecta l'ombra

E 1 1
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d'un gnomon a la sortida del Sol, el mateix dia que s'efectua el
ritual de l'orientació o fundació. Així, dones, i segons aquesta
orientació, podem determinar d'una manera aproximada el dia de

l'any en qué s'hi inicia la construcció de cada temple en

particular.

Afirmem que el suposat ritual de l'orientació o quadratura
del cercle, que plantegen els diferents autors, presenta una petita
modificació en la manera d'obtenir l'eix equinoccial o d'orientació.

Aquest eix sofreí:-: una oscil.lacio de 32' Nord i 32” Sud respecte
a l'eix Llevant-Pcnent o Áries-Balan<;a, d'acord amb el recorregut
solar anual, en un cicle d'anada i tornada que es repeteix any

rera any.

També podem afirmar que en principi sembla que no hi hagi

cap relació aparent entre la hipotética data de l'orientació i la
de la consagrado, fora de la pura relació casual per coincidéncia
o proximitat. És a dir, que les dues dates més importants en la
construcció d'un temple, la de la fundació i la de la consagrado,
no presenten cap relació de coincidéncia entre elles. Fet que per

altra part no és d'estranyar, perqué en tota consagrado d'un

temple és requisit fonamental la preséncia del bisbe de la

diócesi, o d'un altre en la seva representado. Si teniro en compte
com están d'allunyades moltes esglésies de la seva Seu, el seu

empla<;ament geografic i els mitjans de transporte i comunicacions
de 1'época, resulta prácticament impossible que el bisbe arribi a

la consagrado en una diá determinat perqué aquesta coincideixi
amb el mateix dia de l'any en qué s'efectua el ritual de

l'orientació.
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Tampoc no sembla que hi hagi cap mena de correspondencia
entre el Sant a qui está consagrat el temple i la data d'aquesta o

de l'orientació. Normalment el dia de la celebració de l'advocació

no coincideix amb cap de les dates anteriorment esmentades, i tan
sois en comptades ocasions aquesta coincideix o s'escau a prop

d'elles.

1
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II 1.5. NOTES:

1- REBULLIDA, El Santuari Luni-Solar de la Pola, p, 4
2- op, cit,, p, 5
3- V1DAL-V1LASECft, El románic de la Noguera, p, 27
4- MOLAS, La necrópolis del Col 1 del Moro

5- castellar-gassol, ftixL£i¿n ,el5-amfi.rs-piflesQs de, la prehistoria
6- CASTELLS-VILARDELL, Excavacions araueolóoiQues a Catalunya n2 4.p.49-52
7- CASTELS,,,, op, cit., p, 11-45
8- op, cit,, p, 11-45
9- REBULLIDA, op, cit,, pp, 5, 6, 8, 9, 11
10- op, cit,, p, 10

HQYLE, Do Stonehenge ala cosmología conteaporánea^Nicolás PopernixQ

pp, 48, 49

op, cit,, p, 52

op, cit,, p, 62

op, cit,, p, 63
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