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Conèixer les fonts del saber per créixer com a societat

El volum que tenim el plaer de presentar-vos és el desè d’una col·lecció que es
destaca per l’excepcionalitat. Al llarg de més de quatre dècades, els Quaderns d’Estudis
Andorrans han esdevingut una important font d’estudi i coneixement de la història i
l’art d’Andorra, fruit de la constància i el rigor del seu impulsor, el pare Cebrià Baraut
i Obiols, i que ha mantingut amb la mateixa vehemència mossèn Benigne Marquès.
Crèdit Andorrà hi ha donat suport des de l’inici, l’any 1976, amb la convicció
que contribuir a la difusió del coneixement és part també de la nostra responsabilitat
envers el país. Ens congratulem de ser part d’iniciatives que ajuden a fer-nos créixer
com a societat des de la producció cultural, la recerca humanística i l’estudi científic.
Ens satisfà donar suport als investigadors que des dels diversos àmbits del saber ens
proporcionen l’accés a episodis rellevants del nostre passat, a entendre les nostres
tradicions més significatives, a conèixer els personatges i esdeveniments que han
forjat el nostre imaginari popular… En definitiva, a fer de la història –la més recent
i la pretèrita– la font per construir dia rere dia l’Andorra que tots volem per al futur.
És en aquest sentit que volem reconèixer el treball de Carles Gascón, Enric Moliné,
Joan Benavent, Jacint Berenguer i el mateix Benigne Marquès, que des dels àmbits de
recerca respectius aporten més llum en el coneixement del llegat històric del Principat
i que acosten al conjunt de la població un saber propi d’erudits que sovint roman en
l’àmbit més acadèmic.
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Un reconeixement que volem fer extensiu al Cercle de les Arts i de les Lletres,
l’entitat promotora dels Quaderns d’Estudis Andorrans, que sense defallir ha
aconseguit mantenir inalterable la seva tasca en favor de la cultura amb iniciatives tan
arrelades com la mateixa col·lecció que presentem en aquest nou volum.
Antoni Pintat Mas

President del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà
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Uns mots introductoris
Ens plau posar a les vostres mans un número més de Quaderns d’Estudis
Andorrans. És el número 10. Un pas més en la nostra comesa d’afavorir l’estudi i
la divulgació de la història i de l’art de les valls d’Andorra. I és també enguany, el
2017, quan celebrem el centenari del naixement del cèlebre historiador Dom Cebrià
Baraut i Obiols, que es lliurà verament a l’estudi i la divulgació de la història i de l’art
d’aquestes terres andorranes que tan estimava.
En efecte, el seu naixement s’esdevenia un 21 de maig del 1917 a can Roca del
Vilar de Cabó. És també ell mateix qui el 1976, com a director, publicava el primer
número de Quaderns d’Estudis Andorrans. Fou el fundador d’aquesta publicació, que
impulsà i dirigí fins al número 7. I hem de recordar i d’agrair que aquesta publicació
fou possible gràcies al suport rebut pel senyor Joan Rosanas i Moratona, en aquell
moment director general de Crèdit Andorrà i que durant quaranta anys fou un gran
promotor de la cultura i les arts a Andorra.
Aprofito l’ocasió per fer públic també l’agraïment de la nostra entitat, el Cercle
de les Arts i de les Lletres de les Valls d’Andorra, a Crèdit Andorrà pel suport que
sempre ens ha donat en l’edició dels Quaderns, sense el qual no ens seria possible la
publicació.
Ara, continuant aquella gran labor portada a terme pel Pare Cebrià, tenim el goig
de prosseguir aquesta tasca cultural d’investigació i divulgació de la nostra història i
art. En nom del Cercle de les Arts i de les Lletres de les Valls d’Andorra vull agrair
al nou director de la publicació, mossèn Benigne Marquès, i a tots els autors dels
diversos articles apareguts en aquest número el magnífic treball realitzat i les molt
interessants aportacions que ens han ofert.
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Obre aquest desè volum dels Quaderns, el Catàleg dels pergamins del «Fons
Andorra» de l’Arxiu Capitular d’Urgell (805-1265), uns documents cabdals de la
nostra història. Continua amb Els acords de pariatge al Bisbat d’Urgell, segles xii-xv,
un article que situa aquesta mena de pactes i acords de l’edat mitjana i els compara
amb el Pariatge d’Andorra, que per la seva singularitat esdevingué una peça clau en la
nostra història. Se’ns ofereix una biografia ampliada del bisbe i copríncep d’Andorra
Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros (1797-1818), que, entre d’altres actuacions
importants, es distingí pel recull i l’ordenació dels documents, i dedicà un volum als
documents relatius a Andorra. A més, durant el seu mandat el Bisbat d’Urgell perdé
els territoris de la Cerdanya Francesa i, per contra, incorporà els nous territoris de
la Vall d’Aran. Hi ha, endemés, dos molt interessants articles dedicats als músics
mossèn Enric Marfany i Bons i mossèn Enric Marfany i Gosset, dos excel·lents
artistes, fills de Sant Julià de Lòria. Fins ara, en parlar d’ells o de les seves obres
sovint se’ls confonia, perquè la seva signatura gairebé sempre només apareixia com
a mossèn Enric Marfany. Aquí es presenta la biografia d’ambdós bons músics i la
publicació té el mèrit d’incloure un inventari de llurs obres musicals localitzades, amb
el corresponent íncipit musical, que atribueix cada peça a un autor o l’altre. Deixa
només una peça que els és d’atribució dubtosa. Finalment clou aquests Quaderns, Un
inventari del Patrimoni Artístic d’Andorra, fet per Rafael Benet. Fa una introducció
històrica de la confecció d’aquest inventari, el primer realitzat en Andorra i encarregat
pel Consell General de les Valls, amb el suggeriment i recomanació del Sindicat
d’Iniciativa, que en aquell moment presidia el senyor Narcís Casal i Vall, un parent
del qual, Jacint Berenguer i Casal, ara ens ofereix aquest valuós article. És ell qui,
després de la introducció, passa a fer només una síntesi del Patrimoni Artístic trobat
en cadascuna de les Parròquies, perquè el manuscrit sencer és excessivament llarg i
defuig el format de la nostra revista.
Aquest, com tots els altres números dels nostres Quaderns, pensem que contribuirà
a enriquir el coneixement dels valors i la riquesa culturals del nostre país.
Andorra, 23 d’abril, festa de Sant Jordi, de 2017.

Joan Burgués i Martisella
President del Cercle de les Arts i de les Lletres de les Valls d’Andorra
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CATÀLEG DELS PERGAMINS DEL ‹‹FONS ANDORRA›› DE L’ARXIU
CAPITULAR D’URGELL (805-1265)

Presentem aquí el catàleg de cinquanta-tres pergamins del fons ‹‹Andorra››, que
es custodien a l’Arxiu Capitular d’Urgell. És només una part de la seva totalitat. Aquest
fons fou creat i ordenat pel prestigiós historiador Cebrià Baraut i també fou editat per
ell en els dos volums del Cartulari d’Andorra1. L’edició que en féu C. Baraut, en
emprar també documents d’altres fons i procedències i en intercalar-los en dos volums
diferents, fa que l’edició de Baraut no presenti els documents del present fons d’una
forma seguida i continuada, sinó que es trobin intercal·lats junt amb altres documents
i, a més, es vegin agrupats, segons la seva temàtica, en els dos volums esmentats. Tot
això ens ha mogut a pensar que seria útil realitzar aquest catàleg. No és l’edició, sinó
la presentació seguida i ordenada d’aquest fons especial. No dubtem que facilitarà un
millor coneixement, més acurat, d’aquest fons arxivístic, i en consequència també en
facilitarà el seu ús i estudi.
El mètode que hem emprat és fer un regest in extenso, gairebé exhaustiu, de tot
el contingut del pergamí. C. Baraut, en editar el text sencer i original del document,
l’encapçala únicament amb un breu regest. A més, afegim la transcripció sencera
de l’escatocol, això és, de tot l’acabament del pergamí: data, signatures i notari en
la seva forma original llatina. Completa la fitxa el número que té el pergamí dins
d’aquest fons, i les referència de la seva publicació en els volums de l’esmentat
cartulari. Aquest catàleg, pensem que esdevindrà útil als investigadors i els donarà
una major facilitat d’ús i maneig del present fons arxivístic. D’una banda, quan hom
només s’interessi pel contingut del document no tindrà la necessitat peremptòria
d’acudir a la consulta del text original, de manera que les consultes de les seves
dades històriques esdevindran més àgils, en un primer moment de l’estudi d’aquests
documents. I d’altra banda, aquell que estigui interessat també en els noms originals
que intervenen als documents, ho tindrà en la mateixa descripció d’aquest catàleg, en
la part de l’edició de l’escatocol del pergamí, que adjuntem a cadascun dels regests
dels documents. Completem l’edició d’aquest catàleg amb els seus corresponents
índexs, per a facilitar-ne la consulta.

1 Cebrià Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra segles IX-XIII, I, Andorra 1988, (2005)², ps. 410, i Cartulari de la
Vall d’Andorra segles X-XIII, II, Andorra, 1990, ps. 187 1.
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1. Formació del fons arxivístic ‹‹Andorra››
És C. Baraut qui féu la recerca i ordenament dels pergamins que trobà a l’Arxiu
Capitular d’Urgell, referents a Andorra. Els aplegà i formà aquest fons nou, amb el
nom d’‹‹Andorra››. D’una forma similar aplegà també un altre fons complementari
que anomenà ‹‹Caboet-Castellbò››2. Ambdós fons li serviren, d’una banda, per a
formar un corpus documental sobre la història d’Andorra, que aplegà en l’edició
dels seus dos volums, els ‹‹Cartularis de la Vall d’Andorra››, i d’altra banda, per a
fonamentar el seu estudi crític sobre el orígens i l’evolució de la senyoria episcopal
dels bisbes d’Urgell en les Valls d’Andorra. Cebrià Baraut va iniciar aquesta recerca
en el fons general dels pergamins de l’Arxiu Capitular i va aconseguir aplegar un
bon recull de pergamins relacionats tots ells amb Andorra, que finalment va integrar i
ordenar en dos fons, ‹‹Andorra›› i ‹‹Caboet-Castellbò››. Per a iniciar aquesta llarga i
pacient labor, en un primer moment, es valgué de les inscripcions que els pergamins
porten al dors. En efecte, a l’angle esquerre de la part superior del dors els pergamins
acostumen de portar una inscripció amb el nom del lloc o d’alguna autoritat o actor,
sobre els quals versa el document. Primer va aplegar tots els pergamins que porten
la inscripció d’‹‹Andorra››. Després n’examinà el seu contingut. És probable que
aquesta inscripció, que es troba al dors de tots els pergamins de l’Arxiu Capitular, fos
feta per l’historiador andorrà, Mn. Joaquim Areny de Plandolit.3
2. Classificació dels documents
Concessió d’una prepositura, 22.
Definició de béns, 23, 28, 47, 48.
Donacions, 8, 9, 11-14, 19-21, 24, 26, 27, 32-34, 40, 42-46, 49, 51, 52.
Establiments, 10,18.
Penyora, 35.
Permutes de béns, 4, 29, 50, 53.
Públics, 1, 7, 16, 25.
Testament, 15.
Vendes, 2, 3, 5, 6, 17, 30, 31, 36-41.

2 Benigne Marquès ‹‹Els documents del fons Caboet-Castellbò de l’Arxiu Capitular d’Urgell (1095-1251)››,
Quaderns Andorrans, 8 (2006-2008), ps. 11-1
3 Respecte a les inscripcions al dors, que acostumen a ser a gairebé en la totalitat del pergamins de l’Arxiu Capitular
d’Urgell, vegeu, Benigne Marquès, ‹‹Els pergamins del fons “Monestirs diversos” de l’Arxiu Capitular d’Urgell (9501582) ››, Urgellia, 18 (2011-2014), p. 306.
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Documents públics
Entenem per documents públics aquells en què intervé alguna autoritat
jurisdiccional i actua com a tal. En aquest recull en trobem quatre. Els documents
restants contenen negocis o actuacions entre particulars, encara que sigui alguna
compra feta per part d’algun vescomte.
Encapçala aquest apartat el núm. 1 (805) el qual presenta una carta de població
i d’afranquiment als homes de la Vall d’Andorra per Carlemany i el seu fill Lluís el
Piadós. Encara que aquest document sigui en realitat una falsificació del segle XII,
no deixa de tenir la seva importància i significació. Pensem que d’alguna manera
reflexa la voluntat i reconeixement del poble Andorrà que situa els seus orígens i
entroncament amb la cultura i dominació carolíngia, que fou una realitat per tota la
Marca Hispànica.
El document inscriu les afrontacions generals de tota la Vall i alguns noms dels
patricis que l’habitaven.
El document núm. 7 (988) estableix una permuta de poblacions que estipulen
dues autoritats jurisdiccionals i dominicals, d’una banda el comte Borrell, la seva
esposa Eimeruda i el seu fill el comte Ramon, i de l’altra, el bisbe d’Urgell Sal·la. En
efecte, el comte Borrell atorga al bisbe algunes possessions de viles, a l’Alt Urgell,
juntament amb les possessions que el comte té a la Vall d’Andorra, a Laurèdia, a
Santa Coloma, a Andorra i a Ordino. Mentre que el bisbe fa donació al comte de les
seves possessions al Berguedà i al Ripollès, Santa Maria de Sagàs, Santa Maria de
Merlès, Sant Vicenç de Castell de l’Areny i Sant Esteve de Pardines. Aquest document
esdevé d’una importància cabdal per a les Valls d’Andorra. Aquí s’inicia un domini
dominical per part dels bisbes d’Urgell, que obtenen unes possessions a Andorra i que,
després d’un llarg procés en el temps, ells obtindran una vertadera senyoria a les Valls
d’Andorra.
Els homes de la Maçana juren al bisbe Bernat Sanç i als clergues de la Seu
observar fidelment la concòrdia estipulada en presència del comte d’Urgell,
Ermengol VII. Referent a la quèstia comtal, pagaran cinquanta sous barcelonesos,
així com també faran el seguiment al bisbe, quan siguin requerits i està estipulat, núm.
16 (1162). El document reflexa el domini que el bisbe d’Urgell exerceix en les Valls
d’Andorra, i més concretament aquest jurament dels homes de la Maçana se centra en
aquesta població i consigna totes les signatures de llurs caps de casa.
El rei Pere I de Catalunya-Aragó en un privilegi reial reconeix al bisbe Pere de
Puigverd que els homes d’Andorra i els de la Seu d’Urgell estan exempts del tribut
del monedatge i de bovatge i en el mateix document el rei fa la gràcia de l’exempció
als restants homes de l’església d’Urgell, núm. 25 (1213). El document mostra que el
rei també exerceix la seva jurisdicció sobre els homes d’Andorra, que formen part de
l’església d’Urgell.
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Donacions
És el grup de documents més nombrós, que presentem aquí. Són vint-i-quatre
pergamins, dels quals quatre són a favor de Santa Maria de la Seu, núm. 8, 9, 12 i
19. Mentre que un altre fa la donació a l’albergueria de la Seu, núm. 20 (1185). Els
restants dinou pergamins contenen les donacions fetes entre particulars i que sovint
és també entre els familiars. Hi ha unes donacions fetes entre esposos, en donació
‹‹violaria››, núms. 26 (1214), 42 (1259).
La gran majoria dels pergamins de les donacions, de les vendes i d’altres classes
aquí agrupades formen part de tot un conjunt de documents privats que contenen actes
referents al terme de Sant Julià de Lòria i a les viles i llogarrets que l’envolten, segons
indica el mateix C. Baraut4.
Compres i vendes
Constitueixen també un grup nombrós de documents escrits en dotze pergamins.
En primer lloc, hi ha les compres de vinyes i terres que fa el comte d’Urgell,
Sunifred II (880?-948) al terme de Sant Julià de Lòria, núm. 2 (903), 3 (904) i 5(907).
En aquest intent d’adquirir possessions per part de l’esmentat comte Sunifred hem
d’afegir també la permuta de terres que el mateix comte féu a la Vall d’Andorra, núm.
4 (904). Altres vuit documents són compres i vendes fetes al terme de Sant Julià, pels
mateixos particulars del lloc. Només un document, núm. 31 (1238), conté la venda de
les òblies de la Vall d’Andorra per part de Guillem de Ribalta, senyor del castell de
Cezacoma a favor de Securó de la Seu d’Urgell.
Altres documents
El capítol concedeix al canonge A. de Tost la prepositura de setembre, la qual
entre altres béns i possessions obté quaranta modis de sègol de la parròquia d’Ordino,
núm. 22 (1208). També el mateix capítol d’Urgell fa establiments en possessions seves
a les Valls d’Andorra. Un establiment és sobre els béns de l’església de Sant Martí
del lloc de Lòria, lliurats als homes del mateix indret, núm. 10 (1071); un altre és
atorgat a Martí de Tolse sobre l’Hort Comunal de Sant Julià de Lòria, núm. 18 (1176).
Les transaccions de béns en les compres i vendes, amb frequència originen també la
necessitat de permutar possessions i terrenys. Aquí n’hi ha quatre. Ja hem parlat de la
permuta feta pel comte Sunifred II, núm. 4 (904), altres documents de permuta, núm.
29 (1234), 50 (1263) i 53 (1265).

4 C. Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra, segles X-XIII, II, Andorra (1990), ps. 71-187; especialment indica la
procedència dels pergamins a la pàgina 71.

15

Catàleg dels pergamins del «Fons Andorra» (805-1265)

Els actes de donacions familiars o de les diverses transaccions de béns sovint
originen disputes i plets sobre la titularitat o tinença d’alguna possessió o bé. En aquests
casos cal acudir a la definició de béns o un acord per a resoldre el conflicte. Aquí tenim
quatre documents que defineixen les possessions que podien ser descutides. Són els
núm. 23 (1210), 28 (1218), 47 (1262) i 48 (1262). Finalment, trobem un document, en
què s’empenyoren unes terres per tal d’obtenir el prèstec de cinquanta sesters de blat.
núm. 35 (1246), i també el testament de Bernat, que probablement és d’Alentorn, el
qual després de fer diverses deixes a Santa Maria de la Seu d’Urgell i a Santa Maria
d’Alentorn, atorga al seu nebot Arnau el terç d’Ordino, que a la seva mort passarà a
Santa Maria d’Urgell, núm. 15 (1132).
3. Altres dades i característiques d’interès
A part de totes les dades i característiques dels documents que acabem de
presentar suscintament, hi trobarem també altres notes o informacions d’interès. Al
grup de documents entre particulars, que constitueixen la majoria d’aquest recull, i
que tracten sobre possessions del terme de Sant Julià de Lòria, s’incriu un bon nombre
de topònims i també dels noms dels habitants del lloc. Els índexs que complementen
aquest catàleg ens facilitaran aquesta labor de recerca dels topònims del terme de Sant
Julià de Lòria i dels seus contorns, com també dels noms dels llurs habitants.
En aquest recull del present catàleg presentem trenta-tres documents que són del
segle XIII, segle en què la llengua catalana ja està plenament formada i es troba en ús
corrent entre la gent del poble. Els notaris, però, continuen redactant els documents en
llatí, malgrat que sovint deixen ja, entre els seus escrits, mots que són catalans, segons
la parla corrent del poble. Aquest fenomen és universal i es dóna als documents d’arreu
de Catalunya. No obstant això, hem d’assenyalar tres documents del present recull,
perquè contenen un bon nombre de mots catalans en llurs escrits, núm. 38 (1251), 42
(1259) i 44(1260).
Benigne Marquès
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CATÀLEG DELS PERGAMINS DEL ‹‹FONS D’ANDORRA››
1

805

Carta de població i d’afranquiment concedida als homes de la Vall d’Andorra
per Carlemany i pel seu fill Lluís el Piadós. Havent expulsat els musulmans de la
part d’Hispània fins a Barcelona, arriben a la petita vall d’Andorra i la troben
també destruïda per la pèrfida gent. Ordenen reconstruir-la, poblar-la i cultivar-la.
N’assenyalen els seus límits: a orient, in stacnum Laugencium et in fonte Argentea;
al migdia, in rivo Nigro vel in fonte Regisindi; al nord, in illas aras Savartesas, iuxta
Tolosa; i a occident, in monte qui dicunt Sella Aurea et usque in montem Caminamus.
Els habitants que hi troben són Lesindus, Laurencius, Ebaronius, Autimirus, Quirinius,
Secsonius, Barrula, Rusticius, Sentanius, Ferrecintius i altres. Els concedeixen
l’afranquiment de tota mena de tributs, llevat del cens de la pega, i els otorguen la
lliure administració de la justícia, excepte en els casos d’homicidi, rapte i d’incendi,
que reserven per al seu comte de Barcelona.
Data et confirmata regis donatio anno feliciter vigesimo .iiiior. domini nostri +
Karlus. Lodovicus imperator.
Plodoadus chomis. Mirone chomis +. Guido chomis. Geraldus episcopus SSS.
Bosoni episcopi (s. man.). Eldovini episcopi SSS. Gebice archilevite +. Wantardo
archilevita SSS. Leotardus archilevita SSS. Haeicardus SSS.
(Segell circular, un anyell dibuixat amb la llegenda) In nomine Domini nostri Ihesu
Christi.
ACU, falsificació de la primera meitat del segle XII, pergamí 283 ×502 mm, Fons Andorra,
núm. 1.
Editat, Cebrià Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra segles IX-XIII, I, Andorra 1988 (2005),
nº. 1, ps. 95-96.

2

19 abril 903

Ricosind i la seva muller Manzulina venen al comte Sunifred una vinya a la Vall
d’Andorra, terme d’Andorra, i al lloc de Encorzese. La lliuren pel preu de vint sous.
La vinya confronta d’una part amb la vinya de Gilimondo, d’altra amb la vinya de
Istefano, i d’una tercera part amb la vinya de Sonprongano.
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Facta carta vindicionis .xiii. kalendas madii, anno .v. regnante Karulo rege, filio
Leudevico.
Sig+num Ricosindi. Sig+num Manzulina, qui hanc carta vindicionis fecimus
et testes firmare rogavimus. Sig+num Laurenci. Sig+num Ermenonci. Sig+num
Mansuidi.
Dutila, presbiter, qui hanc carta vindicionis rogitus scribsit et SSS. sub die et
anno que supra.
ACU, pergamí original, 97 × 239 mm, Fons Andorra, núm. 2.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 7, p. 108.

3

30 març 904

Brungald i la seva muller Dolcesema venen al comte Sunifred, pel preu de cinc
sous, una vinya que és a la Vall d’Andorra, a la vila de Lòria. Confronta d’una part,
amb el riu, d’una altra, amb la vinya del comprador, de la tercera amb la vinya de
Adunias et de Centullo, i de la quarta part amb la vinya d’Atilane.
Facta carta vindicionis .iii. kalendas abriles, anno .vi. regnante Karulo rege, filio
Leudevico.
Sig+num Brungaldi. Sig+num Dolcesema, qui hanc carta vindicionis fecimus et
testes firmare rocavimus. Sig+num Feleni. Sig+num Ermenonzi. Audericus presbiter
SSS.
Dutila, presbiter, qui hanc carta vindicionis rogitus scribsit et SSS. sub die et
anno que supra.
ACU, pergamí original, 131 × 191 mm, Fons Andorra, núm. 3
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 8, p. 109.

4

27 juliol 904

Permuta de terres entre el comte Sunifred i els esposos Miró i Sunifreda. El comte
els lliura una terra que té a Encorcés, a la Coma. Per la seva part, Miró i Sunifreda
atorguen al comte Sunifred dues peces de terra que tenen a la Vall d’Andorra, al lloc
de Sonplosa. Una d’elles confronta d’una part, amb la vinya d’Eldesindo i de les altres
parts amb el mateix comte. L’altra peça de terra confronta, d’una part, amb la terra de
Fahilone i els seus germans, i les restants parts confronten amb el mateix comte.
Facta carta procambiacionis .vi. kalendas agustas, anno .vi. regnante Karulo
rege, filio Leudevico.
Sig+num Mironi. Sig+num Seniofreda, qui hanc carta procanbiacionis fecimus
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et testes firmare rogavimus. Sig+num Laurenci. Sig+num Seseguti. Sig+num Ninoni.
Dutila, presbiter, qui hanc carta procambiacionis rogitus scribsit et SSS. sub die
et anno que supra.
ACU, pergamí original, 85 × 233 mm, Fons Andorra, núm. 4.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 9, p. 110.

5

25 juny 907

Sesegut i la seva muller Utilone venen al comte Sunifred, pel preu de sis argenços
un tros de terra. Està situat a la Vall d’Andorra, al lloc anomenat Sonplosa. Confronta
d’una part, amb el camí, i de les restants parts, amb el mateix comte i amb els troços
que els venedors posseeixen al Noguer (ipsa Noce).
Facta carta vindicionis .vi[i]. kalendas iulii, anno .viiii. regnante Karulo rege, filio
Leudevico.
Sig+num Seseguti. Sig+num Utilone, qui hanc carta vindicionis fecimus et testes
firmare rogavimus. Sig+num Libani. Sig+num Ermemiri.
Dutila, presbiter, rogitus scribsit et SSS. sub die et anno que supra.
ACU, pergamí original, 150 × 178 mm, Fons Andorra, núm. 5, pergamí que conté uns 		
forats a la seva part dreta.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 10, p. 111.

6

13 juliol 915

Semproni ven a Ava una peça de terra que té a Ordino, comtat d’Urgell i Vall
d’Andorra pel preu de tretze diners d’argent. Està situada a Ordino al camp sobre la
font i confronta d’una part, amb la terra de Prudenci, prevere; d’altra part, amb terra de
Sivirà; de la tercera part, amb terra de Datitó; i de la quarta part, amb terra de Centoll.
Facta carta vindicionis me[e] .iii. idus iulii, anno .xviii. regnante Karulo rege, filio
Leudevico.
Sig+num Sompronii, qui hanc carta vindicionis feci et testes firmare rogavi.
Sig+num Adesindi. Sig+num Bellone. Sig+num Centulli.
Herifonsus, presbiter, qui hanc carta vindicionis rogitus scripsit et SSS. sub die
et anno quod supra.

ACU, pergamí original, 120 × 190 mm, Fons Andorra, núm. 6.
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Ed. Cebrià Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra segles X-XIII, II, Andorra, 1990, 		
Documents particulars de les parròquies andorranes, núm. 1, ps. 83-84.

7

11 juliol 988

Permuta de diverses possessions de poblacions amb els seus termes que fan
d’una banda el comte Borrell, la seva esposa Eimeruda i llur fill, el comte Ramon,
i d’altra banda l’església de Santa Maria d’Urgell, el seu bisbe Sal·la i el capítol,
representats pels arxipreveres Wadald, Major, Isarn, els arxilevites Arnald, Durand,
els sacerdots Bonushomo, Adaulf, Ansulf, Bellus, Bulgara, Argemir, Fulgenci, amb
els levites Aimeric i Lupisanci, i amb tots els altres canonges.
El comte Borrell lliura a l’església d’Urgell, al bisbe Sal·la, i al seu capítol les
següents poblacions amb els seus termes:
La vila de Bescaran i el seu terme. Confronta a orient, amb el mont Ruf i la serra
Ortosa, baixa per la serra d’Anistal i arriba fins al riu Segre; a migdia, amb el riu
Segre; a occident amb la serra Ilatica i puja fins a la vila de Kastanias; i al nord, amb
la roca de Exkassi.
La vila d’Alàs, l’església i la parròquia de Sant Esteve, amb els delmes i primícies
de les esglésies
Prop del riu Valira, l’església de Sant Fructuós, l’alou i feu de Boixedera, amb
Salelles i els seus termes. Aquestes possessions afronten, a l’orient amb Sede Vico de
Santa Maria; a migdia, amb el riu Segre; a occident amb el riu Valiara; i al nord, amb
el grau sota el Puig Rodó.
La vila de Sant Esteve, que confronta a l’orient, amb la vila de Calvinyà i amb
Puig Rodó; a migdia, amb Puig de Karkar i amb Ciutat; a l’occident, amb la serra de
Benevarri; al nord, amb la serra de Cogolló.
A la Vall d’Andorra, els alous comtals a la vila de Laurèdia, a la vila de Santa
Coloma, a la vila d’Andorra, a la vila d’Ordino i en altres llocs. Les seves afrontacions
són, a orient, Exavalle; a migdia, Monte Rufo; a occident, Riu Negre i la roca de
Tagamanente; i al nord, amb el mont Aras.
Als termes de Nargó, les viles de Cuvilar i de Montanissell. Les seves afrontacions
són a orient, el grau de Finestres i la Bordonera; a migdia, la via de Sant Climent; a
occident, el camí que es dirigeix a Sallent; i al nord, el prat de Cintignano.
Per la seva part, el bisbe Sal·la i l’església d’Urgell atorga al comte Borrell les
següents possessions que tenen al comtat de Cerdanya, al Berguedà:
L’església de Santa Maria de Sagàs, amb la parròquia, esglésies i sufragànies, i
alous amb els seus delmes i primícies.
L’església i la parròquia de Santa Maria de Merlès amb tots els seus termes.
L’església i parròquia de Sant Vicenç de kastro Adalasende (Castell de l’Areny),
amb tots els seus termes.
L’església i la parròquia de Sant Esteve de Pardines amb tots els seus termes.
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Facta hec scriptura comutacionis .v. idus iulii, anno .ii. quod Ugo magnus rex
regnandi sumpsit exordium.
Sig+num Borrellus, comes. Sig+num [Aime]druds. Sig+num Raimundus comes,
filius predicto Borrello comite, qui hec scriptura comutacionis fecimus et testes
firmare rogavimus. Sig+num Wifredus. Sig+num Wilelmus. Sig+num Amalricus.
Sig+num Erradus. Soniefredus, sacer et iudex SSS. (rusc). Sig+num Salla. Sig+num
Gondemarus, gratia Dei hac si indignus episcopus sancte sedis Gerundensis ecclesie
(crismó). Frugyfer presul SSS. (rusc).
		 (Monograma IESUS). Bonushomo indignus sacer, qui hac scriptura
		 comutacionis, cum litteras superpositas in verso .xviiii. numero
		xvm., scripsi et (espai en blanc) die et anno quod supra.
ACU, pergamí original, 470 × 680 mm, Fons Andorra, núm. 7.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 13, ps. 116-119.

8

7 maig 1048

Miró dóna a Santa Maria de la Seu totes les possessions que té a Sant Julià
de Lòria i a la vila de Llumeneres. Les seves confrontacions són d’una part amb
el riu de Albinano, d’altra part amb Sant Martí, i de la tercera part amb el mont de
Vergafolle. Ho posseirà mentre visqui i després serà de Santa Maria. I si els clergues
de la canònica ho volen vendre, que ho facin a les seves germanes Oria i Iaguinta.
Facta ista carta nonas madii, anno .xvii. renante Enrici rege.
Sig+num Miro, qui ista carta rogavit scribere et testes firmare. Sig+num Eldemar.
Sig+num Gifredo. Sig+num Ermemiro.
Durabiles, presbiter, rogitus scripsit et SSS. (rusc) die, ano quod supra.
ACU, pergamí original, 80 × 543 mm, Fons Andorra, núm. 8.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 22, ps. 134-135.

9

14 abril 1071

Mir Bels dóna a Santa Maria de la Seu l’alou que té, al comtat d’Urgell, a la vila
de Lòria. Les seves afrontacions són d’una part, el riu Rivoner; d’una altra, la portella
de ipso Vallo; de la tercera part, Bergafoll i de la quarta part, Caboriu. Ell ho retindrà
en vida, per la qual cosa en pagarà cada any dos argenços. A la seva mort, passarà a la
plena disposició i possessió de la canònica.

21

Catàleg dels pergamins del «Fons Andorra» (805-1265)

Facta ista karta donacionis .xviii. kalendas mai, anno .xi. regnante Philippo rege.
Sig+num Mir Bels, qui ista karta donacionis iussit scribere et testes rogavit
firmare. Sig+num Petrus sacricustus. Sig+num Arnall Franc. Sig+num Bernardi
Seniofredi.
Petrus, sacer, rogatus scripsi sub SSS. die et anno que supra.
ACU, pergamí original, 106 × 432 mm, Fons Andorra, núm. 9.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 28, ps. 141-142.

10

29 setembre 1071

L’ardiaca d’Urgell, Bernat, lliura les possessions de l’església de Sant Martí del
lloc de Lòria als homes del mateix lloc, Ermengod, Isarn, Ermomir i Ponç. Tindran
les seves primícies i oblacions amb les terres, vinyes i cases que hi té l’esmentada
església. I en donaran cada any a l’ardiaca, en servei de Santa Maria de la Seu, la
meitat del pa i del vi de llur treball. I si ell, l’ardiaca, ve a les Valls amb tres o quatre
cavallers, estaran obligats a prestar-los el servei d’hostatge; si no hi va, li lliuraran un
pernil òptim a la Seu d’Urgell. Per la seva part, els homes de Sant Julià, arrendadors de
les possessions d’aquella església es comprometen al manteniment del culte d’aquesta
església i restaran uns homes fidels a l’ardiaca.
Factum est hoc .iii. kalendas october, anno .xii. regni Philipi regis francorum.
Bernardus archidiaconus, qui hanc convenienciam rogavi scribere et testibus
tradidi ad roborandum. Sig+num Pere Pladidi. Sig+num Sala Ato. Sig+num Sid[e]
la Elias. Sig+num Francmir Todolf. Bernardus arcidiaqonus (s. man., signatura
original).
Olibanus, sacer, qui ista conveniencia acsripsit et die et anno SSS. (rusc) quod
supra.
ACU, pergamí original, 128 × 214 mm, Fons Andorra, núm. 10.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 29, ps. 142-143.

11

11 abril 1073

Ermengarda i el seu marit Ramon renuncien a les donacions rebudes dels pares
d’Ermengarda, Arnau Mir i Guilleuma, juntament amb el que tenen per compra o per
ampliació de béns, a favor de Martí i la seva esposa Maria. Possessions que es troben
al terme de Sant Julià, a la vila d’Eixovall. Per la seva banda, els esposos Martí i
Maria, els lliuren, en compensació els seus drets que tenen a la vinya d’Aspres.
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Factum est hoc .iiio. idus aprelei, annos .xiii. regnante Filipo reg.
Sig+num Ermengares. Sig+num Ramon, qui [i]sta carta mandavimus scribere et
testes rogavimus firmare. Sig+num Ponc de Ciroval. Sig+num Arnald Julia, testes sunt.
Ponc, qui dicunt Ferer, scripsit per prechos de P[etri], presbiteri, die et (s. man.)
anno quo supra. Petrus, presbiter, hoc signum fecit (estrella de 5 puntes).
ACU, pergamí original, 112 × 195 mm, Fons Andorra, núm. 11.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents Particulars, nº. 2, p. 84.

12

4 març 1111

Guillem Ponç dóna a Santa Maria de la Seu d’Urgell el seu capmàs o propietat
de l’Hort Comunal, al terme de Sant Julià de Lòria. Les seves afrontacions són d’una
part, la font Reisen; d’una altra, Caborreu; de la tercera part, Riu Negre, i de la quarta
part, la portella d’Eixoval. Posa la condició que aquesta honor romangui indivisa i que
lliurin un cens anual d’un sou gros per a remei de la seva ànima i que dos preveres de
Sant Julià li facin cada any el seu aniversari i li cantin misses.
Acta carta donacionis .iiiio. nonas marci, annos .iii. regnante Ledovic[us] rex.
Sig+num Guillem Ponc, qui ista carta donacionis mandavit scribere et ad testes
rogavi firmare. Sig+num Gozpert prepositi. Sig+num Gerrreta baiulo. Sig+num
Guillem Bonfil de Ciroval, testes sunt de ista donacione.
Arnallus, levita, rogatus scripsit ista carta, dies SSS. (rusc) et annos quod supra.
Sig+num P. d’Albiia. Sig+num A., fratris eius.
ACU, pergamí original, 101 × 201 mm, Fons d’Andorra, núm. 12.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 42, ps. 164-165.

13

31 desembre 1115

Pere Sinfred i la seva muller Ermengarda es fan una donació mútua de tot el
que tenen al terme de Sant Esteve, al lloc anomenat Engordany i els Vilars. Les seves
afrontacions són d’una part, la vall Llòbrega; d’una altra, Vazel; de la tercera part,
Cheralb o Heralb, i de la quarta part, Enclar. Ho posseiran ells en vida seva, i a llur
mort passarà a la seva filla Maria o a altres fills seus.
Facta carta donacionis .ii. kalendas ienuarii, ano .viii. regnante Laudeviho rege.
Sig+num Pere Sinfred. Sig+num Ermengards, qui ista carta donacionis unus
ad alter fecimus scribere et testes mandavimus firmare. Sig+num Bernard Magol.
Sig+num Bernard Pere, filio de Pe[re] Eribald. Sig+num Guillem Sinfred, isti sunt
testes de Pere Sinfred et de uxor sua Ermengardas.
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Pere, presbiter, rogatus scripsit (s. man.) die et anno quod supra.
ACU, pergamí original, 110 × 370 mm, Fons Andorra, núm. 13.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents Particulars, nº. 3, ps. 85-86.

14

18 març 1115

Pere Arnau i la seva muller Magesen fan una donació a llurs fills, a la filla
Narbona i al seu marit Ponç, i al fill Pere. Els donen la tercera part de tots els béns i
propietats que tenen als termes de Sant Julià i de Sant Andreu d’Arcavell, juntament
amb els de la vila i serra d’Aubinyà. Aquesta donació està continguda en les següents
afrontacions, d’una part el Grau de Venters, de l’altra en el Prat Alt, de la tercera, en la
Portella d’Eixovall, de la quarta part, en la font Reisen, i de la quinta part en Caborreu.
En vida dels pares ho tindràn i poseeiran ells, i a llur òbit aquests béns passaran a ser
una possessió plena dels fills.
Actum est hoc .vo .xo. kalendas iulii, annos .xxo .iiii. regnante Ledovico rege.
Sig+num Petri Arnalli. Sig+num Magesen, qui ista carta donacionis mandavimus
scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num Gereta baiulo de Ciroval. Sig+num Pere
Mir qui aprope est. Sig+num Arnald Gilen de Ciroval, testes sumus de ista donacione.
Petrus presbiter rogatus scripsit et in .v. linea rasis literas .x .viiii. emendavit die
(s. man.) et anno quod supra.
ACU, pergamí original 71 × 420 mm, Fons Andorra, núm. 14.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents Particulars, nº. 4, ps. 86-87.

15

18 març 1152

Testament sacramental de Bernat [d’Alentorn?]. Són els marmessors Arnau
Pere, Guilleuma, Guillem d’Alentorn i Bonet sacerdot, els quals juren sobre l’altar de
Santa Maria d’Alentorn davant el jutge Joan, sacerdot. Atorga a Santa Maria de la Seu
d’Urgell el servei de cinc homes que rebé de son pare, la porció de la coromina de la
Mazana (Fontllonga), que conté la vinya que posseixen Arnau Carui, Gaçol i el pare
del testador, la vinya de Vall-llebrera, el celler nou prop la casa de Bernat Guillem, i
dues tones. Dóna a Santa Maria d’Alentorn la vinya de Bopadre i el farraginar que hi
ha als trulls que foren de son pare, els seus olivars, i un altre farraginar amb els olivars i
les cases que té Bonet i Arnau de Sanç. Aquesta donació és per a l’obra de Santa Maria
d’Alentorn i per a la seva llum, i per a les mansions dels clergues de Santa Maria. En
acabar-se l’obra de Santa Maria, que tot sigui per a la seva ornamentació. Deixa a
Arnau, el seu nebot, una vinya de la Mazana, prop la vinya d’Arnau Pere, que comprà
al seu germà Berenguer, perquè la tingui en vida i doni una canada d’oli per a la llum
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de Santa Maria d’Alentorn, i a la seva mort, restarà per a l’obra o l’ornamentació de
Santa Maria. Així mateix deixa a Arnau les cases de la Seu, amb un hort que hi té, el
terç d’Ordino i la parròquia de Nabiners, durant la seva vida; al seu òbit, serà tot de
l’obra de Santa Maria de la Seu, i finida l’obra passarà a la seva canònica. Lliura a
Arnau Pere un farraginar i el servei d’uns homes que li pervingué de part de Guillem
d’Alentorn. Deixa al seu germà Berenguer els homes que foren de Guillem Alentorn,
llevat de l’estoldat de Ramon Arenas. Atorga a Arnau Pere les cases i la sala al costat
de les cases de Ramon Gombal. Lliura la coromina de Qual de Cerc a Arnau Pere i
a Berenguer, la qual a llur òbit serà d’Arnau i posteriorment de Guillem d’Alentorn.
Faran un cens anual a la ‹‹taula›› de Santa Maria de la Seu. Confia les donacions fetes
al seu nebot Arnau sota la protecció o batllia de la canònica de Santa Maria de la Seu
i de Gombau de Ribelles, Berenguer de Torroja, i Arnau de Ponts.
Late condicionis .vo .xo. kalendas aprelis, anno .xo .vo. regnante Ledovicho rege.
Sig+num Arnallus Petri. Sig+num domna Guillema. Sig+num Boneth sacerdos,
qui tutores sumus et hunc iuramentum iuramus et infra .vi. menses eventilavimus.
Sig+num Ponz Ramon. Sig+num Guillem Gonball. Sig+num Guilelmus subdiachonus.
Nos visores fuimus et auditores in corum prefatum perhactum est testimonium.
Ioannes sacerdos et iudex, qui hec legaliter puplicando adfirmat SSS.
Bonet sacerdos, qui hanc condicione scripsit, cum literis superpositis in
linea .viia., (s. man.) die et anno quo supra.
ACU, pergamí original, 226 × 313 mm, fons Andorra núm. 15.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 50, ps. 175-177.
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juliol-desembre 1162

Els homes de la Maçana juren observar fidelment la concòrdia feta amb el bisbe
Bernat Sanç i els clergues de la Seu, en presència del comte d’Urgell, Ermengol. I
pel que fa a la quèstia comtal, qüestió suscitada també en el plet, aquest any tota la
Vall d’Andorra ha de donar tres-cents sous barcelonesos i els homes de la Maçana
en prestaran sempre cinquanta [al bisbe]. L’any segon faran el seguiment al bisbe
d’Urgell, sempre que els requereixin. Ajudaran als homes de la parròquia de Canillo i
d’Ordino. I amb aquesta concòrdia posaran fi a les disputes i qüestions pendents.
Sig+num P. Mironis. Sig+num Gauperti. Sig+num Mironis B. Sig+num
B. d’Encamp. Sig+num P. Gaufredi. Sig+num A. R., presbiteri. Sig+num A. de
Lenez. Sig+num Mir Guilelmi. Sig+num Companni. Sig+num Pons. Sig+num
A. Bons. Sig+num P. A. Sig+num A. Guilelmi. Sig+num Guilelmi A. Sig+num A.
Pilicer. Sig+num P. Guitardi. Sig+num Ermengaudi. Sig+num Iohanis. Sig+num
R[aimund]i. Sig+num Mir R. Sig+num Iohanis. Sig+num Guilelmi Pilicer. Sig+num
A. Mir. Sig+num Berenger. Sig+num Guilelmi B. Sig+num P. B. Sig+num P. A.
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Sig+num P. Mir. Sig+num Guilelmi A. Sig+num Companni de Iohane. Sig+num
Berenger. Sig+num P. Guitardi. Sig+num Calbo. Sig+num G. Ferrer. Sig+num P. G.
Sig+num Poncii. Sig+num Borrach. Sig+num Mir W. Sig+num [P.] W. Sig+num W.
Guitardi. Sig+num Malet. Sig+num A. P. Sig+num R. A. Sig+num W. A. Sig+num
Ferrer. Sig+num R. A. Sig+num P. Guitardi. Sig+num Berengarii de Saspon. Sig+num
Mir de Cherol. Sig+num R. Guitardi. Sig+num B. de Iuvel. Sig+num P. Geruddi.
Sig+num W. R., presbiteri. Sig+num A. Pilicer. Sig+num R. W. Sig+num P. Isarni.
Sig+num alius P. Isarni. Sig+num P. Mir. Sig+num Iohanis.
ACU, pergamí original, 182 × 211 mm, Fons Andorra, núm. 16.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 65, ps. 208-209.

17

24 gener 1170

Girberga ven a Arnau i a la seva muller Guilleuma tot el que té al terme de Sant
Julià de Lòria, al lloc anomenat la vila d’Eixovall, pel preu de cinc sous de diner. Les
seves afrontacions són, d’una part, la Margineda, d’altra part, el coll de Sant Martí, de
la tercera, Valle Lubrica, i de la quarta part, la font de Joan.
reg.

Acta carta vindicionis .viiii. kalendas febroarii, annos .xxxe .iii. regnante Ledovig

Sig+num Girber[a], qui ista carta mandavi scribere et testes rogavi firmare.
Sig+num Pere, sacer de Certers. Sig+num Pere Malet, isti sunt testes.
Mir, diachono, scripsit SSS. die et ano quod supra.
ACU, pergamí original, 91 × 216 mm, Fons Andorra, núm. 17.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents Particulars, nº. 5, ps.87-88.
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31 juliol 1176

El prepòsit de Santa Maria de la Seu d’Urgell, B., prepòsit del mes de juliol, atorga
a Martí de Tolse (Tolde), a la seva muller Maria, a llurs fills Berenguer i Montanera i
al marit d’aquesta Ramon, el mas de l’Hort Comunal, situat a Sant Julià de Lòria. És
el mas que Guillem Ponç va donar a Santa Maria. Té les afrontacions, d’una part, la
font de Reisen, d’una altra, Riu Negre, de la tercera part, Caborriu, i de la quarta part,
la portella d’Eixovall. En donaran un cens anual d’un sou gros de diners.
Actum est hoc .iie. kalendas augusti, anno Dominice incarnacionis .mo .co .lxxo

.vi .
Sig+num B., prepositi, qui hoc iussi scripbere et testes rogavi firmare. Sig+num
Guilelmi prioris. Sig+num R., archidiaconi de Autes. Sig+num P. de Vilanova,
o
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prepositi. Sig+num magistri Blancard. Sig+num A. de Sancto Stephano. Sig+num
A. Guilelmi de Ciroval. Sig+num P. Guilelmi, presbiteri. Sig+num Ferrer del Pui.
Sig+num B., parafoniste.
Petrus, subdiachonus, hoc scripsit et hoc sig(s. man.)num fecit die et anno quo
supra.
ACU, pergamí original, 150 × 182 mm, Fons Andorra, núm. 18.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 77, ps. 233-234.
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31 agost 1178

Maiassén d’Aubinyà i Ponç fan una donació a Santa Maria de la Seu. Maiassén
lliura, al seu òbit, el seu cos i béns a Santa Maria, amb la seva honor que té a la
Vall d’Andorra i a Aubinyà (Albiia), llevat d’una terra i vinya que té per a l’Hospital
de Jerusalem. Farà un cens anual a la canònica de tres sous de bon diner, per Sant
Miquel. La vinya està a la ribera i afronta d’una part, amb el Valira, d’una altra, amb
la vinya de Joan Ferrer i de la tercera part amb la donant. La terra que és a Pugdozira
té per afrontacions, la terra de Jofret, i de una altra part, la casa que fou de Guillem
Guadamir. Per la seva part, Ponç també li lliura el seu cos i béns amb l’honor que té a
Sant Julià de Lòria.
Acta carta [anno] dominice incarnacionis .mo .co .lxxxo .viiia, pridie kalendas
septembris.
Sig+num Maiassen, qui hoc scribere iussi, firmavi firmarique rogavi. Sig+num W. A.
Sig+num P. de Certers. Sig+num Iofredis.
Sig+num Poncii. Sig+num Arnaldi, Dei gratia Urgellensis episcopi. Sig+num R.,
archidiaconi de Baz. Sig+num A. Sancti Stephani. Sig+num P. d’Eveg.
B., subdiachonus et prepositus, scriptor extitit et hoc (s. man.) impressit die et anno
quo supra.
________
a. .viii. ratllat.

ACU, pergamí original, 64 × 307 mm, Fons Andorra, núm. 19.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 79, ps. 235-236.
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18 juliol 1185

El cavaller, Ramon de Falguera, veguer de la Vall d’Andorra, amb el consell
del seu senyor, Pere [III] de Vilamur, i el consentiment dels seus fills i filles, fa una
donació a l’albergueria de la Seu d’Urgell. Li atorga el delme de tot el que té al mas que
fou del difunt Pere Ramon de Civís, que es troba al terme de Sant Romà de Civís. La
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donació és en remei de la seva ànima i de la dels seus pares. Guillem, prior de la Seu, en
compensació, li lliura cinquanta sous de plata. Guillem de Sant Joan lloa i signa també
aquesta donació, per la qual cosa el prior de la Seu li fa l’ofrena d’un bon ensellament.
Actum est hoc .x .iiii. kalendas augusti, anno dominice incarnacionis .m .c .lxxx
. v.
Sig+num Ramundi de Falgera, qui hoc scriptum scribere iussi, firmavi firmarique
rogavi. Sig+num Arnalli. Sig+num Raimundi. Sig+num Ermessendis. Sig+num
Arnalli de Chornellana, coniugis eius. Sig+num Arsendis, filiorum filiarumque predicti
Raimundi, qui hoc scriptum scribere iusserunt, firmaverunt firmarique rogaverunt.
Sig+num Guilelmi Sancti Iohannis, qui hoc laudo et firmo et propter hoc accipio
unum bonum enselamentum a Guilelmo, priore Sedis. Sig+num Iohannis, presbiteri
de la Orto. Sig+num Guilelmi, subdiachoni de Asnurre. Sig+num Petri de Vilamur.
Sig+num Estranee, uxoris eius. Sig+num P. Sig+num R., eorum filii. Sig+num B. de
Vilamur.
Sig+num Guilelmus, scriptor, hoc scripsit die et anno quo su(s. man.)pra.
ACU, pergamí original, 107 × 182 mm, Fons Andorra, núm. 20.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 81, p. 237.
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25 juliol 1201

Pere de Ruira dóna a Paucó, batlle de la Seu d’Urgell, tot el que té al castell de
Montferrer, a la Vall d’Andorra, a Noves, a Bellpuig en el mas de Pere Ponç, i a Oliana
en el mas de Sacaz. La donació és feta amb la condició que ell serà proveït per Paucó,
de menjar i vestir durant la seva vida.
Actum est hoc .m .cc .i., .viii. kalendas augusti.
Sig+num Petri de Ruira, qui hoc iussi scribi, firmavi firmarique rogavi. Sig+num
(crismó) B. de Vilamur, gratia Dei Urgellensis episcopi, qui hoc laudo et concedo.
Sig+num Petri, clerici de Montferrer. Sig+num Ferrer den Bonet. Sig+num Johannis,
textoris.
Sig (s. man.) num B. de Ger, qui hoc scripsit iussu R. de Tost, capellani.
ACU, pergamí original, 87 × 285 mm, Fons Andorra, núm. 21.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 6, ps. 88-89.
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19 maig 1208

El prior R. i el capítol d’Urgell, amb el consentiment del bisbe Pere, confien,
de per vida, al canonge A. de Tost la prepositura del mes de setembre amb tots els
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seus drets i pertinences juntament amb els béns adquirits novament per compra a R.
de Ribelles. Ell administrarà, segons costum, aquesta prepositura, donarà al capítol
els aliments estipulats, afegint-hi quaranta modis de sègol de la parròquia d’Ordino
i tindrà cura dels castells. I per tal de facilitar-li les seves visites i la seva presència
a la vall de Tost, li concedeixen la facultat de poder percebre les mateixes racions
alimentícies del capítol, mentre s’hi fa present, de la mateixa manera com si es trobés
a la Seu d’Urgell.
Actum est hoc .xiiii. kalendas iunii, anno Christi .mo .cco .viiio.
Sig+num Petri, urgellensis episcopi. Sig+num R., urgellensis prioris. Sig+num
B. de Sancta Fide, sacriste. Sig+num G. de Petramola, archidiaconi. Sig+num G. de
Claret, archidiaconi. Sig+num P. de Iosa, archidiaconi. Sig+num B. de Saga, abbatis.
Sig+num Bernardi de Vilar. Sig+num A. de Archavel. Sig+num R. de Canilau.
Sig+num Petri de Canturri. Sig+num R. de Boxedera. Sig+num G. de Tost. Sig+num
J. de Villarubea. Sig+num G. de Ripis.
Sig (s. man.) num Petri de Palerols, qui hoc scripsit iussu R., capellani et prioris.
ACU, pergamí original, 128 × 175 mm, Fons Andorra, núm. 22.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Apèndix, nº. 10, ps. 156-157.
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15 juny 1210

Concòrdia i difinició que fa Guillem de Bixessarri amb Martí i la seva esposa
Maria. Guillem reconeix i evacua a favor de Martí l’herència que fou d’Arnau Mir
i de la seva muller Guilleuma,concretament la terra de la riba amb la seva vinya i
altres possessions, segons consta al document que guarda Martí. I Guillem rep en
compensació quatre petits trossos de terra, una vinya i la meitat d’un hort, segons
consta al seu document. Possessions que es troben al terme de Sant Julià de Lòria, a
la vila d’Aixovall i a altres llocs. Les seves confrontacions són, d’una part, Riu Negre,
d’una altra, la Vall Llòbrega, i de la tercera part, la font de Reisén.
Actum est hoc .xvii. kalendas iulii, ano dominice incarnacionis .mo .cco .xo.
Sig+num Gilelmus, qui hoc iussi scribere et testes rogavi firmare. Sig+num A. Villia
de Ciroval. Sig+num Gilelmus Vives de Xas, testes sunt.
Gilelmus, levita, rogatus scripsit, die et ano (estrella de quatre puntes) quo supra.
ACU, pergamí original, 81 × 366 mm, Fons Andorra, núm. 23.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 7, ps.89-90.
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24

25 febrer 1213

Joan de Sant Julià de Lòria dóna a la seva germana Azalén i al seu nebot, Ramon
Guadamir, de Bixessarri, tota la seva herència, la meitat per a cadascun, llevat de cinc
terres i quatre vinyes que distribueix de la següent manera. Atorga a Sant Julià dues
terres i una vinya. Les terres són a Certers, una és al sòl del Camp i l’altra al sòl de
la penya (penega), mentre que la vinya és a sota de la casa de Sant Julià. Per aquesta
donació Sant Julià ha d’obtenir una justicia d’oli i els seus clergues han de rebre dues
fogaces de bon pa i una canada de vi òbtim. Al seu nebot, Ramon de Bixesarri, li dóna
una terra i una vinya. La terra és al fons de la Pedrosa i la vinya a la mallola de Pere de
la Moixella sobre el camí. Finalment dóna a la seva neboda, Maria Climença de Certers
i als seus fills dues terres i dues vinyes. Una terra és al cap de la penya i l’altra és a les
Planelles sobre la casa de Guillem de la Coma. Una vinya es troba al closell del camp
Benedit i l’altra al fons del mateix camp a la feixa travessera (travesania). Tota aquesta
heretat és al terme de Sant Julià de Lòria, al lloc anomenat el vilar de Certers. Les seves
confrontacions generals són, d’una part Riu Negre, d’una altra, la vall Llòbrega, de la
tercera part, la font Reisén i de la quarta part, Caborreu.
Actum est hoc .vo. kalendas marcii, annos ab incarnacione Domini .m .cc .xii.
Sig+num Johan, qui hoc iussi scribere et testes rogavi firmare. Sig+num Bernad de
Nagol. Sig+num Pere Finer de Nagol, testes sunt.
Petrus, sacer, qui hoc scripsit sub iussione Petrus presbiter ita, die et anno (s. man.)
quo supra.
Petrus, presbiter, (estrella de cinc puntes) hoc signum fecit (signatura autògrafa).
ACU, pergamí original, 134 × 387 mm, Fons Andorra, núm. 24.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 8, ps. 90-91.
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Lleida, 12 juny 1213

Privilegi reial. El rei Pere I de Catalunya-Aragó declara haver rebut de Pere [de
Puigverd], bisbe d’Urgell, el tribut del monedatge per part dels homes de l’església
d’Urgell, llevat dels homes d’Andorra i de la Seu d’Urgell, els quals des de sempre
han estat exempts de pagar els tributs de monedatge i de bovatge. Pel present privilegi,
en endavant, els restants homes de l’església d’Urgell també esdevindran exempts de
pagar aquests tributs. Està copiat en un trasllat fet pel notari de la Seu d’Urgell, Pere
de Castelló, el 12 de juny del 1312.
Datum Ilerde, pridie idus iunii, per manum Ferrarii, notarii nostri, anno dominice
incarnacionis .mo .cco. tercio decimo.
Signum (signe reial) Petri, Dei gratia regis Aragonum et comitis Berchinone.
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Testes huius rei sunt Raimundus de Montecatheno. Guilelmus Raimundi, senescalcus.
Berengarius de Podioviridi. Guilelmus de Podioviridi. Raimundus de Ripellis.
Gombaldus de Ripellis. Berengarius de Petramola. Berengarius de Perexenz.
Ego Ferrarius, notarius domini regis, hoc scribi feci mandato ipsius, loco, die et
anno prefixis.
Sig(s. man.)num nostri Guilelmi Bernardi de Lordato, canonici et officialis
Urgellensis, qui huic exemplo cum suo originali fideliter comprobato ut parem vim
suo originali obtineat auctoritatem nostram interponimus et decretum et manu propria
subscribimus in eodem.
Sig(s. man.)num Petri de Castellione, notarii publici civitatis Sedis Urgellensis,
qui hoc exemplum a suo originali fideliter translatavi ac comprovavi cum eodem
diligenter adhibitis ipsius comprobacioni pro testibus, Guilelmo Mauri, notario
puplico dicte Sedis, et Petro Alegre, presbitero, qui videntes et legentes invenerunt
exemplum cum originali de verbo ad verbum in serie convenire et meo predicto clausi
signo die et anno in prima linea contentis.
ACU, trasllat del notari de la Seu d’Urgell, Pere de Castelló, del 12 de juny del 1312, pergamí
237 × 423 mm, Fons Andorra, núm. 25.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...I, nº. 105, ps. 272-273.
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6 agost 1214

Martí d’Aixovall fa donació de tots els seus béns immobles donacione violaria a
la seva esposa Maria. Són al terme de Sant Julià de Lòria, a la vila d’Aixovall. Tenen
per afrontacions, d’una part, el riu Negre; d’una altra, la vall Llòbrega; de la tercera
part la font de Risen, i de la quarta part el coll de Coloneg. Maria, la seva esposa, fa
també una donació semblant al seu marit, Martí, i li atorga tota la seva honor.
Actum est .viii. idus agusti, ano Christi .mo .cco .xiiii.
Sig+num Martin. Sig+num Maria, qui oc iusimus scribere et testes rogavimus
firmare. Sig+num Pere de Exoval. Sig+num Arnald Girberga, testes sunt.
Bernardus presbiter scripsit SSS. sub iusione de Pere presbiter de Cirival, die et
ano quod supra.
Petrus presbiter (estrella de cinc puntes) hoc signum fecit.
ACU, pergamí original, 93 × 246 mm, Fons Andorra, núm. 26.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 9, ps. 91-92.
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27

6 agost 1214
Martí d’Aixovall i la seva esposa Maria donen a llur fill Guillem la tercera part
de tots els seus béns mobles i immobles que tenen al terme de Sant Julià de Lòria i a la
vila d’Aixovall. Les seves confrontacions són, d’una part, el riu Negre; d’una altra, la
vall Llòbrega; de la tercera part la font de Risen i de la quarta part, el coll de Coloneg.
Dels béns restants, Guillem tindrà la seva sort o porció, excepte la terra de les Fonades
i la vinya del Grau de Sant Martí, que els donants es reserven per a ells.
Actum est hoc .viii. idus agusti, ano Christi .mo .cco .xiiii.
Sig+num Martin. Sig+num Maria, qui oc iusimus scribere et testes rogavimus
firmare. Sig+num Pere de Exoval. Sig+num Guillem, filio suo. Sig+num Arnald
Girberga, testes sunt.
Bernardus presbiter scripsit SSS. sub iusione de Pere presbiter de Cirival, die et
anno quod supra. Petrus presbiter (estrella de cinc puntes) hoc signum fecit.
ACU, pergamí original, 103 × 298 mm, Fons Andorra, núm. 27.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 10, ps. 92-93.
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28 març 1218

Composició i acord, per a posar fi a totes les disputes i desavinences en les
possessions al Pujol Cumbantrina (?), les quals discusions mantenien, d’una part,
Maria Ermengouda i el seu fill Pere, i d’una altra, Martí d’Eixovall i la seva esposa
Maria. El document dóna a entendre que Martí d’Eixovall és qui té l’honor del Pujol i
que Maria Ermengouda és la que la cultivava (abetis segat). També sembla expressar
que Martí d’Eixovall no els requirirà més per un sester de segle a mesura de la Seu
d’Urgell.
Actum est hoc .vo. kalendas aprilii, ano Christi .mo .cco .xvo .iiio.
Sig+num Maria. Sig+num Pere, qui oc iusimus scribere et testes rogavimus
firmare. Sig+num Johan Bosc de Sancta Cholumba. Sig+num Arnald Girberga de
Ciroval, testes sunt.
Bernardus presbiter scripsit SSS. sub iusione de Ferrarius levita die et ano qod
supra. Ferrarius levita hoc signum (s. man.)num feci.
ACU, pergamí original, 88 × 172 mm, Fons Andorra, núm. 28.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 11, ps. 93-94.
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29

28 gener 1234

Guillem Martí i la seva muller Ramona fan una permuta d’unes cases per unes
vinyes al terme de Sant Julià de Lòria, amb A. d’Aixovall i la seva esposa Berenguera.
Guillem Martí lliura a A. d’Aixovall dues cases en la vila d’Aixovall, les quals afronten
d’una part, amb la via, i de la segona i de la tercera part, amb G. Baldovi. Per la seva
part, A. d’Aixoval dóna a Guillem Martí tres vinyes. La primera de les quals és a la
font i afronta d’una part, amb J. de Xas i de l’altra, amb B. de la Margineda. La segona
i tercera vinyes es troben a la coma del Pujol. I afronten la una, de la primera part amb
R. Palanca i de l’altra, amb A. J. La tercera vinya afronta d’una part amb Esteve de
Bexesari i de l’altra, amb A. Tor d’Aós.
Actum est hoc .v. kalendas febroarii, anno Domini .m .cc .xxx .iii. S i g + n u m
G. Marti. Sig+num Ramona, uxor mea. Sig+num A. de Xoval. Sig+num Berengera,
qui hoc mandavimus scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num Pere Girberga.
Sig+num Pere de Xoval, testes sunt.
Guilelmus, presbiter, scribsi sub iussione F. presbiter, die et anno (s. man.) quo
supra. Ferrarius, presbiter (s. man.) (signatura autògrafa).
ACU, pergamí original, 81 × 202 mm, Fons Andorra, núm. 29, pergamí amb senyals de carta
partida a la part inferior.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 12, ps. 94-95.
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31 març 1235

R. G. de Bixesarri i la seva muller Guilleuma venen (charta de venda) a G. Martí i a
la seva esposa Ramona un canemar i tres vinyes al terme de Sant Julià de Lòria, pel preu
de vint-i-tres sous. La primera vinya és al Viner de les Arades i afronta d’una part, amb els
venedors i de l’altra amb la terra de Pere Girberga. La segona vinya és també a les Arades
i afronta d’una part, amb Guilleuma d’Aixàs, i de l’altra, amb els compradors. La tercera
vinya és a l’Areny d’Aixovall i afronta d’una part, amb la vinya d’A. Bela de Bixesarri i
de l’altra, amb la terra de Pere d’Aixovall. El canemar afronta, d’una part, amb el canemar
del difunt Esteve de Bixesarri, i de l’altra, amb el canemar de Berenguera d’Aixovall.
Actum est hoc pridie kalendas aprilis, annos ab incarnadione Domini .m.a .cc .xxxa .v.
Sig+num G., qui ista charta de ipsa venda fecimus scribere et testes rogamus firmare.
Sig+num Gillalma, uxor sua, qui hoc fecimus scribere. Sig+num Jouan Tixidor de Enagal.
Sig+num Jouan Gitard de Bixesari, testes sumus.
J., presbiter, scripsit et suo signo fecit (s. man.) per preces de F., presbiter de
Alumeneres. Ferrarius, presbiter, (s. man.).
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ACU, pergamí original, 70 × 238 mm, Fons Andorra, núm. 30, pergamí amb el final de les
primeres línies lleugerament mutil·lat.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 13, ps. 95-96.
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3 agost 1238
Guillem de Ribalta, senyor del castell de Cezacoma (Sant Pere Sacama?, Olesa
de Montserrat) i la seva muller Sibil·la amb Pere Ribalta, germà de Guillem, cedeixen
a Securó de la Seu d’Urgell les òblies, que els pertanyien a la Vall d’Andorra, pel preu
de cent quaranta sous melgoresos. Els venedors els cedeixen tots els drets i renuncien
a qualsevol clàusula legal que els fos favorable, com també estan disposats a abonar
el doble de l’import de qualsevol frau que els hagin pogut fer.
.viii.

Actum est hoc die .iii. nonas augusti, anno dominice Incarnacionis .m .cc .xxx

Sig+num Guilelmi de Ribalta predicti. Sig+num Sebilie, uxoris eius. Sig+num
Petri de Ribalta, predicti, qui qui omnes hanc cartam firmamus et firmare rogamus.
Sig+num R. Petri. Sig+num G. d’Arts. Sig+num G. Forner. Sig+num Ruberti d’Arles.
Sig+num B. Grana. Sig+num P. de Vilela. Sig+num B. de Soler, de Tuxen, testes.
Petrus de Anaugia scripsit hec iussu J. de Tormeda (s. man.) die et anno prefata.
ACU, pergamí original, 159 × 261 mm, Fons Andorra, núm. 31.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 14, ps. 96-97.
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25 gener 1244

B. de les Cases d’Engolasters dóna al seu nét B. tres terres i un hort, al terme de Sant
Esteve d’Andorra, dels quals retindrà, però, la propietat mentre visqui. Una terra és la major de
la peça de l’Obaga i afronta amb la terra d’A. Berenguera i la de Pere del Noguer. La segona
terra és a la terra de les Espines i afronta amb la terra de R. de Socher i dels seus germans i
amb la d’Ermengards de Juverri. La tercera terra es troba al pla de les Peçoles i és la millor, que
afronta amb la terra de Pere Baro i amb la dels néts de Calba d’Aristot. L’hort és l’hort major
que afronta de dues parts, amb la terra de Pere Baro i d’altra part, amb la dels néts de Calba
d’Aristot. Exceptua d’aquesta donació el mig terç d’A., pare de B., i de la seva sort, juntament
amb el mig terç de les seves nétes, filles que foren de Martí, i de llur sort. A més a més, el pares
de B., A. de les Cases i Maria, li donen també, a llur òbit, el terç i la sort que ells tenen.
.xliii.

Actum est hoc octo die ante kalendas freboarii, anno Christi incarnatione Domini .mo .cc

Sig+num B. de les Chases de Engolestes. Sig+num A., filii eius. Sig+num Maria, nos tots
qui ista de isto dono facio scribere et testes rogamus per firmare. Sig+num Jouan del Noger.
Sig+num Pere Romeu del Vilar. Sig+num Pere, filio de R. de la vila de Engolestes, testes sunt.
J., presbiter, rogatus scripsit et suo signo fecit (s. man.) ita die et anno quod supra.
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ACU, pergamí original, 101 × 170 mm, Fons Andorra, núm. 32.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 15, p. 98.

33

12 juny 1246

Arnau de les Cases d’Engolasters i la seva muller Maria, després d’haver donat,
a llur òbit, el terç de tots els seus béns (charta tercia) a llurs fills, B. i Guilleuma,
vegeu el document anterior nº. 32, ara, entenem, resumeixen i concreten dita donació.
Els atorguen set peces de terra, un hort, la casa foganya, l’orri i l’orrial, la jova i la
bèstia de càrrega. Tots aquests béns es troben al terme de Sant Esteve d’Andorra, al
lloc anomenat Engolasters. Tenen per afrontacions, d’una part, la Vall Llòbrega; d’una
altra, Palomera; de la tercera part, Bazel, i de la quarta part, la tossa d’Engolasters. I de
les peces de terra, la primera és la sort sutirana de la peça Obaga, que afronta, d’una
part, amb la terra de Narbona i de la seva germana Maria, filla del difunt Martí, i d’una
altra part amb la terra de Berenguera de les Cases. La segona terra és l’hort Major,
que afronta amb la terra dels néts de Calba d’Aristot i amb la terra de Narbona i de
la seva germana Maria. La tercera terra és la de les Espines, que afronta amb la terra
de Narbona i de la seva germana Maria, cosines germanes del donant, i amb la terra
d’Ermengards de Juverri. La quarta terra es troba al pla de les Peçoles i afronta amb la
terra del néts de Calba d’Aristot, i amb la de les germanes Narbona i Maria. La quinta
terra és la terra manegada del pla de la Còltia, que afronta amb la terra de Narbona i
de Maria, i amb la dels néts de Calba d’Aristot. La sisena terra és al pla de la Còltia i
afronta amb la terra de Pere de Laus i la de F. d’Engolesters. La setena és la terra de
Latent [laten (?)] de l’era vella, que afronta amb els néts de Calba d’Aristot i amb la
de Narbona i Maria. L’hort és l’hort de la prunera i afronta amb l’hort de Narbona i
de Maria i amb l’hort del difunt Joan d’Arcavell. La Casa foganya afronta amb la via
que va al capmàs de Berenguera de les Cases i amb el paller de Pere de Fener, fill de
Berenguera. D’aquesta donació, n’exceptuen, però, la terra de la Peralada i una casa
nova que dóna a l’era.
.xlvi.

Actum est hoc .ii .xo. post kalendas iunii, anno Christi incarnacione Domini .m. .cc

Sig+num A. de les Chases de Engolestes. Sig+num Maria, uxor eius, nos ambos qui
ista charta de isto do fecimus scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num J. Ariel de
Engordan. Sig+num Pere, filii J. Soler de Andorra. Sig+num J., filii de G. del Pug, de
Engordan, testes sunt.
J., presbiter, rogatus scripsit et suo signo fecit (s. man.) ita die et anno quod supra.
ACU, pergamí original, 123 × 222 mm, Fons Andorra, núm. 33, pergamí amb abundants
fragments de lletra esborrada.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 16, ps. 99-100.
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34

29 juny 1246

Arnau de les Cases d’Engolasters, fill de B. de les Cases difunt, dóna en retorn
a G. Martí d’Aixovall i a la seva muller Ramona sis terres a Engolasters i a Sant
Esteve d’Andorra, pel preu de cent sous melgoresos que havia rebut d’ell en concepte
d’aixovar de Guilleuma, filla de G. Martí. La primera terra és al Querfes i afronta
amb la terra de Berenguera de les Cases i amb la terra de Narbona i de la seva
germana Maria, filles d’en Martí difunt, germà del donant. La segona terra és la terra
morelencha, que afronta amb la terra de Narbona i de la seva germana Maria, cosinas
girmanas nostras, del donant, i amb la terra de R. de Capdevila d’Engolasters. La
tercera terra és al Querfes i afronta amb la terra de Narbona i de la seva germana Maria
i amb la paret. La quarta terra és l’hort de la Portella, que afronta amb la Portella i amb
l’hort de Berenguera de les Cases. La quinta terra és lo canemar de la Mola i afronta
amb la terra de Narbona i de la seva germana Maria i amb la de J. Uriol d’Engordany.
La sisena terra es troba a l’hortal de la Mola i afronta amb la terra de Pere Baro i amb
la de Narbona i de la seva germana Maria.
Actum est hoc .iiio. kalendas iulii, anno Christi incarnatione Domini .mo .cc.xlvi.
Sig+num A. de les Chases. Sig+num Maria, uxor eius, nos ambos qui ista
charta mndavimus scribere et testes rogamus firmare. Sig+num J. Uriol de Engordan.
Sig+num A., net de G. del Pug de Engordan. Sig+num A. del Pug, testes sunt.
J., presbiter, rogatus scripsit et suo signo fecit (s. man.) ita die et anno
quod supra.
ACU, pergamí original, 65 × 263 mm, Fons Andorra, núm. 34.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 17, ps. 100-101.

35

22 novembre 1246

R. G. de Bixessarri amb la seva muller Guilleuma empenyoren a favor del seu
gendre, B. i de la seva esposa Arnaua tres terres, que són al terme de Sant Julià de
Lòria i a les culties de Bixessarri, per cinquanta sesters de blat de bon sèguel, a mesura
de la Seu d’Urgell, i per sis sous melgoresos. La primera terra és la feixa del Pot i
afronta amb la terra del difunt F. de Bixessarri, amb la terra de Maria de Tor i dels seus
fills, i amb la terra de Domènec de Bixessari, difunt. La segona terra es troba al soler
del Pot, i afronta, d’una part, amb la via pública i d’altra part, amb la terra del difunt F.
de Bixessarri. La tercera terra és al Pedró sobre Sant Esteve de Bixessarri i confronta
amb la via pública i amb la terra del difunt F. de Bixessarri.
Actum est hoc .xo. die ante kalendas decembris, anno Christi incarnatione Domini
o
.m .cc .xl .vi.
Sig+num R. G. de Bixesare. Sig+num Giallma, uxor eius, nos ambos qui ista carta
de ipsa pignora fecimus scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num Pere de Pal, de
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Bixesare. Sig+num Esteve Cortina. Sig+num Esteve, fil de Maria de Tor, testes sunt.
J., presbiter, rogatus scripsit et suo signo fecit (s. man.) ita die et anno
quod supra.
ACU, pergamí original, 70 × 284 mm, Fons Andorra, núm. 35.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 18, ps. 102-103.

36

5 maig 1250

A. Querola d’Aós i la seva muller Guilleuma venen a G. Martí d’Aixovall i a la
seva esposa Ramona una casa, que és a la vila d’Aixovall, terme de Sant Julià de Lòria,
pel preu de set sous melgoresos. La casa afronta, d’una part, amb el casal de G. Guisald;
d’una altra part, amb els mateixos compradors i de la tercera part, amb la via pública.
Actum est hoc .iiii. nonas madii, annos Christi incharnatione Domini .m .cc .l.
Sig+num A. Querola. Sig+num Guilelma, uxor eius. Sig+num R. Ber(nardi).
Sig+num Guilelma, uxor eius, nos omnes insimul, qui ista charta de hac vindicione
mandavimus scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num Pere Girberga de Xoval.
Sig+num G. Rossel de Xoval, testes sunt.
Compain, presbiter, rogatus scripsit et suo signo fecit (s. man.) ita die et anno quod
supra.
ACU, pergamí original, 83 × 201 mm, Fons Andorra, núm. 36.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 19, p. 103.

37

4 maig 1251

J. Ermengards d’Aós i la seva muller Ramona venen a Martí d’Aixovall i a la seva
esposa Ramona una casa a la vila d’Aixovall, terme de Sant Julià de Lòria, pel preu de
set sous melgoresos. La casa afronta, d’una part, amb la casa de Pere Rossell d’Aixovall,
difunt; d’una altra part, amb els compradors i de la tercera part amb la via pública.
Actum est hoc .iiii. nonas kalendas (sic) madii, annos Christi incarnacione Domini m
.cc .l .i.
Sig+num J. Sig+num Ramona, uxor eius, qui ista carta de hac predicta vindicione
mandavimus scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num Pere Girberga de Xoval.
Sig+num G. Rossel de Xoval, testes sunt.
Compain, presbiter, rogatus scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita die et anno quo
supra.
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ACU, pergamí original, 91 × 181 mm, Fons Andorra, núm. 37.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 20, p. 104.

38

30 juliol 1251

R. G. de Bixessarri, la seva muller Guilleuma i llur filla Arnaua venen a G. Martí
d’Aixovall i a la seva esposa Ramona dues terres i un celler a la vila de Bixessarri i
d’Aixovall, terme de Sant Julià de Lòria, pel preu de trenta-quatre sous melgoresos. Les
terres són a les culties de Bixessarri, la primera de les quals és al Pod (Pou?) i afronta de
dues parts, amb les terres de R. Bord i de la tercera part, amb els venedors. La segona
terra és a la propietat de G. i té per afrontacions d’una part, la terra d’A. del Quer; d’altra
part, la riba i de la tercera part, la via pública. El celler és a Aixovall i afronta amb els
casals de Pere Girberga i de Pere Cortina, i amb la via. Aquest document té un bon
nombre de mots que són catalans.
Actum est hoc .iii. kalendas agost, anno Domini .m .cc .li.
Sig+num R. G. Sig+num Guilelma, uxor sua. Sig+num Arnalda, filia eorum, qui
ista carta mandavimus scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num R. Gitard de
Bexesare. Sig+num Ponz de Bexesarre. Sig+num Pere Cortina de Xoval, testes sunt.
Compang, sacerdos, capellanus de Loria, rogatus scripsit et suo sig(s. man.)no die
et anno fecit quod supra.
ACU, pergamí original, 88 × 263 mm, Fons Andorra, núm. 38.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 21, p. 105.
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22 novembre 1253

P. de Fontaneda, de Lart, i la seva muller Barcelona venen a A. de Soldevila,
de Fontaneda, a la seva esposa Maria, i al seu germà J., tot el que tenen al terme de
Sant Julià de Lòria i al vilar de Fontaneda, pel preu de seixanta sous melgoresos. Les
afrontacions dels béns venuts són, d’una part Riu Negre; de la segona, la vall Llòbrega;
de la tercera part, la font de Resen i de la quarta part, Caborreu.
Actum est hoc .x. kalendas decembris, anno Christi .m .cc liii.
Sig+num P. de Fontaneda de Lart. Sig+num Barcelona, uxor nostra, qui hoc
iussimus scribere, firmavimus firmarique rogavimus. Sig+num R. de la Moxela.
Sig+num B. de Fontaneda. Sig+num Mir Geral de Fontaneda, testes sunt.
Sig(s. man.)num A. del Toç, presbit[er], clericus Lorie rogatus scripsit die et anno
quod supra.
ACU, pergamí original, 95 × 218 mm, Fons Andorra, núm. 39.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 22, p. 106.
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40

23 desembre 1255

Guilleuma, filla de G. Martí d’Aixovall, i els seus parents, filla, fills d’Arnau de
Cases, fills de J. i Ramona, E., Miquel i Arnau, tots conjuntament fan una donació
d’una terra a favor d’A., diaca d’Aixovall. La terra és al terme de Sant Esteve
d’Andorra, al pla de les Peçoles. Afronta, d’una part amb la via pública; d’altra part,
amb la terra de J. de Socher, i de la tercera part, amb la terra de Maria de Socher, sogra
de J. de Socher.
Actum est hoc .xo. die ante kalendas ianuarii, anno Christi incarnatione Domini
.m .cc .lv.
Sig+num Gillalma, filia de G. Marti de Exoval. Sig+num J. filios de A. de les
Chases. Sig+num Ramona. Sig+num E. Sig+num Michel. Sig+num A., nos iam dictos
qui ista charta de isto do fecimus scribere et testes rogamus firmare. Sig+num Sevic del
Vilar. Sig+num J. Ribot de Engolestes. Sig+num Pere, filio de Pere de Andoramorta,
testes sumus.
J., presbiter, rogatus scripsit et suo signo fecit (s. man.) ita die et anno quod supra.
o

ACU, pergamí original, 57 × 190 mm, Fons Andorra, núm. 40.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 23, p. 107.

41

3 gener 1257

R. Bord de Bixessarri i la seva muller Arnaua venen a G. Martí d’Aixovall i a la
seva esposa Ramona una terra a la vila de Bixessarri, terme de Sant Julià de Lòria, pel
preu de vint-i-cinc sous melgoresos. La terra és al Pedró i afronta, d’una part, amb la
via pública; d’una altra, amb Pere Ferrer de Bixessarri i de la tercera part, amb B. de
Tor.
Actum est hoc .iiia. nonas kalendas (sic) ianuari, anno Christi .m .cc .lvi.
Sig+num R. Bord. Sig+num Arnalda, uxor eius, qui ista charta mandavimus
scribere et testes rogavimus firmare. Sig+num G. de la Sera d’Albina. Sig+num G. B.
de Ciroval. Sig+num Ja. de Xoval, testes sunt.
Sig(s. man.)num Ar. de Xoval, presbit[er], rogatus fuit et scripsit die et anno quo
supra.
ACU, pergamí original, 64 × 204 mm, Fons Andorra, núm. 41.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 24, p. 108.
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42

4 juliol 1259

Els esposos J. de Fontaneda i Maria es fan, en carta violària, una mútua donació de
tots els béns mobles i immobles, que posseeixen a la vila de Fontaneda i d’Aixirivall,
terme de Sant Julià de Lòria. Les seves afrontacions són, d’una part, Riu Negre; d’una
altra, la vall Llòbrega; de la tercera part, la font de Caborreu i de la quarta part, la font
de Rasen. Document amb alguns mots en català.
Actum est hoc .iiii. nonas iuli, anno Christi .m .cc .lviiii.
Sig+num J. de Fontaneda. Sig+num Maria, uxor eius, nos ambo quibus hoc iussimus
scribere et firmavimus et firmarique rogavimus. Sig+++na G. F., Mir Gerald, A.
Ber[nardi], isti sunt testes, omnes de Fontaneda.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita die et anno
quod supra.
ACU, pergamí original, 60 × 203 mm, Fons Andorra, núm. 42.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 25, p. 109.

43

11 juliol 1259

J. de Fontaneda i la seva muller Maria donen al seu fill Pere la tercera part de tots
els seus béns mobles i immobles, l’orri i l’orrial, una casa per habitar (fogera), una terra
i una vinya a la vila de Fontaneda, terme de Sant Julià de Lòria. S’en reserven, però, el
seu domini, mentre visquin.
Actum est hoc .vo. idus juli, anno Christi .m .cc .lviiii.
Sig+num J. de Fontaneda. Sig+num Maria, uxor eius, nos ambo qui hoc jusimus
scribere et firmavimus et firmarique rogavimus. Sig+++na Mir Gerald, G. F., A.
Ber[nardi], isti sunt testes.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita die et
anno quod supra.
ACU, pergamí original, 64 × 187 mm, Fons Andorra, núm. 43.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 26, p. 110.

44

22 abril 1260

Pere Guerau i la seva germana Barcelona cedeixen a la seva mare Maria Gueraua
i al seu [segon] marit Mir, la tercera part dels béns que llur pare difunt, J. Guerau,
els havia deixat en el capmàs de Fontaneda. Per la seva part, Maria Gueraua, la seva
mare, dóna als seus fills dues terres en el terme de la mateixa vila i la quantitat de cent
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vint sous melgoresos. Les afrontacions generals de tots aquests béns són, d’una part,
el riu Negre; d’una altra, la vall Llòbrega; de la tercera part, la Palomera, i de la quarta
part, la font de Rasen. Maria Gueraua reparteix les terres i els diners als seus fills de la
següent manera. Al fill Pere li atorga una terra que és a la Tartera, que confronta amb
les terres de A. Bernat, del difunt J. de Fontaneda i de J. F. A més li dóna vint sous.
La filla Barcelona obté la terra que és al Box, que afronta amb les terres de G. F., de
A. Bernat i de Maria Soldevila de Fontaneda, i rep la quantitat de cent sous en diner.
Els donants d’aquesta tercera part dels béns retenen, però, la part que els correspon.
Predicta tercia et donos inde super qens aiam nostra sort la ons tange. Document
amb un bon nombre de mots en català.
Actum est hoc .x. die kalendas madi, anno Christi .m .cc .lx.
Sig+num Pere Gerald. Sig+num Barcelona, soror sua, nos ambo qui hoc laudamus
et concedimus predicta finicione et predicto do de les terres la u al laltre et de predicto
aver, sicut super scriptum est. Sig+num Maria Geralda. Sig+num Mir Gerald, nos
omnes qui hoc iussimus scribere et firmavimus et firmarique rogavimus. Sig+++na R.
del Pui, de Loria, Pere d’Elins, Pere de Pal, de Bixesarre, testes sunt.
A. de Xoval, presbiter, rogatus scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita die et anno
quod supra.
ACU, pergamí original, 61 × 321 mm, Fons Andorra, núm. 44, pergamí amb senyals de carta
partida a la part inferior.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 27, ps. 111-112.

45

9 febrer 1261

G. clergue d’Aixovall dóna a Bernat de Fontaneda, parent seu, tota la herència
que té a la vila de Fontaneda, terme de Sant Julià de Lòria, del flum Balira amont et de
podio de Meriga a enla deves Fontaneda usque in fontem de Rasen.
Actum est hoc .vo. idus freboarii, anno Christi .m .cc .lx.
Sig+num G. clerge de Xoval, qui ista charta de ista donacione mandavit scribere
et firmavit et firmarique rogavit. Sig+++na Pere Giberga et suo filio A. Giberga de
Xoval et Pere Rosel de Xoval, testes sunt.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig (s. man.) no fecit ita die
et anno quod supra.
ACU, pergamí original, 56 × 253 mm, Fons Andorra, núm. 45.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 28, ps. 112-113.
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46

20 febrer 1261

Pere de Soldevila, de la Margineda, la seva muller Guilleuma i Ferrera, germana
del donant, venen a B. de l’Areny, d’Erts, i al seu germà J., una vinya al terme de
Santa Coloma, al lloc dit l’hort del Malreu, pel preu de setze sous melgoresos. La
vinya afronta de dues parts amb les vinyes de Rosa de la Margineda, germana del
donant, sor de nos supra scriptas, i de la tercera part, amb la via pública.
Actum est hoc .x. kalendas marci, anno Christi .m .cc .lx.
Sig+num Pere de Soldevila de la Margineda. Sig+num Guilelma, uxor eius.
Sig+num Ferrera, sor Gerale, nos omnes qui hoc iussimus scribere et firmavimus et
firmarique rogavimus. Sig+++na R. del Qer, de la Margineda, et filio suo A., J. del
Pui, maridus de Vilena, testes sunt.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita die et
anno quod [supra].
ACU, pergamí original, 72 × 188 mm, Fons Andorra, núm. 46.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 29, ps. 113-114.

47

9 juny 1262

Difinició de l’honor i els béns de J. de Soldevila, de Fontaneda, difunt, germà de
Pere de Fontaneda i marit d’Ermengarda. Pere de Fontaneda, de Lart, concorda amb
Ermengarda la possessió d’aquell honor pel consell dels homes B. d’Anyós, Martí de
l’Aldosa, Mir de la Moxella, J. Bonet, de Cirovall, i G. Calvet, d’Arcavell. Fan l’acord
i estipulen que Ermengarda retindrà de la dita honor, en vida, una casa, una arca que hi
ha a la mateixa casa, i un hort que men ting de ma vida. Al seu òbit, tot això torn a Pere
de Fontaneda. A més, Ermengarda rep la quantitat de vint sous melgoresos. L’esmentada
honor és a la vila de Fontaneda, terme de Sant Julià de Lòria. I té les afrontacions generals
de Riu Negre, la Vall Llòbrega, Caborreu i la font de Rasen. La casa i l’hort foren comprats
per J. de Soldevila i Ermengarda a R. del Vilar, de Fontaneda, difunt. La casa afronta d’una
part, amb la casa de Guilleuma Sala, de Civís; d’altra part, amb el casal de Pere del Vilar,
i de la tercera part, amb la via pública. L’hort és el millor de la compra feta a R. del Vilar.
Actum est hoc .vo. idus iuni, anno Christi .m .cc .lxii.
Sig+num Ermengards supra dicta. Sig+num Pere de Fontaneda, de Lart. Sig+num
Barcelona, uxor eius. Sig+num Pere Vila, d’Aos. Sig+num Guilelma, uxor eius, nos
omnes qui hoc laudamus et concedimus et firmamus et firmarique rogamus. Sig+++na A.
Folc, de Juverra, G. de Merex, de la Moxela, G. de Ross, d’Arau, testes sunt.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita die et
anno quod supra.
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ACU, pergamí original, 117 × 232 mm, Fons Andorra, núm. 47, pergamí amb un bon nombre
de mots en català.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 31, ps. 115-116.

48

4 juliol 1262

Concòrdia entre J. Bonet d’Aixirivall i Pere de Fontaneda de Lart sobre l’herència
de J. de Soldevila, difunt, veí de Fontaneda. Actuaren de consellers o àbitres de la
concòrdia, A., clergue d’Aixovall, Mir de la Moixella, J. de Soldevila i G. Calvet
d’Arcavell. Acordaren que J. Bonet no reclamaria res més d’aquesta herència, excepte
una sort que li corresponia. Aquesta heretat es troba al terme de Sant Julià de Lòria
en la vila de Fontaneda. La sort exceptuada i reclamada és a la Cultia de Fontaneda,
el Xebeel sobre la coma i afronta amb les terres de Mir Gerald, d’A. Bernat i de R. de
Cabdevila de Fontaneda. Document amb alguns mots catalans.
Actum est hoc .iiii. nonas iulli, anno Christi .m .cc lxii.
Sig+num Pere de Fontaneda de Lart. Sig+num J. Bonet de Ciroval. Sig+num Maria,
uxor eius. Sig+num G., filius eorum. Sig+num Ermesen, uxor de G., nos omnes qui hoc
laudamus et concedimus et firmamus et firmarique rogamus. Sig+num Pere del Soler, de
Nora.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita, die et
anno quod supra.
ACU, pergamí original, 86 × 254 mm, Fons Andorra, núm. 48.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 32, ps. 116-117.
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Pere Rossell d’Aixovall i la seva esposa Maria fan una donació a favor de Bernat
de Fontaneda que és un oncle de Maria. Li donen l’heretat de Maria que té al terme
de Sant Julià de Lòria a la vila de Fontaneda i la donació és per raó i dret de laviatico.
Indiquen la seva situació de flumine Valerrie amont et del pui de Mariga a enlà devés
Fontaneda i té per afrontacions, d’una part, el riu Valira; de la segona part, el puig de
Meriga que és a Rocafort; i de la tercera part, la font de Rasen.
Actum est hoc .x. die kalendas septembris, anno Christi .m .cc .lxii.
Sig+num Pere Rosel. Sig+num Maria uxor eius, nos ambo qui hoc iusimus
scribere et firmavimus et firmarique rogavimus. Sig+++na G. Marti de Xoval, R. de
Xoval, B. Tixidor de Xoval, testes sunt.
A. de Xoval, presbiter rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita, die et
anno quod supra.
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ACU, pergamí original, 61 × 216 mm, Fons Andorra, núm. 49.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 33, ps.117-118.
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Contracte de permuta de terres. Esteve Gerald de Sispony i la seva muller
Bar[celona] amb el seu fill A. i muller Guilleuma lliuren tres terres i una vinya a J.
de Capdevila de Bixessarri, que són al terme de Sant Julià i culties de Bixessarri.
La primera terra és a la Sosia i té les afrontacions de les terres de Pere F. i de G.
Soquerana de Bixessarri i la roca. La segona és a la Creu i afronta amb les terres de G.
Martí d’Aixovall i de Maria Bela de Bixessarri i amb la via. La tercera terra és al cap
de la riba del Vilar i afronta amb les terres de B. de Tor i del difunt J. Bons. La vinya
és a les Arades i té les afrontacions de les vinyes de Pere Querola, de J. d’Aós i del
difunt R. G.
Per la seva part, J. de Capdevila de Bixessarri dóna a Esteve Gerald de Sispony i
als seus familiars una terra que és al terme de Sant Julià al sol del fontanal de Certers.
Afronta d’una part, amb la vinya de R. Bernada de Negual; de la segona part, amb el
fontanal; i de la tercera part, amb l’alou de Juveira de Certers.
Actum est hoc .xii. kalendas freboari, anno Christi m .cc .lxii.
Sig+num Esteva Gerald. Sig+num Ba[rcelona], uxor eius. Sig+num A. et
Guillelma, filios eorum. Sig+num J. de Cabdevila. Sig+num Maria, uxor eius, nos
ambo qui hoc iussimus scribere et firmavimus firmarique rogavimus. Sig+++na Pere
Giberga et A. filio eius, B. Tixidor, omnes sunt de Xoval et sunt testes.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita, die
et anno quod supra.
ACU, pergamí original, 63 × 355 mm, Fons Andorra, núm. 50, amb senyals de carta partida a
la part superior.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 34, ps. 118-119.
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R. d’Aixovall i la seva muller Maria donen a A. clergue d’Aixovall una casa i una
cortina, qui am la casa se té, a la vila d’Aixovall, terme de Sant Julià de Lòria. La casa
i la cortina afronten amb el casal de J. d’Aixovall i amb el de G. Martí d’Aixovall.
Actum est hoc .v. kalendas ianuarii, anno Christi .m .cc .lx .iii.
Sig+num R. de Xoval. Sig+num Maria uxor eius, nos ambo qui hoc jussimus
scribere, firmavimus firmarique rogavimus. Sig+++na B. Rossel, G. F., Pere Gitatard
(sic), omnes sunt de Xas, isti sunt testes.
G., presbiter de Xoval, rogatus scripsit et suo signo (s. man.) fecit ita, die et anno
quod supra
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ACU, pergamí original, 112 × 154 mm, Fons Andorra, núm. 51.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 35, p. 120.
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Guillem Martí d’Aixovall i la seva muller Ramona fan una múltiple donació de
béns, la seva heretat, als seus fills, A., prevere, i G., i assenyalen les corresponents
afrontacions dels immobles donats. Primerament, els donen la tercera part de tots els
seus béns, excepte l’hort tocant a l’era i la vinya de les Arades, que els esposos es
reserven per a ells. L’hortal afronta amb les terres i l’hort de P. Rossell d’Aixovall i la
via pública. La vinya de les Arades és lo mallol sobre la via, que afronta amb la terra
i vinya d’A. Giberga d’Aixovall, amb P. de Xas i amb les mateixos donants. Amplien
aquesta donació amb les compres i plantacions que facin. A més, com a millora, els
donen la terra i vinya del Rival, que afronta amb la vinya del riu d’Ós, amb Boixader
i la vinya d’A. Giberga d’Aixovall. Afegeixen l’hortal del forn amb els seus arbres,
que afronta amb l’alou de Berenguera Rossella d’Aixovall, difunta, i amb els camins.
Els donen també l’hort sobre la casa, que afronta amb els horts de J. d’Aixovall i de
Maria Cortina d’Aixovall i amb la vinya d’A. d’Aixovall. Els donen el casal sencer
de la porta migana enant, que afronta amb els casals de P. Rossell d’Aixovall, i de J.
d’Aixovall, i amb la terra d’A. Giberga d’Aixovall. Finalment, afegeixen l’horri, la
jova i la bèstia de càrrega i tot el que tenen al terme de Sant Julià de Lòria, a la vila
d’Aixovall. Les afrontacions generals de tots els seus béns es troben dins els següents
límits, d’una part, Riu Negre; de la segona part, la Vall Llòbrega; de la tercera part,
l’illa Manloi; i de la quarta part, la font de Rasen. Si un dels dos germans mor sense
fills, l’heretat passarà sencera a l’altre germà.
Actum est hoc .xo. kalendas decembris, anno Christi .m .cc .lx .iiii.
Sig+num G. Marti de Xoval. Sig+num Ramona uxor eius, nos ambo qui hoc
iussimus scribere et rogavimus firmarique rogavimus. Sig+++na A. Giberga, P.
Peschador, B. Tixidor, omnes sunt de Xoval et sunt testes.
G. presbiter de Xoval, rogatus scripsit et suum sig(s. man.)num fecit ita die et
anno quod supra.
ACU, pergamí original, 128 × 209 mm, Fons Andorra, núm. 52.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, Documents particulars, nº. 36, ps. 121-122.
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Pere Sança d’Andorra i la seva muller Sança fan una permuta amb Pere Soldevila
de la Margineda i la seva esposa Guilleuma. Pere Sança lliura a Pere Soldevila dues
terres i un hort a la vila de la Margineda, terme de Santa Coloma. Les terres són a la
partida de les Peces. Una terra afronta amb el camp comtal de Sant Miquel i de na

45

Catàleg dels pergamins del «Fons Andorra» (805-1265)

Rossa; d’altra part, amb la terra de na Rossa. L’altra terra afronta amb les terres de na
Rossa i de R. del Que[r]. L’hort afronta amb la vinya de Pere Narbona d’Encamp i
l’hort de na Rossa. Per la seva part, Pere Soldevila dóna a Pere Sança una terra que té
al camp de l’Avena, que afronta, d’una part, amb A. del Batlle d’Andorra; d’altra part,
amb la terra que Maria d’Encamp comprà a Mir Ermengol de Santa Coloma.
Actum ets hoc .ii. nonas decembris, anno Christi .m .cc .lx .v.
Sig+num Pere Sanca de Nora. Sig+num Sanca, uxor ejus. Sig++++na Jacme,
filio nostro, Maria uxor ejus, Guillema et viro ejus J., nos omnes qui hoc laudamus et
concedimus et firmamus firmarique [rogamus]. Sig+num Pere de Soldevila. Sig+num
Guillema, nos omnes qui hoc jussimus scribere et firmamus firmarique rogamus.
Sig+++na Pere Isarn de la Margineda, Pere Losada de Malrreu, G. Cortinada de Pal
escola, isti sunt testes.
A. de Xoval, presbiter, rogatus fuit et scripsit et suo sig(s. man.)no fecit ita, die
et anno quod supra.
ACU, pergamí original, 86 × 294 mm, Fons Andorra, núm. 53, amb senyals de carta partida a
la part superior.
Ed. Cebrià Baraut, Cartulari...II, , Documents particulars, nº. 37, ps. 122-123.
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ÍNDEXS

A) Onomàstic
A., clergue d’Aixovall, àrbitre, 48; rep
una donació, 51.
A., diaca d’Aixovall, rep una donació,
40.
A., filius Pere Giberga de Xoval, testis,
50.
A., filius R. del Quer de la Margineda,
46.
A., fill d’Esteve Gerald de Sispony i de
Barcelona, permuten terres, 50.
A., frater P. d’Albiia, testis, 12.
A., prevere, fill de Guillem Martí 		
d’Aixovall i de Ramona, 52.
A., testis, net de G. del Pug de 		
Engordan, 34.
A. Bela, de Bixesarri, la vinya d’, 30.
A. Berenguera, terra d’, 32.
A. Bernardi, de Fontaneda, testis, 42,
43.
A. Bernat, terra de, 44, 48.
A. Bons, homo de la Macana, 16.
A. d’ Aixovall, marit de Berenguera, fan
una permuta, 29; la vinya d’, 52.
A. de Archavel, 22.
A. de Lenez, homo de la Macana, 16.
A. de Sancto Stephano, 18.
A. de Soldevila, de Fontaneda, marit de
Maria, compren, 39.
A. del Batlle, d’Andorra, afronta amb,
53.
A. del Pug, testis, 34.
A. del Quer, la terra d’, 38.
A. Folc, de Juverra, testis, 47.
A. Giberga, de Xoval, testis, filius Pere
Giberga, 45; testis, 52.
A. Guilelmi, de Ciroval, 18.
A. Guilelmi, homo de la Macana, 16.
A. J., afronten amb, 29.

A. Mir, homo de la Macana, 16.
A. P., homo de la Macana, 16.
A. Pilicer, homo de la Macana, 16.
A. Pilicer, [alter], homo de la Macana,
16.
A. Querola, d’Aós, i muller Guilleuma,
venen, 36.
A. R., presbiter, homo de la Macana, 16.
A. Sancti Stephani, testis, 19.
A. Tor, d’Aós, afronta amb, 29.
A. Villia, de Ciroval, testis, 23.
Adaulf, sacerdot, 7.
Adesindus, testis, 6.
Adunias, vinea, 3.
Aimedruds, uxor Borrelli comitis, 		
scriptura comutacionis, 7.
Aimeric, levita, 7.
Amalricus, testis, 7.
Ansulf, sacerdot, 7.
Argemir, sacerdot, 7.
Arnald, arxilevita, 7.
Arnald Gilen, de Ciroval, testis, 14.
Arnald Girberga, testis, 26, 27; de
Ciroval, testis, 28.
Arnald Julia, testis, 11.
Arnaldus, Dei gratia Urgellensis 		
episcopus, 19.
Arnall Franc, testis, 9.
Arnallus, filius Raimundi de Falgera,
20.
Arnallus de Chornellana, vir 		
Ermessendis filie Raimundi de 		
Falgera, 20.
Arnallus Petri, tutor testamenti 		
Bernardi, 15.
Arnau, donació, 40.
Arnau, marit de Guilleuma, compren a
Gerberga, 17.
Arnau, nebot de Bernat, una vinya a la
Mazana, 15.
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Arnau Carui, vinya que posseeix, 15.
Arnau de les Cases, d’Engolasters, fill
de B. de les Cases, i marit de Maria,
32; marit de Maria, donació, 33; fill
del difunt B. de les Cases, donació,
34; fills de, donació, 40 .
Arnau de Ponts, Arnau sota la batllia
de, 15.
Arnau de Sanç, cases que té, 15.
Arnau Mir, marit de Guilleuma i pare
d’Ermergarda, 11; espòs de 		
Guilleuma, herència d’, 23.
Arnaua, muller de B. i filla de R. G.
de Bixessarri i de Guilleuma, 		
35; filla de R. G. de Bixessarri i de
Guilleuma, venen terres, 38.
Arnaua, muller de R. Bord de 		
Bixessarri, venen una terra, 41.
Arsendis, filie Raimundi de Falgera, 20.
Atilana, vinea, 3.
Audericus, presbiter, 3.
Autimirus, habitans Andorre, 1.
Ava, compra una peça de terra, 6.
Azalén, germana de Joan de Sant Joan
de Lòria, 24.
B., fill d’Arnau de les Cases 		
d’Engolasters i de Maria, nét de B.
de les Cases, 32; fill d’Arnau de les
Cases i de Maria, rep donació, 33.
B., marit d’Arnaua i gendre de R.G. de
Bixessarri i de Guilleuma, 35.
B., parafonista, 18.
B., prepositus Sancte Marie Sedis 		
Urgellensis, 18.
B. d’Anyós, pel consell de, 47
B. d’Encamp, homo de la Macana, 16.
B. de Fontaneda, testis, 39.
B. de Juvel, homo de la Macana, 16.
B. de l’Areny, d’Erts, i el seu germà J.
compren una vinya, 46.
B. de la Margineda, afronta amb, 29.
B. de les Cases, d’Engolasters, donació

al seu nét B., 32; difunt, pare 		
d’Arnau de les Cases d’Engolasters,
34.
B. de Saga, abbas, 22.
B. de Sancta Fide, sacrista, 22.
B. de Soler, de Tuxen, testis, 31.
B. de Tor, afronta amb, 41; terra de, 50.
B. de Vilamur, testis, 20.
B. Grana, testis, 31.
B. Rossel, de Xas, testis, 51.
B. Tixidor, de Xoval, testis, 49, 50; 52.
Barcelona, germana de Pere Guerau, i
filla de J. Guerau i de Maria, cessió
de béns, 44.
Barcelona, muller d’Esteve Gerald de
Sispony, permuten terres, 50.
Barcelona, muller de P. de Fontaneda,
de Lart, venen, 39, 47.
Barrula, habitans Andorre, 1.
Bello, testis, 6.
Bellus, sacer, 7.
Berengarius de Perexenz, testis, 25.
Berengarius de Petramola, testis, 25.
Berengarius de Podioviridi, testis, 25.
Berengarius de Saspon, homo de la
Macana, 16.
Berenger, homo de la Macana, 16.
Berenger, [alter], homo de la Macana,
16.
Berenguer, fill de Martí de Tolse i de
Maria, 18.
Berenguer, germà de Bernat d’Alentorn,
15.
Berenguer de Tarroja, Arnau sota la
batllia de, 15.
Berenguera, esposa d’A. d’Aixovall,
fan una permuta, 29.
Berenguera d’Aixovall, el canemar
de, 30.
Berenguera de les Cases, terra de, 33,
34.
Berenguera Rossella, d’Aixovall, alou
de la difunta, 52.

48

Índex onomástic

Bernad de Nagol, testis, 24.
Bernard Magol, testis, 13.
Bernard Pere, fill de Pere Eribald, 		
testis, 13.
Bernardus, archidiaconus, 10.
Bernardus de Vilamur, Urgellensis
episcopus, laudo, 21.
Bernardus de Vilar, 22.
Bernardus Seniofrerdi, testis, 9.
Bernat, [d’Alentorn?], testament, 15.
Bernat de Fontaneda, parent de G.,
clergue d’Aixovall, rep la seva 		
herència, 45; oncle de Maria, rep una
donació de laviatico, 49.
Bernat Guillem, casa de, 15.
Bernat Sanç, bisbe, els homes de la
Maçana juren la concòrdia, 16.
Blancard, magister, 18.
Boixader, afronta amb, 52.
Boneht, sacerdos, tutor testamenti 		
Bernardi, 15.
Bonet, cases que té, 15.
Bonushomo, sacer, 7.
Bopadre, vinya de, 15.
Borrach, homo de la Macana, 16.
Borrellus, comes, vir Aimedruds, 		
scriptura comutacionis, 7.
Bosonus, episcopus, testis, 1.
Brungaldus, vir Dolceseme, venditor, 3.
Bulgara, sacerdot, 7.

Domènec de Bixessarri, terra del difunt,
35.
Durand, arxilevita, 7.

Calba d’Aristot, terra del néts de, 32,
33.
Calbo, homo de la Macana, 16.
Centoll, terra de, 6.
Centullus, vinea, 3; testis, 6.
Compannus, homo de la Macana, 16.
Compannus de Iohane, homo de la 		
Macana, 16.

E., donació, 40.
Ebaronius, habitans Andorre, 1.
Eldemar, testis, 8.
Eldesindo, vinya, 4.
Eldovinus, episcopus, testis, 1.
Enricus, rex, 8.
Ermemiro, testis, 8.
Ermemirus, testis, 5.
Ermengarda, muller de J. de Soldevila
de Fontaneda, en la difinició dels
béns del seu marit difunt, 47.
Ermerngards, uxor Pere Sinfred, 13.
Ermengards de Juverri, terra de, 32, 33.
Ermengares, esposa de Ramon, fan una
donació a Martí i Maria, 11.
Ermengaudus, homo de la Macana, 16.
Ermengod, home del lloc de Lòria,10.
Ermengol I, en presència del comte 		
d’Urgell, la concòrdia dels homes de
la Maçana amb el bisbe Bernat Sanç, 16.
Ermenoncius, testis, 2, 3.
Ermesén, esposa de G., fill de J. Bonet
d’Aixirivall i de Maria, 48.
Ermessendis, filia Raimundi de Falgera
et uxor Arnalli de Cornellana, 20.
Ermomir, home del lloc de Lòria, 10.
Erradus, testis, 7.
Esteve, fill de Maria de Tor, testis, 35.
Esteve Cortina, testis, 35.
Esteve de Bexesari, afronta amb, 29; el
canemar del difunt, 30.
Esteve Gerald, de Sispony, marit de
Barcelona, permuten terres, 50.
Estranea, uxor Petri [III] de Vilamur,
20.

Datitó, terra de, 6.
Dolcesema, uxor Brungaldi, venditrix,
3.

F. d’Engolesters, terra de, 33.
F. de Bixessarri, terra del difunt, 35.
Fahilone, terra, 4.
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Felenus, testis, 3.
Ferrecintus, habitans Andorre, 1.
Ferrer, homo de la Macana, 16.
Ferrer del Pui, 18.
Ferrer den Bonet, testis, 21.
Ferrera, germana de Pere de Soldevila
de la Margineda, venen, 46.
Ferrera, sor Gerale, 46.
Filipus, rex, 11.
Francmir Todolf, testis, 10.
Frugyfer, presul, testis, 7.
Fulgenci, sacerdot, 7.
G., clergue d’Aixovall, donació, 45.
G., fill de Guillem Martí d’Aixovall i de
Ramona, 52.
G., marit de Ermesén i fill de J. Bonet
d’Aixirivall i de Maria, 48.
G. B. de Ciroval, testis, 41.
G. Baldovi, afronten amb, 29.
G. Calvet, d’Arcavell, pel consell de,
47; àrbitre, 48.
G. Cortinada de Pal, escola, testis, 53.
G. d’Arts, testis, 31.
G. de Claret, archidiaconus, 22.
G. de la Sera, d’Albina, testis, 41.
G. de Merex, de la Moxela, testis, 47.
G. de Petramola, archidiaconus, 22.
G. de Ripis,22.
G. de Ross, d’Arau, testis, 47.
G. de Tost, 22.
G. del Pug, de Engordan, pater J., 33;
avi d’A., 34.
G. F., de Fontaneda, testis, 42, 43.
G. F., de Xas, testis, 51.
G. F., terra de, 44.
G. Ferrer, homo de la Macana, 16.
G. Forner, testis, 31.
G. Guissald, casal de, 36.
G. Martí, d’Aixovall, el casal de, 51.
G. Martí, d’Aixovall, marit de Ramona,
compren, 30; marit de Ramona, rep
la donació de terres, 34; i la seva

esposa Ramona, compren una casa,
36; marit de Ramona, compren 		
terres, 38; marit de Ramona, 		
compren una terra, 41; testis, 49;
terra de, 50.
G. Rossel, de Xoval, testis, 36, 37.
G. Soquerana, de Bixessarri, terra de,
50.
Gaçol, vinya que posseeix, 15.
Gaupertus, homo de la Macana, 16.
Gebica, archilevita, testis, 1.
Gerala, sor Ferrere, 46.
Geraldus, episcopus, testis, 1.
Gerreta, baiulus, testis, 12; Gereta,
baiulus de Ciroval, testis, 14.
Gifredus, testis, 8.
Gilelmus Vives, de Xas, testis, 23.
Gilimondus, vinea, 2.
Girbera, carta de venda a Arnau i 		
Guilleuma, 17.
Gitard de Bixesari, testis, 30.
Gombaldus de Ripellis, 25.
Gombau de Ribelles, Arnau sota la 		
batllia de, 15.
Gondemarus, episcopus sedis
Gerundensis, testis, 7.
Gozpert, prepositus, testis, 12.
Guido, chomis, testis, 1.
Guilelma, uxor Pere Vila d’Aos, laudo,
47.
Guilelma, uxor R. Bernardi, charta 		
vindicione, 36.
Guilelmus, subdiachonus, 15; subdiachonus de Asnurre, testis, 20.
Guilelmus, prior, 18.
Guilelmus A., homo de la Macana, 16.
Guilelmus B., homo de la Macana, 16.
Guilelmus Bernardi, de Lordato, 		
canonicus et officialis Urgellensis,
comprobavit hunc exemplum, 25.
Guilelmus de Podioviridi, testis, 25.
Guilelmus Mauri, notarius Sedis, testis
exempli, 25.
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Guilelmus Pilicer, homo de la Macana,
16.
Guilelmus Raimundi, senescalcus, 		
testis, 25.
Guilelmus Sancti Iohanis, laudo et 		
firmo, 20.
Guillem, fill de Martí d’Aixovall i de
Maria, rep una donació, 27.
Guillem, fill de Pere de Exoval, 		
testimoni, 27.
Guillem, prior de la Seu, 20.
Guillem Martí, marit de Ramona, fan
una permuta, 29.
Guillem Bonfil de Ciroval, testis, 12.
Guillem d’Alentorn, marmessor del
testament de Bernat, 15.
Guillem de Bixessarri, concòrdia amb
Martí, 23.
Guillem de la Coma, la casa de, 24.
Guillem de Ribalta, senyor del castell
de Cezacoma i marit de Sibil·la, 31.
Guillem Gomball, testis, 15.
Guillem Guadamir, la casa de, 19.
Guillem Martí, d’Aixovall, marit de
Ramona, donació, 52.
Guillem Ponc, carta donacionis, 12;
Guillem Ponç, donació a Santa 		
Maria de la Seu, 18.
Guillem Sinfred, testis, 13.
Guillema, tutrix testamenti Bernardi, 15.
Guillema, uxor J., laudamus, 53.
Guilleuma, esposa d’Arnau Mir i mare
d’Ermengarda, 11, 23.
Guilleuma, esposa de R. G. de 		
Bixesarri, venen, 30; muller de 		
R. G. de Bixessarri, empenyoren
terres, 35; muller de R. G. de 		
Bixessarri, venen terres, 38.
Guilleuma, filla d’Arnau de les Cases i
de Maria, rep donació, 33.
Guilleuma, filla de G. Martí d’Aixovall
i de Ramona, aixovar, 34; donació,
40.

Guilleuma, muller d’A., fill d’Esteve
Gerald i de Barcelona, 50.
Guilleuma, muller d’A. Querola d’Aós,
venen, 36.
Guilleuma, muller d’Arnau, compren a
Girberga, 17.
Guilleuma, muller de Pere de Soldevila
de la Margineda, venen, 46; muller
de Pere de Soldevila de la 		
Margineda, permuta, 53.
Guilleuma d’Aixàs, afronta amb, 30.
Guilleuma Sala, de Civís, la casa de,
47.
Haeicardus, testis, 1.
Iaguinta, germana de Miró, 8.
Ioannes, sacerdos et iudex, 15.
Iofredis, testis, 19.
Iohanes, homo de la Macana, 16.
Iohanes, [alius], homo de la Macana, 16.
Iohanes, [alter], homo de la Macana, 16.
Iohannes, presbiter de la Orto, testis, 20.
Isarn, arxiprevere, 7.
Isarn, home del lloc de Lòria, 10.
Istefanus, vinea, 2.
J., germà d’A. de Soldevila, de 		
Fontaneda, compren, 39.
J., germà de B. de l’Areny d’Erts, 		
compren una vinya, 46.
J., marit de Ramona, fills de, 40.
J., testis, filius G. del Pug, de Engordan,
33.
J., vir Guilleme, laudamus, 53.
J. Ariel, de Engordan, testis, 33.
J. Bonet, de Cirovall, pel consell de, 47;
marit de Maria, concòrdia, 48.
J. Bons, terra del difunt, 50.
J. d’Aixovall, el casal de, 51; hort de, 52.
J. d’Aós, vinya de, 50.
J. de Capdevila, de Bixessarri, marit de
Maria, permuten terres, 50.

51

Catàleg dels pergamins dels «Fons Andorra» (805-1265)

J. de Fontaneda, marit de Maria, 		
donació mútua, carta violària, 42;
donació, 43; difunt, terra de, 44.
J. de Socher, terra, 40.
J. de Soldevila, àrbitre, 48.
J. de Soldevila, de Fontaneda, difunt,
marit d’Ermengarda i germà de Pere
de Fontaneda, definició de béns, 47;
l’herència, 48.
J. de Vilarubea, 22.
J. de Xas, afronta amb, 29.
J. de Xoval, testis, 41.
J. del Pui, maridus de Vilena, testis, 46.
J. Ermengards, d’Aós, i la seva muller
Ramona, venen una casa, 37.
J. F., terra de, 44.
J. Guerau, difunt, marit de Maria 		
Gueraua, pares de Pere Guerau i de
Barcelona, 44.
J. Ribot, de Engolestes, testis, 40.
J. Soler de Andorra, pater de Pere, 33.
J. Uriol, d’Engordany, terra, 34.
Jacme, filius Pere Sanca de Nora et 		
Sance, et vir Marie, 53.
Joan, la font de, afrontació, 17.
Joan d’Arcavell, l’hort del difunt, 33.
Joan de Sant Julià de Lòria, donació,
24.
Joan Ferrer, la vinya de, 19.
Jofret, la terra de, 19.
Johan Bosc, de Sancta Cholumba, testis,
28.
Johannes, textor, testis, 21.
Jouan del Noguer, testis, 32.
Jouan Tixidor, de Enagal, testis, 30.
Karlus, pater Lodovici imperatoris, 1,
2, 3.
Karolus, rex, filius Leudevici, 4, 5, 6.
Laudevihus, rex, 13.
Laurencius, habitans Andorre, 1; testis,
2, 4.

Ledovicus, rex, 12, 14, 15.
Ledovig, reg, 17.
Leotardus, archilevita, testis, 1.
Lesindus, habitans Andorre, 1.
Leudevicus, rex filius Karoli, 2, 3.
Leudevicus, rex, pater Karoli, 4, 5, 6.
Libanus, testis, 5.
Lodovicus, imperator filius Karoli, 1.
Lupisanci, levita, 7.
Magesen, uxor Petri Arnalli et mater
Narbone et Petri, 14.
Maiassén d’Aubinyà, donació a Santa
Maria de la Seu, 19.
Major, arxiprevere, 7.
Malet, homo de la Macana, 16.
Mansuidi, testis, 2.
Manzulina, uxor Ricosindi, venditrix, 2.
Maria, esposa d’A. de Soldevila, de
Fontaneda, compren, 39.
Maria, esposa d’Arnau de les Cases i
mare de B., 32; esposa d’Arnau de
les Cases d’Engolasters, donació, 33.
Maria, esposa de J. Bonet d’Aixirivall,
48.
Maria, esposa de J. de Capdevila de
Bixessarri, permuten terres, 50.
Maria, esposa de J. de Fontaneda, 		
donació mútua, carta violària, 42;
donació, 43.
Maria, esposa de Martí, reben una
donació d’Arnau Mir I Guilleuma,
11; concòrdia amb Guillem
de Bixessarri, 23; donació al seu
fill Guillem, 27; esposa de Martí
d’Aixovall, rep una donació
‹‹violaria››, 26; fan una composició
amb Maria Ermengouda i el fill Pere,
28.
Maria, esposa de Pere Rossell 		
d’Aixovall, donació de laviatico, 49.
Maria, esposa de R. d’Aixovall, 		
donació, 51.
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Maria, filla de Pere Sinfred i de 		
Ermengarda, 13.
Maria, germana de Narbona i filla del
difunt Martí, 33; germana de
Narbona, filles de Martí de les
Cases, 34.
Maria, muller de Martí de Tolse, reben
el mas de l’Hort Comunal, 18.
Maria, uxor Jacme, filii Pere Sanca de
Nora et Sance, 53.
Maria Bela, de Bixessarri, terra de, 50.
Maria Climença de Certers, neboda de
Joan de Sant Julià, 24.
Maria Cortina d’Aixovall, hort de, 52.
Maria d’Encamp, la terra de, 53.
Maria de Socher, sogra de J. Socher,
amb la terra de, 40.
Maria de Soldevila, de Fontaneda,
terra de, 44.
Maria de Tor, mare d’Esteve, 35.
Maria Ermengouda, mare de Pere, fan
una composició amb Martí
d’Aixovall, 28.
Maria Gueraua, muller de J. Guerau,
difunt, i de Mir Guerau, en segones
núpcies, i mare de Pere Guerau i de
Barcelona, 44.
Martí, les filles de, que són les nétes de
B. de les Cases, 32.
Martí, difunt, pare de Narbona i de
Maria, 33; difunt, pare de Narbona i
de Maria, i germà d’Arnau de les
Cases, 34.
Martí, marit de Maria, reben una
donació d’Arnau Mir I Guilleuma,
11; marit de Maria, concòrdia amb
Guillem de Bixessarri, 23.
Martí d’Aixovall, donacione violaria,
a l’esposa Maria, 26; espòs de
Maria, donació a llur fill Guillem,
27; marit de Maria, fan una
composició amb Maria Ermengouda
i el fill Pere, 28; i la seva esposa

Ramona, compren una casa, 37; pel
consell de, 47.
Martí de Tolse, marit de Maria, reben el
mas de l’Hort Comunal, 18.
Miquel, donació, 40.
Mir Bels, carta donationis, 9.
Mir de Cherol, homo de la Macana, 16.
Mir de la Moxella, pel consell de, 47;
àrbitre, 48.
Mir Ermengol, de Santa Coloma, terra
venuda per, 53.
Mir Geral, de Fontaneda, testis, 39;
Mir Gerald, de Fontaneda, testis, 42,
43; terra de, 48; Mir Guerau, marit
en segones núpcies de Maria
Gueraua, 44.
Mir Guilelmi, homo de la Macana, 16.
Mir R., homo de la Macana, 16.
Mir W., homo de la Macana, 16.
Miro, chomis, testis, 1.
Miro, vir Semiofrede, carta
procanbiacionis, 4; donació a Santa
Maria de la Seu, 8.
Miro B., homo de la Macana, 16.
Montanera, muller de Ramon i filla de
Martí de Tolse i de Maria, 18.
Narbona, terra de, Maria, germana
seva, 33; germana de Maria, filles de
Martí de les Cases, terra, 34.
Narbona, uxor Ponc et filia Petri
Arnalli et Magesen, 14.
Ninonus, testis, 4.
Oria, germana de Miró, 8.
P., filius Petri de Vilamur et Estranee,
20.
P. A, homo de la Macana, 16.
P. A., [alter] homo de la Macana, 16.
P. B., homo de la Macana, 16.
[P.] W., homo de la Macana, 16.
P. d’Albiia, testis, 12.
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P. de Certers, testis, 19.
P. de Fontaneda, de Lart, marit de
Barcelona, venen, 39.
P. de Josa, archidiaconus, 22.
P. de Vilanova, prepositus, 18.
P. de Vilela, testis, 31.
P. de Xas, afronta amb, 52.
P. G., homo de la Macana, 16.
P. Gaufredi, homo de la Macana, 16.
P. Geruddi, homo de la Macana, 16.
P. Guilelmi, presbiter, 18.
P. Guitardi, homo de la Macana, 16.
P. Isarni, homo de la Macana, 16.
P. Isarni, [alter], homo de la Macana, 16.
P. Mir, homo de la Macana, 16.
P. Mir, [alter] homo de la Macana, 16.
P. Mironis, homo de la Macana, 16.
P. Peschador, de Xoval, testis, 52.
P. Rossell, d’Aixovall, terres i hort de,
52.
Paucó, batlle de la Seu d’Urgell, 21.
Pere, fill de J. de Fontaneda i de Maria,
rep donació, 43.
Pere, filius J. Soler de Andorra, testis,
33.
Pere, fill de Maria Ermengouda, fan una
composició amb Martí d’Aixovall,
28.
Pere, fill de R. d’Engolasters, testis, 32.
Pere, testis, filio de Pere de 		
Andoramorta, 40.
Pere Baro, terra de, 32, 34.
Pere Cortina, casal de 38; de Xoval,
testis, 38.
Pere d’Aixovall, terra de, 30; Pere de
Exoval, testis, 26, 27; Pere de
Xoval, testis, 29.
Pere d’Elins, testis, 44.
Pere de Andoramorta, pare de Pere, 40.
Pere de Certers, sacer, testis, 17.
Pere de Fener, fill de Berenguera, el
paller de, 33.
Pere de Fontaneda, de Lart, difinició

dels béns del seu germà de J. de
Soldevila, 47; concòrdia, 48.
Pere de la Moixella, la mallola de, 24.
Pere de Laus, terra de, 33.
Pere de Pal, de Bixesare, testis, 35; 44.
Pere de Puigverd, bisbe d’Urgell, tribut
del monedatge, 25.
Pere de Ruira, donació, 21.
Pere de Soldevila, de la Margineda,
marit de Guilleuma, venen, 46,
permuta, 53.
Pere del Noguer, terra de, 32.
Pere del Soler, de Nora, testis, 48.
Pere del Vilar, casal de, 47.
Pere Eribald, pare de Bernard Pere, 13.
Pere F., terra de, 50.
Pere Ferrer, de Bixessarri, afronta amb,
41.
Pere Finer, de Nagol, testis, 24.
Pere Girberga, terra de, 30; casal de, 38.
Pere Giberga, de Xoval, pater A.
Giberga de Xoval, testis, 45, 50;
testis, 29, 36, 37.
Pere Guerau, fill de J. Guerau i de
Maria, cessió de béns, 44.
Pere Guitard, de Xas, 51.
Pere III de Vilamur, amb el consell de,
20.
Pere Isarn, de la Margineda, testis, 53.
Pere Losada, de Malrreu, testis, 53.
Pere M ir, testis, 14.
Pere Malet, testis, 17.
Pere Narbona, d’Encamp, la vinya de,
53.
Pere Pladidi, testis, 10.
Pere Ponç, mas de, 21.
Pere Querola, vinya de, 50.
Pere Ramon, de Civís, el mas del difunt,
20.
Pere Ribalta, germà de Guillem de
Ribalta, senyor del castell de
Cezacoma, 31.
Pere Romeu, del Vilar, testis, 32.
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Pere Rossell, d’Aixovall, la casa del
difunt, 37; marit de Maria, donació
de laviatico, 49; Pere Rosel, de
Xoval, testis, 45.
Pere Sanca, de Nora, vir Sance,
chamiamus, permuta, 53.
Pere Sinfred, vir Ermengards et pater
Marie, 13.
Pere Vila, d’Aos, vir Guilelme, laudo,
47.
Petrus, clericus de Montferrer, testis,
21.
Petrus, filius Petri Arnalli et Magesen,
14.
Petrus, sacricustus, testis, 9.
Petrus, rex Aragonum et comes
Barchinone, monetaticum vel
bovaticum, 25.
Petrus, Urgellensis episcopus, 22.
Petrus Alegre, presbiter, testis exempli,
25.
Petrus Arnalli, v ir Magesen et pater
Narbone et Petri, 14.
Petrus d’Eveg, testis, 19.
Petrus de Canturri, 22.
Philipus, rex, 9, 10.
Plodoadus, chomis, testis, 1.
Ponc, vir Narbone, 14.
Ponc de Ciroval, testis, 11.
Ponç, donació a Santa Maria de la Seu,
19.
Ponç, home del lloc de Lòria, 10.
Poncius, homo de la Macana, 16.
Ponz de Bexesare, testis, 38.
Ponz Ramon, testis, 15.
Prudenci, prevere, terra de, 6.
Quirinius, habitans Andorre, 1.
R., archidiaconus de Autes, 18.
R., archidiaconus de Baz, testis, 19.
R., filius Petri de Vilamur et Estranee,
20.

R., Urgellensis prior, concedimus mensis
september, 22.
R. A., homo de la Macana, 16.
R. A.,[alter] homo de la Macana, 16.
R. Bernada, de Negual, 50.
R. Bernardi, vir Guilelme, charta 		
vindicione, 36.
R. Bord, terres de, 38.
R. Bord, de Bixessarri, marit d’Arnaua,
venen una terra, 41.
R. d’Aixovall, marit de Maria, donació,
51.
R. de Boxedera, 22.
R. de Cabdevila, de Fontaneda, terra de,
48.
R. de Canilau, 22.
R. de Capdevila, d’Engolasters, terra,
34.
R. de Engolestes, pare de Pere, testis,
32.
R. de la Moxela, testis, 39.
R. de Socher, terra de, 32.
R. de Xoval, testis, 49.
R. del Pui, de Loria, testis, 44.
R. del Quer, de la Margineda, pater A.,
46; terra de, 53.
R. del Vilar, de Fontaneda, difunt, casa
i hort comprats a, 47.
R. G., vinya del difunt, 50.
R. Gitard de Bexesare, marit de
Guilleuma, venen, 30; empenyoren
terres, 35; venen terres, 38.
R. Guitardi, homo de la Macana, 16.
R. Palanca, afronten amb, 29.
R. Petri, testis, 31.
R. W., homo de la Macana, 16.
Raimundus, comes, filius Borrelli 		
comitis, scriptura comutacionis, 7.
Raimundus, filius Raimundi de Falgera,
20.
Raimundus, homo de la Macana, 16.
Raimundus de Montechateno, testis, 25.
Raimundus de Ripellis, testis, 25.
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Ramon, marit d’Ermengares, fan una
donació a Martí i Maria, 11.
Ramon, marit de Montanera, 18.
Ramon Arenas, l’estoldat de, 15.
Ramon de Falguera, cavaller, veguer de
la Vall d’Andorra, 20.
Ramon Gombal, cases de, 15.
Ramon Guadamir, de Bixessarri, nebot
de Joan de Sant Julià de Lòria, 24.
Ramona, esposa de G. Martí, fan una
permuta, 29; compren, 30; esposa,
de G. Martí d’Aixovall, reben
donació de terres, 34; compren una
casa, 36; compren una casa, 37;
compren terres, 38; compren una
terra, 41; esposa de Guillem Martí
d’Aixovall, donació, 52.
Ramona, esposa de J., fills de, 40.
Ramona, esposa de J. Ermengards
d’Aós, venen una casa, 37.
Ricosindus, vir Mazuline, venditor, 2.
Rosa de la Margineda, germana de Pere
de Soldevila de la Margineda,
vinyes de, 46.
Rossa, terra de na, 53.
Ruberti d’Arles, testis, 31.
Rusticius, habitans Andorre, 1.
Sala Ato, testis, 10.
Salla, episcopus, scriptura
comutacionis, 7.
Sanca, uxor Pere Sanca de Nora,
chamiamus, permuta, 53.
Secsonius, habitans Andorre, 1.
Securó de la Seu d’Urgell, les òblies
de la Vall d’Andorra, 31.
Seniofreda, uxor Mironis, carta
procanbiacionis, 4.
Sentanius, habitans Andorre, 1.
Sesegutus, testis, 4.
Sesegutus, vir Utilonis, carta
vindicionis, 5.
Sevic de Vilar, testis, 40.

Sibil·la, esposa de Guillem, de Ribalta,
senyor del castell de Cezacoma, 31.
Sidela Elias, testis, 10.
Sivirà, terra de, 6.
Sompronius, carta vindicionis, 6.
Soniefredus, sacer et iudex, testis, 7.
Sonpronganus, vinea, 2.
Sunifred, comte, compra, 2, 3; permuta
terres, 4; compra un tros de terra, 5.
Ugo, magnus rex, 7.
Utilo, uxor Seseguti, carta vindicionis,
5.
Vilena, uxor J. del Pui, 46.
W. A., homo de la Macana, 16.
W. A., testis, 19.
W. Guitardi, homo de la Macana, 16.
W. R., presbiter, homo de la Macana, 16.
Wadald, arxiprevere, 7.
Wantardus, archilevita, testis, 1.
Wifredus, testis, 7.
Wilelmus, testis, 7.
B) Escrivans
A. de Xoval, presbiter, 42, 43 (1259),
44 (1260), 45, 46 (1261), 47, 48, 49
(1262), 50 (1263), 53 (1265);
Arnaldus de Xoval, presbiter, 41
(1257).
A. del Toç, presbiter, clericus Lorie, 39
(1253).
Arnallus, levita, 12 (1111).
B., subdiachonus et prepositus, scriptor,
19 (1178).
B. de Ger, scripsit iussu R. de Tost,
capellani, 21 (1201).
Bernardus, presbiter, scripsit iusione de
Pere, presbiter de Ciroval, 26, 27
(1214); presbiter scripsit iusione de
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Ferrarius, levita, 28 (1218) .
Bonet, sacerdos, 15 (1152).
Bonushomo, indignus sacer, 7 (988).
Compain, presbiter, 36 (1250), 37 (1251);
Compang, sacerdos, capellanus de
Loria, 38 (1251).
Durabiles, presbiter, 8 (1048).
Dutila, presbiter, 2 (903), 3, 4 (904), 5
(907).
Ferer, Ponc qui dicitur, scripsit per
prechos de Petri presbiteri, 11
(1073).
Ferrarius, levita, Bernardus presbiter
scripsit sub iusione de, 28 (1218).
Ferrarius, presbiter, Guilelmus presbiter
scripsit sub iussione, 29 (1234);
presbiter de Alumeneres, J., presbiter
scripsit per preces de, 30 (1235).
G., presbiter, de Xoval, 51 (1263), 52
(1264).
Gilelmus, levita, 23 (1210).
Guilelmus, presbiter, scribsi iussione
Ferrarii presbiteri, 29 (1234).
Guilelmus, scriptor, 20 (1185).
Herifonsus, presbiter, 6 (915).
J. de Tormeda, Petrus de Anaugia
scripsit iussu, 31 (1238).
J., presbiter, 32 (1244), 33, 34, 35
(1246), 40 (1255); presbiter, scripsit
per preces de Ferrarius, presbiter de
Alumeneres, 30 (1235) .
Mir, diachonus, 17 (1170).
Olibanus, sacer, 10 (1071).
Pere, presbiter, 13 (1115); presbiter
de Cirival, Bernardus presbiter

scripsit iusione, 26, 27 (1214).
Petrus de Anaugia, scripsit iussu J. de
Tormeda, 31 (1238).
Petrus de Castellone, notarius Sedis

Urgellensis, translatavit, 25 (1312).
Petrus de Palerols, scripsit iussu R.,
capellani et prioris, 22 (1208).
Petrus, subdiachonus, 18 (1176).
Petrus, presbiter, 14 (1132); presbiter,
Petrus sacer scripsit sub iussione de,
24 (1213); presbiter, Ponc, qui dicunt
Ferer, scripsit per prechos de, 11
(1073).
Petrus, sacer, 9 (1071); sacer, scripsit
sub iussione Petrus presbiter, 24
(1213).
Ponc, qui dicunt Ferer, scripsit per
prechos de Petri presbiteri, 11
(1073).
R., prior et capellanus, Petrus de
Palerols scripsit iussu, 22 (1208).
R. de Tost, capellanus, B. de Ger
scripsit iussu, 21 (1201).
C) Toponímic
Adalasende, kastro, església i 		
parròquia de Sant Vicenç, 7: Castell
de l’Areny (Berguedà).
Aixàs, Guilleuma d’, 30: Aixàs, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Aixirivall, vila d’, 42; J. Bonet 		
d’, 48: Aixirivall, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Aixovall, A., clergue d’, 45, 48; 		
l’Areny d’, 30; G. Martí d’, 34, 40,
41; Pere Rossell d’, 49; terres de G.
Martí d’, 50; vila d’, 23, 26, 27, 29,
36, 37, 38, 51, 52, v. Eixovall:
Aixovall, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
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Alas, vila esglesia i parròquia de Sant
Esteve, 7: Alàs (Alt Urgell).
Albiano, riu, límits de Llumeneres, 8:
Aubinyà, Sant Julià de Lòria 		
(Andorra).
Albiia, l’honor a, 19; P. d’, 12: Aubinyà,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Albina, G. de la Sera d’, 41, v. Aubinyà:
Aubinyà, Sant Julià de Lòria 		
(Andorra).
Aldosa, Martí de l’, 47: l’Aldosa, la
Maçana (Andorra).
Alentorn, Santa Maria d’, 15: Alentorn
(Noguera).
Alumeneres, Ferrarius, presbiter de,
30: Llumeneres, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Anaugia, Petrus de, 31: Naüja
(Cerdanya Francesa).
Andoramorta, Pere de, 40: Andorra?
Andorra, homes d’, 25; el terme de Sant
Esteve d’, 32, 33, 34, 40; Pere Sança
d’, 53; vila, alous comtals, 7:
Andorra la Vella (Andorra).
Andorra, la Vall d’, 3: la Vall
d’Andorra.
Anistal, serra, límits de Bescaran, 7:
Bescaran (Alt Urgell).
Anyós, B. d’, 47: Anyós, la Maçana
(Andorra).
Aós, A. Querola d’, 36; A. Tor d’, 29;
J. Ermengards d’, 37; Pere Vila d’,
47; vinya de J. d’, 50: Aós de Civís
(Alt Urgell).
Arades, vinya a les, 50: Bixessarri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Arades, l’hort i la vinya de les,
Aixovall, 52; Viner de les, 30:
Aixovall, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Aragonum, Petrus rex, 25: rei d’Aragó.
Aras, mont, afrontacions de la Vall
d’Andorra, 7: la Vall d’Andorra.

Arau, G. Ross d’, 47: Arau?
Arcavell, G. Calvet d’, 47, 48; hort del
difunt Joan d’,33; al terme de Sant
Andreu d’, 14; Archavel, A. de, 22:
Arcavell (Alt Urgell).
Areny, d’Aixovall, 30: Aixovall, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Aristot, el néts de Calba d’, 32, 33:
Aristot (Alt Urgell).
Arles, Ruberti d’, 31: Arles (França).
Arts, G. d’, 31: Ars (Alt Urgell).
Asnurre, Guilelmi subdiachoni de, 20:
Asnurri (Alt Urgell).
Aspres, drets a la vinya d’, 11: lloc de
Ger? (Cerdanya).
Aubinyà, l’honor a, 19, vila i serra d’,
14, v. Albiano, Albiia, Albina:
Aubinyà, Sant Julià de Lòria 		
(Andorra).
Autes, R., archidiaconus de, 18: Altés
(Alt Urgell).
Avena, el camp de l’, 53: Santa Coloma
(Andorra).
Balira, del flum amont, 45: el riu Valira.
Barcelona, muslmans expulsats fins a,
1: Barcelona (Barcelonès).
Barcelonesos, sous, 16: sous 		
barcelonesos.
Barchinone, Petrus comes, 25: comte
de Barcelona.
Baz, R., archidiaconus de, 19: Sant 		
Esteve d’En Bas (Garrotxa).
Bazel, afrontació de Sant Esteve 		
d’Andorra,33: Andorra la Vella 		
(Andorra).
Bellpuig, 21: Bellpuig, Noves de Segre
(Alt Urgell).
Benevarri, serra, límits de Sant Esteve
del Pont, 7: Alt Urgell.
Bergafoll, límits de Sant Julià de Lòria,
9: Sant Julià de Lòria (Andorra).
Bescaran, vila i terme, 7: Bescaran (Alt
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Urgell).
Bexesari, Esteve de, 29: Bixessarri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Bixessarri, les culties de, 35; coltias
de, 50; Guillem de, 23; R. G. de,
30; Ramon Guadamir de, 24; vila
de, 38, 41; Bixesarre, Pere de Pal,
de, 44: Bixessarri, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Boixedera, alou i feu, 7; Boxedera, R.
de, 22: Boixedera, la Seu ds’Urgell
(Alt Urgell).
Bordonera, 7: la font Bordonera,
Organyà (Alt Urgell).
Box, terra al, 44: Fontaneda, Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Caboriu, límits de Sant Julià de Lòria, 9:
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Caborreu, afrontació de béns als termes
de Sant Julià de Lòria, d’Aubinyà i
d’Arcavell, 14; afrontació, 12, 18,
24, 39, 42, 47: Caborreu, afrontació
de Sant Julià de Lòria (Andorra).
Calvinyà, vila, 7: Calvinyà (Alt Urgell).
Caminamus, in montem, 1: límits
d’Andorra.
Camp Benedit, a Certers, 24: Serters,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Camp, a Certers, 24: Serters, Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Canilau, R. de, 22: Canillo (Andorra).
Canillo, la parròquia de, 16: Canillo
(Andorra).
Canturri, Petri de, 22: Canturri,
Pallerols del Cantó (Alt Urgell).
Castellione, Petrus de, notarius Sedis
Urgellensis, 25: Castelló (Alt
Urgell).
Certers, fontanal de, 50; P. de, 19; vilar,
24: Serters, Nagol, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Cezacoma, Guillem de Ribalta, senyor

del castell de, 31: Sant Pere
Sacama?, Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat).
Cheralb, afrontació d’Engordany,
terme de Sant Esteve d’Andorra, 13:
Engordany (Andorra).
Cherol, Mir de, homo de la Macana, 16:
la Tour de Cherol? (Cerdanya
Francesa).
Chornellana, Arnalli de, 20:
Cornellana (Alt Urgell).
Cintignano, prat, 7: límits del terme de
Coll de Nargó (Alt Urgell).
Ciroval, A. Guilelmi de, 18; A. Villia
de, 23; Arnald Girberga de, 28; G.
B. de, 41; Gereta baiulo de, 14;
Guillem Bonfil de, 12; J. Bonet de,
47, 48; Ponc de testis, 11; Pere,
presbiter de, 26, 27: Aixirivall, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Ciutat, 7; Guilleuma Sala de, 47; terme
de Sant Romà de, 20: Castellciutat
(Alt Urgell).
Claret, G. de, archidiaconus, 22:
Claret? (Solsonès, Bages o Pallars
Jussà).
Cogolló, serra, límits de Sant Esteve del
Pont, 7: Alt Urgell.
Coloneg, coll de, afrontació de Sant
Julià de Lòria, 26, 27: Conangle,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Coltia, de Fontaneda, 48; la terra
manegada del pla de la, 33:
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Colties, de Bixessarri, 38: Bixessarri,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Coma, la, una terra a Encorcés, 4:
Andorra la Vella.
Cortinada de Pal, G., escola, testis, 53:
la Cortinada, Ordino (Andorra).
Creu, terra a la, 50: Bixessarri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Cumbantrina, Pujol, 28: Aixovall, Sant
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Julià de Lòria (Andorra).
Cuvilar, vila, terme de Coll de Nargó,
7: Cuvilar, Coll de Nargó (Alt 		
Urgell).
Eixovall, Martí d’, 28; la portella de,
afrontació de Sant Julià de Lòria,
12; vila al terme de Sant Julià, 11,
17, v. Aixovall: Aixovall, Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Elins, Pere d’, 44: la vall d’Elins (Alt
Urgell).
Enagal, Joan Tixidor de, 30: Nagol,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Encamp, B. d’, homo de la Macana, 16;
Pere Narbona d’, 53: Encamp
(Andorra).
Enclar, afrontació d’Engordany,
terme de Sant Esteve d’Andorra, 13:
Engordany (Andorra).
Encorcés, a la Coma, una terra, 4:
Andorra la Vella.
Engolasters, B. de les Cases d’, 32; J.
Ribot de, 40; lloc d’, 33; terres a, 34:
Engolasters, les Escaldes (Andorra).
Engordan, J. Ariel de, 33; Engordany,
J. Uriol d’, 34; lloc al terme de Sant
Esteve, 13: Engordany, les Escaldes
(Andorra).
Erts, B. de l’Areny d’, 46: Erts, la 		
Maçana (Andorra).
Espines, la terra de les, 32, 33: Andorra
la Vella (Andorra).
Eveg, P. d’, 19: Enveig (Cerdanya 		
Francesa).
Exavalle, afrontacions de la Vall 		
d’Andorra, 7: la Vall d’Andorra.
Exkassi, roca, límits de Bescaran, 7:
Bescaran (Alt Urgell).
Fener, el paller de Pere de, 33: Andorra
la Vella (Andorra).
Finestres, grau de, 7: Finestres, límits

del terme de Coll de Nargó (Alt
Urgell).
Fonades, excepte la terra de, Aixovall,
27: Aixovall, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Font, la, Ordino al camp sobre, 6: 		
Ordino (Andorra).
Font de Joan, afrontació d’Aixovall,
17: Sant Julià de Lòria (Andorra).
Font de Rasen, afrontació de Sant Julià
de Lòria, 47; Font de Reisén,
afrontació de béns als termes de Sant
Julià de Lòria, d’Aubinyà i
d’Arcavell, 14; afrontació de Sant
Julià de Lòria, 18, 23, 24, 39; Font
de Risen, afrontació de Sant Julià de
Lòria, 26, 27; : Font de Reisén,
Arduix, Arcavell (Alt Urgell) i Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Fontaneda, capmàs de, 44; a la
Cúltia, 48; vila de, 42, 43, 45, 47,
49; Fonteneda, vilar de, 39:
Fontaneda, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Fonte Argentea, 1: límits d’Andorra.
Fonte Regisindi, 1: límits d’Andorra.
Gerundensis, Gondemarus episcopus
sedis, 7: Girona (Gironès).
Grau de Sant Martí, excepte la vinya,
Aixovall, 27: Aixovall, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Grau de Venters, afrontació de béns als
termes de Sant Julià de Lòria,
d’Aubinyà i d’Arcavell, 14: Sant
Julià de Lòria (Andorra) i Arcavell
(Alt Urgell).
Heralb, afrontació d’Engordany,
terme de Sant Esteve d’Andorra, 13:
Engordany (Andorra).
Hispania, musulmans expulsats de la part
d’, 1: Hispania.
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Hort Comunal, el mas de l’, Sant Julià
de Lòria, 18; terme de Sant Julià de
Lòria, 12: terme de Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Hort Major, la terra, 33: Andorra la
Vella (Andorra).
Hospital de Jerusalem, terra i vinya de,
19: l’Hospital de Jerusalem.
Ilerde, Datum, 25: Lleida (Segrià).
Illatica, serra, límits de Besc aran, 7:
Bescaran (Alt Urgell).
Josa, P. de, archidiaconus, 22: Josa del
Cadí (Alt Urgell).
Juveira de Certers, l’alou de, 50:
Juverri, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Juvel, B. de, homo de la Macana, 16:
Jovell, la Maçana (Andorra).
Juverra, A. Folc de, 47: Juverri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Juverri, Ermengards de, 32; la terra
d’Ermengards de, 33: Juverri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Karkar, puig, límits de Sant Esteve del
Pont, 7: Alt Urgell.
Kastanias, vila, límits de Bescaran, 7:
Bescaran (Alt Urgell).
Lart, Pere de Fontaneda de, 39, 47, 48:
Lart, Cortingles (Alt Urgell).
Laten, terra de, 33: Andorra la Vella
(Andorra).
Laugencium, in stacnum, 1: límits
d’Andorra.
Laurèdia, vila, alous comtals, 7: Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Llumeneres, vila a Sant Juliàs de Lòria,
8: Llumeneres, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Lordato, Guilelmus Bernardi de, 25:

Llordà (Pallars Jussà).
Loria, A. del Toç presbiter, clericus, 39;
Compang sacerdos, capellanus de,
38; R. del Pui de, 44; Sant Martí del
lloc de, 10; vila de, 3, 9: Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Maçana, homes de la, juren la concòrdia
amb el bisbe Bernat Sanç, 16: la
Maçana (Andorra).
Malreu, l’hort del, Santa Coloma,
46; Pere Losada de, 53: Santa 		
Coloma (Andorra).
Manloi, l’illa, afrontació, 52: Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Margineda, afrontació d’Aixovall, 17;
B. de la, 29; Pere de Soldevila de la,
46; vila de la, 53: la Margineda,
Santa Coloma (Andorra).
Mariga, el pui de, 49; Meriga, de podio
de, enlà, 45: terme de Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Mazana, coromina de la, 15: la Maçana,
Fontllonga (Noguera).
Melgoresos, sous, 34-39, 41, 44, 46,
47: sous melgoresos.
Merlès, església i parròquia de Santa
Maria, 7: Santa Maria de Merlès
(Berguedà).
Moixella, la mallola de Pere de la, 24;
Mir de la, 47, 48; R. de la, 39:
Moixella, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Mola, canemar de la, 34: Engordany o
Andorra (Andorra).
Montanissell, vila, 7: Montanissell (Alt
Urgell).
Monte Rufo, afrontacions de la Vall
d’Andorra, 7: la Vall d’Andorra.
Montecatheno, Raimundus de, 25:
Montcada (Vallès Occidental).
Montferrer, castell de, 21: Montferrer
(Alt Urgell).
Morelencha, terra, 34: Engordany o
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Andorra (Andorra).
Nabiners, parròquia, 15: Nabiners, Arfa
(Alt Urgell).
Nagol, Bernad de, testis, 24: Nagol,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Nargó, termes,7: Coll de Nargó (Alt
Urgell).
Negual, R. Bernada de, 50: Nagol, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Noce, ipsa, trosos a Sonplosa, 5: la Vall
d’Andorra.
Nora, Pere del Soler de, 48; Pere
Sanca de, 53: Andorra la Vella
(Andorra).
Noves, 21: Noves de Segre (Alt Urgell).
Obaga, la peça de l’, 32; sort sutirana de
la peça, 33: Andorra la Vella
(Andorra).
Oliana, 21: Oliana (Alt Urgell).
Ordino, comtat d’Urgell, Vall
d’Andorra, 6; la parròquia d’, 16;
parròquia d’, quaranta modis
de sègol, 22; terç d’, 15; vila, alous
comtals, 7: Ordino (Andorra).
Orto, Iohannis presbiteri de la, 20: la
Parròquia d’Hortó (Alt Urgell).
Ortosa, serra, límits de Bescaran, 7:
Bescaran (Alt Urgell).
Ós, riu d’, 52: el riu d’Ós de Civís (Alt
Urgell).
Pal, Pere de, 35, 44: Pal, la Maçana
(Andorra).
Palerols, Petrus de, 22: Pallerols del
Cantó (Alt Urgell).
Palomera, afrontació de Sant Esteve
d’Andorra,33: Andorra la Vella
(Andorra).
Palomera, afrontació, 44: Palomera,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Pardines, església i parròquia de Sant

Esteve, 7: Pardines (Ripollès).
Peces, la partida de les, Margineda, 53:
la Margineda, Santa Coloma
(Andorra).
Peçoles, el pla de les, Andorra, 32, 33,
40: Andorra la Vella (Andorra).
Pedró, sobre Sant Esteve de Bixessarri,
35; terra al, 41: Bixessarri, Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Pedrosa, terra a Certers, 24: Serters,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Penega, a Certers, 24: Serters, Sant Julià
de Lòria (Andorra).
Peralada, exceptuen la terra de la, 33:
Andorra la Vella (Andorra).
Perexenz, Brengarius de, 25: Preixens
(Noguera).
Petramola, Berengarius de, 25; G.
de, archidiaconus, 22: Peramola (Alt
Urgell).
Planelles, a Certers, 24: Serters, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Pod, terres, 38; Pot, feixa del, 35:
Bixessarri, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Podioviridi, Berengarius de, 25:
Puigverd d’Agramunt (Urgell).
Ponts, Arnau de, 15: Ponts (Noguera).
Portella d’Eixovall, afrontació de
béns als termes de Sant Julià de
Lòria, d’Aubinyà i d’Arcavell, 14;
afrontació de Sant Julià de Lòria, 18:
Sant Julià de Lòria (Andorra) i
Arcavell (Alt Urgell).
Portella, l’hort de la, 34: Engordany o
Andorra (Andorra).
Portella, de ipso Vallo, límits de Sant
Julià de Lòria, 9: Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Prat Alt, afrontació de béns als termes
de Sant Julià de Lòria, d’Aubinyà
i d’Arcavell, 14: Sant Julià de Lòria
(Andorra) i Arcavell (Alt Urgell).
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Pug, G. del, 33, 34: Pui?, Andorra la
Vella (Andorra).
Pugdozira, la terra a, 19: la Vall
d’Andorra.
Pui, Ferrer del, 18; J. del, 46; R. del, 44:
el Pui, Andorra la Vella? (Andorra).
Puig Rodó, afrontacions, 7: la Vall del
Valira (Alt Urgell).
Puigverd, Pere de, bisbe d’Urgell, 25:
Puigverd d’Agramunt (Urgell).
Pujol, Cumbantrina, 28; la coma del, 29:
Aixovall, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Qual de Cerc, coromina de, 15: Cerc,
Alàs-Cerc (Alt Urgell).
Quer, A. del, la terra d’, 38: el Quer
Foradat (Alt Urgell).
Quer, R. del, de la Margineda, 46: el
Quer (Alt Urgell).
Querfes, terra, 34: Engordany o Andorra
(Andorra).
Rasen, la font, afrontació, 42; la font,
44; in fontem de, 45; la font de, 49;
la font, afrontació de Sant Julià de
Lòria, 12; la font de, afrontació, 52:
la font de Reisén, Arduix, Argolell
(Alt Urgell).
Ribelles, Gombau de, 15: Ribelles
(Noguera).
Ripellis, Raimundus de, 25: Ribelles
(Noguera).
Ripis, G. de, 22: Ribes de Freser
(Ripollès).
Riu Negre, afrontacions de la Vall
d’Andorra, 7; afrontació de Sant
Julià de Lòria, 12, 26, 27, 42, 44,
47: el Riu Negre, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Riuner, afrontació de Sant Julià de
Lòria, 18, 23, 24, 39, 52:el riu
Negre, Sant Julia de Lòria

(Andorra).
Rival, terra i vinya del, Aixovall, 52:
Aixovall, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Rivo Nigro, 1: límits d’Andorra.
Rivoner, riu, afrontació, 9: el riu Negre,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
Rocafort, el puig de Meriga que és a,
49: afrontació de Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Ruf, mont, límits de Bescaran, 7:
Bescaran (Alt Urgell).
Sacaz, mas de, a Oliana, 21: Oliana
(Alt Urgell).
Saga, B. de, abbas, 22: Sague, Ger
(Cerdanya).
Sagàs, església i parròquia de Santa
Maria, 7: Sagàs (Berguedà).
Salelles, i terme, 7: Salelles, terme de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Sallent, 7: Sallent, Coll de Nargó (Alt
Urgell).
Sancta Cholumba, Johan Bosc, 28:
Santa Coloma (Andorra).
Sancta Fide, B. de, sacrista, 22: Santa
Fe de Segarra?, Oluges (Segarra).
Sancto Stephano, A. de, 18, 19: Sant
Esteve del Pont? (Alt Urgell).
Sant Esteve, la vila, 7: Sant Esteve del
Pont (Alt Urgell).
Sant Esteve d’Andorra, el terme, 32,
33; terres a, 34; Sant Esteve, terme,
13: Andorra la Vella (Andorra).
Sant Joan, Guillem de, 20: Sant Joan
(Alt Urgell).
Sant Julià de Lòria, terme, 14, 17, 23,
24, 26, 27, 29, 30, 35-39, 42,
43, 45, 41, 47-52; els homes de, 10;
l’honor, 19; Hort Comunal, al terme
de, 12, 18; possessions a 		
Llumeneres, 8; possessions al terme
de, 11: Sant Julià de Lòria

63

Catàleg dels pergamins dels «Fons Andorra» (805-1265)

(Andorra).
Sant Martí, el coll de, afrontació
d’Aixovall, 17: Sant Martí de
Nagol?, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Sant Martí, límits de Llumeneres,
8: Llumeneres, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Sant Pere Sacama, Guillem de Ribalta,
senyor del castell de, 31: Sant Pere
Sacama, Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat).
Santa Coloma, terme de, 46, 53;
vila, alous comtals, 7: Santa Coloma
(Andorra).
Saspon, Berengarius de, homo de la
Macana, 16: Sispony (Andorra).
Savartesas, in illas aras, 1: límits
d’Andorra.
Sede Vico, afrontacions amb, 7: la Seu
d’Urgell (Alt Urgell).
Sedis, Guilelmus Mauri, notarius, testis,
25: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Sedis Urgellensis, Petrus de Castellone
notarius, 25: la Seu d’Urgell (Alt
Urgell).
Segre, riu, 7: el riu Segre.
Sella aurea, in monte qui dicunt, 1:
límits d’Andorra.
Seu, cases de la, 15; clergues de la, 16;
Guillem prior de la, 20; Santa Maria
de la, 8-10, 19: La Seu d’Urgell (Alt
Urgell).
Seu d’Urgell, 10, 22; l’albergueria, 20;
homes de la, 25; mesura de la, 28,
35; Paucó batlle de la, 21; Santa
Maria de la, 12, 15, 18; Securó de la,
31: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Sispony, Esteve Gerald de, 50: Sispony
(Andorra).
Sonplosa, dues peces de terra, a la Vall
d’Andorra, 4; tros de terra a la Vall
d’Andorra, 5: la Vall d’Andorra.

Sosia, terra a la, 50: Bixessarri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Tagamanente, roca, afrontacions de la
Vall d’Andorra, 7: la Vall d’Andorra.
Tartera, terra a la, 44: Fontaneda, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Tolde, Martí de, 18: Tolse, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Tolosa, iuxta, 1: Tolosa (França).
Tolse, Martí de, 18: Tolse, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Tor, B. de, 41; terra de B. de, 50; terra
de Maria de, 35: Tor (Pallars Sobirà).
Tormeda, J. de, 31: Tormeda (Cuenca?).
Torroga, Berenger de, 15: Tarroja
(Segarra).
Tost, la vall de, 22: Tost (Alt Urgell).
Tuxen, B. de Soler, 31: Tuixén (Alt
Urgell).
Urgell, l’ardiaca d’, 10; capítol d’,
22; comtat d’, Ordino, 6; comtat
d’, 9; comte d’, en presència del, 16;
església de Santa Maria d’, 7; Pere
de Puigverd, bisbe d’, 25: l’Urgell.
Urgellensis, Arnaldus episcopus,
19; Bernardus de Vilamur,
episcopus, 21; Guilelmus Bernardi,
canonicus et officialis, 25; Petrus
episcopus, 22: bisbe d’Urgell.
Valerrie, flumine, 49: el riu Valira.
Valira, riu, 7; la ribera del, 19: el riu
Valira.
Vall d’Andorra, 7, 21; afranquiment
dels homes de, 1; dues peces de terra
al lloc de Sonplosa, 4; la honor a,
19; les òblies a, 31; Ordino, 6;
Ramon de Falguera, cavaller, veguer
de, 20; ha de donar tres-cents sous,
16; tros de terra a Sonplosa, 5: la
Vall d’Andorra.
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Vall Llòbrega, afrontació, 39, 42,
44, 47, 52; afrontació d’Aixovall,
17; afrontació d’Engordany, terme
de Sant Esteve d’Andorra, 13;
afrontació de Sant Esteve
d’Andorra,33; afrontació de Sant
Julia de Lòria, 23, 24; 26, 27:
afrontació de Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Vall-Llebrera, vinya de, 15: Vallllebrera, Anya (Noguera).
Vallo, ipso, la portella de, límits de
Sant Julià de Lòria, 9: Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Valls, l’ardiaca ve a les, 10: les Valls
d’Andorra.
Vazel, afrontació d’Engordany, terme
de Sant Esteve d’Andorra, 13:
Engordany (Andorra).
Vergafolle, límits de Llumeneres,
8: Llumeneres, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Vilamur, Bernardus de, episcopus
Urgellensis, 21; Pere [III] de, 20:
Vilamur, Soriguera (Pallars Sobirà).
Vilanova, P. de, prepositus, 18:
Vilanova de Banat? (Alt Urgell).
Vilar, riba del, 50: Bixessarri, Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Vilar, Bernardus de, 22: Vilar, Cabó?
(Alt Urgell).
Vilar, Pere Romeu del, 32; R. del, de
Fontaneda, 47; Sevic del, 40; al lloc
dels, terme de Sant Esteve, 13:
els Vilars d’Engordany, les Escaldes
(Andorra).
Vilarubea, J. de, 22: Vila-rubla, Guils
del Cantó (Alt Urgell).
Vilela, P. de, 31: Vilella (Cerdanya?).
Viner de les Arades, vinya al, 30: Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Xas, B. Rossel de, testis, 51; Gilelmus

Vives de, 23; J. de, 29; P. de, 52:
Aixàs, Sant Julià de Lòria (Andorra).
Xebeel, Coltia de Fotaneda sobre la
coma, 48: Fontaneda, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Xoval, A. de, 43, 50; A. de, presbiter,
42, 44, 46, 47, 48, 53; A. Giberga
de, 45, testis, 52; G., presbiter de,
51; G. Martí de, 49; J. de, 41;
Pere de, 29; Pere Cortina de, 38;
Pere Girberga de, 36, 37: Aixovall,
Sant Julià de Lòria (Andorra).
D) Titulars d’esglésies
Sanctus Stephanus, A. , 18 (1176),
19 (1178): Sant Esteve del Pont (Alt
Urgell).
Sant Andreu, Arcavell, 14 (1132):
Arcavell (Alt Urgell).
Sant Climent, la via de, 7 (988): Coll de
Nargó (Alt Urgell).
Sant Esteve, Alàs, 7 (988): Alàs (Alt
Urgell).
Sant Esteve, Andorra, el terme de, 13
(1115), 32 (1244), 33, 34 (1246), 40
(1255): Andorra la Vella (Andorra).
Sant Esteve, Bixessarri, 35 (1246):
Bixessarri, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Sant Esteve, Pardines, 7 (988): Pardines
(Ripollès).
Sant Fructuós, prop del riu Valira, 7
(988): Alt Urgell.
Sant Julià, clergues, 24 (1213): Sant
Julià de Lòria (Andorra).
Sant Martí, Grau de, 27 (1214): Sant
Martí de Nagol?, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Sant Martí, coll de, 17 (1170): Sant
Martí de Nagol?, Sant Julià de Lòria
(Andorra).
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Sant Martí, límits de Llumeneres, 8
(1048): Llumeneres, Sant Julià de
Lòria (Andorra).
Sant Martí, Lòria, lloc, 10 (1071):
terme de Sant Julià de Lòria
(Andorra).
Sant Miquel, camp comtal de, 53
(1265): Sant Miquel, Engolasters?, l
es Escaldes (Andorra).
Sant Romà, Civís, 20 (1185): Civís (Alt
Urgell).
Sant Vicenç, Kastro Adalesende, 7
(988): Castell de l’Areny
(Berguedà).

Santa Maria, Alentorn, 15 (1152):
Alentorn (Noguera).
Santa Maria, Merlès, 7 (988): Santa
Maria de Merlès (Berguedà).
Santa Maria, Sagàs, 7 (988): Sagàs
(Berguedà).
Santa Maria, Seu d’Urgell, 7 (988), 8
(1048), 9 (1071), 10 (1071), 12
(1111), 15 (1152), 18 (1176), 19
(1178): La Seu d’Urgell (Alt Urgell).
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ELS ACORDS DE PARIATGE AL BISBAT D’URGELL, SEGLES XII-XV

Un tractat de pariatge és un acord establert entre dos senyors feudals que pacten
un domini conjunt, indivís i en condició d’igualtat sobre els habitants d’un mateix
territori 1. Es tracta d’un tipus d’acord propi dels contextos de parcel·lació de les
relacions de poder típicament feudals, en els quals és habitual la concurrència de drets
senyorials per part de diversos titulars dins d’una mateixa jurisdicció. Des d’aquesta
perspectiva, hom pot considerar un pariatge com un mecanisme per regular aquestes
concurrències amb l’objectiu d’assolir un domini estable sota aquestes condicions
complexes, bé sigui per garantir un grau de protecció per part del senyor més poderós,
bé per donar una sortida satisfactòria a les ambicions d’algun dels titulars, bé per
regular el funcionament de nous nuclis de població, entre altres motius2.
Durant l’edat mitjana els acords de pariatge proliferen en gran nombre a banda i
banda de la serralada pirinenca, tot i que no n’hi ha cap de tan famós com el pariatge
andorrà de 1278 al qual, junt amb l’anomenat segon pariatge de 1288, se li ha atribuït
un caràcter fundacional del particular règim institucional de les valls d’Andorra i de
la seva especificitat com a entitat política autònoma al cor dels Pirineus3. En qualsevol
cas, aquesta popularitat té una raó de ser, i és que el de 1278 és l’únic tractat de
pariatge que, amb totes les mutacions i adaptacions possibles, s’ha perpetuat en el
temps en unes institucions de govern que han arribat fins a l’actualitat a través de
la seva adaptació i la seva incorporació a la Constitució del Principat d’Andorra de
19934, la qual ha jugat un paper cabdal en l’entrada de les Valls al segle xxi com un
estat independent de ple dret.
Ara bé, el pariatge d’Andorra de 1278 no és l’únic acord d’aquesta tipologia
establert al vessant sud dels Pirineus, ni tan sols el més antic. Ja des de finals del
segle xii coneixem l’existència de tractats d’aquesta naturalesa en àmbit pirinenc i
prepirinenc vinculats en alguns casos a la figura dels comtes de Foix, una nissaga

1 Abreviatures emprades: ACU = Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell; ANA = Arxiu Nacional d’Andorra; ANF =
Archives Nationales de France; ASC = Arxiu de les Set Claus; BNF = Bibliothèque Nationale de France; LDEU = Liber
Dotaliarum Ecclesiae Urgellensis.
2 Vegeu L. Gallet, Les traités de paréage dans la France féodale, París 1936, en la qual l’autor publica els resultats
de la seva tesi doctoral en què analitzava aquesta tipologia de tractats a la França medieval.
3 Aquesta visió pren força, molt especialment, a partir del segle xx. La progressiva solidesa de les institucions de
govern a Andorra i la influència dels discursos historicistes elaborats a partir del segle xix, particularment pels erudits
francesos Jean-Auguste Brutails i Charles Baudon de Mony, consoliden la percepció d’un règim institucional andorrà
sorgit exclusivament als segles xi, xii i xiii per regir les particularitats internes d’una societat tradicional, pràcticament
atemporal, proveït per una sèrie d’agents externs amb una implicació gairebé nul·la dels interessats; en aquest sentit, vegeu
R. Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle, Toulouse 2003, p. 41.
4 El preàmbul de la Constitució de 1993 recull “la necessitat d’adequar l’estructura institucional d’Andorra a les
noves circumstàncies que comporta l’evolució de l’entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural en què es troba situada”,
així com “la necessitat de regular les relacions que, dins d’aquest nou marc jurídic, hauran de tenir unes institucions que
troben els seus orígens en els Pareatges”.
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ja familiaritzada amb aquest tipus de composicions des de principis del segle xii5,
que impliquen en gairebé tots els casos l’acord entre un noble secular i una dignitat
eclesiàstica, i que solen projectar-se sobre el domini d’un nucli de població, tot i que
de forma exclusiva, com ens demostra el pariatge d’Andorra que implica un territori
extens.
En el present article volem fer un recull de tots els tractats de pariatge assenyalats
per la historiografia al vessant sud del Pirineu català, més concretament dins del
territori de l’antiga diòcesi d’Urgell, amb la voluntat de fer-ne una anàlisi comparativa
dels seus continguts i establir possibles vinculacions en les motivacions, les
formulacions i l’abast dels mateixos. En total seran set els tractats d’aquesta tipologia
que han merescut aquest qualificatiu per part de la historiografia —veurem que en cap
cas apareix aquesta denominació en el cos del document6— als quals dedicarem les
pàgines següents, aquests són, per ordre cronològic, els de Tremp, Organyà, la Vall
Ferrera, el d’Andorra de 1278, l’anomenat segon pariatge d’Andorra de 1288 i els dos
de Gerri de la Sal.
El pariatge de la vila de Tremp
El 24 de març de 1175 el bisbe d’Urgell Arnau de Preixens, amb el consentiment
dels canonges i de l’ardiaca de Santa Maria de Tremp, acceptava cedir la meitat
de tots els judicis civils celebrats a la vila de Tremp al comte Ramon V de Pallars
Jussà, mentre que l’Església es reservava els judicis eclesiàstics de forma íntegra.
L’acord fou pres a instàncies i per insistència del comte, que es considerava prou apte
per defendre la vila en qüestions de dret. A efectes pràctics, la recaptació derivada
d’aquests judicis celebrats a la vila de Tremp seria repartida entre el comte i el bisbe
a parts iguals, sense frau (“Qui medietatem omnium placitorum Raimundo comiti
reddat et medietatem ecclesie fideliter persolvat et utriusque suam portionem fideliter
inpartiri non desinat”7). Així mateix, el comte també rebia la meitat dels drets sobre
el forn i el seguiment dels veïns de Tremp a favor del comte de Pallars Jussà fins a uns
límits determinats, i tot això a canvi de garantir la sepultura del comte a la col·legiata
de Santa Maria de Tremp i de cedir la vila d’Ort a l’Església, i també de la garantia
de protegir tots els habitants de la vila de Tremp, clergues, homes i dones junt amb
els seus béns.

5 L’any 1111 el comte Roger II de Foix establia un pariatge amb l’abat de Sant Antoní de Pàmies per regular els
seus interessos concurrents sobre la vila. Per resoldre un conflicte similar, el seu nét Roger Bernat I establí un pariatge
amb l’abat de Sant Volusià de Foix l’any 1168; C. Pailhès, “De Roger le Vieux à Gaston Febus, les comtes de Foix et leurs
abbayes”, Archives ariégeoises, 6 (2014), p. 46-52.
6 L’esment més antic que coneixem del terme pariatge en relació a l’àmbit geogràfic determinat en el present article
el trobem en un document de 1325 en què el bisbe urgellenc Ramon Trebailla confirma el tractat “vulgariter Pariatgium
evocatur” establert trenta anys enrere, és a dir, l’any 1295, entre el comte de Foix i els seus homes per un costat i els
prohoms de la Seu d’Urgell en nom propi i dels altres homes de l’Església d’Urgell, per l’altra; I. Baiges, M. Fages,
Diplomatari de la vall d’Andorra. Segle xiv, Andorra 1993, doc. 10, p. 36. Malauradament no tenim altra constància
d’aquest acord i no sabem de què es tracta.
7 Apèndix, doc. 1.
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Per aquest pacte, el bisbe Arnau de Preixens i el comte Ramon V acordaven,
per ells i pels seus successors, dividir-se la jurisdicció de la vila a parts iguals, fet
que l’identifica amb un pariatge, per bé que la historiografia no sol definir l’acord
de 1175 amb aquesta terminologia. El pariatge de Tremp va alterar substancialment
l’organització i el govern de la vila. Pràcticament un segle abans de l’acord, el 1079,
els comtes Ramon IV i la seva esposa Valença, filla d’Arnau Mir de Tost, restauraren
l’església de Tremp, destruïda poc temps abans en un atac sarraí i la cedia a una
canònica dirigida per un ardiaca. Pocs anys després, els mateixos comtes donaven
la vila de Tremp amb els seus termes i els seus homes a la canònica de Santa Maria,
que passava a ostentar-ne la jurisdicció íntegra8. Segons Castell i Muntaner, l’interès
suscitat pel ràpid increment dels drets i possessions de la canònica trempolina hauria
motivat l’acord de pariatge imposat pel comte Ramon9.
Més enllà d’aquesta hipòtesi, no coneixem cap notícia concreta que expliqui la
iniciativa comtal, però sí que és cert que, darrera la fòrmula per la qual el comte
afirmava ser capaç de defendre la vila en qüestions de dret10, es percep una tímida
reivindicació de la superioritat del poder del comte dins del comtat del Pallars, que ens
recorda que en aquells mateixos moments el rei Alfons, amb un major grau de decisió,
pretenia redefinir la seva sobirania sobre unes bases jurídiques més sòlides que
assimilaven l’antiga noció del poder públic a la figura del monarca, i que implicava
una supremacia efectiva del seu poder per sobre de les jurisdiccions baronials11.
Precisament, amb la desaparició del llinatge comtal l’any 1192, els dominis del
Pallars Jussà i les seves jurisdiccions passaren al domini del rei Alfons el Cast, que
respectà el domini compartit sobre la vila de Tremp. L’any 1257, amb la supressió de
l’ardiaconat de Tremp, la titularitat de la jurisdicció eclesiàstica passà directament als
bisbes d’Urgell, que hi governaren a través d’un oficial el qual, en moltes ocasions,
hagué d’afrontar conflictes de jurisdicció amb els seus homòlegs reials12.
Aquesta jurisdicció compartida de la vila de Tremp dificultaria durant els segles
següents la consolidació d’una figura administrativa que reflectís les capacitats
socioeconòmiques reals que, pel seu volum demogràfic i pel seu dinamisme, projectava
la vila de Tremp sobre l’antic comtat del Pallars Jussà. D’aquesta manera, quan l’any
1300 les terres de la Ribagorça foren integrades definitivament al regne d’Aragó,
la vila de Tremp no pogué afermar-se com a capital de la vegueria, una vegada el
veguer ribagorçà fou transformat en sobrejunter aragonès i hagué de renunciar a les
seves antigues competències sobre el Pallars Jussà, ja que el pes de la jurisdicció
compartida amb el bisbat d’Urgell desaconsellava al monarca prendre aquesta decisió.
D’aquesta manera, la ciutat reial de Lleida esdevingué la nova capital vicarial del

8 P. Castell, C. Muntaner, La vila de Tremp en època baixmedieval a través de les actes del Consell de la vila
(1476-1517), Tremp 2014, p. 21.
9 Ibidem, p. 26.
10 “[...] Raimundus, Paliarensium comes, venerabilem Arnallum, Dei gratia Urgellensem Sedis episcopum [...]
colligeret quod ex iuris ratione [villam Trempi] defendere posset.”; apèndix, doc. 1.
11 Vegeu F. Sabaté, La feudalización de la sociedad catalana, Granada/Lleida 2007, p. 155-170; A. Balcells (dir.),
Història de Catalunya, Barcelona 2004, p. 200.
12 P. Castell, C. Muntaner, La vila de Tremp... op. cit., p. 27-28.
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conjunt pallarès i Tremp s’hagué d’acontentar amb la figura d’un sots-veguer que
depenia del veguer de Lleida13.
El pes de la jurisdicció compartida acordada en el pariatge de 1175, però, encara
arribà més lluny. L’any 1716, quan en virtut del Decret de Nova Planta les vegueries
i sots-vegueries de Catalunya foren substituïdes per la nova divisió administrativa
corregimental, els dos Pallars foren reunits en un mateix corregiment, la capital del
qual es fixà a Talarn malgrat que era superada en població i dinamisme econòmic per la
vila de Tremp. Les particularitats jurisdiccionals d’aquesta darrera, però, aconsellaren
desestimar-la per situar-hi la seu del corregidor14, i no seria fins l’any 1840, un cop
suprimides les jurisdiccions senyorials —i amb aquestes la meitat de la jurisdicció del
bisbe d’Urgell sobre la vila de Tremp— i superades les dificultats de la primera guerra
carlina, que Tremp veié reconegudes les seves capacitats socioeconòmiques i la seva
primacia demogràfica, a banda del fet que estava ben fortificada, i s’hi establí la seu
del partit judicial en substitució de Talarn15.
El comte de Foix i el pariatge d’Organyà
El pariatge d’Organyà, acordat l’any 1233 entre el comte Roger Bernat II de Foix
i Berenguer de Cellers, prior de la canònica de Santa Maria, és el segon més antic de
tota la sèrie i el primer en què intervingué un comte de Foix. El cas d’Organyà guarda
moltes similituds amb Tremp, per bé que coneixem una mica millor el context en què
s’establí el seu règim de pariatge.
L’any 1090, després d’una sèrie de vicissituds que culminaren amb un incendi
que consumí les escriptures i els ornaments, l’església de Santa Maria d’Organyà
fou restaurada pel senyor Guitard Isarn de Caboet i la seva esposa Gebelina, junt
amb el bisbe d’Urgell Bernat Guillem16. Així mateix, restauraren la canònica que,
segons sembla, ja s’havia establert en temps anteriors però sense que hi regís l’ordre
i la correcció necessaris, i sotmeteren els canonges a l’ordre de Sant Agustí. Els
artífexs d’aquesta restauració establiren que Santa Maria d’Organyà i la seva canònica
gaudirien de la totalitat dels béns cedits en la dotalia sense intromissions i sense cap
servei degut a ningú, a excepció de la seu urgellenca però, al mateix temps, situava
aquests béns sota la senyoria dels Caboet17. Malgrat que amb aquesta clàusula es
volia evitar qualsevol intromissió laica en la gestió de la col·legiata i dels seus béns,
segons uns plantejaments que començaven a ser habituals en aquells temps propers

13 F. Sabaté, El territori de la Catalunya medieval, Barcelona 1997, p. 188.
14 J. Burgueño, De la vegueria a la província. La formació de la divisió territorial contemporània als Països
Catalans (1790-1850), Barcelona 1995, p. 22-24.
15 Ibidem, p. 191.
16 A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica. Alt Urgell-Andorra, VI, Barcelona 1992, p. 270-271.
17 “Et cuncta hec prenominata habeat predicta Sancte Marie ecclesia eiusque cannonica omni tempore absque
districtu et vinculo ullius hominis aut femine et sine ullo servicio quod non faciat ulli inde, nisi ad sedem Sancte Marie
faciat duos sinodus in anno, sicut constituit ipse domnus Sanlanus episcopus, et habeat hoc sub senioraticu senioris
Caboecii”; J. M. Marquès, R. Ordeig, “Diplomatari de Santa Maria d’Organyà (914-1090)”, Urgellia, 18 (2011-2014),
doc. 167, p. 159.
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a la Reforma Gregoriana, la vinculació de l’església amb la senyoria dels Caboet
incorporava una noció dual en qüestions de la vinculació de l’Església que esdevindria
un precedent llunyà del pariatge.
El 26 de maig de 1233 el prior d’Organyà i el comte de Foix assolien un pacte
pel qual el primer, amb l’acord de tots els canonges, cedia al comte la meitat de totes
les rendes generades al voltant del mercat i la vila construïts de nova planta per la
canònica d’Organyà a instàncies del mateix Roger Bernat II, que incloïen els censos,
els rèdits, el dret de forn, els peatges, les lleudes i els judicis. Així mateix, tots dos
signataris acordaven el repartiment dels bans a parts iguals, el nomenament d’un
batlle de cada senyor i el compromís que els homes de cadascun d’ells assumirien
la defensa comuna de la vila i el seu terme, dels camins i de les vies pròximes a
Organyà. En canvi, quedaven exclosos del domini comú les dominicatures pròpies
de la canònica d’Organyà, les seves vinyes i altres possessions, els molins i l’aigua
de la font Bordonera, així com la part de la vila vella que ja era poblada, amb totes
les rendes que els seus veïns satisfeien a Santa Maria18. En resum, que en relació a
tot allò que respecta a aquesta vila nova construïda sota els auspicis de la col·legiata,
l’acord suposà, de fet, el repartiment de les rendes i la jurisdicció d’un sector de la
vila d’Organyà a parts iguals. Aquest tipus de repartició fa d’aquest acord un pariatge.
Des de la perspectiva del bisbe d’Urgell, el pariatge d’Organyà suposà una
usurpació orquestrada pel comte de Foix dels drets que tenia l’Església sobre la vila
d’Organyà. En el llarg repertori de greuges comesos pels comtes de Foix i els vescomtes
de Castellbò contra l’Església d’Urgell, redactat sota els auspicis del bisbe Ponç de
Vilamur entre 1239 i 124119 per trametre’l a l’arquebisbe de Tarragona, el prelat
urgellenc es referia als fets com una apropiació indeguda de l’Església d’Organyà amb
els seus termes, que reclamava com a pròpia, amb la construcció d’una fortalesa, la
imposició d’exaccions forçoses als seus habitants i l’erecció d’una vila —l’anomenada
vila nova— i un mercat en contra dels interessos de l’Església20. Els greuges contra
la vila i l’Església d’Organyà van continuar en els anys immediats21, fins al punt que
l’any 1238 el prior Pere de Sallent es posava, junt amb la resta de canonges d’Organyà,
sota la protecció del bisbe Ponç de Vilamur, davant les vexacions i greuges comesos
pel comte Roger Bernat II22. Tot plegat vincula el pariatge d’Organyà amb el conflicte

18 Vegeu apèndix, doc. 2.
19 Aquesta data va ser proposada en base als actors que figuraven en el document a C. Gascón, “El saqueig de la
catedral de la Seu d’Urgell a finals del segle xii, segons la versió d’Antoni Fiter i Rossell”, Quaderns d’estudis andorrans,
8 (2006-2008), p. 84.
20 “Item auferunt nobis ecclesiam et uallem de Organiano cum terminis suis, que est alodium nostrum, et faciunt
ibi munitionem in dampnum ecclesie nostre et faciunt questias et exactiones hominibus ecclesie de Organiano singulis
annis, que excedunt C aureos, et petimus totum Organianum, sicut nostrum, ubi contra uoluntatem nostram faciunt uillam
et forum, in quo dampnificati sumus nos et nostri homines in ualens ultra M aureos”; B. Marquès, “Els documents del
fons Caboet-Castellbò de l’Arxiu Capitular d’Urgell (1095-1251)”, Quaderns d’Estudis Andorrans, 8 (2006-2008), doc.
35, p. 50.
21 Segons el mateix memorial de danys, el comte de Foix en una ocasió va irrompre a la vila d’Organyà amb 130
cavallers i, més endavant, va saquejar l’Església d’Organyà, va endur-se’n el vi, va donar les claus al seu batlle, va robar
les seves rendes i va expulsar-ne el prior; ibidem, doc. 35, p. 52-53. Aquest segon episodi va ocórrer entre 1237 i 1241,
ja que va passar quan Pere d’Albalat ja era arquebisbe de Tarragona, a partir de 1237, segons recull el mateix document.
22 ACU, Pergamins A, carpeta 59 (1236-1239), pergamí original 196 x 129 mm.
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entre l’Església d’Urgell i els comtes de Foix, el qual ja venia de temps enrere, però
s’agreujà notablement amb l’accés del bisbe Ponç de Vilamur a la mitra urgellenca a
partir de 123023. Cal tenir en compte, d’altra banda, que aquests conflictes promoguts
pels comtes de Foix, com aquells que ho havien estat per part dels seus predecessors
els vescomtes de Castellbò, impulsaren una fortificació general del territori, tal com
es plasmà en els casos de la Seu d’Urgell arran del saqueig comès pel comte Ramon
Roger de Foix cap a 119624, de la vila de Bellver, fundada l’any 1225 pel comte Nunó
Sanç de Cerdanya per fer front a les agressions d’Arnau de Castellbò i de Roger
Bernat II de Foix al Baridà25 o, en un cas més proper a Organyà, del Pla de Sant Tirs,
amb el seu castell esmentat per primera vegada l’any 1239, precisament arran de la
seva destrucció per part de Roger Bernat II de Foix26.
Malgrat totes les queixes expressades pel prior d’Organyà i el bisbe d’Urgell sobre
la nova situació provocada amb el pariatge de 1233, el nou marc jurídic es mantingué
i superà àmpliament l’edat mitjana. L’any 1519 l’Spill manifest de totes les coses del
vescomdat de Castellbò recollia que la jurisdicció de la vila era compartida per indivís
entre els titulars del vescomtat, en aquell moment la reina Caterina de Navarra, i el prior
de la col·legiata de Santa Maria. Així mateix, i com estipulava el pariatge, l’església de
Santa Maria i els edificis annexos eren de jurisdicció exclusiva del capítol dels canonges27.
Vint anys després, el 1539, la col·legiata d’Organyà fou unida, arran d’una butlla del papa
Pau III, a la mensa capitular de la Seu d’Urgell28, i a partir d’aleshores la titularitat de la
cosenyoria eclesiàstica passaria a l’Església d’Urgell i, a partir de 1548, la vescomtal
seria assumida des de la governació general de l’antic vescomtat incorporat a la Corona29.
Com en el cas de Tremp, el règim dual establert pel pariatge de 1233 es mantindria fins a
la supressió de les jurisdiccions senyorials amb la Constitució de Cadis de 181130.

23 La militància del bisbe Ponç de Vilamur contra el comte Roger Bernat II ja és recollida des de pràcticament l’inici
del seu pontificat l’any 1230. En aquest sentit, vegeu P. Linehan, “La carrera del obispo Abril de Urgel: la Iglesia española
en el siglo xiii”, Anuario de Estudios Medievales, 8 (1972-1973), p. 164.
24 Vegeu C. Gascón, L. Obiols, “Enfortir la Sglésia d’Urgell per restaurar lo poble. La Seu d’Urgell, l’evolució
d’una ciutat pirinenca en època medieval i moderna”, V Congrés d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Actes.
Barcelona, 22-25 de maig de 2014, vol. I, Barcelona 2015, p. 361.
25 L’estudi més extens dels orígens de la vila de Bellver de Cerdanya el trobem a J. Blasi, El castell de Bellver
de Cerdanya. Una fortalesa entre França i Espanya, Sant Vicenç de Castellet 2002. Segons aquest autor, la fundació de
1225 —de fet la concessió de franqueses a la vila per part del comte Nunó Sanç— seria més aviat la refundació d’un indret
que ja comptava amb el precedent del castell de Talló. D’altra banda, vincula aquesta concessió de 1225 a l’amenaça de la
croada del rei de França sobre les fronteres del comtat de Cerdanya; vegeu J. Blasi, op. cit., p. 28-36. Nosaltres creiem que
hauria estat l’amenaça molt més pròxima i tangible de Ramon Roger de Foix i Arnau de Castellbò la que hauria impulsat
la concessió de la franquesa de Bellver.
26 B. Marquès, “Els documents del fons Caboet-Castellbò... op. cit., doc. 35, p. 52.
27 P. Tragó, Spill manifest de totes les coses del vescomdat de Castellbò (a cura de C. Baraut), la Seu d’Urgell
1982, p. 29.
28 BC, Arxiu, núm. 3.035, còpia de 1542.
29 Sobre la incorporació del vescomtat de Castellbò a la Corona d’Aragó, vegeu L. Obiols, “Castellbò 1528-1548.
El complex procés d’incorporació del vescomtat a la Corona Reial”, Interpontes, 3 (2014), p. 203-251.
30 El final de les jurisdiccions baronials a Espanya es produeix amb el Decret de 6 d’agost de 1811, promulgat per
les Corts reunides a Cadis, pel qual declaraven l’abolició dels antics senyorius jurisdiccionals i la seva incorporació a la
jurisdicció de la nació. Tot i la derogació de l’obra legislativa de les Corts de Cadis l’any 1814, a la pràctica, l’abolició
dels senyorius es va veure ratificada per una sèrie de disposicions legals emeses durant el sexenni absolutista, davant de la
incapacitat de fer marxa enrere en aquest sentit per part dels legisladors de Ferran VII; vegeu J. Burgueño, M. M. Gras,
Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860), Barcelona 2014, p. 121.
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El pariatge de la Vallferrera
El de la Vallferrera és, en cert sentit, un dels tractats de pariatge més singulars
que analitzem en el present article. En aquest sentit, és l’únic establert per dos poders
seculars, el comte Roger Bernat III de Foix i el senyor Bernat de Toralla. Així mateix,
implica un territori extens que va més enllà d’un únic nucli de població: en aquest cas,
el pariatge afecta a una àmplia vall d’alta muntanya situada al sector nord-occidental
del comtat de Pallars Sobirà, delimitada pel barranc de la Moixella, el pic de Salòria i
els ports de Boet i de Tudela31.
El pariatge de la Vallferrera fou acordat el 10 d’octubre de 1265 i, a través d’ell,
els dos signataris es repartien homes i dones, censos i usatges, boscos, aigües, roques,
regadius i secans, erms, condrets, forces, emprius i altres dominis, i tots els drets
pertanyents a la vall. Amb tot, el pariatge no fa cap referència als drets i les rendes
de la jurisdicció, que s’ho reservava el comte de Pallars Sobirà. Els drets que es
repartiren Roger Bernat II de Foix i Bernat de Toralla eren aquells que havia gaudit
en exclusiva aquest darrer fins aleshores. Bernat de Toralla era vassall del comte de
Pallars Sobirà. Fill d’una família vinculada amb el castell de Toralla, prop de Salàs
de Pallars, Bernat estava vinculat amb els vescomtes de Vilamur, a qui havia prestat
homenatge, junt amb el seu pare, l’any 124432. Ignorem la naturalesa exacta de la seva
posició a la Vallferrera, però tot sembla indicar que devia ser un feudatari del comte
de Pallars Sobirà, que gestionava en nom seu aquells territoris, tal com havien fet en el
passat els senyors de Galliner, que des de principis del segle xii havien estat feudataris
de les parts altes de la vall33. D’aquesta manera, serien aquests drets com a feudataris
dels comtes pallaresos l’objecte de la partició entre el senyor de Toralla i el comte de
Foix, els quals s’anomenen “pariarii” al document i es comprometen també a ajudarse mútuament contra qualsevol agressió.
El pariatge de 1265 va tenir molt poca vigència. L’any 1272 el comte Arnau
Roger I de Pallars cedia tota la vall a Roger Bernat III34. En aquells moments es
multiplicaven els problemes al comte de Foix, el qual fou combatut, vençut i
empresonat pel rei Felip III de França aquell mateix any35, i es percep una política
activa per garantir per als foixencs el domini dels principals passos de muntanya
entre els dominis del nord i del sud del Pirineu. En aquest sentit, l’adquisició de
la Vallfarrera seria un primer triomf, al qual seguiria ben aviat l’assoliment d’una
posició de privilegi a les valls d’Andorra, com explicarem a continuació. D’acord

31 “Que terra est et tenet de la Moissela usque ad portum de Boet et de Todela usque in Seloria”; vegeu apèndix,
doc. 3.
32 C. Espada, J. Oliver, Les bruixes al Pallars. Processos d’inquisició a la Varvassoria de Toralla (s. xvi), Tremp
1999, p. 16.
33 Vegeu J. C. Boix, “La Vallferrera de Pallars vers la feudalització”, Miscel·lània homenatge a Josep Lladonosa,
Lleida 1992, p. 110. La referència als Galliner figura en el mateix pariatge de 1265, en què Bernat de Toralla i Roger
Bernat III es repartien “omnes dominationes que pertinent vel pertinere debent dominationi de Galiners”; vegeu apèndix,
doc. 3.
34 C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au commencement du xiv
siècle, t. I, París 1896, p. 217.
35 Ibidem, p. 218-224.
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amb aquesta donació, la posició de Bernat de Toralla quedava supeditada al comte
foixenc però, en qualsevol cas, aquest darrer anulava la posició dominant dels Toralla
mitjançant la concessió de nous usos i llibertats als veïns de la vall, pels quals se’ls
autoritzava a elegir cònsols i procuradors amb poder de jutjar i sentenciar les causes
civils i criminals, i els eximia de pagar la lleuda, el passatge i la gabella en tots els seus
dominis de tots dos vessants del Pirineu36. Aquests privilegis seguien vigents l’any
1519, tal com recull l’Spill manifest de totes les coses del vescomdat de Castellbò37.
Andorra, un pariatge perdurable
El 8 de setembre de 1278 Roger Bernat III, comte de Foix, i Pere d’Urtx, bisbe
d’Urgell, establien un acord de pariatge pel qual es dividien la jurisdicció sobre les valls
d’Andorra. En aquell moment, aquest pariatge no tenia cap particularitat remarcable en
relació a altres pactes similars. Amb tot, li era reservat un protagonisme del tot destacat
en la història del Pirineu, arran de la seva vigència extrema que, amb totes les mutacions
i adaptacions possibles, va assolir el segle xx amb uns efectes polítics decisius en la
pervivència d’Andorra com a entitat política diferenciada i autònoma, uns efectes que
culminarien amb l’aprovació de la Constitució de 1993 i amb l’ingrés del Principat a
l’Organització de les Nacions Unides com a membre de ple dret aquell mateix any38.
En qualsevol cas, cal tenir ben present que el pariatge de 1278 no és altra cosa que
un primer pas en aquest desenvolupament polític singular, en cap cas definitiu, com
demostra el fet que cap dels altres tractats de pariatge estudiats en aquest article —ni de
fet, cap dels establerts a Occident— no ha tingut una evolució ni molt menys uns efectes
similars. En qualsevol cas, sí que cal reconèixer que el marc institucional que establí el
pariatge d’Andorra posà les bases perquè aquesta evolució fos possible.
Ja des de l’alta edat mitjana Andorra estava vinculada al comtat d’Urgell. Tal com
passava amb altres valls de l’àmbit pirinenc, alguns dels esments documentals que s’hi
referien desprenien un tractament singularitzat difícil de definir, que sol vincular-se amb
una notable cohesió interna relacionada amb la complementarietat econòmica dels fons
de les valls i les pastures d’alta muntanya, la qual es tradueix en la necessitat d’una
gestió comuna per part de les comunitats autòctones. Poc abans de l’any 1000, un fosc
episodi vinculat amb la destrucció del castell de Bragafols, que el comte Borrell II volia
construir a l’entrada de les valls com a mesura de control va reafirmar el pes dels caps de
casa en la gestió de la major part dels recursos d’Andorra i va deixar les valls fora dels
processos de senyorialització i castralització que proliferaven en el context de l’Europa
feudal. Cap a la fi del segle xi, els successius comtes d’Urgell confiaren als senyors de
Caboet el desplegament d’algunes funcions de caire senyorial sobre les valls d’Andorra,
com ara la impartició de justícia en nom del comte o la protecció armada, que haurien

36 P. Tragó, Spill manifest de totes les coses..., op. cit., apèndix II, doc. 7, p. 160-161.
37 “La jurisdicció [de la Vallfarrera] és de Sa Alteza [la reina Germana de Foix, vescomtessa de Castellbò], emperò
per special privilegi lo exercisi de la dita jurisdicció alta e baxa, civil e criminal pertany al balle e corts de dita vall [...]”;
ibidem, p. 50.
38 E. Belenguer (dir.), Història d’Andorra. De la prehistòria a l’edat contemporània, Barcelona 2005, p. 367-368.
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pogut evolucionar cap a unes formes més rígides de domini feudal de no haver estat per
la vitalitat i la força de les comunitats andorranes i pel contrapès exercit amb èxit per
l’autoritat comtal. Ja entrat el segle xii, el progressiu absentisme dels comtes d’Urgell
en els sectors pirinencs del comtat va motivar el progressiu abandó dels dominis a
mans dels principals agents locals, singularment els bisbes d’Urgell i els vescomtes
de Castellbò. D’aquesta manera, l’any 1133 el comte Ermengol VI venia al bisbe Pere
Berenguer tots els béns i els drets que tenia a les valls d’Andorra. Tot i conservar un
vague domini eminent, el comte posava a mans dels bisbes la senyoria superior de les
valls, malgrat que la força de les comunitats andorranes i la persistent presència dels
Caboet, supeditats teòricament als bisbes, limitaven aquest domini a efectes pràctics. La
unió de les cases de Caboet i Castellbò cap a 1185, i la de Castellbò i Foix cap a 1209,
va transmetre a la casa comtal de Foix els antics drets que gaudien els Caboet sobre les
valls. Cert que es tractava d’una posició teòricament subordinada als bisbes d’Urgell,
però en el context de parcel·lació i fragmentació de drets i rendes propi del sistema
feudal, aquesta situació solia derivar cap a una confusa segmentació dels dominis més
que a una clara supeditació, sobretot si el senyor, en aquest cas el bisbe, no tenia mitjans
per imposar la seva voluntat al vassall39.
L’establiment del pariatge d’Andorra fou precedit per uns anys de greus
complicacions per al comte de Foix, en què es feren ben paleses les dificultats de
trobar-se entre dues monarquies en procés d’expansió i consolidació en els seus
respectius àmbits d’acció. Si les contínues provocacions del comte de Foix van
comportar la reacció del rei Felip III de França i l’ocupació de la part baixa del
comtat l’any 1272, la persistència en la seva actitud va provocar la intervenció del rei
Jaume I, el setge francès del castell de Foix i l’empresonament de Roger Bernat a la
presó de Carcassona, des d’on ordenava als seus fidels l’entrega dels castells de la part
alta del comtat al rei de la Corona d’Aragó. Finalment, Jaume I acabaria renunciant als
seus drets hipotètics sobre aquell territori i acabaria restituint aquells castells al rei de
França. Roger Bernat III va ser alliberat l’any 1273 però no recuperà la part baixa del
comtat fins a l’any 1275 i els seus sectors pirinencs fins l’any 1277, i encara després
d’haver donat garanties i d’haver prestat homenatge a Felip III, era el primer comte de
Foix que prestava un homenatge similar a un rei francès per la totalitat del seu comtat40.
Cal valorar aquestes dificultats comtals a l’hora de plantejar-se el reforç de les fronteres
meridionals i dels dominis situats al vessant sud del Pirineu, dins de l’àmbit d’influència
més immediata de la Corona d’Aragó, entre ells la Vallferrera, que obtingué del comte
de Pallars Sobirà l’any 1272, segons hem exposat més amunt, i ben aviat les valls
d’Andorra. Tots dos territoris havien esdevingut crucials per garantir les comunicacions
entre les dues meitats dels seus dominis, el comtat de Foix al nord i el vescomtat de
Castellbò al sud.

39 En relació a l’evolució de les dominacions sobre Andorra entre els segles x i xiii, vegeu C. Baraut, “L’evolució
política de la senyoria d’Andorra des dels orígens fins als Pariatges (segles ix-xiii)”, Urgellia, 11 (1992-1993), p. 225-299,
i R. Viader, L’Andorre du ixe au xive siècle... op. cit., especialment les pàgines 71-166.
40 C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix... op. cit., I, p. 217-224; C. pailhès, Le comté de
Foix, un pays et des hommes. Regards sur un comté pyrénéen au Moyen Âge, Cahors 2006, p. 292-294.
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Paral·lelament, els esdeveniments del sud de la serralada també afavorien el
posicionament de Roger Bernat en relació a Andorra. L’any 1276 va morir el rei Jaume
I i el seu fill i successor es trobava a València en lluita contra els sarraïns. El comte
de Foix va aprofitar l’absència del rei per reprendre la seva antiga hostilitat contra
l’Església d’Urgell, amb l’ull posat a Andorra, d’on ja s’havia emparat de tots els drets
de la justícia, cedits pels mateixos andorrans l’any 1275, a canvi de l’exempció del mal
ús de la cugúcia41. Avisat el monarca dels moviments del comte de Foix, va mobilitzar
els seus fidels de l’àrea pirinenca amb la intenció d’aturar l’agressió de Roger Bernat
III42. El comte, però, va aprofitar el malestar de la noblesa del país, irritada perquè el
monarca encara no havia convocat les corts des de la seva coronació i, amb el seu suport,
va continuar amb els seus atacs contra els dominis de l’Església d’Urgell43. Malgrat la
intervenció del rei Pere, les violències continuaren i s’agreujaren amb l’aixecament dels
barons, liderats pel comte de Foix, contra el rei44.
Vençuts els revoltats i restablerta la pau, el rei Pere va aprofitar l’oportunitat per
posar fi als contenciosos que pertorbaven la pau en l’àmbit pirinenc i va convocar el
comte Roger Bernat III i el bisbe Pere d’Urtx a la seva presència, a la ciutat de Lleida.
Un cop allà, tots dos senyors foren induïts a signar un compromís, avalat pel propi
monarca, que arbitrava sobre diversos acords relatius als principals contenciosos
existents entre totes dues parts. Aquest compromís, establert el 8 de setembre de 1278,
recull dotze clàusules referides a les grans àrees del conflicte45, de les quals les quatre
primeres posen les bases d’un pariatge com a nou marc jurídic de les valls d’Andorra; la
resta de clàusules parla de diverses qüestions que, d’entrada, no tenen cap relació directa
amb les Valls46.
Les clàusules referides d’una forma específica al pariatge d’Andorra estableixen
el bisbe d’Urgell i el comte de Foix, i els seus respectius successors, com a titulars,
d’una forma compartida i indivisa, de la jurisdicció de les valls. Per una part, obliguen
els homes d’Andorra a entregar el producte de la quèstia anual al bisbe i al comte de
manera alterna, al primer fins a un topall de quatre mil sous melgoresos i al segon sense

41 C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix... op. cit., II, p. 152-154.
42 Ibidem, I, p. 227-228.
43 El mes d’abril de 1277 Roger Bernat III envaïa l’Urgellet al capdavant d’un poderós exèrcit, quantificat d’una
forma probablement exagerada amb mil cavallers i deu mil peons, que ocupà el castell del Pla de Sant Tirs i posà setge a la
Seu d’Urgell amb la intenció de fer claudicar el bisbe i els canonges i d’imposar noves condicions en l’equilibri de poders
a les terres altes del comtat d’Urgell. Només la intervenció del rei Pere va evitar que la Seu d’Urgell caigués a mans dels
atacants; C. Baraut, Cartulari de la vall d’Andorra. Segles ix-xiii, Andorra la Vella 1988, 126 i 127, p. 312-315.
44 C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix... op. cit., I, p. 232-233.
45 A banda del pariatge d’Andorra pròpiament dit, el document tracta sobre els compromisos assolits al voltant de
la qüestió del vassallatge degut pel comte de Foix al bisbe per les valls de Cabó i de Sant Joan, sobre la construcció d’un
castell a la roca d’Arfa, sobre la permuta dels llocs de Montferrer i Adrall pels de la Bastida d’Hortons i Adraén, sobre
la remissió de les acusacions contra el comte i el seu pare davant de la cúria romana, i de la renúncia als efectes de les
condemnes dels vescomtes Arnau i Ermessenda de Castellbò per part del bisbe d’Urgell, així com de les rancúnies del
comte de Foix contra l’Església d’Urgell, el retorn del castell d’Aiguatèbia a l’Església d’Urgell i el perdó mutu per les
destruccions de terres i castells i per les mortaldats provocades en les guerres. Tant el pariatge de 1278 com el conveni
de 1288 compten amb nombroses edicions. Per a la composició d’aquest article s’ha fet servir les versions que publicà
Cebrià Baraut al Cartulari d’Andorra; vegeu C. Baraut, Cartulari de la vall d’Andorra. Segles ix-xiii, Andorra la Vella
1988, doc. 129, p. 318-327.
46 Ibidem.

77

Els acords de pariatge al Bisbat d’Urgell, segles xii-xv

límits, segons la voluntat dels andorrans. D’altra banda, determinen que cada senyor
tindrà un batlle propi a les valls, i tots dos hauran d’exercir conjuntament el mer i el mixt
imperi, és a dir, la justícia civil i criminal, sense perjudici que en absència d’un d’ells
l’altre pugui impartir la justícia. Així mateix, s’estipula el repartiment del producte de
les causes judicials a una quarta part pel bisbe d’Urgell i una tercera per al comte de
Foix. En relació a la host i la cavalcada prestada pels homes d’Andorra, s’estipula que
cadascun dels dos senyors en tingui dret sense que cap d’ells no pugui fer-lo servir
contra l’altre. I finalment, el comte de Foix, que rep certs avantatges en relació al bisbe
en el repartiment de les quantitats a percebre, com hem pogut comprovar, haurà de
prestar homenatge al bisbe d’Urgell per les valls d’Andorra, de qui rebrà els seus drets
a títol de vassall47. A la pràctica, però, la prestació de l’homenatge per part dels foixencs
acabaria convertint-se en un ritual caduc i s’acabaria imposant el principi d’igualtat
entre els dos cosenyors48.
L’any 1315, el comte Gastó I de Foix, fill i hereu del primer cosenyor foixenc,
dividí la seva herència entre els seus dos fills i cedí al seu primogènit Gastó la part
principal situada al nord dels Pirineus, amb el comtat de Foix i el vescomtat de Béarn
com a dominis principals, mentre que Roger Bernat, el seu fill menor, heretà els
antics dominis catalans del llinatge, centrats bàsicament en el vescomtat de Castellbò.
El cosenyoriu sobre les valls d’Andorra fou cedit al fill gran, fet que indica que no
eren considerades com una part integrant del vescomtat de Castellbò. Segons Roland
Viader, aquest tractament diferenciat és un efecte del pariatge establert l’any 1278
i, alhora, serà tan decisiu en el destí de les Valls com el propi acord establert entre
Pere d’Urtx i Roger Bernat III49. Durant els segles xv i xvi, la consolidació de les
grans monarquies d’Espanya i França i la vinculació cada vegada més estreta dels
cosenyors d’Andorra a cadascuna d’elles va propiciar que l’equilibri cosenyorial
establert amb el pariatge tendís a ser avalat pels dos estats fronterers, amb l’objectiu
d’evitar que l’altre obtingués algun avantatge significatiu en un període en què la
serralada pirinenca es convertí en una frontera calenta entre dues grans potències i en
què els descendents dels comtes de Foix esdevingueren reis de França en la persona
d’Enric IV de Navarra, fet que convertí els monarques francesos en titulars de la
cosenyoria junt amb els bisbes d’Urgell50. Precisament, fou el mateix Enric IV qui,
a través de l’edicte de reunió a la Corona del patrimoni reial l’any 1607, declarava
que la totalitat de les senyories i baronies que havien pertangut al seu llinatge abans
d’esdevenir rei de França, passaven a la Corona francesa51. Entre aquestes senyories
s’incloïa el comtat de Foix i, amb ell, els antics drets dels seus titulars de la cosenyoria
d’Andorra. D’aquesta manera l’antiga cosenyoria foixenca d’Andorra es desvinculava
del llinatge titular del comtat de Foix per esdevenir intrínseca a la Corona francesa, amb

47 Ibidem.
48 R. Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle... op. cit., p. 99-101.
49 Ibidem, p. 132-133.
50 E. Belenguer (dir.), Història d’Andorra... op. cit., p. 217-230.
51 F.-A. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789,
XV, París 1829, p. 328-330.
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independència del llinatge del seu titular. Aquest edicte, per tant, lligava la cosenyoria
francesa a la figura del rei de França i, d’una forma intrínseca, al cap de l’estat francès,
amb independència del règim governant.
Els efectes de l’edicte de 1607 foren d’una gran transcendència a llarg termini per
les valls d’Andorra i per la pervivència de les bases jurídiques del pariatge de 1278, ja
que, d’una banda, implicava directament el titular de la monarquia francesa a l’hora de
defendre els drets cosenyorials davant de qualsevol pretensió arribada d’Espanya, fet que
a la pràctica assegurava l’equilibri entre els dos cosenyors i la pervivència del model, i
de l’altra obria les portes a la cosenyoria al cap d’estat francès, amb independència de la
seva naturalesa, bé fossin reis constitucionals, emperadors o presidents de la República.
Un segon pariatge a Andorra?
Encara no deu anys després de l’establiment del pariatge d’Andorra, el comte Roger
Bernat III i el bisbe Pere d’Urtx, els dos protagonistes de l’acord de 1278, tornaven
a tenir diferències en relació a les valls andorranes. L’any 1287 l’abat Berenguer del
monestir de Sant Serni de Tavèrnoles havia cedit al comte de Foix en feu el puig de
Sant Vicenç d’Enclar i els altres dominis de què disposava el monestir a Andorra i, tot
seguit, iniciava la construcció d’una fortalesa a Sant Vicenç, en oberta contradicció amb
els drets del cosenyor episcopal52. En aquestes circumstàncies, l’antic conflicte tornà a
activar-se i va caldre establir una nova sentència arbitral, en aquesta ocasió propiciada,
no ja pel rei de la Corona d’Aragó, sinó pels mateixos interessats, a instàncies de dos
àrbitres nomenats específicament per aquest afer, els nobles Ramon d’Urtx, per la part
episcopal, i Guillem Ramon de Josa per la comtal. Aquesta sentència ha passat a la
història amb el nom de segon pariatge d’Andorra, des que Charles Baudon de Mony
proposà per primera vegada aquesta denominació l’any 189153.
L’acord de 1288 fou establert el dia 6 de desembre d’aquell mateix any entre el
comte Roger Bernat III de Foix i el bisbe d’Urgell Pere d’Urtx, és a dir, els mateixos

52 C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix... op. cit., I, p. 284-285.
53 Tot i que Antoni Fiter i Rossell sempre parla de pariatges —en plural— en referència a l’acord de 1278, no apareix
en tota la seva obra cap referència explícita a un segon pariatge i, pràcticament, cap referència a l’acord de 1288; vegeu A.
Fiter i Rossell, Manual Digest de las valls neutras de Andorra, Andorra la Vella 2000, p. 223-224. Va ser Charles Baudon
de Mony en la seva obra de 1891 el primer historiador a qualificar la sentència arbitral de 1288 com a segon pariatge
d’Andorra, en el context del debat historiogràfic suscitat durant el segle xix per determinar els orígens d’Andorra i de
la seva sobirania compartida entre Espanya —o el bisbe d’Urgell— i França; C. Baudon de Mony, Relations politiques
des comtes de Foix... op. cit., I, p. 281. Joaquim Miret i Sans explicava l’any 1900, en la seva obra dedicada al vescomtat
de Castellbò, que fou, efectivament, Charles Baudon de Mony el primer en donar a conèixer aquest tractat de 1288; J.
Miret i Sans, Investigación histórica sobre el vizcondado de Castellbó, Barcelona 1900, p. 221. Per la seva part, JeanAuguste Brutails, en la seva obra sobre les costums d’Andorra de 1904 sempre parla del pariatge, en singular, i no dedica
cap atenció a l’acord de 1288, malgrat que tenia coneixement de l’obra de Baudon de Mony; J.-A. Brutails, La coutume
d’Andorre, París 1904, p. 25-27. En qualsevol cas, el concepte creat per Charles Baudon de Mony ha fet fortuna en el
panorama historiogràfic actual, com podem comprovar, per no allargar innecessàriament les citacions, en algunes de les
més recents síntesis històriques de les Valls; vegeu C. Baraut, “L’evolució política de la senyoria d’Andorra... op. cit.,
p. 283-286; R. Viader, L’Andorre du ixe au xive siècle... op. cit., p. 129-131, si bé en el cas de Viader, ell mateix reconeix
que el concepte de pariatge aplicat a l’acord de 1288 és, com a mínim, tan abusiu com en el cas de l’acord de 1278;
E. Belenguer (dir.), Història d’Andorra... op. cit., p. 116-119; J. Guillamet (coord.), Andorra. Nova aproximació a la
història d’Andorra, Sant Julià de Lòria/Barcelona 2009, p. 60-61.
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actors que acordaren el pariatge de 1278. Des del punt de vista formal, el document és una
sentència arbitral similar a la de 1278 si bé, tal com ja hem fet notar, no fou promoguda,
en aquest cas, pel rei de la Corona d’Aragó, sinó pels propis interessats a través dels seus
respectius representants. Aquesta nova sentència arbitral, de forma similar a la de 1278,
tractava sobre diversos punts de controvèrsia que, en aquell moment, afectaven a totes
dues parts i que tampoc no es limitaven als contenciosos al voltant les valls d’Andorra,
sinó que recollia també el problema de l’erecció d’una fortalesa a la roca d’Arfa per part
de l’Església d’Urgell, la regulació dels drets d’empriu per part dels veïns d’Arcavell,
de jurisdicció episcopal, al terme d’Estamariu, que era del vescomtat, la reclamació
al bisbe d’un suposat deute de 50.000 sous al comte de Foix arran de l’acumulació de
sentències no satisfetes a favor d’aquest darrer, i el conflicte suscitat per la captació de
l’aigua del rec que movia els molins de la Seu d’Urgell i que el comte situava dins del
seu terme54.
En relació a les qüestions específicament andorranes, l’acord recull tres processos
diferents. En primer lloc la controvèrsia suscitada al voltant de la fortalesa de Sant
Vicenç que havia començat a construir el comte de Foix, en perjudici i clara amenaça
dels drets episcopals. Sobre aquest punt, comte i bisbe acordaren l’enderroc de la part
construïda i la prohibició a cadascuna de les parts de construir cap nova fortalesa a les
valls d’Andorra sense el consentiment explícit de l’altra. Un segon contenciós havia
sorgit a l’entorn dels delmes d’Andorra, que segons recull el document, el comte de
Foix havia cedit a Pere de Soriguera, abat de l’Església d’Urgell. En el seu testament, el
clergue esmentat havia compromès els delmes andorrans com a garantia de determinats
llegats pietosos i totes dues parts acordaren que els col·lectors del delme d’Andorra no
podrien vendre ni alienar les rendes sense haver satisfet abans totes aquelles disposicions
testamentàries. Finalment, tots dos compromissaris acordaren posar una solució a
la qüestió del nomenament de notaris per Andorra, que generava dubtes i conflictes
entre tots dos cosenyors. A partir del compromís de 1288 serien tots dos senyors els
que nomenarien conjuntament els notaris a les Valls, els quals haurien de fer constar
explícitament en els documents el doble origen dels seus poders notarials. Així mateix,
el bisbe i el comte acordaren partir-se els ingressos generats en la venda dels càrrecs
notarials i altres relacionats amb el desenvolupament del seu ofici55.
Charles Baudon de Mony considerava que la sentència arbitral de 1288 va
arrodonir els acords assolits deu anys abans en relació a les valls d’Andorra, almenys
des de la perspectiva del comte de Foix, ja que, sempre segons l’historiador francès, va
consolidar l’autoritat comtal, que a partir d’aleshores exerciria a Andorra d’una forma
paral·lela a l’autoritat episcopal56. Probablement, per subratllar aquesta vinculació entre
les sentències arbitrals de 1278 i 1288 en relació amb l’increment del poder dels comtes
de Foix sobre les valls d’Andorra, Baudon de Mony va qualificar aquest darrer acord de
segon pariatge d’Andorra.

54 Vegeu C. Baraut, Cartulari de la vall d’Andorra. Segles ix-xiii, Andorra la Vella 1988, doc. 135, p. 335-346.
55 Ibidem.
56 C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix... op. cit., I, p. 286.
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No obstant, les mesures acordades en relació a les Valls dins de l’acord de 1288, tot
i tocar aspectes que no foren tractats d’una forma explícita en el pariatge de 1278, foren
establertes dins d’un marc jurídic que apel·lava a la igualtat en la capacitat de decisió
de tots dos senyors, segons “la composició acordada temps abans” (“compositione que
facta inter dictos dominos dudum est”), és a dir, l’acord o pariatge de 1278, el qual va
ser consultat per resoldre aquest nou contenciós, segons recull explícitament la quarta
clàusula de l’acord, referida al nomenament dels notaris de les Valls. En aquest sentit,
l’acord de 1288 es pren dins del marc jurídic establert per l’acord de pariatge de 1278
que es mantenia en tota la seva plenitud i vigència deu anys després. Ni tan sols no
havien canviat els seus signataris físics, que eren les mateixes persones que havien
establert l’acord de 1278 les quals, lluny d’haver d’acatar la voluntat reial, com havia
succeït en l’acord que havia portat al pariatge deu anys enrere, arribaren a un acord
per iniciativa pròpia i amb la voluntat de regular alguns aspectes que no havien quedat
definits en l’acord marc de 1278.
Per tot plegat, segons ja hem plantejat en un altre lloc, considerem que la
qualificació de pariatge a la part de l’acord establert l’any 1288 entre Roger
Bernat III de Foix i Pere d’Urtx en relació a Andorra, no s’ajusta als seus continguts
jurídics des d’un punt de vista estricte57 i que, tot i reconèixer el seu sòlid arrelament en
la historiografia andorrana, cal tenir en compte que la denominació de segon pariatge
comporta, d’una forma implícita, la projecció d’un protagonisme en l’evolució de
l’ordenament jurídic de les Valls que, com a mínim, caldria matisar58.
Santa Maria de Gerri: un pariatge i una venda
El monestir de Santa Maria de Gerri i els termes de la seva jurisdicció senyorial
foren l’objecte d’una sèrie d’acords i d’arbitratges establerts a la baixa edat mitjana per
posar remei, amb una efectivitat relativa, a una sèrie de conflictes que enfrontaren els
abats del monestir amb els comtes de Pallars Sobirà. Estudiats en el seu moment per
Ignasi Puig i Ferreté, l’historiador identificà dos documents, establerts els anys 1368 i
1425, respectivament, als quals atorgà la categoria de pariatges59.

57 Vegeu C. Gascón, La catedral saquejada. El comte de Foix i la invasió del bisbat d’Urgell a la fi del segle xii, la
Seu d’Urgell 2015, p. 134-135.
58 Malgrat aquesta afirmació, tenim present que l’any 1325 el bisbe d’Urgell Ramon Trebailla confirmava els acords
d’allò que vulgarment anomenaven pariatgum i que en llatí el document ho recull com a unio, entre el comte de Foix i
vescomte de Castellbò i els homes d’Urgell, per una part, i els prohoms de la Seu d’Urgell en nom propi i en nom dels
altres homes de l’Església d’Urgell, per l’altra part, establert trenta anys abans, segons recull el document de forma literal;
I. Baiges, M. Fages, Diplomatari de la vall d’Andorra segle xiv, Andorra 1993, doc. 10, p. 36. No es pot descartar que
l’acord, unió o pariatge a què fa referència el document del bisbe Trebailla faci referència a l’acord de 1288, malgrat que
si fem cas del contingut literal del mateix, caldria parlar de l’any 1295, i també malgrat que l’acord a què fa referència no
és establert entre el comte de Foix i el bisbe d’Urgell, com ho fou el de 1288, sinó entre el comte de Foix i els prohoms de
la Seu en nom dels homes de l’Església. Des d’aquest punt de vista el documente té interès pel fet d’esmentar la paraula
pariatge.
59 Vegeu I. Puig, “Pariatges entre els abats de Gerri i els comtes del Pallars Sobirà i de Foix, dels segles xiv i
xv”, Urgellia, 2 (1979), p. 347-377; vegeu també I. Puig, El monestir de Santa Maria de Gerri: segles xi-xv: Col·lecció
diplomàtica, vol. I, Barcelona 1991, p. 504-521.
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Com en altres casos observats en el present article, cal cercar l’origen d’aquests
acords en els conflictes nascuts al voltant de la jurisdicció del monestir amb els comtes
del Pallars Sobirà a partir de finals del segle xiii, per bé que, segons Ignasi Puig, els
conflictes més greus van començar a partir de 1338, ja sota la nova dinastia comtal de
Mataplana, que havia accedit al comtat arran del casament de la comtessa Sibil·la amb
el baró Hug de Mataplana l’any 129760. Les tensions entre totes dues parts, motivades
molt especialment per la jurisdicció criminal, varen ser sotmeses a diversos intents de
concòrdia que no van reeixir61. No va ser fins l’any 1368, arran de l’establiment d’un
acord de pariatge, que el conflicte va entrar en vies de solució.
L’acord fou establert el dia 6 de juliol de 1368 a la cúria papal d’Avinyó, on hi
acudiren a tal efecte l’abat Berenguer d’Erill de Santa Maria de Gerri i el cavaller
Roger de Besora en representació del comte Hug Roger II de Pallars Sobirà. L’acord,
articulat en vint-i-sis clàusules, establia per a la major part dels nuclis situats sota la
jurisdicció del monestir62 un nou règim de cosenyoria entre els abats de Gerri i els
comtes del Pallars Sobirà, de manera que, a partir d’aquell moment, la justícia hauria
de ser impartida per oficials comuns i les rendes que se’n derivaven repartides a parts
iguals entre tots dos senyors. L’acord, del qual en quedava exclosa la vila de Gerri
—on l’abat manà erigir de forma immediata unes forques noves de manera exclusiva
per remarcar el manteniment de la seva jurisdicció exclusiva— i l’indret de Bresca,
fou confirmat tot seguit pel rei de la Corona d’Aragó i per l’abat de Sant Víctor de
Marsella. A banda del repartiment dels drets jurisdiccionals, el pariatge de 1368 també
recollí altres aspectes vinculats al servei d’armes dels homes de la jurisdicció del
monestir, així com a la imposició de determinades taxes63.
El pariatge de Gerri de 1368, malgrat la seva extensió, fruit de la pretensió de
totes dues parts de preveure totes les eventualitats possibles que es desprenien de la
nova situació jurídica del monestir i els seus termes és, en essència, un acord similar
a tots aquells analitzats en apartats anteriors, amb una gran similitud amb el pariatge
d’Andorra de 1278, malgrat que, en aquest cas, cap dels dos senyors, ni que fos a
nivell teòric, no restava per sota de l’altre, al contrari d’allò que quedava consignat al
pariatge andorrà.
En canvi, l’any 1425 s’establí un nou acord en relació al monestir de Santa Maria
de Gerri que, malgrat el qualificatiu de segon pariatge, que li fou atribuït per Ignasi
Puig, és difícil d’integrar-lo dins d’aquesta categoria, tal com plantegem tot seguit. El
9 de setembre de 1425 Pasqual de Cuberes, aleshores abat de Santa Maria de Gerri
venia a Joan I, comte de Foix i de Bigorra i vescomte de Castellbò, una part dels
drets que pertocaven a l’abadia d’acord amb el pariatge de 1368. Les motivacions

60 Vegeu I. Puig, “La Casa comtal de Pallars, senyora de Berga, i la baronia de Mataplana als segles xiii-xiv”, Actes
de la XXIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, Berga 1982, p. 119-136.
61 I. Puig, “Pariatges entre els abats... op. cit., p. 350-352.
62 L’acord del pariatge de 1368 recull per primer cop una llista sistemàtica de les poblacions que configuraven
aquesta jurisdicció: Gerri, Bresca, Cuberes, Sarroca, Sant Sebastià, Baén, Useu, Enseu, masos de sobre de Gerri, Escart,
Ancs, Envall, Canals, Sant Martí de Canals, Alós, Borén i Isavarre; vegeu apèndix, doc. 4.
63 Vegeu apèndix, doc. 4.
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d’aquesta venda semblen respondre al fet que el pariatge de 1368 no havia acabat
amb les diferències que enfrontaven el monestir amb els comtes de Pallars Sobirà i,
possiblement, Pasqual de Cuberes vulgué interposar la figura d’un poderós magnat,
senyor d’una baronia veïna, el vescomtat de Castellbò, per garantir la integritat del
monestir, les seves rendes i la seva jurisdicció davant de qualsevol agressió per part
dels comtes de Pallars Sobirà64.
En absència del comte de Foix, que en aquells moments estava acompanyant el
rei de França en una expedició contra els anglesos65, la venda fou concertada per dos
oficials del vescomtat de Castellbò a canvi de la promesa, per part del comprador, de
pagar dos-cents florins d’or d’Aragó l’any, fins que obtingués del papa la unió d’un o
dos beneficis al monestir de Santa Maria de Gerri que li reportessin aquesta mateixa
suma. Des del punt de vista formal, l’instrument de venda de 1425 adoptava punt per
punt les clàusules del pariatge de 1368 i hi introduïa les modificacions generades a
favor del comte de Foix les quals, bàsicament, implicaven la cessió de tot el mer imperi
i la meitat del mixt imperi exercit per l’abadia en els llocs de Gerri i Bresca, així com
un quart del mer i mixt imperi de tots els altres termes de l’abadia, és a dir, d’aquells
que, d’acord amb el tractat de pariatge de 1368, restaven en benefici del monestir66.
D’aquesta manera, la venda de 1425 implicava la inclusió d’una tercera persona en
l’acord de pariatge de 1368, tot i que, en essència, es pot dir que no el modificava:
el comte de Pallars Sobirà seguia gaudint de la meitat de tots els drets repartits l’any
1368 sobre els termes del monestir de Gerri, mentre que era l’altra meitat l’objecte
del repartiment de 1425 entre l’abat Pasqual de Cuberes i el comte de Foix que, a la
pràctica, passaven a controlar la quarta part de la jurisdicció cadascun. Per aquest
motiu, és problemàtic identificar la venda de 1425 com un veritable pariatge, per bé
que implicava una modificació notable en les bases establertes en el pariatge de 1368
en introduir-hi un tercer agent en la figura del comte de Foix. Amb tot, des del punt
de vista estrictament jurídic, aquesta nova presència només afectava al repartiment
dels drets d’una de les dues parts en què s’havia dividit la jurisdicció dels termes
del monestir de Santa Maria l’any 1368, els quals seguien sotmesos a un règim de
pariatge en sentit estricte.
En qualsevol cas, la venda de 1425 no va agradar ni al comte de Pallars Sobirà, que
provà de revocar-la, ni al rei Alfons el Magnànim, que considerava que incrementava
en excès el poder del comte de Foix en terres pirinenques, i decretà l’embargament
dels llocs del monestir l’any 1426. L’abat Pasqual de Cuberes s’hi oposà de forma
enèrgica i comparegué en presència del rei per tal que l’anul·lés. Sense haver resolt
el procés davant de la cort reial, l’abat Pasqual, totalment afí al comte Joan I de Foix,
va fer efectiva l’execució de la venda mitjançant l’acord d’un nou preu per un total
de dos mil florins d’or en comptes dels dos-cents anuals que havien acordat l’any

64 Vegeu I. Puig, “Pariatges entre els abats... op. cit., p. 356; I. Puig, El monestir de Santa Maria de Gerri... op. cit.,
vol. I, p. 509.
65 J. Miret i Sans, Investigación histórica... op. cit., p. 307.
66 Vegeu apèndix, doc. 5.
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1425, més avantatjós per al comte de Foix, per compensar tots els problemes que
havien sorgit amb el comte pallarès i el rei i, davant de la persistència del conflicte,
acabà intervenint el papa Eugeni IV que, l’any 1432, demanava a l’abat Gabriel de
Sant Serni de Tavèrnoles que esbrinés si la venda al comte de Foix havia estat feta en
interès del monestir de Gerri. Davant l’informe positiu de l’abat de Sant Serni, el papa
autoritzà la venda i, en conseqüència, l’any 1435 el comte Arnau Roger IV de Pallars
Sobirà renuncià als drets que tenia sobre la jurisdicció criminal dels llocs de l’abadiat
a favor de Joan I de Foix, el qual signà aquell mateix any la venda definitiva amb
l’abat Pasqual de Cuberes que havien concertat deu anys enrere67.
Amb tot, els conflictes suscitats al voltant de les rendes i jurisdiccions del
monestir de Santa Maria de Gerri encara persistirien durant molt temps, amb tota la
confusió que arrossegaven. L’any 1519, segons consta al Spill manifest de totes les
coses del vescomdat de Castellbò, els comtes de Foix encara mantenien la meitat de la
jurisdicció dels termes del monestir, segons l’havia cedit el comte Arnau Roger IV de
Pallars l’any 1435, mentre que en algun moment posterior a aquesta darrera data, els
foixencs havien renunciat a unir aquesta jurisdicció i les seves rendes a la meitat de
l’abat68. D’aquesta manera, ja entrat el segle xvi, i malgrat tots els canvis de titularitat,
persistia encara la divisió pactada al pariatge de 1368 amb els comtes de Foix en lloc
dels comtes de Pallars Sobirà.
Per tot això que acabem d’exposar, considerem que el monestir de Santa Maria
de Gerri només va ser objecte d’un acord de pariatge que dividia en dues titularitats
comunes i indivisibles les jurisdiccions dels termes de l’abadia l’any 1368 entre l’abat
i el comte de Pallars Sobirà. A partir d’aquest moment, i degut als conflictes confusos
i sovintejats, en què a banda dels signataris de l’acord s’hi barrejaren els successius
reis de la Corona d’Aragó -titulars de l’antic comtat del Pallars Jussà- i els comtes de
Foix, veïns del monestir com a senyors del vescomtat de Castellbò, cadascuna de les
dues parts en què s’havien dividit les rendes jurisdiccionals de la baronia monàstica
arran del pariatge de 1368, foren objecte de subdivisions i transaccions, com la de
1425, però en essència, allò que perdurà fou l’esperit del pariatge de 1368 en tota la
seva integritat, malgrat la substitució de la cosenyoria dels comtes de Pallars Sobirà
per la dels comtes de Foix a partir de 1435.

67 I. Puig, “Pariatges entre els abats... op. cit., p. 356; I. Puig, El monestir de Santa Maria de Gerri... op. cit., vol.
I, p. 509-524.
68 P. Tragó, Spill manifest de totes les coses..., op. cit., p. 101-102.
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Conclusions
Els acords de pariatge constitueixen una categoria documental establerta per la
historiografia, que defineixen un pacte pel qual dos actors es reparteixen a parts iguals i de
forma indivisible el domini sobre un conjunt de drets i rendes que afecten els habitants d’un
espai determinat. Al Pirineu català, concretament dins de la diòcesi d’Urgell, es coneix
l’establiment d’una sèrie d’acords d’aquesta naturalesa que afecten cinc entitats territorials
de diferent entitat: les viles de Tremp i d’Organyà, la Vallfarrera, les valls d’Andorra i la
senyoria del monestir de Santa Maria de Gerri. Tots ells foren establerts durant els darrers
segles de l’edat mitjana, dins d’un context de plenitud feudal. Tot i que en relació a allò que
passa més enllà dels Pirineus aquest nombre no presenta cap excepcionalitat, sí que és cert
que en relació a la resta de Catalunya la seva incidència és notable, especialment si tenim
en compte el seu protagonisme en el desenvolupament de certes complexitats jurídiques
que, en el cas de les valls d’Andorra donarien pas a la formació d’una entitat territorial amb
personalitat jurídica pròpia.
Per a l’estudi d’aquesta tipologia d’acords s’han analitzat set documents, sis dels
quals ja havien estat categoritzats com a pariatges per tradició historiogràfica. Un darrer
document, el pariatge de la vila de Tremp, s’ha inclòs en aquest recull un cop analitzat
el seu contingut, arran de l’edició que en féu Cebrià Baraut en el seu moment, tot i que
normalment no rep la categoria de pariatge en el discurs històric. Val a dir que cap dels set
documents no inclou el terme pariatge de forma explícita, sinó una terminologia variable
que ens parla de donació o concessió efectuada per l’antic titular dels drets que són objecte
del repartiment, al nou cosenyor, tal com trobem en els casos de Tremp i d’Organyà, de
concòrdia en el cas de la Vallfarrera —únic document en què, malgrat això, trobem consignat
el mot “parierii” referit als signataris de l’acord—, de composició en el cas d’Andorra i de
convinença o composició amical en el cas de Gerri. Aquesta realitat ha dificultat, al nostre
entedre, la correcta categorització de determinats acords, que han estat considerats com a
pariatges malgrat que no impliquen la partició de la meitat de drets i rendes entre tots dos
senyors, amb totes les conseqüències jurídiques que això implica. Tal com hem explicat
més amunt, això ha passat amb els anomenats segons pariatges, tant el d’Andorra com
el de Gerri. En el cas d’Andorra, tal com recull el mateix document, l’única clàusula que
podria ser considerada com un repartiment de drets i rendes, que és el nomenament conjunt
dels notaris de les valls, té com a fonament de dret, precisament, l’acord de 1278, que és
el que establia l’existència dels dos cosenyors, de manera que l’anomenat segon pariatge
d’Andorra només incorpora una clàusula que regula un aspecte concret d’una situació de
dret establerta deu anys enrere. En el cas de l’anomenat segon pariatge de Gerri, l’acord
de 1425 implicava només el repartiment d’una meitat del conjunt de drets i rendes que
havia estat dividit amb l’acord de pariatge de 1368 o, dit en unes altres paraules, que dues
persones físiques, en nom propi i del llinatge o de la institució corresponents, es repartien
els drets i les rendes vinculades exclusivament a una de les cosenyories que havia resultat
del pacte de 1368 però, en essència, l’ànima d’aquell acord restava intacte, com quedaria
demostrat amb la renúncia del comte de Foix a la part de la cosenyoria rebuda l’any 1425
en esdevenir el titular de l’altra cosenyoria d’una manera íntegra.
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Com ja hem explicat més amunt, els acords de pariatge són una conseqüència lògica
de la parcel·lació i la fragmentació de rendes pròpies del sistema feudal. En aquest sentit,
tot i que el protagonisme dels comtes de Foix en la major part dels pariatges analitzats
puguin fer pensar en la incidència d’aquests nobles occitans, ja familiaritzats amb aquest
tipus de pacte, en la seva aplicació al vessant sud dels Pirineus, la realitat del pariatge de
la vila de Tremp, establert l’any 1175 d’una manera aparentment aliena a la influència dels
Foix, ens fa pensar més aviat en un desenvolupament autòcton que, a partir d’un moment
determinat, podria haver estat potenciat pels comtes foixencs. Possiblement tingui més pes
en la caracterització tipològica d’aquest tipus de tractats el fet que, a excepció de l’efímer
pariatge de la Vallfarrera, tots foren establerts amb una entitat eclesiàstica que, en tots els
casos, es veu obligada a renunciar a una part dels drets que havia gaudit tradicionalment a
favor d’un noble concurrent. Aquesta característica podria explicar, ni que sigui parcialment,
la relativa incidència d’aquest tipus d’acords en el quadrant nord-occidental de Catalunya,
configurada per una sèrie de comtats aliens o poc permeables a la jurisdicció reial fins ben
avançada l’edat mitjana -concretament els dos comtats pallaresos i el d’Urgell- en què
l’Església experimenta greus dificultats per mantenir les seves jurisdiccions en un context
de grans pressions nobiliàries, mai prou contrapesades amb una acció efectiva per part de
la monarquia, com sí que ens trobarem en altres indrets de Catalunya.
Carles Gascón
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APÈNDIX DOCUMENTAL1
1

24 març 1175

El bisbe d’Urgell Arnau de Preixens, amb l’acord dels canonges de Santa Maria
de Tremp, concedeix al comte Ramon V de Pallars Jussà la meitat dels judicis de la
vila de Tremp, el seguiment dels seus habitants dins del comtat de Pallars Jussà fins
als límits de les serres i la participació als beneficis del forn si calgués construir-ne un
altre de nou. El comte, per la seva part, promet defendre la població i fer-se enterrar
a l’església de Santa Maria de Tremp, a la qual fa donació de la vila d’Ort.
ACU, còpia del segle xiii, LDEU, I, f. 274v-275r, doc. 959.
C. Baraut, “Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”,
Urgellia, 10 (1990-1991), nº 1.693, p. 217-218.

Sub sacro Trinitatis nomine. Cunctorum presencium hac futurorum cognicioni
pateat qualiter et quomodo Raimundus, Paliarensium comes, venerabilem Arnallum,
Dei gratia Urgellensem Sedis episcopum, supplex ac rogando multociens admonuit
quatenus in villa Trempi illum colligeret quod ex iuris ratione eam defendere posset.
Predictus vero episcopus nec renuit nec his penitus adquiescere voluit. Sed cum
consilio sui conventus fratrum se responsurum dixit certumque ad hoc diem cum
predicto comite instituit, quo iam predictus venerabilis episcopus habito suorum
fratrum consilio et cognita Trempensis hominum voluntate dedit ac laudavit Raimundo,
Paliarensium comiti, medietatem omnium placitorum tocius ville Trempi exceptis
clericis et illorum hominibus et exceptis spiritualibus placitis que ad ius ecclesiasticum
penitus spectant. Iterum dedit Raimundo comiti iam dictis episcopus in hominibus de
Tremp seguimentum infra terminus serrarum, si necese fuerit ei infra Paliarensium
patriam. Si vero longius eos comes deducere vellet, sequantur eum homines a flumine
Sicoris usque ad castrum et castro usque ad flumen Sicoris cum trium dierum cibo.
Si forsitam comes eos amplius retinere voluerit, eis cibum et quod fuerit necessarium
sufficienter donet. Furnum vero, quem Raimundus de Gurb ex proprio munere noviter
hedificavit, absque ullius rei imperacione habeat ecclesia Sancte Marie de Tremp. Sed
si villa fortassis in tantum aucta fuerit quod iam dictus furnus ad coquendum sufficere
non posset, alium comes edificari faciat et adquisicionem et laboris penam ecclesia

1 En aquest Apèndix documental no incloem l’edició del Pariatge d’Andorra en la seva estipulació dels anys 1278 i
1288, perquè són de tots ben coneguts i perquè es poden trobar en l’obra C. Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra, segles
ix-xiii, I, Andorra, 1988, 2ª edició 2005, núm. 129, ps. 318-327, i núm. 135, ps. 335-346. Per contra, editem aquí els restants
Pariatges tractats en aquest estudi, perquè són poc coneguts i perquè són d’una més difícil localització.
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et comes habeant per medium. Baiulum siquidem ac vicarium ecclesia et canonici
qui fidancias ac firmamenta et tocius ville i[n]de r[e]cipiat et placita discuceat, mitant
et expellant et ad libitum comite inconsulto instituant. Qui medietatem omnium
placitorum Raimundo comiti reddat et medietatem ecclesie fideliter persolvat et
utri[u]sque suam portionem fideliter inpartiri non desinat. Raimundus vero comes, qui
ab ecclesia et a predicto episcopo ceterisque ecclesie fratribus tale donum tantamque
caritatem recepit, aliquam remuneracionem facere voluit. Sepulturam sui corporis in
ecclesia Sancte Marie de Tremp elegit seque alme Dei genitricis Marie ecclesie de
Tremp dedit et quod nullum alium locum sibi eligere possit. Villam preterea de Orte
integre pro anima sua libere ecclesie dedit. Insuper iam dictus comes concessit et
firmavit quod dominum et omnes clericos et omnes homines et feminas de Tremp, qui
ab presens sunt vel in antea Deo auxiliante erunt, cum omnibus suis rebus manuteneant
ac pro posse suo contra cunctos homines et feminas virili manu deffendit. Hec omnia
prescripta Raimundus comes concedit, laudat et propria manu iureiurando in manu
Arnalli, reverentissimi Urgellensis episcopi confirmat ac suo proprio signo corroborat.
Quicumque vero ex prole Raimundi comitis, qui locum illius tenuerint deinceps,
hoc habere voluerint, prescriptam accionem in pace sequantur et hoc ecclesie dono
in pace fruantur. Convenit etiam Raimundus quod prescriptum donum quod iam
dicta ecclesia et episcopus ei dederunt, nemini nec dare nec vendere nec alienare
nec inpignorare nec transferre in aliam partem possit, nisi predicte ecclesie et eius
canonicis, sed semper ad fidelitatem predicti episcopi et successorum eius et ecclesie
de Tremp habeat hoc et possideat et successores eius, qui hoc tenuerint villam de Ort,
quam superius comes ecclesie dando scripsit cum omnibus suis alodiis et pertinenciis
et cum omnibus hominibus ibi habitantibus vel in antea habitaverint et cum omne ius
quod ad eum pertinet vel qualicumque modo pertinere videtur, ecclesie Sancte Marie
de Tremp eiusque canonicis dedit eam comes et eius coniuge, comitissa Anglesa, ac
in donacione et potestate ecclesie tradidit et ad proprium alodium deliberavit. Iuro ego
Raimundus, Paliarensium comes, quod sicut superius scriptum est, teneam et atendam
bona fide sine malo ingenio tibi Arnallo, Urgellensi episcopo, ac successoribus tuis
et ecclesie de Tremp eiusque canonicis per Deum et hec sacrosancta .iiii. evangelia.
Preterea ego Raimundus comes instituo quod quicumque prescriptam donacionem
habere voluerit, Urgellensi episcopo ac successoribus eius et ecclesie de Tremp et
eius clericis idem iusiurandum ac donum corporis sui necnon et fidelitatem faciat ac
propria manu iureiurando corroboret.
Acta donacionis scriptura .viiii. kalendas aprilis anno dominice incarnacionis
.c.lxx.iii. post mº.
Sig+num Arnalli, Urgellensis episcopi, qui hoc donum fecit. Sig+num Raimundi,
Paliarensium comitis, qui hoc donum recepit et proprio signo hanc scripturam firmavit.
Sig+num Anglese, comitisse Paliarensis, coniugis eius. Sig+num Rollandi de Espilgs.
Sig+num Bernardi de Mur. Sig+num Bernardi de Espigs. Sig+num Petri de Alentorn.
Sig+num Bernardi de Liminiana, hii testes sunt. Sig+num Raimundi de Burg,
archidiaconi Trempensis ecclesie. Sig+num A., capellani de Galiner. Sig+num Petri

88

Carles Gascón

de Fontibus. Sig+num Bernardi scriba. Sig+num Petri Arnalli. Sig+num Raimundi de
Sanauga.
Amatus scriba Trempensis sub rogacione Arnalli, Urgellensi episcopi, et Raimundi,
Paliariensium comitem, ac testium scripsit hanc cartam et fecit istud signum (s. man.)
die et anno quo supra.
2

26 maig 1233

Berenguer de Cellers, prior de la col·legiata de Santa Maria d’Organyà, d’acord
amb els canonges de la canònica, cedeix al comte Roger Bernat II de Foix i als seus
successors la meitat del mercat i de la vila nova d’Organyà, construïda pel consell i
amb l’ajuda de l’esmentat comte, així com la meitat de les seves rendes, i autoritza
l’establiment de dos batlles, un per cada senyor.
ANF, pergamí original, J-879, núm. 50.
C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au
commencement du xive siècle, t. II, París 1896, doc. 38, p. 71-74.

Notum sit cunctis quod nos Berengarius, prior de Orginiano, et universi canonici
eiusdem videntes et considerantes utilitatem, comodum et melioramentum ecclesie
nostre, de comuni sociorum nostrorum consilio, voluntate et assensu, ad honorem Dei
fidelitatem nostram, per nos et per omnes successores nostros, damus et concedimus
atque corporaliter tradimus vobis domino R. Bernardi, Dei gratia comiti Foxensi et
vicecomiti Castriboni, et filio vestro R. de Fox et vestris, in perpetuum, medietatem fori
et ville quam nos de novo, consilio vestro et adiutorio, construimus et hedificamus in
locum nostrum de Organiano et omnium hominum, feminarum habitancium in eadem
villa et foro et omnium censuum, redditum, furni, pedatici, leude et aliorum exituum
sive proventuum qui ad usus hominum atque servitium spectant vel spectare debent,
ut melius et utilius potest dici et excogitari, tam in mensuris bladi, vini, olei et salis, et
omnium placitorum, de quibus vel in quibus pecunia vel aliquid aliud potest peti vel
exquiri; de quibus vos et vestri habeatis medietatem supradictorum omnium, liberam
et immunem, et nos et nostri successores, eodem modo, aliam habeamus medietatem,
tali modo et pacto ut vos et vestri defendatis, teneatis securos et quietos homines et
feminas ad eundem forum in villa venientes, comorantes et ad sua remanentes, cum
omnibus rebus suis secum deferentes atque portantes. Item, eodem modo superius
comprehenso, damus quod homines nostri et vestri defendant terram comuniter,
caminos et stratas sicut alii homines.
Tamen retinemus nobis et successoribus nostris et, in perpetuum, reservamus in
franchum alodium, sine omni vinculo vestro vestrorumque, omnes dominicaturas
nostras, cultas et incultas, vinearum, possessionum, sicut modo tenemus et laboramus
et habere debemus et omnia molendina que sunt vel, in posterum, erunt in aque que
dicitur Fons Bordonera, cum capudaquis, pratis, lignis, glebariis, comutacionibus et
discursionibus suis, longe et prope. Item retinemus, eodem modo, villam, cum omnibus

89

Els acords de pariatge al Bisbat d’Urgell, segles xii-xv

hominibus et feminabus in eadem habitantibus sive habitaturis, que iam est populata,
cum censibus omnibus, usaticis et serviciis que nobis et ecclesie nostre debent facere
et semper fecerunt, et omnes decimas, primicias, oblaciones et defuncciones et omnia
alia iura ecclesiastica et tabellionatum parrochie et domum hospitalis cum omnibus
iuribus et possessionibus illius, et bannum unius mensis quem nos et vos melius in
anno voluerimus habere, qui bannus inter nos et vos dividatur per medium. Item,
eodem modo, retinemus quod si qui hominum de villa vel extra villam fecerint,
delinquerint, comiserint vel intulerint alicui aliquam iniuriam, dampnum, delictum
aut crimen infra cimiteria ecclesiarum Beate Marie et Sancti Iohannis, in ecclesiis vel
extra ecclesias, in claustro, domibus omnibus canonice, libere et potenter, per nos aut
baiulum nostrum, puniamus crimina, iniurias, delicta ut iuris racio postulaverit, et in
huiusmodi causis nullam partem vos vel vestri recipiatis, demandatis aut exquiratis,
hoc excepto quod vos tantummodo iudicium sanginis exerceatis et de iusticiis
eiusdem medietatem nos habeamus. Item retinemus quod, si aliquis, in eadem villa
stans que de novo construitur vel edificatur, tempore mortis vel aliquo modo, mobilia
sua, ob remedium anime sue, Deo et nobis successoribusque nostris dare aut dimitere
voluerint, sine impedimento vestro vestrorumque, libere possit facere et in eisdem
aliquam partem non recipiatis. Item volumus perpetuo, instituimus quod vos et vestri
non possitis dare, vendere, dimitere alicui domui religiose de supradictis rebus, nisi
ecclesie Sancte Marie de Organiano. Item de comuni consilio nostro, instruimus quod
in eadem villa et foro duo instituantur baiuli, unus noster et alter vester, qui hec omnia
que superius comprehenduntur colligant et faciant et unicuique nostrum medietatem
suam fideliter tribuant; et nullus istorum sine altero posit aliquem placitare, firmancias
accipere vel in aliquo cogere aut instituere aliquid vel destituere sive innovare. Item,
de consilio comuni, constituimus quod, si aliqua melioramenta fecerimus, preter ea
que superius resonant vel exprimuntur, tam in molendinis in flumine Sicoris quam in
aliis omnibus, habeamus illa insimul et recipiamus et simul expensas faciamus.
Nos itaque Berengarius, prior Organiano, et ceteri eiusdem canonici et dominus
R. Bernardus, comes Foxensis, et R. de Fox, filius noster, pari consensu et voluntate,
nobis successoribus nostris talem imponimus penam quod, si aliquis nostrum contra
hec venerit vel atemptaverit sive fregerit alteri parti, nolenti sequi hec supradicta
.CCos. aureos, sine aliquo iuris obstaculo, pro pena solvat et instrumentum istud, cum
omnibus supradictis, nichilominus in suo robore perpetuo permaneant.
Actum est hoc .viiº. kalendas iunii, anno Domini millesimo .ccº .xxxº. tercio.
Sig+num Berengarii de Callers, prioris de Organiano. Ego Petrus, presbiter de
Salent et Organianensis sacrista. Ego Petrus, presbiter de Gavarra et custos ospitalis
subscribo. Sig+num Ramon, presbiter de Rivi Albi. Sig+num Bernardi de Folgera.
Sig+num Berengarii de Calders.
Sig+num domini comitis Fuxensis, R. B.
Sig+num Rogerii, filii domini comitis Foxensis. Testes huius rei sunt. Sig+num
Gaucerandi de Castro Arnaldi. Sig+num Gillelmi Bernardi de Luenag. Sig+num petri
de Ronfla. Sig+num Bernardi de Montela. Sig+num Bernardi de Modonges.
Ego Arnaldus, monachus Sancti Saturnini, de licentia abbatis mei et precepto
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prioris de Organiano, et dominorum R. Ber., comitis Foxensis, et filii sui Rogerii, hoc
instrumentum scripsi et signum meum (s. man.) feci, die et anno quo supra.
3

10 octubre 1265

Roger Bernat III, comte de Foix i vescomte de Castellbò, i el senyor Bernat de
Toralla acorden compartir tot allò que pertany al domini de Galliners dins de la
Vallfarrera, de tal manera que si un dels dos obtingués algun bé, renda o dret dins de
la mateixa vall, la partís amb l’altre senyor en condició d’igualtat.
ANF, pergamí original partit per alfabet, J-879, núm. 71.
H.-F. Delaborde, Layettes du Trésor des chartes, t. V, París 1909, doc. 787, p. 268.
F. Valls i Taberner, Privilegis i ordinacions de les valls pirenenques, t. II, Barcelona 1917, p.
279-281.

In Christe nomine. Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quod nos,
Rogerius Bernardi, Dei gracia comes Fuxi et vicecomes Castriboni, et Bernardus
de Toralha, non coacti vel decepti ab aliquo, sed gratis et spontanea voluntate ad
hoc ducti, per nos et per omnes nostros presentes et futuros, nos ambo in unum
concordantes venimus ad finem et concordacionem et firmum pausamentum de terra
de Valleferraria et eius terminis et pertinenciis. Que terra est et tenet de la Moissela
usque ad portum de Boet et de Todela usque in Seloria. Quam terram predictam sicut
a predictis affrontacionibus includitur teneamus et possideamus nos ambo insimiliter
per medium, scilicet homines, feminas, census, usaticos, silvas, aquas, rocas, viridum
et siccum, heremum et condirectum, forcias, ademprivia, et omnes dominationes que
pertinent vel pertinere debene dominationi de Galiners, et omnia iura hic expressa
et non expressa ad predictam vallem seu terram pertinencia vel pertinere debencia
aliqua racione, tali pacto quod simus amici amicicie et simus boni parierii et legales et
boni valitores alter alteri contra cunctos homines. De predicat Valleferraria volumus et
convenimus quod, si aliquis nostrum de predicta valle aliquid habuerit vel perceperit,
totum inter nos per medium dividatur. Ita tamen concedimus et firmamus et super
sancta Dei .IIIIor. Evangelia sponte iuramus quod predicta omnia tenebimus et
servabimus secundum posse nostrum et, si alter nostrum alteri contra predicta venerit
et hoc non tenuerit, sit probatus per falsum et [...] contra alium sine dubitacione
quacunque.
Actum est hoc .viº. idus octobris, regnante Ludovico, rege Francie, anno incarnati
Christi .mº .ccº .lxº .vº. Rei huius testes sunt: Bernardi de Luzenaco, Bernardus de
Monteacuto, [...] de la [...], Bernardus de Castel Arnaldi, Bernardus de Agremont, [...]
de Rupeforti [...], publicus Fuxi notarius, hanc cartam scripsit.
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4

6 juliol 1368

Berenguer d’Erill, abat del monestir de Santa Maria de Gerri, i el cavaller Roger
de Besora, en nom d’Hug Roger II de Pallars Sobirà, acorden compartir el mer i
mixt imperi dels pobles i els termes de Cuberes, Sarroca, Sant Sebastià, Baén, Useu,
Enseu, les cases de sobre Gerri, Escart, Ancs, Envall, Canals en Corts i Sant Martí de
Canals, de manera comuna i indivisible, de manera que la justícia serà impartida per
oficials comuns i les rendes repartides a parts iguals.
Original perdut.
Còpia del segle xvii, BNF, Fonds Doat, t. 215, f. 198r-216v i 223v-225r.
	I. M. Puig i Ferreté, “Pariatges entre els abats de Gerri i els comtes del Pallars Sobirà i de Foix,
dels segles xiv i xv”, Urgellia, 2 (1979), ap. doc. 1, p. 362-370.
I. M. Puig i Ferreté, El monestir de Santa Maria de Gerri Segles xi-xv, vol. II, Barcelona 1991,
doc. 401, p. 276-284.

In nomine Domini, amen. Noverint presentes et fiat posteris manifestum quod
orta dudum et ab antiquo usque ad haec tempora materia questionis discordae ac
guerrae inter venerabilem pater in Christo et dominum dominum Berengarium
Dei gratia abbatem monasterii Sanctae Mariae Gerrensis, ordinis Sancti Benedicti,
Urgellensis diocesis, et predecessores suos parte ex una, ac nobilem et magnifficum
virum dominum Hugonem comitem Pallariensem et predecessores suos parte ex
altera super quibusdam possessionibus, iurisdictionibus ac meris et mixtis imperiis
quorundam castrorum, villarum et aliorum locorum infrascriptorum quae ad se idem
abbas et predecessores sui pertinere et expectare dicebant et super nonullis debatis,
quaestionibus, controversiis et litigiis ac iniuriis ex eisdem emergentibus diutius in
diversis curiis ventilatis, nobilis vir dominus Rogerius de Besora miles, procurator et
nomine procuratorio dicti domini Hugonis comitis habens ad infrascripta peragenda
plenam potestatem prout de eius mandato constat publico instrumento manu magistri
Bernardi de Berros dicti domini cominis Pallariensis ut in eo legebatur notarii publici
scripto et signato, cuius tenor de verbo ad verbum inferius est insertus, ac venerabilis
in Christo pater et dominus dominus Berengarius abbas perdictus, praesente et
consentiente expresse venerabili in Christo patre et domino domino Arnaldo eadem
gratia abbate monasterii Sancti Aniani ordinis praedicti, Sancti Pontii Thomerensis
diocesis, immediati predecessoris ipsius domini Berengarii, tractantibus venerabili in
Christo patre et domino domino Berengario Dei gratia abbate monasterii Lesatensis
ordinis Cluniacensis, Rivensis diocesis, ac venerabili viro domino Bernardo de
Brugarolis archidiacono de Silva, in ecclesia Gerundensi, amicis communibus
ipsarum partium, finem litibus imponi ac litigium ac discordiarum dubia exhaminare
cupientibus, ne partes ulterius gravarentur sumptibus et expensis in presentia mei
notarii publici et testium subscriptorum ad haec vocatorum et rogatorum pacisserunt
et amicabiliter convenerunt seu compositionem amicabilem et pactum fecerunt inter
se invicem et vicissim in modum qui sequitur infrascriptum:
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I. Prima siquidem fuit in pactum expressum inter reverendum patrem et dominum
Berengarium Dei gratia abbatem monasterii Sanctae Mariae Gerrensis nomine suo
et dicti sui monasterii ex parte una, et venerabilem dominum Rogerium de Besora
militem, procuratorem et nomine procuratorio nobilis et potentis viri domini Hugonis
Dei gratia comitis Pallariensis ad haec specialiter et generaliter legitime constitutum
ex parte altera, et ex certa scientia concessum per se et omnes heredes et successores
suos in dictis comitatu et monasterio imperpetuum matura deliberatione praeunte,
quod dicti domini comes et abbas et eius monasterium habeant et possideant perpetuo
omnes villas sive castra dicti monasterii, videlicet, de Cuberes, de Çarrocha, de
Sancto Sebastiano, de Baen, de Oseu, de Enseu et de omnibus aliis locis et villariis
sive mansis de sobre Gerre, et de Scart, de Anchs, de Envall, de Canals en Corts et
de Sancto Martino de Canalibus et dictarum villarum, locorum et castrorum terminos
universos cum omnibus caloniis, mero et mixto imperio et omnibus et singulis quae
inde obvenerunt quoquomodo premissae et infrascriptae iurisdictionis occasione
dumtaxat comuniter, et pro indiviso et cum omni iurisdictione alta et bassa et etiam
cum omni specie et genere iurisdictionis et cum signis et instrumentis ad dictam
iurisdictionem pertinentibus; itaque baiuli qui nunc sunt in dictis locis et qui pro
tempore fuerint ibidem et pertinentiis ac terminis eorumdem utantur communiter pro
dictis comite et abbate dicti monasterii de omnibus etiam iurisdictionem tangentibus
tantum et quod fideliter respondeant de omnibus obvenientiis, proventibus et
emolumentis et aliis praedictis iuribus communibus, deductis expensis per iudices et
alios officiales communes factis dumtaxat medio per medium dicto domino comiti et
suis successoribus in dicto comitatu et dicto domino abbati et suis successoribus in
dicto monasterio, addicientes quod si contingerit dictum baiulum uti tantum pro uno
in dicta iurisdictione, quod id esset et sit ipso iure cassum, irritum et inane, et puniatur
per iudicem communem sic vel aliter delinquendo; et quotiescumque ponantur et
removeatur per abbatem praedicti monasterii tantum nisi notorie esset insufficiens,
quo casu idem abbas alium eligere teneatur; et quotiens contingerit creari et poni ibi
novum baiulum in sua creatione, hoc est antequam utatur baiulia praedicta, prestet
tam comini Pallariensi quam abbati dicti monasterii seu conventui dicti monasterii
ipso monasterio vaccante homagium et fidelitatis iuramentum quod fideliter exequetur
suum officium in iurisdictione communi praedicta, et quod utetur communiter et pro
indiviso pro praedictis comite et abbate dicti monasterii et quod sit eis fidelis, bonus et
obediens verbo, opere et facto; in praedictis autem non intelliguntur redditus, census
et alia quae non evenerint ex iurisdictione includi, sed dicti redditus tam comiti si quos
habet ibidem, quam abbati praedictis remaneant salvi, quiti et liberi insolidum et sine
contradictione quacumque.
II. Item quod in et pro eisdem locis iudex communis assignetur, qui communiter
et pro indiviso pro comite Pallariensi et abbate dicti monasterii cognoscat, inquirat,
iudicet et deffiniat de omnibus causis eventis caloniarum dictorum locorum et
terminorum eorumdem, et alias suum officium et iustitiam exequatur ibidem et eorum
quolibet et omnia alia faciat quae pertinent ad iudicem communiter pro praedictis, et
quod in sui institutione seu constitutione et creatione et quotiens contingerit mutari
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iuret ad sancta Dei quatuor evangelia in posse dictorum domini comitis et abbatis
quod servabit praedicta et infrascripta et quod erit fidelis dictis comiti et abbati, et
quod utetur communiter et pro indiviso pro ipsis et communi comissione eorum, hoc
adito, quod si contingere dictum iudicem uti tantum pro uno quod id esset et sit ipso
iure cassum, irritum et inane.
III. Item fuit in pactum perpetuum dictum, quod dicti comes et abbas qui nunc
sunt et pro tempore erunt non possint divisim componere super littibus sive causis
criminalibus nec sive civilibus et aliis communibus iuribus nisi in unum concordantes
vel saltim de consensu et assensu alterius, nec unus sine consensu alterius possit
facere aliquam remissionem de praedictis et aliquo iure communi in praedictis villis,
castris et terminis eorumdem vel nisi de communi assensu procuratorem dictorum
comitis et abbatis ad haec habentem potestatem expressam et si contrafieret sit ipso
iure irritum et inane.
IV. Item quod omnes preconitzationes quas in locis praedictis seu eorum
communem pro comite et abbate praedictis et etiam nomine eorumdem et quod alias
utatur officio praeconis ibidem fideliter et communiter et pro indiviso pro dictis comite
et abbate, et de hiis fideliter exequendis praestet homagium et fidelitatis iuramentum
in posse baiuli loci cuiuslibet hoc recipientis pro dictis comite et abbate, hoc addito
quod si contingerit dictum praeconem uti tantum pro uno quod id esset et sit ipso iure
cassum, irritum et inane et puniatur per iudicem communem praedictum sic vel aliter
delinquendo. Et idem fiat de aliis officialibus seu sagionibus utentibus in dictis locis
et eorum singulis pro iuribus communibus particulariter utentibus.
V. Item quia locus Castrinovi de sobre Gerre cum suis terminis pertinuit et pertinet
semper comiti Pallariensi pleno iure, non comprehenditur praemissis et infrascriptis
capitulis, salvis dicto monasterio decimis, et partibus expletorum et censibus et aliis
iuribus, quos, quas et quae dictum monasterium in dicto loco Castrinovi et eius
terminis recipere consuevit.
VI. Item quod caetera omnia pertineant et expectent et expectare debeant in
praedictis locis videlicet de Cuberes, de Çarrocha, de Sancto Sebastiano, de Baen,
de Oseu, de Enseu et de omnibus aliis locis, villariis sive mansis de sobre Gerre, de
Escart, de Anchs, de Enval, de Canals en Corts, et de Sancto Martino de Canalibus
dicto abbati soli et insolidum et eius monasterio perpetuum, videlicet, homagia
dictorum hominum tanquam eorum domino naturali et solido cum censibus et aliis
iuribus in eisdem locis per dictum monasterium assuetis recipi et cum aliis iuribus
omnibus quae solidus dominus habet in suis hominibus naturalibus et cum intestia,
exorquia, cugucia et arsina, iovis, traginis, batudiis, carrigiis et solidatis etiam, quas
tamen faciant moderati, et omnibus aliis sicut semper monasterium consuevit recipere
sub franco alodio et libero ac proprio cum firmamento directorum et empariis et aliis
cohertionibus et districtibus insolidum pertinentibus dicto abbati et eius monasterio;
et possit exercere, facere et fieri facere per se vel per dictos baiulos nomine dicti
monasterii in hoc utentes vel per quem voluerit alium, salvis omnibus in quibus dicti
baiuli uti debent communiter pro comite et abbate praedictis; possint tamen dicti
baiuli, iudices et alii officiales communes ibi poni tantum per dictum abbatem et eius
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successores prout placuerit dicto abbati, sed semper dicti baiuli et officiales communes
mutati seu noviter positi dictum iuramentum et homagium facere teneantur et salvo et
retento comiti imperpetuum; quod ipse comes habeat et debeat habere in eisdem locis
hostem et cavalcatam hac moderatione, videlicet quod non possit extrahere dictos
homines locorum praedictorum dicti monasterii ratione quavis occasione vel causa
ultra seu extra fines dicti comitatus, nec intra comitatum ducere nisi pro deffensione
eiusdem comitatus si extraneus vel domesticus vellet ipsum comitatum impugnare aut
etiam dampnifficare nec etiam tunc nisi generaliter cum toto comitatu quibus omnibus
concurrentibus et non aliis habeat dictas hostem semper et cavalcatam contra cunctos
indistincte excepto comite Pallariensi.
VII. Item quod homines praedicti dicti monasterii in saepe dictis locis monasterii
tantum et non alibi stabilitam tempore guerrae habeant facere hoc modo, videlicet,
si occasione guerrae dicti comitis castra praedicta dicti monasterii egeant stabilitam
hominibus praedictis dicti monasterii positis pro stabilita in praedictis castris monasterii
expensas ministrabit solus comes; si vero dicti homines monsaterii occasione guerrae
monasterii positi fuerint in stabilitam, solum monasterium sive abbas expensas
hominibus huiusmodi ministrabit; si vero guerrae facta fuerint comiti et abbate a
principio communiter tunc praedictis hominibus ponendis in stabilitam praedictam,
comes prima die, abbas secunda die, comes tertia et sic vicissim quamdiu guerra
duraverit et fuerit expediens quibuslibet suo die expensas ministrabit.
VIII. Item fuit in pactum deductum quod dictus dominus comes et sui successores
teneantur manutenere et deffensare dictum dominum abbatem et suos successores
praedictos et dictum monasterium ac eius iura universa et villas et loca praedicta
monasterii viriliter et potenter bona fide et sine enganno.
IX. Item quod quoad usum soni de uiafos fiat hinc inde prout est fieri consuetum.
X. Item fuit in pactum expressum ex certa scientia pro conservandis pace et iustitia
deductum quod delinquentes sive malefactores in locis de Gerre et de Brescha aut
eorum terminis, vel bandeiati, ab eisdem locis et terminis fugientes ad loca comitatus
vel ibidem exeuntes remittantur abbati de Gerre vel eius officiariis per officiales iam
dicti domini comitis pro parte dicti monasterii simpliciter requisitum in bona fide sine
enganno et sine fraude; delinquentes vero in locis dicti comitatus vel malum facientes
aut etiam bandeiati ad dicta loca de Gerre et Brescha aut eorum terminis fugientes
aut ibidem exeuntes dictus abbas vel eius officiales requisiti eosdem delinquentes,
malefactores et bandeiatos praedictos, fideliter remittant, et sine mora neque scientia
tales retineat seu sustineat, esto quod non fuerint requisiti; ac vero delinquentes et
malum facientes in locis monasterii in quibus iurisdictio meri et mixti imperi, alta et
baxa inter dictos comitem et abbatem est communis, et eorum terminis ac bandeati
ab eisdem fugientes ad loca vel domini comitis vel de Gerre et de Brescha et eorum
terminos vel existentes in eisdem, officialis domini comitis in locis dicti comitatus
officiales vero domini abbatis in dictis locis de Gerre et de Brescha prout in dicto
casu ad eos pertinuerint requisiti per dictos baiulos vel alios officiales communes seu
eorum quemlibet sine difficultate et mora incontinenti remittere non obmittant baiulo
illi communi a quo fuerint requisiti, vice etiam versa dicti baiuli communes in casibus
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praedictis dictis comiti et abbati remissiones facere teneatur requisiti incontinenti modo
et forma similibus.
XI. Item fuit in pactum deductum quod inimici domini comitis sive comitatus
Pallariensis non sustineantur scienter in locis de Brescha nec de Gerre nec in aliis locis
dicti monasterii, nec inimici dicti abbatis seu dicti monasterii sustineantur in locis dicti
domini comitis scienter nec ab una parte dampnum eveniat alteri ullo modo.
XII. Item quod dictus comes seu eius officiales aut homines aliquos, homines dicti
monasterii ad solvendum sibi accaptes seu questias vel qualibet alia sub quovis colore
vel nomine invita servitia bladii, denariorum, animalium et aliarum quarumlibet rerum
compellere non possit aliquo modo, dato et posito quod omnes sui homines totius
comitatus ratione emptionis honorum sive bonorum filiorum maritandorum, guerrae
vel suae aut alterius personae sibi coniunctae captione, quod absit, vel quacumque alia
ratione vel causa dicto comiti vel pro eo solverent seu contribuerent nec teneantur fidem
iubere aut fideiussionem subire pro premissis, imo ipsi homines dicti monasterii sint
perpetuo et totaliter a talibus exempti, immunes et liberi nec per comitem vel officiales
aut homines suos, vel alios super praemissis directe vel indirecte molestia aliqua quovis
modo hominibus praedicti monasterii inferatur; proviso nihilominus quod omnes homines
dicti comitatus et dicti monasterii et etiam alii quicumque qui ad mercatum cuiuslibet
diei sabbati dicti loci de Gerre venire de die et de nocte voluerint, eundo et redeundo
per terram et loca dicti domini comitis sub ipsius bona fide, custodia et protectione ac
etiam officialium et hominum suorum liberum habeant perpetuo transitum cum eorum
bonis et mercibus; ita quod per dictum comitem vel alios supradictos impedimentum
praestetur minime vel molestia inferatur directe vel indirecte, quinimmo itinera secura
et integra per dictum comitem et homines suos teneantur et conserventur nec in aliquo
ab aliquo destrui permittatur aut alias quomodolibet violari et reparari permittatur ac
procuretur et reparata imperpetuum conservari; sane a solutione vectigales nullus, nisi
a iure exemptus fuerit, in dicto loco de Gerre sit immunis nisi a solutione huiusmodi
praestanda legitimis seu aliis publicis documentis ostenderit se exemptum; rursus
notarius per abbatem creatus dumtaxat in terra abbatiae faciat seu conficiat instrumenta
et processus sicut dudum ab antico est fieri consuetum.
XIII. Item quamquam a iure sit satis promissum quod praelati et ecclesiasticae
personae suos redditus et proventus bladi, vini et caeterarum rerum possint deportare
et etiamfacere deportari ad locum et loca de quibus eis videbitur expedire, hoc etiam
hic fuit in pactum deductum quod dictus dominus abbas et monachi dicti monasterii
suos redditus bladi, vini et caeterorum valeant libere et quiete sine contradictione et
impedimento ac exactione domini comitis, offcialium et hominum suorum et aliorum
facere deportare ubi eis placuerit intus et extra comitatum praedictum ac etiam ab
extra et intus res predictas et alias pro sua necessitate ac sustentatione absque alicuius
impedimento quiete facere reportari.
XIV. Item cum quaestio feudi inter feudatarios monsaterii aut monasterium et suum
feudatarium fuerit, fuit in pactum deductem quod decisio ad abbatem tantum pertineat
quaestionis huiusmodi iuxta constitutiones et consuetudines Cathaloniae generales ac
consuetudines si quae fuerint terrae Pallariensis speciales.
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XV. Item cum ex frequenti accessu dominorum comitum et comittissarum ac
filiorum eorumdem seu officialium suorum multae et innumerabiles insolentiae
et dissolutiones ac impedimenta divini cultus et religionis monasticae fuerint inde
secuta, ideo fuit in pactum deductum quod praedicti domini comites aut comitissae
vel alii supradicti ad dictum monasterium pro comedendo non veniant nisi abbate
praesente et si ab eo fuerint invitati.
XVI. In praedictis vero pactis non includuntur nec intelliguntur aliqua loca vallis
d•Aneu, scilicet, Alos, Boren, Ysavarre, sed remaneant solum et insolidum dicto
domino comiti et duis in perpetuum cum omni iurisdictione alta et bassa et in illo usu
quo utuntur nunc dictus abbas et comes praedictus.
XVII. Item fuit in pactum deductum per dictos dominum abbatem et dominum
Rogerium de Besora militem et procuratores praenominatos et conventum pariter et ex
certa scientia concessum per se nominibus praedictis et omnes heredes et successores
tam dicti domini comitis quam dicti abbatis in dicto monasterio imperpetuum matura
deliberatione praeunte quod dictus dominus abbas et eius monasterium soli et insolidum
habeant, teneant et possideant perpetuo suo iure totam villam de Gerre, tam novam
quam veterem, et castrum de Brescha et eorum villae, et castri de Brescha terminos
universos cum omnibus caloniis, mero et mixto imperio et cum omni iurisdictione alta
et bassa et etiam cum omni specie et genere iurisdictionis et cum signis et instrumentis
pertinentibus ad dictam iurisdictionem, cum hoste et cavalcata et quod de hominibus
dictorum locorum ac de ipsis locis possit dictus abbas tantum pacem et guerram facere
contra cunctos excepto contra comitem Pallariensem.
XVIII. Item fuit in pactum deductum quod furchae in dicto termino de Gerre per
officiales et homines dicti domini comitis de mandato eiusdem domini comitis in
preiudicium dicti monasteri erectae, evellantur et paenitus removeantur et quod tunc
immediate et sine aliquo intervallo pro domino abbate et eius monasterio praedictis
insolidum de novo erigantur et teneantur furchae in toermino de Gerre vel de Brescha
vel in terminis ambobus prout dicto abbati et suis successoribus videbitur expedire, et
quod etiam erigantur et teneantur in loco de Gerre pro dicto monasterio et insolidum
seu eius terminis costellum et palum et quotiens contingerit erigi furchae, costellum et
palum ac etiam mutari erigantur et mutentur nomine dicti monasterii tantum pro dicto
abbate qui nunc est et pro tempore fuerit videbitur expedire infra tamen terminos de
Gerre et de Brescha praedictos; et dictus honorabilis dominus Rogerius de Besora,
miles, procurator et nomine procuratorio dicti domini comitis renuntiat de praesenti
scienter et expresse quibuscumque actionibus et iuribus quoquomodo in dictis locis de
Gerre et de Brescha et terminis eorumdem ac si loca praedicta essent a comitatu suo
poenitus aliena et divisa et pro divisis habeantur a modo et in perpetuum.
XIX. Item quod omnes homines dictorum dominorum comitis et abbatis et
monasterii praedicti possint omni tempore de die et de nocte nec stare et redire libere
et per omnia loca et per omnem terram comitatus et monasterii praedictorum ac
exercere inter se negotia emendo et vendendo, contractus licitos inhiendo ad invicem
in eisdem libere et quiete, et quod pro possessionibus vel aliis rebus quas homines dicti
monasterii infra limites dicti comitatus habent, emerunt aut tenent dictus dominus
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comes et homines dicti comitatus vel quibus alius, eosdem homines dicti monasterii
non possint talliare pro eisdem possessionibus suis nec e converso abbas seu eius
monasterium aut eorum homines hoc facere possint salvis tamen comiti et abbati et
monasterii censibus panis, vini, bladi, carnium, pitancia et aliorum pro praedictis
possessionibus per eorum quemlibet recipere consuetis iuxta consuetudinem in
partibus illis hactenus observatam.
XX. Item fuit actum et expresse in pactum deductum quod dictus dominus comes
praemissa omnia et singula habeat emologare et firmare cum effectu antequam
sententiae excomunicationis in expressas nominatim personas et interdicti ecclesiastici
generalis cui totus comitatus est subpositus vigore constitutionum sacrorum
consiliorum Terrachone contra invasores, depredadores, raptores ecclesiarum et
ecclesiasticarum rerum ac locorum religiosorum editarum promulgatae relaxentur et
paenitus amoveantur.
XXI. Item fuit in pactum expresse deductum quod quilibet heres et successores
dicti domini comitis in dicto comitato successive habeant praedicta omnia et singula
cum effectu firmare, approbare, laudare et iurare non contrafacere, iubere vel venire
priusquam dicti baiuli et iudices communes comitis et abbatis locorum monasterii
supra expressatorum ei faciat dictum homagium fidelitatis nec ante respondeat seu
respondere teneantur dicti baiuli communes successori seu heredi predicto de parte
caloniarum et proventum ipsum dominum comitem contingente ratione iurisdictionis
communis praedictae locorum monasterii saepe dictorum; successores etiam
successive abbates in dicto monasterio et conventus monasterio vaccante, vel eorum
sindicus ad praemissa constitutus sub paena simili praemissa habeant et teneantur
similiter firmare, approbare et laudare etiam cum iuramento.
XXII. Item fuit in pactum deductum quod dictus dominus comes Pallariensis
procuret cum effectu infra unius anni praesentis spatium per inclitum dominum
regem Aragonum et dominum Iohannem, ducem Gerundensem et comitem Cervariae,
primogenitum et procuratorem generalem dicti domini regis et regnorum ac terrae
eiusdem, praemissa omnia et singula confirmari, laudari et approbari prout dominus
Hugo quondam comes Pallariensis pater dicti domini comitis nunc praesentis, ut
dicitur in sua ultima voluntate, ordinavit; et dictus dominus abbas Gerrensis infra
eundem annum praesentem similiter procuret ea omnia et singula et cum effectu per
dominum abbatem Sancti Victoris Massiliensis, cui immediate est subiectus, vel
eius vicarium sufficienter et legitime potestatem habentem ad haec firmari et etiam
approbari.
XXIII. Item quod quilibet comes Pallariensis praesens et futuri post dictam firmam
recipiat alias approbando cum iuramento omnia et singula Terrachone in se trinam
monitionem canonice quod praemissa omnia et singula fideliter observabit, et si secus
egerit aut fieri procuraverit paenis et sentenciis constitutionum sacrorum consiliorum
Terrachonae contra invasores, depraedatores et raptores iurium ecclesiarum, rerum
ecclesiasticarum et locorumreligiosorum sit legitime innodatus, videlicet, comitatus
cum effectu et ipse generali sit ecclesiastico suppositus interdicto et personae
singulares consentientes vel facientes probantes consilium vel favorem sententiam
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excommunicationis incurrant nisi infra quindecim dies a praedictis usurpationibus
destiterint, tamdiu donec usurpata restituerint et de dampnis et iniuriis ob hoc secutis
emendam fecerint competentem.
XXIV. Item fuit in pactum deductum quod conventus dicti monasterii emologent,
laudent, confirment omnia et singula supradicta ad requisitionem dicti domini comitis
cum iuramento; hominisque tam dicti comitatus in primo eorum consilio generali
requisiti pro parte dicti monasterii, quod homines dicti monasterii quantum in se fuerit
et eos tangit, eadem approbent et quantum in eis et eorum singulis fuerit, supplicando
et aliis modis honestis, et sibi licitis semper procurent fideliter et sine enganno per
dictos dominos comitem et abbatem praemissa omnia et singula perpetuo immobiliter
observari.
XXV. Item quod si in praedictis vel aliquo pradictorum aliquod dubium oriatur,
quod abbas Lezatensis, qui nunc est, cum domino Bernardo de Brugarolis, archidiacono
de Silva, in ecclesia Gerundensi, vel quilibet eorum habeant dicta dibua declarare hinc
ad biennium; cui declarationi seu declarationibus sub poneis et iuramentis inferius
contentis ex expressis partes praedictae habent stare cum effectu.
XXVI. Quae quidem pacta et conventiones seu amicabilem compositionem
omniaque et singula supra et infra scripta, et in praesenti instrumento contenta,
tamquam rite et legitime acta, facta, gesta et celebrata ad commodum et utilitatem
dicti monasterii Sanctae Mariae Gerrensis iidem domini, Berengarius abbas pro se
et nomine dicti sui monasterii ac successoribus suis ac Rogerius de Besora, miles,
procurator et nomine procuratorio quo supra, promiserunt et convenerunt unius alteri
invicem et vicissim, ac mihi notario publico subscripto praesenti tanquam publicae
nomine omnium et singulorum, quorum interest et intererit in futurum stipulanti et
recipienti, servare, complere et custodire cum effectu perpetuo et contra ea seu eorum
aliqua numquam facere, dicere vel venire, de iure vel de facto, directe vel indirecte,
per se vel alium seu alios, sub poena quingentarum marcharum argenti, cuius poenae
medietas, si pars dicti abbatis ut praemittitur in aliquo contrafecerit, et illud infra
quindecim dies non revocaverit et in statum debitum cum effectu reduxerit camerae
Apostolicae totiens quotiens contrafecerit, ipso facto, aplicetur; alia vero medietas
poenae taliter commissae ipsi domino comiti et suis aplicetur; si vero pars dicti domini
comitis in aliquo contra praemissa pacta et amicabilem compositionem ut praemittitur
fecerit et poenam huiusmodi fecerit, incurrerit nisi illud etiam infra quindecim dies
revocaverit, et in statum debitum reduxerit cum effectu, medietas huiusmodi poenae
sic comissae totiens quotiens comittatur infanti regis Aragonum et suae curiae
aplicetur; alia vero medietas poenae huiusmodi dicto domino abbati seu monasterio
et suis successoribus etiam huius modi semel vel pluries per partes easdem aut earum
aliquam. Nihilominus dicta amicabilis conventio et omnia et singula in praesenti
instrumento contenta in suo remaneant perpetua roboris firmitate. Et nihilominus
pro praemissis omnibus et singulis supra et infra scriptis et in praesenti instrumento
contentis, attendendis, complendis et inviolabiliter observandis contraque nunquam
veniendis seu faciendis de iure vel de facto.
Idem dominus Rogerius procurator et nomine procuratorio quo supra omnia
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bona, mobilia et immobilis, praesentia et futura dicti domini sui et suorum
omnibus et singulis curiis regiis domini Aragonum regis. Abbas vero predictus
pro se et successoribus suis omnia bona sua et dicti monasterii, prasentia et futura,
curiae camerae Apostolicae seu domini nostri papae eiusque camerarii, auditoris,
viceauditoris et locumtenentis iurisdictionibus, cohertionibus et compulsionibus
eorumdem submiserunt, obligaverunt et ypothecaverunt mihi subscripto notario
pro dictis curiis et omnibus aliis et singulis, quorum interest et intererit stipulanti
et recipienti per quasquidem curias ipsae partes et earum quaelibet ut praemissum
est, volunt constringi et compelli usque ad observationem omnium et singulorum
praemissorum, et in praesenti instrumento contentorum eaque servare, complere et
attendere ac nunquam contravenire dicti domini Rogerius miles quo supra nomine
et Berengarius abbas ad sancta Dei evangelia tactis scripturis iuraverunt sub quorum
iuramentorum et obligationum virtute ipsi Rogerius procurator nomine quo supra ac
Berengarius abas per se et suos renuntiaverunt omni iuri canonico et civili, divino
et humano, novo et veteri, usui, consuetudini atque statuto omnibusque privilegiis
et indulgentiis imperialibus et regalibus omnique iuris et facti, auxilio et beneficio,
per quae contra praesens instrumentum et contenta in eo venire possent seu in
aliquo se deffendere vel tueri et iuri dicenti generalem renuntiationem non valere
nisi praecesserit specialis; de quibus omnibus et singulis dicti domini Berengarius
abbas et Rogerius nomine procuratorio quo supra petierunt sibi et eorum cuilibet fieri
publicum instrumentum per me notarium publicum subscriptum.
Acta sunt haec Avionione, in palatio apostolico, ante capellam magnam, anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo, indictione sexta, die
sexta mensis iulii, pontificatus sanctissimi patris et domini nostri domini Urbani
divina providencia papae quinto, anno sexto.
Praesentibus reverendis in Christo patribus dominis Gaucelino, Dei gratia
Magalonensi episcopo, domini papae thesaurario, Berengario abbate Lezatensi
praedicto, ac venerabilibus et religiosis viris dominis Pontio de Gardia Sancti Firmini
et Berengario de Salino beatae Mariae de Tabulis Montispesullani, ecclesiarum
prioribus, diocesis Magalonensis, et honorabilibus et circumspectis viris dominis
Guillermo Auberto praeposito Mimatensi, fratre vicarii domini Stephani abbatis
Masiliensis, pontio de Codolos, canonico Avinionensi, clerico camerae apostolicae et
nobili viro domino Vialatis de Pradell, milite, testibus ad praemissa vocatis et rogatis.
Et ego Iohannes Rumidonis de Gamindia, clericus Augustensis diocesis, publicus
imperiali auctoritate notarius, praescriptis pactis, conventionibus et amicabilibus
compositionibus, obligationibus, promissionibus, instrumentis, remissionibus ac
omnibus aliis et singulis suprascriptis, et in praesenti instrumento contentis, dum sic
ut premittitur inter partes fierent, et agerentur una cum praenominatis testibus praesens
fui et mandatum dicti domini Rogerii in praesenti instrumento insertum de originali
instrumento fideliter extraxi et caetera omnia publicavi et scripsi indeque praesens
instrumentum pro dicto domino abbate manu propria scriptum confeci et in fine
correxi cum nota ponendo dictiones cum suis signis, videlicet, «sui», «ita quod baiuli,
qui nunc sunt in dictis locis et qui pro tempore fuerint ibidem guerra», «monasterii»,
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«excepti», «promissa», «eo ipso», «cum iuramento», «cum effectu», «domino»,
«inspecturi», «infante», «intererit», «et aut», et constat mihi etiam tribus litteris in
raso positis in quadragesima nona linea, videlicet, «sic» et ubi dicitur «divisis», et
deinde signo meo signavi consueto, in testimonio praemissorum requisitus et rogatus.
5

9 setembre 14252

Pasqual de Cuberes, abat del monestir de Santa Maria de Gerri, ven a Joan I,
comte de Foix i vescomte de Castellbò, tot el mer imperi i la meitat del mixt imperi
dels llocs de Gerri i Bresca, i la quarta part del mer i mixt imperi dels altres llocs
del monestir que estaven sotmesos al pariatge de 1368, a canvi del pagament de doscents florins anuals mentre no obtingués del papa la unió al monestir de Gerri d’un
benefici o dos que rendissin aquesta quantitat.
Original perdut.
Còpia del segle xvii, BNF, Fonds Doat, t. 215, f. 227r-242v.
I. M. Puig i Ferreté, “Pariatges entre els abats de Gerri i els comtes del Pallars Sobirà i de Foix,
dels segles xiv i xv”, Urgellia, 2 (1979), ap. doc. 2, p. 370-377.
I. M. Puig i Ferreté, El monestir de Santa Maria de Gerri. Segles xi-xv, vol. II, Barcelona 1991,
doc. 457, p. 314-320.

Quia occasione temporalitatis et meri, mixti imperii ac iuridictionis inter egregium
comitem Pallariensem et reverendum dominum abbatem Gerrensem olim fuerunt ortae
rixae, dissentiones, homicidia perpetrata, hinc et inde bandolitates, et quam plurima
scandala fuerunt exordita ut talia cederent et cessarent et pax, concordia et tranquilitas
inhiretur, fuerunt pacta et conventiones certa et certae inhita et inhitae iuramento
et poena certis et fortissimis vallatae, sed hiis roborationibus, confirmationibus et
poenarum appositionibus, quam plurimae lites, bricae, dissensiones, comminationes
de suspendendo abbatem praeffatum suos fratres conventus et germanos alios,
obsidiones in castris dictis abbati et conventui pleno iure cum francho et libero alodio
pertinentes captionesque inde dictorum castrorum et quam plurima scandala orta sint
maioraque de die in diem sperentur nisi [espai en blanc] et iussibus dicti comitis
Pallariensis cappitulus ut quietius abbas monasterium animatum unanimi consensu
omnium praesentium in monasterio possent vaccare servitio divino, et ne finirent dies
suos in amfractibus littium, rixarum, bellorum, bandositatum et homicidiorum et ut
pacem possint populo eis comisso diebus suis ministrare cum pro dolor ipsi abbas,
monachi et homines antecessores et praecessores eorum in praefatis scandalis vixerint

2
Tot i que el document en qüestió no està datat, Ignasi Puig li assignà la data del document d’un altre document
que fa referència a les mateixes transaccions que el present i en el qual, igualment, és absent la figura del comte de Foix;
vegeu I. Puig, “Pariatges entre els abats”... op. cit., p. 356; I. Puig, El monestir de Santa Maria de Gerri... op. cit., vol. I, p.
509.
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qua occasione plures abbates et monachi renuntiarunt locis suis beneficialibus alibi
quaesierunt immorari cum illustrissimo et potentissimo principe domino comite Fuxi
et vicecomite Castriboni et suis officiariis et rectoribus dicti vicecomitatus inhierunt
et fecerunt pacta et conventiones sequentes sub poenis, vallationibus, modis et
conditionibus infrascriptis:
Primo, quod cum occasione dictorum pactorum et conventionum supradictarum,
praeffati abbas et monasterium et comes Pallariensis habeant loca, castra de Cuberes
et cetera in primo articulo expressata et contenta et dictorum locorum, castrorum
et villarum terminos universos cum omnibus caloniis, mero et mixto imperio, et
omnibus et singulis quae inde obvenerunt quoquomodo praemissae et infrascriptae
iurisdictionis occasione dumtaxat communiter et pro indiviso et cum omni iuridictione
alta et bassa et cetera dicti abbas et monasterium dat, concedit et vendit et cetera
preffato comiti Fuxi pleno et libero et cetera merum imperium cum pertinentiis et
iuribus et obventionibus ad merum imperium pertinentibus per se et suos heredes
et cetera, quatenus partem ipsorum abbatum et monasterii tangit et tangere potest
insolidum et in communi cum praedictis comite Pallariensi in praedictis locis, villis
et castris et eorum terminis universis, salvis in omnibus voluntate et auctoritate sedis
apostolicae vel alterius ad hoc potestatem habentis.
Item quia in dicto primo articulo caventur quod baiuli qui nunc sunt in dictis
locis et pro tempore erunt et pertinentiis et terminis eorumdem utantur comuniter pro
praedictis comite Pallariensi, abbate et monasterio et omnibus dictam iurisdictionem
tangentibus tantum et quod fideliter respondeant de omnibus obventionibus et
iuribus et cetera, deductis expensis per iudicem et alios officiales communes factis
dumtaxat medio per medium dictis comiti Pallariensi et suis successoribus et abbati et
cetera, voluerunt supradicti quod dictus comes Fuxi recipiat partem contingentem et
contingere potentem dictos abbatem et monasterium quatenus tangit merum imperium
et non ultra, nisi modo inferius descripto.
Item quia in dicto primo articulo dictum est quod omnia provenientia ex mero,
mixto imperio et iuridictione dividantur inter comitem Pallariensem et abbatem,
praenominati concesserunt et voluerunt emolumenta, iura et cetera provenientia
ex mixto imperio et iuridictione inter abbatem et cetera et vicecomitem Fuxi esse
communia et pro quota aequalibus partibus dividi, et dictum comitem ita posse uti et
gaudere iuribus, libertatibus et franquesiis circa illa, ut abbas et monasterium potest
et debet et cetera.
Item quia in dicto primo articulo cavetur quod si contingat baiulum uti tantum
pro uno in dicta iuridictione quod id esset et sit irritum et cetera, praefati voluerunt
quod si dictus comes Fuxi vel sui officiales et cetera vellent aliter fieri quam in dicto
articulo contineatur, quod etiam sit irritum et inane, et si praetextu abusus dictorum
officiariorum et cetera incurrerentur poene contentae in dictis articulis quod dictus
abbas seu monasterium et cetera nullo modo teneatur pro dictis poenis sed vicecomes
insolidum teneatur.
Item quia in dicto primo articulo cavetur quod quotienscumque ponantur ibi baiuli
si contingat assignari, poni, removeri et mutari assignentur ibi baiuli si contingat
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assignari, poni, removeri et mutari assignentur et cetera per abbatem et cetera tantum
nisi notorie esset insufficiens quo casu idem abbas alium eligere teneatur; praefati
voluerunt et cetera dictum vicecomitem et cetera quo ad merum imperium et cetera
posse ponere, assignare, removere et cetera ut praefati possunt quo ad merum, mixtum
imperium et iuridictionem et cetera et eo iure censeatur comes Fuxi et ut dicti abbas
monasterium et cetera.
Item quia in dicto primo articulo quod quotienscumque contingeret creari et
poni ibi novum baiulum in sua creatione, hoc est antequam utatur baiulia praedicta,
praestet eam comiti Pallariensi, quam abbati et cetera homagium et cetera quod
fideliter exequetur suum officium et iuridictione communi praedicta utetur comuniter
et pro indiviso et cetera et quod sit bonus et fidelis et cetera, praeffati voluerunt et
cetera quod dictus baiulus prestet homagium etiam comiti Pallariensi et abbati et
cetera, et dicto comiti Fuxi quatenus pro parte sua tangit et tangere potest, et in eisdem
locis et iuribus succedat et cetera quibus est tempore istarum concessionum abbas et
monasterium et cetera.
Item quia in dicto primo articulo continetur quod in praedictis non intelligantur
census, redditus et alia quae non eveniunt ex iuridictione includi, sed dicti redditus
et cetera tam comiti quam abbati, si quos habent insolidum remaneant salvi et quiti
et cetera, voluerunt et cetera quod praeffatus comes Fuxi firmet, vallet, teneat et
compleat et efficaciter teneatur utrique parti ibi contentis et obligetur cum poenis
et iuramentis de tenendo illam partem articuli, et si contingeret illum vel officiarios
suos illam partem vel totum articulum vel aliam partem dicti articuli infringere et per
hoc poenas contra abbatem in cuius partis iure succedit posse peti in eum abbas et
ceteras in nullo teneantur, sed dictus comes Fuxi insolidum ad dictas poenas censeatur
astrictus et de hiis omnibus det cautiones et fideiussores perpetuos et cetera sub poenis
ordinandis et cetera.
Item quia in secundo articulo dicitur quod pro eisdem locis iudex communis
assignetur qui communiter et cetera voluerunt et cetera quod dictus iudex faciat
omnia ibidem contenta dicto comiti Fuxi sicut facere tenetur ipsi abbati per partem
ipsum contingentem, et dictus comes teneatur servare et cetera ut abbas tenetur, et si
contingerit poenas incurrere, comes Fuxi teneatur et cetera et non abbas ut statim est
dictum in praecedenti eadem obligatio fiat cum poenis et cetera.
Item quia in tertio articulo dicitur quod comes et abbas et cetera nequeant
divisim componere super littibus, causais criminalibus sive civilibus et cetera nisi in
unum concordaverint et cetera, voluerunt et cetera quod dictus comes Fuxi teneatur
observare illum articulum sicut abbas et cetera et si contrafaceret ipse solus incurrat
poenas et cetera et non abbas et cetera et per hoc fiat similis obligatio ut superius
deducitur.
Item quia in quarto articulo continetur quod praeconitzationes fiant comuniter
per comitem Pallariensem et abbatem et cetera et quod praeco praestet iuramentum
et cetera, voluerunt et cetera quod idem comes Fuxi et cetera teneatur servare dictum
articulum quoad omnia ut abbas et cetera tenetur; et si contrafaceret, sibi imputetut
et non abbati, nec abbas teneatur pro comissione poenarum, sed ipse solus, et de hoc
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servando monasterium indempne fiat obligatio superius descripta.
Item quia in eodem articulo quarto continetur quod idem quod dictum de praecone
fiat de aliis officiariis seu sagionibus utentibus in dictis locis et cetera, voluerunt et
cetera quod dictus comes teneatur observare dictam partem et cetera et si in contrarium
veniret et cetera et fiat obligatio ut supra.
Item voluerunt quod dictus comes Fuxi teneatur observare quintum articulum de
puncto ad punctum et non contravenire, et si faceret incurrat poenas et cetera et non
abbas et alios in praesentibus conventionibus appositis et cetera.
Item quia in sexto articulo continetur quod caetera omnia pertinent et expectant
et cetera in paredictis locis de Cuberes et cetera dicto abbati soli et insolidum et eius
monasterio imperpetuum, videlicet, homagia dictorum hominum tanquam eorum
domino naturali et solido cum censibus et aliis iuribus quae solidus dominus habet in
suis hominibus in eisdem locis per dictum monasterium assuetis, recipiatus, voluerunt
et cetera quod dicto comiti Fuxi praestentur etiam ut dicto abbati homagium per dictos
homines dictorum locorum, castrorum et villarum et cetera, alia vero iura redditus et
cetera assueta principi per abbatem, et ex eo modo recipiantur ut consuetum est, et
si contrafaceret etiam incurrat poenas in praesentibus conventionibus expressatas et
cetera.
Item quia in eodem articulo sexto continetur quod intestias, exorquias et cugutias
et cetera cum francho alodio et libero ac proprio et cetera, voluerunt et cetera quod
dictus comes teneat, habeat et possideat dictum homagium et alia in aliis articulis
expressata sub simili alodio francho et libero ut abbas et monasterium tenet et possidet
et cetera et si contraveniret incurrat et cetera.
Item quia ibidem exprimitur quod dictus abbas per se vel dictos baiulos comunes
et nomine dicti monasterii in hoc utentes vel per quemcumque voluerint alium possit
facere et fieri facere cum firmamento directorum, empariis et aliis cohercionibus et
districtis insolidum pertinentibus dicto abbati et cetera, voluerunt et cetera quod eo
modo possit comes Fuxi quoad dictum homagium pertinente dicti homagii ut abbas et
cetera possit et nullo alio modo et si contrafeceret et cetera incurrat et cetera.
Item quia ibi subiungitur clausula sequens videlicet salvis omnibus in quibus
dicti baiuli uti debent communiter pro comite et abbate praedictis, voluerunt ipsum
comitem Fuxi efficaciter obligari cum poenis et cetera ac ipse solus incurrat.
Item quia inseritur quod baiuli, iudices et alii officiales communes per abbatem
et cetera possint ibi tantum poni prout placuerit sibi, voluerunt quod dictus comes
succedat in locum dicti monasterii et cetera et dicti baiuli et officiales et cetera
mutati praestent iuramentum supradictum in primo articulo et cetera mutati praestent
iuramentum supradictum in primo articulo et cetera cum poenis et cetera.
Item quia in dicto articulo sexto dicitur quod dictus comes Pallariensis habeat
et habere debet in eisdem locis hostem et cavalcatam, ita quod non possit locorum
praedictorum dicti monasterii ratione quavis vel ex causa extra fines dicti comitatus et
cetera, voluerunt quod dictus comes Fuxi in locum et ius dicti monasterii et cetera et
si contradicere et cetera abbas non teneatur, sed ipse comes incurrat poenas et cetera,
pro quibus solvendis fiat obligatio et cetera et fortalicia eidem comiti aperiantur non
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contraveniendo contra articulos supra et infra scriptos et cetera.
Item septimum articulum praedictus comes Fuxi habeat servare, et in nullo
contravenire alias incurrat poenas ut abbas esset incursurus et cetera et gaudeat
eisdem iuribus et libertatibus quibus gaudere solet abbas non derrogando articulis
inter comitem Pallariensem et abbatem factis, alias incurrat et cetera.
Item quod dictus comes Fuxi habeat emparare, deffensare et cetera viribus
omnibus et cetera dictos abbatem et monasterium et redditus et cetera suos lucra, iura,
obventiones et cetera valeant villas, loca, castra et cetera colligere, possidere, libere,
plene ac pacifice, alias incurrat et cetera.
Item servet articulum nonum cum eisdem poenis et cetera.
Item quod dictus comes Fuxi quantum tanget ipsum remittet et remittere faciet
per suos baiulos communes et alios bandeyatos et cetera ut in articulo continetur, alias
incurrat poenas et cetera et alias faciet observare articulum decimum sub poenis in
eisdem articulis et infra scriptis insertis.
Item quia in undecimo articulo continetur quod inimici comitis Pallariensis non
sustineantur in locis de Brescha et de Gere et cetera. Idem fiat per ipsum comitem
Fuxi quatinus tanget suam partem, alias incurrat poenas aducendo illi articulo, quod
ipse comes Fuxi in terris et dominationibus suis habitis, quaesitis ac acquirendis et
cetera, alias incurrat poenas et cetera.
Item quia in duodecimo articulo continetur plura, ad quae tenetur comes
Pallariensis similia promittat comes Fuxi quoad terram suam et alias iuvabit abbatem
et monasterium ad praedicta omnia et singula articulis contenta facere observare ad
utilitatem monasterii et cetera sub poenis et cetera excepto eo quod de notario ibidem
exprimitur, in quo servetur moderatio suprascripta et cetera.
Item dictum comes Fuxi similes pactiones faciet abbati et monasterio ut continetur
in tertio decimo articulo quo ad terras suas et cetera et iuvabit abbatem et monasterium
et singulares et cetera ad complere faciendum contenta in praedicto articulo et aliis
superius nominatis sub poenis et cetera.
Item quia in quarto decimo articulo exprimitur quod quaestio feudalis inter
feudatarios vel inter monasterium et feudatarium spectet ad abbatem tantum et cetera,
voluerunt et cetera quod istarum quaestionum cognitio sit comunis inter abbatem et
comitem Fuxi, et si contrafaceret incurrat et cetera.
Item quia similem promissionem quod dictus comes Fuxi iuvabit dictos abbatem
et monasterium et ad compleri faciendum articulum quintum decimum sub poenis et
cetera.
Item quod dictus comes Fuxi servabit decimum sextum articulum, et contenta in
eo sine fraude et frictione et cetera, et si contrafaceret et cetera incurrat, monasterium
iuvabit in deffensione sua quoad sibi debita et cetera.
Item quia in decimo septimo articulo cavetur quod loci et villae de Gerre et
de Brescha teneantur et possideantur per abbatem et cetera perpetuo suo iure cum
terminis suis et cetera voluerunt quod homagium hominum dictorum locorum et
cetera praestetur domino comiti Fuxi et cetera ut superius est deductum in sexto quoad
alia loca et cetera.

105

Els acords de pariatge al Bisbat d’Urgell, segles xii-xv

Item quia in eodem articulo decimo sexto (sic) fit mentio quod merum, mixtum
imperium et iurisdictio et terminis eorum universis et cetera cum omnibus caloniis
et cetera spectant ad abbatem et monasterium et cetera voluerunt et cetera quod
merum imperium insolidum in dictis locis et aliis ubicumque fuerint ad monasterium
pertinentibus, terminis et pertinentiis suis pertineat et spectet ad dictum comitem Fuxi
ut est dictum in primo articulo de mero imperio aliorum locorum communium una
cum emolumentis provenientibus inde et cetera.
Item iurisdictio et mixtum imperium pertineat communiter et pro indiviso ipsis
abbati et cetera et comiti Fuxi, et emolumenta inde provenientia, ita quod ipse comes
utatur signis et instrumentis pertinentibus ad dictam iurisdictionem et cetera.
Item quia ibi fertur abbatem habere hostem et cavalcatam, voluerunt et cetera
quod idem comes habeat similia iura et facultatem ut abbas et monasterium habent et
habere consueverunt in dictis hominibus dictorum locorum et cetera.
Item quia ibidem asseritur dictum abbatem et monasterium posse facere guerram
contra omnes propter comitem Pallariensem, voluerunt et cetera quod idem comes
Fuxi gauderet iuribus spectantibus abbatem et monasterium in dictis locis et hominibus
excepto dicto monasterio et cetera et quod pro conservatione dicti articuli iuvabit et
deffendet ipsum abbatem et monasterium supposita eorum et cetera, alias incurrat
poenas et cetera et alias servabit dictum articulum et contenta in eo sub poenis et
cetera ut monasterium et abbas tenetur et cetera sub poenis et cetera.
Item quia in decimo octavo dicitur quod furchae in locis, villis de Gerre et de
Brescha et terminis et pertinentiis eorum seu earum ponantur per abbatem et cetera,
voluerunt et cetera quod in isdem locis et pertinentiis eorum et cetera a modo fundentur
et construantur per ipsum comitem Fuxi et nomine ipsius insolidum.
Item servabit dictus comes Fuxi articulum decimum nonum et contenta in eo sub
poenis et cetera et pro posse suo faciet observare et cetera et ad hoc debit auxilium,
favorem et cetera expensiis propriis, et comes Pallariensis et alii et cetera et observent
et faciant observare et cetera, alias incurrant poenas et cetera.
Item quod dictus comes Fuxi firmabit omnia et singula contenta in praedictis
articulis et istis, aliis et sequentibus; et si renuerit firmare et cetera vel contraveniret
vel faceret, incurrat sententias excommunicationum quoad se et officiarios et quoad
omnimodam terram vicecomitatus interdicti, et ista faciet vel fieri faciet coram iudice
comeptenti et sub poenis constitutionum Terrachonensium et cetera et constituet ad
hoc procuratores irrevocabiles et cetera et alias sub poenis pecuniariis et cetera et
poenae exhigantur cum consimilibus cohertionibus et districtionibus et censuriis et
cetera.
Item quoad vicesimum primum voluerunt et cetera quod praesens comes et
futuri succesores eiusdem approbet, laudet et laudent et cetera antequam baiuli et alii
officiales et alii praestent eidem homagium seu fidelitatis iuramentum nec respondeant
sibi de proventibus et cetera nec in aliquo obediant donec haec firmaverit et cetera
similiter abbas et cetera habeat firmare, ut in articulo continetur; et quia modernus
comes est in speditione cum rege Franciae omnia fienda fient per officiarios suos in
vicecomitatu; et ipse comes, postquam redierit infra mensem, omnia acta et gesta
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universia alia et singula supra et infrascripta aprobabit et emologabit et cetera sub
poenis et cetera.
Item quoad vigesimum secundem articulum voluerunt et cetera quod dictus
comes Fuxi et cetera infra unius anni spatium procuret cum effectu et obtineat a
serenissimo rege Aragonum vel alio pro ipso rege potestatem habente, confirmationem,
approbationem et cetera quatenus necesse erit et cetera et nihilominus ab ipso summo
pontifice sine cuius approbatione ac laudimio nequid monasterium in similibus facere
cum subiaceat immediate sedi apostolicae, quae habet approbare, confirmare et
ratifficare; similia et ista faciet comes ad expensas et sine expensis monasterii seu
abbatis vel hominum locorum et villarum et cetera infra spatium dicti anni, et bullas et
ratifficationes dabit et portabit dicto monasterio incluendas in archivis dicti monasterii
et cetera et sub poenis et cetera.
Item quoad viginti quartum (sic) quilibet comes Fuxi et cetera post invasores et
cetera sit eo facto innodatus et vicecomitatus eo ipso generali suppositus interdicto
et cetera ut in articulo praedicto latius continetur et cetera et aliis poenis pecuniariis
vallabit omnia et singula supra et infra scripta et cetera sub eisdem rigoribus,
cohertionibus et censuriis et cetera constituendo procuratores et cetera ad haec omnia
et singula conficenda et cetera in curiis omnibus cuiuslibet ordinarii et ad recipiendum
poenas et censuras et cetera iuxta stilum curiae Romanae et cetera.
Item quia viginti quarto articulo fertur de approbatione facienda per communitates
comitatus Pallariensis et cetera et monasterii et monachos et cetera, voluerunt quod
gentes et comunitates vicecomitatus Castriboni ea omnia aprobent, emologent et
ratifficent et ea omnia observent quae in praedicto articulo latius sunt expressata sub
poenis supra et infra appositis.
Item fuit comprobatum quod si in aliquo praedictorum vel in praedictis vel
subsequentibus et cetera oritetur dubitatio, quod abbas Rivipulli et abbas de
Monteserrato vel quilibet eorum habeant dicta dubia exorta declarare hinc ad biennium
ad expensas dicti comitis Fuxi.
Item quia in vigesimo sexto articulo deducitur quod si pars comitis Pallariensis
contra contenta in dictis articulis venerit et cetera incurrat poenam quingentarum
marcharum argenti applicandum per medietatem regi Aragonum et eius curiis et
pro reliqua medietate parti dicti abbatis et monasteriis et cetera, voluerunt quod si
praefatus comes Pallariensis venerit contra praemissa vel aliquod praemissorum et
cetera quod dictus comes Fuxi et cetera habeat habereque possit medietatem partis
contingentis ipsum abbatem et monasterium et pro indiviso possideant et teneant dicta
poena et cetera dictus comes, viribus, rigoribus et cohertionibus quibus posset dictus
abbas et monasterium eo modo vel alias easdem poenas possit exigere et facere solvi
parti monasterii, abbatis et comitis Fuxi et cetera et ad expensas praefati comitis Fuxi
dum tamen modus procedendi contra ipsum comitem Pallariensem non sit talis quod
paret incursum poenarum contra monasterium et cetera et sub poenis et cetera supra
et infra et cetera.
Item quia in dicto articulo vigesimo sexto subiungitur quod si abbas vel
monasterium contrafaciat et cetera similem poenam incurrat quingentarum marcharum

107

Els acords de pariatge al Bisbat d’Urgell, segles xii-xv

argenti applicandarum pro dimidio sedi apostolicae et residuo comiti Pallariensi,
voluerunt quod si dictus comes Fuxi vel officiarii sui frangerent et cetera contenta vel
aliquod ipsorum in dictis articulis, quod ipse insolidum teneatur ad poenam et ipse
abbas et cetera in nullo teneatur et cetera et hoc firmet sub poenis et censuris eo ipso
incursuris si contra et cetera.
Item quia in dicto articulo subiungitur quod nisi infra quindecim dies realiter et
integraliter si post requisitionem per partem obedientem factam dampnum et cetera
fuerit emendatum et cetera incurrat poenam, voluerunt et cetera quod dictus comes
Fuxi et cetera simili modo habeat procedere contra dictum comitem Pallariensem et
ante requisitionem factam et cetera nullo modo, nullo quaesito colore rancorum et
cetera habeat procedere contra ipsum vel bona sua, nec etiam post lapsum quindecim
dierum nisi eo modo quo abbas posset alias si hac occasione contingeret incidere in
poenas, ipse comes Fuxi insolidum teneatur, et non abbas et cetera et hoc firment cum
poenis et censuris supra et infra ponendis et cetera.
Item quia vigore effranctiones fiendae per comitem Fuxi et cetera posset
dispendium, dampnum et expensas monasterio et abbati assequi, cum dictus
monasterium et abbas censeantur obligati et astricti et cetera et non comes Fuxi et
cetera, voluerunt et cetera quod dictus comes Fuxi in istis pactis, conventionibus et
aliis contractibus promittat stipulatione mediante solempni et cetera notoria vel alia
persona publica pro comite Pallariensi stipulante et cetera quod si continget ipsum vel
officiarium suum vel alium communem eo instigante, suadente, volente, consentiente
seu emolumentum recipiente et cetera facere contrapraemissa vel illorum aliqua et
cetera quod ipse vult teneri et efficaciter obligetur dicto comiti Pallariensi et non
monasterium sive abbas, et hoc sub poenis et censuris hic extensius exprimendis et
cetera.
Item quia licet dictus comes Fuxi et cetera faciat obligationem et firmam
praecedentem et cetera in obtione ipsius comitis Pallariensis est convenire quem voluerit
et cetera, voluerunt et cetera quod si dampno dato vel transgressione contentorum in
articulis vel aliquorum in eisdem factis et ex requisitione iuxta continentiam dictorum
articulorum debitis dicto abbati seu monasterio et cetera per comitem Pallariensem
infra dictum spatium quindecim dierum assignatum prius comiti Fuxi non cassaverit,
irritaverit et cetera et alias plene et effectu non emendaverit et cetera, quod statim
ipse solus incurrat poenas, et alias solvat et cetera et non monasterium seu abbas et
cetera et si non emendaverit, irritaverit et cetera eo ipso incurrat poenas similes et
alias infrascriptas et officiarii vicecomitatus ipsi sint ipso facto excomunicati et terra
vicecomitatus interdicto eo ipso supposito.
Item si contingeret post requisitionem factam per quindecim dies superius
designatos elaspsos comiti Fuxi et cetera non solvere poenas sed abbatem et
monasterium conveniri ad poenam solvendam, voluerunt et cetera quod dictus
comes seu officiarii vicecomitatus statim teneantur efficaciter et sine mora recipere
causam, littem, deffensionem et controversiam motam vel movendam contra ipsum
abbatem et monasterium et ad expensam propriam comitis suscipere et abbatem et
monasterium extra processum rati facere, et in se causam, littarum marcharum argenti
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applicandarum pro medietate regi Aragonum et eius curiis, pro alia dimidia ipsi abbati
et monasterio et cetera et incurrant sententiam excomunicationis ipso facto et cetera,
et terram vicecomitatus interdicti eo ipso et alias per constituciones consiliorum
Terrachonae inflictas et cetera latius extendendas.
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FRANCISCO ANTONIO DE LA DUEÑA Y CISNEROS,
BISBE D’URGELL (1797-1818)
1- Notícia Biogràfica
Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros, Bisbe d’Urgell i Príncep Sobirà de les
Valls d’Andorra, com es deia llavors i es titulava a sí mateix en documents oficials,
va ser objecte d’una breu notícia dins l’Episcopologi de l’Església d’Urgell,1 que és
d’on hem tret la majoria de les dades d’aquest primer apartat, reproduint-les gairebé
tal com estan allà.
Naixé a Villanueva de la Fuente, Ciudad Real, el 17 de novembre de 1753.
Estudiant a la universitat de Salamanca, n’esdevingué doctor i després lector de dret
canònic. Era canonge doctoral de Toledo quan fou elegit bisbe d’Urgell, el 24 de juliol
de 1797. Va ser ordenat el 22 d’octubre d’aquell mateix any a Madrid, a l’església de
Sant Felip el Reial, que pertanyia als agustins.2 Prengué possessió de la seva seu el 29
d’octubre de 1797, i el 13 de novembre ho feia per procurador de les Valls d’Andorra
i confirmava els seus privilegis.3
Encara continuaven durant el seu pontificat les gestions per anar implementant el
Pla Beneficial, així com els esforços del bisbe per estendre poc a poc el dret comú a la
Vall d’Àneu, limitant els seus privilegis. 4
A Urgell celebrà sínode en 1798.5 Fruit d’una de les seves resolucions fou la
publicació en 1799 del Breu resumen de la doctrina christiana, que era una edició
simplificada del catecisme del seu antecessor el bisbe Guinda.6 El mateix any publicà
també les constitucions sinodals que s’havien anat promulgant des de 1748 fins
llavors; l’edició es féu en llatí i seguint l’ordre de les Constitucions Provincials de
Tarragona.7 Aprovà uns estatuts per a l’església col·legial de Puigcerdà, que havien
estat redactas l’any 1786.8
Del 1800 és una llista de les esglésies i capelles de la Vall d’Andorra.9 El
1803 demanà al Comissari general de la Creuada, que hi accedí, que estengués als
habitants de les Valls d’Andorra el privilegi de poder menjar carn els divendres i dies

1 C. Baraut, J. Castells, B. Marquès, E. Moliné. Episcopologi de l’Església d’Urgell, La Seu d’Urgell, 2002, ps.
104-106.
2 Hierarchia catholica, vi, p. 427.
3 C. Baraut, ‹‹Els privilegis atorgats pels bisbes d’Urgell a les Valls d’Andorra (segle xiii-xviii)››, Quaderns
d’Estudis Andorrans, 3 (1978), ps. 66-68.
4 Per exemple, ADU, Registre de cúria n. 145, f. 217 de la segona numeració; n.146, f. 17; Reals Ordres i
Decrets,1802-1804, núms. 156, 160, 165.
5 Les actes d’aquest sínode estan dispnibles a E. Moliné, Urgellia, XIX, ‹‹Els Sínodes Diocesans d’Urgell dels
segles XVIII i XIX››, (en premsa).
6 E. Moliné, ‹‹Els catecismes del bisbat d’Urgell del 1700 al 1900››, Església d’Urgell, núm. 209 (abril 1992) i
núm. 210 (maig 1992).
7 E. Moliné, ‹‹Les Constitucions Sinodals impreses del bisbat d’Urgell››, Església d’Urgell, núm. 207 (febrer 1992),
ps. 5-8.
8 ADU, Registre de cúria n. 145, f. 36-62; Reals Ordres i Decrets,1800-1801, núm. 72, amb notícia de la unió de
rectories al col·legi de preveres de Puigcerdà.
9 ADU, Andorra, Cerdanyas y Valle de Arán, Andorra, núm. 68.
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d’abstinència, de la mateixa manera que en gaudien els fidels d’Espanya.10 Al maig de
1802 consta que el bisbe ha obtingut el permís, per una reial ordre, per tal de construir
i fundar a la Seu d’Urgell una casa per als Nens Expòsits.11 El 22 de desembre del
1803, aquesta casa es presenta ja com una actuació benèfica del bisbat en la relació de
la ‹‹Visita ad Limina›› de la diòcesi d’Urgell.12 La casa benèfica dels Expòsits, tal com
s’especifica en l’esmentada relació es troba “prop de les dependències episcopals”.
En efecte, a la façana de l’edifici que hi ha al costat mateix de les actuals oficines del
bisbat, a la plaça Pati Palau, figura un escut d’armes del bisbe, la Dueña y Cisneros,
rodejat per unes cites bíbliques, amb la següent inscripció al peu: ‹‹Franciscus a
Dueña et Cisneros, Episcopus Urgellensis, curavit et jussu, ope ac munificentia
regia hanc infantium et lactentium [domum ...] vivendi forma m[u]nivit››.13 El bisbe
esmenta aquesta institució, creada per ell, com una de les seves actuacions en el bisbat
d’Urgell, que li han donat un major goig i satisfacció.14
Com veurem amb detall més endavant, a conseqüència del concordat establert el
1801 entre la Santa Seu i la República francesa, l’any 1803, les vint-i-dues parròquies
de Cerdanya que havien estat cedides a França pel Tractat dels Pirineus (1659) foren
segregades del bisbat d’Urgell i incorporades al de Carcassona i, en 1817, al novament
restablert d’Elna-Perpinyà. Per la mateixa raó, l’any 1804, les vint-i-nou parròquies de
la Vall d’Aran pertanyents fins llavors al bisbat de Sant Bertran de Comenge, extingit
per aquell concordat, passaren al d’Urgell.

10
C. Baraut, ‹‹Els privilegis...,Quaderns d’Estudis Andorrans, 3 (1978), ps. 58-61.
11
ACU, Llibre de correspondència (1796-1809), sign. 962, lletra del 22 de maig de 1802. El capítol felicita el
bisbe pel permís obtingut.
E. Moliné, ‹‹Les relacions de les visites “ad limina Apostolorum” dels bisbes d’Urgell (1597-1821)››
12
Urgellia, 4 (1981), p. 504. El text s’expressa amb les següents paraules: ‹‹Nunc vero opus piissimum et in hac regione valde
necessarium ac humanissimum, ope ac auctoritate regia et auxilio Excellentissimi Domini spoliorum vacantium sedium
episcopalium Collectoris, fundatum in hac urbe prope aedes meas episcopales omni mea cura et pervigili sollicitudine ago
domum, scilicet, seu brephotrophium ad recipiendos infantes et languidos expositos››.
13
És un edifici municipal, que darrerament havia estat la seu dels Jutjats i en un temps molt més abans havia
servit d’Escoles Nacionals. No s’ha de confondre aquesta institució dels Nens Expòsits, fundada per aquest bisbe, amb
una altra també benèfica i existent ja abans a la Seu d’Urgell, anomenada Casa dels Nens Orfes. La casa dels Nens Orfes
fou fundada en 1579 i ubicada al carrer del Carme. En canvi, aquesta Casa dels Nens Expòsits és a la plaça Pati Palau, tal
com ho indica i ho corrobora un document d’aquell mateix temps, que n’assenyala la seva ubicació precisa. En efecte, un
padró municipal de l’any 1818 l’inscriu en aquest lloc esmentat. ‹‹Plaza del Palacio y sus inmediaciones: Casa Palacio
del Illustrisimo Don Bernardo Francés, Obispo...Casa Hospicio para expósitos. Vaca››, ACAU, Arxiu municipal de la Seu
d’Urgell, carpeta 3070AC-3459, anys 1760-1849, Quintes, Padrón del vecindario de la Ciudad de Urgel (1818).
14
ACAU, fons Ajuntament de la Seu d’Urgell, Correspondència rebuda, Oficis del senyor Bisbe d’Urgell,
any 1817. En una lletra del bisbe, des de Barcelona, del 8 de gener del 1817, quan ja s’havia possesionat de Segorb, però
encara no hi havia fet la seva entrada oficial, escriu al batlle i als regidors de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Es despedeix
formalment d’ells i de la ciutat, i recomana al batlle aquesta casa dels Nens Expòsits. Entre altres coses diu: ‹‹...las honras
que le he merecido desde que por juicios adorables de Dios y sin méritos algunos vine a ser uno de los obispos menos
dignos de Urgel. [...] Con todo, el Obispado tendré siempre en mi digna y grata memoria. Pero al fin, si más no he podido,
me iré a Segorbe y me moriré con la satisfacción de dexar a V. S. ese establecimiento piadoso de los Niños expósitos, que
irá prosperando con los tiempos sobre la paternal y benéfica protección del Rey nuestro Señor y de los auspicios de V. S.,
pues que cede en bien de la humanidad, en consuelo y socorro de las criaturas más miserables, y en decoro y honor de la
ciudad, donde además se consumiran poco más o menos de siete mil libras anuales, con que a esfuerzos y representaciones
mías se ha servido la incomparable piedad del Rey dotar esa casa. [...]. Éste es el único bien permanente que consagro a la
buena memoria de esa ciudad, y que en la parte que pueda tocar a V.S. se lo dexo recomendado. Dios guarde a V.S. la vida
muchos años. Barcelona, Enero 8 de 1817.
B. L. M. a V.S. su más atento servidor y capellán. Francisco, Obispo de Segorbe, (aquests mots finals de despedida
i signatura són autògrafs)››.

111

Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros, bisbe d‘Urgell (1797-1818)

En 1803 escrivia a Roma proposant a la Congregació del Concili la conveniència
de renunciar les seves senyories temporals en favor del rei d’Espanya, excloent la que
tenia sobre Andorra; però la Santa Seu no ho considerà oportú.15 En 1805 el govern
de la monarquia començaria a donar normes per a la incorporació a la corona de les
senyories temporals i jurisdiccionals de les mitres i les altres dignitats eclesiàstiques,
seguint uns plans iniciats ja en 1769.16
En 1807 manava als qui regien les parròquies andorranes que no autoritzessin o
assistissin al casament de cap foraster sense haver-se assegurat abans de la seva vida
i costums i si no havien obtingut prèviament la llicència d’establir-se a les Valls.17
En 1810 hagué de fugir del bisbat, perquè, segons confessió pròpia, en les
turbulències de la guerra del francès havia estat amenaçat de mort.18 Es refugià a
Mallorca on, juntament amb els bisbes de Barcelona, Lleida, Tortosa, Terol i Pamplona,
el desembre de 1812 van signar una pastoral, de molt ressò, on es denunciaven algunes
de les mesures de les Corts de Cadis. En 1813 fou elegit diputat, i les Corts de 1814 el
van nomenar president de la comissió que havia de rebre a Ferran VII. Cap al maig de
1814 la seva salut es començà a ressentir.
El 23 de setembre de 1816 fou nomenat bisbe de Sogorb. En la visita pastoral a la
nova diòcesi, que inicià tot seguit, caigué malalt. La primavera de 1819 sortí cap al
seu poble natal, per a recuperar‑se.
Una lleugera milloria i, sobre tot, l’especial falta que deuria fer a Sogorb en els
temps difícils que acabava d’inaugurar la revolució liberal va provocar que el juny
de 1820 tornés al seu bisbat, en un viatge de jornades curtes i interrupcions freqüents
ordenades pel metge. A l’octubre escrivia dues cartes al capità general i al ‹‹jefe
político›› de València en termes molt elogiosos a les seves polítiques, cartes que,
segons alguns, manifesten una condescendència excessiva, força en desacord amb
l’anterior trajectòria del bisbe, davant la nova situació que havia creat el restabliment
de la constitució de 1812. No gaire després fou nomenat conseller d’Estat. Hagué de
col·laborar en la supressió de convents del seu bisbat. Finalment, nomenà governadors
de la diòcesi a dos canonges i se n’anà a Madrid, on morí el 8 de novembre de 1821,
al cap de pocs mesos d’haver‑hi arribat.19

15 E. Moliné, ‹‹Les relacions de les visites “ad limina Apostolorum” dels bisbes d’Urgell (1597-1821)››, Urgellia
4 (1981), p. 466.
16 ADU, Reals Ordres i Decrets1805-1806, núms. 9 i 59.
17 C. Baraut, , ‹‹Lleis referents a les Valls d’Andorra promulgades pels coprínceps episcopals durant els segles
xvii-xix››, Quaderns d’Estudis Andorrans, 4 (1979), ps. 68-69.
18 E. Moliné, ‹‹El bisbe d’Urgell de la Dueña y Cisneros: una carta de 1810››, Església d’Urgell 251 (juny 1996),
ps. 5-7.
19 Vegeu, Anònim, Notícias de Segorbe y de su obispado, Segorbe 1890, ps. 647-662. N’existeix una reproducció
en facsímil publicada en 1975 per la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe.
Hi ha una reproducció fotogràfica en blanc i negre d’un retrat contemporani d’aquest prelat, de cos sencer, a A.
Fresneda, Historia de Villanueva de la Fuente, Ciudad Real 1998, p. 279.
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2- Altres notícies rellevants
Aquest bisbe regí la diòcesi d’Urgell, durant un llarg període de vint anys. La
seva bona formació en dret contribuí a procurar ajustar i ordenar tant les persones
com les institucions al dret eclesiàstic. I també contribuí a posar un millor ordre a la
documentació de l’Arxiu del bisbat d’Urgell.
En el present article, com a objectiu primordial, volem remarcar i ampliar dues
realitzacions de les diverses actuacions fructíferes d’aquest bisbe. En efecte, s’ocupà
d’un millor ordre en els documents de l’Arxiu del Bisbat, continuant i fixant la sèrie
documental de Reales Órdenes i Decretos i aplegà i compilà també altres quatre volums
especials, els tres Exentos i el llibre, Andorra,Cerdanyas y Valle de Arán. El mateix
bisbe adverteix que es trobà amb un desordre en els documents custodiats a la secretaria
del bisbat. Ho atrubueix a les dificultats que hagué de sofrir el bisbe antecessor i també,
en part, fou degut a una incuria en llur custòdia. Es decidí a posar ordre en aquesta
documentació. Labor que, segons indicis dels mateixos reculls documentals, portà a
terme ell mateix personalment. Examinà la documentació, l’aplegà en diversos volums
que feu enquadernar i redactà les notes introductòries, probablement escrites de la
seva mateixa mà, que precedeixen cada volum. Tot això, certament, ha facilitat molt la
investigació dels historiadors, que després han consultat o consultaran aquestes sèries
documentals per ell creades i aplegades.
Per altra banda, és durant el seu pontificat que es produí també l’intercanvi de
territoris del Bisbat entre la Cerdanya Francesa i la Vall d’Arán. A ell li tocà aquesta
labor tan delicada de segregar del seu bisbat la Cerdanya Francesa i al propi temps
d’acollir la Vall d’Aran, com una nova part de la diòcesi d’Urgell.
A continuació exposarem i ampliarem aquestes dues actuacions o fets del seu
pontificat, que esdevingueren ben rellevants i de gran importància per al bisbat d’Urgell.
3- Els reculls documentals
Una manera de guardar bé i de conservar amb un bon ordre els documents de
l’Arxiu Diocesà fou enquadernar en volums els documents solts d’una determinada
sèrie. Axí nasqueren o s’agruparen algunes sèries documentals de l’esmetat Arxiu.
Al segle xviii, concretament a partir de l’any 1761, s’inicia una col·lecció de
volums enquadernats, que contenen relligats els diversos documents solts d’uns anys
determinats i que porten per títol diferents noms, Bulas, Reales Órdenes y Decretos,
Reales Órdenes y otros documentos. Estan formats per documents relligats, adreçats
al bisbe que, fonamentalment, són ordres, o comunicacions o altre tipus de documents
similars, procedents directament del rei, dels seus ministres, o de les autoritats
regionals o locals. Sovint, aquestes ordres es troben acompanyades de les respostes
donades i d’altres papers relacionats. Alguna vegada, aquests volums contenen també
algunes butlles o breus papals. És per això que aquesta sèrie documental s’inicia,
l’any 1761, amb el nom Bullas y Órdenes Reales.
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El bisbe Dueña y Cisneros va consolidar aquesta sèrie i la continuà amb el
títol de Reales Órdenes y Decretos. Durant el seu pontificat aplegà la documentació
en 10 volums, sis dels quals corresponen a la administració general del bisbat i el
altres quatre són volums especials, de territoris exempts i d’una jurisdicció o règim
particular. En quant als sis volums dedicats a la administració general del bisbat,
consta que els volums foren enquadernats dues vegades, per un dominic de la ciutat
de la Seu d’Urgell i, no contents del seu treball, manifestaren un cert disgust.20
Al començament de cada volum hi ha una mena de presentació o notes
introductòries sobre la naturalesa i objecte del recull documental, indicant els criteris
i mètode emprats en la seva selecció. Són unes paraules introductòries del mateix
bisbe, que, al final, porten la seva pròpia rúbrica, on ell ocasionalment exposa les
seves opinions personals sobre alguns dels temes tractats.21 Recollim, a l’Apèndix-1,
aquestes notes introductòries del bisbe per a cadascun dels deu volums. Després
d’aquestes notes introductòries un índex encapçala el volum. És un breu regest amb el
corresponent número del document.
1- Colecció de Reals Ordres i Decrets
Volum I, Recopilación de Reales Órdenes y memorias dispersas de distintos
pontificados, de 1765 a 1795.
Aquest primer volum és un recull de documentació dels pontificats anteriors. Al
final del volum I, 1765-1795, hi ha un afegit de 16 documents més, amb numeració a
part, dos dels quals són dels anys 1695 i 1730, pertanyents a una època anterior.
Volum II, Reales Órdenes y Decretos,1796-1799.
Volum III, Reales Órdenes y Decretos, 1800-1801.
Volum IV, Reales Órdenes y Decretos,1802-1804.
Volum V, Reales Órdenes y Decretos,1805-1806.
Volum VI, Reales Órdenes y Decretos, 1807-1808.
La sèrie enquadernada durant el pontificat d’aquest bisbe queda interrompuda en
aquest darrer any. El motiu més probable d’aquesta interrupció és que, com abans hem
mencionat, l’any 1810 el bisbe, a causa de les trubulències de la guerra del Francés
hagué de refugiar-se a Mallorca. En retonar al bisbat, per alguna raó que no sabem,

20 En efecte, el primer full de guarda del volum IV ho diu expressament. Als altres volums d’aquesta mateixa sèrie
general hi ha un tall a la part superior del foli on amb tota certesa figurava la mateixa nota, mentre que al volum I, li manca
tot el primer full de guarda. La nota inscrita, al volum IV, rubricada pel mateix bisbe, diu: ‹‹Dos vezes me ha enquadernado
este libro el majadero de un fraile Dominico, porque no había otro en Urgel, y la 2ª lo ha echo peor que la 1ª, cara i dos
veses pagada me ha salido la enquadernación. (Rúbrica)››.
21 Podem conèixer i endivinar que totes aquestes introduccions són redactades pel mateix bisbe, perquè venen
rubricades amb la rúbrica, que tenim comprovada que és la autògrafa del bisbe. A més, sovint en les expressions
gramaticals empra la primera persona i també a voltes, en els assumptes tractats en els documents, fa algun comentari
i expressa algunes opinions, que considerem pròpies del bisbe. És també probable que la lletra sigui la seva autògrafa,
encara que en aquest cas es tractaria d’una lletra més cursiva que la seva ordinària i tampoc seria seva la lletra del primer
volum dels que ressenyem aquí.
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no devia continuar aquest recull documental, tan important. Efectivament, la sèrie
arxivística general continua amb un nou volum que pertany ja al bisbe succesor, amb
el títol Obispado de Dn. Bernardo Francés Caballero. Reales Órdenes y Decretos,
1817-1821.
2- Els quatre volums sobre territoris especials
Una altra sèrie diferent està formada per quatre volums i aplega un recull de
documents sobre entitats i territoris especials del bisbat i sobre el seu govern. Els
tres primers es refereixen als territoris exempts, és a dir, als que, dins del territori del
bisbat d’Urgell, depenien de diverses institucions eclesiàstiques de diferents menes i
importància, i que eren o pretenien ser exemptes de la jurisdicció del bisbe. Al llarg
dels anys hi havia hagut més d’un conflicte amb aquestes jurisdiccions, encara n’hi
havia i era de preveure que podia continuar havent-n’hi. D’aquí també l’interès del
bisbe perquè la documentació que ara s’aplegava es conservés bé i estigués a mà. La
documentació d’aquestes jurisdiccions exemptes fou aplegada en tres volums:
I-Exempt, Pabordado de Mur.
II-Exempt, Ripoll, Gerri, Lillet, San Juan.
III-Exempt, Àger, La O (Alaó), Avellanas, Tercui, Lavaix, Meyà.
IV-Volum especial, Andorra, Cerdanyas y Valle de Arán.
El quart volum té dues parts. La primera, la dedica a Andorra, nació de la qual
ell ostenta el títol de Príncep, i aplega documents que es refereixen a la seva història i
régim. La segona part recull documents de la Cerdanya Francesa y de la Vall d’Aran,
els quals contenen tot el procés històric de la segregació del bisbat, del territori de la
Cerdanya Francesa i també el dossier de l’annexió del territori de la Vall d’Aran a la
diòcesi d’Urgell.
Actualment el volum, tal com està enquadernat, sofreix un greu defecte en l’ordre
de col·locació dels seus documents. Defecte aquest que considerem que fou degut
a una altra enquadernació, posterior a la original d’aquest bisbe. Per sort, el recull
dels documents d’Andorra venen tots seguits. En efecte, el volum ve estructurat de
la forma següent: S’inicia amb els documents 33-87 de Cerdaña y Valle de Arán,
continua tota la sèrie sencera d’Andorra, núms. 1-104, amb dos documents posteriors
del bisbe Caixal, i acaba el volum amb els núms. 1-32 de Cerdaña y Valle de Arán.
a) Andorra
Són 104 documents relligats i numerats segons el número del document. El núm.
1 correspon a “Resumen histórico de las razones sólidas en que se fundan los Obispos
de Urgel para mantenerse en la posesión de la Soberanía de Andorra”. És un informe
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històric i jurídic, sense data del segle xvii. El núm. 2 és una traducció al castellà dels
Pareatges de 1278 i de la seva aprovació per part del papa Martí IV, l’any 1282, lletra
del segle xvii. Continua la numeració amb documents que van des del 1696 fins al
1808. De l’any 1696, pontificat del bisbe Julià Cano, només n’hi ha un. És a partir de
l’any 1730 que pròpiament continua la sèrie de documents recollida, sense que l’ordre
dels documents observi sempre un estricte criteri cronològic. Actualment manquen en
aquest recull els documents núms. 90, 92-97.
Un índex precedeix la documentació aplegada, el qual fou editat en aquesta
mateixa revista de Quaderns d’Estudis Andorrans, núm. 2 (1977)22, on es pot consultar
sobre el contingut i naturalesa d’aquest recull documental.
És la classificació, ordenació i custòdia que el bisbe Dueña y Cisneros féu dels
documents relatius a les Valls d’Andorra, que conservava a la seva secretaria. Són
documents produïts durant els pontificats dels seus antecessors i del seu propi, fins a
la data del recull. Són cartes, informes, decrets, memòries, diligències, certificacions
i altres documents rebuts i dirigits al bisbe. En alguna ocasió hi ha una còpia de la
contesta donada. La seva procedència es variada, són lletres que venen de l’Intendent
de Catalunya, de les autoritats franceses, del Síndic d’Andorra, del Consell General
i dels Rectors de les parròquies Andorranes. Trobem també algunes còpies de
documents del bisbe dirigits a les seves autoritats subalternes o a les altres autoritats
abans esmentades.
Aquest recull de documents ens dóna a conèixer les relacions i actuacions
hagudes dels bisbes amb les Valls d’Andorra i amb altres autoritats foranes, que hi
tenen alguna vinculació, durant el segle xviii fins l’any 1808.
b) La Cerdanya Francesa i la Vall d’Aran
Tal com hem exposat abans, el mateix volum conté una segona part, malgrat les
irregularitats de la seva enquadernació ja referides. Aquesta segona part del volum
aplega les delicades gestions i actes de règim d’aquest bisbe, que li tocà viure durant
el seu pontificat en l’afer de l’intercanvi de territoris del bisbat. En efecte, primer el
territori de la Cerdanya Francesa fou segregat d’Urgell i s’agregà a la diòcesi francesa
de Carcassona. Immediatament després el bisbe rebia, com a compensació, el territori
de la Vall d’Aran23, que anteriorment formava part d’una diòcesi francesa, Comenge.
El volum recull tota la documenció que es produí en aquest intercanvi de territoris
entre el bisbat d’Urgell i les diòcesis franceses esmentades. Documentació que ha
de ser consultada pels qui vulguin conèixer de més a prop tot aquell procés històric
d’intercanvi de territoris diocesans. La documentació va precidida per un índex, que
enumera els 87 documents aplegats. Hi ha un altre document afegit i no numerat

22 Benigne Marquès, ‹‹Un recull de documents sobre Andorra de l’Arxiu Diocesà de la Seu d’Urgell››, Quaderns
d’Estudis Andorrans, 2 (1977), ps. 87-97.
23 Enric Moliné, ‹‹Documents sus era Val d’Aran en Arxiu Diocesà d’Urgell. Un recuelh de 1809››, Miscellanèa en
aumenatge a Melquidaes Calzado de Castro, Lleida 2010, ps. 107-115, en aquest article s’edita l’índex dels documents de
la Vall d’Aran, aplegats en l’esmentat volum d’Andorra, Cerdanyas y el Valle de Arán.
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que és del pontificat del bisbe Caixal, de l’any 1859. Es comprèn que aquest bisbe
que reordenà l’Arxiu Diocesà, per l’especial importància que per ell tenien tant els
assumptes d’Andorra, com també els dels territoris de la seva diòcesi, la Cerdanya
Francesa i la Vall d’Aran, vulgués reunir en aquest volum tota aquesta tan important
documenció que l’afectava d’una manera particular.
Aquest fet d’intercanvi de territoris del bisbat d’Urgell, que implicà directament
el règim i les actuacions d’aquest bisbe, F. de la Dueña y Cisneros, bé mereix que
incloem, a continuació, un resum ben detallat, extret del present recull documental24,
per tal de donar a conèixer les circumstàncies i fets que s’esdevingueren, de capital
importància per al bisbat d’Urgell.
4- La

segregació del bisbat d’Urgell del territori de la

posterior agregació del territori de la

Vall d’Aran

Cerdanya Francesa

i la

En temps del bisbe, la Dueña y Cisneros, la Cerdanya Francesa formava part del
bisbat d’Urgell. Per contra, la Vall d’Aran pertanyia a la diòcesi francesa de Comenge.
Trobem alguns antecedents històrics que ja comencen a remoure la qüestió d’una
possible redistribució de territoris diocesans limítrofes. En efecte, ja a la segona meitat
del segle xvi sorgí la qüestió que la Vall d’Aran havia d’ésser separada del bisbat de
Comenge i s’havia d’agregar a Urgell. Dos segles més tard, el 1770, sembla produirse un intent similar25. Per altra banda, l’Alta Cerdanya pel tractat del Pirineus (16591660)26 passà a formar part del territori francés. La situació eclesiàstica que des de
l’esmentada Pau es creà i es visqué en aquesta part de la la Cerdanya no fou exempta
d’un cert conflicte permanent pel que fa a l’exercici del règim i jurisdicció dels bisbes
d’Urgell en un territori que aleshores els havia esdevingut estranger, perquè formava
part de França27.
Malgrat aquest llarg temps d’unes certes dificultats en el règim episcopal, la
permuta entre els dos territoris esmentats no es va fer efectiva fins al mateix inici del
segle xix28. Intentarem de donar només algunes dades més principals que es produïren
en tot aquest complicat procés i simplement les enunciarem de forma sintética.
A efectes de la constitució civil durant la revolució francesa els territoris de

24 ADU, Andorra, Cerdanyas y Valle de Aran, segona part, la Cerdanya Francesa i la Vall d’Aran.
25 Manuel Abizanda Broto, El índice de privilegios del Valle de Arán, Instituto de Estudios Ilerdenses, Balaguer,
1944, comentaris i transcripció dels núms. 53, 87, 88.
26 Alice Marcet-Juncosa, ‹‹La Cerdagne aprés la Traité des Pyrénées››, Annales du Midi, t. 93, n.º 152 (abril-juny
1981), reimprès en un recull d’estudis de la mateixa autora sota el títol Du Roussillon et d’ailleurs, Presses Universitaries,
Perpignan 1993, ps. 121-139.
27 Enric Moliné, ‹‹L’autorité de l’evêque d’Urgell en Cerdagne française (1659-1803)››, “Colloque Internaltionale de
Foix”, octubre 1993, publicat dins Pays Pyrénéens et pouvoirs centraux xvie-xxe siècles, Actes du Colloque Internacionale
de Foix, 1993, I, ps. 415-435.
28 Les dades d’aquest procès es troben als documents del volum esmentat, Andorra, Cerdanyas y Valle de Arán.
Vegeu també Benigne Marquès, ‹‹El bisbat d’Urgell, aglutinador dels territoris pirenecs, i la seva relació amb altres
territoris francesos››, dins Andorra i els seus veïns del sud, Societat Andorrana de Ciències, 16ª diada Andorrana, xxxv
Universitat Catalana d’Estiu, Andorra, 2004, ps. 43-51.
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l’Alta Cerdanya són adjudicats en 1792 als bisbes de Perpinyà o d’Elna. Pasada
aquella revolució, el papa Pius VII establí amb les noves autoritats un nou concordat,
mitjançant la butlla “Ecclesia Christi”, del 15 d’agost del 1801. I, uns mesos després,
el 29 de novembre del mateix any, detrminaren les noves circumcripcions territorials
que publicà la butlla “Qui Christi Domini vices”. Posteriorment el cardenal legat
Caprara amb un decret del 9 d’abril de 1802 publicava a París ambdues butlles.
Aquestes i el posterior decret estableixen que cap territori francés pot ser regit per
un bisbe resident a l’estranger, com tampoc cap bisbe francés regirà en un territori
estranger. En virtut d’aquests principis, l’Alta Cerdanya, que fins aleshores era un
territori del bisbat d’Urgell, havia d’ésser desmembrada d’aquest bisbat i havia de
passar al bisbat de Carcassona del Departament de l’Aude.
Naturalment la mesura provocà una certa reticència en el bisbe d’Urgell per a
deixar aquest territori, que el bisbat d’Urgell tenia des de molts segles abans i que el
bisbe apreciava verament. Es tracta d’un total de 64 poblacions, que suposaven uns
6.000 habitants. Segons diuen, la capital del bisbat d’Urgell es trobava a una jornada
de camí per a arribar a l’Alta Cerdanya.
El bisbe d’Urgell, al·legant que encara no havia rebut la documentació oficial del
papa, reté la seva jurisdicció sobre aquests territoris. Malgrat això, el 10 de febrer del
1803, publica una circular que “ad cautelam” delega tota la seva jurisdicció al nou
bisbe de Carcassona, per tal que hi pugui actuar, i amonesta els fidels que l’acceptin
en les seves actuacions. Finalment el bisbe d’Urgell, Francisco Antonio de la Dueña
y Cisneros (1797-1817), formalitza la seva renúncia al territori de l’Alta Cerdanya,
el 18 de novembre del 1803. Per la qual cosa, Pius VII, el 10 de gener de 1804, li
envia un breu papal, en el qual li fa constar el seu agraïment per la renúncia feta.
Finalment encara trobem una carta pastoral del bisbe d’Urgell, del 26 de febrer del
1804, que publiquem a l’Apèndix-2, on es despedeix amb paraules ben emotives dels
seus feligresos de la Cerdanya, i els amonesta que rebin com a únic pastor el nou bisbe
que tenen, el bisbe Arnald de la Porte, de Carcassona. El bisbe d’Urgell remeté còpia
de tota aquesta documentació al nou bisbe de Carcassona.
La Santa Seu en tot aquest afer disposà de compensar el bisbat d’Urgell amb la
nova incorporació de tota la Vall d’Aran, que fins aleshores formava part del bisbat de
Comenge. Pel mateix principi invocat en el cas de la Cerdanya, ara tampoc un territori
espanyol no podrà ser regit per un bisbe francés. Vegem els passos que se seguiren en
la incorporació de la Vall d’Aran al bisbat d’Urgell.
La Vall d’Aran fins aleshores formava part de la diòcesi de Comenge, la seu de la
qual també distava aproximadament una jornada d’aquella Vall, i és composava d’uns
45 pobles. Durant la revolució francesa, el bisbe de Comenge, Antoni Osmond, el 1790
emigrà a Anglaterra. Delegà el règim del seu bisbat al seu Vicari General Carles Vilote.
L’any 1801, passada la revolució, es publicaren les dues butlles papals ja esmentades
del concordat i de les noves circumscripcions territorials. A causa d’aquesta nova
ordenació, el bisbat de Comenge fou suprimit i el seu territori fou agregat a Tolosa.
L’antic bisbe de Comenge retornà a França i fou nomenat nou bisbe de Nancy, amb
l’encàrrec que provisòriament administrés el territori de la Vall d’Aran. En vista de la
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distància haguda entre la seva nova seu i aquella Vall, subdelegà aquelles funcions de
règim eclesiàstic per a la Vall d’Aran, al seu antic Vicari General, Carles Vilote.
Posteriorment, el legat pontifici cardenal Caprara, el 15 d’agost del 1803, veient
aquesta situació de règim anòmala, nomenà el bisbe d’Urgell com administrador
provisional de la Vall d’Aran, fins que no s’arribés a un arranjament definitiu. La
Santa Seu i el Govern Espanyol signen un acord, el 23 de febrer del 1804, pel qual
estableixen, com una compensació de la desmembració de la Cerdanya, la nova
incorporació de la Vall d’Aran. Això es concretà amb la publicació d’un breu pontifici
del 23 de juliol del 1804, que decretava aquesta annexió. Malgrat tot, aquest breu trigà
a arribar i a conéixer-se oficialment. Per això s’explica que el bisbe no en prengués la
possessió oficial fins el 14 de juliol del 1805, que es dugué a terme amb tota solemnitat,
i durant aquest acte jurà també l’observança dels seus privilegis, usos i costums antics,
continguts en un quadern anomenat “Reales Acordatos”. El bisbe, però, prolongà
aquella visita durant 12 dies i l’aprofità par a revisar amb el clergat el pla de règim i
de govern eclesiàstic d’aquella Vall, a causa de les seves difícils comunicacions amb
la seu del bisbat. Confrontaren els antics usos que tenien del bisbat de Comenge amb
la nova situació i el dret eclesiàstic vigent. Acordaren establir un nou pla de règim de
30 capítols, que el bisbe aprovà a la Seu d’Urgell el 27 de setembre del mateix any
1805. Entre altres provisions i acords, s’estableix per a la Vall un Oficial eclesiàstic
amb la seva cúria, la qual es reunirà a Viella cada dimecres.
Així es clogué aquest llarg i complicat procés en el qual el bisbat d’Urgell, la
Cerdanya Francesa, la Vall d’Aran i unes diòcesis franceses foren els actors d’un
intercanvi de territoris.
Enric Moliné
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APÈNDIX DOCUMENTAL
1
Notes introductòries als diferents reculls de documents, rubricades pel bisbe
1- Reals Ordres i Decrets
1765-1795
Volum I, Recopilación de Reales Órdenes y memorias dispersas de distintos
pontificados, de 1765 a 1795.
ADU, Reals Ordres, bisbe Dueña y Cisneros, recull de documents dels seus
antecessors, vol. I, 1765-1795.
Habiendo reconocido toda la Secretaria, bastantemente dispersa y dislocada por
los trastornos de las guerras y confusiones, que han ocasionado la poca vigilancia,
cuidado y menos esmero de los Secretarios, he encontrado muchos papeles, la mayor
parte como tirados a rincones y diversos sitios, ya antiguos, ya modernos, maltratados
y mezclados unos con otros en sus inconexiones y diversidad de asuntos, habiendo
expurgado los inútiles; y de ellos he formado la recopilación de este Libro registro,
más por el orden cronológico que por el de materias; y comprende Reales Decretos y
Pontificios, memorias y disposiciones de todo género que deben conservarse, aunque
algunas se hallen en los anteriores Libros de registro por sus originales o duplicados;
y especialmente he tenido particular cuidado en comprehender las memorias
pertenecientes al Pontificado del Sr. Obispo Boltas, inmediato antecesor mío y digno
Prelado que fue, por su zelo pastoral y laborioso, por sus costumbres religiosas, y por
lo mucho que tuvo que sufrir. El índice formado por mí corresponde a los folios, y
acredita la necesidad de haber recopilado este registro de documentos extravagantes y
dispersos desde Diciembre de 1765 hasta Noviembre de 1795. (Rúbrica).
Dins del mateix volum hi ha un apèndix final de 16 documents, amb numeració
a part, dos dels quals són dels anys 1695 i 1730 i pertanyen, doncs, a una època
anterior.
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Volum II, Reales Órdenes y Decretos, 1796-1799.

1796-1799

ADU, Reals Ordres, bisbe Dueña y Cisneros, Vol. II, 1796-1799.
Colección de Reales Órdenes, Oficios, Decretos Pontificios y diversos asuntos
notados en el índice y colocados más bien por el orden cronológico de sus datas
que por materias en las que alguna vez se registran juntos los particulares de una
o de otra; i por punto general contienen las contextaciones al margen o en papeles
siguientes baxo del número i folio; arreglado mejor que en primera foliatura, mal
colocada por el desorden y confusión de la enquadernación que se hizo y tube que
desazer. Comprende algunas órdenes y documentos de la Vacante que empezó en
[deixa el día en blanc] de Diciembre de 1795 en que falleció en Guisona el Sr. Obispo
Boltas, las quales no quedaron recopiladas en el grueso registro de su Vacante, donde
sí se encontraren algunas que en este libro se hallen también en originales o copias; no
resultará más que estar duplicadas, lo que nunca daña en una Secretaría episcopal. La
dicha vacante fue larga, pues, aunque el obispado se consultó i se presentó por S.M. a
mi favor, consultado en 2º lugar, después de haberlo renunciado el consultado en 1º,
actual obispo de Badajoz, su País, a quien acomodaba ser obispo, pero no de Urgel,
pues que por el mismo fabor de su discípulo de Gramática i rethórica el Príncipe de
la Paz, su Paisano, tenía en su mano la oficina y elección de Mitras; se presentó, digo,
a mí en abril de 1796; no pudo S.S. Pío VI despachar las Bulas, por los dolorosos
sucesos ocurridos en Roma con la invasión de tropas de la República francesa, hasta el
consistorio de 24 de julio de 1797, en que, con otros obispos electos fuí preconizado;
después de la consagración en San Phelipe el Real, de Madrid, posesionado por
poderes del Sr. Deán de Urgel el 29 de octubre de dicho año, y venido con harto
trabajo y sentimiento a mi residencia en febrero de 1798; en cuio año i siguientes caió
un diluvio de tareas extraministeriales sobre los obispos por el Ministerio temporal i
por los sucesos humanos de las guerras i necesidades del estado. (Rúbrica).
Hi ha, a més, una nota nota en el foli anterior, també rubricada pel bisbe, que diu:
Quando se eche de menos algún antecedente o consiguiente relativo a los
asuntos que se busquen, se hallará en los legajos del Oficialato a que toque i sus
respectibos años, pues no todo lo que he considerado superfluo se ha puesto en esta
enquadernación, que en tal caso sería mui abultada, no obstante que a vezes contiene
duplicados. (Rúbrica).
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Volum III, Reales Órdenes y Decretos, 1800-1801

1800-1801

ADU, Reals Ordres, bisbe Dueña y Cisneros, Vol. III, 1800-1801.
Colección de Órdenes Reales, Oficios, Decretos Pontificios y diversos asuntos,
notados en el índice y colocados más bien por el orden cronológico de sus datas que
por materias, en las que alguna vez se registran juntos los particulares de una o otra, i
por punto general contienen las contextaciones al margen o en papeles siguientes bajo
el número y folio, arreglado mejor que en la primera foliatura, mal colocada por el
desorden y confusión de la enquadernación que se hizo y tube que desazer.
Quando se echare de menos algún antecedente o consiguiente relatibo a los
asuntos que se busquen, se hallará en los legajos del Oficialato a que toque i sus
respectibos años, pues no todo lo que he considerado superfluo se ha puesto en esta
enquadernación, que en tal caso sería mui abultada, no obstante que a vezes contiene
duplicados. (Rúbrica).
Volum IV, Reales Órdenes y Decretos, 1802-1804

1802-1804

ADU, Reals Ordres, bisbe Dueña y Cisneros, Vol. IV, 1802-1804.
Colección de Órdenes Reales, Oficios, Decretos Pontificios, y diversos asuntos
notados en el índice y colocados más bien por el orden cronológico de sus datas
que por materias en las que alguna vez se registran juntos los Particulares de una
o de otra i mui rara la de estar invertido el orden; y por punto general contienen las
contextaciones al margen o en papeles siguientes baxo el número i folio arreglado en
algunos mejor que en la primera foliatura mal colocada por el desorden y confusión
de la enquadernación que se hizo y tube que desacer. (Rúbrica).
Quando se echare de menos algún antecedente o consiguiente relatibo a los
asuntos que se buscan, se hallará en los legaxos del oficialato a que toque i sus
respectibos años, pues no todo lo que se ha considerado superfluo se ha puesto en esta
enquadernación que en tal caso sería más abultada, no obstante que a vezes contiene
duplicados. (Rúbrica).
Volum V, Reales Órdenes y Decretos, 1805-1806

1805-1806

ADU, Reals Ordres, bisbe Dueña y Cisneros, Vol. V, 1805-1806.
Colección de Órdenes Reales, Oficios, Decretos Pontificios y diversos asuntos
notados en el índice y colocados por orden cronológico de sus datas, uniendo en lo
posible las materias, aunque de distintas fechas; y por punto general contienen las
contextaciones al margen o en papeles siguientes baxo su n.º y folio, advirtiendo que
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quando se eche de menos algún antecedente o consiguiente relatibo a los asuntos que
se busquen, se hallará en los legajos del oficialato a que toque y sus respectibos años,
pues no todo lo que he considerado superfluo se ha puesto en esta enquadernazión, que
en tal caso seria mui abultada, no obstante que a vezes contiene duplicados. (Rúbrica).

Volum VI, Reales Órdenes y Decretos, 1807-1808

1807-1808

ADU, Reals Ordres, bisbe Dueña y Cisneros, Vol. VI, 1807-1808.
Colección de Órdenes Reales, Oficios, Decretos, y diversos asuntos notados en
el índice y colocados más bién por el órden cronológico de sus datas que por materias,
en las que alguna vez se registran juntos los particulares de una i de otra y mui rara
la de estar invertido el órden; y por punto general contienen las contextaciones al
margen o en papeles siguientes baxo del n.º i folio. Desde el 51 empieza la historia
trágica de nuestra amada España que por sucesos lamentables fue agrabándose sin
saberse aún en qué vendrá a parar una escena tan triste, cuio papel principal hace
nuestra Patria por nuestro inocente i amado Rey Fernando VII, Príncipe desgraciado i
digno de todo nuestro amor, contra Napoleón emperador de Francia, que nos lo robó
para poner en su lugar y trono a su hermano Josef Napoleón, Rey de Nápoles a costa
de tanta sangre española y francesa. En esta historia que, asombrará a la posteridad y
está estremeciendo a todos quatro elementos, he recopilado lo principal con algunas
memorias más dignas; otras muchas se hallaran en otros legajos. Quando se echare
de menos algún antecedente o consiguiente relatibo a los asuntos que se buscan se
hallará en los legaxos del oficialato a que toque y sus respectivos años, pues si todo lo
superfluo o menos necesario, se hubiese comprendido en este tomo con respecto a sus
dos años sería más abultado. (Rúbrica).

2- Volums Exempts i Especial
Exempts I, Pabordado de Mur, hasta 1807
ADU, Exempts, I.
Colección de documentos i memorias simples antiguas i modernas que dispersas
por la Secretaría he recogido i colocado con el orden posible en esta enquadernación,
por si en algun tiempo pudiesen aprovechar i dar alguna luz a los derechos de la
dignidad episcopal. Y en ellos están todos los sucesos i copias de alegatos ocurridos
desde 1798 hasta 1808 sobre la exempción ‹‹nullius›› del Pabordato de Santa Maria
de Mur, de patronato laical; obligación de residirlo sus Pabordes; y otros particulares
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concernientes a la materia. A cerca de cuia exempción, impugnada i desconocida por
los obispos de Urgel, i del Patronato, pendían pleito en la Rota Romana i pleitos
penden en la Cámara y Rota Matritense. La Mitra está en posesión por una Real Orden
de la Cámara de sacar a concurso synodal las Rectorías del Pabordato y consultarlas.
No es el Paborde reconocido por Prelado exempto. En este tomo no hai Órdenes
Reales, pues éstas tocantes al Pabordato están con otras memorias instrumentales (que
algunas podrán ser duplicadas) en otros respectivos registros de la Secretaría, donde
se encontrará lo que no se encuentre aquí, por su índice, si es que con los descuidos
i transtornos que en diversos tiempos ha sufrido la Secretaría, no se han perdido.
(Rúbrica).
Exempts, II, Ripoll, Gerri, Lillet, San Juan
ADU, Exempts, II.
Colección de documentos, notas, alegatos, declaraciones, concordias, consultas,
dictámenes, juicios, sucesos ocurridos en diversos tiempos i varias memorias
instructibas, antiguas i modernas, sobre exempciones de territorios diocesanos i
jurisdicción ordinaria en general; y en particular, sobre la del Monasterio i Abadia
de Ripoll con algunas Órdenes de la Cámara i Bula de S.S. en quanto a la concordia
con el Obispo de Urgel que se concluió en mi tiempo; del Monasterio y Abadía de
Gerri, con algunas Órdenes de la Cámara; de el Pabordato de Santa María de Lillet, en
quanto a una parte de territorio; y de San Juan de Jerusalén, sin Órdenes de la Cámara.
Las quales memorias, papeles i documentos auténticos i simples estaban dispersos i
confundidos por toda la Secretaría, y los he recogido i puesto su índice particular a
cada uno de los dichos exemptos, todo ello dirigido por años i aún por meses i días
en quanto me ha sido posible, para que mis sucesores enquentren con más facilidad
lo que les ocurra buscar en los casos i tiempos que pueden sobrevenir contra dichos
exemptos, que son otras tantas espinas de este obispado que han punzado siempre a los
obispos i a mí no poco, suponiendo que en los respectibos libros antiguos de registro
y en los de mi pontificado se hallarán o más originales de las copias i instrumentos,
órdenes, decisiones i noticias auténticas que en este tomo no se hallen. (Rúbrica).
Exempts, III, Ager, La O (Alaó), Avellanas, Tercui, Lavax, Meyá
ADU, Exempts, III.
Colección de documentos simples i auténticos, antiguos i modernos, de noticias
curiosas, memorias de sucesos ocurridos, notas y asuntos, consultas, decisiones,
declaraciones, concordias y varios particulares de todo género de papeles que
dispersos por la Secretaría, en confusión y desorden de unos con otros, he recogido
i recopilado con índices por el orden que me ha sido posible; pues aunque algunos
estén maltratados por la injuria de los tiempos i parezcan inútiles, darán luz a lo menos
a los casos, incidentes i sucesos que puedan ocurrir en la serie de los tiempos. Y lo
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que respectibamente se busque i no se enquentre en este volumen, se hallará tal vez
más auténticamente en otros registros i libros anteriores a mi Pontificado. Todo este
tomo comprende memorias de los exemptos, o que se tienen por tales, con respecto al
obispado, a saber, Arciprestazgo de Ager, que está en posesión de serlo y de 3ª clase;
Monasterio de la O, que lo es a medias; Monasterio de Belpuig o de las Avellanas, que
a medias lo es también; Pabordato de Tercui, que no lo es; Monasterio de Lavax, que
lo es a medias; y Priorato de Meyá, que no lo es, por más que por tal se tenga. Dios
nos libre de caer en pleitos con estos Sres. prelados y con los demás que están escritos
en los otros dos tomos de Pabordes, Priores i Abades. (Rúbrica).
Advertiment: Es troben tres documents de Meià fora del seu recull. Són el que
hi figura amb el núm. 16 d’Àger, del present volum; i els núms. 9 i 16 de Sant Joan,
d’Exempts II.
Llibre Especial, IV, Andorra, Cerdanyas y Valle de Arán
ADU, Llibre Especial, IV, Andorra, Cerdanyas i la Vall d’Aran.
a) Andorra
[Certificación de do]cumentos, oficios, cartas i memorias antiguas [i mod]ernas de diversos tiempos que, habiéndolas recogido, he te[nido] a bien recopilarlas
por orden, a excepción del folio 104, que [se en]contró después de empezado el índice.
Y todas ellas per[te]necen por punto general a la Soberanía i govierno temporal [de]
los Valles de Andorra, suponiendo que otros sucesos, documentos [i] memorias que
no estaban dispersas como éstas, se hallarán en los libros enquadernados de registro,
anteriores a mi Pontificado, o en legaxos de papeles de la Secretaría; i que, de la
misma manera, en los libros antiguos o en los legaxos de papeles sueltos tocantes a
lo espiritual y eclesiástico de dichos Valles, comprehendidos en el oficialato maior,
se hallará lo demás que se busque. Llega este registro hasta 22 de abril de 1809, y
después del dicho folio de 104, empiezan las actas pertenecientes a la separación de la
Cerdaña Francesa del obispado y agregación a él del Valle de Arán, cuia recompensa
es más perjudicial que útil a la Mitra, y cuia historia es larga i curiosa para leerse.
(Rúbrica).
b) Cerdanya i la Vall d’Aran
(Després del doc. 104 d’Andorra)
Recopilación de sucesos, Reales Órdenes, Decretos, Breves Pontificios, Oficios
i diversos asuntos, pertenecientes al servicio, administración Apostólica, separación de
la Cerdaña Francesa del Obispado, unión omnímoda, agregación i posesión del Valle
de Arán en recompensa, todo ello por resultas y consequencia fatales de la rebolución
de Francia que empezó con sus funestas señales en 1788 y acarreó el suplicio de
los Reyes christianísimos, diversos estados de República revolucionaria, y después,
un consulado, y al fin un imperio parecido al de los Griegos, y al de los Romanos,
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cuio ámbito conspira a subiugar la España por la extinción de nuestra Dinastia de los
Borbones, que hace un siglo que vino de Francia por una guerra menos sanguinaria
i cruel que la que aora sufrimos en España por defender a nuestros Borbones, a
nuestra livertad i a nuestra Patria. En otros registros i años respectibos constan
por sus índices los asuntos tocantes a las Cerdañas en punto de órdenes superiores
i disposiciones de govierno eclesiástico por la parte que en los anteriores registros
no estaban comprendidas, especialmente desde dicho año de 1788, y en los legaxos
pertenecientes al oficialato de las dichas Cerdañas y Ribas, que no tocan a índices ni
registros, se hallaran los puntos particulares que, no hallándose en libros de registro i
folios, se echen de menos, según están distribuídos por años pasados i por los de mi
Pontificado. Pero, como siendo el objeto de este tomo, la historia de administración,
unión Pontificia, agregación i posesión del Valle de Arán con lo más memorable de su
antiguo gobierno, usos i privilegios i sucesos ocurridos i aún algunos pendientes desde
que fue unido; y a dicha unión, administración i servicio, dieron causa las resultas de
la revolución de Francia, i necesaria renuncia i separación de la Cerdaña Francesa;
por lo tanto he colocado como antecedentes de conexión preliminar algunas memorias
y sucesos relatibos a la Cerdaña Francesa i su renuncia que prepa[ra]ron y causaron
la agregación del Valle de Aran; y aunque no guardo exactamente en este registro el
orden cronológico de las datas por la conexión de los asuntos, se hallará lo principal
por el índice. (Rúbrica).
1798 a 1808.- Otros varios particulares relatibos al Valle de Arán que se busquen i
no se enquentren por este índice, por no tocar a los libros de registro, se hallarán con
distribución y orden de años en los legajos pertenecientes al oficialato del Valle de
Arán. (Rúbrica).
2

26 febrer 1804

Carta Pastoral de comiat del bisbe d’Urgell, Francisco Antonio de la Dueña
y Cisneros, als fidels de la Cerdanya Francesa, incorporats a la diòcesi de
Carcassona
ADU, Dueña y Cisneros, Andorra, Cerdañas… núm.31
Nos, Don Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros, por la gracia de Dios y de
la Santa Sede Apostólica, Obispo y Señor de Urgel, Príncipe Soberano de los Valles de
Andorra, Caballero de la Real y distinguida orden Española de Carlos III, del Consejo
de S.M.C., y Administrador Apostólico del Valle de Arán, etc. etc.
A vos los fieles y amados hijos del clero y pueblos de la Cerdaña Francesa que
fue de este nuestro obispado de Urgel, y al presente lo es de la diócesi de Carcasona
en Francia, salud y bendición en el Señor que es padre de las misericordias con los que
a todos nos consuela en los tiempos aceptables. Habéis sido hasta aquí, amados fieles,
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súbditos nuestros, porque vuestro territorio ha sido desde las edades más remotas una
parte integral y preciosa de nuestro Distrito Diocesano, al que parece haberla dado la
misma naturaleza de vuestro domicilio local y de vuestro continente, llano y agradable
suelo; y como ovejas dóciles y humildes de nuestro propio rebaño habéis vivido en
todos tiempos dentro de nuestro redil y recibido de Nos y de los más dignos Pastores que
nos han precedido las aguas claras y pastos saludables que daban el alimento espiritual
a vuestras almas, socorrían vuestras necesidades, consolaban vuestras aflicciones y os
fortalecían para resistir a las tempestades del día y de la noche, huir de la boca de
los leones y de los dientes de los lobos carniceros, y correr asustadas en dolorosos
balidos al abrigo de nuestra caridad, zelo y vigilancia pastoral, y a la defensa de nuestro
cayado que para vosotros era el escudo y el asilo de vuestra verdadera salud. Hebéis
conservado la pureza de nuestra Santa Religión y con las armas inexpugnables de la
fe, de la esperanza y de la caridad habéis peleado gloriosamente entre sobresaltos y
temores y vencido con ellas en la lucha, las tentaciones y persecuciones que os rodeaban
en aquella triste, miserable y amarga edad que en vuestros días de perturbación y horror
pasó ya, como una tormenta agitada por los espíritus infernales. Como miembros sanos
del cuerpo místico de Jesuchristo unidos constantemente a la cabeza visible de su Iglesia,
no habéis reconocido ni buscado otro Pastor que el que teníais en Urgel, enviado por
Dios con legítimos poderes para cuidar de vosotros y darle cuenta de vuestra salud y de
vuestra sangre en el día terrible que la pida. Y en fin, vosotros sacerdotes del Altísimo y
cooperadores nuestros en el ministerio y obra del Evangelio habéis servido y enseñado,
a todo riesgo, sus inefables verdades. Y vosotros, fieles católicos, habéis defendido
vuestros vestidos nupciales y vuestra estola bautismal de los torrentes de la iniquidad y
de las manchas que han caído en los tiempos novísimos de la tribulación.
Sí, católicos amados nuestros habitantes de la Cerdaña Francesa: vosotros
sacerdotes y Pastores de Israel, y vosotros legos christianos de ambos sexos habéis dado
delante de nuestros ojos buenos testimonios de fortaleza, fidelidad, zelo, constancia,
paciencia y caridad en la persecución y tempestad borrascosa de las aguas amargas de
los desconsuelos y trabajos y de la pobreza y desnudez; y admirando Nos las venganzas
de un Dios tan justo en sus juicios adorables, com grande en sus gracias y misericordias,
os pudiéramos comparar en la constancia de la fe, en el fervor y espíritu fuerte de
la Religión y en la pasión de vuestros infortunios, a los christianos de los primeros
siglos, cuya gloriosa edad ha parecido renacer y empezar en vosotros para dar prueba
de verdad a todo el universo de que la Iglesia Santa de Jesuchristo conserva en su seno
la fuerza irresistible y agradable del amor que tuvo en sus principios y tendrá en sus
verdaderos hijos hasta la consumación de los tiempos.
Gloriosa será para vosotros y para vuestros descendientes la edad que ha
precidido, y verán en vuestros trabajos y obras de piedad imitación y exemplo, que
fuistéis herederos fieles de la Religión de vuestros padres antiguos, y conocerán que es
esta la herencia más preciosa que vosotros les habéis dexado para que, como tesoro, la
guarden y la defiendan de los usurpadores y ladrones que de tiempos en tiempos salen
a robar de los mismos infiernos con toda la potestad y astucia de Lucifer.
Nosotros debemos daros y daremos siempre con verdad y con justicia testimonio
de vuestra religiosa y christiana conducta y de vuestra permanente unión con la Iglesia y

127

Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros, bisbe d‘Urgell (1797-1818)

con los Pastores que os tenía dados; y os lo damos ahora de nuevo en nuestra despedida
de vosotros, que por una parte nos es sumamente dolorosa, y por otra nos es de grande
consuelo, porque habéis de saber, amados fieles, que por venerables disposiciones del
Sumo Pontífice, Vicario de Jesuchristo, que gobierna en su nombre la Iglesia universal,
dirigidas desde el centro de la unidad y de la silla Apostólica a la organización de
la Iglesia y Clero Galicano, y acordadas en amable y harmoniosa paz del Imperio
y Sacerdocio con vuestro primer Cónsul para establecer y consolidar el mayor bien
espiritual y temporal de vuestra Republica y de vuestra Iglesia que son las basas (sic)
fundamentales de vuestra felicidad y de la de todas las Naciones; hemos hecho formal y
solemne dimisión de este territorio Diocesano de la Cerdaña Francesa por un sacrificio
agradable de nuestra humildad y obediencia a la Santa Sede, y por convenir así a
la necesidad del estado y ley suprema de la Religión, precedido, como era justo, el
pacifico consentimiento de nuestro Rey y Señor de las Españas, Dn. Carlos IV, siempre
Augusto en sus obras de piedad, de gobierno y de servicio a la mayor honra y gloria
de Dios, por quien reynan las potestades en la tierra; y con efecto hemos renunciado
en 18 de Noviembre del año próximo pasado esa preciosa parte de nuestra Diócesi de
Urgel en manos del Sumo Pontífice, quien, igualmente que nuestro amado Soberano,
se ha servido aprobar nuestra resignación en el modo y forma que nos fue permitido
y a bien tuvimos hacerla en presencia de nuestro Cabildo Catedral, en cuyo supuesto,
quedáis todos con vuestras iglesias y pueblos, agregados al obispado de Carcasona en el
Departamento del Aude por ley de la nueva y Apostólica Circunscripción de territorios
Diocesanos en la República, executada en virtud del Concordato Consular y Pontificio;
¡qué dolor, pues, amados fieles, nos cuesta dexaros y perderos de vista!
Pero, ¡qué consuelo tan grande para Nos es dexaros en manos de otro Pastor
de la Iglesia que os amará tiernamente y dará su alma por vosotros como buen pastor
del Evangelio! Ya tenéis otro Prelado y otro padre, que derramará sobre vosotros sus
bendiciones; que por vuestra salud empeñará todos sus cuidados y desvelos pastorales;
que para vuestro bien aplicará todo su zelo Apostólico; que con su báculo suave os
reunirá en los vínculos indisolubles de la caridad, fraternidad y amor; que os abrigará
y protegerá con ambos brazos; que os iluminará con las luces de su sabiduría para que
améis y conozcáis a Dios y sirváis con fidelidad y obediencia a la potestad temporal que,
por sus adorables y altos juicios, os ha dado en estos tiempos para serenar la borrasca de
los pasados y asegurar vuestros derechos de libertad civil y christiana y de propiedad de
vuestros bienes, hogares y domicilios; que consolará vuestras aflicciones y acabará de
enjugar vuestros ojos humedecidos ahún por las lágrimas que derramaron; que cuidará
de vuestros templos y hará que vuelvan, como por derecho de postliminio, a su grandeza,
esplendor y culto más solemne, reparando sus ruinas y dolorosos saqueos; y que, en fin,
os visitará en los juicios y misericordias del Señor, os señalará con su voz, palabra y
dedo de su mano diestra los caminos de la bienaventuranza, sin que los podáis errar,
si lo escucháis, y tan humildes, como hasta aquí, le obedecéis y procuráis guardar sus
consejos, recibir sus instrucciones y seguir los pasos de su notoria y acreditada rectitud;
pues que así, mui lejos de echar de vosotros de menos nuestra falta, sentiréis en vuestro
corazón mayores consuelos y veréis más dignamente ocupado y más abundantemente
lleno el hueco que Nos hemos dexado.

128

Enric Moliné

No hay, amados fieles, en el rebaño universal de Jesuchristo más que una Iglesia,
una fe y un bautismo; no hay más que un Obispado y un oficio pastoral para cuidar de
todas las ovejas rescatadas de la servidumbre y redimidas con la sangre del Hijo de
Dios, que es el Príncipe de todos los Pastores; su Iglesia Santa, fuera de la qual no hay
ni puede haber salud, es la congregación de los fieles unidos con los eternos lazos de
la caridad y de la fe, y no conoce la división de los territorios temporales y dominios
externos de la tierra, ni entiende de Reynos, Republicas y Monarquías porque en todas
ellas se halla bien, en todas está, en todas tiene su trono sin incomodar ni ofender, y
en todas milita con sus armas invencibles y con su exército vencedor y glorioso baxo
de los estandartes y banderas de su Rey pacífico, cuyo reyno no es de este mundo
ni tiene, por lo mismo, ambición, emulación y envidia de gobierno alguno temporal;
vive, sí, exteriormente partida en porciones para gobernarse mejor y evitar la confusión
del gobierno por los poderes legítimos que distribuye a cada uno de los Pastores y
ministros; pero interiormente es indivisible y una, en sus miembros y cabeza, por sus
dogmas y por su doctrina moral en todo el orbe Católico, regida por el Espíritu Santo
que es el espíritu de la verdad, de la fortaleza y de la sabiduría con que es gobernada; y
todos juntos y cada uno de por sí somos, por la gracia y santidad de nuestra Religión,
templos vivos de Dios, como decía San Agustín: “Dei enim templum simul omnes
et singuli templa sumus”, porque un mismo Dios nos ha criado y un mismo Dios es
nuestro padre; “¿Numquid non pater unus omnium nostrorum? ¿Numquid non Deus
unus creavit nos?”
Por estos principios conoceréis, amados fieles, que si bien habéis mudado de
domicilio ecclesiástico en quanto a la potestad y jurisdicción del gobierno espiritual de
vuestras almas y de vuestras Iglesias y pertenecéis competentemente a otra grey, a otro
Prelado y a otro Pastor, no habéis mudado de vuestro carácter de christianos y sello de
católicos que dulce y amablemente os sujeta al ministerio de vuestro nuevo Pastor, no
menos que lo estábais antes al nuestro que es uno mismo con el suyo.
Amadle, pues, y obedecedle; recibidle como enviado de Dios para vosotros; vivid
seguros de nuestra gratitud y amor que habéis merecido y que jamás os perderemos,
aunque salgáis de nuestro rebaño, porque habéis salido de él, para entrar en otro con
las mismas insignias y marca de humildad y docilidad, sacados por la mano misma
del Vicario de Jesuchristo; vivid confiados en nuestros servicios, oficios, auxilios y
consuelos espirituales que Nos y nuestros Párrocos y clérigos de la Cerdaña Española,
hermanos, compañeros y convecinos vuestros, os dispensaremos siempre que, con el
beneplácito y anuencia de vuestro Obispo de Carcasona, los pidáis para socorro más
pronto de vuestras urgentes necesidades; quedaos con Dios y rogadle que sobre Nos
derrame sus misericordias y nos dé la gracia de que necesitamos, como Nos se la
rogaremos y pediremos para vosotros con el deseo de que seáis felices en la tierra y
bienaventurados en el Cielo.
Y para que podáis ver y lleguen a vuestros oídos estas letras amorosas de
nuestra despedida y sepáis de Nos mismo que tenéis otro Superior y Obispo de vuestra
Nación a quien buscar y obedecer; nos ha parecido conveniente cometer su execusción
y publicación a nuestro Rector de la iglesia Parroquial de Llivia, el Dr. Dn. Andrés
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Solans, a quien mandamos que en qualquiera día festivo y de concurso antes o después
de la Misa, las lea en inteligible y alta voz, y además os dé las copias que le pidiéreis
para vuestra mejor y mayor inteligencia, sobre la qual no tendréis que dudar en lo
sucesivo, de nuestra dimisión de esa Cerdaña y de su agregación Pontificia al obispado
de Carcasona; pues que por ellas firmadas por Nos, refrendadas por nuestro Secretario
y selladas con el sello de nuestras Armas, así lo declaramos y mandamos en esta nuestra
ciudad de Urgel a veinte y seis de Febrero de mil ocho cientos y quatro.
Francisco, Obispo de Urgel (lletra i rúbrica originals).
Por mandato de S.S.I., el Obispo mi Señor, Dn. Thomás Muñoz Garrido
Secretario (rubricat).
(Al marge esquerre i peu del full impressió del segell del bisbe en sec sobre el
paper).
El domingo de Ramos de 1804 se han publicado las presentes letras en el
ofertorio de la Missa Major en la iglesia Parroquial de la villa de Llivia. De lo que doy
fe. Andrés Solans, Rec[tor, lletra original de la signatura i rúbrica].

Escut del bisbe Francesc Antoni de la Dueña y Cisneros.
(La Seu d’Urgell, edifici del Jutjat).
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ELS MÚSICS MOSSENS ENRIC MARFANY, FILLS IL·LUSTRES
DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Aquest article es proposa presentar la biografia i de Mn. Enric Marfany Bons
i de Mn. Enric Marfany Gosset. S’ocupa únicament de la part històrica i biogràfica
d’aquests dos excel·lents músics. La part musical, recerca de partitures, ordenació i
valoració de les mateixes amb l’edició d’algunes d’elles, ha correspost al treball fet
pel musicòleg, Joan Benavent Peiró, que trobareu a l’article següent.
Ambdós personatges eren uns excel·lents músics, ambdós preveres anomenats
Mn. Enric, cosins, i fills de Sant Julià de Lòria. Al mateix temps, la seva música en
gran part era desconeguda i dispersa. Per altra banda, es dóna el cas que les partitures,
que d’ells es troben per ací i per allà disperses, si van signades, només ho fan amb la
firma d’Enric Marfany.
Calien, doncs, aquests estudis de la vida i activitats de casdascun d’aquests
dos personatges, per tal de fixar-ne la biografia personal i producció musical, amb
el respectiu llistat de peces de música. I alhora aquests estudis a ells dedicats volen
ser també un merescut homenatge a ambdós sacerdots músics, fills de Sant Julià
d’Andorra.
Per tal de diferenciar els dos personatges, que foren cosins i coetanis, hem de
mostrar, primer, llur ascendència i parentiu:
Els patriarques o avis dels mossens Enric Marfany, són Bonaventura Marfany
Guillemó†1871 i la seva esposa Francesca Vila Santuré†1856.
Aquest matrimoni tingué onze fills: Antònia, *1820; Agustí, *1823; Bonaventura,
*1825; Pere, *1827; Miquel, *1829; Ramon, *1830; Caterina, *1831; Àngela, *1834;
Antoni, *1836; Josep, *1838; i Paula, *1841.
D’entre aquesta nombrosa germandat trobem que en 1868 s’uniren en segones
núpcies, Bonaventura Marfany i Filomena Bons, dels quals en 1871 nasqué Enric
Marfany Bons. D’altra banda, en 1870 contragué matrimoni, també en segones
núpcies, un altre germà, Agustí Marfany amb Rosa Gosset, dels quals va néixer, en
1878, Enric Marfany Gosset.
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I – Enric Marfany Bons, *1871-†1942

Dades biogràfiques
Mossèn Enric Marfany i Bons1 nasqué a Sant Julià de Lòria, el 19 de gener de 1871.
Els seus pares foren Bonaventura Marfany Vila, casat en segones núpcies amb Filomena
Bons Filipó. Tingué per germans Pere, Frederic, que morí en 1875, Filomena i Balbina,
amb altres del primer matrimoni del seu pare. Als vuit anys i mig, el 30 de juny de 1880,
ingressà a l’Escolania de Montserrat, on romangué fins al 9 de setembre de 1887, quan
deixà la seva condició d’escolà del monestir.2 En la inscripció del seu ingrés figura la nota
de ‹‹Gratuito››, la qual cosa segurament voldria dir que per la seva qualitat de veu i bones
presdisposicions musicals era admès a l’Escolania, en contraposició a d’altres escolans
admesos en règim de pensionat.
Montserrat i la seva Escolania venia de sofrir una greu crisi en la primera meitat
del segle xix, primer a causa de la Guerra del Francès (1811-1812) i després per
l’exclaustració (1834-1844). En la segona meitat del segle xix Montserrat recuperava ja
en excreix la seva vitalitat, època en què el nen i jove Enric hi exercí d’escolà. Tingué
per mestre de música el pare Millán Agustino, natural d’Alesanco (La Rioja), que en
entrar a Montserrat a l’edat de trenta anys ja posseïa una bona preparació professional
com a organista i mestre de capella. Enric Marfany tingué també uns condeixebles molt
il·lustres, com Àngel Rodamilans, que esdevindrà un cèlebre músic3, i Antoni Mª Marcet,
futur abat de Montserrat. Durant aquests set anys d’estada a Montserrat rebé una sòlida
formació musical i també una bona educació humana. Allí assolí el fonament i la base de
tota la magnífica activitat musical que després desplegaria i portaria a terme en el futur.

1 Cebrià Baraut, ‹‹Mn. Enric Marfany Bons, fill de Sant Julià de Lòria, autor de l’himne nacional d’Andorra››,
Església d’Urgell, núm. 238 (març 1995), ps. 5-7; Benigne Marquès, ‹‹Mn. Enric Marfany i Bons››, en Àgora Cultural,
Andorra, època III, núms. 22-24 (abril 2014), p. 36.
2 Arxiu de Montserrat, Escolania de Montserrat. Libro de vesticiones, 1818-1924: ‹‹Enrique Marfany Bons de
edad ocho años y medio, natural de San Julián en Andorra. Vistió la saya el día 30 de junio de 1880, hijo de Buenaventura
Marfany y Filomena Bons, naturales de San Julián en Andorra. Gratuito. Salió el día 9 de septiembre de 1887››
3 G. Estrada, ‹‹Àngel Rodamilans, compositor, monjo de Montserrat›› en Revista Musical Catalana, núm. 29 (març
1987), ps. 116-118.
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En retornar de Montserrat, el mateix any 1887 ingressà al seminari de la Seu
d’Urgell per a iniciar el primer curs de filosofia. Amb set anys completà la seva
carrera sacerdotal. No sabem si en aquests anys dels seus estudis en el seminari rebé
també algun altre mestratge d’algun professor de música. Però el que sí és cert que
amb la base musical, rebuda a Montserrat, i amb una pràctica constant i una elevada
dosi de formació autodidàctica, Enric Marfany assolí un alt grau de perfecció en el
coneixement i pràctica de la música. Tant és així que entre els anys 1887 i 1890, mentre
Gaspar Berga exercia el càrrec de mestre de capella, ja exercia el càrrec d’organista a
la catedral d’Urgell4. Així, un any abans de la seva ordenació sacerdotal, prèvies unes
oposicions guanyades, obtingué el benefici d’organista de la catedral d’Urgell, el 22
d’abril de 1893. I el 24 de març, Dissabte Sant, del 1894 fou ordenat prevere pel bisbe
Salvador Casañas.
Mn. Enric Marfany Bons esdevingué un excel·lent músic: gran pedagog,
compositor i organista brillant. Tota la seva vida l’esmerçarà en l’exercici d’organista
a la catedral. Com a organista i mestre de la Schola Cantorum, li tocà el deure de
portar a terme la reforma musical al bisbat d’Urgell, imposada pel motu proprio de
Pius X de l’any 1903. En efecte, l’any 1906, forma part, com a vocal, d’una Comissió
diocesana, que té la missió de fomentar a la diòcesi aquesta reforma.5 Quan arribà a la
Seu d’Urgell un nou bisbe, Joan Benlloch (1907-1919), gran promotor de la formació
i actuacions musicals, es recolzà en Mn. Enric Marfany per aquesta formació i difusió
musical al bisbat. Es nomenat professor de música al seminari i director de la Schola
Cantorum, integrada pels mateixos seminaristes, l’any 1908. El bisbe Benlloch bastí
una nova seu per a l’Institut Obrer a la ciutat de la Seu, que gaudia d’un confortable
saló d’actes, en el qual sovintejaven les vetllades literari-musicals. És per això, que
Mn. Enric Marfany i Bons, a part de les seves actuacions d’organista, també es distingí
per la direcció en les actuacions musicals que al llarg dels anys tingueren lloc, tant al
saló de l’Institut Obrer, com a les vetllades celebrades al mateix Seminari. La ciutat de
la Seu contava també amb una orquestra, que dirigia Mn. Enric en aquelles actuacions.
Amb motiu del III Congrés Nacional de Música Sagrada, celebrat a
Barcelona, inaugurat el 21 de novembre de 1912, Enric Marfany i Bons, formà part
d’una Junta Diocesana, en qualitat de vocal, encarregada de promoure la participació
diocesana al congrés i després de vetllar per a la seva aplicació al bisbat.6També trobem
que uns anys després, el 25 de juliol de 1925, amb motiu de la recerca de l’obra del
Cançoner Popular de Catalunya, realitzada a la Seu d’Urgell, a les Valls d’Andorra
i a la Vall d’Aran duta a terme per Palmira Jaquetti i Maria Carbó, Mn. Enric els va
recomanar el seminarista aranès Moga, alumne seu, perquè els cantés cançons de la
Vall d’Aran7. Alhora, els va facilitar altres contactes necessaris per realitzar aquest
recull en altres poblacions.

4 ACU, Caixa núm. 2159.
5 Butlletí Oficial del Bisbat d’Urgell (D’ara endavant BOBU), 1906, gener, p. 27.
6 BOBU, 1912, novembre, p. 90.
7 Josep Massot i Muntaner. MaterialsVolum VI. Memòries de missions de recerca. Obra del Cançoner Popular de
Catalunya. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1996, p. 114.
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Durant la guerra civil espanyola, com gran nombre dels seus companys
hagué de fugir fora de la ciutat i refugiar-se en un indret segur. Cap al final de la
guerra, com també molts dels seus companys, es traslladà al país basc. Allí al municipi
d’Ondárroa (Vizcaia) actuà com a organista i com a tal encara l’hi trobem el 29 d’abril
del 1939. Passats uns mesos, al juliol d’aquell mateix any s’instal·là novament a
la Seu d’Urgell, al carrer Major, número 8, segon pis (actualment l’edifici ‹‹Espai
Ermengol››). Aquí passarà els darrers anys de la seva vida. Es trobava ja cansat i
afeblit pels treballs passats i pels seus anys. Tingué molt d’interès per a recuperar la
música d’un alumne seu, molt estimat, Mossèn Monsó, màrtir d’aquella guerra, antic
organista de Puigcerdà. Així, el 29 d’abril de 1939 encara des d’Ondárroa, escrivia
per a recuperar la música del seu deixeble predilecte, del qual fa unes grans lloances.
‹‹Noten que era el discipulo más apreciado, ya que tanto por sus cualidades morales,
como por su pericia musical era merecedor de toda admiración y cariño. Cuánto sentí
su muerte, Dios lo sabe; no dudo que Dios escogió tan perfumada flor para adornar
el Cielo. Loado sea el Omnipotente dueño de todo››. I en una altra lletra, escrita quan
acabava d’arribar a la Seu d’Urgell, el 9 de juliol del 1939, continuava les gestions per
a recuperar la música del seu deixeble i gran amic:
«Srtas. Bori
Distinguidas S .: Acabo de llegar a Seo de Urgel, después de largo viage. Me
encuentro algo fatigado y con pocas ganas andar por carreteras enconadas; por lo que
les agradecería recogiesen los papeles de la música de mi más apreciado discípulo, o
sea, la religiosa tanto vocal, como orgánica, y me la mandasen con dirección: Enrique
Marfany, Mayor. 8, 2º, Seu de Urgel. Como la Sta. Isabel Monsó me ha escrito
diciéndome que desea que deje al Coro de las Hijas de María, los tres cantos latinos,
dos Salves Reginas y algunas Aves Marias, accedo gustoso...››.8
Al cap d’uns pocs anys, el 15 de setembre de 1942, Mossèn Enric Marfany
i Bons morí a la Seu d’Urgell i fou enterrat a la mateixa ciutat. Foren quasi una
cinquantena d’anys de dedicació intensa a la música, en la seva execució, tocant
l’orgue i dirigint les molt nombroses actuacions, tant en les vetllades de l’Institut
Obrer, com en les del Seminari, i de manera molt especial hem de remarcar la seva
labor pedagògica d’ensenyament musical durant tot aquest llarg període d’anys.
De la seva producció musical, se n’ocupa Joan Benavent, més endavant.
Com a mestre de capella del Seminari tingué l’ocasió de compondre diverses peces
musicals, a part d’altres obres que de diversos llocs li encarregaren. El problema és
que la majoria d’elles fins ara han romangut disperses i ignorades.
tas

Escola musical
Una de les seves majors virtuts és la seva llarga tasca d’ensenyament musical

8 Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE), Fons Boris-Bosom, 130-164, T1-40.
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amb unes qualitats pedagògiques molt notables. De tal manera fou així, que al llarg
del seu mestratge sorgí un gran nombre de músics d’una alta qualitat, formats per
ell, que després ocuparen amb molta categoria càrrecs musicals en diverses diòcesis
de la península i de l’estranger. La qual cosa fa que puguem afirmar que Mn. Enric
Marfany Bons creà una veritable escola musical. Foren alumnes seus: Mn. Francesc
Tàpies i Torres9, organista i mestre de capella de les catedrals de Lugo i de Tarragona,
Mn. Antoni Monsó i Lledós10, organista de Santa Maria de Puigcerdà i director del
cor de les Filles de Maria, Mn. Ramon Pujol, organista de Tarazona, Mn. Salvador
Ritort i Faus11, compositor i organista de la catedral de Tarragona, Mn. Pere Ribes,
Mn. Joan Moga, el Sr. Andreu Domenjó, organista de Narbona, Mn. Josep Comes,
organista i mestre de capella de la catedral d’Urgell, Mn. Alfons Escué12, Sr.
Francesc Barrot i Regué13, pianista, compositor, fundador i director de l’orquestra
balaguerina que portava el seu mateix nom i, per últim, Mn. Albert Vives i Mir, també
organista de la catedral d’Urgell. El testimoni d’alguns dels seus alumnes corrobora
aquestes qualitats pedagògiques del seu mestratge.14 Recorda Mn. Vives que el seu
ensenyament esdevingué també molt complet. Així ens referereix que en una de les
seves darreres classes del curs d’harmonia, impartit pel mestre Mn. Enric, aquest els
presentà un llibret que era un tractat de música moderna, amb els acords dissonants, i
els digué: us el presento, perquè conegueu la seva existència i també perquè, utilitzat
amb moderació, us pot oferir alguna utilitat15.

9 F. Bronastre, ‹‹Francesc Tàpies (1898-1985): dal Motu Proprio alla Modernità››.Congresso internazionale di
musica sacra Manifestazioni celebrative Roma, 26 maggio - 1 giugno 2011 a cura di Francesco Luisi. Pontificio Istituto di
Musica Sacra centenario di fondazione (2011), ps. 8, 11-12. Disponible en:
http://gregoriano.cantoridellapace.it/files/2011/05/Congresso_Pontificio-Istituto-di-Musica-Sacra.pdf[Consultat el
22/03/2017]; Gran enciclopèdia de la música catalana. Volum 8.
10 Vegeu el llibret editat per l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya amb motiu del concert realitzat pel 25é aniversari
d’aquest: ‹‹Llibret de concert. Cerdanya: Herència musical››. Aquí se’ns detalla que Mn. Monsó fou el substitut d’en
E. Marfany Gosset al càrrec d’organista l’any 1925. Disponible a: http://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_
arxius_comarcals/ac_cerdanya/01_home_presentacio_acce/banners/cerdanya_herencia_musical/LLIBRET_Cerdanya_
herencia_musical.pdf [Consultat el 04/04/2017]. A l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell hi consta també una fotocòpia de la
portada de cinc sardanes d’en Monsó que van dedicades al seu mestre, Mn. E. Marfany Bons, i ens diu: ‹‹Al Rnd. Enric
Marfany, / en sa festa onomàstica de 1927, / afectuosament son deixeble / Antonio Monsó / Puigcerdà, juliol, 1927››.
ACAU – Caixa 6 dels Fons de Sant Sebastià. També se’ns amplia la biografia d’en Monsó a, Bosom Isern, Sebastià i de
Ontella i Llauradó, Salvador, Orgueners, orgues i organistes de Puigcerdà. Puigcerdà, 1996, p. 26.
11 Pot ampliar-se la biografia a: Eugeni Perea, Simón, ‹‹Mn. Salvador Ritort i Faus: un urgellenc il·lustre a
l’arxidiòcesi de Tarragona›› en Urtx: Revista cultural de l’Urgell, núm. 16 (2003), ps. 259-262. Disponible en: http://www.
raco.cat/index.php/Urtx/article/view/169103 [Consultat el 22/03/2017]; Aviñoa, Xavier, ‹‹Del modernisme a la guerra
civil, 1900 – 1939››. Història de la música catalana, valenciana i balear. Volum IV. Edicions 62, ps. 200 – 201.
12 Palau, Francesc, ‹‹Les completes de Bellvís›› en Mascançà: Revista d’estudis del Pla d’Urgell, núm. 2 (2011),
ps. 63-75. Disponible en:http://www.raco.cat/index.php/Mascanca/article/view/249959/348621 [Consultat el 22/03/2017].
13 Rubió i Calvet, Alexandre i Trilla i Feliu, Miquel. Expedient per a la concessió de la medalla de la ciutat a
l’Orfeó Balaguerí. Estudi i dictamen previs. Balaguer 21 de novembre/16 de desembre de 2011. p, 30 - Disponible en:
http://en.calameo.com/books/0040931081ddbf6f2a9e4 [Consultat el 01/04/2017].
14 Vives i Mir, Albert, ‹‹Perfils de la vida de Mn. Enric Marfany, sacerdot i músic›› en Església d’Urgell, núm. 52
(febrer 1977), ps. 15-17.
15 ACU, Biblioteca moderna, Louis Villermin, Traité d’Harmonie ultra moderne, París 1911, de 50 pàgines. En
realitat aquest llibre fou un obsequi que Mn. Salvador Ritort, des de Tarragona, envià al seu mestre, Mn. Enric Marfany
Bons, tal com es llegeix a la seva dedicatòria: ‹‹Al meu estimat mestre Mossèn Enric Marfany, organista de la Seo d’Urgell,
li dedica la present obra traduïda. Salvador Ritort (rúbricat). Tarragona››. En efecte, tot el text del llibre, que és en francés,
està traduït per Mn. Ritort al castellà, amb escritura manuscrita dins les mateixes pàgines del llibre.
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Les seves interpretacions a l’orgue
Els seus alumnes que el seguiren i l’escoltaren són els qui millor ens poden
donar testimoni que les seves execucions a l’orgue eren verament exquisides. Mn.
Vives afirma d’ell:
“Com executant, qui no recordarà sense emoció les ‹‹filigranes pastorils›› de
la Nit de Nadal o els ‹‹fervorins›› de la festa del Corpus? I malgrat que defugia tota
mena d’exhibició, en les grans solemnitats, al nostre orgue actual, Bach hi sonava amb
la mateixa perfecció com podia haver sonat als millors temples del món.”
Mn. Francesc Tàpies escriu d’ell:
“Fou compositor, intèrpret i investigador. Coneixia totes les tècniques de l’art
musical i en feia autèntiques filigranes. Buidà sobre el pentagrama obres d’una vàlua
extraordinària que enaltien les solemnitats litúrgiques i els devots esdeveniments de
la catedral urgellenca.”
El Sr. Andreu Domenjó diu:
“Mn. Enric Marfany fou una persona que sabé conciliar el seu virtuosisme
musical com a organista i compositor, amb la seva espiritualitat sacerdotal, i també
amb la delicada tendresa de relacions franques i amicals envers els seus nombrosos
deixebles.”
De les seves qualitats en la seva execució a l’orgue de les peces musicals en
donen també fe i constància dos fets. El seu bisbe d’Urgell, Joan Benlloc, en ser
traslladat a la nova seu arquebisbal de Burgos, l’any 1919, li oferí la plaça d’organista
d’aquella catedral. I uns anys més tard, l’any 1924, el mateix rei Alfons XIII en la seva
visita a la Seu d’Urgell, segons diuen, li proposà també el càrrec d’organista al palau
reial de Madrid. La seva senzillesa i el seu seu amor i fidelitat al bisbat d’Urgell feren
que ell declinés ambdues ofertes.
Respecte a l’orgue actual de la catedral d’Urgell, estrenat l’any 1920, i que
ell tocà durant els seus darrers vint anys d’organista de la catedral, hi tingué també
una activa intervenció en el projecte de la seva construcció. L’any 1912 ja parlen del
mal estat de l’orgue de la catedral. Als anys següents emprengueren les obres de la
restauració de la catedral que comportava el trasllat del cor al presbiteri, i paral·lelament
feren les gestions per a l’adquisició de un nou orgue que encomanaren a l’organer de
Barcelona, Lope Alberdi Recalde (*1870 - †1948). Si bé és cert que tant el projecte
com la construcció d’un nou orgue per a la catedral d’Urgell era competència dels
tècnics, i en aquest cas de la casa Alberdi de Barcelona, no deixa de ser també molt
verosímil que Mn. Enric Marfany presentà la seva idea i les característiques que ell
volia per al seu orgue de La Seu. Quan la construcció de l’orgue estigué enllestida,
el capítol catedral comisionà a l’organista Mn. Enric Marfany, perquè el revisés i
donés l’aprovació definitiva de la seva entrega. Finalment l’orgue s’inaugurà el 30 de
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setembre de 1920, amb un concert ofert per Mn. Enric Marfany i Antoni Alberdi.16
Perfils de la seva personalitat
Els seus deixebles, que el tractaren, el recorden com un home senzill,
agradable en el tracte, constant i treballador. També el consideraven un sacerdot molt
exemplar i pietós. Era força proper al poble i sabia atançar-se als més humils i adhuc
als marginats.
Els seus alumnes ens descriuen i recorden el seu mestre entranyable17:
Mn. Albert Vives comenta:
“Per als qui vam tenir l’honor i la sort de conviure-hi llargament i de tractarlo amb major intimitat... era el pedagog prudent, assenyat, intuïdor, que et sabia sotjar
fins al fons de l’ànima, que endevinava tota la turbulència dels nostres impulsos
jovenívols, i els frenava o els estimulava segons fos més oportú. Tot conservant el
seu prestigi de la seva autoritat indiscutible i indiscutida, n’abdicava molts cops d’una
manera quasi ingènua, i passant per alt el respecte que tots sentíem per ell, es convertia
tot d’una en el company fidel, l’amic sincer, el germà, el bon pare que sabia afalagarte sense adulacions o castigar-te sense ofendre’t... Ens va ensenyar molta música,
certament, però ens va ensenyar encara molt més normes de vida, formació ètica i,
sobretot, uns models d’alta exemplaritat. El sacerdoci de molts dels seus deixebles,
el nostre sacerdoci, ha tret sens dubte moltes brotades que, sense la sava que ell ens
havia infiltrat, potser mai no haurien arribat a fruitar.”
Encara Mn. Vives en definir la seva personalitat i activitats afegeix:
“La seva personalitat moral, la seva presència física imponent i voluminosa
foren les bases més sòlides de tota mena de subtilitats, en el tracte íntim, en la
conversa amical, en el comú treball... Els assaigs de la Schola, els dijous, esdevenien
una saborosa llepolia. Assegut davant de l’harmonium o del piano, segons s’esqueia,
anava perfilant, amb una delicadesa d’orfebre, la melodia, el contrapunt dels temes,
l’estructura total de l’obra.”
Mn. Francesc Tàpies escriu:
“En Mn. Marfany hi vaig conèixer un sacerdot autèntic. Si el seu
profund recolliment i la pulcritud litúrgica amb què celebrava la santa Missa ens
impressionaven de debò, la seva actitud devota al Santíssim o en el res del Rosarique sovint compartien els alumnes- realçaven els trets místics de l’home entregat al
servei de Déu, dins l’Església.”
El Sr. Andreu Domenjó ens diu:
“Mai no podré oblidar aquells assajos de cant coral, veritables convivències

16 Miquel Gonzàlez, Els orgues de les comarques de Lleida i del Principat d’Andorra, Pagès editors. Lleida 2007,
ps. 155-174.
17 Albert Vives, ‹‹Perfils de la vida de Mn. Enric Marfany... o. cit., ps. 15-17.
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d’art i de germanor entre el mestre i els alumnes que hi assistíem... Recordo
principalment un aspecte molt representatiu de la vida de Mn. Enric: la seva devoció
a la Verge i el seu fervorós afany en la composició i preparació de càntics del mes de
Maria.”
Mn. Jaume Jordana recorda:
“Començo per fer esment de la seva laboriositat... En fer aquest recull
cal referir-nos als assaigs musicals que es feien sota la seva direcció. Eren portats
conscientment, amb serietat, però de forma ben atractiva i pedagògica. Sovint els
interrompia per a contar alguna anècdota graciosa. «Això ho faig per a reposar –
comentava-, ara tornem-hi». Així deia ell. Però era ben clar el seu intent. En cada una
d’aquelles anècdotes portava, com es diria ara, el seu missatge, orientada vers algun
alliçonament religiós o bé moral.”
Mn. Enric Marfany, com tots els altres companys sacerdots i seminaristes,
l’any 1936 sofrí el contratemps de la guerra civil. Primer l’exili, retornant a casa
seva un temps i dirigint-se posteriorment al país basc, i després una vegada acabada
la guerra, de nou el retrobament amb els seus alumnes i la seva música. Però, segons
testimoni de Mn. Vives, “Ja no era el mateix Mn. Marfany. Se’l veia feliç de reveure’ns,
però presentia la pròxima crida del Senyor i es quedava sonrient amb melangia”...
Efectivament la seva mort era ja pròxima. Tal com ja hem avançat abans, Mn. Enric
Marfany Bons morí el 15 de setembre de 1942.
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II – Enric Marfany Gosset, *1878-†1957

Dades biogràfiques
Mossèn Enric Marfany i Gosset18 nasqué a Sant Julià de Lòria el 6 de març de
1878. Era fill d’Agustí Marfany Vila, casat en segones núpcies amb Rosa Gosset Pol.
Foren germans seus Agustí, Margarida que morí en 1874 i Marcel·lí, nascut el 1875,
que fou també un sacerdot del bisbat d’Urgell19, juntament amb Joaquim i Emília, fills
del primer matrimoni del seu pare.
De jovenet, als dotze anys, ingressà al seminari de la Seu d’Urgell on cursà
els cinc anys de llatí, tres de filosofia i sis de teologia. Fou ordenat de prevere als 26
anys, l’any 1904. D’entrada ens hem de preguntar on Mn. Enric Marfany i Gosset
rebé la seva iniciació i formació musical, bàsica per tal de poder desplegar després
la seva activitat musical, que s’esdevingué molt prolífica i valuosa. És evident que
en el seu cas, com també en el del seu cosí prevere, hi hagué una dosi molt elevada
d’una formació autodidàctica, que explica el gran èxit que ambdós assoliren. Però,
si la primera formació en el seu cosí prevere fou el sòlid fonament de Montserrat, en
ell pensem que trobà aquesta primera iniciació i formació en el seminari de la Seu
d’Urgell. Allí degué trobar-hi algun o alguns professors de música i de piano. Tampoc
podem descartar el mestratge del seu mateix cosí Mn. Enric, més gran en edat que ell
i que des del 1890 exercia d’organista a la catedral de la Seu d’Urgell. Siguin quins
siguin els seus primers mestres de música i la primera iniciació en aquest art, el cert

18 Bartomeu Maza, Enric, ‹‹Enric Marfany i Gosset›› en Àgora Cultural, Andorra, època III, núms. 22-24, ps. 26-35.
19 Secreteria del Bisbat d’Urgell, al llibre de Personal del Bisbat es troba inscrita l’anotació: «Marcel·lí Marfany i
Gosset, nascut el 23 de febrer de 1875 i ordenat de prevere el 14 d’abril de 1900. Obtingué els següents càrrecs: el 1900
primer vicari de Pal i després d’Encamp; el 1902 Vicari de Balaguer; el 1904 beneficiat de Balaguer; el 1909, beneficiat de
Tremp i també Regent de Tremp; el 1910, Rector d’Arcavell; i el 1915, Rector de Peramola. Morí el 9 de juliol de 1933.»
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és que amb la seva dedicació i treball personal, l’any de la seva ordenació sacerdotal,
1904, ja es veia preparat per a iniciar la seva activitat musical, que desplegà durant
tota la seva vida. En efecte, l’any següent iniciava ja la seva tasca musical, en obtenir
el benefici d’organista de Ponts.
Activitats musicals i pastorals
En 1905 fou nomenat beneficiat i organista de Ponts. En 1912 passà a ser
organista beneficiat de Santa Maria de Puigcerdà. Com organista d’aquesta parròquia,
el mateix any 1912, s’inscrigué i participà al ‹‹Tercer Congreso Nacional de Música
Sagrada››20. Durant la seva estada a Puigcerdà, tingué un alumne molt qualificat, que
després obtindria fama internacional. Fou Isidre Fabra, que rebé classes de piano
de Mn. Enric21. Encara trobem documentada la seva actuació a Puigcerdà, l’any
1920, en la celebració de la festa de la Immaculada, en els actes religiosos de dita
festivitat.22 Finalment s’incardinà a la diòcesi de Barcelona, i el 6 de novembre de
1924 obtingué el benefici d’organista de la parròquia del Sant Àngel Custodi, en el
barri d’Hostafrancs23, i ensems fou el capellà de les Germanes Paüles d’Hostafrancs.
En dita parròquia romangué i desplegà les seves activitats musicals i pastorals fins a
la seva mort que s’esdevingué l’any 1957.
Dirigí el cor parroquial, el cor de les Filles de Maria. Trobem a la Vanguardia
la notícia de la celebració del Patró de la parròquia, els Sants Àngels Custodis, el
dimarts, dia 2 d’octubre de l’any 1934.24 Es distingí per la seva interpretació, com
organista, i composà nombroses obres musicals, que moltes d’elles foren editades.
Eren la majoria peces litúrgiques que interpretava el cor, que ell dirigia. També tenia
altres composicions, populars de valsos i sardanes, dedicades als amics i per altres
motius. Va compondre obres per a orgue, piano i orquestra de cambra. Una prova de
la seva abundant producció musical és que amb motiu de la seva celebració dels 25
anys de la seva estada a la parròquia, els seus feligresos l’obsequiaren amb un llibre
o àlbum manuscrit que recollia 90 peces seves.
Pel que fa a les seves qualitats musicals tenim el testimoni que ens dóna el
prestigiós músic Frederic Mompou. La seva esposa Carme Bravo formava part del cor
de les Filles de Maria, que Mn. Enric dirigia. Mompou afirmà d’ell que era un gran
músic i encara millor intèrpret.

20 Notícia al diari La Vanguardia, (sábado 26 de octubre de 1912).
21 Isidre Fabra, nascut a Puigcerdà el 1906, formà una orquestra i actuà en hotels, sales de festa i teatres d’Espanya
i de l’estranger.
22 Notícia a la revista Ceritania, Puigcerdà, 12 de Diciembre de 1920, Religiosas, Fiesta de la Inmaculada... ‹‹Hubo
Misa de Comunión y Oficio solemne por la mañana en las que notamos numerosa asistencia; se cantaron los motetes
de Fargas, Mercadante y Lambert y la Misa de Sancho Marraco, con acompañamiento de armonium y orquesta, bajo la
dirección del Rdo. Organista D. Enrique Marfany››.
23 Notícia a la revista Ceritania, Puigcerdà 9 de Noviembre de 1924.
24 La Vanguardia, domingo 30 de Septiembre de 1934, ‹‹Parroquia del Santo Ángel Custodio (Hostafranchs). Martes
día 2, con motivo de la fiesta del Santo Àngel Custodio de Barcelona celebrará esta iglesia parroquial los siguientes cultos:
A las diez oficio solemne, cantándose la misa “Pontificalis”, de Perosi, por la capilla de música dirigida por el reverendo
Enrique Marfany, presbítero››.
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Mn. Enric Marfany alternava la seva tasca musical amb altres activitats
pastorals a la parròquia i especialment al convent i col·legi de les monges Paüles
d’Hostafrancs. Però ambdues activitats es vegeren truncades durant la guerra civil.
En efecte, en esclatar la guerra cremaren l’església del Sant Àngel Custodi, com
també el convent de les germanes Paüles. Mn. Enric, els primers dies es refugià a la
casa dels seus familiars de Barcelona i el 30 de juliol de 1936, sota la protecció de
l’ambaixada de França embarcà amb el vaixell de l’armada francesa Duquesne, junt
amb els seus nebots Rosaura i Rafel i altres religiosos i monjos de Montserrat, rumb
a Portvendres. També és probable que en aquest mateix vaixell s’exiliés Josep Puig i
Cadafalch amb altres personalitats del país. Arribats al port, d’allí Mn. Enric partí amb
automòbil i retornà a casa seva a Sant Julià de Lòria. Al cap d’un temps passà a Itàlia
i d’allí se n’anà a Irun, on pogué reunir-se amb altres companys sacerdots del bisbat
d’Urgell, com amb el doctor Sanmartí, fill de Guissona, i després canonge magistral
de la catedral, amb al qual mantingué sempre una bona amistat.
Passada la guerra retornà a Barcelona i reprengué les seves activitats d’abans
a la parròquia i al convent de les germanes Paüles. Així ja actua d’organista i director
del cor en l’església del Sant Àngel Custodi, el desembre de 1944.25 En 1954 celebrà
les seves noces d’or de la seva ordenació sacerdotal i els feligresos de la parròquia
li feren un homenatge. I en arribar la fi dels seus dies, va morir a Barcelona el 3 de
novembre de 1957.
Benigne Marquès

25 La Vanguardia, Jueves 7 de diciembre 1944, ‹‹Parroquia del Santo Ángel Custodio (Hostafranchs).-En la misa
de comunión de las ocho... el Coro de las Hijas de Maria interpretará, con acompañamiento de instrumentos de cuerda,
diversas composiciones del maestro reverendo Enrique Marfany, director del coro››.
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EL LLEGAT MUSICAL DE MOSSÈN ENRIC MARFANY I BONS
I DE MOSSÈN ENRIC MARFANY I GOSSET
En 1905 fou nomenat beneficiat i organista de Ponts. En 1912 passà a ser
organista beneficiat de Santa Maria de Puigcerdà. Com organista d’aquesta parròquia,
el mateix any 1912,
El present article reuneix el volum total d’obres localitzades dels músics Enric
Marfany Bons i Enric Marfany Gosset1. És sabut que ambdós autors van signar les
seves composicions, en la seva majoria, sense especificar-hi el segon dels seus cognoms
i aquest fet ha donat lloc a una sèrie de confusions en l’atribució d’algunes obres. Així
doncs, amb la present publicació s’espera resoldre aquestes confusions i que s’ampliï
el llistat d’obres conegudes d’ambdós autors2 a partir de la presentació d’un inventari
de les composicions de cadascun d’ells. Alhora, l’article es complementa amb una
sèrie de transcripcions musicals, que podran recrear l’imaginari sonor d’ambdós
músics.
A partir d’aquests apartats s’apreciarà el savoir-faire d’aquests músics que
s’emmarquen dins del canvi de paradigma musical, de l’any 1903, promulgat per
la carta episcopal d’en Pius Xè. Aquesta reforma, coneguda com a Motu Proprio,
pretenia un retorn a la polifonia renaixentista, un ressorgiment de la música vocal
amb acompanyament d’orgue i un enaltiment de la música vocal gregoriana en què la
música havia de ser el mitjà d’expressió religiós per a la litúrgia3.
I. Inventari d’obres localitzades
A continuació es detallen les composicions localitzades dels autors, i s’assignen
a cadascun d’ells les obres que, a priori, els pertanyen. En aquest sentit, en les obres
en què ens ha estat possible aclarir la seva autoria, s’han repartit les composicions dins
l’inventari d’obres d’en Bons o d’en Gosset. Un gran ajut per realitzar-ho ha estat, en
alguns casos, la informació popular rebuda sobre les esmentades composicions. En
canvi, per a les obres en què se’ls pressuposa la seva autoria, i que es detallarà més
endavant, s’ha optat per atribuir-les a un autor o altre. 		

1 Agraïm a mossèn Benigne Marquès i Sala, canonge i arxiver de l’Arxiu del Bisbat d’Urgell, el suggeriment per a
escriure el present article i, per descomptat, les facilitats d’accés i els consells rebuts durant el transcurs de la investigació
als fons musicals de l’arxiu.
2 El present article amplia el llistat de composicions inventariades per la Societat Andorrana de Ciències en la revista
Àgora Cultural. Època III. Núm. 22 – 24 d’abril de 2014. Aprofitem l’avinentesa per agrair-los tant a M. Àngels Mach i
Buch com a Antoni Pol i Solé totes les partitures facilitades que ens han estat de gran ajuda.
3 Pot ampliar-se el context musical del moment, entre altres publicacions, a: a) AviñoaPérez, Xavier (1999). «Del
modernisme a la guerra civil 1900 - 1939», en Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Volum IV. (Aviñoa
Pérez, Xosé, dir.). Barcelona: Edicions 62, 189-209; b) Cortés i Mir, Francesc (2009). «La música catalana dels segles
xx-xxi. La música religiosa a l’entorn del Motu Proprio de 1903», en Història crítica de la música catalana. (Bonastre i
Bertran, Francesc, coord.). Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, ps. 472 – 477; c)
Virgili Blanquet, María Antonia. «El canto popular religioso y la reforma litúrgica en España (1850 - 1915)». Aisthesis,
47 (2010), ps. 175 – 186. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812010000100012 [Consultat el 30/03/2017].
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Finalment, per a les obres en què ens ha estat impossible determinar-ne la seva
autoria, bé per manca d’informació o perquè no existeix cap menció a la provinença
de la documentació, s’ha preparat un tercer apartat amb una obra de la qual no es
disposa de suficient informació per a poder atribuir-les a cap dels dos autors tractats.
La recerca dels documents s’ha realitzat a partir del contacte amb alguns dels
descendents d’ambdós músics4, dels materials cedits per la Societat Andorrana de
Ciències, del contacte mantingut amb la Fundació Orquestra Clàssica Nacional
d’Andorra5, de la recerca en diferents arxius corals d’arreu del Principat d’Andorra i
de Catalunya, de l’arxiu històric de la Biblioteca Nacional d’Andorra en el seu fons
de la Casa Areny-Plandolit, de l’Arxiu Nacional d’Andorra i, sobretot, de l’Arxiu
Diocesà d’Urgell6.
Pel que fa als criteris emprats a l’hora de reunir i presentar les composicions s’ha
procedit com segueix: a) Per a l’inventari de les composicions s’ha especificat el títol
en cursiva de les obres en la llengua que consta als documents consultats, evitant així
les traduccions i l’escriptura entre cometes; b) S’ha especificat, en cada cas, el lloc de
provinença del document, bé sigui un arxiu, una biblioteca o uns fons privat; c) Segons els
casos, s’ha realitzat un comentari sobre els enregistraments i publicacions relacionades
amb les obres en qüestió; d) S’han transcrit els incipit musical i textual de l’inici de
les obres en la llengua en què apareixen a les fonts consultades. Aquesta referència
ens permet una ràpida identificació de les obres en el cas que, en un futur, aparegui
nova documentació. Amb els incipit tenim informació del text de l’obra, la tonalitat, el
compàs, el registre de la veu o de l’instrument, etc. e) Pel que fa al repartiment vocal
de les peces convé clarificar que en alguns manuscrits apareixen les tessitures concretes
de les composicions però no sempre ha estat així. En els casos en què no hi constava
l’especificitat vocal s’ha optat per no assignar-ho a tessitures concretes assignant-ho, en
genèric, a veus agudes o greus. f) En el cas dels acompanyaments de teclat, que en la
majoria dels casos no hi consta si van ser elaborats per a orgue, harmònium o piano, s’ha
optat per assignar-ho al grup dels instruments de tecla. g) Les llengües dels manuscrites
són el català, el castellà i el llatí i, tant per a les transcripcions musicals com per als
incipit, han estat normalitzades a les directrius vigents en l’actualitat. h) S’han comparat
els incipit textuals i musicals amb la base de dades del Répertoire International des
Sources musicales i amb l’Inventari dels Fons musicals de Catalunya.

4 Agraïm als germans Raimond Sau Marfany, Maria Dolors Sau Marfany i Maria Montserrat Sau Marfany, el
coneixement i accés al manuscrit dedicat en homenatge a Enric Marfany Gosset en el seu 25è aniversari com a organista
beneficiat de la parròquia del Sant Àngel Custodi de Barcelona, que es tractarà més endavant.
5 D’ara endavant ONCA.
6 Per als arxius i biblioteques consultats s’utilitzaran, al llarg de l’article, i per evitar repeticions innecessàries, les
sigles pròpies de cada arxiu. Aquestes són: Arxiu Capitular d’Urgell, ACU; Biblioteca Nacional d’Andorra la Vella, BNA;
Biblioteca de Catalunya, BC; Arxiu Històric musical de Montserrat – Biblioteca de Montserrat que segons els fons podrà
ser: AAIM, GIM, SGIM, IM; Arxiu de les Escoles Pies de Catalunya, APEPC; Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
AHCB; Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, ACAU. D’altra banda, altres arxius d’entitats corals que no tenen sigla, seran
citats amb el seu nom complet.
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II. Inventari d’obres d’Enric Marfany Bons, *1871-†1942
D’Enric Marfany Bons s’han localitzat un total de 20 obres. D’aquestes
composicions tan sols a 6 obres els hi consta el segon cognom de l’autor, bé perquè
apareix als impresos o perquè ens consta als manuscrits. Aquestes composicions són:
l’Himne d’Andorra, la Marxa del Consell, Goigs al Sant Crist de Balaguer, Rosari
a la Santíssima Verge i Trisagi, també, a la Santíssima Verge. En canvi, pel que fa a
les obres restants, convé clarificar que són obres atribuïdes a Bons perquè es troben
a l’apartat d’Enric Marfany Bons de l’ACU i va ser en aquesta mateixa diòcesi on
exercí el càrrec, ja esmentat, d’organista.
1. Himne Andorrà
Aquesta obra és la composició més popular d’en Marfany Bons7i conté els versos
del Bisbe i Copríncep d’Andorra Joan Benlloch. A continuació es detallen els aspectes
relatius a les primeres passes de l’obra, les edicions localitzades i els arranjaments
existents de la partitura.
L’obra, també coneguda com a «El gran Carlemany», fou interpretada per primer
cop per a la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell del dia 08/09/1914 al Santuari de
Meritxell, considerada com a Himne oficial, per acord del Consell General del Govern
d’Andorra, el 02/04/1917 i estrenada oficialment el 08/09/19218.
Desconeixem la data de composició de la partitura però l’editorial barcelonina
Boileau i Bernasconi publicava dos edicions de l’Himne. Ambdós impresos van ser
editats en la versió de l’Himne per a cor a l’uníson i acompanyament d’orgue. El
primer dels impresos9, de l’any 1914, és de factura molt acurada i conté, en la seva
portada, ornamentacions florals, l’escut d’Andorra, una fotografia del Bisbe Benlloch
i la inscripció següent: «Himne andorrà i / marxa del Consell: Lletra del Excm. del

7 L’Himne ha estat tractat a diferents publicacions. A continuació es mostren algunes d’aquestes: a) Bonaventura,
Argelich. Les Valls d’Andorra. Ed. Bosch, 1946; b) Fiter, Ricard. Legislació administrativa andorrana. Andorra: Casal
i Vall, 1973. Sèrie Monumenta Andorrana, 5; c) Fiter, Ricard. Introducció al dret administratiu andorrà. Andorra: Casal
i Vall, 1974. Sèrie Monumenta Andorrana, 4; d) Armengol, Lídia; Mas, Manuel; Morell, Antoni. El Consell General
(1682 - 1979). M.I. Consell General, 1980, 2ª edició; e) Maugendre, Xavier. L’Europe des hymnes dans leur contexte
historique et musicalle. Ed. Mardaga. 1996; f) Valls, Àlvar. Entrada al Diccionari Enciclopèdica d’Andorra, 2006; g)
Diari d’Andorra del 13 [14] de març de 2007; h) Valls, Àlvar. «Un altre himne d’Andorra». Publicat al Diari d’Andorra el
05/10/2016. Disponible a: http://www.diariandorra.ad/noticies/opinio/2016/10/06/un_altre_himne_andorra_107520_1129.
html[Consultat el 29/03/2017].
8 En relació a l’estrena de l’Himne d’Andorra vegi’s l’article «Cent d’anys de l’Himne Andorrà» d’Antoni Pol
publicat al Diari d’Andorra en data de 06/11/2014. Disponible a: http://www.elperiodic.ad/opinio/39257/cent-anys-delhimne-andorr [Consultat el 01/04/2017].
9 D’aquesta edició s’han localitzat un total de tres impresos: a) ANA. CP.5313. Aquest imprès apareix referenciat
i reproduït a Baraut, Cebrià. Nostra Nostra Senyora de Meritxell. Ed. Arts Gràfiques Bobalà, S. L, i a la revista Àgora
Cultural, op. cit.. b) AMM. GIM, 2959. En aquest exemplar hi consta una dedicatòria autògrafa del compositor que ens
diu: «Al Ilm R. Anton Marcet, Abat coadjuntor del Real Monestir / de Montserrat [rubricat] Enric Marfany Pbre»; c) BC,
2006-4-C 47/43.
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Sr. Dr. D. Joan Banlloch y Vivó / Bisbe d’Urgell i príncep sobirà d’Andorra / 8 de
Septbre. de 1914 / Música del Rnt. Beneficiat / Organista de la Sta I. C. Basílica / de
Seu d’Urgell Mn. Enric Mafany / [En el marge dret inferior i en petit] F[rancesc de
Paula]. Mirabent [i] Soler fecit». D’altra banda, el segon dels impresos editats per la
casa Boileau, és de factura més senzilla i duu en la portada la imatge de la Verge de
Meritxell10. En ambdues edicions hi consten dues obres d’Enric Marfany Bons que
són l’Himne d’Andorra i la Marxa del Consell, que tractarem més endavant.
A banda de les edicions musicals esmentades, podem localitzar l’Himne
d’Andorra editat per a un públic no especialitzat en música. En aquests casos, es tracta
d’edicions en què sols hi consta el text de l’himne que, de vegades, s’acompanya de
la melodia. És per això que pot considerar-se que aquestes edicions han tingut una
difusió més gran arreu del Principat11.
Una altre any d’interès per a la consolidació de l’Himne dintre de la societat
andorrana i, també, més enllà de les seves fronteres, va ser l’any 1973. Per aquells
anys, el músic Joan Roure editava un arranjament de l’Himne d’Andorra per a quatre
veus. El motiu de la publicació va ser la celebració del VIIIè aplec coral de les terres
de Lleida i del Principat d’Andorra celebrat el mes de juny d’aquell mateix any. Les
còpies d’aquest arranjament van ser editades per l’Arxiu de l’Orfeó Lleidatà a la
copisteria Puel·les de Barcelona12. Aquesta versió és la que més ha difós la composició
en l’àmbit coral dins i fora del país i és l’arranjament que, a dia d’avui, pot escoltar-se
als concerts de les diferents agrupacions corals andorranes13.
En el pas dels anys l’himne s’ha anat adaptant a diferents formacions vocals
i instrumentals, i en l’actualitat pot escoltar-se enregistrat a un llarg llistat de

10 S’han localitzat còpies de la partitura editada per Boileau en la seva edició més senzilla als arxius de: a) la Coral
Rocafort de Sant Julià de Lòria, informació extreta del treball d’investigació inèdit Sánchez Cazorla, Óscar. Les claus de
les Valls d’Andorra, disponible a la BNA; b) BC, M-4-C 3/28; c) GIM, 2959, de mans del Pare Manel Gasch; d) AHCB,
C18/G4C16/124.
11 Pot veure’s l’Himne d’Andorra en la seva vessant divulgativa a les edicions següents: a) Ferreria De Castro.
Pequenos Mundos e Velhas Civilizações. 1938. Andorra. b) Riberaygua, Bonaventura. Les valls d’Andorra. Any 1946.
Col·lecció Andorra històrica i literària nº 8. 1985, ps. 27; c) A l’estampa editada a Vilanova i la Geltrú a la Mare de Déu
de Meritxell amb dibuix de R[icard] Vives i Sabaté dipòsit legal B. 35153-1974;d) Pérez, Salvador. L’àlbum d’Andorra.
Ed. Gràfiques Andorranes. 2001; e) A la revista Àgora cultural, op. cit.. f) Grup d’Espai Laurèdia. Les mil i una nit.
Cançoner. Ed. Grup d’Espai Laurèdia, disponible a la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria, AND
398.831 (467.2) CAN.
12 D’aquesta edició s’han localitzat còpies als arxius que segueixen: a) l’arxiu l’Atlàntida d’Hostafrancs de
Barcelona, que ens ha fet arribar el seu arxiver Jordi Caparrós; b) l’Orfeó Lleidatà de mans de Maite Torà i a l’Orfeó
Balaguerí de mans de Francesc Vilarasau; c) l’arxiu de la Coral Rocafort de Sant Julià de Lòria, que ho constatem a
partir de la publicació Sánchez C. Ó., op. cit., s’ha localitzat un arranjament de l’any 1999 per a quatre veus que respecta
l’harmonització d’en Roure. Pel que fa a l’edició impresa a Vilanova i la Geltrú li agraïm a Josep Maria Masclans, president
de la Coral l’Amistat de Premià de Mar, la còpia enviada de l’imprès.
13 Vegi’s el concert celebrat el 14/03/2014 al Consell General del Govern d’Andorra amb motiu de la diada de la
Constitució d’Andorra i disponible a: http://www.consellgeneral.ad/ca/videos/altres-activitats/2014-03-14-concert-de-lescorals-dandorra [Consultat el 06/04/2017].
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publicacions14. Així doncs, trobem versions de l’himne per a cor i orgue, cor a
cappella, cor i cobla, orquestra d’acordions, orquestra de cordes i, finalment, per a
cor amb orquestra simfònica. D’aquestes últimes versions destaquen els arranjaments
i enregistraments realitzats per Peter Breiner amb l’Slovack Radio Symphony
Orchestra per als jocs olímpics15 i les interpretacions que l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra (ONCA) en fa en l’arranjament realitzat per Pere Bardagí16.
Convé destacar que algunes de les versions que avui podem escoltar són
lleugerament diferents a l’existent a les primeres edicions de la peça. Concretament
se suprimeix la Coda final, amb què acaben els dos impresos de l’editorial Boileau,
corresponent als últims vuit compassos. Aquesta versió reduïda és la que es fa en les
interpretacions corals i la que realitza l’ONCA. No obstant, en l’arranjament de P.
Breiner, abans esmentat i enregistrat en diferents moments per al Jocs Olímpics, la
Coda s’enllaça amb l’inici de la peça i continua fins als acords cadencials previs a
l’esmentada Coda, donant-li a la peça un aire solemne, triomfal i patriòtic, com no pot
ser menys, de l’Himne Andorrà.
Com a curiositat final esmentarem que la composició consta registrada a la
Sociedad General de Autores y Editores17espanyols amb el número 91.08318.

14 A continuació s’enumeren els enregistraments publicats de l’Himne d’Andorra: a) Ventura, Tort (dir.). Orfeó
Gracienc i Cobla Barcelona. Andorra [33 rpm]. Barcelona, Edigsa, DL 1969. Dipòsit legal: B.13307-1969. Gràfiques
Suriñà; b) Borrell, Lleó i Duró, Joan. Andorrans nostra bandera. Edicions Andorranes, Sant Julià de Lòria. M.343561977; c) Corpo Bandistico N. S. Guardia (Genova, Italia). Himne Andorra / Enric Marfany. Andorra la Vella; AES,
[1978?]; d) Anònim. Himne andorrà / Himne soviètic / Cors de l’exèrcit Roig [1 casset sonora; 10x6,4 cm]. [Gravació
efectuada en directe el dia 13 de juliol de 1989 al pavelló poliesportiu d’Escaldes-Engordany]. Gemecs - La Taba, Dl
1989. Dipòsit legal: B.40262-1989; e) Roure, Joan; Orfeó Andorrà i Cobla la Principal de la Bisbal. Orfeó Andorrà i
Cobla La Principal de la Bisbal [1 disc sonor de 45 rpm]. Barcelona: Àudio-Visuals de Sarrià. Dipòsit legal: DL 1989.
Enregistrat a Andorra la Vella: Sala d’Actes del Comú d’Andorra la Vella, 7 de juny de 1990; f) Palomero Vendrell,
Roser; Orquestra d’acordions Harmonia. Farcellet de músic [CD]. Sabadell, Careli Records. Dipòsit legal: B 48257-1997;
g) Breiner, Peter (director i arranjador). National Anthems of the world. Disc 1. Slovack Radio Symphony. 1998. Número
de catàleg 8.206001. Naxos – Marco Polo [CD]; h) Breiner, Peter (director i arranjador). National Anthems of the world
(2004 Olympic Edition), Vol. 1: Afghanistan - Czech Republic. Slovack Radio Symphony Orchestra [CD]. Naxos – Marco
Polo. Dipòsit legal: 225296; i) Breiner, Peter (director i arranjador). National Anthems of the world (2005 Edition), Vol.
1: Acadia - Botswana. Slovack Radio SymphonyOrchestra [CD]. Naxos – Marco Polo. Número de catàleg: 8.225319; j)
Metayer, Catherine. Cor Nacional del petits cantors d’Andorra. Concert. Capital soundstudios. D.L.B-21474/06 [CD] i
D.L.B.21475/06 DVD]; k) Breiner, Peter (director i arranjador). 52 National Anthems - European Football Championship
2008. Slovack Radio Symphony Orchestra [CD]. Naxos. Dipòsit legal: Naxos 8.552008; l) Sheppard, Philip; National
Anthems - The Official Recordings of the London 2012 Olympic and Paralympic Games [CD]. London Philharmonic
Orchestra; m) Breiner, Peter (director i arranjador). National Anthems of the world (Complete, 2013). Slovack Radio
Symphony Orchestra [CD]. Naxos – Marco Polo. Número de catàleg: 8.201001.
15 A banda dels ja esmentats enregistraments realitzats de l’Himne d’Andorra per als jocs olímpics, vegi’s el web
següent: http://www.nationalanthems.info/oly.htm
16 Agraïm a Teresa Areny l’aportació relativa a la Fundació ONCA.
17 Vegi’s l’article de Casademont, Emili. «L’himne Espanyol i l’Himne Andorrà». Publicat el 18/03/2007 a http://
emilicasademont.blogspot.com/2007_03_01_archive.html [Consultat el 27/03/2017].
18 Pot consultar-se al web de l’SGAE: https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline [Consultat el 27/03/2017].
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2. Himne a la bandera andorrana
Tan sols s’han localitzat dues particel·les per a tenor i baix, possiblement per a cor
de Caramelles19. L’autor del text és Joan Duró i s’han localitzat dos enregistraments20.
L’incipit que segueix correspon a la particel·la de tenor. En cap dels documents
localitzats se’ns especifica el segon cognom de l’autor però l’atribuïm a Marfany
Bons per estar editat conjuntament amb els enregistraments de l’Himne d’Andorra.

3. Himne Pues que sois el bienvenido
La partitura està incompleta i no tenim constància de cap edició de la música ni
tampoc de cap enregistrament. L’obra és per a dos tenors, baix i piano21. Aquesta peça
és un himne de benvinguda dedicat a l’entrada d’un nou Bisbe al Bisbat d’Urgell.

4. Rosari a dues veus (Do m)
Obra conservada en dos manuscrits repartits en diferents fons22. Un dels
manuscrits roman incomplet i conté, tan sols, el Pare nostre i el Gloria. L’altre
manuscrit, en canvi, es conserva amb la partitura completa amb les parts de:1 Pare
nostre, 7 Salves i 1 Gloria. No tenim constància ni de cap publicació ni de cap
enregistrament de la mateixa. El text està escrit en castellà i en català. A continuació
es transcriuen, tan sols, tres d’alguns dels incipit d’aquesta peça.

19 ACAU, Capsa 8 del fons de la Germandat de Sant Sebastià.
20 Aquests són: a) Borrell, Lleó i Duró, Joan. Andorrans... op. cit., [En aquest enregistrament apunten com autor
de la música a Lleó Borrell qui, enlloc d’escriure la música, realitzà l’arranjament de la mateixa]; b) Roure, Joan. Orfeó
Andorrà, op. cit..
21 ACU, Fons Marfany.
22 ACU, Fons Marfany [manuscrit incomplet] i Josep Reig Serra.
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4.1 Pare nostre

4.2 Salve 1ª

4.3 Gloria

5. Goigs al Sant Crist de Balaguer
Els Goigs al Sant Crist de Balaguer, juntament amb l’Himne Andorrà, han estat
les composicions més populars d’en Bons. Dels Goigs s’han localitzat diverses còpies a
diferents arxius, en diferents versions23. Així, tenim adaptacions del Goigs per a orgue i
veus, per a dues veus i per a quatre veus amb acompanyament d’harmònium.
Al revisar la bibliografia publicada pot apreciar-se que s’ha produït una certa
confusió entre l’Himne de la Romeria del Sant Crist de Balaguer i els Goigs del Sant Crist
de Balaguer. Ambdues composicions tenen melodies diferents però amb els mateixos
versos i convé resseguir les publicacions per veure’n l’evolució. Mentre uns atribueixen
l’autoria melòdica a Mn. Marfany, altres ho fan a Mn. Josep Sorribes i Ruiz del Castillo24.

23 S’han trobat còpies d’aquesta partitura als arxius de La Basílica de Montserrat AMM 9163 (manuscrit per a
dues veus), a l’Orfeó Balaguerí (transcripció per a orgue i una veu realitzada per Enriqueta Tena i Rubió el 08/12/2013), a
l’Orfeó Lleidatà (conserven dos manuscrits, un per a veu i harmònium i una altra per a quatre veus) i als arxius personals
de la família Marfany (manuscrit per a veu i orgue) i del músic Balaguerí Francesc Amorós i Prat (manuscrit per a orgue
amb anotacions per a la veu amb un possible arranjament orquestral i que data del 1912. Possiblement és la partitura més
antiga del Goigs).
24 Aquesta informació la trobem publicada, a banda de molts impresos dels Goigs, a les publicacions següents: a)
Triviño, Sor Mª Victoria, OSC Balguer (Lleida). «El Santo Cristo de Balaguer (Lleida). Los crucificados, religiosidad,
cofradías y arte». Actas del Simposium 3/6-IX-2010 / coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla,
2010, ISBN 978-84-89788-84-8, ps. 153-182. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3278289
[Consultat el 30/10/2016]; b) Triviño, Sor Mª Victoria, OSC Balaguer (Lleida). El Sant Crist de Balaguer, historia y
leyenda. Balaguer, 2010. Ed. Convento de Santa Clara de Balaguer, ps. 101 - 102; c) Sanahüja, Fra. Pere. Història
de la ciutat de Balaguer. 2002. Pagès editors. 3ª ediicó. d) Amorós i Prat, Francesc. Compositors i costumari musical
de Balaguer. Ed. VisiónLibros. 2010. e) Àngels, Esforzado Maria dels (1998). Els goigs del fons de la Bibliotecahemeroteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Descripció i catalogació. Universitat de Lleida. Tesi de Llicenciatura.
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Per clarificar l’esmentada confusió ens convé revisar la correspondència
conservada entre Valeri Serra i Jacint Verdaguer. Aquí se’ns explica que el folklorista
li encomanà al poeta la composició d’uns versos per al Sant Crist de Balaguer. No
obstant, el poeta ho refusa argumentant la necessitat de veure la imatge del Sant abans
d’escriure’ls25. Al poc temps, el Santuari li encomanà a Verdaguer un Himne per al
romiatge que s’anava a celebrar el 1900 i que va veure la llum, al periòdic La veu
del Segre, el dia 25 d’agost de 190026 i, a un imprès de l’Himne, en full volant27. Als
versos verdaguerians els posaven música ambdós autors.
D’una banda, el compositor Josep Sorribes28 musicava els versos amb una
melodia sense acompanyament. D’altra banda, l’any 1912, Mn. Marfany Bons
escrivia una obra per a veu i orgue. Aquesta última peça és la que es coneix com a
«Goigs del Sant Crist de Balaguer» i conté nombroses indicacions per a un arranjament
orquestral29. Convé remarcar que en comparar els versos de l’Himne a la Romeria i el
dels Goigs s’aprecia que el text dels Goigs conté una estrofa que no apareix a l’Himne
i que és la següent: «Vostra Creu és la llaçada / que sos braços va extenent / per cridar
vostra fillada / de Llevant fins a Ponent.»
A continuació es presenta l’incipit d’aquesta partitura en la composició de
l’autor. En aquest cas, i de manera excepcional, es presenta la partitura general de la
veu i l’orgue on pot apreciar-se l’estil de l’autor.

25 Miró Baldrich, Ramón. «La relació epistolar de Valeri Serra amb Mn. Cinto Verdaguer i amb Agustí Durán».
Urtx. 2003 nº 16, ps. 241 - 258.
26 Publicat a La Veu del Segre, número 48, del 26 d’agost de 1900, p. 2 amb el títol «Al Sant Cristo de Balaguer.
Himne» i extret de Miró Baldrich, Ramón. «Bibliografia crítica Verdagueriana de Valeri Serra i Boldú». Anuari Verdaguer,
1995. Número 9. Anys 1995-1996, ps. 413 - 426.
27 AHCB. Fons Jacint Verdaguer AHCB3-262/5D.67. Document 5D·67-2/14-9 «Al Sant Crist de Balaguer».
Himne. Barcelona: TipografíaCatólica, 1900.
28 Triviño. El Sant Crist de Balaguer, historia y leyenda, ..., op. cit.. p.174; Cardona, Osvald. Els Goigs i els
càntics de Jacint Verdaguer. Ed. Barcino. Barcelona, 1996, ps. 199 – 201; Existeix un imprès en full volant amb la melodia
completa d’en Sorribes.
29 Es conserva a la biblioteca personal del músic balaguerí, Francesc Amorós -a qui li agraïm la còpia i informació
facilitades-, la còpia manuscrita, escrita per a veu i orgue amb les anotacions orquestrals abans esmentades, de l’any 1912.
A l’esmentat document s’aprecia que el manuscrit tractat provenia de la biblioteca personal del també músic balaguerí,
Mn. Nadal Puig i Busquets. Per últim, esmentarem que el desembre de l’any 2014, Andorra Televisió emetia el programa
«L’Institut de Música a la tele! Capítol 13: Músics i música d’Andorra». En aquesta ocasió els professors Jordi Albelda, al
violí, Cristina Sahuquillo, al violoncel, i Míriam Manubens, al piano, enregistraven una versió instrumental dels «Goigs
de Sant Crist de Balaguer». Pot veure’s a: http://www.andorradifusio.ad/Programes/institut-de-musica/institut-de-musica13e-capitol-3a-temporada/institut-de-musica-musics-i-musica-andorra
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6. Goigs del Gloriós Sant Sebastià
Aquests Goigs30 els atribuïm a Mn. Bons pel fet d’haver estat l’organista de la
Catedral d’Urgell i perquè van ser editats, a la capital de l’Alt Urgell, l’any 1990, pel
prevere Pere Mas.

7. Marxa del Consell
Aquesta obra acompanya l’edició de l’Himne Andorrà en tots els impresos de
l’editorial Boileau abans esmentats i està escrita per a orgue. Tot apunta que es tracta
d’una creació d’en Marfany Bons, però l’exemplar mecanoscrit anònim «De música
tradicional andorrana»31 ens suggereix que l’autoria melòdica és de tradició popular,
i que Mn. Bons en féu l’arranjament per a orgue. Es coneixen dos enregistraments de
la peça32.

30 S’han localitzat còpies dels Goigs al fons Isidre Marvà de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i
inventariats, com a composició musical d’Enric Marfany sense especificar-se el segon cognom, a Sánchez, C, Ó., op. cit..
31 Exemplar disponible al Centre de Documentació i Recursos del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra amb
la signatura AND 78 MUS.
32 El primer enregistrament correspon a Ventura, Jaume. L’Orfeó Gracienc, op. cit,. El segon dels enregistraments
és fruit de la restauració que s’ha fet del fons sonor de Ràdio Andorra i està disponible a l’Arxiu Nacional d’Andorra. Pot
ampliar-se la informació a: http://forum.ad/?p=107817 [Consultat el 02/04/2017].
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8. Rosari del mes d’octubre a dues veus (FaM)
El manuscrit33 és un guió que conté les parts vocals escrites per a veu aguda
[possiblement tible] i baix sense acompanyament instrumental. El Rosari conté el text
de la veu aguda escrit en castellà i català de forma que es troba duplicada. La peça
conté les parts següents: Pare nostre - Salve - Gloria - Santa - Sicut erat. No tenim
constància ni de cap enregistrament ni tampoc de cap publicació.
8.1 Pare nostre

8.2 Salve

8.3 Gloria

8.4 Santa

8.5 Sicut erat

33 ACU, Fons Marfany. El manuscrit conté dues particel·les vocals de Salves anònimes no coincidents amb les
obres dels Marfanys.
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9. Rosari a dues veus [en Do M]
El manuscrit34 està escrit per a dues veus agudes, possiblement de tible, amb
acompanyament de teclat. Es conserva la partitura en manuscrits complets amb un
guió i tres còpies de la primera veu i cinc còpies de la segona veu. La partitura segueix
l’ordre del rosari a raó de 1 Pare nostre, Salve 1ª a 4ª i 1 Gloria. No tenim constància
de cap enregistrament ni tampoc de cap publicació impresa35.
9.1 Pare nostre

9.2 Salve 1ª

9.3 Gloria

9.4 Salve 2ª

34 ACU, Fons Marfany. S’ha optat per escriure l’obra amb la seva tonalitat entre claudàtors per diferenciar-la
d’altres composicions d’igual gènere i semblant repartiment vocal. Aquesta nomenclatura, recolzada pels claudàtors,
també s’utilitzarà en altres composicions musicals.
35 Aquesta obra és una de les composicions que transcrivim en el present article de les obres d’en Bons.
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9.5 Salve 3ª

9.6 Salve 4ª
1.

10. Rosari a dues veus [Fa M]
El manuscrit36conté 5 Salve Maria, l’última d’aquestes incompleta i es tracta
d’un guió general escrit per a dues veus amb acompanyament de teclat. S’observa
el text escrit en dues llengües, en tinta blava per al català i en tinta vermella per al
castellà. No es coneixen enregistraments ni tampoc publicacions. Sols ens han arribat
5 Salves de la composició sense Gloria ni Pare nostre.
10.1 Salve 1ª

10.2 Salve 2ª

10.3 Salve 3ª

36 ACU, Fons Marfany.
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10.4 Salve 4ª

10.5 Salve 5ª

11. Rosari a dues veus [Re M]
La composició37, escrita per a dues veus agudes i acompanyament, segueix
l’ordre de Salve 1ª a 4ª, 1 Gloria i 1 Pare nostre. No es coneixen enregistraments ni
tampoc publicacions.
11.1 Pare nostre

11.2 Salve 1ª

11.3 Gloria

37 ACU, Fons Marfany.
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11.4 Salve 2ª

11.5 Salve 3ª

11.6 Salve 4ª

12. Rosari a dues veus [Sol M]
El manuscrit38 està escrit per a dues veus i acompanyament de teclat. Es conserven
una particel·la de la primera i de la segona veu i una partitura general. La composició
conté 1 Pare nostre, 5 Salves i 1 Gloria. La partitura està incompleta perquè li manca
la part de l’acompanyament del Gloria. No es coneixen enregistraments ni tampoc
publicacions.
12.1 Pare nostre

12.2 Salve 1ª

38 ACU, Fons Marfany.
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12.3 Gloria

12.4 Salve 2ª

12.5 Salve 3ª

12.6 Salve 4ª

12.7 Salve 5ª
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13. Salve i Santa Maria
El manuscrit39 conté dos càntics: Salve Maria i Santa Maria, corresponent el
segon, a l’antífona al Magnificat de les festes de la Mare de Déu. Les composicions
estan escrites per a tible 1, 2, baix, fagot, contrabaix i orgue. No hi consta l’autoria d’en
Bons però el fet de provenir de Montserrat, i també el repartiment vocal i instrumental
de la peça, ens fa pensar que les composà Marfany Bons en els seus anys d’escolà a
Montserrat.
13.1 Salve

13.2 Sancta Maria

14. Si flores. Letrilla a la Santíssima Virgen
Manuscrit40escrit per a teclat però que roman incomplet. Desconeixem
l’existència d’edicions i d’enregistraments d’aquesta obra.

15. Villancico
Peça composada durant els anys d’escolà a la basílica de Montserrat i que, per
idèntics motius a la Salve i a la Sancta Maria, li atribuïm a en Bons. La partitura està
composada per a tible 1 i 2, baix, contrabaix, fagot i orgue. La peça s’estructura en tres
parts a raó de: Allegro, Allegro vivo i Coplas Andante. No es coneixen enregistraments
ni publicacions de l’obra41.

39 AMM 1409.
40 ACU, Fons Marfany.
41 Aquesta obra és la segona de les composicions que transcrivim de les obres d’en Bons.
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16. Rosari a la Santíssima Virgen
Aquesta composició i el Trisagi que segueix van ser editades conjuntament per
l’editorial Boileau42. El Rosari està escrit per a quatre veus amb respostes populars per
a tres veus. Segueix les parts de Pare Nostre, Salve, Gloria, El nostre pa, Santa i Sicut
erat. En aquest cas l’imprès ens detalla l’autor d’en Marfany, organista de la Catedral
Basílica d’Urgell. Per no fer excessivament extensiu el llistat dels incipit de la peça, a
continuació tan sols transcrivim els tres primers incipit.
16.1 Pare nostre

16.2 Salve

16.3 Gloria

42 S’han localitzat impresos d’aquestes obres a l’ACU, per triplicat, i a l’AAM IM582. Gràcies al document
conservat a Montserrat es coneix la portada de l’imprès i sabem que l’autor de la composició és Marfany Bons i que li
dedicà l’imprès al seu condeixeble montserratí, l’Abat Antoni Maria Marcet.
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17. Trisagi a la Santísima Virgen
Composició impresa conjuntament amb el Rosari anterior i escrita per a quatre
veus43.
17.1 Sant

17.2 Gloria

18. Goig a la Mare de Déu de Canòlic
Goigs que es veneren a l’ermita de Canòlic de Sant Julià de Lòria44. Segons
sembla, per diferents testimonis orals45, que van ser composats al voltant del 1900
per en Bons. Alhora, podem suposar-ho perquè aquells anys, Bons, ja era l’organista
de la catedral d’Urgell i, en canvi, el seu cosí Gosset encara estudiava al seminari.

43 Ambdues composicions van referenciades a la revista Àgora Cultural,op. cit..
44 S’han localitzat els enregistraments següents: a) Julián Adán, Eva. La música popular religiosa de l’Andorra del
1800. Agrícol 1930 – 2000. Pista 7: Goigs del gloriós Sant Julià. Banc Agrícol i Comercial d’Andorra, S. A. 2000. Veu,
Rafel Llobet; Acordió diatònic, Pep Lizandra. Dipòsit legal: AND. 284-2000; b) Romero i Aixàs, Mn. Agustí. Cançons de
Meritxell, Canòlich i muntanya. Petits cantors lauredians. Orgue, Daniel Areny i Rossell. Edita, AINA. [No consta l’any
d’edició]. c) L’esbart Laurèdia realitza un espectacle amb el Ball de la Mare de Déu de Canòlich amb la melodia dels
goigs. Disponible a: http://www.esbartlauredia.com/products/el-ball-de-la-mare-de-deu-de-can%C3%B2lich/ [Consultada
el 06/04/2017]. L’arranjament musical de l’espectacle que avui es balla és d’en Daniel Areny i van ser enregistrats, el 1998,
per: Joan Gómez, director i flabiol; Oleguer Rocosa, tenora i violí; Òscar Colomé, fiscorn, triangle, pandereta i cròtals;
Ramón Guinovart, caixa. Agraïm al director de l’Esbart Laurèdia, Jaume Torra i Vinyal, la informació relativa al disc
ara esmentat. Per últim, a l’article GarciaLlop, Ester. «Cantar els goigs. Etnografia del cant de la comunitat». Canemàs.
Revista de pensament associatiu. Volum 07, Hivern – Primavera, 2014, ps. 60 – 73, se’ns detalla el sentiment col·lectiu
dels Goigs, i d’aquests en concret, dins la tradició popular.
45 Agraïm a Raimond Sau Marfany les recerques realitzades sobre els testimonis orals dels Goigs de Canòlich.
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19. Himne a la Mare de Déu de Canòlic
A l’arxiu de l’Orfeó de Lleida46 es conserva un Himne a la Mare de Déu de Canòlic escrit per a una veu amb acompanyament. Malauradament no s’ha tingut accés
al document per trasllat del fons de l’arxiu. És per això que desconeixem l’íncipit musical i textual de l’obra. D’altra banda, segons el programa de les festes de la Mare de
Déu de Canòlic de l’any 199047, aquesta obra va ser estrenada el 14 de maig de 1923
amb motiu del seté centenari de la troballa de la imatge de la Mare de Déu de Canòlic.
20. Missa de Angelis dedicada a Canòlic
Dins de les festes abans esmentades s’interpretà aquesta obra d’en Bons però no
tenim més informació48.
III. Inventari d’obres d’Enric Marfany Gosset, *1878 - †1957
En relació a l’inventari de les peces reunides d’Enric Marfany Gosset tenim
un total de 101 composicions destinades, en la seva pràctica totalitat, a diferents
àmbits religiosos. Aquestes obres, destinades al culte diví i marià, tenen una especial
dedicació a la Mare de Déu de Montserrat, de Meritxell i de Canòlic. D’altra banda,
trobem, entre altres creacions, arranjaments de nadales populars, una marxa nupcial i
una peça d’un cert interès per a piano.
Pel que fa a l’autoria de les composicions d’en Gosset tenim que les obres
existents al manuscrit familiar, segons testimonis propers, són pròpies de l’autor.
Alhora, la resta de composicions aquí presentades també són totes d’en Gosset
donat que les tenim editades amb una especificació pròpia o amb signatura autògrafa
rubricada com a «Enric Marfany G.».
Per últim s’han repartit les obres en dos grans apartats que, esperem, facilitin
l’estudi. En el primer apartat hi consten les composicions existents al manuscrit
familiar ja comentat. En el segon apartat tenim la resta de composicions localitzades
de l’autor que provenen tant de fons personals familiars, com d’edicions existents a
diferents arxius històrics.

46 Agraïm a Maite Torà, arxivera de l’Arxiu, la informació facilitada.
47 BNA, RA. 2555. Dia 14 de maig de 1923.
48 BNA, RA. 2555. Dia 14 de maig de 1923.
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El manuscrit familiar de Mn. Enric Marfany Gosset
Gràcies a l’amabilitat de la família Marfany hem pogut estudiar un manuscrit
que recull un total de 90 peces49 que, tot i que no se’ns especifica l’autoria musical
d’en Gosset, podem atribuir la totalitat de les seves obres a Marfany Gosset. Així
doncs, les peces que van de la número 1 a la 90 corresponen a les obres del manuscrit,
mentre que la resta de peces, de la 91 a la 101, han estat localitzades a diferents
indrets50.
El manuscrit correspon al regal que les associacions de la Parròquia del Sant
Àngel Custodi de Barcelona li entregaren a Mn. Gosset, el dia 5 de març de 1950,
amb motiu de les noces d’argent com a beneficiat organista de la mateixa. Les peces
recollides en aquest exemplar estan separades en cinc grans blocs que corresponen a
cants eucarístics, marians, nadales, cants de Setmana Santa i, per últim, Goigs i altres
peces. El volum conté una gran quantitat de dibuixos a color, que separen les seccions
del manuscrit, de tipus ornamental, floral i litúrgic. Dels dibuixos en destaquem, entre
altres, el de l’Àngel Custodi de la portada de l’exemplar, un retrat de Mn. Marfany
Gosset, un del Papa Pius XIIè i un altre de Santa Cecília que clou el manuscrit.
Aquestes il·lustracions les va realitzar en Josep Sau Martorell, però desconeixem a qui
pertany l’autoria de les transcripcions musicals. Fet i fet, en ambdós casos s’aprecia
una especial pulcritud pel text, la música i el dibuix. Pel que fa a la resta de peces
reunides al present inventari hi consten alguns impresos i manuscrits de tipus religiós
i civil.
Entre les peces 1 i 90 de l’inventari podeu veure unes il·lustracions que s’han
extret del manuscrit familiar d’en Gosset. Així doncs, passem ja a l’inventari de les
composicions localitzades d’en Gosset respectant l’ordre existent al llibre manuscrit
tal i com segueix:

49 La Revista Àgora Cultural. op.cit., esmenta l’existència d’un total de 80 peces musicals a l’esmentat manuscrit.
No obstant a l’anterior, i després d’haver revisat totes les obres d’ambdós autors i d’estudiar el manuscrit, s’han ampliat les
composicions existents al manuscrit a un total de 90 composicions, que són les que aquí es presenten.
50 Al llarg de l’inventari, i en cada obra per separat, s’anirà indicant la ubicació física dels esmentats documents.
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I. Cants eucarístics

1. Cantos de comunión
Composició escrita per a cor mixt amb acompanyament de teclat.

2. El Dios escondido
Peça escrita per a dues veus i acompanyament de teclat. Ambdues veus van a
l’uníson menys desdoblaments puntuals a dues veus.

3. Panis angelicus
Obra escrita per a dues veus i acompanyament de teclat.
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4. Alma para Dios
Obra per dues veus i acompanyament de teclat.

5. Cerquita del Sagrario [1]
Obra per a dues veus i teclat.

6. Prisión de amores
Peça escrita per a dues veus que van a l’uníson i que puntualment es doblen en
dues amb acompanyament de teclat.

7. Dios mío
Obra escrita per a dues veus i acompanyament de teclat.

8. Actos para antes de la comunión
Peça a una veu i acompanyament de teclat.
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9. Acto de humildad
Composició escrita a dues veus i acompanyament.

10. Acto de amor
Peça per a dues veus i acompanyament de teclat.

11. PanisAngelicus
Obra escrita per a dues veus i acompanyament de teclat.

12. Oh salutaris [1]
Obra escrita a tres veus amb ritme homofònic i acompanyament de teclat.

13. Al celestial convite
Escrita per a tres veus i acompanyament de teclat. Consta de tres parts escrites
en 6/8 a dues veus, estrofa a solo en 2/4 i Largo, novament en 6/8, i a tres veus.
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14. Oculto estás
Obra per a una veu i acompanyament de teclat amb forma ABA amb una breu
introducció instrumental.

15. Oh salutaris [2]
Obra escrita en llatí per a dues veus i acompanyament de teclat. La composició
combina parts solístiques amb parts a dues veus.

16. El hijo Jesús se marcha
Composició escrita a tres veus i acompanyament de teclat.

17. Corazón de Jesús
Peça escrita a dues veus i acompanyament amb estructura ternària. La primera
part està escrita en compàs 2/2 i a una veu, la segona part correspon a la primera
estrofa i és a dues veus i la tercera part, i última, correspon a la 2ª estrofa i està escrita
en 2/4.
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18. Bien de mi alma
Obra per a una veu i acompanyament escrita en dues parts. Una primera en
compàs de 2/4 i una segona part corresponent a tres estrofes en compàs de 3/4.

19. Anima Christi
Peça escrita a una veu amb acompanyament i escrita en llatí.

20. Panis amoris
Obra escrita en llatí per a una veu i acompanyament de teclat amb puntuals
canvis de compassos de 2/4 a 3/4 i amb dues seccions, la primera en Mi b M i la
segona en Fa M.

21. Cerquita del Sagrario [2]
Peça escrita per a una veu i acompanyament. L’obra conté una part inicial en
compàs de 3/4 i una segona secció que reuneix tres estrofes en compàs de 2/4.

22. O cor amoris victima
Peça escrita per a una veu amb acompanyament.
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23. Señor yo no soy digno
Obra escrita per a dues veus i acompanyament amb forma ternària ABA.

24. Al nombre de Jesús
Composició escrita per a dues veus que canten a l’uníson menys als últims
compassos que es doblen en dues amb acompanyament de teclat.

25. Dulce Jesús mío
Peça escrita per a dues veus i acompanyament. Composada seguint l’estructura
binària d’AB. La primera part està escrita a dues veus mentre que la segona part ho fa
a una veu i li corresponen dues estrofes textuals.

26. Jesús amante
Obra d’estructura binària AB a dues veus i acompanyament. La primera part
està escrita en compàs de 3/4 amb una breu introducció, mentre que la segona part
està en 2/4. Aquesta peça conclou la primera secció del manuscrit corresponent a cants
eucarístics.
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II. Cants marians

27. Tota pulchra
L’obra enceta la secció dedicada als cants marians i manté una estructura
responsorial que alterna les intervencions a solo amb parts a dues veus. La partitura
especifica que les parts a dues veus són per a cor complet, però no ens dona més
detalls. Obra escrita en llatí.

28. Regina caeli
Obra escrita en llatí per a dues veus amb acompanyament. El copista destina
un pautat per a cadascuna de les parts, és a dir un per a la primera veu, un altre per
la segona i dos últims per a l’acompanyament de teclat. La peça s’estructura en tres
seccions, ABA, que es complementen amb una breu introducció i una Coda final que
agafa material temàtic de la Secció A. L’incipit que segueix correspon a la segona veu,
que és la primera, de les parts vocals, en començar.
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29. Oh Maria
Aquesta peça conté dos ¡Oh! Maria escrits a dues veus i amb estructura binària
AB, el primer d’ells amb repeticions a les dues seccions. Al primer ¡Oh! Maria se’ns
detalla que la primera repetició va a solo vocal i la segona a cor complet.

30. Salve Regina [1]
Composició escrita en llatí per a dues veus i acompanyament. D’estructura
binària AB i tonalitat estable de Re M.

31. Salve Regina [2]
Obra escrita per a dues veus i acompanyament en Re M i formada per quatre
breus seccions corresponents a: 1) Vita dulcedo et spes… ; 2) Ad te suspiramos, … ;
3) Et Jesum benedictum, … ; 4) O pia.

32. Bendita sea
Partitura per a dues veus i acompanyament que segueixen una composició
melòdica imitativa a distància d’un compàs respectivament.

33. Con dulces acentos
Peça escrita per a dues veus amb acompanyament i en forma binària, AB. La
primera part conté una breu introducció instrumental i està en compàs quaternari
mentre que la segona part passa a compàs ternari de 3/8.
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34. Madre amor
Composició per a dues veus i acompanyament en forma binària AB i en Fa
M però que conclou la peça en la dominant (Do). La segona part de la peça, tot i no
contenir signes de repetició musicals, conté dues estrofes textuals i, per tant, s’ha de
repetir.

35. Madre mía que estás en los cielos
Obra que alterna els compassos de 6/8 i 9/8 constantment. L’estructura de la
composició és binària AB i la segona part ha de repetir-se perquè conté dues estrofes
textuals.

36. Dulcísima Virgen
Composició escrita en forma ternària ABA que alterna la tonalitat de Fa en la
modalitat menor per a la secció A, amb la modalitat major per a la secció central B. La
peça s’obre amb una breu introducció instrumental, que clou amb el signe S i continua
a dues veus i acompanyament per a la secció A (com s’aprecia a l’incipit següent) i
una veu amb teclat per a la segona part A.

37. Bendita sea
Peça escrita íntegrament per a una veu amb acompanyament de teclat. Conté
una breu introducció instrumental.
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38. A la Santísima Virgen
Composició escrita per a dues veus amb acompanyament. Consta d’una primera
part escrita en compàs de 2/4, que conté una breu introducció de teclat i una tornada.
La peça continua amb una primera estrofa en compàs de 3/8 i una segona estrofa en
compàs de 6/8, ambdues seccions per a una veu i acompanyament.

39. A la reina del cielo
Peça escrita en tres grans seccions a raó de tornada i dues estrofes de diferents
música i text. Tota la peça és per a dues veus amb acompanyament de teclat.

40. Gloria a ti milagrosa
Peça escrita per a dues veus i acompanyament de teclat. La peça consta de dues
grans parts. La primera correspon al Gloria a ti milagrosa… i la segona part correspon
al Salve Reina milagrosa… i conté una estrofa final.

41. Déjanos guirnaldas
Composició escrita en dues seccions AB. La primera part és per a dues veus i
acompanyament, mentre que la segona part és amb tempo lent i a una sola veu.

42. Ave Maris Stela
Peça escrita per a una veu i acompanyament. Alterna constantment el canvi de
compassos de 2/4 i 3/4 amb tres seccions en les diferents tonalitats.
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43. Cante mi lengua
Obra escrita a tres parts. La primera en compàs de 2/2 i a dues veus. La segona
part, corresponent a la primera estrofa està en compàs de 2/4 i a una veu. I la última
part, que correspon a la segona estrofa, està escrita en compàs de 3/4 i està realitzada
a tres veus homofòniques.

44. De mil amores
Composició per a dues veus amb acompanyament de teclat. L’estructura és
binària i de factura breu. La primera secció conté una breu introducció instrumental
i continua amb «De mil amores...». La segona part correspon a una estrofa que diu
Bello palacio….

45. Adiós a la Santísima Virgen
Peça escrita per a dues veus amb acompanyament de teclat en dues seccions.
La primera amb una breu introducció i en compàs de ₵ i la segona, que li correspon a
l’estrofa, en compàs de 6/8.

46. Bendita sea
Obra escrita per a dues veus i acompanyament en dues grans seccions AB.
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47. A la Verge de Montserrat
Obra escrita en dues seccions que repeteixen música amb textos diferents com
s’aprecia a l’incipit. Peça escrita per a tres veus amb acompanyament de teclat. L’autor
utilitza els dos primers versos del poema marià de Jacint Verdaguer.

48. 1. Montserrat. 2. Canòlich! Cançoneta a la Verge
D’aquesta composició existeixen dues partitures que comparteixen música
i, gairebé, els versos. Ambdues partitures són per a dues veus, que puntualment es
desdoblen, i teclat. La primera d’aquestes partitures es troba al quadern manuscrit
i duu per títol «Montserrat». La segona obra es titola «Canòlich! Cançoneta a la
Verge51» i va ser escrita a Barcelona el juny de 1944.

A continuació s’aprecien els canvis textuals52:
«Montserrat»
Manuscrit Homenatge a Gosset
1950. Dedicat a la Mare de Déu de
Montserrat.

«Canòlich/Cançoneta a la Verge»
Manuscrit 1944. Dedicat a la verge de
Canòlich.

«De Montserrat al cel
s’hi ha amb una volada
per això hi puja la gent
per això els àngels
hi baixen per veure i olorar
la rosa Catalana.
Hi deixen or els reis
els rics porten plata,
els pobres ai! són cor present
que més li agrada.»

«De Canòlich al cel
s’hi ha amb una volada
per això hi puja la gent
per això els àngels
hi baixen per veure i olorar
la rosa Laurediana.
Van a cavall els vells
porten alguns presentalles,
els vers devots són cor present
que més li agrada.»

51 Ambdós exemplars manuscrits, el del 1944 manuscrit per l’autor i l’altre, transcrit per la seva neboda, van estar
publicats a la revista Àgora Cultural, op.cit.. Vegi’s l’exemplar publicat per la SAC perquè hi consta la partitura sencera
en les seves dues edicions.
52 Aquesta ha estat una de les obres escollides per a les transcripcions musicals, que trobareu més avall.
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49. Salve a Santa Maria de Montserrat
Obra escrita per a dues veus a l’uníson amb desdoblaments a dues parts i
acompanyament de teclat. El text de l’obra és el de la Salve dels Monjos de Montserrat
de Mn. Cinto Verdaguer, però tan sols utilitza els dos primers versos.

50. Invocació
Obra dedicada a la Mare de Déu de Montserrat i escrita per a tres veus de tible
1r i 2n i tenor amb acompanyament de teclat.

51. Cançó a la Mare de Déu de Montserrat
Composició escrita per a tres veus de tible 1r i 2n i tenor amb acompanyament
de teclat. Com moltes de les altres composicions el manuscrit s’acompanya amb el
dibuix que segueix de la Moreneta.

52. Oració
Composició escrita per a dues veus amb acompanyament de teclat. L’obra consta
de tres parts, ABA. La part A està escrita per a una veu i la part B per a dues veus.
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53. Himne
Obra dedicada a la Mare de Déu de Montserrat amb estructura ternària ABA. La
primera i la última parts són repetides i estan escrites a una veu amb acompanyament
de teclat. La part central és a tres veus de tible 1 i 2 i tenor amb acompanyament de
teclat.

54. Pregaria de las tres virtudes
Peça dedicada a la Mare de Déu de Montserrat a una veu i acompanyament de
teclat. L’estructura de la peça és ternària, ABA, amb una repetició idèntica, com a
moltes de les anteriors peces, de la secció A.

55. Adéu Moreneta
Composició escrita a dues veus a l’uníson que puntualment és doblen a dues i
amb acompanyament de teclat. D’estructura binària AB. La partitura s’encapçala amb
el dibuix que continua. Observeu el detall de l’aeri de Montserrat.

56. Himne a la Verge de la Mercè
Composició escrita per a dues veus amb acompanyament que segueix el mateix
patró presentat fins ara amb fragments amb veus a l’uníson i puntuals desdoblaments
vocals. El text és el de l’Himne a la Verge de la Mercè escrit per Mn. Jacint Verdaguer,
però tan sols agafa dos versos que són: «Estel de Barcelona, reina de la Mercè,…» i
«Mare, d’esclaus la terra encara és plena…».
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57. A la verge de Meritxell

Composició escrita per a una veu amb acompanyament de teclat. Conté una
melodia que es repeteix dos cops amb versos diferents tal i com s’aprecia a continuació.
La peça53 s’inicia amb una breu introducció instrumental i està dedicada a la patrona
d’Andorra54.

58. A la verge de Canòlic

53 Publicada a la revista Àgora Cultural, op. cit.,
54 Aquesta obra és una de les composicions transcrites per al present article, que trobareu més avall.

178

Joan Benavent

Composició dedicada a la Verge de Canòlic a dues veus i acompanyament de
teclat que s’acompanya del dibuix anterior. L’obra consta d’una breu introducció
instrumental a la que li segueix una primera part, amb una primera estrofa a una veu,
i una segona estrofa, a dues veus. La peça acaba repetint la primera part sense la
introducció instrumental.

59. Salve Regina [1]
La composició comença amb l’entonació gregoriana, amb notació musical
actual, a una veu i continua amb un fragment per a dues veus amb acompanyament.
La resta de la peça continua amb la mateixa tècnica alternant versos a una veu amb
altres parts a dues veus amb acompanyament de teclat.

60. Salve Regina [2]
La partitura segueix la mateixa estructura que la Salve Regina anterior amb
les parts alternades a una veu sense acompanyament amb altres a dues veus i amb
l’habitual acompanyament de teclat.

61. Padre nuestro, Ave Maria y Gloria [Rosari 1]
El Rosari consta de 2 Pare nostre, 5 Salves, 1 Gloria i 7 Salves. Escrit per a dues
veus amb acompanyament de teclat.
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62. Padre nuestro, Ave Maria y Gloria [Rosari 2]
Obra composada per a dues veus amb els corresponents Salves i Gloria. Pot
entendre’s com una continuació de l’obra anterior perquè la numeració de les peces al
manuscrit així ho considera, però s’ha optat per separar-ho perquè al manuscrit estan
separades com a dues obres diferents amb capçaleres pròpies.

63. Trisagio [1]
Peça composada per a dues veus amb acompanyament de teclat.

64. Trisagio [2]
La composició segueix l’ordre de: Santa, Gloria, Santa i Gloria. El repartiment
de les veus és a dues veus amb acompanyament de teclat per al primer Santa i Gloria,
i a tres veus amb acompanyament per al segon Santa i Gloria.

65. Trisagio [3]
La peça s’estructura en tres parts de Santa, Gloria i Santa per a dues veus amb
acompanyament de teclat.
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66. Adiós señora
Obra escrita en dues parts AB que comencen amb una breu introducció
instrumental. Peça composada a dues veus amb acompanyament de teclat. Les
veus segueixen un patró imitatiu per a la primera secció, mentre que a la part B que
correspon a l’estrofa, es manté un ritme conjunt per acords de les veus amb el teclat
de caire homofònic.

Amb aquesta peça finalitza la segona de les seccions del manuscrit dedicada
als cants marians. A partir d’aquí el manuscrit continua amb el dibuix que segueix
iniciant la secció de les nadales.
III. Nadales

67. Adeste fideles
Melodia popular arranjada per a tres veus amb acompanyament. En la composició
la melodia la duu la segona veu al llarg de tota la cançó. L’incipit correspon a aquesta
segona veu ara esmentada.
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68. Alleluia
Obra breu escrita per a dues veus, una aguda, possiblement de soprano, i baix
sense acompanyament instrumental. És una de les poques peces del manuscrit escrites
a cappella.

69. Sant Josep i la Mare de Déu
Melodia popular arranjada per a quatre veus i acompanyament. Una de les veus
s’encarrega de realitzar la melodia popular mentre les altres van ornamentant-la.

70. Cançó dels pastors
Composició per a tres veus amb acompanyament de teclat amb diferents
seccions amb continus canvis de compàs.

71. Pastorcillos del monte
Peça composada amb els versos de la cançó popular que duu el mateix
nom, però amb melodia diferent. L’arranjament de la tonada és per a una veu amb
acompanyament de teclat. L’estructura és l’habitual de tornada i cobles55.

55
S’ha localitzat el text d’aquesta nadala al volum Domínguez Encinas, Andrés. Villancicos para el niño de
Belén. D.L. 1958. Número 33, p. 18 en la Biblioteca de Castilla y León amb la signatura G-F 16508.
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72. Portalico divino
Composició musical a una veu amb acompanyament de teclat que respecta
l’habitual estructura de tornada i cobles. El text del villancet és de Francisco de Ávila
del volum Villancicos y cosas curiosas de l’any 1606, en canvi la música és pròpia
d’en Gosset.

73. Cantemos, cantemos
Obra escrita per a tres veus amb acompanyament. La distribució vocal queda
com s’aprecia a l’incipit que segueix amb un desplegament de les notes de cada acord
sobre cada figura musical.

Aquesta nadala conclou l’apartat destinat al Nadal i l’Epifania i dóna pas a
les composicions dels cants de Setmana Santa. Al manuscrit s’aprecia el dibuix que
segueix.
IV. Cants de Setmana Santa
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74. Pasión de Domingo de Ramos
És una de les altres peces del manuscrit escrites a cappella.

75. Popule meus
Composició escrita per a quartet vocal sense acompanyament i, per tant, a
cappella.

76. Crux fidelis
Composició escrita per a quartet vocal a cappella.

77. Vexilla regis
És l’última de les composicions del quadern escrita per a cor a cappella.

78. Stabat mater
Obra escrita per a dues veus amb acompanyament de teclat.
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Amb l’Stabat Mater es conclou la secció destinada als Cants de Passió i s’enceta
el penúltim dels blocs de composicions del manuscrit destinat als Goigs i altres tipus
de peces. El dibuix que ho separa és el que continua.
V. Goigs i altres peces

79. Goigs al Sant Àngel Custodi de Barcelona
Obra escrita per a dues veus amb acompanyament de teclat. Tret de les dues
veus de l’inici la resta de la composició és a una veu i acompanyament56.

80. Goigs a Santa Dorotea
El quadern familiar ens presenta els Goigs d’en Gosset a una veu amb
acompanyament de teclat. D’altra banda convé esmentar que s’ha localitzat una edició

56
A banda de la còpia existent al manuscrit familiar aquí tractat s’han trobat els Goigs editats, d’una banda, a la
BC, Goigs 18/29. En aquest cas, la BC li assigna l’autoria a Bons i és una errada que, a partir de la informació localitzada,
aprofitem per corregir. La publicació va ser editada amb motiu dels cinc-cents anys del culte del Sant Àngel Custodi de
Barcelona per l’editorial Gràfiques El Tinell. Aquesta edició tan sols conté els versos del poema i no conté la música.
D’altra banda, s’ha localitzat una altra còpia del text dels Goigs a l’arxiu de l’Orfeó l’Atlàntida d’Hostafrancs. Agraïm al
seu arxiver, Jordi Caparrós, la còpia facilitada de l’edició dels versos dels Goigs que inclou un manuscrit, possiblement
d’en Gosset, amb la melodia popular dels Goigs. Per últim, la revista Àgora Cultural, op. cit., també publicava una còpia
del manuscrit familiar aquí tractat.
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dels «Goigs a llaor de Santa Dorotea verge i màrtir», la música dels quals correspon a
dos compositors. En l’edició impresa localitzada la melodia de la resposta dels Goigs
correspon a Mn. Gosset, i coincideix amb la resposta existent als Goigs aquí tractats,
i que es pot veure a l’incipìt que segueix. La resta, però, de la música d’aquesta edició
impresa va ser composada pel músic Mn. Francesc P. Baldelló.

81. Goigs a nostra senyora de Montserrat
Els Goigs contenen els versos que l’any 1886 escriví el poeta Mn. Jacint
Verdaguer. Estan escrits a una veu amb acompanyament de teclat. D’aquesta mateixa
partitura existeix una edició de l’any 1947 editada a Barcelona per la Confraria de
Nostra Senyora de Montserrat57amb il·lustracions d’en Josep Sau. En aquesta edició
impresa hi consta la melodia dels Goigs transcrita i rubricada per Gosset.

82. Goigs a Sant Josep
Goigs escrits a dues veus que canten a l’uníson a les estrofes. No s’ha localitzat
l’autor del text.

83. Remembrem
Composició escrita a dues veus que canten a l’uníson i puntualment es desdoblen.
La peça s’acompanya, com la resta d’obres, amb el teclat. Està organitzada en dues
grans parts AB de forma que la segona part es repeteix amb uns altres versos.

57

Aquesta edició ha estat publicada a la revista Àgora Cultural, op. cit..
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84. A las ánimas del purgatorio
Peça breu escrita per a dues veus i acompanyament de teclat.

85. Jesús piadoso
Composició per a una veu i amb acompanyament de teclat amb una breu
introducció i el que podria ser una resposta seguida d’una estrofa. Desconeixem la
resta de versos del text i l’autor del mateix.

Aquesta peça tanca l’última de les obres d’aquest apartat i dóna peu al final del
manuscrit amb la imatge que continua.

86. Te Deum
La composició alterna parts vocals amb indicacions de coro i schola alternades
acompanyades sempre pel teclat. És probable que aquesta peça estigués interpretada
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pels escolans de la parròquia d’Hostafrancs de Barcelona i pel cor d’adults, d’aquí
l’alternança de les parts. No obstant, l’escriptura vocal és per a tres veus, dues agudes
i una greu (que s’adverteix per la notació en clau de fa en quarta línia dels baixos).

87. Himne en les noces d’or sacerdotals de Mns. Monsenyor Camil Reig
Obra escrita per a cor. És l’única peça del manuscrit que ens especifica el
repartiment vocal per a sopranos, contralts, tenors i baixos a cappella.

88. Himno en la colocación de la primera piedra del asilo de San Vicente de Paul
Obra escrita per a cor a tres veus amb acompanyament de teclat. La composició
s’enceta amb una breu introducció del teclat que continua amb un fragment de tot el
cor a l’uníson i continua desplegant la part vocal a tres parts.

89. Cant de salutació a l’excel·lentíssim Bisbe d’Urgell, príncep d’Andorra
Partitura escrita per a tres veus amb acompanyament de teclat. D’aquesta obra
es conserva un manuscrit incomplet amb particel·les de la primera veu i del baix, però
no consten ni la segona veu ni tampoc la part de l’acompanyament58. El manuscrit va
rubricat per Gosset.

58 Sánchez, C, Ó., op. cit..però no se’ns especifica a quin dels Marfany li correspon l’obra. El manuscrit es localitza
a l’arxiu de la Coral Rocafort de Sant Julià de Lòria.
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90. Caramelles
Partitura escrita per a teclat en què la part superior li correspon a la part vocal. A
partir del manuscrit pot reconstruir-se l’obra per a veus masculines.

Aquesta composició conclou l’exemplar manuscrit que se li dedicà a Mn. Gosset
amb motiu dels vint-i-cinc anys d’exercici d’organista beneficiat. L’exemplar acaba
amb un dibuix d‘un faristol amb partitures i, per últim, amb una il·lustració de Santa
Cecília que es troba a la part externa del llom del llibre i que és el dibuix que continua.

VI. Altres obres
91. Cançons d’Andorra59: 1. A Andorra
Composició escrita per a veu i teclat amb text de M[arc] Aureli Vila. D’aquesta
obra s’ha localitzat un manuscrit i un imprès. D’una banda, el manuscrit ens detalla
que l’obra va ser estrenada el quinze de juny de 1930, però desconeixem el lloc en
qüestió. D’altra banda, l’edició impresa va estar dedicada al molt il·lustre Consell
General de les Valls d’Andorra.

59 Les tres peces que tenim a continuació amb la numeració 91, 92 i 93 van ser editades dins de la mateixa
publicació. S’han considerat com a obres independents donada l’autonomia musical que presenten. L’imprès es publicà a
la impremta de música de Joaquin Mora al carrer Aragó número 217 de Barcelona. S’han localitzat exemplars d’aquestes
tres peces a l’arxiu de la Coral Rocafort, a l’estudi Sánchez, C, Ó., op. cit., i a la Revista Àgora Cultural, op. cit.
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La composició, molt probablement, formà part de l’obra teatral «En terres
d’Andorra» de Jacint Martisella Pobla. Aquesta obra, escrita per al Casal Andorrà de
Barcelona, va ser estrenada a Barcelona el 20 d’abril de 1934. Poc temps després va
ser representada al casino d’Escaldes del Principat d’Andorra durant els dies 20 i 21
de maig del mateix any60.

92. Cançons d’Andorra: 2. El cant del Valira
Composició escrita per a veu i teclat amb text de Josep Alemany. L’obra està
dedicada al cosí d’en Gosset, Enric Marfany Bons. Aquesta obra també formà part
de l’obra teatral «En terres d’Andorra». D’aquesta obra l’arxiu de la Coral Rocafort
conserva un arranjament de l’any 1992 realitzat per Joan Vila per a quatre veus61.

93. Cançons d’Andorra: 3. L’aplec de Canòlic
D’aquesta obra convé fer esment que se’n conserven dues partitures amb el
mateix títol, igual text i música diferent62. D’una banda, es conserva l’edició impresa
que correspon a la tercera de les obres de l’edició Cançons d’Andorra, escrita per a
veu i piano i amb text del Pvre. Dr. F. Palau i que correspon al primer incipit dels que
segueixen.

60 A l’article de Sofia Masegosa, Fabiola. «En terres d’Andorra. Una pieza teatral representativa andorrana», se’ns
detalla que l’obra teatral portava música d’en Marfany i text dels senyors Alemany Borràs i Marc Aureli Vila (ambdós
autors coincideixen amb l’autoria dels texts de les peces: A Andorra i El cant del Valira). No tenim més informació, però
tot apunta que les peces musicals interpretades en l’obra teatral, possiblement entre altres, van ser les dues primeres obres
de Cançons d’Andorra: Andorra i El Cant del Valira.
61 Sánchez, C, Ó., op. cit..
62 Ambdues obres conservades a l’Arxiu de la Coral Rocafort i tractades a Sánchez, C, Ó., op. cit., però no se’ns
especifica la diferenciació que aquí en farem.
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D’altra banda, tenim un manuscrit a tres veus masculines de tenors 1, 2 i baixos,
seguint l’esquema del cor de caramelles, escrit el 28/09/1950. Aquesta peça està
dedicada al senyor president i als cantaires de la secció coral del centre de cultura
Laurèdia. L’incipit musical transcrit és el de tenor 1er i és el que segueix.

Malauradament no podem clarificar quina versió de les dues és anterior, si la
impresa o la manuscrita. No obstant, podem resoldre que, amb tota probabilitat, una
d’aquestes obres va ser una revisió posterior que pretendria millorar l’anterior.
94. El aprendiz de relojero
Vals63 dedicat a la neboda del compositor, Mª Dolors Bartumeu i Marfany64.

95. Les fonts d’Andorra: Introducció [La Passa] i Filles de la neu
Composició escrita per a cor de tenors 1 i 2 i baixos. Es conserven a l’arxiu de la
Coral Rocafort dos manuscrits, un amb les parts vocals i un altre, escrit el 28/09/1950,
amb les parts vocals amb una reducció per a teclat. A la reducció li manquen els
últims compassos de l’acompanyament de teclat però pot reconstruir-se a partir de les
parts vocals. La peça va estar dedicada als socis i al president del centre de cultura
Laurèdia.
L’obra consta d’una introducció amb un arranjament de la melodia popular de
«La passa», que es pot veure al primer incipit, i una segona part amb la melodia que
correspon al segon dels pentagrames que segueixen. El text de la composició és de
Joan Vaquer.

63 Àgora cultural, op. cit., Cairat i Vila, Maria Teresa. La família Marfany, nissaga de músics. ps. 25 -26. D’altra
banda, el desembre del 2014, Andorra Televisió enregistrava, per al programa «L’Institut de Música a la tele! Capítol
13. Músics d’Andorra» el professor i pianista Pere-Manel Vallès interpretant aquesta peça. Disponible a: http://www.
andorradifusio.ad/Programes/institut-de-musica/institut-de-musica-13e-capitol-3a-temporada/institut-de-musica-musicsi-musica-andorra [Consultat el 07/04/2017].
64 Aquesta ha estat una altra de les obres transcrites per al present article.
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96. Himne a Sant Josep de Calassanç
Composició65 escrita a una veu i acompanyament de teclat. La partitura segueix
l’esquema habitual dels Himnes d’en Gosset d’introducció breu instrumental, tornada
i estrofa i és per això que pot atribuir-se a Marfany Gosset tot i que al manuscrit no
ens consta el matrònim de l’autor.

97. Himno a Santa Clara de Asís
Peça66 amb data del 17/07/1953 en honor a Santa Clara d’Assís en el setè
centenari del seu trànsit i dedicada a la monges clarisses del Convent del Sant Crist
de Balaguer. L’obra, escrita per a veu i teclat, segueix l’estructura dels Himnes d’en
Gosset d’introducció, tornada i estrofa. Al manuscrit no se’ns especifica el segon
cognom de l’autor, però per l’any què hi consta al manuscrit, i per l’estructura musical
de la peça, l’atribuïm a Gosset.

98. Marxa Nupcial
La partitura presenta la Marxa nupcial i l’Ave Maria, corresponent a l’obra nº 99
del present inventari, en el mateix plec de partitures. S’ha treballat a partir de fotocòpies
dels originals i no s’aprecien els instruments però sembla ser que la formació de la
composició és per a violins 1, 2, violoncel, contrabaix i teclat (possiblement orgue).

65 Partitura conservada a l’APEPC, 08.10. Carpeta 6.20
66 Manuscrit cedit pel músic Balaguerí Francesc Amorós.
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99. Ave Maria
Com ja s’ha esmentat a la peça anterior, aquesta obra es troba al mateix plec de
partitures de la Marxa Nupcial. Les particel·les localitzades podrien ser per a violins
1, 2 i violoncel. No hi consta cap particel·la vocal.

100. Motetes eucarísticos
Composició67 impresa per l’editorial Boileau. A la portada ens consta: «Motetes
eucarísticos / para la Comunión / con acompañamiento de Organo o Armonio» i
l’autor és Mn. Marfany, l’organista de la Parròquia del Santíssim Àngel de Barcelona.
L’edició duu el número de registre 1337. També ens consta que la partitura va ser vista
i aprovada per la Junta de Censura de Música Sacra del Bisbat de Barcelona. L’imprès
conté quatre motets que, tot i poder considerar-se com a obres independents, aquí es
presenten com a una única obra en quatre apartats diferents.
100.1 Corazón Santo
Obra escrita per a dues veus amb acompanyament de teclat.

100.2 O salutaris
Composició escrita per a tres veus de tible amb acompanyament de teclat.

67 També van ser publicats per la revista Àgora Cultural, op. cit.
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100.3 Dueño de mi vida
Peça breu per a una veu amb acompanyament de teclat.

100.4 Jesús no puedo
Peça escrita per a una veu amb acompanyament de teclat. La composició segueix
l’esquema de moltes de les obres del compositor amb una introducció de teclat, una
primera secció a una veu i una segona part, que correspon a l’estrofa, amb dos versos
diferents, que s’entén que han de repetir la mateixa música, però amb diferent text.

101. Himne al 50 aniversari del Sant Àngel Custodi de Barcelona
Composició escrita amb motiu del 50é aniversari de la Parròquia del Sant Àngel
Custodi de Barcelona per a una veu amb acompanyament. El text és del Mn. Manuel
Forn.68

68 La partitura completa va ser publicada a la revista Àgora Cultural, op. cit.
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IV. Obra de dubtosa atribució
A continuació es presenta una obra en què ens ha estat impossible identificar el
seu autor i que, per tant, pot ser de qualsevol d’ambdós compositors.
1. Un recuerdo a mis padres
Romança69 escrita per a baríton i piano dedicada al Pvre. Joaquim d’ArenyPlandolit. Va ser editada, a la Rambla del centre de Barcelona, per la casa Manuel
Salvat. En la portada s’aprecien ornaments florals que envolten el text.

69 S’han localitzat dos exemplars d’aquest composició. Un d’ells per duplicat a la Biblioteca de la casa Museu
d’Areny-Plandolit, CP.5314. L’altre, a l’AMM SG IM. Convé esmentar que aquesta obra ja s’havia atribuït a Marfany
Bons a la revista Àgora Cultural, op. cit., per suggeriment de l’autor d’aquest article, però després d’haver vist el volum
total de les obres del present article s’ha considerat adient ubicar-la en aquest apartat d’obres no atribuïdes.
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V. Transcripcions Musicals
Per a la transcripció de les obres s’han emprat els criteris d’edició següents: a)
S’ha optat per transcriure les partitures en el format general i no amb particel·les, tan
sols per a donar a conèixer les obres. Per tant, les partitures no estan pensades per a
la interpretació70. b) Per a les parts vocals agudes no ha calgut normalitzar les claus
de do ja que estaven escrites en clau de sol en 2ª línia, evitant així la normalització
de l’habitual clau de do en 1ª línia per a les veus de tibles. c) S’han normalitzat els
títols i els texts dels documents, però respectant la llengua original dels manuscrits. d)
Pel que fa a la direccionalitat de les pliques s’ha respectat la normativa de canviar-la
a partir de la 3ª línia del pentagrama però, en determinats casos d’agrupaments, s’ha
optat per la resolució més adient en funció de la seva presentació al pentagrama.
A. Composicions musicals d’Enric Marfany Bons
1.
2.

Rosari a dues veus
Villancico

B. Composicions musicals d’Enric Marfany Gosset
1.
2.
3.

El aprendiz de relojero
A la Verge de Meritxell
Canòlich! Cançoneta a la Verge

70 En cas d’haver-hi interessats en adquirir-les, que es posin en contacte amb qui subscriu aquest article i se us
facilitaran còpies de les particel·les.

196

Joan Benavent

A. Composicions musicals d’Enric Marfany Bons

197

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

198

Joan Benavent

199

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

200

Joan Benavent

201

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

202

Joan Benavent

203

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

204

Joan Benavent

205

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

206

Joan Benavent

207

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

208

Joan Benavent

209

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

210

Joan Benavent

211

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

212

Joan Benavent

213

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

214

Joan Benavent

215

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

216

Joan Benavent

217

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

218

Joan Benavent

219

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

220

Joan Benavent

221

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

222

Joan Benavent

223

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

224

Joan Benavent

225

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

B. Composicions musicals d’Enric Marfany Gosset

226

Joan Benavent

227

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

228

Joan Benavent

229

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

230

Joan Benavent

231

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

232

Joan Benavent

233

El llegat musical de Mn. Enric Marfany i Bons i de Mn. Enric Marfany i Gosset

234

Joan Benavent

VI. Conclusions
Dèiem a l’inici de l’article que l’obra dels Marfanys va estar influenciada per
l’època que els tocà viure. Però de ben segur, abans de la reforma papal del Motu
proprio, ja eren bons coneixedors del cant gregorià, de les necessitats musicals de
la missa i, per descomptat, de la resta de funcions musicals dins de l’àmbit religiós.
Tanmateix, ambdós compositors van saber aprofitar aquesta vàlua pròpia per aplicarla a les reformes musicals, que més enllà de l’any 1903, s’introduïen a les esglésies
a partir del Motu Proprio d’en Pius Xè, tant en la seva participació al 3er congrés
de música religiosa com en el decurs de les activitats dels centres on van exercir
els càrrecs d’organista. Fruit d’aquests anys de treball són el gruix de manuscrits
aquí tractats i les edicions que, ambdós, van publicar a la ciutat comtal en l’editorial
Boileau i Bernasconi i a la casa Manuel Salvat. Malauradament, no ens han arribat la
major part d’obres que, de ben segur, Bons composà dins del seu exercici d’organista
catedralici. En canvi, han perviscut un bon nombre d’obres d’en Gosset tot i que,
segons testimonis familiars, durant la guerra se’n va perdre tantes altres.
En definitiva, el present article ha donat a conèixer el volum total d’obres
conegudes d’ambdós autors i ha posat en valor, a partir de les ubicacions dels documents
i d’algunes transcripcions, la vàlua artística dels Marfany partint de dos fronts. D’una
banda, la recerca realitzada a diferents arxius històrics i corals ha permès delimitar
que ambdós autors van tenir, en vida, una difusió i recepció limitada als seus centres
vitals més propers: Montserrat, la Seu d’Urgell, Balaguer i el Principat d’Andorra per
a Marfany Bons; i Ponts, Puigcerdà, Barcelona, Balaguer i el Principat d’Andorra per
a Marfany Gosset. D’altra banda, el llegat musical d’ambdós compositors, més enllà
del seu traspàs, ha quedat difós i relegat al món dels arxius per a gairebé totes les
obres d’aquests músics i compositors. No obstant això, en el cas d’en Marfany Bons,
la música de l’Himne Andorrà ha esdevingut internacional gràcies a la participació
d’Andorra dins del Jocs Olímpics. Esperem que a partir de les transcripcions aquí
presentades i de l’inventari presentat serveixi per conèixer el llegat d’ambdós artistes
i continuar en la tasca de coneixement i difusió del nostre propi patrimoni musical que
roman inèdit als arxius.
Joan Benavent
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UNES REFLEXIONS CRÍTICO-HISTÒRIQUES INÈDITES
I. La gènesi del primer inventari del patrimoni artístic andorrà
Fruit de l’interès que demostrà el moviment romàntic al segle xix en recuperar les
arrels pròpies de cada societat, s’anà redescobrint de mica en mica el patrimoni artístic dels
pobles, sobre l’existència del qual se’n sabia fins llavors ben poca cosa. Una de les primeres
mesures que s’adoptaren per intentar evitar-ho fou inventariar el patrimoni que encara
restava in situ. Aquesta política de protecció va ser per a França una qüestió d’Estat, ja des
del 1840, any en què es començà a elaborar un Inventari dels seus béns mobles. A Catalunya,
no va ser fins la primera dècada del segle xx quan Josep Pijoan proposà a la Junta de Museus
la publicació de les pintures catalanes, atès el seu deteriorament.1 El primer fascicle d’aquest
projecte, que acabà editant l’Institut d’Estudis Catalans, sortí el 1908 amb les pintures murals
de l’església de Pedret, Serc (Berguedà). Amb el temps, en seguirien quatre més.
Andorra no va ser una excepció al procés de desmantellament que s’esdevingué arreu.
Com ha comentat M. Jesús Lluelles, “peces de tota mena com capitells, imatges, pintures
murals o mobiliari van ser extretes dels llocs d’origen per incrementar les col·leccions
públiques i privades i van esdevenir objectes de comerç entre particulars i museus”.2
Tanmateix, Andorra no va promoure, com havien fet els seus veïns, l’Inventari del seu
patrimoni artístic fins a mitjan segle xx. Va ser el Consell General de les Valls, a suggeriment
del Sindicat d’Iniciativa i, molt particularment, del seu president, Narcís Casal i Vall, qui va
encarregar a Rafael Benet (Terrassa 1889 – Barcelona 1979) la tasca d’inventariar els béns
del país. No hi ha dubte que l’elecció d’aquest pintor, crític, tractadista i historiador de l’art
vingué donada pel prestigi que s’havia guanyat al llarg dels anys.
Tot i haver nascut a Terrassa, Rafael Benet, que havia estat influït pels pintors egarencs
Joaquim Vancells i Pere Viver, es formà a Barcelona a l’Escola de Francesc d’Assís Galí. El
1910 ingressà al Cercle Artístic de Sant Lluc, entitat que presidí del 1928 al 1930. Ja al Gremi
d’Artistes de Terrassa es feu palesa la seva capacitat de pedagog i de promotor cultural. Els
seus primers escrits sobre art es publicaren a La Sembra (1907-1915), a la revista Ciutat
(1910-1911) i al diari El Dia (1918-1926), però sobre tot, i a partir del 1912, al diari barceloní
La Veu de Catalunya, però també a La Revista, La Publicidad, La Ciutat i la Casa, Gaseta
de les Arts i Art, entre d’altres.
En establir-se a Barcelona donà classes de dibuix i pintura a l’escola que fundà
al carrer Canuda i a la Casa Provincial de la Caritat. Formà part de l’Agrupació

1 Pijoan, Pol i Maragall, Pere: Josep Pijoan. La vida errant d’un català universal, Cabrera de Mar, 2014, Galerada,
p. 62.
2 LLuelles, M. Jesús: “El patrimoni perdut”, dins el Catàleg de l’exposició Benvingudes a casa vostra!, Andorra,
2014, Govern d’Andorra, p. 19.
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Courbet i, posteriorment, de la de Les Arts i els Artistes. El 1920 obtingué la càtedra
de Dibuix i d’Història de l’Art a l’Escola Municipal de Labors i Oficis de la Dona, a
Barcelona, i el 1925 viatjà a París amb motiu de l’Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes. La proclamació de la II República espanyola el
va dur a elaborar un full de ruta per tal de guiar la política cultural catalana. El 1935,
juntament amb Georges Kars, Pere Créixams, Enric Casanovas i Alberto del Castillo,
creà a Tossa el primer museu català amb obres d’artistes estrangers, que va ser, en
realitat, el primer a Espanya que es dedicà a l’art contemporani.
Com a historiador de l’art van ser innombrables els estudis i monografies que
en el decurs de la seva vida va escriure, particularment sobre pintors catalans com,
entre d’altres, Antoni Viladomat, Joaquim Vayreda, Emili Bosch Roger, Joan Rebull,
Joaquim Torres Garcia, Josep Mompou, Manolo Hugué, Manuel Humbert, Isidre
Nonell, Joaquim Sunyer i Xavier Nogués, però també sobre Courbet, Velázquez,
Rubens o Regoyos. Menció especial mereixen els dos volums d’història de la pintura
moderna que amb els títols d’Impresionismo i Simbolismo publicà en col·laboració
amb el seu fill Jordi, així com l’adaptació de l’obra de Robert Golwater i Marco Treves
El arte visto por los artistas. Cal mencionar, per últim, la seva posterior participació en
L’Art Català, amb treballs sobre pintura del segle xviii i sobre l’escultura neoclàssica,
romàntica i modernista.
Benet, que arribà a ser membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
i Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, justament un any abans de rebre del
Consell General l’encàrrec d’inventariar els bens del país, havia presentat en forma
de comunicació a la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans, el seu treball de recerca sobre l’autor dels retaules de Sant Joan de Caselles
i Sant Miquel de Prats, tema sobre el qual donà el mateix 1954 una conferència a
Andorra. En els següents anys, i en el marc dels Cursos Internacionals d’Estudis
Superiors, en donaria d’altres: “Algunes pintures d’Andorra” (1955), ”La pintura preromànica andorrana” (1956) i “Els últims descobriments pictòrics a les Valls” (1957).
La realització de l’Inventari, doncs, es va confiar a aquest prestigiós expert
català, gran coneixedor de la història de l’art. Engrescat per la tasca que se li havia
encomanat, de seguida es posà a treballar en el projecte. Així ho explicà ell mateix el
1956 en l’article que publicà a la revista Andorra: “El Molt Il·lustre Consell General
de les Valls m’encarregà l’Inventari dels béns artístics del país. La tasca, que s’ha
alleugerit notablement amb la col·laboració de l’amic Manuel Humbert, ha resultat
profitosa”.3
Certament, el pintor i dibuixant Manuel Humbert i Esteve (Barcelona 1889
– 1975) va participar en aquest projecte d’Inventari d’una manera força important.

3 Benet, Rafael: “Algunes pintures gòtiques andorranes”, Andorra, 1956, p. 26. Vegeu, també, Plana Sala, Javier:
“El patrimonio artístico de los Valles”, La Vanguardia Española, 09/12/1955, p. 5.
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La seva amistat amb Benet es remuntava ja a l’any 1907, quan tots dos havien
coincidit a l’Acadèmia Galí. Dos anys després, Humbert havia marxat a París, on
fou acollit per Picasso i esdevingué molt amic de Modigliani. Des de llavors la seva
vida transcorregué entre Barcelona i París, ciutat on freqüentà el cercle del marchand
Zwborowski integrat, entre d’altres, per artistes com Soutine, Kisling i el mateix
Modigliani, que va fer-li dos retrats, l’un actualment al Museu de Melbourne i l’altre
subhastat el 2006, provinent del Museu del County de Los Angeles. Humbert dugué a
terme la seva primera mostra individual a Barcelona el 1915 a les Galeries Laietanes.
L’any següent exposà al Saló de Les Arts i els Artistes. En seguirien moltes altres,
principalment a la Sala Parés, a partir del 1927, en esdevenir poulain dels Maragall.
President del Saló de Montjuïc el 1934, va guanyar aquell mateix any el premi Nonell
atorgat per la Generalitat de Catalunya, i el 1954 el Gran Premio de la Pintura al
Agua a la Biennal Internacional d’Art de l’Havana. A banda de la seva participació en
la confecció de l’Inventari del patrimoni artístic andorrà, Humbert, que amb el temps
també esdevindria membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, restauraria
el 1963 amb Rafael Benet el retaule de Sant Joan de Caselles. De la mà de Manuel
Humbert és la casella de la predel·la que representa la caiguda de Crist camí del
Calvari, l’original de la qual havia estat robada el 1936 i que, per tal de diferenciarla de les altres caselles originals que l’envolten, Humbert va al·ludir-la amb simple
grisalla.
Per dur a terme la tasca que els encomanà el Consell General de les Valls el
1955, Benet i Humbert van recórrer les valls andorranes entre els mesos de juliol i
novembre d’aquell any, tot catalogant els monuments i els altres béns artístics del país.
Prèviament, Humbert havia tingut cura d’aconseguir del Museu d’Art de Catalunya
vint-i-una reproduccions fotogràfiques de diverses pintures andorranes, romàniques i
gòtiques, que es conservaven allí, se suposa per tal d’il·lustrar aquest Inventari.4
El resultat d’aquest treball de camp fou la redacció d’un primer assaig que
pretenia catalogar i alhora valorar el patrimoni artístic de les Valls. Va ser en realitat
el primer intent seriós i sistemàtic dut a terme al país.

4 Factura de data 10 de març de 1955 emesa pels Museus d’Art a nom de Manuel Humbert, que conservava Narcís
Casal en el seu arxiu.
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II. Unes consideracion prèvies
El manuscrit d’aquest Inventari, si bé figura datat el 1955, es troba enriquit
amb anotacions posteriors fetes pel mateix Rafael Benet. El text, que ocupa 149
pàgines escrites a mà, s’inicia amb un pròleg on, a més d’incloure el formal capítol
d’agraïments, es justifica la raó per la qual es va realitzar: “Ha arribat per a Andorra
–en aquesta hora crucial de la seva existència, per a totes les persones sensibles
desitjada i a l’ensems temuda– el moment de posar en valor i pública estima el seu
patrimoni artístic com han fet tots els pobles moderns”.
Benet constata que “resta encara d’aquest patrimoni en peu o mig arruïnat, gran
part del que fa referència tant a la seva importantíssima arquitectura religiosa, com
a la seva no menys important arquitectura civil”. I es congratula, tot seguit, del fet
que “encara resten, després de les razies dutes a terme per antiquaris, prous obres a
salvaguardar. Es pot afirmar que si en quant a la pintura romànica mural, l’emigració
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ha estat gairebé total, resten, tal vegada, algunes mostres davall l’emblanquinat que
bé mereixen una atenció de primer ordre”.5 I afegeix: “Si els arrapaltars s’han endut
fora del país tota la pintura romànica damunt taula i gran part de la gòtica moble,
deixaren en pau els murals gòtics que encara no eren estimats del mercat, però que per
a nosaltres tenen inqüestionable importància. Amb aquets restes de murals gòtics es
pot organitzar en gran part el futur Museu Nacional; poden ésser, si més no, el corpus
més important del mateix. Sense oblidar que encara resten a Andorra infinitat de
talles romàniques, gòtiques i d’estils posteriors, les quals mereixen la nostra estima”.
Entre altres obres d’art que es trobaven al país, remarca alguns retaules goticitzants
de principis del xvi, peces d’orfebreria i d’indumentària litúrgica, pintures murals del
xvi –com les de la Casa de la Vall–, i pintures damunt taula del xvii i damunt tela del
xviii, “les quals tenen, si més no alguns exemplars, no solament importància històrica
sinó veritablement artística”.
D’altra banda, comenta Benet, que “tant els Molt Il·lustres Consellers que ens
han honorat amb llur comanda, com els que hem tingut el goig de portar-la a terme,
no hem pensat ni un sol instant en fer ço que s’anomena un Inventari laic, car per
endavant ens hem sentit servidors de l’Església i de l’esperit cristià de la Nació.
No hi ha per tant possibilitat de desacord de cap mena entre els que amb tant encert
dirigeixen els destins d’aquest poble i les autoritats eclesiàstiques”.
Benet també es pronuncia en aquest pròleg sobre la millor manera de conservar
aquests béns artístics: “Sigui, d’ésser possible, conservant-los en el lloc pel qual foren
realitzats, sigui agrupant aquells que ho reclamin en el futur Museu, la fundació qual
exigeixen els temps actuals. El reconeixement de les valors que la terra posseïa, inclina
a les generacions d’avui a formar un corpus visible d’obres museables i a classificarne d’altres com de gaudi públic, entre aquelles que encara posseïen”. És obvi, doncs,
que per a Benet la creació d’un Museu Nacional resultava del tot imprescindible.
Alhora, Benet no es limita en aquest document a inventariar simplement els béns
que constituïen, al seu parer, el patrimoni artístic andorrà, sinó que l’enriqueix amb
profusió de cites bibliogràfiques d’autors que havien escrit sobre determinades obres
d’art andorranes, particularment sobre aquelles que es trobaven fora del país. A més a
més, como veurem més endavant, en molts casos Benet suggereix i recomana diverses
actuacions per a la deguda conservació i restauració d’aquest patrimoni. Conscient
que alguns d’aquests béns estaven patint un deteriorament progressiu, aconsella, a
voltes fins i tot amb vehemència, una intervenció urgent que els salvés de la seva
ineluctable destrucció.

5 Ell mateix ho va poder comprovar el 1963 a Sant Joan de Caselles quan va descobrir, sota un bon gruix de capes
de calç, les pintures que avui envolten la Majestat romànica.
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III. Un primer assaig de catalogació
Després d’aquest prolegomen, Benet s’endinsa en l’Inventari pròpiament dit, tot
catalogant per parròquies, les esglésies i altres béns artístics, bo i fent una descripció de
cadascun d’ells, acompanyats, en molts casos, de fotografies, d’un estudi crític de les
obres en qüestió i de les corresponents cites bibliogràfiques, si és el cas. Naturalment,
són objecte d’una major atenció els béns que al seu criteri considera més valuosos. A
mode d’epíleg i conscient de les seves limitacions, comenta que “L’itinerari que hem
pogut realitzar [...] és extens, però encara no deu ésser prou complert [...] La nostra
labor, que hem portat a terme amb rigor i entusiasme no és pas finida. Podrà ésser
ampliada i rectificada quan calgui”.
D’altra banda, cal consignar que aquest manuscrit figura signat, al final, per
Rafael Benet i Manuel Humbert. Quin va ser, doncs, el grau de participació d’Humbert
en la seva elaboració? Es va limitar a col·laborar amb Benet, com aquest indica en el
seu article de 1956, ja citat, de la revista Andorra, o hi va tenir un major protagonisme?
Les fonts documentals poden semblar, en aquest punt, contradictòries. Per un costat,
és obvi que l’Inventari figura signat per ambdós artistes, i en la redacció del text s’usa
la primera persona del plural, cosa que pot donar a entendre que el text va ser obra de
més d’un autor, tot i que aquest és un recurs estilístic sovint emprat per molts autors,
també per Benet en textos exclusius seus. D’altra banda, però, és del tot evident el
protagonisme en solitari de Benet en les gestions que va dur a terme per tal de publicar
aquesta obra, com més endavant veurem. Cal tenir present, també, el pes específic que
tenia, ja llavors, la seva obra artigràfica.
Lluís Boada, gran especialista en l’obra humbertiana, ens indica que tots dos –
Benet i Humbert– van treballar intensament i en condicions d’igualtat en la restauració
del patrimoni andorrà. I en defensa de la seva tesi argumenta que els encàrrecs del
Consell de les Valls, tant el de 1955 per restaurar i consolidar els frescos de la Casa de
la Vall com el de 1963 per restaurar el retaule de Sant Joan de Caselles van ser fets a
Benet i a Humbert conjuntament, sense especificacions funcionals ni jerarquies.”6 Va
passar el mateix pel que fa a la confecció d’aquest Inventari? Carles Gonzàlez i Ferran
Romero així ho afirmen: “En la mateixa dècada dels cinquanta, Rafael Benet (18891979) va descobrir la bellesa del paisatge andorrà quan se li encarregà, juntament
amb Manuel Humbert (1890-1965 –sic–), l’Inventari i conservació del patrimoni
artístic de les Valls, per part del govern andorrà”.7 Tanmateix, hem repassat les actes
del Consell d’aquells anys i, en cap lloc, consta que l’encàrrec de l’Inventari es fes
així. Per contra, l’acord del Consell del 30 d’octubre de 1961 resulta prou explícit en

6 Boada, Lluís: “El temps de Benet i Humbert”, Quaderns Rafael Benet, núm. 10, juny de 2003, p. 18.
7 Gonzàlez i López, Carles / Romero i Simó, Ferran: “Andorra vista pels pintors catalans”, dins El col·leccionisme a
Andorra, Andorra, [2001], Grup Banc Agrícol Banca Reig, p. 33.
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Casa de la Vall. Acte de signatura amb R. Benet i M. Humbert

aquest sentit: “autoritzar l’edició de l’Inventari elaborat pel Sr. R. Benet”. Pensem,
doncs, que caldria distingir entre les obres de restauració de les pintures de Casa de
la Vall, on es fa palesa la intervenció paritària d’ambdós artistes, de la confecció de
l’Inventari al·ludit, que va ser encarregat a l’artígraf Rafael Benet i que aquest va
acabar realitzant amb l’ajut del seu bon amic Manuel Humbert.

IV. La publicació del catàleg. Un intent frustrat
Des de bon començament, Rafael Benet va se conscient de la importància de
la tasca que li havia estat encomanada i de la conveniència de publicar els resultats
de la seva recerca. En el decurs dels anys següents va esmerçar tots els esforços
perquè aquesta edició esdevingués una realitat. Així es mostrà de contundent en una
entrevista radiofònica que li va fer Lina Font el 22 de juliol de 1961 a Ràdio Barcelona:
“Inventario que exige una pronta publicación, por ser de sumo interés documental”.8

8 Una transcripció mecanogràfica d’aquesta entrevista radiofònica obrava en poder de Narcís Casal.
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Ell mateix s’encarregà de demanar pressupostos a Seix i Barral de Barcelona
i a Joan Morral de Terrassa per tal de fer-ne un tiratge de 1.000 exemplars, en dues
versions, una en català i l’altra en francès, pressupostos que presentà a la Comissió de
Cultura del Consell de les Valls, bo i indicant que “als costos del tiratge pròpiament
dit [...] s’hi ha d’afegir les despeses que cal fer sota la meva direcció al revisar el
text, treball indispensable malgrat el meu estudi se sosté en les seves línies generals i
pel qual l’amic Lluís Bonet, arquitecte i arqueòleg ha ofert la seva col·laboració, per
qual treball importantíssim no vol percebre honoraris, pel fet que vol oferir-lo a la
Comissió de Cultura del Consell de les Valls d’Andorra, entitat de llengua catalana,
de la mateixa manera que pels seus treballs arqueològics no ha volgut cobrar mai cap
emolument de l’Institut d’Estudis Catalans. Al senyor Bonet se li pagaran únicament
les despeses de desplaçaments [...] Jo acompanyaré al Sr. Bonet des de Barcelona
conjuntament amb un delineant i un fotògraf, amb els quals ens desplaçarem per tots
els indrets d’Andorra on calgui la consulta amb l’arquitecte”.9
Tanmateix, el Consell General de les Valls va refusar fer-se càrrec de l’edició
d’aquest Inventari, motiu pel qual en la reunió que Benet mantingué el 27 de juny de
1961 amb la Comissió de Cultura del Consell, va proposar que se li cedissin a ell i al
seu amic, Narcís Casal, els drets d’edició d’aquesta obra seva. Narcís Casal, amb els
seus germans, havien creat el 1956 una editorial pròpia, que duia el seu nom –Casal
i Vall–, i que estava disposada a fer-se càrrec d’aquesta edició. El suggeriment fou
acceptat pel Consell General i, per això, el següent 4 de juliol de 1961, Rafael Benet
demanà directament al síndic Julià Reig que “es concedissin al qui subscriu, autor de
tal Inventari i al Senyor Narcís Casal editor, els drets de l’edició”.
Una setmana després, el síndic Julià Reig comunicava a Rafael Benet i a Narcís
Casal que “per part del M. I. Consell General no hi ha cap inconvenient en que sigui
editat per l’Editorial Casal i Vall, d’Andorra, l’Inventari i Memòria dels Monuments i
Béns artístics de les Valls d’Andorra, efectuat per vostè.” I afegia: “Com sigui que les
despeses de confecció del dit Inventari varen ser satisfetes pel M. I. Consell General,
aquest posa com a condició, per a autoritzar l’edició, que li siguin reservats cent
exemplars.”
Rafael Benet, però, considerà molt onerós haver de cedir al Consell 100
exemplars de l’obra, per la qual cosa proposà de reservar-n’hi 25 exemplars de la
primera edició en català, 25 més de l’edició en francès, 25 si se’n fes una en castellà
i, si més endavant, es reedités en català, la resta dels 25 demanats. I afegí que “el
M. I. Consell no es pot negar a aquesta col·laboració quan de la mateixa depèn
que l’Inventari es pugui publicar [...] Si el M. I. Consell es negués a oferir-nos les
condicions que reclama amb una major flexibilitat –la qual cosa no creiem succeeixi–

9 Instància adreçada per Rafael Benet al President de la Comissió de Cultura del Consell General de les Valls
d’Andorra.
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l’Inventari no podria ésser publicat i no és fàcil que es publiqués mai a no ser que el
M. I. Consell corregués íntegrament amb les despeses de l’edició, a la qual cosa no es
mostrà propici darrerament”.
El 16 d’agost següent, Benet insistí prop del síndic Julià Reig, tot indicant-li
que “em temo, però, que si la gràcia de una major flexibilitat no m’és concedida, la
publicació que tots desitgem, resti en projecte”. I afegí:
Crec Molt Il·lustre Senyor i distingit amic que es farà càrrec de les dificultats
de venda que pressuposa tota edició de caràcter estrictament científic i més
encara si aquesta és feta en català, en qual idioma tenim el deure de fer-hi,
si més no aquesta primera edició, ja que es el llenguatge en què fou redactat
l’original, i molt més, tenint en compte que és la llengua natural i oficial
d’Andorra [...] Espero per tant de la seva bondat, que la condició de cent
exemplars no em serà exigida d’un sol cop, doncs en aquest cas temo que,
de moment al menys, aquesta condició impossibilitaria la publicació de
l’Inventari, la qual cosa frustraria no solament els evidents desigs del Molt
Il·lustre Consell –els quals agraeixo– sinó la meva il·lusió de veure’l publicat
[...] Per altra banda, per la meva part, crec que haig de tenir en compte en no
afeixugar a l’Editorial Casal i Vall amb pèrdues majors que podrien esperarse d’una edició del llibre feta sense una precaució assenyada. La susdita
editorial es mostra ben disposada a capitalitzar aquesta edició sense pensar
en els guanys, per amor a Andorra i, també una mica, per amistat amb l’autor.
Tot i que el 30 d’octubre de 1961 el Consell General, previ informe de la Junta
de Cultura, va acordar “autoritzar l’edició de l’Inventari elaborat pel Sr. R. Benet amb
la condició de reservar-ne 30 exemplars pel Consell” –acord que el síndic Julià Reig
va comunicar a Rafael Benet el 10 de gener següent– no va ser fins el 1965, deu anys
després d’haver-se redactat, que el manuscrit d’aquest Inventari no va arribar a mans
de l’editor, Narcís Casal. Li va lliurar directament Rafael Benet conscient, però, que el
temps no havia passat endebades. Per això, en la carta adjunta al manuscrit comenta:
Aquest Inventari es titularà: Catàleg Monumental d’Andorra.
El Prefaci s’ha de posar al dia.
S’ha de fer una revisió de les coses inventariades, així com una ampliació.
Posar al dia el text.
Manquen alguns plànols, que s’hauran de fer. També algunes fotografies.
L’ordre del Catàleg, s’ha de canviar en part [...]
Per a fer aquesta revisió, caldrà cotxe que m’acompanyi; així com un operari
per pendre mides. Caldrà comptar els meus viatges i estada de tres dies a
Andorra [...]
Sigui com sigui, el cert és que per circumstàncies diverses, malauradament,
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aquest Inventari no va arribar a publicar-se mai, tot i que, dins “L’obra críticohistòrica
i literària” benetiana que figurava en el catàleg de l’exposició homenatge del Grup
Nonell, l’any 1969, s’anunciava en preparació, entre d’altres obres seves, un “Inventari
dels béns arqueològics i artístics d’Andorra. Monumenta Andorrana. Casal i Vall.
Andorra la Vella”. També, per la seva banda, l’Editorial Casal i Vall publicitava
l’edició d’aquest catàleg dins la seva col·lecció Monumenta Andorrana, col·lecció
que tenia per objecte oferir un repertori de fonts documentals i literàries, editades
críticament, per a una reconstrucció integral de la història del país. Dins els volums
successius anunciats que “comprendran també estudis monogràfics especialitzats
sobre la cultura, el dret i l’art andorrans” s’esmentaven en preparació, entre d’altres,
L’Arquitectura romànica a Andorra, per Cèsar Martinell, i El Patrimoni Artístic de les
Valls d’Andorra, a càrrec de Rafael Benet. Dissortadament, cap d’aquests dos volums
arribà a veure la llum.
Han passat més de seixanta anys des que es va realitzar aquest Inventari. No
cal dir que en el decurs d’aquest més de mig segle la historiografia sobre els béns
artístics d’Andorra ha avançat significativament, tot superant bona part d’aquest
manuscrit. La tasca realitzada en aquest sentit pel Ministeri de Cultura està resultant
ben profitosa. Però també les recerques dutes a terme per historiadores i historiadors
de l’art han suposat un gran avenç en el millor coneixement dels béns artístics que
conformen aquest ric patrimoni. N’és un bon exemple la realització del catàleg d’art
d’època moderna a Andorra dut a terme pels professors Joaquim Garriga, Joan Bosch
i Francesc Miralpeix, de la Universitat de Girona, gràcies al conveni subscrit entre
l’esmentada universitat i el Govern d’Andorra.
Tanmateix, les consideracions crítico-històriques que una personalitat de la talla
de Benet fa en el seu Inventari no han perdut amb el pas del temps cap valor; per això,
mereixen ser conegudes. No endebades, com ha manifestat Francesc Fontbona, “tot el
que [Benet] escrivia [...] volava molt pel damunt del nivell de coneixements i d’alçada
crítica de la majoria dels seus interlocutors”.10
Jacint Berenguer

10 Fontbona, Francesc: “La fama de Nonell”, dins el Catàleg de l’exposició Nonell, Barcelona, Museu d’Art
Modern de Barcelona i Fundación Cultural Mapfre Vida, 2000, pàg. 37.
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L’INVENTARI DEL PATRIMONI ARTÍSTIC D’ANDORRA,
ELABORAT PER RAFAEL BENET I MANUEL HUMBERT
Tot seguit presentem una síntesi del manuscrit d’aquest Inventari, amb les
corresponents cites del text original, quan convingui. Creiem que aquest resum serà
suficient per als lectors que podran conèixer així el seu contingut i la labor realitzada
pels seus autors, bo i valorant l’aportació històrica que feren en aquell moment per al
país.
L’Inventari en qüestió es distribueix en les sis parròquies en què llavors es
dividia el país.
1.1 Parròquia de Canillo
Benet inicia el seu catàleg fent menció de tres capelles, la de Soldeu, que descriu
com una petita església d’aspecte d’ermita de caràcter romànic, de difícil datació
per la seva mateixa rusticitat; la capella de Sant Pere del Tarter, on Benet ja no va
trobar cap rastre d’aquelles pintures murals a les quals es referia l’Àlbum Meravella,
publicat l’octubre de 1930; i la capella de Ransol, similar a la de Soldeu, que aconsella
conservar-la i restaurar-la, malgrat que el seu interior fos modern.
També menciona l’ermita de la Santa Creu, a la part baixa de Canillo, amb el
retaule de talla “barroc, daurat i bàrbarament policromat”, així com la creu datada el
1735, i remarca, d’altra banda, la singularitat de la Creu dels set banyots.
1.1.1 Sant Joan de Caselles
Tot seguit passa a examinar amb força detall l’església de Sant Joan de Caselles,
de la qual en fa una descripció acurada, tot indicant que la part més antiga sembla
correspondre als murs de la nau. La característica preromànica del sobre aixecament
del mur de l’arc triomfal que es manifesta en l’exterior per damunt de la coberta, li fa
pensar en una major antiguitat de la nau, encara que podria ser la pervivència d’una
forma típica anterior.
Per Benet es tracta d’una curiosa construcció romànica. Tot i la seva aparent
unitat es pot considerar que és la suma d’edificacions afegides a un cos més antic. El
campanar pertany al segle xii i és difícil datar l’època en la qual fou construït l’absis, que
no es correspon a la del cloquer. En aquest punt, i en una anotació manuscrita posterior,
l’autor reflexiona sobre el fet que a Andorra, tal vegada en datar els campanars de tipus
llombards, es partia unilateralment del principi “de que hi havien arribat tard”. Amb
tot, presumeix que la capçalera d’aquesta església és anterior a la torre llombarda.
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Quant als murs interiors de l’absis “no sembla que sota l’emblanquinat hi hagi
rastre de pintura romànica, malgrat i que convindria per a donar un dictamen ferm,
realitzar unes cates profundes en l’arreboçat posterior. Quan els “Amics de l’Art
Vell” intervingueren d’urgència [...] per a treurer les goteres de l’absis, no tingué
l’arquitecte-arqueòleg senyor Martinell prou temps per a fer aquesta investigació,
segons ens declara aquest especialista en la consulta que li hem fet sobre aquest
extrem. Cal dir que tampoc nosaltres no poguérem portar-ho a terme degudament,
donades les condicions que una primera ullada al conjunt monumental ens obligà”.
En tot cas, l’olfacte artístic de Benet ja intuïa en aquest Inventari realitzat el
1955 que “en el mur de la nau central de la banda de l’Epístola, s’endevinen pel
seu mateix gruix traces d’una gran pintura sota la calç. Traces clares en quant a un
Crucifix. Probablement es tracta de pintura gòtica, encara que d’impossible correcta
datació, fins que la calç que la cobreix sigui netejada amb la deguda precaució, treball
que senyalem com de conveniència”. Vuit anys després –l’octubre de 1963– l’equip
dirigit per Rafael Benet, en desmuntar el retaule de l’altar, trobà enterrats sota l’ara
diversos fragments de la Majestat romànica d’estuc del segle xii que en el seu temps
havia estat adossada al mural policrom en qüestió, recobert encara d’innombrables
capes de calç, darrera les quals hi havia la decoració gòtica intuïda per Rafael Benet el
1955 i que, a la vegada, tapava el mural romànic que el restaurador Andreu Asturiol,
sota la direcció de Benet, recuperà el 1963,11 conjunt que constitueix, com és ben
sabut, una de les grans joies del romànic andorrà.

Majestat de Sant Joan de Caselles

11 Berenguer, Jacint: “Rafael Benet a Andorra”, Quaderns Rafael Benet, núm. 2, juny de 1999, p. 7 i 8.

250

Jacint Berenguer

“Aquest retaule anònim –ens diu–, en espera d’aclariments futurs, nosaltres ens
atrevim a senyalar als estudiosos el seu autor amb el pseudònim escaient de «el Mestre
de Canillo», donat que és indubtable que el pintor d’aquestes taules és el mateix que
va realitzar [...] el de l’esglesiola de Sant Miquel de Prats”. Considera el retaule de
Sant Joan de Caselles una de les millors pintures que encara resten al país i lamenta
la manca d’una de les peces de la predel·la, La caiguda de Crist camí del Calvari,
robada la nit del 26 d’agost de 1936 i que la policia francesa no havia pogut recuperar,
a diferència de les altres peces d’aquesta predel·la que també foren sostretes aquella
nit.
Si la predel·la en qüestió narra la Passió de Crist, el retaule pròpiament dit està
dedicat a descriure la vida i martiris de Sant Joan Evangelista. La peça central no
conté pintura i, pel que es pot deduir de l’espai en profunditat trapezoïdal deixat per a
la imatge de talla del titular, així com pel ric dosser que ocupa la part central de l’altar,
costa de creure, segons Benet, que n’hagués tingut mai. Al seu criteri, aquesta talla
de Sant Joan devia existir ja quan es pintà el retaule, aspecte que es podria aclarir si
es trobés el contracte signat amb el pintor “car en altres capítols se’ns dóna aquesta
clarícia, com per exemple en els que signà el pintor del Maestrat, Valentí Montoliu,
amb el Jurat de Vilafranca del Cid, Joan Brusca, en els quals consta “Que haia una
tuba sobre la ymatge de nostra dona la qual és ja feta de pedra que és en la dita
Iglesia”.
En tot cas, Benet considera molt superiors, des d’un punt de vista de perfecció
formal, les pintures de la predel·la i la que decora, amb una imatge de Sant Pere,
l’única porta d’aquest conjunt, que les del retaule pròpiament dit. “Malgrat tot –
afegeix–, en certes escenes de la vida de Sant Joan el gust manierista de la composició
i el sentiment aeri són evidents, ço que fa que aquestes pintures siguin difícils de datar
més enllà del 1530”.
1.1.2 Sant Serni de Canillo
Seguidament passa a descriure l’església parroquial de Canillo i es lamenta de
la manca d’un estudi previ realitzat a fons, tot i que presumeix que en aquest conjunt
hi han restes estructurals romàniques i, qui sap, si anteriors. El mateix arrebossat
que dissimula uns materials pobres –es queixa Benet– dificulta una classificació ben
feta. “El campanar de tipus romànic no ens atreviríem pas a dir que no pugui ésser
realment romànic pel sol fet d’ésser pobre de detalls com tampoc no podríem arribar
a la conclusió de que l’estructura d’aquesta esvelta torre no pugui ésser pervivència
d’una fórmula anterior.” En tot cas, s’aventura a indicar que la part més antiga
d’aquesta suma de construccions seria l’actual baptisteri, que podria ser residu de
l’absis rectangular d’una primitiva església orientada vers el nord. No pretén amb
aquesta opinió dictaminar sobre la qüestió, sinó escatir un plantejament del problema.
I suggereix que per ajudar a datar les diverses parts d’aquest conjunt caldria estudiar
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les restes de pintura mural que es troben sota l’emblanquinat tant en l’intradós de l’arc
del presbiteri de l’altar major, com en els murs de l’altar dels Dolors i en els de dalt
del cor.
Com a obres notables que es conserven en aquesta església, destaca l’altar major
dedicat a Sant Serni del segle xvii, amb dues pintures que considera interessants,
malgrat ser molt bàrbares, amb escenes del davallament del sant patronímic. Millors
són, al seu parer, “les pintures de Sant Pere i Sant Pau –les dues cares separades, com
en els temps gòtics– de l’Arcàngel Sant Gabriel, de l’Anunciata i la Verge Maria”.
Per Benet, l’existència d’aquest altar del xvii fa suposar que el retaule de Sant Serni
contractat doblement amb el pintor de la Seu d’Urgell, Joan Llobet, els anys 1508
i 1510, no degué realitzar-se o, en cas de fer-se, no degué agradar als qui feren la
comanda, ja que no sembla lògic que en el transcurs tot just d’uns cent anys, el retaule
contractat amb Llobet fos substituït per un altre.
L’Inventari comentat remarca, també, la qualitat artística de l’altar lateral dedicat
a la Mare de Déu dels Dolors, que Benet data, a cop d’ull, al segle xviii, i un Crucifix
de talla policromada, possiblement de baixa època, encara que amb regust goticitzant,
que el rector Mn. Bonaventura Trilla va trobar en unes golfes de l’església, el mateix
lloc on el director del Museu Episcopal de Vic, Dr. Junyent, va descobrir en la seva
visita a aquesta església el 1955 una creu processional de fusta policromada, romànica,
de tipus florençat. Esmenta, per últim, el reliquiari del sant titular que es conserva a la
sagristia.
1.1.3 Sant Miquel de Prats
D’aquesta església, amb la porta de tipus ogival, en destaca el retaule dedicat
a l’Arcàngel patronímic, amb escenes de la Passió de Crist, retaule que Benet data
–a l’igual que el de Sant Joan de Caselles– no més enllà del 1530, i que vers el 1920
va ser comprat per l’antiquari Josep Mª Costa de Palma de Mallorca. La predel·la
i part del retaule els va vendre, ens diu Benet, a Joan March “que les guarda en el
seu palau de la Ciutat de Mallorca i en la possessió de les Salines en la mateixa illa
daurada. Altra part d’aquest retaule el posseeix el susdit senyor Costa en la susdita
Ciutat mallorquina”. Afortunadament, des de l’any 1992 la taula Expulsió dels àngels
rebels va poder ser adquirida pel Govern d’Andorra i el 2006 Crèdit Andorrà va poder
recuperar per al país la predel·la sencera d’aquest retaule.12
En tot cas, convé remarcar les consideracions estilístiques que Benet fa sobre
aquest retaule en l’Inventari realitzat el 1955. En primer lloc, es reafirma en el fet que

12 Alcobé Font, Jordi. “El retaule de Sant Miquel de Prats i el seu viatge a Mallorca”, dins El retaule de Sant Miquel
de Prats, Andorra la Vella, 2007, Crèdit Andorrà / Govern d’Andorra, p. 49.
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aquesta obra és del mateix autor que la del retaule de Sant Joan de Caselles. I afegeix
que, a l’igual que en aquest darrer, són molt superiors les caselles de la predel·la que
les del retaule pròpiament dit. Tant per l’emmarcament de talla daurada, de gust florit
goticitzant, com pel dibuix i la tipologia de les pintures, al seu parer les analogies
existents entre ambdós retaules són evidents, la qual cosa es fa encara més palesa
en les escenes de la Passió d’ambdues predel·les, gairebé iguals pels temes, per la
composició i pels tipus esvelts ben característics d’aquest Mestre de Canillo. Llevat
de les escenes del Davallament i de L’Enterrament en la predel·la de Sant Miquel de
Prats, les altres escenes són repetides en ambdues predel·les, encara que realitzades
amb algunes distingibles diferències en les positures de les figures i en la d’un
cavall del Calvari i, a l’ensems, en algun tret del dibuix. Les analogies estilístiques
i tipològiques de les escenes repetides, ens diu Benet, són evidents, malgrat que el
procediment tècnic emprat sigui un altre, ja que l’aglutinant dels pigments en la
predel·la de Sant Joan de Caselles és a base de tremp a l’ou i en la de Sant Miquel de
Prats és a base d’oli, fet que comporta que la de Sant Joan tingui un major preciosisme
en la factura i un més gran esclat de color, mentre que la de Sant Miquel està realitzada
d’una manera més resumida, amb un color menys brillant.
Per la fotografia del retaule de Sant Miquel de Prats publicada l’any 1930 a
l’Àlbum Meravella, dedueix Benet que ja des de feia temps mancava a aquest retaule
la porta del cantó de l’Epístola.
Nota a faltar, també, la talla gòtica d’un petit Sant Crist que apareix en la referida
fotografia de l’any 1930.
1.1.4 Santuari de Meritxell
Rafael Benet destaca de la fàbrica d’aquest santuari –òbviament es tracta del
santuari primitiu que va ser destruït pel foc el 1982– el campanar d’espadanya de
dos arcs i l’atri de dues àmplies arcades. Fa referència, també, a les dues imatges que
es conservaven de la Mare de Déu de Meritxell, l’una de tipus barroc vestida, que
es trobava a l’altar major, de particularitats molt característiques en els rostres de
la Verge i de l’Infant; i l’altra, la primitiva, romànica del segle xii-xiii, situada en el
cambril, imatge aquesta darrera tallada bàrbarament i policromada. Benet la considera
d’una gran expressivitat, tant pels trets particulars de la Verge com pels del seu Fill,
molt lluny, doncs, de la suposada abstracció del romànic.
Del cantó de l’Evangeli descriu l’altar de Santa Anna, el qual contenia mal
encaixades les caselles pintades d’un retaule de principis del segle xvi, goticitzant i
d’estil molt popular, indubtablement –ens diu Benet– del mateix autor del retaule de
Sant Cristòfol d’Anyós. L’estil del pintor anònim de Meritxell es caracteritza per una
evident ornamentació gràfica d’efecte pla, per un cert moviment en les figuracions,
pels caps grossos de les figures i per un veritable horror vacui en les composicions.

253

Rafael Benet i el patrimoni artístic andorrà

Tot i que aquest pintor –que Benet proposa anomenar-lo com el Mestre de Meritxell–
pertany de ple més dintre el folklore que a la Història de la Pintura, és prou interessant
per a que la crítica fixés l’atenció en la seva manera, com la va fixar per exemple en
Pere Espalargues, artista d’obra abundant que signà el retaule d’Enviny, avui en la
Hispanic Society d’Amèrica. Al seu parer, aquestes obres són una degeneració en art
popular dels tipus de Pere Garcia de Benavarre. Continua apuntant la possibilitat de
trobar en Joan Llobet, nét de Ramon Gonsalbo de la Seu d’Urgell, un candidat per
a substituir l’anomenat Mestre de Meritxell, atès que el seu estil pot ser degeneració
del Mestre d’All, bo i acceptant “en aquest cas la suggerència crítica de Josep Gudiol
i Ricart de reconèixer en el d’All al pintor Gonsalbo. Malgrat tot, altre retaule, sense
moure’ns d’Andorra, a més a més del Retaule de Sant Joan de Caselles –suggerit per
l’il·lustre arxiver de la Seu d’Urgell mossèn Pere Pujol com a obra possible de Joan
Llobet– tenim per a endossar-li la paternitat al nét de Ramon Gonsalbo, i aquest és el
de Santa Maria d’Encamp, que també alleja. És difícil, malgrat tot, individualitzar en
Joan Llobet aquesta tradició més o menys derivada de Ramon Gonsalbo, si com veiem
no fou un sol individu, sinó varis els que es desprenen en forma sàvia o folklòrica de
la mateixa”.
Pel que fa a l’altar major de Meritxell, Benet el considera un exemplar de
transició entre l’estil renaixement i el barroc, o tal vegada un compost fictici d’entallats
de renaixement aprofitats en un altar inicialment barroc. Estima molt curioses les
pintures murals del presbiteri i del cambril, fetes al tremp a la cola i que semblaven de
mitjan segle xix.
Al costat de l’Epístola menciona l’altar dedicat a la Verge i a dos sants, d’estil
barroc ventejat, possiblement del darrer quart del segle xviii. Esmenta, també, el
Crucifix de talla, de tipus gòtic o goticitzant, que es trobava en aquest altar, semblant al
que hi hagué a l’església de Sant Miquel de Prats, així com la Creu gòtica processional
de talla i la reixa de ferro forjat que separa el presbiteri de la nau, i a prop del Santuari,
la Creu gòtica florençada, de pedra, de les anomenades de terme, i l’oratori o capelleta
que Benet aconsella “conservar amorosament”.
1.2 Parròquia d’Emcamp
Inicia Benet l’Inventari del patrimoni artístic d’aquesta parròquia, tot relacionant
l’església de Sant Jaume dels Cortals, de la qual en destaca la carcassa, no massa
sòlida, avisa. A l’època en què va fer l’Inventari, trobà que “es convertida en era,
car anys en darrera la Mitra la vengué. El propietari feu desaparèixer el campanar,
el qual, segons conta el testimoni del seu fill i hereu, era d’espadanya i estava situat
damunt la porta d’entrada que ocupa, engrandida, la façana d’enfront de l’absis”.
No s’està de reconèixer que es tracta d’un exemplar arquitectònic raríssim. I afegeix
que no es pot dir que la planta sigui en forma de creu, ja que aquesta és truncada,
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Pàgina 26 de l’Inventari, Sant Jaume dels Cortals
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semblant a la de Santa Maria de Matadars, dita del Marquet –tot i que aquest exemplar
mossaràbic havia estat reconstruït idealment pels estudiosos, posant a banda del
braços del transsepte unes naus laterals–, i a la de Sant Pau del Camp de Barcelona,
tot deixant de banda que aquesta església del segle xi conté tres absis tricònquids. En
el cas de Sant Jaume dels Cortals, apunta Benet, que no existeix la possibilitat que
el seu absis fos transsepte, perquè l’arc triomfal del santuari ho desmenteix, ni que
aquesta nau pogués ser flanquejada per naus laterals, ja que els braços sortints de
l’absis rectangular ho són tan poc que no admeten la possibilitat d’una església amb
tres naus.
Constata que en el mur del cantó de l’Epístola es descobreix sota l’emblanquinat
que s’esblaima un vestigi fragmentari de pintura mural. Es tracta d’una escena amb
dues figures, una a cada cantó d’un arbre amb una serp enroscada, composició que
fa pensar a Benet en l’escena de la temptació d’Adam. Malauradament, la part alta
d’aquest mural havia desaparegut en enrunar-se la volta, tot desapareixent els caps
dels personatges. A les resultes d’una necessària neteja ben feta, Benet suggereix
que aquests fragments podrien ser d’època romànica, tant per la seva iconografia
com pel seu estil. I comenta que si aquestes pintures fossin considerades dignes de
ser arrencades del lloc, el seu propietari estaria disposat a llegar-les al futur Museu
Nacional d’Andorra. En posterior afegit manuscrit a l’Inventari pròpiament dit, Benet
indica que així es va fer el 1956 i que “ara (1957) són ja col·locades a la Casa de les
Valls”.
1.2.1 Església de Sant Romà de les Bons
L’esmentada església va ser consagrada el 1163, segons el document trobat a l’ara
de l’altar i que el 1955 –pel que es menciona en l’Inventari– estava accidentalment
en poder de l’arxiver de la Seu d’Urgell, Pere Pujol. Benet esmenta l’existència d’una
frugal separació entre l’arc triomfal i la nau, i considera que el porxet d’entrada és
d’època molt posterior a la resta de la construcció.
Indica a continuació que foren extretes de la conca absidal unes pintures
romàniques del segle xii que van passar a la col·lecció de Lluís Plandiura i,
posteriorment, al Museu d’Art de Catalunya. Descriu els dos fragments, l’un amb
la sola part baixa del Pantocràtor, i l’altra corresponent al mig canó absidal entre
finestres, amb representacions de la Verge i els apòstols Joan, Pere, Pau i Jaume. Amb
tot, apunta que en el mateix absis resten ben visibles, darrera el retaule de Sant Romà,
restes de pintura mural gòtica: un fragment inferior del Pantocràtor i part dels símbols
dels evangelistes, o sigui, pintura gòtica per l’estil i romànica per la iconografia, tot i
que menciona la posició estranya d’aquesta pintura dintre la conca absidal.
En els murs de la part de l’Evangeli, murs enquadrats per una arcada, Benet
aconsella realitzar unes cates més extenses per poder dilucidar l’època precisa a la
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qual pertany aquest mural, amb figures, encara que ell té la impressió que són de baixa
època.
En alguns trossos de murs i voltes d’aquesta església existeixen pintures murals,
més o menys cobertes per l’emblanquinat o per pintures que imiten l’aparell de les
pedres. També Benet aconsella fer-ne un reconeixement més a fons, a base sobretot
d’ocres rojos.
Del retaule de Sant Romà, amb representació del sant en la peça central i del
seu martiri en les laterals, el considera possiblement de principis del segle xvi, encara
que amb moltes reminiscències quatrecentistes. Apunta que potser perviuen en aquest
retaule certs reflexes del Mestre de Canaport, pintor que acusa la influència francesa
de Fouquet i del Maître de Moulins. Per una nota posterior del 1957, manuscrita al
marge d’aquesta afirmació, i després d’haver estudiat amb més detall aquest retaule,
Benet l’atribueix ja a “un deixeble que perpetuà l’estil del Mestre de Canaport. Aquest
mestre, com és sabut, treballà a l’Empordà, la Cerdanya i el Rosselló, vers el darrer
quinzeni del quatre-cents”.
Pel que fa a les suposades construccions i al petit rec tallat en roca viva que hi ha
prop de l’església, Benet comenta que “la gent mal informada [les] atribueix als moros.
Altres, no pas més documentats –àdhuc i ésser més raonables– han identificat aquesta
construcció com a deixalla d’un suposat castell dels vescomtes de Castellbó; i altres,
han formulat la hipòtesi de que pugui tractar-se d’un gran colomar, ja que en un camp
pròxim existeix un típic colomar, àdhuc més petit, d’estructura semblant. Per a que
aquesta darrera suposició sigui acceptable manquen en aquest baluard els columbaris.
A més, la situació estratègica de la gran torre fa suposar que aquesta pogués tenir la
funció d’un enginy guerrer, i més si tenim en compte les troneres i espitlleres que resten
ben visibles. Possiblement es tracta d’una fortificació del segle xiii”.
1.2.2 Altres esglésies de la parròquia d’Encamp
De l’església de Sant Miquel de la Mosquera, i al marge de les pintures murals
modernes, molt mediocres a parer de Benet, que policromen el seu interior, en destaca
la Verge gòtica situada en el tercer altar de la banda de l’Evangeli, i el retaule major
dedicat a Sant Miquel, possiblement del segle xvii, en la disposició i iconografia del
qual perviuen els gustos medievals.
Creu Benet que l’església de Santa Eulàlia d’Encamp mereix un detingut estudi
per tal d’escatir la part romànica que pugui estar integrada en les seves renovacions
posteriors. Considera el seu campanar un dels més formosos del Pirineu, junt amb els
d’Erill la Vall i de Sant Miquel d’Engolasters. Degut a la seva inclinació, aconsella
que un bon arquitecte-arqueòleg –suggereix el nom de Cèsar Martinell– dictamini
sobre aquest perillós desnivell i restauri la seva forma primitiva. Estima que el porxo
gòtic amb columnes, mènsules i caps de biga tallades és un exemplar sobri i graciós
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alhora d’art lignar. L’interior del temple ha estat “bàrbarament desfigurat amb un
enguixat que tapa l’estructura de les encavellades amb les quals és coberta la nau”.
Tanmateix, en destaca uns bonics retaules barrocs, reixes de ferro forjat i objectes de
culte, artísticament valuosos, a més d’un altre retaule, sense predel·la i força malmès,
que es conserva a la casa rectoral, possiblement dels segle xvi “encara que goticitzant”
i amb la característica forma de mig punt, la qual cosa li fa pensar que deu procedir
d’alguna església romànica.
Pel que fa a la capella de Santa Maria, que es troba al centre del nou cementiri
d’Encamp, observa que té un absis rectangular renovat damunt els fonaments d’un
primitiu de mig cercle, la qual cosa –adverteix– fa arriscat poder classificar com a
preromàniques les esglésies pel sol fet de tenir l’absis rectangular. A més del campanar
d’espadanya, destaca el retaule goticitzant de principi del segle xvi, d’estil popular com
els de Meritxell, tot i que la seva tipologia i estil personal són molt diferents. Proposa
donar a aquest artista anònim el pseudònim de Pintor de Santa Maria d’Encamp.
Passa a estudiar, tot seguit, l’església romànica de Sant Romà de Vila, de tipus
rudimentari, amb porta d’entrada lateral. Recorda que d’aquesta església va sortir la
cèlebre mesa d’altar romànica, amb frontal i taules laterals del segle xii o xiii, que
es conserva al Museu d’Art de Catalunya, objecte d’estudi de molts historiadors
i tractadistes d’art. En descriure aquesta peça, Benet ressalta que “el magnífic joc
geomètric de quadrats i d’oval s’humanitza amb senzills i petits motius ornamentals.
En l’enquadrament hi juga la posició de plans que l’estructuren en la fusta, el més
profund i més ampli on hi ha les figuracions, subratllat per l’obscur i clar del gruix
de la fusta del pla superior que circumscriu els símbols, exornat amb una franja de
rosetes i petits discos de tonalitat clara. La pintura de policromia limitada té, però,
una vigorosa exaltació tonal”. Quant al retaule que es conserva a l’interior d’aquesta
església, dedicat a Sant Romà i datat el 1783, es tracta per a Benet d’una pintura
mediocre, però que no deixa de tenir un cert interès.
1.3 Parròquia d’Andorra la Vella
Atès que a l’època en què es va realitzar l’Inventari estudiat –1955– no s’havia
creat encara la parròquia d’Escaldes-Engordany, Benet relaciona també en aquest
apartat les esglésies de l’antic Quart de les Escaldes.
1.3.1 Sant Miquel d’Engolasters
D’aquesta església Benet en destaca la torre-campanar, que a l’època en què
la va visitar tenia cegats els finestrals dels dos primers pisos. En el tercer aprecia els
buits dels arcs geminats amb les columnetes estranyament decorades amb estries i
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volutes, i amb els capitells sense reminiscència d’àbac, en els quals el quart bossell
considera que és el més important i l’astràgal solament suggerit. Estima que la forma
de capitell, l’origen del qual és bizantí (façana de Takh-i-Koshru a Ctesifon –segles
iv al v–), està graciosament deformada, fins al punt que el quart bossell és molt més
allargat i la forma de mènsula doble es converteix en forma de mall. Menciona també
les figuracions rudimentàries que apareixen entre els arquejats que emmarquen els
finestrals aparellats del tercer pis, en forma de rostre en el costat sud i de cap de serp o
d’àguila en el costat est, tot trobant-se mig devastat el volum que hi ha a la part oest,
mostres esporàdiques aquestes de l’escultura arquitectònica d’Andorra.
Convindria –diu Benet– una escaient consolidació d’aquest monument i quant a
les pintures romàniques que havia a l’interior d’aquest església i que es conserven al
Museu d’Art de Catalunya, suggereix la conveniència de copiar-les en el mig canó i el
quart d’esfera de l’absis. Després de fer una descripció de la seva iconografia, Benet
indica que el seu autor és el mateix que aquell que realitzà les pintures murals de Santa
Coloma, Sant Romà de les Bons i Anyós i, per això, proposa anomenar-lo el Pintor
d’Engolasters. Creu, com Josep Pijoan, que aquest artista degué passar-se la vida a
Andorra, tot decorant la majoria d’esglésies i ermites a la segona meitat del segle xii.
La seva obra presenta unes característiques comarcals ben acusades, emparentada de
lluny amb la gran escola de Taüll.
1.3.2 Església preromànica de Sant Romà dels Vilars d’Engordany
Segons Rafael Benet, la planta de la part més antiga d’aquesta església és
preromànica, atribució ratificada –ens diu– pel Dr. Junyent, director del Museu
Episcopal de Vic, i pel Dr. Ainaud, director del Museu d’Art de Barcelona.13 Segueix
indicant que aquest domus o temple d’una sola nau és una de les modalitats més
simples que es troben escampades per diversos comtats de la primitiva Marca, estesos
cap al Rosselló i fins al Llenguadoc, que responen en part a una tradició visigòtica
local. Petites esglésies rurals construïdes a voltes amb parets de reble, capçades per un
presbiteri de planta quadrangular o trapezoïdal, cobert sempre a volta, amb la coberta
de la nau gairebé sempre de fusteria. Benet continua indicant que aquesta església
correspon a la modalitat simple que caracteritza dues esglésies rosselloneses, Santa
Felicitat i Sant Miquel de Surnià, anterior aquesta darrera a la data de 950. La de Sant
Romà és del mateix tipus de l’altra església andorrana d’Aubinyà i semblant a la de
Sant Martí d’Adrahent, a les serres del Cadí. Tot seguit, Benet es fa ressò del fet que
quinze o vint anys enrere es tragué l’enllosat i les bigues d’aquesta església per tal
d’aprofitar-les per a una altra construcció d’Escaldes, tot desconeixent el seu valor, la

13 Efectivament, Rafael Benet va ser el primer en descobrir i catalogar aquesta església, la de Sant Jaume dels
Cortals i la de Sant Romà d’Aubinyà, com a exemplars d’arquitectura preromànica, autoria que ha estat reconeguda, entre
d’altres, per Cebrià Baraut: “Les esglésies pre-romàniques i romàniques d’Andorra (segles x-xii)”, a Quaderns d’Estudis
Andorrans, núm. 1, 1976, p. 16.
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qual cosa conduí amb els anys a la ruïna dels murs i a les esquerdes de la mitja cúpula
de l’absis. I afegeix que el més lamentable no ha estat solament la ruïna d’un edifici
d’un interès arqueològic formidable –ruïna reparable sempre que la reconstrucció es
posés en mans d’un arqueòleg-arquitecte, bo i suggerint de bell nou el nom de Cèsar
Martinell– sinó la irreparable destrucció de bona part de les pintures al fresc que
cobrien totalment els seus murs.
Quan Benet va visitar les restes d’aquesta església encara va poder reconèixer
a l’absis les traces d’un braç del Crucifix, traces d’ales d’àngel, estrelletes de la volta
celeste, filacteris, etc. Totes aquestes pintures amb ocre groc, vermell, gris, blavós,
però també les traces negres d’una pintura més primitiva. I en diversos indrets dels
murs de la nau, esvaïts senyals de pintura, sota l’emblanquinat de calç. Per aquest
motiu va proposar al Consell General d’arrencar totes aquestes pintures, previ el
recolzament de Joan Ainaud, director del Museu d’Art de Catalunya.
Autoritzat a dur a terme els treballs d’extracció, Benet pogué comprovar que
els murs d’aquesta esglesiola havien estat totalment coberts de pintura. Sota la calç
va descobrir en el mur occidental una gran pintura del Sant Sopar de la qual encara
restava un apreciable fragment amb diversos apòstols i gairebé tota la llargada de la
taula. De la testa de Jesús tot just en restava un petit vestigi així com un fragment del
Sant Calze i diversos pans damunt les tovalles de la gran taula. Benet considera que
el descobriment d’aquesta Cena, malgrat la seva mutilació, tenia un gran interès, tot
i tractar-se d’època avançada, atesa la forma i factura de les mans i les exornacions
que apareixien en les aureoles dels apòstols. Altres fragments del mur oriental i un
petit fragment del mur que mira a migdia, gairebé totalment enrunat, van completar la
primera extracció duta a terme per l’equip dirigit per Rafael Benet, en un total de 15
fragments.
En treure el teulat –indica Benet a l’esmentat Inventari– que, si més no, es
tingué cura de retirar el retaule patronímic cinccentista que es guarda a l’església
parroquial d’Escaldes. Denuncia que es troba en molt mal estat, especialment la peça
del sant patronímic, tota escrostonada, mentre que en una vella fotografia de l’arxiu
Mas aquesta pintura apareixia encara ben conservada. Es tracta d’un retaule sense
predel·la on, a més del Calvari de la taula cimera, hi ha representada una sola escena
referent al martiri de Sant Romà. En altres caselles laterals són representats Sant Joan
Evangelista i Sant Sebastià, precisament, ambdós en el mateix requadre, i la Nativitat
de Jesús i l’Epifania. De forma semicircular, com tants altres d’Andorra, adaptats a la
volta romànica, té algunes reminiscències del gòtic florit en els emmarcaments. Tot i
ser d’una qualitat mediocre mereixia, per a Benet, els honors d’una conservació més
eficient.
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1.3.3 Església parroquial d’Escaldes
Cal precisar que aquesta església inventariada per Benet no és l’actual parroquial
que va ser edificada amb posterioritat a 1955, sinó l’antiga església enderrocada poc
temps després que Benet realitzés el seu Inventari. Tenia la seva entrada per l’antic
carrer Estret, avui de Mn. Guillem Adellach, i feia xamfrà amb la carretera, avui
avinguda Carlemany.14
Pel que ell va deduir de la tradició oral i, en certa manera, de l’aparell de la
construcció de les parts que semblaven més antigues, la nau d’aquesta església vingué
a suplir una antiga construcció de tipus romànic de la qual, possiblement, en restava
visible el campanar. Malgrat tot –apunta Benet– aquest tipus de torre amb finestres
de mig punt, pobre d’aparell i sense la menor decoració arquitectònica, va perviure
durant molts segles al Pirineu. Aquesta campanar posseïa la particularitat de no tenir
el cobert enllosat i en piràmide, com tots els altres campanars andorrans d’aquest
tipus.
La nau d’aquesta enderrocada església era típicament barroca, del segle xvii;
la seva dedicació a Maria li fa suposar a Benet una llarga antiguitat, si més no, de
la part més primitiva, mentre que el patronatge de Sant Pere Màrtir havia de ser
ineluctablement posterior. Destaca l’autor de l’Inventari l’altar major prebarroc, el cor
i algunes veritables joies, com la monolítica font baptismal, les piques d’aigua beneïda
i la imatge gòtica de talla del segle xiv de Sant Jaume, situada en un altar lateral,
originària de la desapareguda església de Sant Jaume d’Engordany, malauradament
restaurada per un desconeixedor de la seva importància. En nota posterior afegida el
1957 a aquest Inventari, Benet fa constar: “Hom assegura que l’original fou canviat
per aquesta imatge ... si ens fos possible ... estudiaríem i dictaminaríem sobre aquest
cas”. Per una inscripció situada al mur del cantó de l’Evangeli, no gaire lluny de
la porta d’entrada, es coneixia la data exacta de les pintures que exornaven aquesta
església: “Pintada el mes d’Octubre de l’any 1867, sent obra costejada per la fe y
caritat dels Rds. Pàrraco y Beneficiat y senyors Anton Fité y Pere Tomàs y demés
membres de l’Autoritat y de tots los fills de les Escaldes y Engordany”.
Afegeix Benet que aquestes pintures molt desiguals, sense tenir un gran valor,
donaven caràcter al conjunt. Mentre que algunes eren d’un naturalisme vulgar, altres
tenien estil, entre les quals Benet remarca les dues de cada banda de l’altar major amb
atributs de la Llei i la Justícia, pintada una d’elles damunt tela enganxada al mur, i,
en la banda de l’Epístola, la gran figura de la Mare de Déu dels Dolors, amb totes les
característiques d’una pintura neoclàssica.

14 Un documentat estudi sobre l’antiga església enderrocada es pot trobar a Baraut, Cebrià: “L’antiga església
de Sant Pere Màrtir d’Escaldes. Notes històriques (segles xvi-xx)”, a Quaderns d’Estudis Andorrans, núm. 5, 1990, p.
123-153.
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1.3.4 Altres béns inventariats a Escaldes-Engordany
De l’església de Sant Jaume d’Engordany, Benet indica que només en resta una
part dels fonaments, especialment allí on hi havia l’absis de mig canó. I es queixa del
fet lamentable que en pocs anys hagi desaparegut, en ser abandonada, ja que constata
que a l’Àlbum Meravella del 1930 es publicà una fotografia de l’Arxiu Mas en què
apareixia encara aquesta construcció romànica amb una petita torre-campanar d’un sol
pis, però amb arc geminal d’esvelta columneta. I apunta la possibilitat de reconstruirla sobre la base dels fonaments i de la documentació fotogràfica i oral.
Inventaria, a més a més, la Creu de terme que es troba a la plaça d’Escaldes,
adossada a la façana d’una casa, d’estil gòtic de tipus flordelisada, que al seu entendre
convindria col·locar en un lloc adequat per poder-la fer visible del revers.
També fa menció de tres ponts: el de tipus romànic damunt el riu Madriu, d’arc
molt aplanat, aquell altre que uneix Engordany amb Escaldes, amb arcada d’un terç
d’oval, que pel costat d’Escaldes té una més antiga arcada truncada, i el pont dels
Escalls, damunt el Valira del Nord, on el 1278 se signà el document que posà fi a les
rivalitats entre la Mitra d’Urgell i el comte de Foix. Per últim, assenyala algunes cases
típiques a Engordany i se sorprèn de la forma d’una xemeneia d’una d’aquestes cases,
que qualifica d’una fantasia gairebé gaudiniana.
1.3.5 Església arxiprestal d’Andorra la Vella dedicada a Sant Esteve
Atès que la planta d’aquesta església no respon a un conjunt homogeni, fa
difícil, segons Benet, dictaminar sobre la part romànica recognoscible, ja que a més
de l’absis semicircular amb arcuacions llombardes, hi ha a l’exterior altres paraments
romànics que caldria estudiar a fons per a fer possible una datació correcta. Considera
que l’església, en l’estat actual en què l’examinà, amb les capelles laterals, tenia tot
el caràcter d’una construcció siscentista. Ben recognoscible per la seva estructura
romànica semicircular és l’absidiola semicircular lateral del costat de l’Evangeli,
tapada darrera un quadre que Benet en un primer moment pensa que es pot atribuir a
Andrea del Sarto, pintura procedent del comerç d’antiguitats –sembla de París– i, per
tant, deslligada del patrimoni ancestral andorrà.
Pel que fa a la seva torre campanar de tipus romànic indica Benet que,
primitivament, només tenia dos pisos. Puig i Cadafalch, durant el temps que estigué
refugiat a Andorra per causa de la Guerra Civil espanyola, n’afegí un de tercer. També
feu construir l’additament de la porta d’entrada de l’església, un porxet a base de
granit i roure, en un estil que Benet qualifica de tirolès, no apropiat al país, però que
estima tanmateix que no està desproveït de gràcia pintoresca.
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Pàgina 37 de l’Inventari, Sant Jaume d’Engordany
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Tot seguit descriu les pintures al fresc que hi havia als murs presbiterials i
que, un cop arrencades, van ser escampades entre el Museu d’Art de Catalunya i les
col·leccions Plandiura i Bosch Catarineu.15 Desconeix on va anar a parar la pintura
de la part central del quart d’esfera de l’absis major, on hi havia part del Pantocràtor
assegut dintre la típica aureola en forma d’orla ametllada (mandorla), rodejat dels
símbols dels quatre Evangelistes. Bé perquè la ignorava o bé perquè la considerava
inversemblant, Benet no es fa ressò, doncs, d’aquella tradició oral segons la qual
aquesta pintura havia estat destruïda per un antiquari per tal d’evitar que un competidor
seu se la pogués endur i comercialitzar-la.
Menciona Benet que la decoració mural de l’absis era completada amb orles i
frisos ornamentals, i que ell mateix encara va poder arrencar un petit fragment que
decorava el gruix d’un muntant d’una finestreta i que va dipositar a Casa de la Vall16.
Aquestes pintures –precisa– eren molt diferents de les que s’arrencaren a Santa
Coloma i Sant Miquel d’Engolasters, tant per la iconografia com per l’estil. Considera
que no són de la mateixa mà ni de la mateixa època, en ser un admirable exemplar de
transició entre el romànic i el gòtic, període en què el sentit àulic del romànic va ser
substituït pel naixent sentit de la narració de la vida i per un inicial instint de captar el
moviment, per un sentit d’observació.
Darrera l’altar major, Benet menciona l’existència d’una biga, amb restes de
policromia, que degué sostenir el baldaquí romànic i que aconsella treure-la del lloc
on es trobava per passar a formar part del futur Museu Nacional d’Andorra.
També inventaria, de darrera d’aquest altar, dos fragments de taules del segle xiv,
molt malmesos però interessantíssims, que considera que podrien pertànyer al període
de transició entre l’estil franco-gòtic i italo-gòtic i que, des de temps immemorial,
formaven part d’un llarg caixó. En un d’aquests fragments hi eren representats
quatre personatges damunt un solatge de mosaic, decapitats en ser serrada la taula
per convertir-la en una part de l’esmentat caixó. Amb tot, remarca Benet a l’extrem
dret d’aquesta peça, una figura de dona molt elegant de moviment. L’altre fragment
representa l’escena del Calvari, tot descobrint-se, per la seva posició típica, la figura
de Sant Joan Evangelista.
L’altar major dedicat a Sant Esteve és d’estil renaixentista, però amb afegits
barroers, segons indica Benet. Malgrat considerar la talla de qualitat, comenta que va
estar bàrbarament policromada el 1852. Les pintures que ocupen les caselles cimeres
d’aquest altar –el Calvari i dues taules laterals amb escenes del martiri de Sant Esteve–

15 Vegeu sobre aquestes pintures el documentat estudi de Rosa Alcoy i Montserrat Pagès: “Les pintures murals de
Sant Esteve d’Andorra: un cicle pasqual del 1200”, a Quaderns d’Estudis Andorrans, núm. 9, 2012, p. 155-186.
16 Molt probablement es tracta del fragment que va ser exhibit a la mostra “Benvingudes a casa vostra!” del
24/09/2014 a l’11/01/2015 a la desapareguda Sala d’Exposicions del Consell, i que es conserva al Centre d’Interpretació
Andorra Romànica de Pal (PCA 615).
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van ser pintades a l’oli a l’estil manierista del cinc-cents, però estima que podrien ser
de principi del segle xvii.
Benet segueix indicant que en aquest altar va estar retornat a la seva funció un
frontal pintat amb Sant Esteve al centre, entre volutes vegetals i altres motius que
recorden els dels sòcols de la ceràmica catalana del segle xvii.
En tot cas, el millor exemplar d’altar barroc d’aquesta església és, al seu
parer, el dedicat a Sant Joan Baptista, d’autor desconegut que, segons documentació
conservada per Mn. Lluís Pujol, fou manat construir pel pubill de casa Moles, Joan
March Torres, en el seu testament atorgat l’any 1700. També remarca l’altar barroc
dedicat a Santa Llúcia, que es podria datar en els darrers anys del segle xvii o en els
primers del xviii, i la Creu processional de tipus gòtic, possiblement del segle xvi.
Es congratula Benet d’haver descobert la signatura del quadre de Les Ànimes,
corresponent a Joan Casanovas, pintor del qual llavors no es coneixia cap obra. Els
Casanovas, segueix informant Benet, van ser una nissaga de pintors barcelonins. El
pare, també anomenat Joan, fou conegut per haver-lo citat el poeta siscentista Francesc
Fontanella en la seva obra Lo desengany. El fill de l’autor de Les Ànimes fou el també
pintor Antoni Casanovas, al qual se li atribuïa fins feia poc la paternitat dels dibuixos
a la ploma del Museu d’Art de Catalunya, amb escenes de costums de final del segle
xviii, però dels quals podria ser també autor Manuel Tramullas. Benet descriu tot
seguit aquest quadre conservat a l’església d’Andorra la Vella, que va ser donat el
16 de febrer de 1742 a la Germandat de les Ànimes per Anton Moles, el qual apareix
retratat pel pintor en la part esquerra d’aquesta pintura, tot orant. Fa notar Benet que
la forma de la perruca blanca ondulada amb què es representat el donant és semblant
a la que es troba en pintures europees del 1728 al 1745, la qual cosa denota que entre
la gent benestant d’Andorra les modes arribaven a bona hora. Més endarrerit, en la
seva opinió, es trobava l’autor de l’obra, Joan Casanovas, per la fórmula pictòrica
usada que sembla seguir la del pintor de Bujalance, Antonio Palomino, el qual va fer
perdurar, ben entrat el segle xviii, un estil molt poc tocat d’academicisme a la francesa.
La seva influència s’evidencia en el color una mica massa esclatant de l’Arcàngel
Sant Miquel. Malgrat tot –aclareix Benet– que per judicar una obra d’art compta
poc si el seu autor estava o no à la page, i considera que aquesta obra, executada a
l’espanyola damunt una tela granada, és prou interessant, especialment, pel que fa a la
representació de la Pietat.
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Les Ànimes, de Joan Casanovas.
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1.3.6 La Casa de la Vall
Rafael Benet comença per descriure la seva fàbrica, bo i fent un repàs de la
seva història des de l’any 1580, en què fou construïda no pas per a casal del Consell
ni per a seu de la Justícia, ja que de l’escut amb el senyal d’un arbust que es troba a
l’esprimatxada dovella central de la noble porta de mig punt, apareix la sigla ANTO
* B *. La làpida en pedra esculpida de Montjuïc i l’escut d’Andorra, considera que
són molt posteriors, aproximadament del 1761. Desconeix qui fou el seu primer
propietari i en destaca el portal de fusta que reclama, en la seva opinió, una immediata
restauració (o, potser millor una còpia, donat el seu estat de vellúria) i el picaportes en
ferro forjat (probable exemplar de les forges andorranes).
Ja hem indicat que l’actuació de Benet, recollida en aquest manuscrit, no es
limita a inventariar el patrimoni artístic andorrà, sinó que, a més a més, fa una sèrie
de recomanacions i consells a les autoritats andorranes per tal de poder conservar
adequadament tot aquest patrimoni. Pel que fa a la Casa de la Vall, a més de fer netejar
d’additaments moderns la seva façana nord, suggereix refer l’empedrat amb palets de
l’entrada de la casa, netejar de calç el sostre i les balustrades de l’escala, escairar els
seus graons de pedra, posar en valor la cuina i alliberar la capella d’algunes mostres
poc artístiques, tot conservant l’altar pintat el 1882 per Josep Oromí al trompe-l’oeil.
De la sala del Consell, a l’hora despatx del Síndic, Benet en destaca l’armari
de les set claus “que es més o menys antic en la part central baixa” i el tríptic d’El
Calvari, excessivament retocat. En les ventalles hi figuren signes heràldics d’Andorra
força imperceptibles. Sembla també pintat a l’oli sota la capa densa dels retocs. L’estil
és flamenc, tot i que considera prematur entrar en una classificació i datació massa
concreta sense una neteja prèvia a fons, que s’hauria d’escatir si podria ser suportada
per la pintura original. Amb tot, per les aparences d’aquell moment, Benet suggereix
provisionalment que El Calvari podria ser de final del segle xv o principi del xvi.
Pel que fa al pis superior o cap de casa, on antigament hi havia les cambres
dels consellers, estima que és una construcció lígnia. Per bé que considera que seria
recomanable la utilització d’aquesta planta, aconsella no desfer el caràcter que
posseeix, per la qual cosa suggereix que la seva possible adaptació hauria de ser feta
amb molt de seny, tot partint del material de fusteria, sense emprar obra que aniria en
desmèrit de la seva bellesa i que podria, a més, afectar la mateixa resistència del sostre
del saló dels passos perduts.
1.3.7 La restauració i trasllat dels murals de Casa de la Vall
En tot cas, la intervenció fonamental de l’equip de Benet, a l’interior de la Casa
de la Vall, l’any 1957 consistí en la restauració, conservació i trasllat dels grans murals
de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist des de la Biblioteca al saló contigu dels passos
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perduts, tot salvant-los així d’una imminent ruïna per causa de la humitat a què havien
estat sotmesos, en estar emplaçats en les parets que formaven la caixa exterior de la
construcció, parets que, malgrat el seu gruix, no estaven pas exemptes d’humitats
degut al material.
Benet va afegir amb posterioritat a la inicial confecció de l’Inventari tota mena
de detalls d’aquesta intervenció, duta a terme –ens diu– per un equip tècnic format per
Manuel Humbert, Antoni Llopart i ell mateix, equip ampliat en determinats moments
per altres col·laboradors i ajudants. Tampoc no s’està de comentar que la tècnica
italiana d’arrencada de frescos, aplicada amb anterioritat a Andorra en esglésies
romàniques per altres equips, no sempre –matisa– al servei del país sinó del Museu
de Barcelona, de col·leccionistes i antiquaris, feliçment va estar aquest cop posada al
servei dels interessos andorrans.
Explica, a més a més, que en el saló de l’antic menjador on van ser traslladats
els grans murals, la paret de la banda de la cuina també es trobava perjudicada per
la humitat, incidència que van procurar salvar per mitjà d’un aïllament modern.
Tanmateix, Benet avisa en aquest document que si d’aquesta manera no es resolgués el
problema, s’hauria d’intentar resoldre’l d’arrel pel sistema de drenatges que ja s’havia
aplicat al palau de Versalles. Segueix comentant que les pintures es van disposar amb
un emmarcament d’obra, subratllada amb filets clars en els frescos i amb una motllura
de roure en la pintura al tremp, tasca en la qual va col·laborar també el pintor Fèlix
Buesa.
Tot seguit indica que aquests murals, a diferència de com havien estat penjats en
la sala de la Biblioteca contigua, van ser col·locats en l’ordre requerit per la iconografia
de la Passió, tot començant per l’escena de L’Oració a l’hort de Getsemaní, peça que
es van veure obligats a refer, tot seguint les traces de la noble composició, que era
l’únic vàlid, ja que uns retocs posteriors havien desfigurat el caràcter cal·ligràfic tan
elegant dels altres frescos de la sèrie. A continuació, es col·locà El Prendiment i en
estil continuat la gran peça de La Flagel·lació, La Coronació d’espines i La caiguda
en el Camí del Calvari. I, finalment, l’altra gran peça d’El Calvari. Aquestes pintures
–afirma Benet– no són un Via Crucis amb les catorze estacions, sinó una narració de la
Passió segons els vells Misteris que amb un ordre semblant es troben en predel·les de
retaules dels segles xv i xvi. Van ser realitzades al fresc i estucades per més d’una mà.
En tot cas l’equip, que coneixia molt bé aquesta tècnica, tingué un guia en el millor
dels artistes que va ser qui va realitzar els fragments de més qualitat. L’estil és, en els
seus millors moments, d’una àgil cal·ligrafia, que assoleix en els agrupaments d’El
Calvari i d’El Camí del Calvari una eficient elegància, bo i advertint que en aquest
darrer mural s’apreciaven uns retocs a l’oli de la mateixa època en què va ser realitzat.
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Pels anacronismes de la indumentària, creu Benet que aquests frescos havien de
correspondre a la segona meitat del segle xvi, posteriors lògicament a l’any 1580, en
què va ser construït el casal. Opina que, probablement, van ser encarregats pel primer
propietari i realitzats en arrebossar-se inicialment les parets i, per tant, vers la data
indicada, perquè costa de creure que la preparació de calç dels murs que requereix el
procediment del fresc i de l’estuc es fes amb posterioritat a la terminació de l’obra. A
més, hi ha la qüestió del quadre de La Pietat que fa gairebé inadmissible que la sèrie
de frescos anteriors a aquest quadre fossin realitzats al mateix moment. Aquest quadre
de La Pietat, indica Benet, difereix de la resta de la sèrie, en primer lloc i pel que es
pot besllumar, perquè es va pintar amb aglutinant al tremp i no a base d’ou, sinó a
base de cola animal; a més, per la composició, la tipologia i la factura s’ha d’atribuir
a una altra mà de la que realitzà i dirigí els frescos cal·ligràfics. Tot i ser d’aparença
més antiga que les altres, en realitat, ho és menys, ja que està provat que aquesta
composició, que representa l’escena en què al peu de la Creu el cos de Jesucrist es
posat en braços de la Verge, està pintada damunt d’un altre fresc-estuc que representa
El Davallament de la Creu, característiques les d’aquesta pintura primitiva que
s’havien manifestat en haver desaparegut alguns fragments de La Pietat, tot deixant
visibles algunes parts de la Creu i de les escales que no corresponien a la composició
del damunt.
Després d’haver extret l’equip de Benet la pintura de La Pietat, es feren
perceptibles altres parts del fresc de sota, tant per la frugalitat de l’aglutinament de
la del damunt, com per les cates que es van realitzar en el fons llis fosc, de fàcil
reconstrucció. La composició, si més no, continua indicant Benet, pel que es refereix
a la part alta del quadre –que va ser la zona que van poder reconèixer en les seves
investigacions sense destruir la pintura del damunt–, era molt diferent, com requeria
la mateixa diferència de tema. L’anàlisi de totes aquestes parts visibles el va dur a la
conclusió que l’autor d’El Davallament de la Creu era el mateix que dirigí els altres
frescos de la sèrie per la seva tipologia, la forma de col·locar les figures en l’espai i el
gràcil grafisme.
El problema que es presentà a l’equip de Benet no va ser, doncs, el de classificació
d’aquests dues pintures sobreposades, ni el d’atribució de la de sota al mateix obrador
que el dels altres frescos, sinó el de considerar la impossibilitat de fer visible el fresc.
El tremp, en ser realitzat directament damunt del fresc sense haver-hi afegit altre
suport que possibilités la separació de les dues pintures i, a més, en estar aglutinada
la pintura del damunt frugalment, no podia salvar-se sinó renunciant a fer visible la
pintura del suport. Per tot plegat, Benet considerà que havia de posar la major cura en
la salvació de la pintura de la superfície, perquè aquesta tenia el doble interès de ser
única en el conjunt de La Passió –talment que es pot considerar pel seu sentit del clar
i obscur fora de sèrie– i de ser una obra d’art d’una importància parella o tal vegada
major que la dels mateixos frescos. A més a més, no es podia saber, sense destruir
gran part de les figures de La Passió, l’estat en el qual es trobaria la part baixa d’El
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Davallament. Podien, doncs, exposar-se a destruir el tremp sense poder recuperar el
fresc de sota en la seva integritat.
Per tot plegat, s’optà per salvar el tremp. L’operació –explica Benet– es dugué
a terme, no sense sobresalts i grans esforços, que feren la labor de consolidació i
restauració de La Pietat més llarga i, sobretot, més perillosa que les de totes les altres
juntes. La salvació assolida, a més, assegurà també la pervivència de la pintura al fresc
que li feia de suport, malgrat restar invisible.
Segons Benet és molt probable que el pintor que dirigí aquests murals no
inventés gaire, ni els tipus ni les composicions. Tingué per models tapissos flamencs.
És de notar alguns tipus orientals en figures i armes. En el tipus de Judes perduren
les característiques de la iconografia medieval, fins i tot en el color roig dels cabells
i barba, pervivència de la coloració tan fixa en les perruques dels Misteris del Teatre
litúrgic, Misteris que el Concili de Trento (1545-1563) havia prohibit radicalment feia
pocs anys quan aquestes pintures foren realitzades. Malgrat tot, el poble no sentí les
sequedats del Protestantisme, ni l’intel·lectualisme o la por dels reformadors catòlics.
Si els Misteris no es podien representar en l’interior dels temples es continuarien
representant en l’exterior i es continuarien pintant per les esglésies, cases comunals
i particulars. La sèrie de la Passió de la Casa de la Vall es realitzà encara sota la
influència dels Misteris Sacres. Els personatges són actors que efectuen calendats,
cada any, els Misteris.
La importància històrica d’aquests murals, en opinió de Rafael Benet, va
acompanyada de l’artística, perquè, tot i considerar que els seus realitzadors no foren
inventors, saberen sortir-se de la comanda graciosament. Són exemplars únics pel
seu estil, ja que no es coneix res de semblant ni a Espanya ni a França. Només unes
pintures anàlogues d’estil, però en grisalla, es descobriren posteriorment als incendis
del 1936 en la sagristia de l’església de Sant Domènec de la Seu d’Urgell, malgrat que
l’episodi pintat allí era el de Judit i Olofernes, de l’Antic Testament.
Benet també assenyala unes consonàncies estilístiques i fins i tot tipològiques
entre aquests frescos i les escenes de la Passió de les predel·les del Mestre de Canillo
en els retaules de Sant Joan de Caselles i de Sant Miquel de Prats. Especialment
remarcables entre El Prendiment d’Andorra la Vella i el mateix tema iconogràfic del
bancal originari de Prats (llavors a la col·lecció March i avui a la del Crèdit Andorrà),
i en els cavalls del Calvari a les pintures de Sant Joan de Caselles, Sant Miquel de
Prats i a Casa de la Vall. També la figura del Crucificat del Calvari en aquest mural i el
del Calvari de la predel·la de la col·lecció March són tipològicament molt semblants,
especialment, per la posició que hom diria gairebé igual. Malgrat tot, Benet es
pregunta si aquestes consonàncies són el producte de ressonàncies vingudes de les
mateixes fonts arquetípiques universals o són el producte del que cresqué, regat per
l’aigua vinguda de les mateixes fonts, en un centre local d’art com el de la Seu en els
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La Pietat, de Casa de la Vall
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segles xv i xvi. L’art dels frescos de Casa de la Vall cau a vegades, per la col·laboració
d’una mà menys apta que la del mestre de l’obrador, en l’art popular. En aquest sentit
es podria dir que al costat d’una tradició sàvia perviuen unes direccions que Benet
suposa originàries dels Gonsalbo, presents a Andorra amb els Mestres de Santa Maria
d’Encamp i de Meritxell.
Per a Benet “al restaurador molt sovint se n’hi va la mà a inventar, quan la seva
feina és la de respectar l’autenticitat de l’original”. Ells van tenir molt present aquesta
norma imprescindible. Per això, en el trasllat i consolidació d’aquests murals no es
pot parlar gaire de restauració, ja que els retocs van ser reduïts a allò imprescindible:
refer algunes línies esborrades, llevat del cas de L’Oració a l’Hort, en haver sofert
uns retocs, possiblement, del segle xix, que havien desfet l’encant del grafisme i de la
mateixa tipologia dels altres frescos.
Pel que fa a la restauració de La Pietat, tot i ser molt laboriosa, atès el seu mal
estat, es va limitar a conservar el caràcter de les figures i a tapar els escrostonats. Els
únics retocs foren fets en les figures de Sant Joan i de la Magdalena, ja que aquestes
dues figures foren alterades per la inepta intervenció molt posterior d’una mà que
va refer, amb pintura a l’oli, els caps desapareguts, més grans que les de les figures
autèntiques de la composició. Sense alterar el seu caràcter, es considerà oportú reduir
llur dimensió al cànon de les altres figures. Tampoc Benet i el seu equip no van voler
dissimular ni els espais dels caps de biga que s’encastaven en els alts de certs frescos ni
els buits de les parts desaparegudes, sigui per haver-se desprès o sigui per ser producte
d’un armari de paret que mutilà el quadre d’El Prendiment. També van deixar visibles
les esquerdes i altres injúries del temps.
Quant al color, els frescos havien sofert una degradació important, sobre tot en
els darrers vint-i-cinc o trenta anys, com podia constatar-se en comparar el seu estat
amb les fotografies de Plandolit publicades a l’Àlbum Meravella del 1930. Afegeix
Benet que, probablement, el color original no era llampant sinó entonat. Tot i que ell
hagués pogut avivar fàcilment la coloració a base de procediments que s’empraven
per a reviscolar certs frescos romànics deslluïts pel temps o per l’emblanquinat, en
aquest cas no ho va considerar oportú, perquè l’entonació gris resultant era per ella
mateixa molt agradable i l’ús de vernissos especials per aconseguir l’enfortiment dels
colors sempre resulta perillós.
Pel que fa a la decoració i ennobliment de la Sala dels passos perduts, Benet
indica que es van guiar pel criteri de posar en valor allò existent. Amb la instal·lació
dels esmentats frescos i del tremp, de les noves làmpades de ferro forjat, les ventalles,
la unificació de l’estil de les portes més modernes, tot seguint les més antigues, la
restauració dels bancs i la instal·lació de la gran caixa andorrana, es va deslliurar
aquesta sala de l’aire de caserna que abans tenia. El seu criteri es basà en no servir-se
de nous elements decoratius que no responguessin al gust d’una tradició del país.
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Per això, les làmpades van estar projectades, no pas a la recerca d’una unitat d’estil,
sinó de sentiment andorrà, tot donant a les formes del forjat la qualitat quatrecentista
que pervivia en el país al segle xvi. No es partí, doncs, d’una factícia unitat estilística
preestablerta que, quant als ferros, no existia a Andorra fins a èpoques molt avançades.
En les làmpades es va jugar, a més dels quarters de la Mitra i de Foix-Bearn, amb
quatre elements de la flora del país (la pinya d’avet, la grandalla, el roure i el tabac).
Tant els elements heràldics com els al·legòrics formaren la decoració parasitària de
les estructures forjades, tot traient pes a les mateixes. Aquests elements d’exornació
van estar realitzats pels forjadors de Sant Julià de Lòria, Nicolau Bartomeu i el seu
fill, en ferro vogit i sense repujar, tot calculant els efectes de l’espaiat en el conjunt.
Quant a les ventalles, copiades de les preexistents en la Sala de la Biblioteca,
i a la restauració de la biga de la llar, amb dibuixos tradicionals andorrans i amb
la divisa andorrana extreta de l’heràldica dels Foix (Tocas-i se gausas), indica
Benet que van ser dutes a terme per l’obrador d’ebenisteria de Francesc Viladomat.
Per últim, Benet aconsella, per tal d’acabar de posar en valor aquesta sala,
col·locar entre les dues finestres una talla, en interpretació reduïda de mida i en
grisalla, del Sant Ermengol obra del Mestre de la Seu d’Urgell i que es conserva
al Museu de Catalunya, en ser aquest sant el patró del Consell. També suggereix la
construcció de dues vitrines per poder-hi col·locar els manuscrits i altres documents
importants, que llavors es mantenien dipositats en l’arxiu de la casa.
Tanmateix, aquestes intervencions de Benet i Humbert en la restauració i trasllat
dels murals de la Casa de la Vall van ser qüestionades a primers dels anys seixanta,
arran del seu nou trasllat encarregat pel Consell General a l’arquitecte Joaquim Ros de
Ramis. Malgrat que Benet i Humbert s’havien mostrat contraris a tot nou trasllat que
no fos per emergència, aquest es dugué a terme tot perjudicant lamentablement l’estat
d’aquests murals. “Nosaltres –informà llavors Rafael Benet– en la nostra col·locació
havíem disposat una cambra d’aire, entre els murals extrets i el gruix del mur i que
aquesta cambra s’havia de conservar en la nova col·locació, sense la qual era molt
difícil que les pintures resistissin com han resistit fins ara [...] si se’ns hagués cridat
en el moment de col·locar novament les pintures, hauríem evitat l’aspecte deplorable
que ofereixen”.17
1.3.8 Cases particulars notables
Mereix l’atenció de Rafael Benet en aquest capítol l’antiga casa Mateu, situada
al costat de l’Hotel Mirador, exemplar d’arquitectura popular-noble pirenaica de

17 Berenguer, Jacint, “Rafael Benet i Narcís Casal. Una amistat entranyable”, Quaderns Rafael Benet, núm. 31,
desembre de 2013, p. 20-23.
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primera qualitat, i la casa Rebés, àmplia construcció situada a la mateixa plaça.
Però sobretot, menciona Benet, la casa Solana, no solament per la seva estructura
arquitectònica, sinó per contenir una de les seves cambres (la cambra del Bisbe) restes
fragmentàries d’una pintura mural curiosíssima. Executada amb una cal·ligrafia
d’amplis traços en negre damunt fons clar, amb un estil folklòric pel qual, tal vegada
poden semblar més antigues del que són –Benet s’inclina per datar-les entre els segles
xvi i xvii–, hi ha representats trossos d’un Calvari amb el sol i la lluna, un carro amb
cavall alat, i un bisbe. Pintures ingènues i bàrbares que, al seu parer, posseeixen un
valor emocional de primer ordre, com si una degeneració del savi romànic hagués
perdurat al costat de les formes sàvies de temps molt avançats. Per això recomana,
ja que s’estaven desplomant, ser arrencades i traslladades al futur Museu, malgrat
tractar-se d’una operació difícil en ser pintades al tremp.
1.3.9 L’església de Santa Coloma
Benet qualifica aquesta construcció de complexa, en tenir estructures de diversos
períodes. La més primitiva indica que és preromànica, la situa a les darreries del segle x i
correspon exclusivament a la part del santuari. L’arc triomfal que el tanca és de ferradura.
Aquesta part està incorporada a una nau romànica coberta en fusteria. El campanar,
cilíndric, li recorda a Benet, en rural, el campanar de Sant’Apollinare Nuovo de Ravenna.
Indica que aquesta torre és del segle xii, a l’igual que altres elements incorporats en
alguns vestigis del segle xi. I afegeix que conté, en la seva part alta, dues mostres
incipients d’escultura arquitectònica. L’arc de la porta d’entrada a l’església, de mig punt,
està decorada amb el motiu tan típic de les dents de serra, motiu incorporat a l’art popular
andorrà de baixa època, en les talles de bigues i en les caixes de núvia i de guardar el grà.
Tot seguit descriu els treballs de consolidació del campanar que va fer l’any 1934
l’entitat Els “Amics de l’Art Vell” de Barcelona, amb l’ajut tècnic dels seus consocis,
l’arquitecte andorrà Francesc Xavier Pla –que l’any 1933 comunicà a l’entitat la urgència
de la intervenció– i de l’arquitecte-arqueòleg Cèsar Martinell. Benet no s’està de comentar
que treballaren sempre per deixar les coses en el lloc per al qual foren executades, i que
les despeses meritades van ser abonades pel Bisbat d’Urgell en la seva major part, davant
la indiferència del Consell General d’aleshores, per la qual cosa el Bisbat es veié precisat
a vendre’s pintura mural romànica i, amb els diners recollits, evitar així la imminent ruïna
del campanar de Santa Coloma.
Detalla Benet que, en fer-se l’esmentada consolidació i neteja de la nau, es
descobriren, en treure l’altar barroc que tapava el santuari, els interessantíssims
fragments de pintura romànica del segle xii representant l’Agnus Dei, damunt de l’arc
triomfal, i algunes restes en els seus murs i en una petita fornícula adjunta. Quant a l’altar
barroc, dedicat a la santa titular, fou traslladat a un altre indret de la mateixa església.
Fa notar Benet que aquesta actitud comprensiva de l’art de períodes tan distints com el
romànic i el barroc honora als qui portaren a terme la comesa. I afegeix: “El nostre temps
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exigeix una comprensió per les formes més diverses, de la qual no en podien ser capaços
els homes de més gran cultura dels segles xvi, xvii i xviii, car només en cassos molt
excepcionals s’enterniren –i encara fins a cert punt– amb obres que molt sovint judicaven
com a bàrbares i indignes de servir al culte catòlic”.
Consigna Benet que per un document de l’arxiu parroquial d’Andorra la Vella,
subministrat per Mn. Lluís Pujol, va poder saber la data exacta en què aquest retaule
barroc va ser col·locat en el lloc on els “Amics de l’Art Vell” el tragueren. Fou el 15
d’agost de 1741, data en què dedueix que les pintures romàniques van ser tapades. El
document, transcrit per Benet, diu textualment que fou l’altar encomanat a l’“escultor
d’Adrall pel preu de 128 lliures barceloneses y en abril de 1741 se li entreguen 40 lliures,
10 al Sr. Bisbe d’Urgell per los drets de Llicència per a fer obres a dita església i 16 sous
a Miquel Pallerola d’Andorra per 4 pamps d’indianes per a guarnir lo sagrari de dita
església”. En una altra nota es diu: “Dia 15 d’agost de 1741 es beneí lo retaule i sagrari
que de nou se féu en dita església de Santa Coloma”.
En treure l’any 1934 l’altar barroc, restà visible l’absis preromànic rectangular
que en l’exterior era estrafet per construccions parasitàries posteriors. Foren destapades i
tornades a la seva forma primitiva totes les antigues lluernes, i netejats d’emblanquinats
els paraments de pedra. Del campanar es feren visibles els finestrals geminats i se
substituïren algunes columnetes centrals a punt de caure. En l’atri es descobriren a
l’entorn de l’arc de mig punt els elements decoratius de dents de serra, se substituïren
algunes fustes podrides i es consolidà el cobert de l’església. Es col·locà al cim del nou
altar major la talla romànica policromada de la Mare de Déu amb el Nen Jesús beneint
amb la mà dreta, i es retornà també al seu lloc l’ara antiga.
Fa menció Benet que els altres fragments que es trobaven dins el Santuari havien
estat arrencats amb anterioritat i venuts amb permís superior, ja que en general –indica
Benet– “el poble andorrà, el Consell General i el Quart mostraren la més greu indiferència
sobre el problema apremiant de la consolidació de les esglésies. Sembla que els temps,
sortosament, han canviat”.
Continua Benet afirmant que la major part dels murals extrets van ser finalment
venuts al baró de Cassel (Cannes). Tot i desconèixer si a la seva mort les pintures
que posseïa es van dispersar, manifesta tenir vagues notícies que la col·lecció Cassel
s’havia de subhastar. Nou anys després de realitzar l’Inventari que es comenta, Benet
es va interessar per a la recuperació per a Andorra d’aquestes pintures que havien
format part de la col·lecció Cassel, mitjançant gestions amb el Consolat alemany a
Barcelona i, en particular, amb el Dr. Guillem Tiemann, segons carta que va adreçar al
llavors Conseller Delegat del Departament de Qüestions Socials, Narcís Casal i Vall.18

18 Berenguer, Jacint: “Rafael Benet i Narcís Casal. Una amistat entranyable”, p. 10-13.
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Benet indica que Josep Pijoan situa aquestes pintures de Santa Coloma dintre el
grup que ell anomena d’Andorra, conjuntament amb les de Sant Miquel d’Engolasters,
de Sant Romà de les Bons i Anyós, emparentades amb l’Escola de Taüll, tot i ser menys
vigoroses. L’autor de les pintures del grup d’esglésies andorranes és un mateix equip
que treballà al país en el segle xii, del qual no en forma part precisament el pintor dels
murals d’Andorra la Vella, la cronologia del qual és posterior, del segle xiii. Segueix
indicant Benet que algun tractadista ha donat al Mestre de Santa Coloma el nom de
Mestre d’Andorra, cosa que es presta a equívocs, per la qual cosa ell proposa que sigui
conegut amb el primer pseudònim, o bé amb el de Mestre de Sant Miquel d’Engolasters.
Malgrat tot, Benet no juraria com Pijoan que el pintor de Santa Coloma i el d’Engolasters
fossin ben bé el mateix.
Després de descriure la iconografia d’aquestes pintures que llavors no es trobaven
a Andorra, destaca la interessantíssima talla romànica policromada de la Mare de Déu
amb el Nen Jesús beneint amb la mà dreta (coneguda actualment com la Verge dels
Remeis), i fa menció també de la imatge d’una santa –potser Santa Coloma, suggereix–
de tipus gòtic i d’una gran esveltesa, del sagrari de fusta amb pintures goticitzants de
baixa època, molt bàrbares però amb suficient interès per a que siguin vetllades, i la pica
d’aigua beneïda, sostinguda per un pilar romànic amb volutes, semblants a les que molt
més deteriorades decoren les columnes dels arcs geminats del campanar de Sant Miquel
d’Engolasters.
Per últim fa notar que guies modernes donen com a existent en aquesta església
un retaule del segle xiii procedent de la capella del castell de Sant Vicenç, però que va
desaparèixer de l’església de Santa Coloma el mateix any en què s’evadiren les seves
pintures murals.
1.3.10 Altres béns artístics de la parròquia d’Andorra la Vella
L’església de Sant Andreu, construcció romànica d’absis semicircular, que Benet
considera possiblement del segle xii, la qualifica com un exemplar de romànic pobre,
però molt interessant, que precisa d’una restauració adequada i no massa costosa, atès
que tots els murs de la fàbrica resten ferms. Per una nota posterior del 1957, Benet
afegeix a l’Inventari: “Una restauració sense amor a l’antiguitat d’aquesta construcció
està projectada (1956-57)... Si per un cantó inventariem i per l’altra reformem, farem
feina negativa”.
També cita la capella de Sant Pere, construcció senzilla de planta rectangular de
tipus romànic amb algunes restes de pintura mural en l’absis.
De manera premonitòria, en parlar de la Creu gòtica de forma trebolada situada
al camí Vell que mena vers Escaldes, damunt de la carretera general, ens diu que
“aviat serà ofegada per les construccions que allà s’alcen”.

276

Jacint Berenguer

Pàgina 48 de l’Inventari, Creu de terme d’Andorra la Vella
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Menciona, per últim, el pont de la Margineda i la llegendària construcció del
castell de Sant Vicenç, del qual reconeix de lluny el fragment d’una torre cilíndrica,
on hi ha unes finestres que semblen sageteres. Amb tot, indica Benet, que hi ha qui diu
que aquestes restes pertanyien en realitat al campanar de la capella del castell.
1.4 Parròquia de Sant Julià de Lòria
1.4.1 La capella de Sant Bertomeu
Propietat de la família Molines-Jordana, va ser reformada uns vint-i-cinc
anys abans que la veiés Rafael Benet el 1955. El campanar d’espadanya amb l’arc
ultrapassat podria confirmar, al seu parer, l’antiguitat d’aquest petit oratori, si no fos
que aquesta fórmula de mòdul visigòtic –matisa– podria tractar-se d’una pervivència
que s’arrastrés ben entrats els temps romànics.
L’altar dedicat al sant titular de la capella, ens diu Benet, és pintat en les seves
narracions hagiogràfiques. En la casella central, el Sant Bertomeu és de talla, així
com la Pietat col·locada en la casella del damunt. Totes aquestes figuracions en
compartiments que encara descobreixen el que en podríem dir disposició gòtica, estan
emmarcats amb una estructura i talla del més estil plateresc-renaixement.
En canvi, segons Benet, l’estil de les pintures és bàrbar, tot i els seus coneixements
del cos humà i del clar obscur. Quant a l’expressió, i pel que fa als recursos, l’estil
és rústec però molt més savi que l’estil dels mestres de Meritxell i de Santa Maria
d’Encamp. Aquest pintor del retaule de Sant Bertomeu, que Benet situa al segle xvi,
té una tonalitat oliosa i profunda. Confessa no conèixer res d’igual i no s’està de
considerar-lo “un dels nostres descobriments a Andorra”.
Una altra de les particularitats d’aquest oratori és l’existència d’un baldaquí, o
més aviat cimbori sense columnes, que denota la pervivència d’un element litúrgic
romànic, pintat, però, més o menys modernament, malgrat les seves aparences fins a
cert punt arcaiques. El repintat en tot cas és tan global que fins i tot ha tapat la possible
pintura més antiga del suport. En la part inferior de la taula d’aquest baldaquí hi
ha representat en gamma clara a Jesús rodejat d’àngels músics. Malgrat que en una
visita posterior a Benet li semblà descobrir una capa inferior de pintura mural, evita
pronunciar-se sobre aquesta peça, sense estudiar-la més a fons.
1.4.2 Altres béns artístics de la parròquia de Sant Julià de Lòria
D’Aixovall en remarca el pont –que, com els de tipus romànic, està format per
dos vessants, el vèrtex dels quals s’acusa en la part més alta–, i l’església de tipus
romànic, malgrat que Benet fa constar que no la va poder visitar.
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Tampoc no va poder fer un reconeixement in situ del poble de Bixesarri ni
del Santuari de Canòlic per no disposar de cavalleria que l’hi pugés. Tanmateix,
considera que la sola imatge de la Mare de Déu de Canòlic, romànica del segle xii,
mereixeria una visita detinguda a aquell indret ja que, a més, un edifici com el de
Canòlic d’aparença moderna i blanquejat –indica Benet– que no es pot assegurar
sense un examen en profunditat que no contingui en la seva aparent estructura actual
d’altres de més antigues. En tot cas, per referències orals que li van arribar, Benet en
valora el porxo de la borda.
A la vila mateixa de Sant Julià remarca un rellotge de caixa d’estil Lluís XV –tot
i que la seva talla té característiques d’haver estat obrada a Espanya–, conservat a la
casa d’Àngel Balletbó (Bonet) i que, segons les informacions que la mateixa família
li proporcionà, provenia del Palau del Bisbe de la Seu d’Urgell, llegat per un clergue
a un avantpassat seu.
1.4.3 Església parroquial de Sant Julià de Lòria
De la seva fàbrica en destaca la torre campanar que considera romànica. No
s’està de criticar la substitució vers el 1936 de l’antiga nau per una imitació de basílica
en l’interior i una façana modernista de l’arquitecte de Perpinyà, Berthier. Considera
que si per les necessitats de la vila de Sant Julià l’antiga església resultava massa
reduïda, l’ideal hauria estat construir-ne una altra de nova en un terreny distint de
l’antiga.
Del seu interior remarca una imatge romànica de la Verge, goticitzant del segle
de cànon allargat i de policromia alegre. També menciona, entre els Santcrists
guardats als altars, púlpit i sagristia, un de tipus espanyol, del segle xvii, encara que
arcaïtzant, que es mostra a la veneració dels fidels i que Benet estima com una de les
peces remarcables que es conserven a Andorra.
xiii,

L’altar major dedicat al titular és barroc i d’un valor considerable.19 No tant,
al seu parer, com el situat a l’altar de la Puríssima, datable a la fi del xvii o principi
del xviii, mentre –aclareix– els documents no demostrin el contrari. És d’una gran
correcció, sense que aquesta atempti al valor intrínsec de la seva bellesa. Té en la
predel·la uns relleus realment esplèndids, tanmateix d’una iconografia fins a cert punt
arbitrària. Lamenta que la imatge de la Verge, segurament de final del xviii, d’una
gran bellesa, quedi deslluïda pel fons afegit modernament que destrueix la unitat
qualitativa d’aquest retaule, que no s’està de qualificar com un dels millors del país, al
costat del de Sant Joan Baptista d’Andorra la Vella i del de Santa Coloma.

19 Sobre aquesta obra, vegeu la monografia de Riera i Simó, Joan: El Retaule de Sant Julià de Lòria. Notes entorn
del barroc andorrà, Andorra, 1982, Editorial Andorra.
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Quant a les pintures, tot i manifestar que no ha tingut temps de classificar-les
adequadament, no deixa d’opinar que les situades en els murs i altars del temple
semblen obres de final del xvii i principi del xviii.
En el dipòsit d’aquesta església inventaria uns fragments de predel·la del segle
un Sant Eloi procedent del petit oratori de camí –del camí de la Seu d’Urgell–, un
quadre del Crucificat de tipus espanyol, del segle xvii, un altre quadre del segle xvi,
representant a Crist amb el seu donant, un clergue francès, una sèrie de talles d’altars
i una arca barroca.
xvi,

Per últim, a la Sagristia destaca un Sant Crist goticitzant, talla policromada que
estima molt interessant, particularment la testa i que, malgrat les aparences, considera
realitzat al segle xvii. També menciona una Creu processional goticitzant i una altra
de gòtica del segle xvi, de plata laminada.
1.4.4 Església d’Aixirivall
Aquest oratori, d’una sola nau de tipus romànic, pensa que pot tenir una certa
antiguitat, si es té en compte que el campanar d’espadanya té l’arc ultrapassat.
Tanmateix, es fa difícil fer un estudi d’aquesta construcció sense un reconeixement a
fons de la capçalera, que el retaule de Sant Pere impedeix fer-lo. Aquest retaule que
Benet considera que és del segle xvii, creu que podria procedir d’una altra església.
En la seva part central cimera hi ha una representació del Calvari i a cada banda part
de l’escena de l’Anunciació (Maria al cantó de l’Evangeli i Gabriel al de l’Epístola).
En la peça del centre la imatge de Sant Pere, situat dintre una fornícula amb la conca
imitant l’estriat d’una petxina.
Subratlla, també, una talla representant Sant Pere abillat de Papa, la llinda de
fusta i els muntants de la porta i les finestres amb motllures, i el típic gravat de dents
de serp en el fris, així com la gravació, en la biga més sortida, del nom de Sant Pere,
obra d’art popular que estima de la mateixa època que el retaule.
1.4.5 Església romànica de Nagol
Bella església de petites dimensions i de gràcia exquisida, dedicada a Sant Serni.
Afegeix Benet que la mateixa situació de l’edifici al cim de l’engorjat de Sant Julià
de Lòria es converteix tot d’una en suau pujol entapissat per l’herba del prat, situació
aquesta que dóna a la seva robusta i gràcil silueta un valor plàstic de primer ordre.
A l’interior de la nau, de bella proporció, Benet es lamenta de no poder veure
l’absis semicilíndric, tot i que, en la seva llisor –comenta– es fa preuar a l’exterior
per la seva ben calculada mesura en relació als murs més alts i més amples de la
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nau, alçada i amplada molt ben establertes. L’església de Sant Serni de Nagol, un xic
allunyada del llogaret, en la seva mateixa solitud, lliure de tota construcció, manifesta
els seus volums i línies, que si tenen alguna cosa d’eremític –ens diu– tenen també
quelcom de femení.
Tot seguit, Benet descriu la planta d’aquesta església, amb dos cossos: el de la
nau i l’absis que és el cos més antic (segle xi-xii), i el de l’atri afegit posteriorment.
L’arc de l’absis és peraltat. Els sostres són de fusta –senzilles encavallades en la nau– i
bigues en l’absis, aquestes sostingudes per un llindar de fusta amb un pilar de pedra i
tres pilars de fusta. L’atri –assenyala Benet– feia poc que havia estat convenientment
consolidat pel veïnat, sense atemptar al seu caràcter. L’alçada de l’atri és més baixa que
la de la nau i, per tant, la seva coberta d’un sol pendent es manifesta del tot deslligada
de la teulada de la nau que té doble inclinació, tot i no ser massa pronunciada. L’absis,
amb una sola finestra de mig punt al centre, té volta de mitja cúpula convenientment
adaptada a l’arc i a la part allargada.
L’església té l’entrada lateral pel cantó de migdia. En el mur enfrontat amb
el capçal hi ha una espadanya de dues arcades simples. Aquest frontis sense porta
s’alça amb el seu gruix uns quants pams per damunt de l’enllosat. Per a Benet, aquest
sobre aixecament és característic d’algunes esglésies preromàniques encara que es
manifesta a l’exterior damunt l’arc triomfal, resolent-se a voltes en una espadanya.
A l’església de Nagol aquesta estructura la trobem en el lloc invertit. Aquest
frontis, donat el sobre aixecament té una real esveltesa en la seva mateixa sobrietat.
Té dos buits: una finestra cruciforme i una altra al davall, d’arc de mig punt. La forma
de creu en les espitlleres, segons Benet, és una altra característica preromànica. Ho és
també l’absis ultra semicircular, fet que, al seu parer, priva de suposar que aquest mur
d’enfront del presbiteri fos aprofitat d’una església anterior, malgrat que la finestra
de mig punt tingui esbiaixat cap endins el gruix del mur, essent més petit el buit de
dins que l’arc i els muntants de fora, a l’inrevés del que acostuma a succeir.20 Benet
suposa que els constructors de Sant Serni de Nagol aprofitaren fórmules més antigues,
les quals pervivien en esglésies preromàniques aleshores existents en molts indrets.
Malgrat tot, el mateix ús d’aquestes fórmules constructives li fa suposar una major
antiguitat d’aquesta gràcil església.
Benet menciona que, segons que li indicà un veí del llogaret, de l’interior
d’aquest temple desaparegué fa alguns anys un frontal. L’altar major és de l’època del
Renaixement. Hi manca la taula cimera. Considera preciosa la predel·la pintada, de

20 En el decurs de la posterior restauració d’aquesta capella duta a terme el 1979, es tapà la finestra rectangular amb
biaixos cap a l’interior que hi havia a la façana de migdia, vora l’absis, i se n’obrí una d’orientada a ponent, que a l’època
en què Benet va fer el seu inventari estava tapada (Canturri, Pere: “L’església de Sant Cerni de Nagol i les seves pintures
pre-romàniques”, a Quaderns d’Estudis Andorrans, núm. 4, 1979, p. 6).
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tipus goticitzant encara que tal vegada ja de principis del xvi o potser aprofitada d’un
altar una mica més antic que l’actual. Les aureoles dels sants són daurades. Hi ha tres
caselles, de dibuix finíssim i agut: la del mig amb el típic Christus Patiens, a un costat
Sant Andreu i a l’altre Sant Miquel i un dominic.
Hi ha altres retaules amb l’estructura d’emmarcament de mig punt –mig punt o
quart de circumferència– que Benet va trobar mantes vegades pel país. Estan col·locats
en els murs de la nau. El de Sant Serni té emmarcament gòtic. El dedicat al sant
Bisbe –que, al seu parer, podria representar Sant Martí, Sant Lluís de Tolosa o Sant
Ermengol–, té emmarcament del xvi. Diuen que alguns d’aquests retaules provenen
de l’església enrunada de Sant Martí de Nagol.
Remarcables per a Benet són el petit Crucifix policrom, la talla que possiblement
representa una Verge, també policromada, i un Sant Dominic semblant a la santa
femenina, per l’estil de la talla, que va ser bàrbarament policromat en blanc i negre.
Menciona també una arca o caixa d’estil andorrà i una llàntia de llautó, bona com
moltes altres que es troben encara per les esglésies del país. Per últim, fa referència a
la Creu espinosa o arbòria que es guarda a Sant Serni, similar a la d’altres esglésies
andorranes.
1.4.6 Ruïnes de Sant Martí de Nagol
Ens diu Benet que són les restes d’una gran construcció, situada d’alt d’un
espadat, i que, des de Sant Julià de Lòria i encontorns, es divisen aquests murs com un
niu d’àguiles, dalt del tallat de la gorja. Es confonen aquelles pedres de la construcció
gairebé amb el color de les roques que les aguanten. Des de prop, afegeix, sembla com
si aquests murs s’haguessin de desplomar a l’instant.
Confessa Benet que solament va arribar fins a pocs metres d’aquestes restes
d’un gran edifici, que té més de castell que d’església, ja que el darrer tram del corriol
era inexistent i, a més a més, perillosíssim, per haver de trepar damunt d’un espadat
tallat gairebé a plom.
L’anada a Sant Martí de Nagol la féu Benet amb Esteve Albert, interessat
en realitzar investigacions de la seva especialitat, al qual li havien assenyalat la
conveniència de poder determinar el lloc d’una necròpolis que anys enrere sembla
que va descobrir un professor alemany, ja difunt, el qual abans de la seva partença
d’Andorra havia mig indicat l’indret a Valentí Claverol. Llavors Albert no trobà res que
demostrés gaire antiguitat. Sembla, segons que s’assabentà posteriorment Benet, que
el lloc on van excavar no era l’indicat, ni a prop de l’església de Sant Martí de Nagol,
on van trobar restes del cementiri que fins feia poc va existir vora d’aquella església,
malgrat que moltes de les deixalles humanes que hi havia varen ser traslladades al
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cementiri nou. Pel que sembla –continua indicant Benet– les restes d’enterraments,
“se’ns ha parlat de tombes de pedra”, estan situades a les feixes vora Sant Martí.
Segueix comentant Rafael Benet que Albert, acompanyat de Valentí Claverol
i Pere Canturri, van fer les investigacions que ell els hi recomanà, de les quals es
desprèn que aquells grans murs arruïnats pertanyien a una església romànica i que,
dintre d’algunes arcades, es conserven restes de pintura molt insignificants, de
color ocre, però que per la seva escassa superfície es fa difícil reconèixer cap forma
determinada.21
Des del mateix peu d’aquesta església, Benet pogué determinar que les grans
pedres amb què foren construïts els murs tenien una certa regularitat, i de les fotografies
que va fer Valentí Claverol, pogué concloure que l’arc sencer d’un dels altars estava
ben construït amb dovelles, i que el parament dels murs no estava emmarcat en els
angles amb pedres escairades, malgrat que el vèrtex fos ben determinat amb un inici
de camacurta camallarga de blocs més o menys amartellats.
A la vista de tot plegat, Benet considera prematur classificar aquesta construcció
i datar-la d’una manera concreta, ja que per la seva singularitat mereix un estudi més
aprofundit.
Benet afegeix en el seu Inventari que ja anys abans va intentar pujar amb Mn.
Junyent a Sant Romà d’Aubinyà, però no els va ser possible arribar a Sant Martí
de Nagol. Malgrat tot, amb prismàtics, Mn. Junyent va analitzar aquesta construcció
des de diversos indrets, però no es va atrevir a emetre un judici definitiu. Tanmateix,
tant pel titular, Sant Martí, com pel lloc estratègic on està situada aquesta església –
dominant completament la gorja– li semblà que podria ser l’església d’un castell, del
qual no se’n tenia cap notícia històrica de la seva existència. Els veïns de Nagol van
manifestar a Benet que, en realitat, Sant Martí havia estat la veritable església del lloc,
fet que podria inclinar-lo a acceptar que els habitants de la contrada s’havien habituat
per tradició a la dependència del castell.
1.4.7 Sant Romà d’Aubinyà
La planta d’aquesta església en ruïnes –estima Benet– denota la seva gran
importància arqueològica. Esmenta que pocs dies abans de pujar a Aubinyà va tenir
ocasió de conèixer i estudiar les restes de la també importantíssima església de Sant
Romà dels Vilars d’Engordany i allí es va adonar que la part de la nau i de l’absis
tenien un indubtable caràcter preromànic. A Sant Romà d’Aubinyà, Benet es va trobar

21 Sobre les posteriors recerques a l’entorn d’aquesta esglesiola, vegeu Canturri, Pere: “Sant Martí de Nagol. El
monument i la seva restauració”, a Quaderns d’Estudis Andorrans, núm. 5, 1990, p. 5-20.
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amb unes fórmules constructives gairebé iguals i amb la particularitat de que tot era
preromànic, llevat d’allò que creia que eren els contraforts, sense que hi hagi cap
afegit d’atri ni d’habitació superior, com es troba a Sant Romà dels Vilars en la part
contrària a l’absis.
Descriu aquest absis, com el dels Vilars d’Engordany, de planta quadrangular
a l’exterior i, en el cas del d’Aubinyà, clarament tendint a la forma trapezoïdal a
l’interior. L’església, com totes les antigues d’Andorra, té una sola nau, a la qual
s’hi accedeix per una porta lateral que dóna a la banda meridional. L’arc triomfal és
ultrapassat i també ho sembla l’arc de l’espadanya. Possiblement –insinua Benet–,
que també ho fou l’arc que existí en la porta d’entrada, convertit més tard en portal
quadrat amb llinda de fusta, damunt la qual s’endevina que en el seu moment hi degué
haver un arc, sense poder precisar la seva forma.
En un segon viatge a aquest indret, acompanyat de Mn. Junyent, va fer una
investigació a fons de les restes d’aquest monument. Fins i tot, indica Benet, que
s’atreviren a fer desaparèixer aquelles parts del revestiment barroc que desfiguraven
l’arc triomfal, apareixent aquest amb la característica preromànica de l’ultrapassat.
Mn. Junyent no solament confirmà la classificació provisional de preromànic que havia
fet Benet, sinó que la considerà definitivament preromànica, tal com ho feu constar a
la pàg. 114 de la seva obra L’Art català, juntament amb l’església de Sant Romà dels
Vilars d’Engordany, descoberta per Benet. Probablement, ambdues construccions es
poden datar vers la meitat del segle x.
Benet pensa que els suposats contraforts que hi ha a banda i banda de
l’encapçalament de la nau, coincidint més o menys amb el parament antiabsidial
de l’art, podrien correspondre amb el característic mur que a voltes es sobre aixeca
en aquest indret, que aquí hauria sobreeixit per cada banda, però ni l’alçaria actual
d’aquests murs, ni, sobretot, la forma amb la qual estan mal ajuntats en el parament
exterior fan possible, al seu parer, aquesta hipòtesi. Hi afegeix que no és estrany,
malgrat tot, que els contraforts se situessin on són, com additament posterior a la
construcció, ja que l’empenta de l’arc antiabsidial degué manifestar-se fora d’eix,
per ser l’argamassa que lliga les pedres de sorra i fang. Tanmateix, és l’únic lloc que
encara resta cobert, del conjunt del qual han desaparegut les encavallades, el sostre i
l’enllosat.
Pel que fa al seu interior, Benet indica que a l’absis no hi ha cap senyal de pintura
sota la capa de calç barroca. I afegeix que del retaule se’n conserven únicament unes
poques taques de pintura que deixen endevinar en un o dos indrets les exornacions en
forma de balustre. Res més pot afegir sobre aquest retaule que, malauradament, s’ha
deixat podrir amb els anys que ha estat a sol i serena.
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1.4.8 Juberri
Dins la capella romànica amb absis d’uniconca i porta d’entrada amb arc de mig
punt enquadrat amb pedra tosca, Benet remarca una talla barroca de Sant Esteve i un
Porta Pau gòtic amb restes de pintura il·legibles.
A la vora d’aquesta capella, Benet trobà un esplèndid exemplar de construcció
rural d’una gran noblesa, Cal Guitard, d’ampla i generosa barbacana, xemeneia de
forma ben trobada, més llarga que ample, i amb un dentelat dibuixat pels forats per
deixar sortir el fum. Indica que els espais de porta i finestres són excel·lentment ben
disposats entre els plens dels murs. La porta és de mig punt emmarcada per pedra tosca.
Aquesta visió per la banda de migdia es completa per la solució admirable del cos
sortint de la solana.
Prop de la gran masia de Puydolivesa, es troba l’oratori particular de la Bastida
de Pons, que presenta caràcters distints dels que tingué primitivament, ja que per la
diferència de materials dels murs de la nau, s’endevina que va ser sobre aixecada uns
vuitanta centímetres. Si idealment es pogués tornar la coberta al seu antic nivell, insinua
Benet, quedaria molt més explícita la característica preromànica del sobre aixecament
del mur que correspon a l’exterior amb l’arc triomfal del santuari. A més, és ben visible
en aquesta capella el sobreeixit del mur antiabsidial que forma també contrafort, bo
i configurant un pla inclinat en el gruix, des d’abans d’arribar a l’antiga altura de la
coberta fins a tocar a terra, on té la base més robusta. L’absis és semicilíndric i té
sageteres laterals.
Al seu interior, Benet no va trobar sota l’arrebossat de calç cap indici de res
figuratiu. Malgrat tot, considera que caldria fer unes cates per saber amb certesa si
existeix o no alguna pintura en els murs.
Aconsella fer un estudi més detingut d’aquesta esglesiola per poder-la classificar
de preromànica, tot i que, al seu parer, els seus constructors van utilitzar fórmules
preromàniques.
La masia adjunta, a més de la seva complexitat de planta, amb parts més
modernes imbricades en l’ampli conjunt compta a favor seu amb les llegendes, que fou
Ceca dels moros, posteriorment castell de Carlemany i, més tard, del comte de Foix,
Bearn III, etc. Damunt de l’emplaçament de tanta glòria –que Benet estima de difícil
comprovació–, s’ha anat construint aquesta masia, amb àmplies i vetustes sales com la
cuina i llar, on es troben guardats pergamins, balancetes per a pesar l’or i altres joies.
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1.4.9 Fontaneda
Remarca Benet l’existència de magnífics exemplars d’arquitectura rural en
aquesta vila, com la casa Mitjavila, amb llindes i muntants de fusta en la porta, amb
inscripcions i exornacions de tipus popular andorrà, i finestres típiques del segle
xvi, malgrat la casa porti la data de 1631, la qual cosa vol dir que aquestes formes
de muntants amb dos ulls rectangulars per a vidres i les ventalles en quatre portes,
aplafonades per la banda de fora, es perpetua en el segle xvii. A més de la típica fusteria
de la finestra, de sòbria noblesa, es conserva en el seu interior una taula andorrana de
llargada considerable, amb les seves motllures tallades a mà. Aquesta llargada responia
a la funció de reunir en el mateix àpat, amos i mossos, costum que, en opinió de Benet,
és expressió d’una secular democràcia cristiana. De la mateixa casa en remarca un
morter amb relleus i un rellotge de caixa, amb el marc de l’esfera de llautó, de tipus
Imperi i amb maquinaria feta al país, com ho indica la marca Faugers.
1.4.10 Església romànica de Sant Miquel
Considera aquesta església, d’una sola nau i amb el seu mur de la banda nord
enclavat en la penya, de tipus romànic molt senzill. En la seva opinió es fa difícil fer
una datació concreta, atesa la seva rusticitat. Comprova que l’alçada de la nau fou
aixecada posteriorment, sobretot en la pendent del cantó nord. L’església té el mur d’un
atri desaparegut, el terreny del qual s’ha convertit en cementiri. L’esmentat mur, per la
seva forma de ser ajuntat a la nau, indica que va ser construït posteriorment.
En el seu interior hi ha restes de pintura mural a base de negres i roigs. El retaule,
dedicat a Sant Miquel, és d’estil modern i, segons informacions del veïns recollides per
Benet, sembla que emmascara un retaule gòtic. Destaquen uns Sants Olis en planxa
de metall repujada, amb el signe cruciforme en la tapadora i altres ornaments en la
cassola. Al seu parer, sembla un exemplar molt antic, tot i que podria tractar-se de
supervivències romàniques en l’artesania popular de baixa època.
1.5 Parròquia de la Massana
Després de mencionar el pont de Sant Antoni, de tipus romànic amb arc ovoïdal
i dovelles, Benet passa a estudiar l’ermitatge romànic de Sant Antoni, que diu que “ha
restat desfet des de que fou construïda la carretera”. En destaca l’esvelta mesura del
seu arc triomfal i un petit fragment de pintura en la part alta del cantó de l’Evangeli,
amb un motiu d’espirals vegetals de policromia blava. Pel que pot besllumar, aquestes
exornacions les considera de baixa època. Tanmateix, es lamenta del llastimós estat de
ruïna en què es trobava aquesta interessant construcció quan la va visitar.
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Veu un cert caràcter en el retaule modern que hi ha a la capella de l’Aldosa,
dedicada a Sant Ermengol, i cita com a remarcables la casa Giral d’Escàs i la casa Rull
de Sispony, digna aquesta –ens diu– de ser classificada com a monument arquitectònic.
També la casa Teixidor, una gran construcció, que havia estat convent de monges, i que
conté una capella amb pintures de poc interès. Per a Benet, l’important és la casa per
ella mateixa, construcció de tipus rural de gran noblesa, amb alguns mobles de tipus
muntanyenc i algunes talles.
De l’església de Sispony, de tipus romànic senzill, remarca una reixa de ferro
forjat. I a l’oratori particular del Puy, dedicat a la Mare de Déu, subratlla un retaule de
certa consideració del segle xviii-xix.
Benet considera que a la capella romànica d’Erts, molt modernitzada, dedicada
a Sant Romà, es poden trobar vestigis arquitectònics antics emmascarats sota
l’emblanquinat i amb les renovacions més a fons, realitzades posteriorment. El seu
retaule major creu que és del tipus dels de la Massana i de Pal, més salomònic i, per
tant, més barroc. Cita, també, la seva curiosa predel·la amb pintures d’estil popular.
1.5.1 Església romànica d’Anyós
De construcció senzilla fins a la pobresa –indica Benet–, se la volgué dissimular
tot arrebossant els murs construïts amb aparell irregular. Menciona que el campanar,
d’un sol pis, no té cap mena d’ornamentació arquitectònica. Ni la coberta apiramidada a
quatre vessants –ens diu– contribueix gaire a donar esveltesa a aquesta torre. L’entrada
és lateral i, com de consuetud en esglésies primitives, pel cantó de migdia. Tanmateix,
considera que aquesta església dóna l’emoció d’allò que és primitiu i bé mereix un
estudi a fons.
Assenyala que del seu interior foren arrencats uns fragments de pintura romànica,
tres figures –la Verge Maria i dos apòstols–, pintades a base d’ocres, groc i roig, negre
i verd, que decoraven el parament cilíndric de l’absis. Pel seu estil –indica Benet– són
anàlogues a les de Santa Coloma, Sant Romà de les Bons i Sant Miquel d’Engolasters
i, per tant, poden situar-se al segle xii; cita per corroborar-ho la monografia de Josep
Pijoan, Les pintures romàniques de Catalunya. Comenta Benet que aquestes pintures
estigueren un temps en el mercat d’antiguitats i, per informació rebuda de Joan Ainaud,
varen ser adquirides pels Museus Nacionals de França, possiblement, per ser plaçades
en algun museu fora de París.
Recomana investigar els murs d’aquesta església per veure si resten altres
fragments murals romànics ja que, assegura, sota la capa de calç hi ha d’haver pintura.
Fins i tot, arran d’una cata feta abans de la visita de Benet, se’n va fer visible un tros,
respecte del qual no s’aventura a pronunciar-se si pot ser romànic o gòtic, tot i que els
braços visibles són vigorosos i prou interessants.
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Un retaule goticitzant està col·locat gairebé en l’intradós de l’arc triomfal i deixa
invisible la concavitat de l’absis. Dedicat a Sant Cristòfol, és del mateix autor anònim
que el de les taules assemblades en l’altar de Santa Anna del Santuari de Meritxell, a
qui Benet proposa batejar amb el nom de Mestre de Meritxell.
1.5.2 Parroquial de la Massana
Després de descriure aquesta església de tipus romànic, la nau de la qual va
ser renovada el 1622, considera que no seria adient el projecte d’església nova que
llavors s’estava exposant, si la seva realització dugués aparellada la destrucció de
l’existent. Benet aconsella retornar a aquesta nau, llavors en estat rònec, la seva antiga
noblesa sense perdre el seu caràcter vetust. Considera magnífics els seus altars barrocs
del segle xvii que es troben situats en l’altar major i en els laterals col·locats en el
parament a banda i banda del presbiteri, particularment, els dedicats a Sant Antoni
de Pàdua i a la Verge Maria. Menciona, també, la reixa de ferro forjat de l’altar de la
Verge dels Dolors.
1.5.3 Església d’Arinsal
Considera romànics la fàbrica i el campanar d’aquesta església. Menciona que la
nau està en un estat d’abandó que mereixeria una urgent restauració i, del seu interior,
remarca un altar dedicat a la Mare de Déu de les Neus, que té tres quadres pintats
del segle xvii i que, especialment, el del centre, estima que és d’una saviesa i bellesa
sorprenents. La Verge i l’Infant Jesús a la falda van vestits amb hàbits blancs d’una
exquisida blancor que Benet gosa qualificar de zurbaranesc. Les mans d’aquestes
dues figures són d’un concepte formal preciós, tanmateix poc en consonància amb el
realisme del pintor de Fuente de Cantos. En les laterals hi ha representats Sant Tomàs
i Sant Raimon de Penyafort, amb els seus atributs de la clau i el llibre de les Decretals,
ambdós amb hàbits dominics. Pintures a l’oli, d’excel·lent factura, emmarcades amb
gust renaixentista.
En aquesta mateixa església, hi remarca una magnífica talla de Sant Andreu.
En el seu barroquisme s’integra la bellesa renaixentista borgonyesa de les escultures
primeres de Froment. Tot i que, al seu parer, es tracta d’un artista menys savi, no deixa
de tenir una gran emoció plàstica.
Benet recull la llegenda segons la qual hi havia hagut al prat del Campanar un
monestir de benedictins enllaçat amb el centre monàstic d’Anserall i que una allau
sepultà, llegenda que, tanmateix, es negada per diversos estudiosos.
Com una pervivència d’un art popular dels pastors, Benet assenyala també allò
que encara practicava el veí d’Arinsal, Martí, que tallava en fusta bastons i collars
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amb aquella fantasia que els homes de muntanya imprimien fins feia poc a les seves
talles. Considera que aquest simpàtic vestigi de bon folklore bé mereixeria un lloc
adequat en el futur museu.
1.5.4 Església de Sant Climent de Pal
De la mateixa manera que en el seu dia es van restaurar els campanars de Sant
Joan de Caselles i de Santa Coloma, Benet recomana una restauració del campanar
romànic d’aquesta església del segle xii, amb arcades geminades, alguna cara en
el tres pisos i amb arcuacions llombardes. Com que la fàbrica d’aquesta església
té alguns additaments posteriors, creu que caldria un estudi a fons de tots els seus
cossos, perquè es podrien trobar incorporats vestigis anteriors. Assegura que el porxo
lateral –avui caiguda la seva volta– és romànic. Com romànica és, si més no, gran
part de la nau. L’absis de planta rectangular o cos que encapçala el temple, malgrat
la irregularitat dels dos vessants del cobert, pel seu aspecte, si més no, té integrats
paraments romànics.
Afegeix Benet que la nau conserva murals, sota l’emblanquinat, que pel que
es pot entreveure semblen gòtics, i força interessants. També semblen gòtiques les
restes de pintura al fresc que encara s’aguanten per miracle en els murs del que fou
absis. Frescos que deu fer anys que, al seu parer, resisteixen les pluges, les neus, les
serenes glaçades de les nits d’hivern i les solellades dels dies d’estiu. Aquests restes
són del segle xv i d’influència francesa. Són visibles, encara, una part d’un Crucifix
i, més enllà, uns castells típicament nòrdics. Encara, si es fes amb urgència, podrien
arrencar-se aquests dos fragments que considera prou interessants per a la història de
l’art a Andorra. En altres indrets del que fou porxo hi ha motius ornamentals a gran
color, d’un estil distint i que semblen més antics.
Comenta que s’entra a la nau per una porta lateral pel cantó de migdia,
característica preromànica o del romànic antic, i que ha estat posada al culte l’antiga
Mare de Déu del Remei, que anys enrere va descobrir Valentí Claverol a les golfes.
Afegeix que existeixen també dues Creus romàniques de fusta, pintades, i estima
que l’altar dedicat a Sant Climent és del mateix tipus dels tres que ocupen la testera de
la nau a la Massana (Renaixement-barroc del segle xvii).
Per últim, remarca una reixa de ferro forjat amb característiques finament
quatrecentistes, amb estilitzacions de lliris que qualifica de filigranes, mostra de la
perfecció que havien assolit les forges andorranes. Llàstima –s’exclama– que aquests
ferros siguin pintats de blanc.
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1.6 Parròquia d’Ordino
Situada damunt un puig de la vila d’Ordino –assenyala Benet– es troben les
ruïnes de la Meca, que completen la llegenda de la Ceca de Puiydolivesa, construcció
de la qual no en resta gairebé res.
A Ordino, en canvi, indica que es conserven les restes de les fargues de can
Rossell (aquesta situada, en realitat, a la parròquia de la Massana) i de l’Areny, que
ens parlen de la història de la forja andorrana i que caldria reconstruir. Sembla –ens
diu– que aquestes forges van funcionar fins ben entrat el segle xix, com ho prova el
gran balcó de la casa pairal dels Areny a Ordino, de 18 metres de llarg, dintre l’estil
de l’època en la qual va ser obrat (1840) i que conté l’escut heràldic dels barons de
Senaller.
D’altra banda, menciona que, tot i el seu gran interès, no li fou possible visitar
el casal-mansió dels Rossell.
Quant a l’església parroquial d’Ordino en destaca el seu campanar –molt agut
en la coberta a quatre vents–, que el considera de tipus romànic. Amb forma de torre
de planta quadrada, amb dos pisos, estima el seus volums nobles i ben proporcionats.
L’interior és ric en reixes de ferro forjat i en retaules barrocs del xvii. Remarcable,
a més del major, els laterals del Roser i el segon del cantó de l’Epístola, amb el piadós
Crist d’estil espanyol, i el segon del cantó de l’Evangeli, amb Sant Pau.
L’altar de l’esglesiola de Sornàs, amb Sant Roc, Sant Sebastià i Sant Cebrià, és
de tipus popular, però –escriu– a la vegada savi.
De l’església de Sant Miquel a Ansalonga, Benet en remarca el retaule que
té encara l’emmarcament gòtic, tot i que les pintures són del segle xvii. En la peça
central hi ha representat el titular, Sant Miquel, devoció antiquíssima, prova si més no
que l’origen d’aquesta església també ho és.
1.6.1 La mansió dels Areny-Plandolit
Benet recorda que aquest casal havia arribat a posseir una biblioteca amb més
de cinc mil volums –amb obres d’història, monàstiques i algun incunable–, i un arxiu
amb milers de pergamins curiosíssims i dades genealògiques de gairebé tota la noblesa
catalana. Tanmateix, per circumstàncies de la vida, aquest tresor va patir una minva
considerable. Amb tot, encara existeixen llibres a la biblioteca, però allò que era més
interessant ja no hi és.
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Continua explicant Benet que els barons de Senaller eren legitimistes espanyols
que tingueren una relació directa amb Don Carlos i la seva família. Per això, en els
murs d’aquest casal noble i bastíssim hi ha retrats fotogràfics del Pretendent i dels seus
familiars. Hi ha també una galeria de retrats de la família del baró, pintats a l’oli, i alguns
quadres antics, remarcables, especialment uns paisatges decoratius del segle xvii o xviii.
Inventaria també Benet una vaixella de porcellana.
La casa té sales espaioses amb trespol i sostres lignars. Tal vegada, però, la meravella
de la casa, assegura, és el seu jardí de boixos retallats centenaris i d’arbres altíssims. Aquest
jardí, on hi han plaçats como estàtues abstractes els malls monumentals de la farga dels
Areny, emmarca un dels més formosos paisatges –ric de bosc i cultiu– del país.
També recorda que dintre del recinte hi ha un bastíssim edifici que va fer construir
Xavier de Plandolit, metge i molt coneixedor d’Història Natural. Aquest gran edifici fins
fa no gaires anys, fou Museu d’Història Natural, construït expressament amb aquesta
finalitat. Resten encara en el seu interior alguns records d’aquesta instal·lació, però els
exemplars d’animals van ser venuts al Museu d’Història Natural de Barcelona.
Curiosament, Benet ja suggeria el 1955 que aquest edifici –seu actual de l’Auditori
Nacional d’Andorra– podria esdevenir la seu dels Museus d’Andorra, l’històric, el
folklòric i l’artístic, si més no, instal·lats provisionalment en aquest local de manera
conjunta fins que fos possible pensar en una autonomia per a cada una d’aquestes
especialitats. Considera que l’inconvenient de tractar-se d’un lloc no massa cèntric,
podria salvar-se a base d’una bona publicitat. Amb tot, estima que l’emplaçament ideal
del futur Museu hauria de ser a Andorra la Vella, en alguna vetusta i noble construcció,
que caldria consolidar i restaurar, tal com va fer la Generalitat de Catalunya a Tossa de
Mar, en fundar el Museu Melé, bo i consolidant el Palau del Batlle de Sac, del segle xvi,
tasca en la qual Benet hi tingué un protagonisme principal. Avui –continua Benet– es diu
pel món que el petit Museu de Tossa és un model en el seu gènere.
1.6.2 La Cortinada
A la Cortinada, Benet fa menció de les dues pedres altes, espècie de menhirs
cristianitzats. L’un és un megàlit que té totes les característiques d’un menhir del
neolític, car és sense escairar. Tal vegada, apunta Benet, es tracta d’una “pedra del
diable batejada”, és a dir, cristianitzada. Suggereix que, aprofitant algun megàlit ja dret
en algun camí, hi foren esculpides les actuals imatges en relleu, amb un estil que per ser
rústic és de difícil datació, tot i que el seu arcaisme és més aparent que real. Art popular
en el qual el relleu de Sant Cristòfol evidencia un desig de voler donar en el relleu
l’escorç i, encara que tot té una aparença romànica, els símptomes latents d’un gust de
renaixença, estima que no són pas massa ocults.
L’altra pedra alta és ja escairada. Padró fi, rectangular, que acaba en una petita
punxa, com si desitgés recordar l’obelisc. Hi ha el nom de Jesús, en un tipus de lletra
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que, tot i recordar els caràcters francs, hom diria que es tracta d’una inscripció molt
més recent, car les xifres que a Benet li sembla haver besllumat no són en romà, sinó en
aràbic.
També menciona la casa Pal, mostra de construcció civil que amb el seu cos sortit
rememora algunes de les construccions que es troben a Foix (particularment, a la plaça
Mercadal, a la rue du Rival i a la rue de la Faurie); tipus de cases que es perpetuaren allí
des del segle xiv fins al xviii.
1.6.3 Església de Sant Martí de la Cortinada
Benet qualifica aquesta església d’importantíssima. El seu campanar, amb
reminiscències d’arcuacions llombardes que subratllen el parament dels arcs geminats,
és una torre quadrada del tipus de la de Pal i de la de Sant Joan de Caselles (segle xii).
Assenyala que quan ell la va visitar tenia en la part nord dos pisos amb finestres geminades.
En la part sud, és geminada la finestra de sota i d’un sol arc la superior, en la qual hi ha
instal·lada una gran campana, però, pel que deixa besllumar la construcció, aquesta finestra
també fou geminada com ho és la de la part de sol ixent, emmarcada en l’alt amb dues grans
arcuacions. Benet indica que la punta de la junció dels dos arcs emmarcant, il·lògicament,
l’únic arc de la finestra alta de la banda de migdia, explicaria l’existència en aquesta part
d’una originària finestra geminada.
S’adona que l’aparell d’aquest campanar és molt irregular: mentre en la part baixa
és de reble petit amb domini de ciment i sense cantoneres, del mig en amunt té un opus
quadratum barroer, en algun lloc amb grans cantoneres i en altres sense aquestes. Pel que
es pot deduir de les diferències de material, hom diria que una petita part del mur de la
nau de la part sud –l’adossada al campanar– és d’aparell romànic. Aquesta s’integrà a la
construcció posterior, de 1630, segons la data que dóna la làpida de pedra sota el nom de
Jesús, inscrita dintre d’un marc de mig punt i que forma part del mur de la banda de llevant
de l’església.
Per tot plegat, Benet indica que la reforma de l’antiga església romànica tingué
lloc a principi del segon quart del segle xvii. L’església, doncs, es féu més ampla,
manifestant aquesta estructura en el frontis de migdia, un frontis a doble pendent amb un
ull de bou i un portal amb muntants de pedra picada, amb pedres escairades, i dovelles
d’una regularitat que contrasta amb l’altre material barroer de l’edifici.
Aquesta gran fàbrica –continua assenyalant– està en part rodejada pel cementiri,
on damunt d’una gran peanya de pedra hi ha una preciosa Creu de ferro forjat del segle
xviii. En la part nord de l’església hi ha un campanar d’espadanya, d’opus quadratum
gran, molt regular en els muntants i amb dovelles força ben tallades en l’arc, el qual
sembla que tendeix a l’arc de ferradura. Aconsella, per tant, estudiar amb més deteniment
la part que degué ser centrada capçalera de la nau romànica, avui incorporats fragments
dels seus murs en la fàbrica del segle xvii.
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L’interior d’aquesta església –ens diu Benet– “mostra avui encara la seva
riquesa, encara que el rònec no deixa percebre-la a les persones poc sensibles”. Al seu
parer, l’art lignar fou molt ben emprat en aquest sumptuós conjunt, en el sostre, en la
barana del cor, en els mobles. Hi ha formosos bancs on l’estil del país adaptà fórmules
renaixentistes sense ocultar la tradició viva de l’art popular de la fusteria i ebenisteria,
de les arques de núvia i de les de guardar grà. Comenta que també la metal·listeria té
aquí alguns exemplars remarcables de llànties i làmpades de llautó tornejat.
Segueix indicant que la nau és quadrada –a ull sembla, però, dominar l’amplada
damunt la llargada. Té el presbiteri aïllat arquitectònicament per grans arcs, així com
també capelles laterals. Els altars són tancats amb reixes de ferro forjat, algunes de
qualitat remarcable.
El retaule major, comenta, és obra del segle xvii, no solament bo pel gust
arquitectònic de la seva estructura i per la talla, sinó per les pintures de la predel·la
amb La Nativitat i L’Epifania, d’una noble correcció. En les portes hi ha pintades les
figures de Sant Pere i Sant Pau.
Qualifica de magnífic el retaule de la Mare de Déu del Remei, que creu que pot
ser del segle xvi. Considera també de bona qualitat el de la Mare de Déu del Roser i
Sant Sebastià, realitzat posteriorment, així com el dedicat a Sant Antoni, aquest més
posterior encara, d’estil barroc pur.
1.6.4 L’església de Sant Serni de Llorts
Tot i la data inscrita a la porta, 1614 –que correspon a una restauració–, estima
romànica la fàbrica d’aquesta església. L’altar major és barroc (1690-1700) i, a més
del titular, de veneració antiquíssima, també està dedicat a Sant Ermengol, bisbe
d’Urgell. Menciona una reixa típica del segle xv i un Sant Crist del xvii situat en l’altar
lateral.
1.6.5 Església de Sant Pere del Serrat
Benet qualifica de curiosa aquesta església de planta rectangular amb un inici
d’absis inscrit en el gruix del mur de la nau, sense que es manifesti la seva existència
a l’exterior. L’arc de l’absis tendeix a la concavitat truncada, però, pel pla del mur
del fons. El retaule es recolza damunt d’aquest mur, adaptant-se a la irregularitat de
l’arcada. Menciona que el sostre és de fusta i que una gruixuda biga s’integra gairebé
completament en el gruix d’aquest mur.
L’altar té al centre una imatge de talla policromada que Benet considera
possiblement gòtica, encara que la seva classificació es fa difícil, donats els seus
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mateixos caràcters rústecs, tant de la talla com de la policromia. I afegeix que podria
aparentar ser més antiga del que realment és.
Remarca la policromia de la pastera entatxonada d’estrelles de vuit puntes, tan
característiques del pas del romànic al gòtic (mural de la col·legiata de Cardona) i fins
de períodes de gòtic ben entrat (pintures murals de l’absis de Sant Romà dels Vilars
d’Engordany).
Considera curiosíssima la pintura d’aquest retaule, amb narracions de la vida
del titular, amb la seva exaltació entre dos màrtirs diaques, un d’ells el protomàrtir
Sant Esteve. El seu estil recorda, al seu parer, dibuixos de la ceràmica de Talavera,
especialment els de certs plats de faiança del segle xvi dels Museus d’Art de Barcelona,
que van pertànyer a la col·lecció Plandiura. Cita per reforçar aquesta opinió l’article de
Paul Tachard, “Les grandes collections d’objets d’Art Ancien en Espagne”, publicat
el 1921 a la revista Vell i Nou, vol. I, núm. X. Al seu parer, l’estil d’aquestes pintures
és gràfic, d’un grafisme fet a punta de pinzell, mogut i divertit. És un art popular que
es feia amb prototipus de gravats, ja que en aquell temps els llibres començaven ja a
córrer.
Són remarcables les construccions dels fons, especialment les de la Crucifixió
de Sant Pere, on apareixen les finestres amb els característics bastiments per a vidres
dobles en la part alta, que es troben també a Andorra en cases dels segles xvi-xvii.
En la casella cimera hi ha el Calvari amb la Verge i Sant Joan. A més de la casella
dedicada a la glorificació ja citada, hi ha tres caselles més on es narra la resurrecció
de Thabita o bé la resurrecció d’un difunt, tal com la refereix Jacobus de Voragine, en
contar els fets de Sant Pau, tot extractant, sense fer-ho constar, l’antic llegendari de les
Acta Petri estudiades per Léon Vouaux, la seva presa i el seu martiri.
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Pàgina 144 de l’Inventari, Sant Pere del Serrat
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Pàgina 149, la derrera de l’Inventari
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