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A UEXCM. I IL^LM,

Sr. Dr. D, JOAN BENLLOCH 1 VIVÓ

BISBE UURGELL

PRINCEP SUBIRÁ DE LA VALL UANDORRA

iniciador de robra de restaurado de Santa María de

La Seu d' Urgell i propulsor eficientissim i munificent

del present estudi.





INTRODUCCIO

La Catedral d'Urgell és un exemplar aillat d'importació de

les formes arquitectóniques italianes en pie segle xii, entre

l'abundant florescencia de la nostra escola nacional románica i

les nombroses obres d'influéncia francesa que bastión els mones-

tirs catalans.

Es construí Tedifici, objecte del present estudi, en un moment
en qué predominava entre nosaltres Tinfluéncia de les escoles

romaniques del Migdia de Franca. La transmetien en primer

lloc els monjes benedictins depenents de tants monestirs fran-

ceses: del de La Grassa, a les riberos de TOrbieu; de Sant Víctor

de Marsella; de Sant Ruf d'Avinyó; i fins del gran monestir cap

i matriu de la congregació de Cluny. Era el temps en que la

Provenca es relligava amb la térra catalana, passant a ser regida

per reis i senyors de la Casa de Barcelona tota aqueixa bella

térra, de Nica fins a l'Ebre, unida per afinitats de raca i junta-

da tantos voltes per l'arribada d'onades del nostre mar, porta-

dores de les mes antigües i nobilíssimes civilitzacions.

En plena influencia proven9al i llenguadopiana, en el mo-

ment en qué el Bearn, la Gasconya, el comtat de Bigorra, i el

Pireneu de mar a mar s'uneixen sots el ceptre del rei d'Aragó,

floria entre nosaltres una supervivencia de l'ancestral influencia

d'Italia. Les causes históriques generáis eren múltiples i havien
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produit durant tot el segle xi una comunitat d'arquitectura que

des de Testuari del Po, s'enfilava pels Alps; i traspassant la

frontera de les Gal'lies, seguía la valí del Ródan, omplia tot el

vessant mediterrani de Franca i traspassava els colls del Pireneu

per a invadir tota la Catalun3^a cristiana de l'época. Les alian-

ees contra els musulmans amb les repúbliques de Pisa i Genova

i amb els princeps de la Palla i de Sicilia; les añades de princeps

a les ciutats d'Itália; les de bisbes i abats, reis i nobles a la

ciutat de Roma; les corrents mercantils d'una térra a Taltra, no

havien parat l'etern anar i venir per les vies romanes de térra o

solcant la mar amb les mateixes naus lleugeres del comerc roma.

Continuaven els monestirs de Cerviá, Cruilles i Sant Jaume de

Jocou en la diócesi d'Alet, a la ratlla del Rosselló, units a Sant

Miquel de la Clusa, la célebre « Sacra di San Michele » en la valí

de Susa. El cognom Lombard, portat per constructors o trafi-

cants, seguia apel'lant a gent que habitava a Catalunya, que

historicament i geográñcament continuava en comunitat espiri-

tual amb totes les terres riberenques del mare nostrum.

La causa concreta és mes difícil d'esbrinar, si no és la pre-

sencia a La Sou d'un mestre lombard, el nom del qual, amb mes
o menys precisió, apareix en els documents del riquíssim Arxiu
de la Catedral urgellesa on es guarden les cartes i on resten

anotats, segle per segle, els batees de la vida de la muntanya
catalana, Iligant amb nosaltres els temps gloriosos carolingis, en

qué naixia la Catalunya medieval.

No cal ponderar 1'interés de conéixer la vella catedral romá-
nica, amagada ara en part per construccions innobles, invaso-

res de les obres arquitectóniques així que mor la civilització que
les bastí; i recoberta per bañáis sumptuositats neoclássiques, fa-

bricades de inaons i guix, per a disfressar, a la faisó de son

temps, la grandiosa i severa obra románica.
L'estudi arquitectónic necessari per la feina de despullar

deis additaments morts que amaguen l'antic temple, ha volgut
el meritíssim Prelat d'Urgell que fos precedit i preparat acien-
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cadament per l'aplec en un volum deis estudis diversos fets

per qui aixó escriu, completáis amb una mes abundosa recerca

documental duta a bon terme per l'arxiver Mossén Pere Pujol,

qui té la sort de teñir sota sa cura el ric tresor de documentació

de l'antiquíssima seu urgellesa.

La visió esplendorosa de la resurrecció del monument, sorgí

espontania al bell punt i hora en qué el Dr. Benlloch celebra

son místic connubi amb l'antiga seu pirenenca peí juliol de 1907;

i al cap de pocs anys la visió es torna acte.

Es de justicia deixar aquí anotada la data memorable dei dia

G d' abril de 1915, en qué aprofitant la solemníssima ocasió

d'efectuar la santa Pastoral Visita en l'església catedral, tingué

el Dr. Benlloch Falta inspirado d'exposar davant les autoritats i

públic selecto, les línies generáis de l'obra, la qual, previ el vot

unánim de ril'lustríssim Capítol, s'acordava empendre.

La neteja interior, immediatament comencada, fou bella fer-

man9a de la rehabilitació integral de la venerable basílica, cap

i mare de totes les esglésies del bisbat d'Urgell, que nostres

progenitors aixecaren amb cántics de triomf en el moment solem-

nial de veure allunyades de ses fronteros les ultimes allaus de

l'invasor. Ella, a l'ensems que com a vigorosa construcció d'au-

téntica tradició romana, sera bella executoria de fecunda exem-

plaritat en Tactual esperancador renovellament de la vida

litúrgica; esdevindrá, en nostra época de poixanca ideal, símbol

glories de ressorgiment i noble col*laborado del Prelat insigne

al moment de la nostra historia, agitat per tantes ansietats de

l'esperit patriótic.





ELS ORIGENS HISTORICS

ELs oRioENs Lg, Qq^j urgellesa té sos antics origens en
VÍSIGÓTICS

Tesglésia visigótica, essent FUrgell un deis

bisbats que a principis del segle vi formava part de la Provin-

cia Tarraconense. Sos prelats assisteixen ais concilis provincials

i llur firma es troba moltes vegades al peu de les Actes deis

Concilis toledans.

Sant Just, germá de Nebridius, bisbe d'Egara, firma el se-

gon concili de Toledo de l'any 527. El bisbe d'Urgell Simpli-

cias, signa les actes del tercer Concili de l'any 589, del segon

de Saragossa de l'any 592 i del primer de Barcelona de 599;

Ranarius signa les del quart Concili de Toledo de l'any 633; Mau-
rellus assisteix al vuité (653) i nové (655); el bisbe d'Urgell és

representat al Concili tretzé de l'any 684, y el prelat Leubericus

assisteix al quinzé (691) i setzé (693) de la capital de l'Hispá-

nia visigótica.

Es possible que la seu urgellesa no interrompés la serie de sos

prelats per l'invasió musulmana. Hi ha documents de l'any 783

que fan referencia al bisbe Félix, tan discutit per ses doctrines

herétiques. L'any 788 es reuneix a Narbona un Concili per a

tractar deis errors del prelat urgellés.

A principis del segle ix, l'any 839, es fa la consagrado

d'una catedral i en l'acta que escriu el notari commemorant-la,

es parla d'una vella església destruida pels infidels, restaurada

en temps de Carlemany (768-814) pels pares deis qui veien con-

sagrar el nou temple. Aquest és el darrer record de la seu urge-

llesa visigótica.
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LA coNSAGRAció gs u II documeiit d'una gran ensenyanca l'ac-
DEL SEGLK IX

^^ ^^ consagració de l'església urgellesa de

l'any 839, que explica l'estat de reconstitució del país occiden-

tal de la nostra térra. « Regnant en lo perpetua Nostre Sen3^or

Jesucrist, diu, i en temps del piadosíssim i sereníssim Sen3^or

Lluís, Emperador August, per la divina protecció coronat, go-

vernant el Roma Imperi i per la misericordia de Deu Rei deis

Francs i deis Longobards »
, es reuniren gran multitud de

poblé i de clergues en el lloc «qui dicitíir Vicus», en el qual

lii lia Santa Maria d'Urgell, el cap pontifical de les esglésies

d'Urgell, Cerdanya, Bergadá, Pallars i Ribagorca, l'església

restaurada en temps de Carlemany, successora de l'altra visigó-

tica, « antigament construida pels fidels i destruida pels infi-

dels i que pels pares deis presents fou restaurada en temps de

l'emperador Caries».

En l'acta s'enumeren 129 pobles o Uocs de l'alt Urgell i co-

marca de Solsona, 85 de la Cerdanya, 31 del Bergadá, 42 del Pa-

llars i 2 del Ribagorca, llavors existents amb noms quasi com els

actuáis i es segueix valí per valí, dient que es concedeixen a la

«mare església de Santa Maria de La Seu d'Urgell, les esglésies

construidos o que s'han de construir amb Uurs cementiris, amb les

viles, cases i casetos, amb Uurs delmes i primícies de pía i mun-
tanya, ja en les valls, ja d'aprisió, ja de restaurado». I per a dir

en pocs mots que tot lo que la térra contenia era donat a La Seu

d'Urgell, el notari continua dient que se li dona la «condamina»
de prop l'hort de Santa Maria, amb tots els seus alous i amb tots

els seus edificis i viles, esglésies, parróquies, cases, vinyes, tor-

res, camps, prats, pastures, selves, salzeredes, pomers, arbres

fruiters de diversa mena, pous, fonts, molins, pesqueries, aigües

amb sos Hits, castells, muntanyes, valls amb sos adjacents; lo con-

reuat i lo inconreuat; els delmes del ferro i de la pega i la ter-

cera part de l'impost (tertiam partem telonei) de tots els mer-
cats. Venen després les malediccions contraéis usurpadors, a qui

s'excomunica amb l'autoritat de Déu, de Sant Pere i deis altres
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Apóstols i de «trescents divuit sants pares»; i sc'ls commina a

«que siguin trets de la santa Església i del regne de Déu i

tirats a rinfern».

L'acta descriu l'Urgell, la Cerdanya, el Bergadá, el Palláis

i la Ribagor9a, anomenant les parróquies i les esglésies amb llurs

cementiris, amb Uurs'cél'lules, vinyes i cases, descrivint, comarca
per comarca y valí per valí, l'alt Urgell, la valí d'Andorra, la

Cerdanya i la valí de Ribes, el Bergada, les altes valls del Car-

doner, la comarca de Solsona, el Pallars, les valls del Flamisell

amb Santa Grata; les vores del Noguera Ribagorcana amb Santa

María d'Alaó, la valí alta de l'Essera amb Sant Pere de Taberna

i la pirenenca valí del Gistau (Gestabiensis), añuent del Cinca.

El notari que redacta l'acta de la cerimónia de la consagrado,

coneixia el país; els noms els anota amb un cert ordre topográfic

com sí tingues al davant una carta geográfica o com si havent

recorregut el país anés recordant la seva topografia.

La major part deis pobles cítats, exísteíxen encara conser-

vats en viles i pobles actuáis^, en noms de masies o senzillament

en noms de partidos de terror (1).

Aquest temple Catedral d'Urgell era ja probablement triab-

sidal, ja que coneixem rexisténcia d'altre altar demés del de

Santa María (2).

(1) . Arxiu capitular, perg, orig. Copiat en la Marca Hispánica, ap. I.— P. Vi-

llanueva: Viaje literario, vol. IX, p. 285.

(2) El testament del cointe Borrell de Taiiy 994 (VII del rey Ug) fon jnrat:

«...per reliquias sancti Johannis Babtiste cuius haselica sita est in comifatu Urgel-

litensis infra domum sánete Marie Sedis vicho...» (Cart., fol. 71, doc. 195.)

11





II

EL TEMPLE DE SANT ERMENGOL T D'ERIBALD

iNiciAció DE L'oBKA gl teiuple coiisagrat en 839 devia ésser insii-

ncient en la primera meitat del scgle xi i

Sanfc Ermengol emprenguo l'obra d'una església nova, morint

sense veure-la acabada.

El sant bisbe d'Urgell era, com son coetaiii, l'abat de Ripoll

i bisbe de Vich, Oliva, un savi en les coses eclesiástiques i en

els edificis <'d'admirable estructura», com deia la carta ceremo-

niosa deis monjos de Cuixá i Ripoll dirigida al capítol de Vich

quan la mort del reconstructor de Santa Maria de Ripoll i com
Gauslin, abat de Fleury i arquebisbe de Beziers, el gran amic

d'Oliva, Sant Ermengol dirigía personalment les obres; pdiitifex^

en el sentit primitiu literal del mot, les actes de la seva vida,

copiades d'un Santoral de l'església de Barcelona (1), conten

que, havent el sant emprés la construcció del pont de Bai' (en-

cara així nomenat avui), sobre el riu Segre, distant tres hores

de La Seu d'Urgell cap a Llevant i volent activar l'obra esti-

mulant amb son exemple els treballadors, caigué daltabaix, es-

clafant-se el cap entre les roques (2).

(1) ViLLANUEVA: obra citada, vol. X, p. 151 i segilents.

(2) Llegim en la Vida de Sant Ermengol:

«...Non immevito igituv pontificis nomine Dei cultor fítngehatur, qida si ani-

marum saluti pontem parahat^ quo iter in coüum dirigevetitr, corporum ctiam

suhstantice subiiciens pontem itei' facientihus componere nitebatur. Est antem in

Urgellensis Cerdaniensisque parrochice confinibus locits quidam Barensis niincn-

patiís, ínter montium latera angustissimus, per quem tune femporis nisi per scopu-

los, et per prcerupta hominum aberat incessus. pecorum vero nullatenus reperieba-

tur transitus. Ad hunc siquidem locum prcelibatus athleta veniens artificibus

13
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L\ CATEDUAL DKDicADA ^11 1040, gI iiiateix aiiy en qué consagra Sant

y.^^^^^ j^j castell de Cardona, son successor

Eribald pogaé dedicar el temple ja acabat, que devia ser una

obra a l'istil de ses coetánies, decorat d'arcuacions i bandes

lombardes i bastit de rústeos carreus de pedra. En l'acta de

consagració es prega peí bisbe arquitecto, mort dirigint un pont,

i es demana per ell la gloria del cel, ja que en la térra havia

edificat un temple a Santa Maria (1).

La vella Catedral del segle xi no consistía en un sol edifici;

a son voltant s'aixecaren altres temples menors, a mes de la

Canonja, del Palau episcopal i de FHospici de pobres (2), íbr-

proimissiSj ccepit ipse manibus propriis operando pontem construere, et quid ceteri

agave deherentj sito reverendo ingenio disponere. Cernens aiitem hitmani generis

conditor siium pastorem honuní opics exercere^ ore yontein ad etherea, opere in

tellure commissis sibi ovibus prcepararej nolens illum mundano diutius conteri

labore, sed immarcessibilis stematis gloriatn recuperare^ quatenus in coilis niarti-

rum frueretur coUegio, corpus in terris hocce permisit decorari martyrio. Sedens
etenim vir Dei super trabem desuper lapidum struein posifam^ dum propriis ope-

raretur Tnanibus, deorsum corruit in solum. Mox confracto Ínter cilices cerebro; spi-

ritum Domino expírans consecravit innocuum.» (Villanueva: obra cit., vol. X,
ap. XXX.)

(1) En dita acta de consagració de l'any 1040 {Marca Hispánica, ap. CCXX),
parlant del sant bisbe Ermengol, es diu: «quod ipse in terris illi fábricavitEccle-

siam ipsam sedem beatae Mariae jamdictaní»; es fa constar que, després de la

seva mort, el venerable i nobilíssim successor seu Eribald millorá l'obra de la dita

església i l'enriquí amb sos dons i a mes constituí una canónica, segons testimo-

nien la casa, les parets i edificis nous subsistents.

(2) La construcció de l'hospital o alberg deis pobres de La Seu se comenta in-

dubtablement en la segona meitat del segle xi. Es molt possible que tingues son ori-

gen en la següent deixa. feta en son testament de l'any 1059 per un tal Arnau : «...e¿

ipso cubo qui est in ipsa sede remaneat ad Guilelmo sacer scriptore, simul cum ipsa

mea pellicia conillina operta tirenzo; et ipso meo bombez remaneat a Guilelmo Miro
simul cum ipso oneo meo, sive cum ipso vexillo maiore, sive cum ipsas casas superio-

res sive subferiores in subteriores abeant ospicium pauperes usque in f^nem seculi...y>

(Perg. solters.) En l'any 1076, els comtes Ermengol i Llucia fan donació a Santa
María d'Urgell «...sive ad opus ospitalis pauperum...», de l'alou de Lirt. (Id.) En el

testament del bisbe Guillem Arnau de Montferrer de 1096, se llegeix el següent
Uegat: «Alodium autem quod habebat in Tyrbia et in Ilirós, dimisit ad domum helemo-

sinariam atque hospitalem alme Marie Sedis...» (Perg. solt. i Cart., f. 23, d. 30.)

Estaría totalment edificat abans de l'any 1132. En el testament del comte Er-

14
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mant una mole gegantina voltada de cases humils en que vivia
la gent del Vicus UrcjeUi, vila episcopal aixecada en el pía,

davant el turó de la ciutat, la Civitas Urgelli, de nobles orí-

gens ibérics i romans.

Els documents donen alguna idea sobre la disposició

del plan de la Catedral o temple de Santa Maria. En ells

es parla d'un altar dintre l'església dedicat a Sant Ermen-
gol (1); d'altro dedicat a Sant Estove (2); d'altres dos dedi-

cats al Sant Sepulcro i a Sant Just (13), i d'un quint a Sant

mengol de dit any, se llegeix, entre altres, la següent deixa: «...Iteriim dimitió do-
mine mee olme Marie Sedis de ipsa mea paria de Hyspania^ usque dum J)eo dispo-

nente revertar^ CC. morahetinos in auro per singidos annos; quinquaginta dimitió
ad ipsam tabulam altaris heate Marie argento operiendam, quinquaginta alios

dimiito ad ipsam canonicam; ad ipsum hospicium pauperum quod est siium juxia
portas eiusdem sánete Sedis, dimitió XXX morahetinos in servicium ipsorum pau-
perum^ ad ipsam casam sánete Marie dimitió alios iriginta; ad opera ipsius eccle-

sie XL. moral)eiinos...» (Perg. solters.)

En l'any 1169, Na Furtiana fa donació «domino Deo et heate genitrici eius virgini

Marie et domuii pauperum que albergueria vocatur, propter redemptionem anime mee
et propter magnun servicium quod ihi recipio in miserabili egritudine mea, unam pe-

ciam terre que est siohtus ipso Pítg de Charchar, ad orientem, contra ipsam villam Se-

dis ..» (Id.).

(1) Testament de Bernat Company de 1074: «In primis mando ad domum
Sánete Marie et ad opera Sancii Ermengaudi uncias II in totos avers».

En el testament d'Estefania, de l'any 1083, hi ha, entre altres, els següents lle-

gats: «Ad Opera Galilee Sacíete Marie solidos II.— Ad tábida Sancii Ermengaudi
anulos II auri... » El testament de Bernat Trasuer de 1092 que fon jurat sobre l'al-

tar de Sant Ermengol: «...ei super aliare sancii Ermengaicdi qui est situs infrí

ecclesia sánete Marie virginis...» es deixen alguns olivers a Santa Maria a fi

que «...quedam lampadas ardeai ante altare alme Marie, quedamque sancii Er-

mengaudi cdiarc...» i es donen certes quantitats de gra i vi «....ut sit hoc reffeccio

cannonicorum in festivitate sancii Ermengaudi...» (Perg. solters.)

(2) El testament d'En Guillem de l'any 1104 fou jurat: «... sicper altare sancii

Siefani qui est sities infra ecclesia sánete Marie Sedis...» (Perg. Solters.)

(3) En 1045, Arnall i sa muller Gerberga fan donació al senyor Déu «et ad

sanctum Sepulcrum et ad sancii Geovgii vel ad sancii Justi, qui sunt siti in

ipsa Sede...», de l'alou que teñen «in vila Ortons...» (Pergs, solters.)

El sacerdot Guillem, en son testament de l'any 1058, deixa totes les seves pos-

sessions, que detalla, a l'altar del Sant Sepulcre de La Seu, del qual esmenta els

següents objectes: «iEt ornamenta sancii Sepulcri sunt: hocherenos III, et pa-

lios III, et savanas II, et vestimentos III, intigros et siolas III la una de palii et

una choncha cum uno orzol et insensero et corporales IIII...»^ acaban t amb la se-
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Jaume (1). Es possible que quatre d'ells estessin en els quatre

absis menors, al costat del central, i l'altre a un extrem del

transcepte, com es possible hi fos el de Sant Agustí, situat siip

pinnaculum o prope pinnaculum S. Marie sedis orgillensí (2).

El mot pinnaculum significa literalment pinyó, i s'aplica

ais murs deis caps deis cossos del temple que terminen en forma

triangular, assenyalant la disposició de la coberta a dues ai-

gües (3). L'expressió sup pinnaculum o prope pinnaculum pot

significar la situació d'un altar adossat al front de Ponent del

temple, com en algunes esglésies germániques, o en els caps del

transcepte.

En altres documents es parla de l'obra d'una galilea, que 's

construía en 1083 i que durava encara en 1119 (4).

güent disposició: «.Et ipsos preshiteros qui cantent tnissas super altario sancti Se-

pulcvi in ipsa Sede totus dies dicant misa pro anima mea vel per avúnculo meo
Miro Viven, sacer, q.ui ipsa ecclesia sancti Sepnlcri edificavit...» (Perg. solters.)

Any 1079, II Idus Augusti. Donació d'Ermengol, comte d'Urgell: «domioio Deo
sancfeque sue domo que est fundata ad obcedam ecclesie sánete Dei genitricis Marie

Sedis intra quam consistunt altaría sacrata scilicet sancti Sepulcri, sanctique

Jiísti et alii» de l'església <i<que permanet in Sosagarri villa...» (Perg. solters.)

(1) El testaraent d'En Tedball Arnau de Montferrer de l'any 1106 fon jurat:

«...supra altare sancti Jacobi situm infra ecclesiam sánete Marie Sedis Urgellen-

sis...» Es un deis testimonis «Miro Bernardi, abbas sancti Micliaelis...» (Id.)

El testament d'En Guillem Onofred de l^'any 1115 fou jurat: «...sitper cdtare

sancti Jacobi qicod est situm in ecclesia beate Marie...» (Id.)

El jurament de fidelitat prestat per Tetbau de Castell-arnau i son fill Mon tañer,

de l'any 1135, fou fet «super altare sancti Jacobi cptod situm ecclesia sánete Marie
Sedis...» (Cartulari, fol. 196, doc. 624

)

(2) Testament d'Eldovinus, levita, de l'any 1014, fou jurat : « ...per hunc
locum venerationis sancti Augustini confesor is Christi cuius baselicae sita est in

romitatu Urgello ])rope pinnaculum templi sánete Marie Sedis vico...» (Cartulari,

fol. ri3, doc. 373.)

El testament de Na Sanca, de l'any 1017, fou jurat: «...per hunc locum venera-

tionis sancti Augustini confesoris Christi cuius altarium situm est suppinaculum
sánete Marie Sedis Orgillensis...» (Cartulari, fol. 104, doc. 315.)

(3) Víctor Mortet : Recueil de textes relatifs á Vhistoire de Varchitecture et

a la condition des arehitectes en France au moyen age, au xi et xii siécles, ps. 96
i 213. París, 1911.

(4) Vcgi 's el document citat en la nota primera de la p. 15.

La donació d'un alou in villa nuncupata Noves, és feta Vany 1119, per Er-
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LES ESGLÉsiEs
: ^1 voltaiit dol teiiiple catedral s'aixecaven

SANTA EULALIA -, , i » • 1 < •

altres esglesies secundarles.

Els documents parlen de les dedicades a Santa Eulalia, Sant

Miquel i Sant Pere, properes a la Seu.

La de Santa Eulalia és avui destruida, i els notaris l'esmen-

ten com situada fora el recinte de la Seu, pero prop de la ma-

teixa: <^cuius basílica sita, est in ipsa sede^-> o «juxta edis sedis

vici; prope domum Sante Marte sedis u ob sedera^ (1). Es trac-

tava d'una petita església, satis parvam ecclesiolam; párvula

ecclesia (2), com la qualifiquen sovint els testaments. El docu-

mengarda a Santa Maria de La Seu ^ante sánete iamdicte Marie galileam in pre-

sentía Gerherti canonici...» (Perg. solters.)

(1) El testament de Wissad, levita, de l'any 1038, fou jurat: •...per hunc

locum venerationis sánete Eulalie euius hasiliea sita est in ipsa sede...» (Cartulari,

fol. 123, doc. 374.)

Testament de Seniofred de Tany 1041, fou jurat: «...per hunc loeum veneratio-

nis sánete Eulalie euius baselieae sita est in ipsa sede...» (Cart., fol. 150, docu-

nient 445.)

Testament d'En Salla de Tany 1055, fou jurat: «...per hune loeum venerationis

sánete Eulalie euius hasiliea sita est in ipsa sede...» (Cart., fol. 153, doc. 448.)

Testament d'En Guillem de l'any 1064, fou jurat: «...per hunc loeum venera-

tionis sánete Eulalie euius baseliea sita est in villa nuneupata sánete Marie Sedis

vicho...» (Cart., fol. 110, doc. 337.)

Testament d'En Guillem de l'any 1065: «...iurantes per Deum unum et verum et

super altare sánete Eulalie que sita est ecclesia iuxta edis Sedis viei alm^f virgims

Marie...» En ell es deixa l'alou de Concliabella «ad ipsa canónica de predicta sedis

Urgelli ad ipso dormetorio pro lumine». (Perg. solters i Cart., fol. 37, doc. 71.)

Testament de Ramón de l'any 1070. «Juramus nos suprascripti testes per trinum

et unum Deum et per hunc locum venerationis sánete Eulalie sacrati altaris cums

baseliea sita est prope domum sánete Marie Sedis.» (Perg. solters.)

Testament de Ramón Miró de l'any 1071, fou jurat: «...per hune locum vene-

racionis sánete Eulalie sacrati altaris euius hasilicha sita est prope domum sánete

Marie Sedis...» (Cart., fol. 186, doc. 585.)

Testament d'En Guitard, fou jurat: «per hune locum venerationis sancta

Eulalia euius [basiliea] sita est in ipsa Sede vico urgellensis...» Es de i any ivi-i.

^^^Te^tllenfde^ PerTde l'any 1076: «Jurando testificamus supra altare sánete

Eulalie quod est fundatus ad ipsam obcedam ecclesie sánete Mane de becle.

(Perg. solters i Cart., fol. 229, doc. 769.)
.

^
(2) Testament d'En Pone, sacerdot de l'any 1081, fou jarat: «...supui altane
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ment mes antic que s'hi refereix és de l'any 1038, continuant

obrint-se en son altar les disposicions testamentarles durant el

segle XI.

Noti 's com els notaris canvien la í6vYa\Adi juxta sedis o prope

sedem per oh sedem^ mots que s'uneixen amb el temps 3^ es conver-

teixen en un substantiu, obseda^ que no es troba en el Du Cange
i que en Villanueva no sabe desxifrar (1).

SANT MTQUEL Exístí tambó una antiga església de Sant Mi-

quel, en la Seu d'Urgell, la qual fou edificada

per sant Ermengol. Així lio llegim en el seu testament, en qué

deixá els seus alous de Ripoll i la valí de Ribes «...a sancto

Michaele archangelo, qitem Ule ediflcavit in Sede vicco, prop-

sánete virginis Eulalie quod est situm infra satis parvam ecclesiolam que est

fúndala ad sánete Marie Sedis obcedain....» (Cart., fol. 140, doc. 423.)

Testament de Na Trudugardis de l'any 1082, fou jurat: «...supra saero altare

sánete Eulalie quod est fundatus juxta obcedam sánete Marie Sedis in parvida
eeelesia...* (Cart., fol. 146, doc. 437.)

El testament de Gerberga de l'any 1086, fou jurat: «...iterando testifieamus

supra saerum altare sánete virginis Eidalie quod est fundatum intra parvam
eeelesiolam ad obcedam sedis alme Dei genitrieis Marie... y> (Perg. solters.)

El testament de Guillem Gualter de l'any 1087, fou jurat: «...iitrando testifica-

mus supra sacro altare sánete virginis Eidalie quod est fundatum intra construe-

tam eeelesiolam ad sánete Marie Sedis obcedam...» (Perg. solters i Cart., fol. 219,

doc. 730.)

El testament d'Amaltrudis de l'any 1090, fou jurat: «...iurando testifieamus

super saero altare sacíete Eulalie quod est erectum juxta parvulam eeclesiam que
est fundata ad ohseendam sánete Marie Sedis...» (Perg. solters y Cart., fol. 44, do-

cument 95.)

Testament d'En Bernat Seniofred de l'any 1092, fou jurat: «...supra sacro altare

sánete Eulalie virginis quod est fundatum intra piarvam eeelesiolam ad obcedam
sánete Marie Sedis...» (Cart., foi. 157, doc. 455.)

Testament del bisbe Guillem de l'any 1095: *...iurando testifieamus supra sacro
altare sánete Eulalie virginis quod est fundatum intra satis parvam eeelesiolam

ad obcedam alma Dei genitrieis urgellensis Sedis...» (Perg. solters i Cart., fol. 23,

doc. 30.)

Testament d'En Guillem, sacricustodi de La Seu, de l'any 1096, fou jurat:

«...supra sacro altare sánete Eulalie virginis quod est fundatum intra parvam
eeelesiolam ad obscedam alme Dei genitrieis Sedis...» (Cart., fol. 221, doc. 734.)

(1) Villanueva: vol. IX, p. 195.
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ter remedium anime domno Sallano episcopo et sua» (1).
En aquesta església establí una canónica el mateix sant
Bisbe, unint-la al clero de la Catedral. En l'any 1037, els

marmessors de Bernat Ponp entreguen l'alou que el diíunt
tenia a Pallerols «ad sancto Michael cenohii qui esí prope
sancta Alaria in ipsa Sede..,» (2). Es llegeix en el testament
d'un tal Guillem Ramón, de l'any 1095: <^Et hoc totum dere-

lÍ7iquo ad sancti Michaelis, tam de mohile, quam de alodio;

in tali modo relinquo, ut clericos qui ibi hahitent, vivant in ser-

vitium sancti Michaelis suh regula sancti Augustini omni teni-

pore» (3). Per un document de l'any 1115 es comprova, així

mateix, que l'ocupaven canonges de Sant Agustí. En aquest any
Na Girberga, muller d'Oliver Bernat (germa d'Arnau Bernat,

vescomte de Pallars), es presenta davant del bisbe sant Ot
« obnixe deprecans ewn ut ditos fllios suos reciperet in clericos,

degentes suh regula heati Augustini, quod et supra scriptus epis-

copus fecit...» (4). Aquesta església estava, dones, incorporada

a la Catedral, professant-se-hi la regla de Sant Agustí, a últims

del segie xi i principis del xii. Ella fou la que en l'any 1364 s'a-

cordá entregar ais dominios per tralladar-hi son convent situat

fora de la ciutat, el qual convingueren en derruir perqué no

poguós servir de reducto ais enemics en temps de guerra (5).

La parroquia erigida en aquesta església fou tralladada a l'an-

tiga de Sant Pere, de la qual anem a parlar, no comencant-se

la fábrica de la nova església conventual fins durant el pontifi-

cat del bisbe Galceran de Vilanova (1388-1415), en qué els frares

Predicadors la construiren amb volta apuntada, d'una sola ñau i

(1) Pergamí original existent en l'Arxiu municipal de La Seu. Aquest testa-

ment fou obert a 3 de desembre de l'any 1035, al cap d'un mes just de la gloriosa

mort del sant. (Villanueva: obra citada, vol. X, p. 150.)

(2) Cartulari, fol. 215, doc. 715.

(3) Id., fol. 220, doc. 703. — Villanueva: obra citada, vol. IX, p. 173.

(4) Arxiu capitular de La Seu, pergamins solters.

(5) Villanueva: obra citada, vol. XI, ps. 121 y 241.
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capelles laterals, tal com existeix avui prop de l'absis de la Ca-

tedral (1).

(1) Veusaquí linteressant decret del bisbe Galceran. atorgat eu 1409, el qual

és inédit i es conserva original ab un liermosíssim segell de cera penjant, en l'Ar-

xiu parroquial de Sant Julia de Loria (Andorra):

«.Galcerandus, miseracione divina, Epiíicopus TJrgeUeiuis, scientes qiiod olim

domus sen moiíasterium fratrinn Fredicatorum^ prope nostram civitatem Urgel-

lensenij et extraj et prope muros eiusdem situm et hedificatum, tenrpore guerre que

erat ínter JReverendum iii Chrisfo patrein. dominum Arnaldura, Dei gracia^ tune

Urgellejiscm Episcopum, ex una lyarte, et nohilem tune Vieecomitem Castrü^oni et

quosdam aJios, ex altera; pre tim n-e inimicorum, ne in eodem monasterio recepta-

rentur et ab hedificiis eiusdem, satis in altitudinem elevatis, dictara expugnarent

eivitatem, aut muris eiusdem inferrent noeumentum, fuit penitus dirrutum, eeele-

siaque domus et hedificia eiusdem prorsus in terram deiecta; scientes etiam quod
tune prefatus dominus Episcopus de conscnsu sui capituU et consulum etiam dicte

civitatiSy religiosis priori, fratrihu< et conventui dieti monasterii, dedit, concessit

et assignavit pro eorum eeelesia, domo et m^inasterio in perpctuum, in francho et

libero alodio, ecclesiam saneti Michaelis infra muros dicte eivitatis sitam, que tune

erat parrochialis. cum eius domihus et ciminterio et Jiospitalem etiam comunem
dicte eivitatis, ipsi eeelesie contiguum, cum suis domibus et casalibus, cum patiis

et adiacenciis eius et earum, sieuti ecelesia, domus hospitalis, easalia et patia

huiusmodi, infra dictos muros site, in quibus ex post fuerunt construetci et hedifi-

eata certa edificia dieti eonventus sen monasterii, affrontabant et affrontant aparfe
orientis cum muro dicte eivitatis et portali vocato de Cerdanj-a, et in parte meri-

die cum hospicio Petri de Vilaiioví, alias Quexaas, et cum vico publico quo itur

ad villam Podii ceritani, et in parte occidente cum hospicio quod erat Bernardi
Ferriol, canoniei Urgellensis, nunc autem Petri Astre, benefieiati in ecelesia nostra

Urgellensi, et in parte aquilonis cum muro dicte eivitatis qui respicit Podium fur-
charum eiusdem. eivitatis; ad quam ecclesiam et locura superius designatum, quem,
dicte confrontaciones ambiunt et includunt, predictum monasterium fuit mutatum
et translatum, faetaque huiusmodi trnnslaeione per priorem, fratres et conventum,
ipsius monasterii, fuerunt in dicto loco hedificata, satis pulcra et decenti hedifiea-

cione, dormitorium, refeetorium, claustrum et alia hedificia, fuit etiam de licencia

et consensu nostris in loco seu patio u^A erat constructum dietum hospitale, incepta
construi et hediffieari ecelesia dieti eonventus, in cuius hedifieacionis principio nos
cum nostro venerabili capitulo et cum toto clero dicte nostre eeelesie, pojjuloque dicte
eivitatis, ¡yroeesionaliter interfuimus et posuiraus ibidera primiceriura lapidem... »

Continua dient el document que havent estat demanat al susdit bisbe pels pares
Joan de ^ Podio 7iucis*. mestre general de Torde, fra Joan Segarra, prior, fra Pere
Busquet i altres la confirmació de tot lo damunt dit, ell es complau en aprovar, ra-

tificar i confirmar a favor del dit convent amb donació pura, perpetua i irrevocable
tot lo atorgat peí referit antecessor seu, o sigui, l'església, hospital, cases, cemen-
tiri, casáis i patis susdits amb llurs adjacéncies, <i...co7icedentes vobis et vestris sueces-
sorihus pleiiam licenciam et potestatem ut in loco seu patio supradicto ubi incepta fui
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Fig. 1. — Plan gener .1 de la Sen d'Urgcll

íimb 1 í situ ició de rosglési i de Sant Pero.

(Dades do Rogent i Sans Barrera.)
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8ANT TERE JJyí^ tei'cera església, la de Sant Pere, és rúni-

ca avui existent, la qual fou algún tant res-

taurada en temps modern.

El nom d'aqueixa església i la seva dedicació, mes o nienys

temporal, a Sant Miquel i a Sant Pere (1) dona lloc a confu-

sions a l'estudiar-la. Es la que está situada dintre els claustres de

la Catedral, essent la de Sant Miquel, deis documents antics,

l'església de Sant Domingo, immediata a l'absis de qué liavem

parlat.

A principis del segle ix, en els mateixos dies de la consagra-

ció de la Catedral, existia en el Vicus o suburbi urgellitá una

església dedicada ais sants Apostéis Sant Pere i Sant Andreu,

la qual, reedificada a principis del segle xi, ha pervingut fins a

nosaltres (2).

Una altra de les dates mes antigües d'aquesta església de

Sant Pere d'Urgell, és la cita que en fa, en son testament de 994,

el comte Borrell, de Barcelona, en el que es fa distinció com-

pleta entre Santa Maria, en La Seu, i Sant Pere (3).

hedificari dicta ccclesia, cum cajmd iam eminct in compctenti altitadine super terram,

valcatis ct possitis ipsam ccdesiam secundum designatam longitudinem, latitudincm et

allitudimen operari, construere, edificare, continuare et perfi^ere, cum erectione altari

et campanalia ac aliis eidem necessariis et opportunis...» Porta la firma original del

bisbe atorgant, i entre els forats del replec es llegeix el mot « Registrata »

.

(1) El retaule del segle xv que existí a l'església de Sant Pere, estava dedicat

a Sant Miquel i a Sant Pere. Fou venut en l'any 1905. Una part ha estat adquirida

peí Museu de Barcelona.

(2) En l'any 839 o 840 el comte Seniofred (assistent a la ceremonia de la consa-

gració) fa donació a Santa Maria d'Urgell «que antigament fou construida pels fidels

y destruida pels infidels...», d'una mojada de térra llaurable, la qual «...est in su-

burbio Orgellitano, prope ecclesiam beatorum Apostolorum Petri et Andreae...» (Cart.,

f. 238. d. 807 i Marc^ Hispánica, ap. II). Indubtablement el text d'aquesta donació

és emparentat amb el de l'acta de consagrado de la Seu, la qual devia ésser feta

simultaniament a aquella.

(3) «Et in comitatu Orgellitense ad domum Sanctce Marice Sedis,vico remaneat
Tuxen cum villulis Et ad domum Sancti Petri in Sede vico remaneant ipsas

decimas....» {Marca Hispánica^ ap. CXLI.)
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Se té noticia d'aqueixa església com existent al costat de la

Seu, comencada per Sant Ermengol, peí testament de 1035 del

famós bisbe d'Urgell, en qué es fa una deixa a la vella església de
Sant Pere, que consisteix en oli per il'luminar els altars, mencio-
nant-se en el testament el de Sant Pere, el de Sant Miquel i el

de Santa Maña de La Seu (1). Aqueix testament s'obrí en l'es-

glésia de Sant Pere dos anys després; els testamenta ris jui-en

sobre l'altar de Sant Pau apóstol, que estava en l'atri de Sant
Pere, dintre de la Seu.

La distinció entre els temples de Santa Maria, Sant Miquel

y Sant Pere, és ben clara en altres testaments (2).

Finalment, per acabar de filiar-la, al desfer-se el retaule del

segle XV, dedica t a Sant Miquel i a Sant Pere, se descobrí una
pintura mural en la part superior de la qual hi ha el Pantocrator

apoiant els peus en la bola del món, i en la part inferior, en el

centre, hi ha les imatges de Santa Maria i de Sant Pere, el vell

titular de l'església (3) entre altres apostéis, mes no la de Sant

Miquel.

L'església de Sant Pere fou reedificada a principis del se-

(1) «Oleum ad sanctos altarlos inluminandos qui infra domum Sanctcp. Maria'

sunt aut eruntj et sancti Michaelis archangelij et sancti Petri Aposfoli^ et ad alta-

rie sanctcs Marioi die et nocte.»

(2) Testament d'Oriol, de 1053: «In primis a domino Deo et a sancta Maria,

ad ipsa canónica, uncia I. de aiiro... Et ad ipsa opera sancti Petri apostoli q2i¿

est fundatiis in ipsa Sede, media unza. Et ad sancti Michaelis Archangeli, simili-

ter...» (Perg. solters.)

Testament de Raymon, de l'any 1056. «In primis ad opera sánete Marie Sedis

remaneat mancuso uno... et ad opera sancti Petri, alio... et ad ipsa opera sancti

Michaelis, alio...» (Id.)

Testament del sacerdot Guillem Mir, de 1058: «In primis mando et prccipio vo-

his helemosinarii mei donetis ad ipsa opera sancta Maria, modio I. de avena et

quináis II. de vino. Et ad sancti Petri quináis II. de vino, ad ipsa opera. Et ad

sancti Michaelis quarteras III. de avena et quináis II. de vino ad ipsa opera. Et

ad sancti Sepulcri quinal I. de vino...» (Id.)

(3) Les Pintures Muráis Catalanes. Fascicle II. Publicació de l'Institiit d'Es-

tudis Catalans.
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gle XI. El bisbe Salla deixa en son testament de l'any 1008, la

sella que fou d'un tal Ermengol, del valor de la qual fon co-

bert el temple (1). Llegim també altre llega t semblant en el

testament d'un tal Arnau de l'any 1059 : «... et ad coopertum

de sancto Petro^ arca I... » (2).

Els testaments en parlen després anomenant-lo Sanctum Pe-

trum qui est fundaturn in Sede Vico (3), com si persistís el record

de la fundació.

Era una església d'una ñau amb tres altars, la qual disposició

ha arribat fins avui dia (fig. 1). Els documents assenyalen a mes

de Faltar de Sant Pere, els de Sant Pau i de Sant Andreu (4).

Aquest estava sens dubte dintre 1 'església, i era probablement

un deis absidiols. Sant Andreu está també representat en la pin-

tura de l'absis major.

(1) Testament sacr. del bisbe Salla de l'any 1008 (XIII de Robert). Juren els

testimonis, entre ells el bisbe Ermengol: «...per hunc locuvi venerationis sancti

Bartholomei cidus basílica sita [est] in vi[lla]Baiamtte (Bajanda. entre Estavar i

Llívia)... In primis concessit ad domum sánete Marie Sedis vicho Orgellensis un-

cías L de auro ut faciant crucem ad altare sánete Marie supradiete...» «Et prece-

pit daré a sancto Petro de ipsa Sede ipsa sella que fuit de Ermengaude^ unde sit

coopertuSj pro anima sita.» (Cart., fol. 17, doc. XXV.) Es tractava d'una sella per

cavalcar, que acostumaven a deixar en testament igual que l'elm, la llanca i l'es-

pasa, etc., els quals serien objectes de molt valor en aquells temps. Du Cange;
Glossariutn, A. III, col. 786: Sella. Equinum instractum.

(2) Arxiu capitular, perg. solters.

(3) Testament de Wissad, levita, de l'any 1038: «...et ipsa térra de Laguna
ftirt remaneat ad Sanctum Petrum qui est fundatus in cede vico.-» (Cart., copia de

l'Institut, fol. 123, doc. 374.)

(4) En el plet fallat en l'any 1041, sobre un alou del lloch de Vilaplana, davant

la comtesa Constanca i els seus prohoms Arnau Mir de Tost, Isarn da Caboot, etc.,

juren els testimonis aportats «super altare sancti Andree qui est situs infra do-

mum sancti Petri...y> (Perg. solters.)

Testament den Geribert, de l'any 1045 (XIV d'Enrich): «...jjer hunc locum ve-

nerationis sancti Andree Apostoli cuius altare situm est infra domum sancti Patri

in villa vel in vico sánete Marie Sedis Orgello...» (Perg. solters i Cart., fol. 51,

doc. 122.)

El testament del sacerdot Pouq, de 1051, fou jurat: «...per hunc locum venera-

cionis sancti Andree cuius cütare situm est infra baselica sancti Petri in Sede

vico...y> (Id.)
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L'altar de Sant Pan és citat en molts documents com sitaat,
en termes generáis, a la Seu de Santa Maria (1); altres, pre-
cisant, el sitúen en l'atri de Sant Pere: i^Sancti Pauli ApostoU
cuius altare situs est in atrium sancti Fetri.» (2). IMes la major
part d'ells el posen dintre el temple de Sant Pere (3j. El temple
de Sant Pere avui és Túnic reste del gran conjunt que aixeca
el bisbe constructor Sant Ermengol. Es una església de plan dci

creu llatina, orientada d'Orient a Ponent, amb son absis cap
aquella orientació tradicional, coberta amb voltes de cañó, refor-

9ades amb ares torals. Son transcepte forma tres capelles, cober-

tes les laterals amb volta de cañó, de generatriu paraMohi a

(1) Any 1052. Testament de Na Ermengarda, vescomtesa. Fon jurat: <...suptr

altare sancti Pauli qui est situs infra ecclesia sánete Marte t^edis vico...» (Cart.,

fol. 194, doc. 617.)

Any 1059. Testament d'En Guitard. Fon jurat: «...per hunc locum veneracio-

nis sancti Pauli cuites altare situs est infra ecclesia sánete Marie Sedis... » (Cartu-

lario fol. 131, doc. 399.)

Any 1062. Testament d'En Raymond. Fou jurat: «...per hunc locum venera-

eionis sancti Pauli cuius altare sities est infra ecclesia sánete Marie JSedis vico...»

(Perg. solters y Cart., fol. 105, doc. 317.)

Any 1065. Testament d'En Guillem. Fou jurat: *...per Jume locum veneracio-

nis sancti Pauli sacrati altaris cuius aram venerahilis sita est infra domum sánete

Marie Sedis...» (Cart., fol. 111, doc. 351.)

Any 1088. Testament d'En Tedioball. Fou jurat: « ...supra sacro altare sancti

Pauli quocl est fundatum infra ecclesiam heatissime perpetué [virginis] Marie

Sedis Urgellensis...» (Cart., fol. 88, doc. 249.)

(2) Testament del bisbe Sant Ermengol de l'any 1035. Juren els testimonis:

«...per hunc locum venerationis sancti Pauli Apostoli cuius altare situs est in

atrium sancti Petri apostoli intus in sede vico.» Deixa «ad domna sua saneta

Maria Sede vicho orgello... ad ipsa opera...» els alous que té en el comtat d'Au-

sona. (Cart., fol. 18, doc. XXVI.)

(3) El testament del vescomte Guillem de Vany lOSl, fou jumi: *...per hunr

locum veneraHonis sancti Pauli cuius altarium situm est in ecclesia santi Petri in

vico...» (Cart., f. 114, doc. 343.)

El testament d'Isarn, sacrista, de Tany 1069, fou jurat: «...sitprasacriim altare

sancti Pauli quod est fundatum intra ecclesiam sancti Petri de Sede urgelli...*

(Cart., fol. 134, doc. 407.)
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la ñau mestra, que sembla ha estat allargada d'un tram per a

fer com de nártex del temple (fig. 1) (Ij.

És construida de carreu petit i de pedra corrent tot lo que

forma els murs, de pedra tosca els carreus deis elements decora-

tius (fig. I, lám. I). No presenta escultura de cap mena; ar-

cuacions i bandos lombardos decoren 1'exterior de sos absis.

Son interior és llis, sense altre ornament que la pintura

mural. Aquesta ha estat conservada parcialment, malmesa peí

temps i pels homes, en la part de l'absis major que tapava el

gran retaule del segle xv, avui desfet i venut a fragments.

De totes mañeros, se pot reconéixer, al mig de la volta de l'ab-

sis, la gran figura del Fill de Déu (fig. II), nimbada i rodejada

deis quatre símbols deis evangelistes. Els dos inferiors conser-

ven encara les llegendes MARCHUS NISI LUCE El Pan-

tocrator, amb la túnica i el mantell guarnit d'orles, apoia els

peus sobre la bola del món, figurada amb zones de ramatges de

fiors estilitzades tenint per fons l'arc de Sant Martí, tal com és

representat el món en les miniatures espanyoles de 1'época. Una
ampia greca forma la faixa de l'imposta de la volta, i dessota, en

una tira blanca hi ha una Uegenda esborrada que deu dur dís-

tics llatins referents al judici final. Per ara no s'ha pogut llegir

sino aquest tros:

DO ... .

QU/E SVMSI HEMBRA VEHENDO

i peques lletres del dístic següent

:

NDE RECRE
IVDEX SAN

(1) Les figures incloses en el text son indicadas amb números arábics i les

tirades en paper a part amb numerado romana.
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Fig. I. — Absis de Sant Pere d'Urgell.



Fír. II. — i'intui-a (le l'absis de íáaut Pere d'Ui'í^ell. (Copia del Museu de Barceloua.



EL TEMPLE DE HANT ERMENGOL I D'EltlüALD

La paret cilindrica té els sants repartits on griips de dos i do
tres, perqué a cada extrem se vcu que hi liavia lloc per li;i-

ver-hi mes de dues figures. Les de rextrcm de l'esquerra son
totalment perdudes; segueixen després entre les dues ñnestres,

S. AN(DRE)AS i S. PETRUS; entre altres dues finestres,

S. MARÍA i S. I0H(ANNE)S; i per fi, en l'extrem de la dreta,

S. PAULUS, un altre que potser seria S. IA(C0BU8), i el ter-

cer totalment perdut. Així hi haurien nou figures d'apóstols, anib

la Verge, ocupant ella i el titular Pere, els dos Uocs mes cen-

tráis (1).

IDEA DE L'AKQuiTECTURA Aquclxos rcstcs pobrcs , rústecs, anib un ar-
DE LA CATEDRAL •

1 li i
• , • • -,

DEL SEGLE XI
^aismc quc revela 1 antiquissim origen de sa

composició arquitectónica, donen un element

per entreveure lo que fou la Catedral urgellesa, aixecant-se vol-

tada de les tres esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa

Eulalia, amb sa galilea o atri, un rústec claustre de columnes

feixugues i capitells trapezials, amb son campanar, torre mas-

sissa com la de Vich o la de RipoU.

Tenim per a refer-la amb la fantasia, les obres coetanies, con^

sagrados peí mateix bisbe Eribald o per son coetani 1' Oliva, abat

i bisbe. Mai Tart románic primitiu liavia arribat a major es-

plendor (2).

El período de 1020 al 1050 és el de les grans esglésies: Ripoll

i Cuixá, amb sos set absis; Sant Vicents de Cardona, Arles, Elna,

Sant Pere de Vich; Sant Sadurní de Tabérnoles, amb son san-

tuari de complicada planta, son d'aquest moment. És la nostra

edat d'or, del segle xi, que correspon a un moment d'esplendor

també a Franca i a Italia.

A son costat figurarla Santa Maria d'Urgell, el plan inco-

(1) Les Pintures Mitráis Catalanes, fascicle II. «Institut d'Estiidis Catalaus.»

(2) J. PuiG Y Cadafalch, Falguera y Goday: L'arquitectura románica a

Catahcnya, vol. II. Barcelona, 1911.
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negut de la qual resta esperant qui l'escavi sota la grandiosa

església del segle xii, que aixecá sos murs immensos i son clo-

quer inacabats, son transcepte brodat de finestrals i galeries

sobre les ruñes de la Catedral que Sant Ermengol comenca
sense conseguir veure-la acabada.
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III

LA RECONSTRUCCIÓ DE LA CATEDRAL
PEL BISBE SANT OT

EL DECRET DE SANT OT

CONCEDINT INDULGENCIES

ALS DONADORS DE L'OBRA

Al comeiicanieiit del segle xii Tobra do .saiit

Ermengol i del bisbe Eribalt amena^ava
caure. Així ho diu la carta pastoral que el

bisbe sant Ot dirigeix a sos fidels, establint (després d'haver

pres concell deis ardiaques, canonges, abats i altres clergues

mes savis de son bisbat, aplegats en sínode en la seva Sen) la

remissió de les dvies parts de la penitencia corporal corresponent

a tots els qni, tenint les degudes disposicions, contribuissin amb
algnn donatiu anyal, segons la possibilitat llar, a refer la vclla

església, qnasi en ruñes, quce pene fracta videbaiur, donant els

mes pobres al menys imum manchonem. Tots els qui— continua

el sant bisbe — per a la reedificació de la Catedral donguin un

sester de forment, o una emina curulla de forment i altra de

ségol, i una cañada plena de vi pur, serán perdonats, sots la

forma susdita, de la tercera part restant de la penitencia corpo-

ral; i tots els inscrits a la confraria, que institueix a l'efectc,

vindran a La Seu per la festa de sant Ermengol i assistiran

l'endema a Fofici que dirá el prelat per la salut deis confrarcs

vius i difunts; manant que el mateix dia apliquin també Uur

missa, per ais mateixos fins, tots els sacerdots del bisbat (1).

(1) «QUONIAM UNICUIQÜE PA8T0RI SUPER PROPBIAS OVES,

NE ILLIUS DILACERENTUR morsibus, qui seciindum apostolum Pctrum sicut

leo ubique circuit querens quem devoret, in vigilandum summopere atque studendum

est; idcirco Oddo divina operante clementia Urgellitanorum episcopus, videns pastora-
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cAuAcTKR El poblé no es féu pregar, i les donacions i dei-

xes a 1 obra de la Catedral son abundantissi-

mes, responent a la crida del prelat i augmentant en el curs de

l'obra. Des del primer tere del segie xii fins a les darreries del

segle no hi ha testament en qué no es faci la part que cal a l'obra

de Santa Maria. Les coses donades son les niés diverses : el

comte d'Urgell, Ermengol, el de Valencia, estant malalt a Ciu-

lem se adeptum curam esse, rursumque cognoscens yrclihatum iitimicum suas undique

multis modis preripere atqite suhtraltere oves, jacto conventu ¡n sui sede arcMdiacho-

Twrum, omniumque caiionicorum, ahhatum, ceterorumque fere sue parrochie sapíenüorum
dericorum, excogitavit qualiter predicte sui oves a diaboli laqueis suas liberare vale-

rent animas et ad eternitatis lucem que Christus est pervertiré. Tándem hec placuit

sentencia divino inspirante nutu sihi, ceterisque secum in hoc persistentibus consilio,

quatenus ad illorum animarum ereptionem, ne ulterius inter inimicas remanerent manus,
singuli quique omnium peccatorum suorum, ab ipsa sui nativi[ta]te usque in presen-

tem diem comissorum, veram facerent confessionem, veramque acciperent penitentiam.

Dehinc pro accepta vera penitentia et pro illorum sustentacione fragilitutis, statuit ut

unusquisque ex suis parroechianis secundum sui possibilitütem, ad instaurationem

Beate Marie sedalis ecclesie, que pene fracta videbatur, darent de suis rebus in uno
quoque anno secundum quod juerint; qui vero pauperiores sunt saltim unum man-
chonem darent. Ipse autem Pontifex illis qui ut supra diximus veré de propriis cul-

pis confessi fuerint, vereque pe7iituerint, et ad ecclesiam restaurandam ex síds bonis

dederint, confisus Dei misericordia indulget duas partes illius penitentie, quam cor-

poraliter jacturi erant, ex parte Dei omnipotentis et Beate Marie, beatique Petri apos-

tolorum principis, cuius vicem cuncti tenent sacerdotes in ecclesia, precipue lamen
pontifices; sub kac vero conditione ut unus quisque in uno quoque anno veram con-

fessio7iem faceré et ab illicitis quantum potuerit, Deo iuvante, se studeat custodire.

» HIS IGITUR ita de duabus partibus peractis, ne antiqus hostis humani generis

invidus, aliquem in pretaxatis subiectis reperiret aditum, et omnimode a suis excludc-

retur fi^iibus, iterum statuit, ad Iwnorem Dei et ad illorum animarum salutem et pre-

dicte ecclesie restauracionem, ut qui sub uno paire spirituali degebant, vincido frater-

nitatis spiritualis nec iterentur, ac unus quisque in prefate ecclesie reformacionem
unum sextarium frumenti, vel unam eminam cumulatam frumenti et aliam sigile et

unam kannatam plenam puro vino daret, et essent soluti secundum predictum mo-
dum de tercia residua parte penitentie corporalis; et simul omnes liii qui in Jiac fra-

ternitatis iunctione iuncti fuerint, in fesiivitate beciti ERMENGAUDI apud sedem
convenirent, quatenus in sequenti die prelibatus antistes missam pi'o salute vivorum

atque defunctorum in hac societate commanentium caneret; statuitque ut unusquisque

sacerdos sui episcopatus simili modo pro predictorum animarum vivorum scilicet atque

defunctorum salute missam cehbrarent. »

Pergainí original, sense data. Cal incloure aquest Decret dintre els auys 1095-

1122, en qué i'ou bisbe sant Ot. (Villanueva, vol. XI, ps. 32 i 186.)
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tat Rodrigo
,
ajmd civitafem roderici, clona un mas i un de sos

millors molins; mentre un pobre i sa muller, liabitants de Li-
llet, donen un modium frumenti [1)', qui aporta diners: (|u¡ dona

(1) Veus-aquí cletallades les donacions fetes a l'oLra:

1116, 3 jiüiol. — Donació de Ramón Arnau, sa muller Ermessen i sos filies

Sanca i Ermessen a Santa María de La Sen, ad ipsa opera, del delme de son senyo-
riu de Baiencza, co és, deis seus homes R. de Sanauga i Oirleri de Castello. (Cap-
bren de l'obra, fol. 31, doc. 38, i Cart. de l'obra, doc. 15.)

1116, 11 octubre.— Gnillem Bernat, al final de son testament, pensa amb l'obra
de La Seu i fa el següent llegat: «Dimitió ad opera de ipsa Sede, unciam Li> (Caií.,
fol. 254, doc. 877.)

1129, 5 abril. — Eicapal, abans de sortir cap a Jerusalem, fa donació, per remei
de sos pecats, «Deo omnipotenti et ad ipsa opera beate Marle Sedis... IL"^ mansos
cum omni cetisu vel redditu que mihi faceré debent sive statuunt et etiam cum ómnibus
preséntalas, ut ita serviant Deo, sánete Marte, eiusque operario, sicut mihi serviunt

vel serviré debent.» Son en térra de Pallars aunum scilicet in villa que vocaiur Bisue
et alterum in Majolis». (Capbr., fol. 6, doc. 9, i Cart., doc. 4.)

1130. — Testament de Ramón Berenguer (cláusula final): «7/oc autem jacto, qnod
remanet de mobile medietatem iamdicta canónica habeat et habeat meditatem opera sán-

ete Marie.» (Perg. solters.)

1133. — Donació de Bernard Ecard a Santa Maria de La Seu i a la seva obra,

d'un mas «in castrum de Aguda...», el qual té en Pone de Coma Sordela. Ho dona

per remei de l'ánima de sos pares, son germá i seva, «ut sicut ego melius abeo et

teneo ita sacíete Marie opera et operarius eiusdem ecclesie abeat et teneat et possideat

ad suam i^oluntatem...» (Capbr., fol. 21, doc. 27, i Cart., doc. 11.)

1133, 26 agost. — Donació de Gruillem d'Espunyola a Santa Maria de La Seu i

a la seva obra del seu mas d'Oliana, el qual té en Guillem Guitard «...ut sicut ego

melius habeo et teneo ita sánete Marie opera et operarius eiusdem ecclesie habeat et

teneat et possideat ad suam voluntatem predictum mansum simul cum Guillelmo Gui-

tardi...» Din que li pervé per donació del comte Ermengol. (Cart., fol. 50, doc. 119.)

1135. — Donació de Ficapal a l'obra de Santa Maria de La Seu d'un cap-mas,

qui fou d'Oriol i de R. Galindi, íntegrament amb totes les seves pertenéncies. Fir-

men a mes de l'atorgant, Ramón, obrer, i Arnau Miró, comte de Pallars. (Perg.

copia del segle xiv.)

1135, — Arnau Miró, comte de Pallars, dona a l'obra de Santa Maria un mas de

Montanyana que té Pere Bernard de Collel, i altre a Areny, de nom Vidal Gilelm.

Dona el primer per remissió de sos pecats, i el d'Areny per siscents sous de diners

que devia a l'obra. (Perg. solters.)

1136, 19 juliol. — Testament de Pone Bernat: «Et ad opera sánete Marie Sedis

Urgellensi, egua /.» (Perg. solters.)

1137, 9 octubre. —Donació de Babot a l'obra de La Seu d'un mas que té «m

villa que vocatur Agleril...» El dona tot enter amb el cens i servei (¡uo deu eixir-lTn.

(Cart., doc. 59.)

1137, 2 maig. —Donació i entrega de Guillem Seniofred de tot co que Bernat
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uns masos i llurs terres; qui no podent despendre 's de tots sos

béns en dona la meitat, o el delme o una part; qui solament les

primícies de ses cuUites; un donador mes pobre fa la presentalla

d'una euga; un arrepentit fa donació de co que deu a Santa

Oromir i sa muller Bilissen deixaren en son testament <<a sánete Marie Sedis opera».

S'anomenen dnes parts del mas de Palad, la meitat del mas de Tollo i un ad Puio

avelaned. (Cart., doc. 58.)

1137, 26 febrer. — En Guillem de Ponts, sa muller Estefanía i llur fill Guillem,

en esmena d'haver trencat la treva de Déu, fan donació a Santa Maria de La Sen i

al bisbe Pere, d'un dia i una nit de cada setmana de l'any, en els seus molins de la

ribera de Ponts; de tal manera, que el batlle de Santa Maria será allí divendres al

matí i els tindrá fins al dissabte, partint-se els ingressos amb l'home que'ls re-

geixi... (Capbreu. fol. 28, doc. 35, i Cart., doc. 12.) En Fan}^ 1230, son fill en Gui-

llem entra en conveni amb l'obrer en J. de Villarubla i restitueix a l'obra de Santa

Maria els drets i explets deis susdits molins que van pendre i usurpar durant llarg

temps; al cap de tres anys es desprén de vint sesters censuáis que l'obrer de La
Seu deu rebre d'aitals molins. (Capbr., fol. 30, docs. 36 i 37.)

1187, 19 desembre. — En Berenguer de Torroja dona a l'obra de La Seu un mas
amb tots els servéis pertanyents al senyor, el qual té en Ramón Bernat PadeluQ.

Es en el comtat d'Urgell < in ipso castro de Lengua exuta\ i confronta, a Llevant

amb el terme de Clares vals, a Migdia amb terme d^Esjñgol, a Ponent amb terme de

Moniagastril i a Tramontana amb terme d'Or.so et de Belveder. (Cart., doc. 57.)

En 1178, els hereus de l'atorgant reben en feude del bisbe Arnau, el susdit castre

i altres possessions.

1138, 15 agost. — Pere de Puigvert i sa muller Sibilia donen a l'obra de La Seu

un mas en terme d'Oliola, en el lloc dit Berhegal. (Capbreu, fol. 31, document 39, i

Cart., fol. 58, doc. 147.)

1139, 31 de desembre. — P. d'Abella, son fill P. i sa muller Karitas donen a

Pobra de La Seu un mas, que té en Bernat Mir de LoQars, i un altre a Abella, que

té en G. P. (Cart., doc. 53.)

1140, 9 juny. — Confirmado i entrega feta peí comte Ermengol, sa muller El-

vira i son fill Ermengol, al bisbe Pere i clergues de La Seu, del donatiu que en

Bernat de Taús deixá en son testament, co és, el castre Cintaniani amb la vila i

sos moradors. El bisbe Pere i en P. obrer li condonen cent morabetins que ell

havia promés a l'obra de Santa Maria i li entreguen doscents sous causa rememo-

racionis. (Cart., doc. 54.)

1141, 12 janer. — P. de Piu-negre, sa mare Ermesindis i sos germans R. i Miró

donen a l'obra de La Seu tots els drets que teñen en el mas de Riu cañáis, que ha-

bita Pere Erimball. Es en el comtat d'Urgell <^in terminio castri Riu nigri, in loe/)

7iominato Riu cañáis >. (Capbr., fol. 58, doc. 48.)

1155, 2 desembre. — Arnau Pere d'Alentorn, sa muller Guilleuma i sos filis

Guillem, Arnau i Berenguer restitueixen a Santa Maria de La Seu «in manu Ra-
món de la opera et de Arnal suo nepoto\ certes prestacions que en Berenguer d'A-

lentorn, en Pere Guerau i sa muller deixaren a Santa Maria. (Perg. solters.) Es
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Maria; altre qui ha trencat la treva de Déu dona un dia i una
nit, cada setmana, del treball de sos molins de prop de Ponts;
altre dona la part que té en uns forns ; altres acaben llurs plets

amb els canonges donant co que és disputat o redimint ses mali-

refereix a les donacions de masos que feren a la canónica en 1141 i 1153. (Capbr.,
fols. 24 i 25, docs. 31 i32.)

1157, 15 febrer. — Donació de Giiillem Gauzpert a Santa Maria de La Seu d'im
mas «infra finibus castrum Mamagastro, vM dicunt ad ipsa oliva». Li pervé de sos
pares « et per acapitum dompno vicecomite Guerallo vetere et omnes alii séniores castñ
Mamagastri». Signa Guerallus vicecomitis junioris. (Capbr., fol. 28, doc. 34.)

1157, abril. — Pere Bernat i sa miüler Solgrana, abans de sortir cap al Sant
Sepulcre, encomanen a Ramón Claver unes cases que teñen a Lleida <4n ipsa costa

subtus ipsa Zuda...», les quals confronten d'una part amb les cases del bisbe de
Tortosa... Li encomanen també unes terres que detallen. Ho tindran durant tres

anys, i si moren abans de tornar «respondeas et attendas ad opera sánete Marie de

illa Sede.» (Cart. doc. 74.)

1158, 9 setembre. — En Bernat de Caborriu evaqua a favor de l'obra el mas den

Ramón Puig d'Adraen, que l'Arnau Miró, comte de Pallars, va empenyar a son

pare per 50 sous. (Capbr., fol. 16, doc. 20.)

1160, agost. — Biliards deixa a l'obra de Santa Maria certes possessions situa-

des a Aós, junt amb el següent llegat: (...et relinquo ad opera sánete Marie, lectum.>

(Cart., doc. 63.)

1162. — En el testament del bisbe Bernat Sane, qui morí a 27 d'octubre, hi lia

el següent llegat: « Ad operam vero beate Marie dimissit omnes denarios quos habebat

et medietatem omnium espletorum que habebat in ipsa marcha in ómnibus locis.» (Per-

gamins solters.) In ipsa marca, co és, en els territoris conquistats últimament en

la frontera del país que estava encara en poder deis musulmans.

1165, 22 desembre. —En P. de Puigvert dona a l'obra de Santa Maria de La

Seu dos masos, un a Puigvert i altre a Olióla, nomenat Petra fita, amb tot co que'ls

pertany. (Capbreu, fol. 32, doc. 40.) Aquest document es completa amb el de

l'any 1138. (Capbr., fol. 31, doc. 39.)

1167, 3 agost. — Testament del comte d'Urgell Ermengol, el de Valencia, ator-

gat estant malalt apud Civitatem Roderici (Ciudad Rodrigo) : « Deinde dimitió ad

operam sánete Marie Sedis Urgelli unum mansum in villa de Ponts et unum de melio-

ribus molendinis que habeo in termino eiusdem castelli de Ponts.» (Perg. solters.)

1169, 30 octubre. — En Pere de Lillet i sa muller Arsenda donen a l'obra de

Santa Maria de La Seu, per a obtenir la remissió deis seus pecats, unum modium

de forment en la vila d'Osseja, co és, en el mas den Pere de Corona, // quartallos

i en el mas de Guillem de Bernat Pere, altres dos quartals. Si no abundes el for-

ment, que donguin ségol peí valor del forment que deuen donar. (Cart., doc. 70.)

1169, 3 novembre. — Establiment fet per en Guillem, obrer, i els canonges de

La Seu, a en Miró Deidret i sa muller Maria de la dominicatura de l'alou que Santa

Maria té in turre Aladrel... Donaran la meitat deis explets i pagaran la llevor de
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fetes, pro malefactis que fecimus dicte operi; qui clona un cas-

tre ab la vila i sos moradors; uns pelegrins al Sant Sepiliere

donen llurs cases de Lleida, conquerides ais moros, sota la Zuda

comú; donaran també la meitat del bestiar... Signen en Guillem, obrer, i el bisbe

Arnau. (Capbr., fol. 22, doc. 29.)

1169, 15 marc. — B. Cerda de Sadaó, s'entrega a sí mateix a Déu i a l'obra de

Santa Maria jnnt amb tota la honor que té en la valí de Cerc, en l'apéndici de Sant

Just i en sos termes. Dona també un camp a Sardina i un mas in podio de Asnurre,

tot en propi alou. (Perg. original i Cart., doc. 61.)

1169, 14 janer. — Testament d'Arnau de Caboet, senyor de la valí de Sant Joan:

«...et ad oyera sánete Marie Sedis vMum mansum qui tenet Gifre de ipsa Pera cum
quantum faceré dehet exceptus ipsos missages. >> (Perg. solters.)

1172, 4 octubre. — Donació en comanda de Guillem, obrer, amb consell del capí-

tol a Guillem de Sant Feliu d'unes cases en la ciutat de Lleida << in clwsta suhtus

Zuda», al servei i fidelitat de Tobra de Santa Maria. Hi ha la firma del bisbe Arnau.

(Cart., doc. 68.)

1173, 29 agost.— Guillem de Seró, son germá Pere i sa mare Ermessendis donen
a l'obra de La Seu tota l'honor que teñen en terme dCAladrel, en el lloc que hi diuen

ad plana d Aludiz; el qual confronta, d'una part, <'in termino de Pradel et de alia

usque in serra de Cidalcher... de III vero parte usque ad Pod de Finestres sicut divi-

dit terminus de Castelsseran... de IV vero parte sicut dividit terminus de Agrimontis

et de Almenara usque ad Valmaza... > (Capbr., fol. 21, doc. 27, i Cart., doc. 13.)

1174, 5 febrer. — B. Soldader i sa muller Guilleuma donen a l'obra de l'església

de La Seu una vinya en la plana de Sant Pere, en el terme d'Alós. (Capbr., fol. 38,

doc. 47, i Cart., doc. 6.)

1176, 12 marc. — Arsen i son fill Ramón Guifre donen en propi alou a l'obra de

La Seu una peca de térra en l'apéndici de Sant Esteve de Zaguardia, en el lloc que
hi diuen Solanela. (Capbr., fol. 10, doc. 13.)

1176, 29 abril.—El comte Ermengol, sa muller Dol9a i llur fill Ermengol donen
a l'obra de La Seu un mas en terme de Nargó, nomenat Pugol ferrer, junt amb totes

ses pertenéncies i el pagés qui'l té. (Cart. doc. 65.)

1177, 16 agost. — El preveré Mir d'Aristot dona a l'església de Santa Maria
d'Urgell i a la seva obra, en la má den Bernat, obrer, tota la seva hisenda situada

en la parroquia de Nabiners i en l'apéndici de Sant Cerni. (Cart., doc. 72.)

1177, 15 setembre. — Donació in bajuliam de Ramón i Ermengards de Fornols i

sos filis « in ipsa opera sánete Marie Sedis et Episcopo et canonicis ejus », per mana-
ment de son senyor en B. de Cornellana, d'ells i de tota la seva honor i haver. Hi
ha entre les firmes la del bisbe Arnau. (Capbr., fol. 10, doc. 14, i Cart., doc. 7.)

1177, 26 octubre. — R. de Bellera dona a l'obra de La Seu cin manu Guillelmi,

Palariensium operarii», per remissió de sos pecats, pels quals té imposada greu
penitencia, un mas en la vila de Mallolis en propi alou. Obrer deis pallaresos es

deurá referir ais encarregats de coMectar les rendes de l'obra en aquell país.

(Cart., doc. 56.)
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O en la vila nova d'Agramunt ; altre les terres que té a la Marca,
disputades per les incursions moresques.

Una donació del comte Ermengol de l'any 11132 dóiia clara
idea de com es pensa en tot; en l'liospici deis pobres, situat al cos-

1177, 27 octubre. ~ Guillem de Glorieta i sa muller Pelegrina, per remei de sos
pecats i de sos pares, pels quals teñen imposada greu penitencia, donen a l'obra do
Santa Maria d'Urgell, « in manu G. operarii Palariensium » , un mas en la vila d'A-
lendó, en propi alou, el qual té en Joan Ferrer deMallolis. (Capbr. fol. 18, doc. 23,
Cart., doc. 5.)

1178, 21 juny. — Pere Morato, sa muller Ermengards i sos filis i filies donen a
l'obra de La Seu, <'in presentium latorem nomine Guillelmi operarii >>, una térra

franca situada en el comtat d'Urgell, en Tapéndici de Sant Esteve d'Abella i en el

vilar de Sant Roma. (Cart., doc. 55.)

1178, 2 agost. — Arnau Pere de Malmercat, sa muller Saurina i llurs filis A. G.
i Gozceran donen la vila d'Areny, en propi i perpetual alou, a l'obra de Santa Ma-
ria de La Seu. (Capbr., fol. 3, doc. 3, i Cart., doc, 1.) Fou confirmada en 1241. (^Id.,

fol. 4, doc. 5.)

1182, 10 setembre. — Testament sagramental de Bernat d'Anaugia: <'Religuid

pretérea c. solidos presbiteris ürgellensis Sedis, et opere beate Marie l. solidos, ct

Corpus suum orto beate Marie cum lx. solidos, et hospicio Iherosolimitano xx. solidos

et ospitali Sedis i. lectum. > (Perg. solters.)

1183, 17 marc. — Pere de Torena, per després de la seva mort, fa donació a

l'obra de l'església d'Urgell i al bisbe que ara lii és, Arnau de Perexencz, d'un cap-

mas en la valí d'Assua, in villa de Torre... (Perg. copia del segle xiv.)

1185. — Testament sagramental d'Arnau de Sant Esteve: <'Et dimisit inter opus

sánete Marie et albergariam c. [solidos] per médium...» (Perg. solters.)

1186, — Testament de Bonet, pavorde d'Urgell: <<Relinquo operi beate Marie

V. sestarios segel. Albergerie similíter...» (Perg. solters.)

1186. — Testament de Joan Eadolf: << Dimitió xii. denarios operi beate Marie...

XII. denarios ospitio huius ville...» (Perg. solters.)

1187, 9 juny. — El bisbe Arnau de Preixens fa donació de tots els delmes i pri-

micies deis molins que ell aixecá de son propi in villa Sedis, per l'obra d'una segona

candela que cremi dia i nit davant de l'altar de santa Maria, disposant que < pro

hac secunda candela non extinguatur prima que constituía fuit ab antiquis tempori-

bus...» (Cart. fol. 255, doc. 883.)

1189. — Venda de P. Bort, sa muller Ermeniards i sos filis A. i Ferrer a R. de

Covet, obrer d'Urgell, i ais seus successors qui el seu llocli tindran, d'unes cases

que teñen en la vila nova d'Agramunt, en el domini del comte, per 4 sous d'Agra-

munt. «Et istam compram emit A. de Valvert opere sub iussione dicti R. de Covct,

operari maioris.» (Capbr., fol. 20, doc. 26.)

1190, 3 febrer. — Ramón de Llobera i sa muller Blanca donen a l'obra de Santa

Maria de La Seu, «pro malefactis que fecimus dicte operi», dos masos en la vila de

Mallolis i dos homes en la vila de Forrera. (Capbr., fol. 12, doc 16.)
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tat de la porta de la Santa Sen; en la canonja; en l'obra del tem-

ple; en la tanla de plata de l'altar de Santa María (1).

Cap a l'any 1112 l'obra avanca, i hi ha qni preven per qnan

siguí acabada, fent deixes períódíqnes a l'obra í destínant-les

després de llesta a la canonja o a l'hospítal deis pobres (2).

1194, 26 desembre. — Martí i sa miüler Gaza fan donació a l'obra de La Sen
d'Urgell de tota la seva honor qne teñen en el comtat de Pallars, en la vila d'Ala-

nís i en l'apéndici de Sant Andreu, sense cap retenció, exceptnada la baiulia qne
fan a Guillem, senyor d'Alanís, consistent en «tres fogaczes de pa et nna cañada

de vi et una perna de niolto et I sester de civada...» Donen tot lo snsdit <' propter

remissionem omnium peccatorum nostrorum et cupidimus pervertiré ad gaudia para-

disi et credimus quod itu possimus invenire... >> (Capbr., fol. 1, doc. 1, i fol. 9.)

Sense data. — A. d'Estavill dona a l'obra de Santa María d'Urgell un mas que

té a Estavíll en Pere Martí, plenariament i sense cap reserva amb tot 90 que li

pertany; «...et facit ipsum mmisum decimas de omn'a hona sua et pernam de meliorí

carne secundum usaticum castri, ostem et operara. > (Perg. copia del segle xiv.)

(1) Testament del comte Ermengol de l'any 1132, 8 de Febrer. Hi ha la se-

güent cláusula: «Iterum dimitto domine mee alme Marie Sedis de ipsa mea paria de

Hispania usque dum Deo disponente revertar .ce. morabetinos in auro per singulos

annos. Quinquaginta dimitto ad ipsam tabulam altaris beate Marie argento operien-

dam. Quinquaginta alios dimitto ad ipsam canonicam. Ad ipsum hospicium paupe-

rum quod est situm juxta portas eiusdem sánete Sedis. dimitto xxx. mx)rabetinos in

senñcium ipsorum pauperum. Ad ipsam casam sánete Marie dimitto alios .xxx. Ad
opera ipsius ecclesie .xl. morabetinos...^) (Perg. solters.)

(2) 1112. — Donació d'Arnau Folch: «Deo et opere sánete Marie Sedis Urgellen-

sis eiusque canonice», de la seva vila anomenada Penria, la qual és en el comtat de

Pallars i prop deis termes de Galliner. Amb les condicions que expressa: << supra-

dicte ecclessie et opere irado et dum consumata ecclesia remaneat ad canonicam et sine

ulla inquietacione integre possideat.» (Cart., doc. 52.)

1122, 18 marc. — Un tal Bernat deixá en son testament: «Et dimisit ad Arnal

ipses mansiones de la Sede totas ab integrum cum i.° orto quem ibi habet, et ipso terzo

de Ordínau, et ipsa Parrochia de Nabiners in vita sua; et post suum hobitum remaneat

hec omnia ad opera sánete Marie Sedis, et quando erit facta ipsa opera sian de ipsa

canonicha.» (Pergamí original.)

1131, 3 abril. — Donació de Pere Bernat, preveré de Capdella, a Santa María
de La Sen d'Urgell i ais senyors de la mateixa església, de tot el delme del sen

cap-mas << ut intret in opera de ecclesia usque consumata sit et post coiisumucionem

ecclesie remaneat ad canonicam et clericis eiusdem ecclesie in perpetuum. » Hi ha entre

les firmes la del bisbe Pere i la de Ramón, obrer. (Cart., doc. 51.)

1131, 14 Setembre. — Donació de Ramón Bernat de Seró i son germá Pon9
Bernat: «Deo et opere sánete Marie Sedis», de totes les primícies que teñen «in

valle de Aladrel et Párela», junt amb el delme de totes les adquisicions que faran.
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Aqueixa activitat en la caritat deis fidels és indici del co-
mencament d'una gran obra amb relació al Uoc i el temps: el

temple grandiós que ha arribat fins a Tepoca actual, obra de
pedra picada esquadrada perfectament, ornada d'escultures,

amb nous sistemes de voltes i combinacions de columnes, anilj

riques composicions de galeries absidals, amb carácters de Fes-

til nostrat fortament influits de les grans creacions exótiques

d'Itália i de Franca.

«Perada autem ipsa opera mandamus quod tofum revertatur ad caiion'niin smirli

Marie.» (Cart.. doc. 67, i Cart. de La Seu, fol. 38, doc. 74.)

1142, 11 marc. — Donació de Berenguer Arnan de sí mateix i de les seves co-

tíes «ad opera heate Marie Sedis^y. S'anomenen certes prestacions «in Ca.stclar, in

terminio de VAcuda, Í7i serra Pontis castri, in terminum castri Cabannc honc», etc.

Acaba <• Omiv.a vero superáis ser¿pía post heate Marie ecclesie opera perfecta rcdcaiU

ad eius heate Marie canonicam.» (Cart. de La Sen, vol. I, doc. 146.)

1146, 19 febrer. — Donació de Pone Bernat de Seró: «Deo et ad opera sánete

Marie Sedis"), de diverses possessions que s'expressen. A mes «de ipsa serra de Ci-

calcer usque ad termine de Pradel... Et peracta ipsa opera mando quod totum ad

integrum revertatur canonice sante Marie.» (Cart., cloc. 69.) La data d'aquesta es-

criptura será la de l'any 1146, car resulta una confirmació i ampliado de la de

Fany 1131.

Í181. — Testament den Ramón de Bergadá, atorgat en 29 de janer: <i...Et hoc

quod haheo in Hulia derelinquo medietatem de ipsa mea dominicatura altari Beate Ma-
rie Sedis; aliam vero medietatem ad operam. ipsius ecclesia doñee consumetur, postea

vero hospítío ipsius ecclesie revertatur. •>> (Perg. solters.)
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IV

RAIMUNDUS LAMBARDUS, OBRER I ARQUITECTE
DE LA SEU D'URGELL

EX LA CONSTRUCCIO

DE LES ANTIGÜES

CATEDRALS

EL RÉGiM EcoNóMio La Catedral bastida durant el segie xii marca
el temps d'esplendor del bisbat d'Urgell, que

amb la conquesta de Balaguer arrodoneix

ses antiquíssimes fronteres. És aquell moment
de riquesa i prosperitat d'un poblé, en qué deixant les mun-
tanyes pirenenques ven a sos peus oberta a ses conquestes l'ampla

plana indefinida de la patria futura. Llavors arriba Tépoca

deis grans esforcos económics per a bastir els temples.

El régiixL económic de les obres en el segie xii segueix la tra-

dició vella, supervivencia a la vegada de Tantiquíssim régim

económic del cuite en les terres mediterranies, anterior a Torga-

nització estatista de Roma; si no és quelcom arrelat en la pro-

pia térra o en Tánima de l'liome. El temple és també, com en

l'antiguitat, una propietat que es pledeja i que es pignora, o que

es dona o acensa com un capital o una finca; que posseeix ses

terres i rendes adscritos i sos esclaus i servents, i ramats de bes-

tiar, propietat del sant patró de l'església o del monostir i

rep els donatius de diversa mena, les deixes testamentarios i

les presentalles i ofrenes. Els monjes o els preveros encarregats
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¿['administrar Iliurement les terres del monestir o del temple,

arrenden o cultiven les propietats sagrades i compren immo-

bles i col 'loquen diner a rédit.

El poder públic a poc a poc va contribuint, com en l'an-

tiguitat, al cost de les obres deis temples, amb 1'adjudicado

d'impostos, intervenint en la construcció de les catedrals, re-

petint-se, cap a la xiii centuria, el fenomen economic de la

transformació de l'obra deis temples en cosa de l'Estat, com en

els temps romans.

L'oPERARius Aqueixa organització económica exigia un
home que la dirigís, i aquest era Voperarius:

el monjo o el canonge obrer.

A la dignitat d'operarius^ en els col'legis de Canonges i mo-

nestirs, incumbía cuidar les obres; era una mena d'administra-

dor d'elles, com els obrers actuáis de les catedrals i esglésies. En
aquest sentit trobem expressat el nom operarius en molts do-

cuments.

Entre els firmants a l'acta de consagrado de l'església de

Sant Estove d'Arles, Sancti Stephani in villa Arularum, de

l'any 1158, lii ha la firma, signum, d'Arnau operari, S. Arnalli

Operarii (1).

A la Catedral de Lleida és commemorat un tal Berenguer

d'Obició, operarius (2), en la primera pedra de l'any 1203.

A la de Tarragona és representat, en la capella de Santa

Tecla, l'obrer Raimundus de Miliano, orant davant la majestat

de Déu, representat dintre la gloria ametllada, rodejat deis

símbols deis evangelistes.

A l'arxiu de La Seu s'lia conservat el record de distints ca-

(1) Marca Hispánica, ap. CCCCXXVIII.
(2) Pleyan de Porta: Afuntes de Historia de Lérida. Lérida, 1873. P. 212.

40



R. LAMBARDUS, OBRER I ARQUITECTO DE LA SEU

nonges operaris: Guillem (1), obrer, del qual es teñen dociiments
fins a 1186; al mateix temps signa també documents anib d
mateix carree un Raimundus opevarius, del que trobeni docu-
ments des de 1130 fins al 1162 (2).

O EL MESTRR DE L'OBRA

'ARQuiTECTE Al costat dc Toperari lii liavia rarquitecle

o mestre de l'obra que la dirigía artística-

ment i constructivament.

(1) 1126 o 1155, 10 de maig. — Carta de comanda de Pere Isern amb consell i

voler de Santa Maria de La Seu i de son obrer a Ramón de Sant Pere i sos ger-

mans de l'alou que Santa Maria té «de eolio de sor usque in eolio de Labana ct

ipsum quod habet in Viros», amb l'obligació de prestar qiiiscun any el terp del pa i

la meitat del vi ais clergues de Santa Maria. Signa Guillelmi operar¿i. (Capbreu,

fol. 11, doc. 15.)

1168, 21 de febrer. — Donació de Calvet, sa muller Labaza i son fill Alegret

«Dea et operi heate Marie Sedis>>., en la ma de Gr. obrer, de tres masos en l'apén-

dici de Sant Climent de Galliner. E,eben per aquesta donació XII áureos i XC sous.

(Cart. doc. 53.)

(2) Des de l'any 1130 o per allá surt un tal Raimundus operarii.

1131.— En la donació esmentada del preveré Pere Bernat de Capdella, del

delme del seu mas a l'obra de la Catedral fins que sigui acabada, signa en Ra-

món, obrer. (Cart., doc. 51.)

1135, 3 d'abril. — Donació de Ficapal «domino Deo et ad opera sánete Marie Se-

áis» d'un cap-mas que fou d'Oriol i de R. Gralindus. Signa «Raimundi Operarii p.

(Capbreu, fol. 4, doc. 6.)

1135, 3 d'abril. — Donació del comte Arnau Miró ('domino Deo et ad opera sánete

Marie Sedis» d'un mas a Montanyana i un altre a Areny. Aquest darrer^ el dona

<íper sexcentos solidos denariorum quos debebam ad operam sánete Marie». Signa, en-

tre altres, «Raimundi Operarii». (Capbreu, fol. 5, doc. 8; Cart., doc. 3.)

1142.—En una donació d'En Berenguer Arnau a l'obra de La Seu, signa també:

< 8ig>^num R. operarii». (Perg. solters.)

1151, 22 de juny. — Donació de Pere Arnau de Puig «domino Deo et sánete

Marie Sedis ejusque operi» de dos masos en la valí i vila de Sant Joan «et hoe ,n

manu Raimundi operarii». (Capbreu, fol. 17, doc. 22, i Cart., doc. 9.)

1155, 2 desembre.— Donació d'Arnau Pere d'Alentorn, sa muller Guilleuma i

sos filis de certs drets i prestacions a santa Maria de La Seu, «m ma7iu de R. de

la opera et de A. suo nepoto». Segueix un capbreu de censos i altres drets. (Cap-

breu, fol. 26. doc. 33.) nr? 1- 1

En el testament del bisbe Bernat Sane, de 1162, 24 de gener, obert 27 dies des-

prés de la mort del testador, signa: « R. Urgellensis eeelesie operarius... nec non ct

Miro hospicii beate Marie Jiospitalarius... », els quals foren els marmessors del susUit

bisbe Bernat. (Perg. solters.)
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En les prestacions personáis medievals era obligació del se-

nyor el pagar ais mestres que guiaven, en les obres, les col les

de pagesos que reparaven els murs deis castells.

Era el mestre d'obres, sovint, un home d'ofici, entes en el

método amb qué es componía una esgiésia i s'arranjava la sim-

plicíssima decoració de sos murs; ara un monjo o un abat i fins

un bisbe.

Aquests artífexs de la pedra son representats treballant amb
llurs propios mans en els capitells de nostres claustres del se-

gle XII, en una forma que es repeteix a Sant Cugat del Valles, a

la Catedral de Girona, ressó d'un tema análeg al claustre de la

Daurada de Tolosa, avui destruí t i guardados sos despulles al

Museu d'aquella ciutat, i en l'escultura románica d'Itália.

La situació d'aquests mestres de cases laics s'entreveu conei-

xent la deis actuáis mestres rurals: modestos constructors prác-

tics amb coneixements rudimentaris de les relacions jurídiques

entre els que edifiquen, topógrafs más o menys precisos, gestio-

nadors de negociacions en coses del terror. Fedantius, l'únic que

coneixem d'aqueixos temps primers del segle x, intervé en Tafer

modost de la compra d'una vinya.

LA CONTRACTA DEL BisBE gu l'auy 1175 l'obra de La Sen devia necessi-
I CANONGES DE LA SEU , , . . , . , , , .

,,„ T,..,^ . X ,r„ ^^ tar un energic impuls, i s acut al medí supremAMB RAMÓN LAMBARD O 1 7 JT

de donar a una sola má el comanament econó-

mic, i el técnic nomenant operari i fent una contracta d'obres

amb Ramón Lambard.

Es un moment d'esforc i de riquesa que s'assenyala per prés-

teos que fan els monjes, i per donacions considerables deis com-

tes dTIrgell (1).

(1) En l'any 1160, el bisbe Bernat Sane i els canonges donen en préstec al

confite Ermengol d'Urgell dues joies preciosíssimes, que allí mateix valoren. El
comte Ermengol els les assegura amb algunes possessions, i el bisbe deixa en son
testaraent, fet en 1162, al tresor de Santa Maria de La Sen algunes joies. El
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La contracta d'obres de La Sen d'Urgcll amb llawmmhiH
Lambardus, consisteix a anomenar aquest, opcravhis por un
terme fixat, remetent-li radministració deis bóns de la Catedral,
perqué porti a bon terme durant set anys unes deterniinades
obres, i a la vegada mestre de l'obra perqué clogui les voltes i

aixequi els campanars i el cimbori (1).

comte d'Urgell, en son testament de 3 d'agost de 11G7, disposa riuc Tesglésia de
La Séu segueixi retenint els llocs d'Uliana i Nargó, com a penyora del próstec que
li féu en una necessitat. En 1171 el seu fill dona encara la meitat de tot el delmo
del castell d'Assentiu perqué'l vagin usdefruitant fins que tinguin recuperat el prés-

tec. (Perg. solters.)

(1) P. Villanueva: Viage literario, vol. IX, ap. XXIX. Cart. de La Seu
d'Urgell, vol. I, fol. 250. vo. doc. DCCCLXII. Es com segueix: «De operario eccle-

síe Urgelleiisis. In nomine Ihesu Christí salvatoris eterni: ego A. Del gratia Urgelli

episcopus, cum consilio et comuni volúntate omninm canonicorum Urgelli ecchsie,

commendo tibí Raimundo Lambardo, opus beate Marie, cum ómnibus rebus tam mo-

bilibus quam immobilibus, scilicet, mansos, alodia, vineas, census, et cum oblacioni-

bus oppressionum et penitencialium, et cum elemos'nis fidelium, et cum numis clerico-

rum, et cum ómnibus illis, que huc usque vel in antea aliquo titulo videntur spectasse

sive spectare ad prephatum opus beate Marie. Et preterea damus tibí cibum canon!-

calem in omni vita tua, tali videlicet pacto, ut tu fideliter et sine omni engarnio clau-

das nobis ecclesíam totam, et leves codearía sive campanilia, unum filum super omnes

voltas, et jadas ipsum cugúl bene et decenter citm ómnibus sibi pertinentibus. Et ego

R. Lambardus convenio domino Deo, et beate Marie, et domino episcopo, et ómnibus

clericis Urgelli ecdesie, qui modo ibi sunt, vel in antea erunt, quod hoc totum, sicut

superius scriptum est, vita comité, perfídam ab hoc presentí PascJia, quod celebratur

anno dominice incarnadonis .M.^ G.'^ LXX.<^ V.'\ usque ad .VIL annos fideliter, et

sine omni engarnio; ita quod síngulís annis liabeam et teneam ad servícium beate Ma-

rie, me quinto, de lambardis, idest .IIILo>' lambardos et me, et hoc in yeme et in estáte

indesínenter. Et sí cum istis potero perficere, faciam; et si non potero, addam tot ce-

mentarios, quod supra dictum opus consumetur in prephato termino. Post .VIL vero

annos, cum iam dictum opus, divina misericordia op'tulante, complevero, habeam libere

et quiete dbum meum dum vixero, et de honore operis et avere stem in volúntate et

mandamento capituli postea. Preterea nos, tam episcopus, quam canon'd, omnino pro-

h'bemus tibí Raimundo Lambardo, quod per te, vel per subm^.ssam personam, non

alienes vel obliges al'.qua occasione quicquam de honore operis, que modo habct vel in

antea habebit. De tuo itaque honore, quem nomine tuo adquisisti, et de avere, fac m
v'ta et in morte quod tibí placuerit post illud septennium. Sí forte, quod absit, tanta

sterilitas terre incubuerit, quod te nimium videamus gravarí, liceat nobis prephato ter-

m'no addere secundum arbítrium nostrum, ne notam periuríí incurras. Sed ahqutsvel

aliquí nostram predictam relaxadonem sacramenti faceré tibí nonpossint, nmm pleno

capitulo, comuni deliberatione et consensu omnium. Et quicqw'd melioravens ni honore
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Fig. 2. — Contracta de Raimundus Lambardus amb el bisbe i canonges de

La Scu. — (Arxiu capitular d'Urgcll; cart., f. 250 v.» d. 862.)
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Revela aqnest documcnt, vcritablc contráete de trcball en-
tre els canonges de La Seu d'Urgell i el mestre liaimimdns Lam-
bardus, arquitecte estranger, qui treballava a La Seu d'Urgell
l'any 1175, un aspeete interessant de la situació social d'aquei-
xos nostres antecessors arquitectos. Els canonges el nonienen
obrer de l'església, li encomanen sos béns, mobles i inimobles,

els masos, els alous, les vinyes, els censos, les oblacions deis pe-

nitents, les almoines deis fidels, el diner deis clergues i totes les

rendes i ingressos que a aquest ofici estaven consignáis, aml)

la condició que, com a mestre de l'obra, tanqui els murs de

l'església, clogui ses voltes, fací el cimbori o ciigid i aixequi

els campanars una filada sobre les voltes totes, en el terme de

set anys. Li donen demés, per tota sa vida, la ració correspo-

nent en la taula deis canonges. A La Seu els campanars resten

encara aproximadament a 1'altura que assenyala la contracta de

Raimitndus Lamhardus: una filada damunt les voltes.

Es ben diferent la contracta de Ramón Lambardus i una con-

tracta d'obres actual. No res d'un preu alcat ni d'uns lionoraris

fixats; en canvi, la seguretat del menjar i l'alberg per tota la

vida, l'aplicació a l'individu de l'idea de la perpetuitat de les

fundacions. A canvi deis servéis personáis per uns anys, oblé

en paga una mena de prebenda canónica i el carree vitalici de

mestre d'obres de la Seu urgellesa.

operls, remaneat ad ipsmn opus. Si vero pro melioracione honoris oper is oportent fe

al'quid impig7iorare vel comiitare, non poss's hoc faceré sine consilio etconivcnc'a ca-

pituli. luro ego R. Lamhardus qiiod hoc totiim, s'cut superius est scriptum, perfic'am,

et fidelitatem et indempnitate7n cañonee heate Marie Urgelli ecclesie pro possc meo,

per Deum el hec sancta evangelia. Sig^num R. Lambardi qui hoc i uroJando ti

confirmo. Sig^nnm domini Arnalli Urgelli episcopi. 8ig>i^niim GuUlehiv pr.ons.

Sig>íi7ium W. sacriste. Sig ^num B. archidiácono. Sig^num R. archidiácono.

Sig>iinumR. de Adautes, archidiácono. Sig^num B. de Sancta fule, archidiácono.

Sig ^ num B. cantoris. Sig (s. man.) num Berxardi, Anasceiisis scrijitons, qu hcc

scripsi suh rogacione Arnalli, capellani de Id, die et auno quo supra. •>
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KAMox LAMBARD Posa Ir lectvira cVaqueix contráete diverses

qüestions. Qui era mestre Ramón Lambard?
El fet de donar-li totes les rendes de la Sen perqné acabi

l'obra, suposa tractos i coneixences d'anys entre el mestre i el

Capítol nrgellitá. Eli probablement havia comencat l'obra nova

que estava en part coberta, portant a la nostra térra les in-

fluencies italianos queja des del pía es revelen clarament i que

es retroben en les galeries del transcepte i de l'absis major. Les

obres haurien marxat a poc a poc, ja que en 1175 se tracta

d'acabar-les.

Els documents en parlen sois un any abans en una donació

d'una vinya (1) a « Tobra de Santa María i a Ramón Lam-
bard». En 1105 es parla d'ell com d'un lióme pretérit, donant-se

un liort que « liavia tingut Ramón Lambard », al capellá de

Sant Miquel (2).

La seva historia és brevíssima. Es nomenat marmessor en un

testament de 1177 (3). En 1183, al cap de set anys tal com s'lia-

via pactat, havia acabat l'obra o havia potser mort, ja que en

una donació a l'obra no es menciona el nom del mestre, sino

en una forma indecisa, com si el carree vaques, «al mestre que

(1) 1174, 14 de maig. — Donació de B. Moutaner i sa inuller Clemenca <> ad
opera sánete Marie et ad Raimundo Lanibard^y, d'una vinya <(que vocant ad Peralada,

in valle Cerc>>. (Cart., doc. 64.)

(2) En l'any 1195, 21 de juny, el capellá de Sant Miqnel, E,amon de Boxe-
dera, fou admés a la porció canonical, «cihum canoniealem juxta morem cationico-

rum^y; com també li foren concedides altres possessions, entre les quals s'anomena
o s'esmenta la següent: <<Ortum unnm apud Indichim quem ienebat Baímundus Lam-
bard. '> Signa en aquest document com a electe el bisbe Bernat de Castelló. Hi ha
també entre les firmes, el: « Sig *^7ium Arnaldi, operarii Urgellensis ecclesie ».

(Cart., fol. 278, doc. 975.)

(3) 1177, 9 d'agost. — Donació en testament d'Ermengards. qui elegeix mar-
messors R. Lambard, Bernat d'Ordineu i Adalazat, del propi lloc. Deixa son
eos <<ad opera sánete Marie Sed's'> junt amb tota la seva honor que té a Ordineu
(Andorra), Gardils, etc. «Sic ego dono ad opera sánete Marie tune temporis et ad
operarii eiusdem ecclesie R. Lambard et successores eius.» Signa en primer terme,

després de l'atorgant, Ramón Lambard. (Cart., doc. 62.)
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la serveixi» (1). Al mateix any signa documents im non obrer,

Ramón de Foix, qui regenta el carree fins a l'any llí)l (2) i en
un document de 28 de maro de 1192, troben ja un: <^ Stg * nnvi

Raimundi de Covedeto, operarü sánete Marte Sedis^ (3).

La seva entrada sobtada al servei del Capítol el í'an suposar

un laic; la seva desaparició en l'any precís d'acabar el contráete,

suggereix l'idea d'un estranger passavolant.

EL coGxoM LAMBARDus Squ noui Hiatcíx Laiiibard suggereix l'idea
I ELS MESTRES LOMBARDS liniiT .. , ' , i ^ j i i nde la aebatuda questio deis mestres lombards

o magistri comaeini, a la qual aporta una interessant contribu

-

ció la contracta per a acabar les obres de La Seu d'Urgell.

En aquest curios contráete els canonges de la Seu i l'arqui-

tecte Ramón, pacten que l'obra durará set anys, i que devien

treballar-lii quatre lambardos, demés del propi mestre: «7/a

qiiod singulis annis habeam et teneam ad servicium Beate Ma-

(1) En el testament d'En Joan de Pallerols, capellá de Santa Cecilia, de Tany

1183 (18 de marc), es llegeix: «Dim'to ad opera de sede X sol'dos et doneiit eos ad

magistro qui eos serviat.i> (Perg. solters.)

(2) 1183, 18 de novembre. — Donació de Ramón de Roders i sa muller Beren-

gnera <-dom'no Dea et sánete Marie Sedis eiusque operi», d'un mas en el castre do

Roders. Acaba l'escriptura: «Factum est hoc in manu Raimundi de Fuxo, opera-

rü.» (Capbreu, fol. 4, doc. 4.)

1183, 17 de marc.— Donació de Pere de Torena (¡domino Deo et ad ecdesiam

beate Marie Sedis Urgellensis et.ad opera ejus», d'un cap-mas en la valí d'Assna,

<ad opera beate Marie et ad Episcopum qui nunc est videlicet Arnaldum de Perexencz

et successoribus suis...» Acaba l'escriptura: «Hoc donatiimm fuit factum in manu

Raimundi operarü de Fox.» (Capbreu, fol. 5, doc. 7.)

1190, 17 de febrer. — Empenyorament de G. de Glorieta i sa muller Pelegrina

«ad opera beate Marie Sedis Urgellensis et ad R. de Fuxo operarü», de tot 90 que oís

homes de Majolis deuen fer-los del mas de Glorieta i del mas d'Alende amb al-

tres servéis, per LVII sous d'Agramunt. (Capbreu, fol. 15, doc. 19.)

1191, 3 de novembre. — Empenyorament de Ramón de Bellera 1 sa muller Blan-

ca a En Ramón, obrer de l'església d'Urgell, d'un mas en la vila de ierrera,

per LX sous d'Agramunt «pro emendatlone de ipso avere quod ego raptn beate Mane

Urgellensis Sedis quod erat in villa de Majolins.» (Capbreu, fol. 8, doc 1-.)

(3) Conveui celebrat per En Galceran de Pinos i son fill Ramón Galceran amb

el bisbe Arnau, sobre el castre do Tuxen. (Perg. solters.)
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Tie, me quinto, de lamhardiSj id est JIII.'" lamhardos et me» . I si

veiés que aquests no podien acabar Fobra en el terme fixat, el

nombre de cementaris que fossin necessaris: «Et si cum istis po-

tevo pereceré, faciam; et si non potero, addam tot cementarios

quod supradictum opus consumetur in prephato termino ».

Estem davant d'una contracta d'un mestre lombard o es

tracta solament d'un tráete usual amb un mestre constructor

sense relacions amb les discutidos companyies del Nord d'Itália?

En una páranla: el mot lambardus és un nom indicador de na-

cionalitat o un nom d'ofici? Aqueixa qüestió lia estat estudiada

no fa molt per Mossén Gudiol, i anem aquí a aduir i escatir sos

arguments.

Cal, en primer lloc, recordar com el nom lambardus i lom-

bardiís, en diverses variants, era comú a Catalunya des de temps

antics.

El mot lambardus, com a cognom o apel'latiu, se repeteix

després en els segles xii, xiii i xiy, en documents que semblen

donar-li un significat especial. Mossén Grudiol cita una carta

d'establiment que el bisbe de Vicli, Guillem de Tavertet, féu a

un tal Pere Andreu i ais seus filis, d'un es cases i béns que Fes-

gléí>ia de Vich tenia a Barcelona, intervenint-hi el bisbe, pac-

tant-se que lii posarien per arbitradors un home lionrat de Bar-

celona i un lambarty escollits peí mateix prelat, deis que li

proposaria TAndreu i els seus. Aquest document és del dia

13 de juny de 1202. Aquest mateix carácter de perit se repe-

teix en un altre document amb data o d'abril de 1273, citat

també per Mossén Gudiol, que és una convenció feta amb el

bisbe de Vich, Ramón d'Anglesola, i Petro de Mora, lambardo,

sobre construcció d'una tapia mitgera a un liort. El mateix nom
se troba en altre document de l'any 1304 que tracta d'un fill

de l'anterior, per quan un altre escrit poc posterior, datat a

18 de les calendes de maig de 1307, ens parla d'aquest perso-

natge dient-li: « Petrus de mora magister de petra et heres Petri

de mora magistri de petra de Vicensi ciuitate » . Aquesta indica-
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CIÓ de Tofici deis dos Pere de Mora, pare i fiU, cns dona acla-
rida la significació del nom lamhardus. Se tractava, dones,
d'uns mestres pedrers, de picapedrers (1). El mot lambanlus
significava, dones, un ofici.

Ve aquesta conclusió confirmada per documents posteriors
que el mot lamhardus és usat com a equivalent de mayíster
)rum (2)*

en

edorum (2)*

Aqueixa mateixa significació sembla deduir-se del document
de La Seu d'Urgell, i aqueixa fou la primera interpretació que
sostingué qui aixó escriu (3).

DEL MOT LAMBARDUS

ORIGEN Assentat el fet que el mot lamhardus si^ni-

fica picapedrer, quin és el seu origen? Pot a
la vegada significar la nacionalitat?

Cal, en primer lloc, notar la semblanca del mot lamhardus
amb el lombardus, i com és fácil canviar la a i la o en un manus-
crit. Així es troba en diversos documents, on el significat geo-

gráfic del nom és indubtable.

Devem després teñir presents els documents en qué el mot
lomhardus ha designat constructors del Nord d'Itália.

(1) Extraiem totes aqüestes dades, de J, Gudiol i Cunill: Quelcom sobre

Llamharts. «Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica.» Barcelona, 1910. Vo-
lum VI, ps. 328 i següents. Mossén Grudiol ha volgut amablement comunicar-nos

els documents complets.

(2) Veieu el document següent en qué el mot lamhardus equival a mestre de

cases.

«Nos Petrus, etc.. Ideo attendentes quod ex capitulis infrascriplis pro parte lam-

bardorum sive magistrorum domorum civitatis Barchinone nobis oblatis et per ipsos diu

est bono zelo ut patule potest propendí statutis et editis ac etiam observatis ad hanorem

Sánete Eulalie Virginis et augmentatione cultus divini bonus status eorum ofjicii in

melius Domino concedente reformabitur si per nos confraria confirmabitur infrascripta...

Datum Cesarauguste vicésima die novembris anno a nativitate Domini Millessimo CCC
octuagessimo primo, regnique nostri quadragesimo sexto.» (Manuel de Bofarull y

Sartorio: Gremios y Cofradías de la antigua Corona de Aragón. Barcelona, 1876.

Doc. XLIX.)

(3) PuiG I Cadafalch: Historia General del Arte. Vol. II. Arquitectura. Barce-

lona, 1901. P. 657.
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Recordem (1) el conegut text transcrit per una obra italiana

del segle xi i comenc del xii: el crónico casinenc, en la part es-

crita peí monjo Lleó Marsica (mort ans de 1118), que recomp-

tant la vida del famós abat Desideri, després elegit Papa amb
el nom de Vi^^tor III, parla que aquest, al voler edificar sump-

tuosament l'església monacal benedictina de Monte Casino, per

allá l'any 1066, féu venir artistes peritíssims lombards i amal-

fitans, «^conductis protinus peritissimis artificibus tam Amalfita-

**•:
•*!:f'.*^

-•^^V tf»V^^^^
.v>"

.e Oí i^yle

Fig. 3. — Absis de la Seu d'Urgell, de tipus lombard.

nis quam et Lombardisy>. L'editor de la crónica, Ángel de

Nuce, anota que « utriusque siquidem nationis cemeniarii artífi-

ces frequentissimí erante nec modo frequentes » , donant a enten-

dre que es tractava de constructors amalfitans o campaniencs i

lombards o del Nord d'Itália (2).

(1) Veieu el vol. II de VArquitectura románica a Catalunya, p. 77.

(2) J. GüDiOL I Cunill: Lloc darrerament citat.
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Els constructors de La Seu d'Urgell, o almenys Farqnitecte
Ramón Lambardus, era, per altra part, italia. «En dcíccte de
documents — ha dit en Brutails (1), — les arcades de coronació,

una galería voltant el presbiteri al naixement de les voltes, el

dibuix de certs ares, mes gruixuts a la clau que ^Is rasaments,

serien suficients per a donar testimoni de l'órigen lomba rd d'a-

questa Catedral (fig. 3).»

D'aixó se'n derivaría la conseqüéncia que el mot lambar-

dus o lombardus sígníficava picapedrera tal com avui Umousin
significa a París mestre de cases, Estariem davant d'una d'aques-

tes transposicions de sentit ben comunes a tots els llenguatges i

a totes les époques; i la vinguda de mestres lombards a Cata-

lunya quedarla demostrada peí fet d'haver-se transformat el

sentit d'un nom gentilici passant a designar l'ofici exercit per

les coUes de constructors vingudes del Nord d' Italia.

El mot liavia també esdevingut cognom, ja que a La Seu

d'Urgell, en 1275, el porten dos germans que atorguen una

donació (2).

LOMBARDS A CATALUNYA

MESTUEs D'AixA Del Nord d'Itália no sois emigraven mestres de

cases i picapedrers, sino sovint mestres d'aixa,

fasters que anaven amb els exércits i oferien construir els grans

catafalcs de les maquines de guerra. Enlart diu que un engi-

nyer lombard dirigia un ariet en el siti d'Antioquia (3). La Cró-

nica del rei En Jaume (4) parla d'un mestre de la Liguria que

vingué a Palma, a Valencia i a Burriana, a ajudar-lo en les

obres del siti «E uench nos .j. maestre Dalbenguena» (Albenga,

al Nord d'Itália en la Liguria, port de mar) «qui hauia nom

(1) Bibliografía del volum I del Manuel d'Archéologie fraiiQaise, d'ENLART,

«Bihlothéque de VÉcole des Chañes», vol. LXIV, p. 134.

(2) Arxiu de La Seu d'Urgell, Cart. II, fol. 49, doc. 40.

(3) Manuel d'Archéologie frangaise. Paris, 1904. Vol. II, p. 436.

(4) Edició Aguiló, p. 205.
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Nicholoso (1234), qui feu lo trabuquet nostre des Maylorques

(1229), e dix nos: Micer, nous cal estar aqui si nos non nolets

per pendre aqnest loch, qne nos lo podets hauer sins nolets a

.XV. jorns. E demanam li nos, en qual manera. E el dix: Dats

me fusta, que»molta na aqui de ledo e duns arbres e daltres, e

fer uos he jo .j. castell de fust daci a .viij. jorns, e fer lem

anar la, aixi com uos sabets que faem a Maylorques anar los

trabuquets »

.

Durant el siti de Balaguer, per Pere II, en la segona meitat

del mes de juny de 1280, el rei mana la construcció d'un pont

de fusta per a facilitar les comunicacions entre les dues riberes,

puix que el pont de pedra estava en mans de l'enemic. Per la

construcció del dit pont, s'enviá a buscar a Barcelona i a Tarra-

gona tota la fusta dipositada en les drassanes a obs de les gale-

res, amb ordre que la portessin marxant de dia i de nit, a fi

de tenir-la allí el mes prompte possible. Mestre Nicholos, l'engi-

nyer director del pont, passá a Lleida, el 25 de juny, per a obte-

nir del batlle Ramón d'Alós altres objectes, tant a obs de dita

construcció com per les altres obres del siti.

coMPLiMENT DE LA T^l com cs va pactar, tal va complir mestre
CONTRACTA T-x 1 1 i. r» 1 1Kamon; les voltes loren closes, els campanars

DE RAMÓN LAMBARD ' ' ^
s'aixecaren poc mes d'una filada sobre les claus

d'aquestes, i s'acaba el cimbori mes o menys bárbarament.

Vingueren aviat a parar les obres, guerres i malvestats.

LLUITE8 DEL vEscoMTE gl vcscomtc Amau dc Castellbó, de carácter
DE CASTELLBÓ 'ii* if T T i M

violent 1 poc escrúpulos, segons la dita d un
CONTRA L'ESGLÉSIA 1 i ' O

autor (1), en els darrers temps del pontificat

del bisbe Arnau de Pereixens (1167-.119o) accentuá fortament

la seva hostilitat contra l'església d'Urgell. Després d'un llarg

(1) J. MiRET I Sans: El Vizcondado de Castellbó. Barcelona, 1900. P. 146.

52



R LAMBARDUS, OBRER I ARQUITECTE DE LA SEU

període de dissensions i Iluites, en les quals el vescomte pugnava
per a sustreure's de la subjecció de sos dos senyors, el bisbe i el

comte d'Urgell, a 27 d'agost de 1194, per mediació del rei Alfons,
acorden una avinenca, la qual, malauradament, no produí pas
els resultáis que se'n podien prometre (1). Al matcxix any el bisbe
Arnau, atuit peí pes deis anys i la fadiga, decideix renunciar el

bisbat i retirar-se al monestir de les Avellanes; obtenint a aquest
efecto, a 27 de marc de 1195, especial autorització del Papa Ce-

lestí III (2). Dintre aquesta mateixa primavera fou elegit bisbe

En Bernat de Castelló; i adonant-se el vescomte Arnau del canvi
esdevingut en Taita direcció del bisbat, emprengué de nou i

amb major ardidesa les Iluites contra l'església d'Urgell. Feia

temps que per interés polític simpatitzava amb la causa deis al-

bigesos que del migdia de Franca s'havien anat estenent per

l'altre vessant del Pireneu, en els territoris del comte de Foix,

qui obertament els protegía. D'acord els dos ambiciosos senyors,

encoratjats per la feblesa del novell prelat, qui espantat per les

greus dificultats d'ordre polític que se li acumulaven, abandona

el govern de la diócesi, retirant-se al monestir d'Aspira en el

Rosselló, cregueren arribada Fliora de posar en práctica els seus

audaciosos plans.

LES iNVAsioxs Comcnca aleshores una época calamitosa de

desastres i invasions que assolaren per llai'g

temps tot el país. Els exércits del vescomte Arnau de Castellbó

i Ramón Roger, comte de Foix, invadiren el bisbat d'Urgell, pro-

bablement, per la tardor de 1195. Sitiaren i assaltaren La Seu,

cromaren part de la població, saquejaren la catedral i cometeren

(1) Ch. Baudon de Mony: Eelations politiques des Comtes de Foix avec la

Catalogue. Paris, 1896. Vol. II, d. 24, p. 42.

(2) Marca Hispánica^ col. 1383.
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els excessos mes horribles (1). Robaren l'argent de l'altar de

santa Maria que, a 11 d'agost de l'any següent, la comtesa

d'Urgell tracta de refer (2). Vaux de Cernay recompta com els

canonges foren sitiats per fam i hagueren d'obrir les portes ais

assaltants que no deixaren sino que els murs. El capítol bagué
de pagar a Ramón Roger 50,000 sous per a rescatar l'esglé-

sia (3). En el decret d'elecció de bisbe Bernat de Vilamur, suc-

cessor de Bernat de Castelló (20 de febrer de 1199), es parla deis

greus infortunis que sofrí l'església en aqüestes primeres inva-

sions (4). El comte de Foix desseguida entra en possessió del

vescomtat de Castellbó i continuaren en el transcurs del temps

les vexacions a l'església (5).

(1) Arxiu Capitular d'Urgell, pergamí original. Comenta aquest document:

<íHec sunt malefacta que comes Fuxensis et Arnaldus de Castrohono et sui exerci-

tus comisserunt ecclesie et clericis Cei-daiiie...» Es uu capítol de queixes contra el

comte de Foix, escrit en la primera meitat del segle xiii. Es llegeix, gairebé en l'aca-

bament, referent a aquesta primera invasió: «ítem est certum et Tnanifestum quod
pater suus, cura magno rupteriorum exercitu, obsedit civitatem nostram¡ et cepit

eam, violentéis et cepit ecclesiam et multa perturpia et nefanda perpetravit Í7i ea-

dem; et clerum, et populum eiusdem civitatis captivavit et eos redimeve fecit XXX.^
m,ilibas solidorum; et ornamenta et cruces et cartas et omnia alia vasa sacrata

secum asportavit et cum personis clericorum vendidit et distruxit, et in hoc tantum^

modo ultra c. miliuin solidorum ecclesiam dam,pnificavit...»

(2) Arxiu Capitular d'Urgell, pergamí original. Es una donació feta, a 11

d'agost de 1196, per la comtesa d'Urgell, Elvira, present en el capítol de La Seu,

on el bisbe i canonges tractaven i deliberaven «de restauracione argenti mense al-

taris heate Marie, moderniter mota et compassa, super tanto scandalo in ecclesie

l^erpetrato, ad mense altaris argentum resfituendicm...» Dona per Tindumentária

de l'altar «unum pannum sericum et XXJ^ marchas argenti... unum vas pulcherri-

micm per VIL marchas et cupam unam argenti pro tribus marchis...» Dona també
per l'obra del dit altar tots els explets, durant deu anys, deis llocs de Nargó i

Ciutat. Al mateix dia i en donació que consta en el mateix pergamí, el bisbe assigna

a l'obra de l'altar tot el delme d'Arcavell per durant deu anys i els canonges li ce-

deixen també per tot el decenni tots els rédits de l'or¿, 90 és, del cementiri de santa

Maria, junt amb els 60 sous que cada canonge acostuma a donar per son ingrés.

(3) Ilistoire des Gaules, vol. XIX, ps. 42 i següents.

(4) Villanueva: Viage literario, vol. XI, ps. 68 i 114.

(5) Es pot dir que d'aquí endavant no pararen un sol moment les hostilitats

del comte de Foix contra l'església. E-esta exposat mes amunt com en la primera
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A causa de tantes malvestats tornaren molt a menys les se-

ves rendes (1); íbu dissolta en ella la vida comú i les deixes son
ja per altres finalitats diferentes de les sumptuositats artísti-

ques (2). Després ja no es pensa en continuar les obres. El pe-
ríodo de gloria s'havia clos i comen9ava la decadencia.

meitat del segle xiv, en temps del bisbe Arnau de Llordat (1326-1341), invadí
novament les possessions episcopals i expugna la ciutat. Constantraent opri-
mí l'església en el segle xiii. Es molt expressiva la lletra que el Capítol de Pámies
(país de Foix) escrigué a N'Abril, bisbe d'Urgell (1257-1269), condolent-se del

miserable estat de la seva església: <íLitterarum vestre patemitatis recepcio nos
Utos reddiditj plusquam possemus verhorum serie explanare; dolorem qui noslrum
animum continué afligebat pro opresione Urgellensis Ecclesie repeliendo, que lomjo

tempore fuit aflicta pariter et attrita ab Mis a quibus deberet recipere consolaíionis

et adjutorii fulcimentum... Caveat— li diuen — a sagacitatibus nobilis viri Fuxen-
sis Comitis qui multa promittet quamvis non proponat ducere ad effectum, sed ut

possit, que detinet Urgellensis ecclesie, retiñere...» (Perg. orig.)

(1) A 27 de gener de 1257, el bisbe i canonges acorden aplicar els fruits del

deganat de Tremp a la mensa episcopal, atenent que els rédits de la mateixa

«propter dissenssiones multas et guerras et oppressiones nobilium sint adeo dimi-

nuta, quod octuaginta marcharum, argenti valenciam non excedant...» (Cart.,

f. 293, d. 1035.)

(2) El bisbe Bernat de Vilamur, per exemple, deixa en son testaraent, atorgat

en 1203 (27 de novembre), els rédits de mil sous per «//"'^ ardentem candelam coram

altare beate Marie die et nocte...» (Perg. original.)
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DISPOSICIÓ ESPECIAL

I)E SANTA MARÍA D'URGELL
Anem a clescriure l'església de 'Santa Í^Iaria

d'Urgell tal com Tacaba Ramón Lambard, co-

mencant per dir que es tracta d'un cas esporádic en la nostra

arquitectura. Entenem per tala, els casos isolats que no entra-

ren a formar cós en 1' arquitectura del país, i que en son conjunt

indiquen una marcada influencia forastera. Aqueixes caracte-

rístiques es troben reflexades clarament en el plan i especial-

ment en la disposició del santuari de la catedral urgellesa.

A Catalunya les esglésies del segle xi deixaren al seu succes-

sor, amb unes poques excepcions, tres tipus de santuari per a les

basíliques: el en qué els absis son tracats com a perllongació de

cada una de les naus; el en qué els absis, comunament en nom-

bre de tres, s'obren en els bra90s del transcepte en línia recta i

en igual fondária; i el en qué aquells formen trébol o bé eren

al voltant d'un rectangle cobert amb volta per aresta o amb

cúpula. Ben poques excepcions poden afegir-se a aqueixa classi-

ficació sumaria que compren totes les esglésies catalanes del

segle XI, menys la de Sant Miquel de Cuixá, de disposició en-

cara discutible, i en la que s'entreveu una giróla rudimentaria,

i la de Sant Sadurní de Tabernoles, derivado complicada deis

absidiols en creu. A aqueixos tipus usuals pertanyen també to-

tes les esglésies del segle xii, característicament catalanes, i

d'ells poden considerar-se com una perllongació. Solament cal

notar-hi un que altre detall arquitectónic, novament importat:

raparició de la columna adossada ais pilans, les complicacions

de les portes i finestres, la major riquesa en Taparell i l'exube-

ráncia o refinament en l'escultura.
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Les noves corrents de renaixenca del segle xii venen princi-

palment de Franca, d'on els benedictins francesos ens porten els

plans de santuari amb giróla, amb els absis amb múltiples cape-

lles radiáis; excepcionalment, en Tépoca, d'Itália, en trobarem

solament marcada influencia en un exemplar : el cas interessan-

tíssim de la basílica pirenenca, cap de l'antiquíssim bisbat d'Ur-

gell, objecte d'aquest estudi.

Fig. 4.

Plan de Santa Maña de la

Seu d'Urgell a nivell del sol.

Escala 1 : áOO.

(Rogent i Sanz Barrera).
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PLAN L'església de Santa Maria d'Urgell té el plan
de tres naus, amb un creuer extraordinaria-

ment allargat, en el que s'obren cUic absis, quatre dintre el miir

groixudíssim de la planta baixa, acusant-se a Textcrior sois el

central, de forma cilindrica, en el centre del qual i dintre

el massÍ9 del mur, de considerable gruixaria, hi ha practicat un
absidiol amb la tradicional capella de la Verge (figs. 4 i 6).

Fit?. 5.

Plan (le la Sen d'Uruiíli al

nivcll (le la ífalcria KupiTi<»r
del trariHccpte.

Escala 1 : 400.
(Rogent i Sauz Barrera.)
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No és extraordinari trobar a Italia els absis oberts en el mas-

sÍ9 del mur, com en el Duomo de Parenzo (1), Sant Abondi i

Sant Jaume de Como (2), i mes al Sud a Sant Miquel de Pa-

vía (3). Era aixó tradicional; la disposició liavia estat adoptada

a Sant Pere de Roma.
Aquesta fou també una disposició usada pels cistercencs, es-

pecialment pels de Provenca.

Els rasaments d'arcs que resten en la fatxada, indiquen l'idea

de fer precedir un porxo a les tres portes que donen sortida a les

tres naus. L'orientació és la tradicional d'Est a Oest.

FiLANs La ñau central és coberta per una volta de

cañó seguit, semicircular, amb ares doblers,

i les col'laterals amb voltes per aresta. La forma deis pilans

(fig. 6), obeeix a l'estructura de

les voltes : son de secció amb
forma de creu grega; tres de sos

bracos pugen fins ais rasaments

deis ares formers i doblers de

les naus laterals, seguint son

ascens el restant fins a l'elevada

imposta, situada en l'arranca-

ment de la volta central, on sos-

té els ares torals de la ñau mes-

tra. En els quatre angles rectes

entrants de la creu, s'allotgen

altres tants quarts de cercle.

Fig. 6.— Pilar de la Seu d'Urgell. (Sanz Barrera.)

Escala 1 : 100.

que venen a ésser la secció de les columnes que sostenen l'arran-

cament de les voltes per aresta de les col'laterals, i les arquivol-

tes de refor9 de les arca des de separació de les naus.

(1) Dehio i Berold: Die Kirchliche BauTcunst des Ahendlandes, vol. I, 1. 16.

(2) Id., id., vol. I, 1. m.
(3) Id., id., vol. III, 1. 156.
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MUHs I coBKKTKs gls revGstiments deis murs son de carrcus de
granet, de 0'40 a 0'50 metres, trets de les pe-

drés erratiques que devallen peí Val ira de les muntanyes d'An-
dorra, essent Tinterior de palets de riera, tobes, trossos de pedra
sorrenca portats per torrents i rieres. Les voltes son de rebla,

fetes amb licorella, essent sois de carreu treballat els ares torals

i la primera filada de l'absis i de les voltes, arran de l'imposta.

Les cobertes eren de Uoses de pitarra, essent visibles encara
els seus restes sota les cobertes actuáis, i alguna que altra sobre

la cornisa del creuer, en son lloc primitiu (1).

(1) La conservació de les cobertes de lloses o llosats és un afer de l'obra de
l'exterior, al que's presta constant atenció. En els capítols pasquals de l'any 132<'),

el canonge Nadal Isern fon nomenat obrer. Ais comptes que dona l'any 1334, lle-

gim: «ítem coraputavit dictus Natlialis Iserni de expensis quas dixit se fecisse pro

capitulo in opere ecclesíe in reparando lossata ejusdem et daustri et in opere hos-

pitaJis et sancti Nicliolay et oiti et squillaruin, in qua dedit c. solidos et prej)osHo

octohris cui dedit c. solidos et in quibusdain aliis minuciis; que omnes expense facte

per eumdem ascendunt ad sexcentos septuaginta unum solidos, ii denarios...-» (Id.,

fol. 86.)

En l'any 1330, el capítol prengué el següent acord referent a Pobre r: «-ítem ordi-

naverunt quod Bernardus Sancti Petri capellanus Sancti Petri sit operarius isfo

anno ecclesíe ürgellensis et quod teneat lossatum ecclessie et claustrorum ac hospi-

talis et ecclesie sancti Nicolay hene et decenter condirectum et alias operetur et fa-

ciat quociens necesse fuerit et sta'uerunt sihi pro suo salario LX solidos Barchi-

none.yy (Id., fol. 114.)

En els comptes de l'obra de l'any 1452 consta: «...ítem mes pos que per recor-

re he obrar los lossats de la seu, co es lo cebori, la sacristía lo lossat de les cam-

panos he de la librería, per lo honorable mossen Graels he mí dit Bretuy fou fet

preu ab en Johan Segare he un maestre gaseo, per preu de quínze florins he dues

cañados de vi... ítem pos costaren claus e posts per adobar lo torn per muntar la

manobra ais dits lossats... ítem costaren cinc cabaces he dos dogals per la hataca

de muntar la dita manobra... ítem pos que íiu preu, present lo dit Johan Sagarc;

ab quatre homens gascons que puyassen térra he altres manobres per encigar lo

cenbori de la dita seu que sta tou he cubert de fusta podrida... ítem mes pos costa-

ren dos homens gascons qui obraren a la dita obra dos dies a for de xx diners per

día... ítem pos que per los dits lossats de la dita seu compre de mossen Ramón de

Artedo tretze bracos de losa a for de tres sous e huit díners bra9a... ítem costa

una soga gran de la botiga den Capdevila per muntar la dita losa...»

Any 1485. — «...ítem paguí an Janer una paga per teñir en condret los losats

de la seu e de la claustra, danlí sexanta sous... ítem compri den Vintro tres bra-

ees de losa avia mester en la claustra e sobra la libraría... ítem a xii de juny
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ESTRUCTURA L' estructu-

ra de l'es-

glésia presenta dues solucions

que foren adoptades en l'épo-

ca de la primera construcció.

Mestre Ramón Lambard em-

prengué l'obra seguint la prác-

tica italiana d'aixecar la ñau

major extraordináriament so-

bre les col'laterals , il'lumi-

nant-la per medi d'óculus que

s'obren en sos murs, i cobrir-

la amb volta de cañó i les col-

laterals amb volta per aresta.

Aquesta fou també la solució

adoptada a Sant Vicens de

Cardona. Així era 1'estructura

comú de l'escola borgonyona

i lombarda. Ben aviat les se-

nyals déla ruina, restabliren

les coses a son lloc : la volta

major i sos torals se deformaren, es desplomaren els murs i obli-

garen al constructor a aixecar els murs laterals i a apoiar, per

medi d'arcs de quart de cercle, el mur de la ñau mestra, pensant

probablement que servirien de doblers d'una volta, de la que es

construiren sois els rasaments, quedant per fer lo restant, inter-

rompuda l'obra per les guerres (fig. 7). Aqueix refor9 no's realisá

mes que al costat Nord del temple, quedant per fer el costat Sud
corresponent al claustre, resultant així una església asimétrica,

amb dues solucions diverses, com dos moments de formació

Fig. 7.— Secció de la Seu d'Urgell.

doni una paga en Janer avia carrech deis losats de la sen... ítem corapri den Cap-

deyila mige brasa de losa per lo goter que era prop lo altar de santa Maria...»

(Llibre de la obra de la Seu de Urgell, comen9at lo any 1485.)
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d'una estructura ben coneguda a Fran9a, comú al Limousin, a

rAuvernia i a la Borgonya, de la que son exemples sortints les

esglésies de Sant Sadurní de Tolosa, de Sant Foi de Conques,

de Sant Marcial de Limoges i de Notre Dame du Port de Cler-

mont (1); trasplantada mes tard a Sant Jaume de Galicia, en

que la volta central és contrastada peí doble joc de voltes per

aresta en la planta baixa i voltes de cañó de quart de cercle

junt a la coberta; l'arc botant continuat, predecessor de la solu-

ció gótica, de que parla Viollet-le-Duc. Les comises senyalen

clarament com en el mateix període se verifica l'ensaig deis dos

sistemes d'estructura. La primera fou amb la que l'obra devia

quasi terminar- se; la fatxada principal senyala la diversa altura

de la ñau major i de les col'laterals; en la fatxada Nord la cor-

nisa senyala la segona solució (fig. III).

ELs cAMPANARs Els cxtrcms de la fatxada están flanquejats

per dues torres, de planta rectangular en son

eos inferior i octagonal en el superior: les torres escalarla de

rOrient, que están sense acabar (figs. 5, 6 i III). Se comuni-

quen entre sí per una galería oberta en el gruix del mur de

fatxada; la de l'esquerra té son ingrés per l'església, i la de la

dreta peí claustre; están situats els marxapeus de llurs portes a

una altura de l'SO metros del nivell de térra, essent sois acces-

sibles per una escala móbil.

Un campanar de planta quadrada s'alca en el vértex del pinyó

de la fatxada (fig. III), i dos altres d'extraordináries dimensions,

s'aixequen en els extrems del creuer (fig. 5 i G). Son ingrés esta

resolt per dues portes situados en les testeros; en la planta es di-

buixen dos rectangles designáis, coberts per una volta per aresta

el major i de cañó seguit el menor; en el centre d'aquella lii ha

(1) Lasteyrie: VArch'tedure religieuse en France á Vépoq^^' ^«'"«^'^- ^'^^''''

1912. Ps. 259 i següents.
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una obertura circular de 60 centímetres, que serviría per passar

el materia] de guerra en el cas de defensa i per poder-lo distri-

buir per les galeries del creuer i absis, a les cobertes i torres.

L'ascensió es verifica per una escala oberta en el gruix del mur,

entrant-s'hi per una porteta que condueix a un passadic curt i

fose que s'extén en el sentit transversal de la muralla, tirant

després en angle recte fins a arribar a un replá situat en l'angle

de la torre, bifurcant-se després en dues, una que condueix a la

sala superior i l'altra continua en línia recta fins arribar a les ga-

leries obertes en el mur del creuer i a la galeria que corona l'absis.

/ • \ L.J.l.U.l-i.

EL ciMBORi Al centre del creuer s'aixeca el cimbori cobert

per cúpula sobre petxines o volta váida, forma

excepcional a Catalunya: les petxines son triangles esférics molt

irregulars i están aparellades en filades horitzontals (fig. 8). La
curva horitzontal d'acord és també irregular: un rectangle d'an-

gles grollerament arrodonits. La secció vertical de la cúpula i de

les petxines és una curva peraltada; sa fletxa és major que la de

la semi-circumferén-

cia. L' exterior, que

- sois s'alca uns 4 me-

tres sobre les voltes,

és un prisma de setze

costats, que s'apoia

directament sobre un
basament de planta

rectangular, i en

part sobre la volta de

cañó que cobreix l'es-

pai anterior a l'absis,

a fi de guanyar un
gruix major i poder

obrir una caixa d'es-

cala d'un sol tram.

I

T^--^%---~-^::M
,'í i

Fig. 8. — Volta del cimbori de la Seu d'Urgell. (Sanz Barrera.)

Escala en metres.
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Fig. Iir. — Fatxada de la Séu d'Urffell.



Fig. IV. — Portal principal de l'esglesia de Santa

Maña d'Urgell.

Fig:. V. — Portal del claustre de Santa María

d'Urprell. (Fot. Mas.)
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Fig-. 9. — f'oberta del transe^pte de la Seu d'Uigell.

(Sanz Barrera.) Kst-ala I : -.'UÜ.

Campanars i cú-

pula están units per

un sistema d'escales

que des deis primers

van a la galería que

corona el ti-anscepte

i absis, de les que per

dues escales helizoi-

dals, aixecades sobre

els cantons del san-

tuari s'anava a la co-

berta agraonadn en

els recons, pels que

es podia recorrer tota l'església, anar sobre la cúpula i alr?

campanars angulars de la fatxada units entre si per una gale-

ría (fig. 9).

El a PORTÁIS I FIMF9TRF3 Els portals tcueu Tordinária disposició rouia-

nica d'arcades en giadació, en els i-ecíms de les

quals s'adossen songles columnes que sostenen els tors acostu-

mats. Mes pels constructors lomanics els portals no eren un sen-

zill element de construcció o una composició arquitectónica <;

ornamental, sino una obra d'ensenyanca, una composició icono-

gráfica, a la qual la teología proporciona els temes, algunes ve-

gades, d'uno. extraordinaria complicació. Les ciéncies religioses

de l'época apareixien en ells amb subtils interpretacions, i en

son afany d'ensenyanca, els portals, cora els clausties, eien coni

un sermó plástic esculpit en pedra que parlava ais liomes, pels

quals les Uetres no eren enteses i els iniciava en els misteris de

la fe.

Hi ha diversos graus en l'aparició de Ticonografia en els

portals. En els exemples mes senzills es limita ais capitells. En

altres l'acompanyen barbres escultures representant monstres

Iluitant contra l'home o un animal mansuet.
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Fig. 10.— Detall del portal del claustre de la

Sen d'Urgell. (Sanz Barrera.) Escala 1 : óO.

El portal principal de Santa Maria de La Sea d'Urgell (figu-

ra IV) és bárbarament esculptiirat, decorant-lo els temes deis

monstres en la part superior; els

quals, com en tantes obres lom-

bardes, es repeteixen en la part

baixa. S'exten damunt d'ell

en direcció horitzontal i en tota

la seva Uargária un fris esculp-

turat, de 0'25 metres d'altura,

en el qual son representats, en

actituts violentes, sers humans,

llops, ovelles, lleons, cavalls,

reptils i altres monstres. La decoració que sembla hauria tingut
l'arquivolta exterior, la qual ostenta en les seves doveles unes
taques en disposició vertical, que desentonen del color general
de les pedrés, és raríssima en la nostra arquitectura.

El portal que dona al claustre i son simétric en el mur de

tramontana (fig. Vj, presenten una forma d'evolució cap a la

sümptuositat deis portáis erigits en el segle xiii a l'occident de
Catalunya, caracteritzats per sa riquesa i exuberancia, que ar-

riba a la confusió i aglomeració deis ornaments o de les mot-
Uures, i per les arcades nombroses sostingudes per columnes que
precedeixen al portal própiament dit (fig. 10). Es va a aqueixa
forma per una evolució que comenca motllurant els pilans de
les arcades, per a convertir-los després en verdaderes columnes,
aquells, i en forma de tor, aquest. donant ais portáis el máxim
de sümptuositat.

El portal del claustre és una d'aqueix^es formes intermitges,

entre les severes formes del segle xii i les riques i abarrocades
cjue es continuaren durant el segle xiii.
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VI

L INFLUENCIA DITALIA

LES RELACIOKS
A31B ITiLIA

Catalunya i els Estats italians tingueren en
aquesta época relació suftoinnt pnr n justiñ-

car l'importació'de la seva arquitectura.

El comte Ramón Berenguer III en 1114 i 1115 s'apodera

dlbipa i Mallorca amb Tajuda deis proveníais i deis pisans,

estenent ses expedicions cap a Valencia.

En 1116, per primera volta, un monarca de la térra catalana

passa el mar amb vaixells del país per visitar les repúblique>>=;

d'Itália, Pisa i Genova principalment, inaugurant la Uarga

serie de relacions polítiques entre la nostra térra i la península

italiana. En 1126 firma el nostre comte un tractat amb Roger.

príncep de la Pulla i comte de Sicilia, per a juntar les dues ma-

rines i guerrejar contra els alarbs d'Espanya. En 1127 se'n cele-

bra un altre amb els genovesos sobre la navegació, imposant un

cens sobre els navi lis que estarien sots la salvaguarda del prín-

cep, des de Ñipa a Tortosa.

El comte Ramón Berenguer ÍV el Sanl, a canvi d'auxilís

rebuts de Genova per la conquesta de Tortosa, dona a resglésiá

de Sant Llorenc d'aquella ciutat dues terceres parts de l'illa

situada davant de Tortosa en el riu Ebre (1148) i l'altra tercera

part a la república de Genova (1150), la que va cedir a la vegada

a l'esmentada església de Sant Llorenc (1158): donant a mes

ais genovesos la tercera part de la ciutat de Tortosa, propietat

que seguí fins a l'any 1154 en qué íbu veñuda per 16,000 mai'a-

vedissos a Guillem Ramón de Moneada, a petició del comte Ra-

món Berenguer.

Dít comte morí en l'any 1162 en el Burg de Sant Dalniaci

de Genova, viatjant cap a Turín, on anava a conferenciar amb
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Temperador Frederic Barbarroja, El seu cadáver í'ou traslladat,

per propia disposició testamentaria, de Genova a Santa Maria

de Ripoll, on té el sepulcre.

Pere I és coronat solemnement a Roma per Inocenci 111, en-

feudant sos estats ais pontífex romans.

Era comú la vinguda de mercaders i de traficants d'Itálía, i

eren nombrosos els italians establerts en el país (1).

Figs. 11 i 12 — Scu d'Urgell.

Reconetrucció ideal del frontispici scgons la doble aolució d 'estructura adopt-ada.

(1) Els comtes de Barcelona posseien un palau a Vilamajor del Valles, i es té

noticia de les persones que s'hi hostatjaven des de la primera setmana de juny de

Táiny 1157 fins a la segona del mes de mary de 1158, per un albará que es conserva

en TArxiu de la Corona d'Aragó. classificat en el n.° 16, entre els pergamins sense

data del comte Ramón Berenguer IV. Balari, en sos Orígenes Históricos de Cata-

luña, ps. 688 i següents, transcriu curioses noticies d'aquest document, que son

com una estadística deis viatgers. i en elles conten l'arribar freqüent de genovesos

i el passatge de toscans i cavallers catalans vinguts de Roma.
'A Tortosa principalment els documents ens han transcrit el record de nobilís-
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Tot aixó ícia possiblc la vinguda de llainon Lanibaid. (jui

introduia les practiques de rarquitectura coetania de les ier-

res de Taltre costat del mar llatí, que es revela en l(;s galerics

que decoren la part superior de Fabsis inajoi-, les del tiansc^cptc,

en les ibrmes deis pilans i en la composició de les l'atxades.

Perspectiva isomélrica de la

Scu (l'UriíoU. Eícala I : tOO-

sims genoveso. poBsemt-hi terre. i cases, re=«Uat de Uur ^ooy>.r»^óer. la cou-

questf. (MiRZT , Sans: Les cuses deis Templers y HospMers en tataUm.ja. cuad.

ps. 81 i segiients.)
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GALEKiBs suPEKioRs Cricla rateiició. a Testudiar aqueix temple, en

primer lloc, les galeries practicables sobre del

transcepte i de labsis íiigs. 3, o, VI, IX a XII). Es aqueixa una
práctica italiana de Tépoca, que es difundeix en el segle xii (1) i

que té son origen estructural en la transíbrmació deis ninxos que

decoren l'exterior deis absis lombards iguals ais nostres del segle

XI, en qué poc a poc es substitueixen les pilastres per columnes,

i d'una galería purament decorativa es transformen en un pas

practicable.

En Rivoira ha tractat de cercar sos origens histories: lo cert

és que se la troba ja en forma definitiva a Sant Giacomo de Co-

mo (1095-1117), a la catedral de Módena ri099-1106), a 1 absis

de Sant Giovanni e Paolo de Roma, del temps del Sant Pare

Pasqual II (1099-1118), a Sant Miquel el Major de Pavía, de

1132, i en l'absis de Santa Maria la Major, de Bérgamo (tig. VII),

construida en H37. En 1117-1140 arriba a Venécia, a Santa

Maria e Donato de Murano.

Aqueixa disposició traspassa els Alps en les obres de la Cate-

dral de Spira, ^ue es restaura després deis incendis de 1137 i

de 1159, i dejares l'Adriátic, on quedará com a element essen-

cial del templé- románic a Sant Crisógon de Zara (tig. VIII), a la

Dalmácia, en 1175; i ve a Catalunya al mateix temps, al re-

prendre sos treballs Ramón Lambard en Tacabament de la Seu

Urgellitana, cas únic en la nostra térra.

BM piLA.sW Un carácter que nos troba en aJtra església a

Catalunya i té sos antecedents a Italia, és la

secció deis piíans en plan de creu grega, amb quatre parts de co-

lumnes en els quatre recons corresponents (figs. 6 i XIII). La for-

ma usual en Tescola catalana és el plan de creu amb una mitja

(1) RivoiKA: Le Orir/íni dclV Archilettura Lombarda, vol. I, }). 2W, i vol. II,

ps, 581 i següents. —Vegi's també ÜGO Monneret de Villard: VArchitettura

románica in Dalmazía. Milá, 1910.
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Fig. VI. — Galería superior de l'absis priucipal de Santa Maria d'UrgcU.

Fig. VII. — Absis de Santa María la

Major, de Bérgamo. (Rivolra.)

Fig. V'^Itl- — Ab3¡s do 1'e.sglc.sia do Sant

Crisógon, de Zara. (Rivoira.)



Fig. IX. — Interior de la galería superior de l'absis. (Fot. A. Oromí.)



Fiff. X. — Finestrals del trifori abans do sa
restauració. (Fot. A. Oromí.)

Fio-. XI. - Trifori del transcepte interior després de restaurat. (Fot. A. Oroml.)



Fig. XII. — Trifori del transcepte, vist des de riuterior del temple, després de sa restauració.
(Fot. A. Oromi.)



Fig. XIII. — Pilars del temple després de restaurats. (Fot. A. Oromí)

Fi«- XIV. — Interior de la catedral amb la traii.sfí.rmació

soferto al sigle xvm. (Fot. A. üromi)



Yig^ XV. — EsgJésia de Sant Nicolau de Bari. (Rivoira.)

Fig. XVI. — Església de Saut Miauel de Pavía. (Rivoira.)
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columna aplicada a cada cap. Aqueixa íbrnia és la comú a Fi an-
ca; l'altra és essencialment italiana. Apaieix, segons en Rívíjí-

ra, al comencament del segle xi, a Santa Babila dc3 Milá i a la

de Rivolta d'Adda; mes a Catalunya, per tvobaí- altics iurmes
que se li assemblin, cal cercar-Íes en les esglésies del segle xiu.
en qué fa sa aparició la volta gótica, resultan! de la uecessitat

d'apoiar sobre columnes els ares ogivals.

LAFATXADA Flnalmcut, la sumptuosa fatxada de Santa
Maria d'Urgell fa un contrast amb les pobría-

simes fatxades catalanes; en canvi, ses analogies amb les d'Tta-

lia son extraordináries.

Bastaría, per a provar-ho, posar-li al costat tal com avui

está ella terminada (figs. 11 i III), la de Sant Nicolau dr Bari

(fig. XV). Suposant l'obra de reforc de la ñau mestra a (|ué ens

hem reíéi'it, realitzada, la fatxada de La Seu seria com el cro-

quis (fig. 12), que presenta extraordinaria analogía de composi-

ció a Sant Miquel (fig. XVI) i Sant Pere de Pavia. Noti's la dis-

posició deis dos óculus sobre tres finestres en el tram central; les

tres portes corresponents a les naus, amb una finestra sobre cada

una de les laterals; l'espai massip, extraordináriament gran,

entre aqueixes i les arcuacions de la cornisa i el póilic ocupant

tota l'amplada de l'església. La fatxada de Sant Miquel Major

de Pavia, data del comencament de la centuria dotzava,

i la Sant Pietro in Ciel d'Oro, de la mateixa ciutat italiana,

de 1132 (1).

(l) Rivoira: obra citada, vol. I p3. 251 i aegüents.
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VTI

EL CLAUSTRE

00-
r.«P6H..cs o o.u...« Pi-ecedien les portes del temple n.gelK-n,.

berts i porxades o gal i lees.

En uns documents ja citats es parla de la galilea que es cons

40

Fig. li. — Plan del claustre de La Seu d'Uigell amb l'ala oriental restaurada. Escala 1 : 400
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trnia en 1083, obra que durava encara en 1119. Altre document

de 1211 es refereix a la galilea de davant de Tesglésia, la que

tenia en dos de sos costáis edificacions, que devien tancar-la

com un claustre (1).

DEscRipció El claustre de la Seu es construí en lloc d'una

galilea que precediria el portal lateral sud de

l'església, de la qual han quedat els rasaments d'uns ares. Aixo

indica que la construcció del claustre és posterior al temple.

Está situat al costat meridional de l'església i té la forma

d'un rectangle (fig. 14), del que sois en tres costats es conserva

la construcció primitiva, car un d'ells fon substitu'it per unes

arcades en el segle xvii (2).

(1) 1211. 7 de febrer. — Donació de A. d'Archavell, obrer de l'església d'Ur-

gell, amb concell i voler de son convent, a un tal Ferrer de Cortingles, clergne.

olocum quemdam in galilea coram ecclesia beate Marte ad faciendam domum quam
haheas et temas omni tempore vite tue, libere et quiete; post obitum vero tuurn ad opiis

beate Marie sine impedimento aliqíio revertatur. Afrontat dictus locus, in una parte Í7i

muro; de alia in operatorio béate Marie a Johanne de Ceritania dato; de duabus par-

iibus in galilea.^ (Capbr., fol. 58, doc. 49.)

(2) Comenca amb el segle xvii la serie d'atentats que han cuidat esborrar la

fesomia de nostre monument románic, i que amb major o menor fortuna han conti-

nuat fins ais nostres dies. En Tany 1603 el capítol acordá renovar l'ala del claustre

de la part de llevant, o com deien aquell temps déla part del capítol
^
per estar cons-

truida en aquella banda l'aula capitular, com és encara actualment. A 28 de maig,

havent-se ja procurat la fusta convenient, el capítol entra en tractes amb els pica-

pedrers i mestres de cases en Tráncese Bodet,.de la vila d'Isona, i en Pierris Bória,

de La Seu, per a fer lo empavíment de la un quarto de les dites claustres, es a saber, del

del llindar de la porta de sant Miqíiel fins a la part de la iglesia, totseguit, desfer tot

lo empit, cubert, pilars y revoltons de dit quartó, repicar dit empit a les dos cares y los

pilars si sera menester..., obligant-se els dits mestres a tenir-ho llest per primer do

gener de l'any següent.

Heus-aquí anotades breument les coudicions del contráete. Sobre els fonaments

obrats taran un ampit de quatre palms i mig d'alcária per quatre d'amplária (avui

en té cinc). Hi aixecaran sis pilans al mig amb dos de mes grossos a la cantonada

amb ses corresponents arcades, havent de teñir quatre palms d'amplária per sis de

gruix, els sis del mig, i set d'amplária per quatre de gruix (en teñen també set),

els dos deis cantons; tots amb arestes vives. Tota l'obra será de pedra nova i ben

picada, procedent de la pedrera de Torres, podent-se servir del material vell. ex-

ce])te en els revestiments exteriors. Ells se picaran la pedra. i el capítol fará poriai'-
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Fig. XVII. — Claustre de La Séu d'Uigcll custat de inigdia vitst des di'l jardi inteiidr. (Fot. .\la~j

Fig. XVIIX. —• Claustre de, La Séu d'argell. lateriordo la galería del oostat de pone..t. (Fot. A. Dromi.)



Figr. XIX. (Fot. Mas.) Fig. XX. (Fot. Mas.)

Fig. XXI. (Fot. Mas. Fig. XXII. (Fot. Mas.)

Capitells del claustre.



Fig. XXIII. (Fot. Mas. Fig. XXIV. (Fot. Mas.)

Fig. XXV. (Fot. Mas.) Fig. XXVI. (Fot. A. Oromí,)

Capitells del claustre.



Figr. XXVII. (Fot. Mas.) Fig. XXVIII. (Fot. A. promí

Fig. XXIX. (Fot. A. Oromí.) Fig. XXX. (Fot. A. Oromí.)

Capitelis del claustre.



l^J L OLA U S T H E

Les galeries del claustre son fonnades per nn iviigle rlr co-
kimnes que sostenen les arcades, sobre les (jiie s'apoie.ii les viguP^
inclinades de la coberta (figs. XVII i XVIII). Acjiíesta eslava
atirantada a la paret per tirants de fusta uiiits a una viga pare-
dera sostinguda sobre ménsules de pedra. Elscapitclls trehallatí.

en granet son d'una gran rusticitat, recordant sos análegs d( 1

monestir proper de Sant Sadurní de Tabernoles: i llurs temos
indiquen mes aviat el segle xiii. Així, els temes liistoriats son
excluits en absolut i els temes zoomorfics reduits al mínim.

Hi abunden un cert nombre de capitells derivats del eorinti,

sovint reduits a un sol verticil de fulles llises, recordant els pro-

pagats en el segle xiii pels monjes del Cister (üg. XIX), en al-

gún deis quals lii apareix una testa d'animal substltiiint o\

clássic floró central (fig. XX). Altrcs son fonuats d'agrupacions

d'animals reals o fantastics: lleons, águiles fñg. XXI), simis

(fig. XXII): els grius o les típiques sirenes de Taire, amb cap de

dona i eos d'aucell, tan temptadora pels homes com les que na-

daven peí mar fent naufragar els mariners (fig. XXIII).

En alguns Fliome lii apareix posat ais quatre angles del capi-

tell, com sostenint-los, a mode de minúscula cariátide, en les

formes mes rares i pintoresques (figs. XXIV i XXV), o esoa-

nyant, com el Goliat deis teixits perses, dos llfeons simétrica

-

ment posats (fig. XXVI), o nadant perdut en el mar enganyat

per les sirenes (fig. XXVII). Un altre grup representa els horrors

infernáis : monstres horribles devorant lentament el cap o les

mans deis comdemnats, o aquestos cavalcant sobre fantástiques

bésties diabóliques (figs. XXVIII i XXIX). Per contrast, en

algún s'hi representa els vells apocalíptics, amb sengles instru-

ments de música rudimentáriament treballats (fig. XXX).

la a l'obra, devent treballar sis homes entre mestretí i íadriiis. Els será j.agaHa l'o-

bra a rao de quatre Iliures per quadre deis pilaiis del mig i de cinc deis dos mes

grossos. Del paviment cobraran a rao de sis Iliures i mitja per cana de vuit palma,

i per tot lo demés 160 Iliures. Es comprometen a cobrar-ho tot a us y costum de bon^

mestres de cases. (Papers solters.)
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Es tracta, com es veu, cruna imatgeria diferent de la deis

claustres del segle xii de Gerona i Sani Cugat, on dominen
els temes híhlics i evangelios, reduint-se sois la iconr)grafia a

una indecisa representado de Fintern i del cel, el tragic dilema

de lafi de rhome.

Des de la meitat del segle xui els donadors del temple d'Ur-

gell elegeixen per Uoc de Ihir sepultura el claustre de Santa

Maria (1), junt anib la galilea i Thort proper al temple.

OBRE3 posTERioRs ^o^ ggus dubtc ¿i darrcrs del segle xiii. du-
EN EL CLAUSTRE

. ^ .

^
.

rant el pontificat del bisbe Pere de Urg (1269-

1293), que l'obra de 1 església, i principalment la del claustre,

entrava en un període de reformes, les quals, a causa de l'impre-

cisió deis documents, ens és vedat detallar. A precs del Capítol,

el bisbe Pere expedeix un decret ordenant Faplicació per du-

rant quatre anys deis í'ruits de les esglésies i beneficis vacants

en la diócessi per la restaurado de la fábrica, claustre, capítol

i altres Uocs propers, com també per la reforma i conservado

deis ornaments i altres diverses necessitats (2).

(1) En el testament d'un tal Vacher, de Tany 1245, hi ha el següent llegat:

' luprimis rligil s>hi sepvJiuram in clausiro bmte Maric Sedis UrgeUensi.s cui dimissit

LX -molidos. ..*^ (Cart.. fol. 293, doc. 1,087.)

En el testament d'Eu Raimon de Todinyá (1258), ardiaca de Pratis en 1 església

de La Sen, es llegeix el següent llegat: «In primis jubeo Corpus meum sepeliri in

daihstro hrali Maric Sedis, cui dimito LX solidos jrroul consuetum esl.>^ (Cart., vo-

lum II, ful. 33. doc. 33.) Els enterraments es feien indis tintíiment o al cementiri,

altrament auomenat Vort de santa María (o sigui Tespai de terreny a Taire Iliure

enclós peí claustre), o en el mateix claustre o Uoc cobert. A 27 de mar^ de 1326',

en els capítols pasquals, el degá Jaume Agaca dona coniptes ais seus companys

:

<' ítem compulavit dictus decanus de orto beate Maric et claustro et de quibusdxim alus

que per ordinem subsequunlur, et dixlt se recepisse de censu parmchiarum de Ordincum,

et de la Macana, ínter ambas parrochias, quinqué solidos... ítem recepit pro ¡unerc

Gaye, uxorís Peirí Cirera, que sepulta est in orto, ínter ¡jallium et ortum, xiii solidos,

VIH deruirios... ítem pro funere Petri de Casis, sepultum in claustro, lx solidos...»

(Líber conclusionum et statutorum lilis. Capitulí Urgellensis, ab armo 1330 ad 1333,

fot. 76.)

(2) Un senzill borrador escrit en lletra de Tépoca damunt un mig fuU de pa-
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Continúen les reformes al coiuenc.ar el sofríe xiv, tractant-se
concretament en els capítols de les obres de relorma i reparació
del claustre, mitjantQant Tacostumada aplicació deis íVuits de
les esglésies vacan ts (1).

paper (desgafat segurament d'algun manual), ens dona aquesta interessant noticia,
que, malauradament, no té data. Es com segueix: < Noverint universi quod no» Pe-
trus, Dei gratia, Urgetlensis Episcopm, in mpiinln ecclesie nnsirr Ünfrílnisi prn^onn-
líter residentes, hi quo per p'uJsacifmern campanc, ni morís rM, craní ¡,rclnti rt rnw>-
nici eiusdem congregati el una nobiscum capihUum celebrantes, dcliberacione hálito. H
consideracione ac traclanlibus variis et diversts inter nos el diclnm mpituhim... sejye

el sepius per quam videlicet viarn vel modum posset dicte flrgellensis rcclesie qur ferr

est desiructioni el exinanitioni expósita propter jabrice et oper is restaurad'niem, quaw
tam in se, quam Í7i claustro, capitulo et aliis locis eidem ecclesie contiguis, vúnaiur
ruinam in parte manifesté, nec non et ornamentorum et quorumda.m nliarum neceas^-

tatum reformacionem qv/nn ipsa ecclesia patitur de presenli, de quo nec iminerifo dofr.

mus quamplurimum a,c eciam contristarnur ; et cum via, aliqua sive inodus excogitan

non poterit vel inveniri per qiiem vel quam prefate ecclesie prospici vel suhveniri in

damnis predictis vitandis vel fabrica restauranda manifesté, propter onera que dicta

ecclesia prelati el canonici huc usquc habuerunt, supportarunt et svstinuerunt in per-

solvenda plura et diversa, que debebant et quibus erant obligati occasionr empHonum
per ipsos factarum, ex quibus gravati existunt aliquantulum ac etiam attenuati, nisi per

applicationem fructuum ecclesiarum et beneficiorum vaccantium pro tempore in nostra

diócesi. Urgellensi; ideoque nos Petrus, Episcopus supradictv^, cupientes cuiv. omnipo-

tentis Dei gratia et oAjutorio indempnitati, sicut tenemur, dicte ecclesie providere, /^wc-

currere et m^ederi in quantum nobis possibile fuerit et patentibus periculis dicte ecclesie

obviare et restauracioni et dirucioni fabrice predictis subvenire, de consilio et expresso

assensu dicti nostri capituli et ad, supplicationem et requisitionem eiusdem, ex cnusis

predictis justis et nccessariis... et multis aliis manifestis, quibus predicta. Urgelknsi<

ecclesia ut predicitur est oppressa, omni pacto et conventione cessantibus, de presentí

die usque ad festum beali Johannis junii et de dicto festo scilicet beati Joímnnis junii

próximo futuro usque ad quatuor annos primos venturos et continué completx)s rt qva-

tuor expíela, integra percepta, habita et coUecta, fructus, exitus el proventus omniínn

quorumcumque beneficiorum et ecclesiarum vaccaucium in dicta diócesi Urgellensi, hiis

exceptis beneficiis que intus dictam ecclesiam cathedralem UrgeUensem svnt, el hi's

eciam exceptis in quibus per electimem assumuntur prelati que infra dictum teinpu-^

vaccare cmUingerint cessione, renuntiatione, permutatione vel morte vel religionis in-

gressu quam alio quomodocumque prestare fabrice, per quam necessaria operis repora-

cioni, restauracioni et conservacioni ecclesie Urgellensis retinemus, reservamus el ex

certa nostra scientia aplicamus...>

(1) <' Anno Domini millessimo trecentessimo sextodecimo, die intitúlate XVII Ka-

leudas May, congrégalo paschali Capitulo per pulsacionem campane ut moris e^t m
ecclesia Urgellensi, domino fratre Raimundo, Dei gracia, episcopo m eodem capitulo

residente, antequam de 'prepossituris vel aliquo de comunibus esset uliquatenus ordnia-
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L'any 1317 es nomena un obrer que administri les obres del

claustre i s'acorda gasta r-lii quaiititats importauts, invertint-hi

cinquanta sous d\in miler destinats a Tobra (1). L'any 1325

encara se'n paguen seixanta per la mateixa obra (2).

En el mateix any 1317 es nomenen dos escoláis, a part d'al-

tres dos abans nomenats, per la neteja del claustre (3).

L'ariy 1327 no es parla en els capítols de les obres del claus-

tre, comencant en canvi les referéncies al mateix, ja en docu-

/wm, per dictos dominurn episcopurn et cap'tulum r>omunittr ¡uii ordinatum ct conces-

sum quod fructus ecclesiarum vaccancium a presentí d-'e ad dwjs annos completos

app'icentur et convertantur in opere ecclesie Urgellensis, in reparacione et reforma-

cione crucis et claustri operandi ejusdem ecclesie ; el quod hujusniodi frucfus, intcrím,

coUigantur et recip'.antur, per dúos cononicos a capitulo deputatidos distrihuantur ad

utilitatem operis supradicti; ita quod nemin'' fiat grac'a de fructihus pred'ctis infra

dictum tempuSy in capitulo ñeque extra, quod si fieret careat virihus et effectum et sU

sub periculo concedencium animarum. Qui qwdem canomci fucrunt comuniter a Capi-

tulo deputati, videlicet Galcerandus Zacostu et Gu-llelrnus de Alh, et quod possint, si

eis visum fuerit, possirit aliquem clericiim in dicto opere substituere et ei sat>sfacere.»

{Líber conclussionum et statutorum IlUs. Capituli Urgellensis ab anno ISÍO ad íoSo,

fol. 32.)

(1) 'ítem fuit (1317) concorditer ord>natiim et concessum per capitidum supradi-

clum quod Petrus Ferran, Bector ecclesie de Aranser, sit operarius claustri et ecclesie

per annum, et quod domiiius sacrista supersit sibi, et quod detur d'cto Fetro j/ro mUe-
imrio soUdorum quinquaqinta solidos eorum que expenditur in dicto opere ei quod dicto

Fetro respomleatur de peccwma pro hujusmxjdi opere deputata.» (Id., fol. '61.)

(2) Es llegeix en una extensa llista de quantitats pagades a compte del Capí-

tol l'any 1325: «ítem tradidit de mandato Decani, G^jiillelmo de Lart, cui dehebantur

pro opere claustri, lx solidos. > (Id., fol. 73.)

1 3) Anm) Domini M." ccc.^ septimodecimo; congrégalo Cap tulo per palsacioihcm

campane, ut m^^ris est domino episcopo in eodem Capitulo residente, fuit per d'clum,

dominurn episcopurn cpncorditer et capitulum concessum et comuniter ordinatum quod

prcvanariam quam Ferrarius de Maylloliiis, presbiter, quondam, obtinebat in eccJesia

Urgtllensi, habeant de cetero dúo scolares qui equis porcionibus jwovanerium. Iiabeant

supradictam; predicti etiam scokires teneantur una cum duobus scolaribus ad similni

per cajñtulum iam institutis, faceré necessario omni excusatione et excepcione postpos-

s'tis et remotis hec que scquuntur: videlicet, quod ómnibus diebus sábbatinis rigent el

mundent clauslrum, capitulum et chorum a festo Ramis palmarum usque ad festum

Omnium Sanctorum, txceptis illis festivitalibus et diebus quibus janitores tenentur

faceré supradicta.» [Lib. concl. et statutorum II. Capituli Urgellensis a 1310 ad 1333,

>oL 15.)
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ments de carácter jurídic (1), ja en les deixes, a íi de sei- enlei-
rat en el claustre de Santa Maria (2).

(1) En l'any 1327, En Ramón Sabator, ])rocnra(.l<)r (Vun tal litiinat. ^f^ft-Momili-
ier consiüuius in danstro ecdesie Urgelknsis, jjmpe jannam ipsius ccdtsie, exieunrlum
tpsain ecdesiam in qua vesperas celebraverunt..., presenta una requesta davant <!«!

bisbe i capítol. (Manual d'Arnau de Senabastre, de 1327 a 1329.

)

Es celebraven també en ell les reunions capitnlars, «ec/oiis nn do< iniuMit d«
l'any 1331: «...congrégalo venerahiU capitulo UrgeMensi per pulmcionem rampane, ut
morís est fieri, in claustro ejusdem ecdesie.. .> (Manual d'En Pere Re jola d^ 1H31Í a
1340, fol. 178 vo.)

(2) 1327. — N'Elissendis, muller d'En Raimon Ferrer, de La Sen. deixa i'-ssrr

enterrada en els claustres de la catedral ..:.et solutis prediclis sepultura et legati.'i

quod superaverit de ipsis M. solidos deiur pro anima mea ad ecclesias ermitunnas m-
cinatus civitatis Sedis ürgellensis et in piis causis. ..> (Manual d'Arnau de Senabastre.
1327 a 1347, fol. 15.)

1328. — Jaume d'Agácia, degá d'Urgell, en son testament disposa: Deirult iubeo

Corpus meum sepeliri in claustro ante iannam ubi assolent prelati Urgeílensis ecdesie

sepeliri...> (Manual d'Arnau de Senabastre, de 1327 a 1347, fol. 38.)

1328. — Testament d'En Raimon d'Aristot, preveré, de La Seu. <Etel¡go meo cor-

pori sepitlturam in daiistro beate Marie Sedis ürgellensis cum iuribus fimeruriis ib i

dari consuetis; verumtamen si venerabile capitulum Urgellense nolebat corpus meum
sepeliri in dicto claustro, sepelliatur in orto beate Marie Sedis, in loco ubi alii ¡rresbi-

teri sepeliri consueverunt.» (Manual d'Arnau de Senabastre, de 1327 a 1347, fol. írj. »

1333. — Testament d'En Pere Raimon, de La Seu, de l'any 1333. hi pimis eligo

meo corpori sepulturam in claustro ürgellensis ecclesia juxta introitum ecdesie sancti

Petri...> (Manual de 1333 a 1337, fol. 6 vo.)

1338. — Arnau Alegre, preveré, beneficiat de l'església de La Seu, disposa en

son testament: Et digo meo corpori sepulturam in claustro ecdesie cathedralis beatr

Marie Sedis ürgellensis in túmulo videlicet in quo jacet Petrus Alegre, quondam.

avunculus meus; et si non possit obtineri cum dominis Decano et Capitulo Urgellensi

quod sepdiam in dicto claustro, túmulo predicto, digo meo corpori sepulturam et ix)li>

sepeliri ¡n orto beate Marie dicte Sedis; qua sepidtura fiat honorifice de bonis me i.'i ud

notitiam dictorum meorum manumissorum...» (Manual d'Arnau de Senabastre. <ic

1321 a 1347, fol. 180.)

1338. —Testament d'En Pone Garriga, porter menor de l'església de La Sen.

«Eligo meo corpori sepulturam in claustro beate Marie Sedis ürgellensis et lego ipsi

claustro LX. solidos, ut est moris.' (Manual d'Arnau de Senabastre, de 1327 a 1347,

fol. 182.)

1343. — Testament d'En Bernat Pere, preveré, vicari de l'església de Sant Pere.

«Et digo meo corpori sepulturam in claustro ecdesie beate Marie Sedis ürgellensis si

capitulum mihi me voluerit acceptare d si nolld me seu corpus meum inibi accepiare,

eligo ipsam sepulturam in ciminterio ecdesie sancti Petri predicti, quam mandn fi^rt

honorificenter.> (Manual d'Arnau de Senabastre, de 1327 a 1347, fol. 242.)
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VIII

LES OBRES POSTEHIORS AL SEGLE XIII

NOUS AI.TARS El temple románic des del segle xiii va soírint

obres de transformació, augmentant primer el

nombre d'altars, seguint la práctica litúrgica de no celebrar uiés

que una missa a cada altar.

Llavors comencá a habilitar-se peí cuite la part iní'erior de

la torre nord. En efecte: en l'any 1286 el bisbe Pere de Urg,

d'acord amb el capítol, mana construir una capella amb el seu

altar dedicat al Salvador, el qual será intitulat de <iJhems de

Naczaret, in tiirri eccleste heate Mavie Urgellensís, que furris

est a sinistris altaris heate Mavie ecclesie antedicte^>; on estableix

dos preveres que celebrin cada dia per l'ánima del seu predeces-

sor el bisbe Abril i la seva, i facin l'absolta davant de llurs se-

pulcres (1).

PAviMEN'T A 12 d'octubre de 1311 el bisbe fra Ramón
expedeix un decret concedint indulgencies a

tots els qui vulguin contribuir a l'obra del paviment de la Cate-

dral {ad opus necessarii pavimenti prefate ecclesie quod noviter

est inceplum, sectis lapidibus j^er máxime... cum ad hec ipsius

operis redditns neqneunt abundare) confirmant al mateix temps

lá contraria «que ad predictum opus [ecclesie] sustenfandum, sea

faciendiim seu consumandum per predecessores nostros statuta

seu ordinafa esse dignoscifury> (2).

(1) Arxin de La Seu, pergamí orighial. - Pertanyen a aquests bisbes el do^

sepulcres que hi ha adossats en el mur de la ñau del transcepte, aprop de la suh-

dita capella:
, . • . i i

(2) Pergamí original. - Es refereix a la contraria o germandat instituida peí

bisbe sant Ot al segle xil de que es parla en les pagines anteriors.
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L'KSGLÉsiA «E LA piETAT (Jal, ríxí mateix, fer esment de Timportant

transformació que sofrí el bell clos de la Cate-

dral a darreries del segle xiv, quan per rao d'haver-se augmen-

tat notablement el número de beneficis en ella instituits, es féu

indispensable disposar d'una altra porció d'altars per al servei

deis mateixos, per tal com «infra corpus ecclesie non valeat

locus decens conveniri pro eo quod est javí de aUaríbus occti-

pcita et pavietes ipsius ecclesie sint tam grossi et alias solempnes

quod non paciuntur fractnram fieri in eisdeni». A aquest fi,

a 28 de maro de 1385, el bisbe Berenguer i el capítol atorguen

donació a favor deis preveres beneficiats de Tesglésia d'Urgell

d'un determinat local que esmenten amb el nom de media ar-

chata, per a l'eixamplament de la casa, destinada ja de tenips

al seu servei, nomenada la casa del capitoL la qual antigament

íbu vefet(^r deis canonges (1).

1 L .HOK j]n la primera meitat del segle XV, época vera-

ment esplendorosa perla canónica d'Urgell (2),

fou traslladat el chor de son lloc propi (a l'entrada de Faltar ma-
jor), a l'espai central de la ñau principal, executant Tactual ca-

(Ij Pergamí original. - Din lescriptura que aqiiest luoal o mitju arcada eslava
adherida a TLostatge del degá, yyer lo qual i essent de sa possessió es reserva un
espai a l'extrem per construir-hi un altar per al benefici que ell funda sots Pinvo-
cació de santa Tecla. Es segurament el mateix local que avui ocupa la capella de
santa Anua. La present concessio permeté rengrandiment de la capella de la Pie-

tat, intra claustra, encara avui existent, la qual f'a de mur a Tala oest del claustre.

(2) El llarg pontifical del bisbe Galceran de Vilanova (1388-1415) fou molt
profitós per aquesta església. la qual, a mes d'augmentar considerablemenl les seves
rendes, es inoblá abundosament d'objectes litúrgics, a part deis preciosíssims calze,

esmalta! i missal policroma í encara avui existents, els quals foren donats peí sus-
dit bisbe junt amb les quautioses rendes que deixii en el seu testament per a la

fundació i dotació d'una capella amb dos beneñcis baix el títol de TAnunciata. En
la segona meitat del mateix segle l'església sofrí una gran disminurió en les seves
rendes a causa d'ésser invadida novament pelñ de Foix i de les greus pertorba-
cions que provocaren l'alcament do Catalunya coniia el rei Juan TI i la gueii-a deis

remenees.
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Fi"-. XXXI. — El chor. (Fot. A. Oromí)



Figr. XXXII. — Altar major de la S¿u.



Li'js ()bri':ís post/jjuors al seqlic xin

dirat de primorosa ialla i obratges de gust (.gival ftig. XXXi) ( 1 1.

Llavors fou quan instaMaren Toj-ga eu els espai.slliures de Ips
arxivoltes i aprontaren el revers per iii(|uil)ir senglos altars de pi-
lar a pilar, aiíal com s'ha vingui coiiiiiiuant íins ais iiostres dies.

lí;h roH.nx.. p^^^^,^^ v¿^j.¡gg 1^^ relbimes eíectuades en la Ca-
tedral durant el segle xvi, no essent les obres

de menor importancia les que s'execntaren en la seva part ex-
terior. Malgrat el laconisnic de les actes capitulars d'aqnell
temps, s'endevina clarament que no's para un sol monient de
restaurar les parts mes envellides de la Catedréd, tres voltes cen-
tenaria, la qual, segons la dita deis capitulars de l'íniy 1473,

freturava de reparacions serioses (2). Una de les parts mes riii-

noses que preferentment deurien atendré, seria sens dubte les

cobertes de llosa de les naus. Seria aleshores que com única solu-

ció factible seis acudiría aixecar convenientment els murs de la

fatxada i naus laterals per a col'locar la doble coberta de fustaní

i llosa a dues vessants, que amb noves reparacions en el trans

curs del temps ha arribat fins a nosaltres. L'elevació del mur
de la ñau lateral dreta, o sigui la de la banda del claustre, per-

•' (1) No s'lia trobat cap text qiiens parli de Iñ construcció del chor, aixó, no obs-

tant, pot deduir-se amb prou fonameot per co que resta exposat i del carácter de la

talla gótica, així raateix; continuada en el formós relleu de marbre rogenc que en-

cuadra un deis altars adossats. La manca de noticies obeeix a la desaparició de le>

actes capitular» d'aquells temps, amb motiu, sens dubte. de les turbuléucies esmen

tades. Es interessant la següent nota treta del corresponent Ilibre de conclusión

s

del capítol: «ítem nemine discrepante ¡uit condussum, que a celera los preveners ha-

gen de agranar [escombrar) lo chor dos voltes cada semana y fregar les cadires >iuh

pena privaiionis distributionum. > íDia 22 de j uny de 1534, fol. 83.)

Evidentment el chor primitiu estava situat en l'altar major. Així es desprén de

la següent conclusió del capítol de l'any 1563, en qué íbu resolt indicar un lloc a

micer Joan de Guilla cpera posar una lantia, la qual antigament cremava al cap

del chor davant lo altar maior en la rexa del altar maior...» {Lib. conrl., fol. 252.)

(2) Peí juny de 1473, el canonges congregats Í7i choro acorden aplicar ceri

llegat que acabaven de rebre md opus ecclesie UrgeUensis, que indiget magna repnrn-

tione et nihil hahemus cum quo possimus aliqíiid reparare.» (Lib. coiicl, fol. 51. i

So
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mete disposar d'uii nou local, que mes tard distribu iren en dos

pisos i destinaren a habitacions del personal de l'església (1).

(1) L'aixecament deis murs de la fatxada i naus laterals fou motivat evident-

m'ent per a la coMocació de Tactual coberta a dues vessants i s'executaren, així

mateix; cora a part integrant d'aquest conjunt. la grossa obertura de forma rectan-

gular a través del mar en la part dreta de la fatxada i les troneres de la part supe-

rior. Moltes foren les obres i reparacions que el capítol emprengué al segle xvi,

i encara que no consti certament, no és molt aventurat afirmar que «'efectuaren

també aleshores les referides construccions de l'exterior, de les quals els docu-

mentsi registres guarden un rigorós mutisme. Les següents notes donen una idea

de íes váries obres efectuades:

3 maig, 1535. — «§w¿ audita proposilionc l(Wía per dictum jF¿''«'" dominum Deca-

nam super retractione rexiarum ct aítaris majoris, corn'sserunt uimnimiter et neminn

discrepante et tribuerunt plenam potestatem super opere dictarum rexiarum de ferro

noviter fahricandarum et mutatione altaris majoris versas sacrisiiam prout eis videbi-

lur videlicet dictis R^^^ dominis Decano et Archidiácono Berge.^ (Id., fol. 00.) A dar-

rers d'aquest segle distingien dues sagristies (vegi's Lib. concL, fols. 45, 46, 52 i

80); la sagristia attú o darrera l'altar major (a que es refereix, hen segur, Tanterior

nata),- i la sagristia baixa que anomenaven major, la qual seria la que edificaren

en 1560, de qué ens parla una de les següents notes.

7 setembre, 1535. — «ítem fuit jacta propositio per J{'^"»' dominum Eiriscopum

Urgellensern quod atiento quod tot altoria in presentí sede Urgrllensi occ^pant loca ei

muítu spojcia in ecclessia, quod esset inulium ut'de et conveniens reducere tot alta r a in

numerúm parjvum, et neminc discre¡xi,nte fuit conclusum que sie remes ais visitadors

que ab sa R. S. reduesquen los altars a tant poch numero com a sa R, S. y ais

comissaris elegits en la visita parra.» íld.. fol. 90.)

14 marg, 1555. — «ítem eodem durante captulo fvJt couch/siim que per decoro y
nrnatdela s.glesia cathedral de Urgell sien desfets y derrocats'los cuberts y cases

que stant sobre los carrers davant la sglesia- sobre dita finvS a la casa de mestr-e

Menaut...» (Id., fol. 204.)

8 maig, 1556.— «Concluserunt que donen comissio y carrech ais senyors ardiaca

de Andorra y canonge Quintana de desfer y enderrocar los graons y pedrissos que

son al peu deis altars de la sglesia de Urgell y desfer los altars que a ells apparrá

no stiguen be y unir los beneficis alli ahont sera mes couvenient a lur conexensa.»

(Id.,, fol. 213.;

17 maig, 1557. — «Concluserunt que elegexen al Rm. Sor. bisbe y al senyor

ardiaca de Andorra y al senyor canonge Sparsa pera que ensemps ab los que per la

venerable comunitat serán elegits y deputats tracten y enteuguen en fer fer obrar

lo- davant chor y sepultura o sepulcre del Rmo. S. don Joan Despes de bona memo-
ria bisbe de Urgell segons y conforme a la mostra ho designe, donada per mestre

Hi^ronym Sanxo Sculptor y de fer fer y obrar lo paviment davant lo altar maior al

cap del chor de losa de pedra picada.» (Id., fol. 222.) El davant chor o decoració a

que es refereix aquesta nota, ha aparegut al treure la crosta de guix de l'interior
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LA SAGRISTIA

8

En l'auy 1619 el capítol acoida el'ectuar l'obra
de Tactual sagristia que diuen cowpnqarln nn^

fif/amen(, seiis dubte per a indicnr que Ja s'havia pensat en altre
temps d'aixecar un eos d'edifici adossat en la part exterior del
mur de la dreta del transcepte, darrera Taltar de sant Ot, neni-
blantnient a co que va executar-se en el segle anterior(any 1.560).

en la Dau dreta del transcepte (lloc ou lii lia encara el referit sepulcre) amh m^tn,
de les obres de restauració recentment empresas.

2 maig. 1560. — «Conclvserunt et ordinarunt que atiesa la moka necessitat se t_
de una bona secrestia a causa de la que vu}- es es húmida e les capes e ornamenta
leben gran detriment, que per so sie feta y se fasse aquest any una sacristia a \f^%

spalles de la capella de sanct Ermengol y de saucta Catharina y prenent la ampia-
rla y llargaria que sera mester.» (Id., fol. 238.)

28 abril, 1571:. -— vFvH de comuni comensu conc/umm que attes y consideíai
que en. dies passats se ere donat carrecli adalguns senyors canonges pera fer y
obrar lo capítol y capella de la Verge Maria de mars y no lio hagen posat per
eíFecte; ara de novo ab la present conclusio lo dit Rnd. capítol done comissio ala

Rds. y niagchs: senyors niicer Honofre Guilla, ardiacha maior, micers Antoni Pan
Boquet y Jaume Quintana canonges pera íer de nou ei a fundamcvi's .v sH opi/.-y

una casa ques digne la casa de capitol ensemps ab la cai)ella de nostra Senyora de

mars donantlo» píen poder y larga facultat de pendre deis diners de la mensa capi-

tular quants pera dita obra hauran menester. ^ (Id., fol. 29.)

18 maig, 1576. — «ítem per quant en dit capitol fonch exposat que mestre L"-

reiis^ Lebre pedrapiquer, mestre del nou pavíment de la iglesia, staua excomunicaí

per raho de alguna renda devia al Rnd. Capitol y que liavia sis mesos tenia sa mn-
üer malalta y tenia altres uecessitats moltes: tenint respecte a la n])ra del dit pa\T-

meñt la qual havia feta consumadameut y per feria tan perfectament se euteuia

quey havia guanyat molt poch y vistes altres obres havia fetes en dita sglesia de

gran perill y de poch guany; tots estos treballs y altres serveys lluvs consideráis

fonch conclos de comuni consensu que dit mestre L')rens Lebre sia relaxaty absoft

de qualsevol deute degues al dit capitol fins al dia present com a principal ente-

nent empero que en ses obligacions ques trobara com a fermansa que resten en sa

forsa y valor. Ítem conclogueren que per estrenes y remuneració de sos bons ser-

v-^ys ultra de la dita absolució de deute li sian donades quinze liures per fers« un

vestit.» (Id., fol. 51.) A 7 de maig de 1569 el capítol havia acordat fer el paviment.

(Vegi's fol. 285.)

27 juny 1577. — «Ates que se ere ordenat ques obris la porta de la iglesia soefl

la- del beneñci de 8. Steve ab intent que se tornas millor tancar que no stave ¡i

pedra y cals y posar alli les fonts y vehent al ull que aqueixa porta estaría molt

millor vberta que no tancada y que la iglesia ne starie molt mes decorada y se ser-

varie la intencio primera deis qui edificaren la present sglesia cathedral segona

mostré la mateixa obra antiga, concluserunt nernine discrepante que la dita porta st»

déixe vberta y que obren l'altra porta que es al sol de la ñau de 8. Od, soes una
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edilicant; la sagristia en ¡es espaiUes o darrera Taltar de san!

Ermengol (1 ). En l'aiiy 1624 acorden destina r-hi certes rendes

que rebien de Griiissona i Hostafrancs: i no aniíien molt de-

pressa les obres quan fins al cap de setze anys no es tracta d'en-

carregar el íer la volta (2).

acada costat de la porta inaior y que se fasseu en aquelles^ portes noves fortes y
bones quals convé.» (Id., fol. 65.)

28 juny, 1577. —«ítem per quanl en totes les sglesies cathedrals se ven que les

entrades y maiorment lo davant de la porta maior esta net y desat com es molta

j-aho que lo Uocli ahont acostumen entrar y eixir infinita geni per al servey de Deu
estigue ab lo decoro que pertan}^ y com en lo pati de la porta maior de la present

sglesia per causa deis cossos (jue si soterren no se poga teñir la policía necessaria,

fonch conclos y determinat que dessi al davant no se soterré alli persona alguna

y que en quant aquesta conclusio porie essep algún interés aixi del Rnd. senyor

canonge de S, Od com de alguns ciutadans que alli teñen les sepultures de sos pas-

sats y de altres, que se mirara ab maior deliberacio lo fahedor.» fid,, fol. 66.)

13 juny, 1580. — «Ateuent y considerant que de cada dia se teñen males noves

de Franca de guerra y que havent pres pochs dies fa y estant vuy en poder deis

heretges y ugonaus la vila y castell de Foix se te ara per molt cert haurien dits

ugonaus presa la vila de Ax que esta a una jornada desta ciutat de hont nos pot

«sperar coga bona essent com son dits ugonaus tant inimichs de la iglesia y deis

servidors de aquella y veheut que en tota esta ciutat noy ha cosa mes fort ni millor

per arepararse que es la matexa iglesia y campanar foren elegits y nominats los

Rnds. S. 8. Degá Pasqual y Francesch Garraver canonge perqué vegen com y en

quina manera se porie fortificar dita iglesia y campanar de manera que a una ne-

cessitat tot los ecclesiastichs y altres de la ciutat si sera menester pugnen recullir

se segurament en ella y guardar la ciutat y que apres haver vist y entes lo ques

poria fer y obrar y fassen relacio in capitulo abaos de posar la ma a la obra.» (Id.,

fol. 99.) Les troneres o garites de material, encara avui existents a la part supe-

rior de les torres de la fatxada, sens dubte varen construir-se en aqueat temps i

segurament serien restaurades en l'any 1691, en que el capítol acordá novament
fortificar l'església a l'ésser atacada la ciutat per les tropes franceses que coma-

nava el duc de Nohailles. (Vegi's Lib. concl. de dit temps, fol. 581.;

(1) Vegi's l'acord capitular del dia 2 de maig de dit any transcrit en una de les

notes anteriors. Per a teñir accés, una i altra construcció, al presbiteri o altar ma-

jor, fou necessari obrir un pas en el mur immediatament proxim al mur de l'absis.

27 abril, 1619. — «Fuii conclussum que la obra de la sagristia nova, ja comen-

tada antigament, se passe avant y se face perqué es inolt necessaria, comensantse

poch a poch segons los diñes ques podran gastar; anomenant per comissaris ais

Sors. canonges Gallart, Maymo y Claris y que primerament se face picar la pedra

ab la millor comoditat se puga.» (Lih. concl. fol. 157.)

(2) Cf. Ltb. concl, fol. 235.

10 juny, 16B6.— «Et fuit conclussum que quant nos tropie pedra per afer la paret

de la sacristía ab comoditat se fasse de la pedrera de Torres.» {Lib. cond., fol. 447.)
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ELRETAULE S'esdeviiigué Gil Rquest teiHps (jUG luivent tocat

en sort d'ésser nomenat diputat del bra^ ocleniás-

tic de la Greneralitat de Catalunya en el trieni do 1G2G-1Ü29 a

l'ardiaca d'Urgell doctor Francesc Moiillo, natural de Barcelona,

fet que atribuí a favor especial de laMare-de-Déu d'Urgell, titular

de la Catedral, volgué demostrar el seu agra'iment a tan excelsa Pa-

trona costejant un tabernacle o retaule nou junt amb Tlmatge, el

qual s'encarrega de fer construir ell mateix, somblant al de la Ca-

tedral de Barcelona (fig. XXXII). Tales Tactual retaule majoríl l

TRANSFOBMAció j]j^ \^ scgona mcitat d'aquell segle xviii, tan
DE l'INTEKIOR ti /• •

1

funest per l'art medieval , va sotrir la n(jstru

Seu la transformado mes deplorable. Degut, sens dnbte. a hi

23 abril, 1638. — «Fonch resolt de que lo Sr. canonge Clavís sen uporie la wha^ü

se feu per ñ\ Andreu per la obra de la sacristia y aquella la fasse mirar per uu

mestre pratich procuran! de que viugue assi persona hábil y pratica en dit art pr

r

dar son vot en la obra y volta perqué estiga perfeta.» (Id., fol. 468.)

24 abril, 1638. — «Fonch resolt que lo Sr. canonge Claris escrigues en Barce-

lona perqué vingue un mestre pratich per fer la volta de la sacristia y juntament

se escrigue al Prior de 8t. Domingo en Barcelona perqué fasse venir fr. Andrrn

Estany.» (Id., fol. 468.)

Un cop feta la volta coMocarien la coberta de llosa damunt seu. no aixecaní-lu

un altre pis, tal com és actualment, fins Tany 1715:

13 maig, 1715. — «Ques vege de comprar o fer venir la fusta necessana per lo

reparo del taulat de la sacristia nova dexantho a la «lisposiciú del Sr. cunonge VVr-

gés.* (Id., fol. 242.)
*

. .

18 maig, 1715. — «Fou resolt que ais que han de portar la íusta per lu .^acnsna

seis bestrague una carrega de blat y que lals entregue lo Sr. obrer.» (Id., iol 243.)

(1) Cf. la comunicació El rtkmk mijor de Ja ('atedral dUrgelL per Mos-.f:N

Pere Pujol, presentada al «Primer Oongrés d'Art crisria a Catahinya.. Bar. t^-

""co^em amb gust la següent efeméride: « Jhs. Maria. = Ms 21 de noembiv 1631

.

se posa en lo tabernacle nou, fet en esta Sta. Iglesia per lo dr. íran.esc 1. Mu.dl.

Ardiaca maior y Can.e. la tígura de nostra Señora precehint vesp.es solemnes y

alimanes ab inventions de fochs y altres regosijos; y la missa
^"^J^V^'f",^^'^^,7;^^

y sotsdiaca lo dit Sr. Ardiaca maior ab gran solemnitat com si fo.s 1.. '^^^
l^fJ

^^^
qua; V predica lo dr. Canonge Broquetes y hnalment a la tarde

-^^J-
I-^^^^;;;;^

lo dia de Corpus per tota la ciutat ab gran solemnitat y concurs ^^ -^^^
.^^^^i^

en ella la íigura de nra. Señora antiga, la qual professo paga lo Sr. Aidiaca majo.

aixi mateix de sos diners.» {Lib, concl, fol. 372.)
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yituació brillaiit de les seves rendes, bé es pot dir que el capítol

no para un sol nioment de projectar reformes, les quals sortosa-

ment no totes es pogueren acomplir. Comenta per atreure la seva

atenció en l'any 1751 el cimbori o cúpula que ells anomenen
miija-faronjay que tan imperfecta deixaren (si és que arribaren a

acabar-la) els constructors del segle xii; quatre anys després,

aprofitant el local de l'antiga sagristia, acorden engrandir la

cápella de Sant Ermengol, sense que els detingui Thaver de fo-

radar novament en una considerable extensió el mur gruixudís-

sim i al cap de quatre anys más, per a defensar-se (!) del fred,

creuen oportú fer tapiar co que anomenen els forals inútlls,

entre els quals s'hi comptaria la formosíssima galería del creuer

i absis (figs. VI, IX i X), continuant amb el desacert de fer

obrir dos grossos finestrals o obols, totalment a contraclaror,

enfront de la mateixa galería, que foren digne pendant del

desgraelat projecte d'enguixament de Tinterior (1).

(}J Per les següents notes hom es pot ter carree de Tactivitat desplegada pels

ca;pitulars d'aquella época.

29 abril, 1751. — ^tFiiit resolidum ques fa comicio al Sr. cabiscol y Sr. canonge

Du. Jacintho de Bardaxí a fi que miren de fer fer un plano de la mitja taronja de

nostra Sta. Igla. per los mestres de cases y lantejarlo quantum voldran y del que

resuliia ho reportian en capítol.» (Llihre de coticL, sense foliar.)

16 abril, 1755. — «^Item fuit resohitum que se fassia mes gran la capella de

Sr. Ermengol y per est effecte que se servesca de la sacristía vella.» (,Id.)

20 abril, 1755. — *^Fuii resoluhim ques fasse dita capella de St. Ermengol a la

mátexa capella, prenentse la sacristía vella, fentse venir un oficial perit y ques

fasse y sia a major decencia del 8r. y que per so se fa comissio ais Srs. sacrista

raajor, cabiscol y Net.» (Id.)

15 abril. 175K. — «^Item fuit resoluturn ques fasse venir un vidrier de Barcelona

pera compondrer las vidrieras de nostra Sta. Igla. y ques tapian los forats inútils

3^ que se dona per nostre obrar totas las providencias necessarias pera que los resi-

dents logrian la mes possible conveniencia pera evitar la inclemencia del fret prin-

cipalment en lo ivern y los mesos de mars y abril.» /Id.)

29 abril, 1762. — «Fuit resolutum que se componguian los taulats de nostra

Sta. Igla. y capella de sant Ermengol y bóveda del crusero principalment de la

part de sant Salvador y que per est efecte se fasse venir un mestre hábil y que se

fasse una porta a la escala del campanar y que de ella se done una clan a l campa-

ner...» (Id.)
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En l'any 1766, de trÍ8ta recordanQa, sentint-se iiiiluítH de la

priiíja de renovació d'aqviells migrats temps, decidiicn í'tv *'ii-

giiixar i enlluir tots els paraments de l'interior, encairegant-se

d'executar tan dissortat projecte mestre Antón Ginot, qui de-

¿nostrá tenia raajor traca en destruir Tobra antiga, treneant

columnes i capitells i esbocinant comises, que no en compondré

Tanebossat que en mal-hora li encomanaren (fig. XIVj. En els

dos anys que duraren les obres cobra aprop de 700 Uiures pels

seus treballs, que junt amb les 600 que aproximadament costa mi
els materials, foren unes mil tres centes Iliures que peí gust de

seguir l'últim figui'í de la moda del temps el capítol volgiié

gastar (1).

'il abril. 1763. — «Fuit resolutum ques miulia la porta del campauar de lu.ana

iglesia y ques fassia en lo claustro de ella y per est eft'ecte se fa comicio al Si cti-

biscol 3^ a nostre obrer.» (Id.)

11 maig, 1761. - <.<Fmt resolutum que sobre la sacristia vella se lasse un quario

pera posar lo vi blandí y que per est fi se fa comicio al Sr. obrer pera que t'asse lo

necessari.» (Id.) Fon anotat en el present Ilibre de conclusions que «la cayxa de

plata de St. Ermengol arriba lo dia 26 de juliol de 1755 y costa 4.000 Iliures sena

gastos de ports desde Ouissona a esta ciutat y las 50 dobles de gratiHcació al ar-

genter feu dita caixa.» A 31 de juliol de 1756 el canonge sacrista beneí. i-er dele-

gació del bisbe. el nou retaule de la capella de dit sant.

(1) Veus-aquí els acords capitulars que fan referencia a l'obra (ranebossar

l'interior de la Catedral

:

i i t i
•

17 abril 1766 — <^Fu¡t resolutum ques fa comissio ais sobrestants de la Iglesia,

nostre obrer y al Sr. canonge Sala pera que executian lo que conrebesquiau ser

necessari se tassia en nostra Santa Iglesia y que corresponguia a sa decencia y

que ho executian sens que ne hagen de donarne part al capítol menos que lo gasto

sia excessiu ab l'acultat que no volent assistir un deis quatre a las juntas pugau

obrai- los tres y no volent los tres obrar ho iniga executar un sol.. <
Llibr^ d. vonvL.

sense foliar.)
. , . , ^ ..;»;.. i..

•27 juny, 17G(i.-«í'«/<«.ío/«tem ques blanqup,o ab guix lo .•r„se,„ miija .

.

-

r.mju y ,;,vesbiteri de nostra Santa Iglesia y qnes fassen .los ob.ls un . la |.ar .1.

san! EvLngol y altre a la ,,avt de sant: Ort y que esta ol.nv la
'¡^^^'^^^'^^ ^

Uinot pe,- h^verla assissenada ais mestves qtto ha^-,en p.-.mer ofen
^]^;^-^\

c,o que la primera offerta era molt lesiva a nostra Igles.a per
^'^

''«
"'r'^

' ;' '^¡, .

,a ,,¿ ,lit C^inot es de 26C) Iliures; y que fir.a,jt es. a^t-le «bh. .

U^ e-;.;-

sas a eoneoMKla de dit Sr. obrer y eanonge Sala se doma -^
^^'

'

,Id., E.,ner...oren eu aquesta obra
^^^^^:-^-^l^\^:Z.^l^^t/Z,...-

la quartera. i 103 de guix blanc, a rao de si> id. id. mestie
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ISTENT8 T)E r.KSTkrocTó \]\\^ volta consegiiída la trnnsfoimació de l'es-

DKi. oT.ArsTRK til H i'qii Í t Gc

t

óhí c do Tinterior, inspiráis en el

mateix criteri, pensaren en substituir les tres

ales del claustro que rostaven intactos, per un non projecte de

gust neo-clássic. D'aquesta obra sen parla durant dotze an^^s:

en lany 1781, després d'aixecats oís plánols coriesponents.

s'acorda efectuar-la i és peí mnrc de 1791, quan encara un tal

Agustí Cabot escriu des de Cxirona a veure cestos Srs. que deter-

rninant que s'acosta lo von temps per poder travellar. jo esticli

detingut sens pendió ningunn obra, mes me ostimaria venir en

exa de La 8eu per poder fbr una obra ermosa sens guafíar di-

ners. Ljue en esta de Gerona ab dinors... 1 j. Hom ignora perqué

fet de 250 lliares execnia alrres Tieballs: <í]tem tpagat) al expresísat Giuot per

treballs extranrd ¡naris com lo compondrer los gaijals de la part de las oapellas de

Sil. Armengol y Sn. Od per la part de dintre, fer una fila de pedra picada a las dos

vidrieras de las referidas capellas. rapar una finestra de sobre la capella de Sn.

Salvador. Tancar nn obol de sobre la vidriera de devan la capella de Sn. Armengol

y traiirer de la iglesia totas las ]>edras. guixots }• demes... per molts iiiaterials asso

es malions. reijolas por las expressadas vidrieras y tela per los enseráis deis gai-

jals y altres materials... y per nltini molts jornals ]»er picar totas las granijas del

expressat gnix, 9H Uiures.» Les capelles de santa Llúcia i de snnt Salvador lampoc
una ver compreses al pren-fet. (Llibre deis comptes de la obra.

8 de maig, 1767. — <^Fitit resohttum qnes blanquegia lo restant de nostra Santa
Iglesia qne no es blanqnejada y que se fassia en la porta de nostra Santa Iglesia

que va al campanar una capella de sant .Tust: y per estos effectes se f'a comissio ais

Srs. ardiaca major y canonges obrer y Sala.» (Id. i D'aquest non pren-tet se n"en-

carregá el mateix Ginot per 230 lliares. Compraren 271 quiniars de cale y altres

273 quartei'es de guix blanc. y el Cxinot cobra per altres tiebaVIs. com aixecar la

paret del clior, netejar Pare de deasoía Torga, la volta del rellotge. arrebossar mitjrf

t'arxada de IVsglésia. etc. Abans de Tenguixament, emblanqnien de tant en tunt.

per mitjá de cale, les capelles de Tesglésia en llur interior.

(1) (Papers s>»lters.j A rnés d'aque.st. pretenien executar la dita obra un ral

Jacinto. Sala i companys, els quals en 17VK) escrivien des de Vich enviant plánids

al capítol. En un d'ells es projectava, com un pis damunt del claustre tjue d/inu a

migdia. uns porxos o lloc per pendre-hi el sol.

(Jontinuarien els entej-raments en el claustre, apart de Tala de llevant que íou

renovada en el segle xvii. car en l'anv 1716 «fon leta comissio ais Srs. cabisi'ol v
cunonge Salamó pera que se conferescan ab lo Si*. Bisbe y ab lo dit Sr. discorren

lo rnodo ab (jue dega posarse ab tota decencia lo claustio de la Iglesia eíi atencio

• iue ijuau se passe per ell se n.q»itgen los ossos <lels dit'unts.» iLih. concl., t'ol. 251.)
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a^leshores el capítol iio's decidí; mes al cap de dos aiivs les f ropes
franceses ocuparen el país, allunyant-sc per a(iiiest mctiu tot..

esperanza d'executar-ho (1).

LA CAPELLA
DEL BAííRAMKNT

Per últiui, cal 1er esnieni de rinipi.itcmt fdi-

licació que moderna luent consiruíren ados-
sada al mur de la ñau lateral dreta, en Ibrma de n.^va esglcsia.
destinada a servir de capella del 8S. Sagrament.

Antigament la sagrada Reserva era en Fallar de la panñ
quia de sajit Joan i sant Üt, que des d'últims del segie xvi cmi
tinuá sots rúnica invocació d'aquest darrer sanl. SnlVagavpn
Toli de la llántia els consols de la ciutat. En el segle xviii co^

nien^á a sentir-se la necessitat d'un local niés espaiós destinat

a la recepció de la sagrada Eucaristía pels lidels: en l'aiiy 1704

el capítol leu «commissio al seííor aidiaca major y canongr
Vergés pera donar oídos al devot que diu vol í'er la capella del

Sagrament en la iglesia Catedral», i a 29 d'abril de 1730 esta-

ven disposats a fer «la capella deis Dolors en los olms de la Ca-

tedrab>, que seguranient no's tira endavant per haver-s'hi opn-

sat resoltament alguns capitulars (2). Per fi, a Tany 1832, el

capítol, després d'alguns tanteigs, decidí edificar Tactual capella

del Santíssim en el tipie indret anomenat la plcuisa deis olvis, on

acostumaven l'er la benediccíió de terme el dia de Santa Greu de

(1) Els francesos ocuparen la. Cerdanyaj posant el seu campainent a Bellver,

a 28 d'agost de 1793. Veient amenazada la ciutat. el capítol, després d'amagar le;?

urnes deis sants Patrons, retirá lo mes precios de l'església junt amb la dociimen-

tació de Tarxiu a Pinterior de Catalunya. El bisbe fee n'aná aGuissona, i els canon-

ges quedaren exercint les seves limcious a Ponts. A 24 d'abril de 1791 el bisb^

escriu al rei notiñcant-li les maliíetes deis francesos a La Seu i el saqueig de la

Catedral, i li demana que els hi aprovi la residencia a Guissoua. El capítol emigre

gat aquí, previa l'aprobació del bisbe, acorda traslladar-se a Balaguer a 30 d'agost

de 1794. Sembla que a 1 d'abril de Tany segiient ja tornaven ésser a La Seu, conti-

tinuant el Bisbe Boltas a Guissona, on morí a 8 de desembre.

(2) Cf. Lih, concl, fols. 120 i 379.
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raaig, encomanaiit l'obra al mestie de cases Pau Bertrán (1).

Desaparegué amb aquesta coiistrucció un deis llocs de mes ca-

rácter de nostra ciutat muiitanvenca.

fl) El capítol teuiü prujectat destinar el local de Tactual sagribtia a capella

del Santíssim i altar de vSaut Ot, amb iritenció de coustruir, segoiis sembla, la sa-

gristia en la plassa deis ohns. En Pau Bertrán, amb carta fetxada a Guissona a

1 de juliol de 1832, diu que cJs envia els plánols d'una i altra, detallant llurs pres-

supostos i í"ent-los-hi observar els inconvenients deis seus projectes. Diu kíxí: <^En

cuanto a la capilla del 8S." sacramento y de 8.»^ Odón, hecha en el Ingarde )a exis-

tente sacristía, halb» algunos inconvenientes, a saber: el primero es el cerrar las

ventanas que dan luz al crucero y nave )'equeíia de la Catedral y el quedar dicha

Capilla tan pequeña de suerte que coUocados los confesionarios quedaría bastante

embarazada: el segundo que la Capilla de San Odón no seria tan devota, por haver

de servir de pasadizo para ir a dicha Capilla del 88. o H.^^ En fin el limo. Cabildo

dispondrá lo que mejor le paresca.» (Papas soltcrs.^

y'¿
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CRITEIU A SEGUIR Acabada aquesta minuciosa histórica, -esta-

bleix cVuii inodc claiissiiu v\ ( ritcii n sr^niir

en la lesiauració del nionument.

Aparten] prinieraujeni Tidea d'aeabar l'obia, constiumi Hvni

alió que mai no existí. El resullat d'a(]uestes ie8tauniei(»ns és

conegut per una llarga i trista experiencia. Dotzenes de inonn-

ments restaurats per tot Europa per liomes intel'ligentíssinis,

arquitectes de gran saber arqueológic, demosti'en (jue les é))o(pies

passades, coni els morts, no ressuciten, i les obres exeeutades

amb tal criteri son obres noves anib escassa relació anib l'iíbrn

aniiga <pie s'lia volgut restaurar. El nionument pcud així son

valor historie i deixa de servir per a la ciencia, desapareixent

com a document ar(|ueol6gic.

La solució en qué hvuí convenen arquitectes i ;n(]ucólcgs és

la de no reconstruir: la de netejar i reparar. Tal es el criteri

que adoptem.

La restauració del temple de Santa Maiia d Líigell, exignia

les obres segtients:

.4) Descrostar Finterior lent apaiéixer hUih vegíid;i ds

carreus antics, refent les columnes trenciules isubstitiinii «Is

capitells excessivament destruits.

B) Traslació del chor a l'absis, deixant Iliure l;i nHucenir.il.

C) Obertura i reparado de les parts interior i exterior d(

les galeries de l'absis i del transcepte.

1)3
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D) Reparació de les fatxades, elimiiiant, en tot alió que fos

possible, les obres de l'exterior supeiposades.

E) Treure les cobertes actuáis, íetes per lius dalber^' o

militáis, retenten son Uoc la coberta antiga anib material exte-

rior de lloses, análeg al que s'ha consíírvat en son Uoc, prcnent

les precaucions necessáries per*a sa injpermeabilitat.

F) Reparació i coiisolidació de les voltes i deis murs que les

hi tan d'espatller.

Amb aquestos obres apareixeria la vella catedral amb tota sa

grandiositat (tal com es veu en la tig. XIII); empero inacabada,

aital com la deixá el període gloiiós en qué hi treballá mestre

Ramón Lambard, qui probablemeiit la construí. Llavors tin-

dríem visible un grandiós exemplar que lora com la fita occi-

dental d'un ti pus creat a Lombardia i extés pjincipalment cap

al centre i nord de TEuropa. La catedral renascuda lora una

germana seva perduda en uua valí del Pireneu ; obra d'un de

tants arquitectes (]ue ana ven peí nion bastint a Fus de la seva

térra.

Els arquitectes d'avui, respectuosos amb els unstres passats,

vivint en altre ambieni artístic i social, no liem de atrevir-no&^

intentant completar-Íes, a desnaturalitzar llurs obres.

EPTAT PF. LKP oBFKfi ^^ vclla catcdral muntanyenca, amb el des-

crostament de T interior a que fa referencia

1 apartat .4, comenta a Huir novament la seva estructura, ama-

gada fins ara sota les comises i pilastres novo-classiques tetes

de maons i guix. La part interior de la tatxada, els murs de les

na US laterals i del transcepte, mostren t'ormosamcnt altra vegada

llurs venerables carreus, i donen ja una idea, del bell aspecte que

produirá el monument tan prompte sigui mi íet la traslació del

chor al presbiteri ííigs. Xll i XIII).

Aquest any passat fou així mateix realitzada l'obertura i

reparació de les galeries del transcepte (figs. XI i XII). El
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triple joc (Varcades n doblo columna, amb Ihirs capitel Is, turón
reí'etes escriipulosament covcant les peces íintignes correspononis
entre els materials que al segle xvín utilitzuren per a cogar-le.s.

Es coliocaren també en les tres obertures exteiioi-s de eadn banda
sengles finestrals d'alabastre, la pedra de lluní usu:il í^n I lee del

vidre en els nostres monuments migevals, sostinguis \h\ ;n lin-

dura de ferro forjat, els quals donen a la fatxada posterior un
aspecto de majestat i riquesa, ben diferont do] trist ¡ iiiisor¡ó;í

que li comunicaven les desgraciados construcciuns (!«' uKutei-

que. disminuint l'obertura, enquadraven un ridícol linesUul «le

fusta i reixat de ferro. Resta enllestida amb aquesta rofcruia la

restauració de gairebé tot el transcepte.

coNíLusió YuW la moritíssima tasca de i-econstituci»') Ár

nosti'e passat artístic nopodia niancii- lesfoic

géneros i entusiasta del digníssim senyor Bisbo d'üi'gell. l)t-ur*í

de tots és l'assistir-lo fervorosament en l¡i iiia,ií,níi obia d»^ vA\\{-

bilitació de la interessantíssima seu pirenoncn.

Malauradnment les obres están parados peí* niinua do c.ibals.

No oblidant que fou tot un poblé qui amb dócil i (íntiisiíist.i s»*-

guiment concorregué a la realització del grnndiós t(in])l<'. ci.ii-

fiadament podoni esperar ({ue, en Tactual ronovcU.ulor uiniiicnt,

els dovots admiradors de nostre glories passat voldian ('»M)pri:n

a la piítriótica empresa de In restauració total (rana de l«*s j»'0 s

mes preñados de l'art eristia a Catalunya.
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Abella (Sant Esteve d^, 35.
Abril, bisbe d'Urgel), 55, 81.

Adalazat, 46.

A. d'Archavell, 74.

A. d'Estavill, 36.

Aguiló (Mariá), 51.

Agramunt, 34, 35, 47.

Agustí (Sant), 15; v. La Seu.
Aladren, 33, 34.
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Areny, 31, 35, 41.
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Arnau, 14, 24, 32.
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19.
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53.
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20, 55.

Arnau de Pereixens, bisbe d'UrgelJ,

34, 35,^ 47, 52.

Arnau de Sanabastre, notar!, 79.
Arnau de Sant Esteve, 35,
Arnau Folch, 36.

Arnau Mir de Tost, 24.

Arnau Miró, comte de Pallars, 31,

33, 41.

Arnau Pere d'Alentorx, 32, 41.

Arnau Pere de Malmercat, 35.

Arsen, 34.

Arsenda, 33.

Asnurri, 34.
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Assua (Valí d'), 35, 47.

Ausona (Comtat d'), 25.
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Ax, país de Foix, 86.
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Baienca, 31.

Bajanda, 24.

Balaguer, 39, 52, 91.

Balari i Jovany (Joscp), 68.

Bar (pont de), 13.

Barcelona, 5, 9, 13, 48, 52, 68, 87, 88.
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gell, 88.

Bari (Sant Nicolau de), 71.

Baudon de Mony (Ch.), 53.

B. Cerda de Sadaó, 34.

B. DE CORNELLANA, 34.

Bcarn, 5.

Bellver, 32, 91.

Benlloch i Vivó (Excm. Sr. Dr. Jonn),

bisbe d'Urgell, 5, 6, 7, 95.
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Berenguer de Torroja, 32.

Berga (Ardiaca de), 84.

Bergadá, 10, 11.

Bérgamo (Santa INIaria la Major de),

70.

Bernat, 36. ^
Bernat, obre", 34.

Bernat Gompany, 15.

Bernat de Caborriu, 33.

Bernat d'Anaugia, 35.

Bernat de Gástele ó, bisbe d'UrgelJ,

46, 53, 54.

Bernat de Sant Pere, capellá de
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Bernat Ecard, 31.

Bernat Mir, 32.
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Bernat Ferriol, 20.
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Bernat Pon^, 19.

Bernat San^, bisbe d'Urgell, 33, 41,
42.

Bernat de Taús, 32.
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54, 55.
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Bernat Trasuer, 15.

Bertrán (Pau), 92.
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Bigorra (Gomtat de), 5.

Biliards, 33.

BiLISSEN, 32.

Blanca, muUer de Ramoh de Llobera, 35.

Blanca, muller de Ramón de Beliera, 47.

B. MONTANER, 46.

Bodet (Francesc), 74.

BoFARULL I Sartorio (Manuel de),

49.

BoLTAs, (Fra Josep de) bisbe d'Urgell,

91.

BoNET, pavorde d'Urgel), 35.

BoQUET (Antoni Pau), 85.

Borgonya, 63.

BÓRiA (Pierris), 74.

Bórrele, comte de Barcelona-Urgell,
11, 22.

Bretuy, canonge d'Urgell, 61.

Broquetes, canonge d'Urgell, 87.

Brutails (J. August), 51.

B. Soldader, 34.

Burriana, 51.

Gabana bona, 37.

Cabot (Agustí), 90.

Galvet, 41.

Gardoner (Altes valls del), 11.

Gardona (Sant Vicents del castell de),

14, 27, 62.

Garlemany, 9, 10.

Gastellar, 37.

Castellbó, 20, 54.

Gastellserá, 34.

Gatp.lunva, 6, 67, 71, 91; Generalitat de,

81.

Gelestí III, papa, 53.

Gerc (Valí de), 34, 46.

Gerdanya, 10, 11, 20, 91.

Gerviá (Monasiir de), 6.

Ginca, 11.

Gister (Orde del), 75.

Giudad Rodrigo, 30, 33.

Giutat, 54.

Glaresvalls, 32.

Glarís (Pau), canonge d'Urgell, 86, 87.

Glemen^a, muller de B. Montaner, 46.

Glermont (Notre-Dame du Port), 63.

Gluny (Orde de), 5.

Gomo (Sant Abondi i Sant Jaume de),

60; Sant Giacomo, 70.

Goncliabella, 17.

Gonques (Sant Foi de), 63.

GoNSTANCA, comtessa d'Urgell, (mu //er

d'Ermengol II , el Pelegrí), 24.

Gruilles (Monas' ir de), 6.

Guixá, 13, 27; Sant Miguel de,51.

Dalmácia, 70.

Dehio i voN Bezolt, 60.

Desideri, abat, 50.

DoL^A, comtessa d'Urgell, (mí///er d' Er-
mengol Vil, el de Valéi cia), 34.

Du Gange, 18, 24.

Ebre, 5, 67.

Egara (Terrassa), 9.

Eldovinus, 16.

Elissendis, 79.

Elna, 27.

Elvira, comtessa d'Urgell, (muller

d'Ermengol VIII), 32, 54.

Enlart, 51.

Eribald, bisbe d'Urgell, 14, 27, 29.

Ermengarda, vescomtessa de Pallars,

25.

Ermengarda, 16.

Ermengards, (muller de Pere Mora-
tó), 35.

Ermengards, 46.

Ermengards de Fornols, 34.

Ermeniards, 35.

Ermengol, 24,
Ermengol IV, el de Gerp, comle d'Ur-

gell, 14, 16.

Er^lengol VI, el de Castella, comte
d'Urgell, 31, 32, 36,

Ermengol VII, el de Valencia, comte
d'Urgell, 30, 33, 34, 42.
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Ermengol (Sant), bisbe d'Urgell, 13.
14,18,23,25,28,29.

Ermessen, 31.

Ermessendis, 34.
Ermessindis, 32.
Essera (Valí de V), 11.
Espanya, 67.

Espigo], 32.

EsTANY (Fra Andreu), 87.
Estavar, 24.
Estavill, 36.

Estefanía, 15, 32.
Esteve (Sant), 15; v. La Seu.
Eulalia (Santa), 17; v. L Seu.
Europa, 94.

Falguera (A. de), 27.

Fedantius, 42.

Félix, bisbe d'Urgell, 9.

Ferrer de Gortingles, 74.

Ferrer de Mallolins, 78.

Ferrera, 35, 47.

FlCAPAL, 31, 41.

Flamissell (Valí del), 11.

Fleury, 13.

Foix, 53, 54, 86.

Franca, 5, 6, 27, 53, 58, 63, 71.

Francs, 10.

Frederig Barbarroja, 68.

Furtiana, 15.

Galicia (Sant Jaume de), 63.

Galceran de Pinos, 47.

Galceran de Vilanova, bisbe d'Ur-
gell, 19, 20, 82.

Galceran Zacosta, 78.

Gáliies, 6.

Gallart, canonge d'Urgell, 86.

Galliner, 36.

Galliner (Sant Climent de), 41.

Gardils, 46.

Garraver (Francesc), canonge d'Ur-

gell, 86.

Gasconya, 5.

Gastó I, vescomte de Castellbó, 20.

Gauslin, abat de Fleury, 13.

Gaza, 36.

G. DE Glorieta, 47.

Genova, 6, 67, 68.

Gerberga, 15, 18.

Gerbert (Gerbertus, canonicus), 17.

Geribert, 24.

Gerona, 75.

GiNOT (Antón), 89, 90.

GlRBERGA, 15.

Girbert de Gastelló, 31.

Girona, 42, 75,90.
Gistau (Valí del), 11.

Goday (J.), 27.

Gozceran, 35.
Graels, cíuionge dTrgell, 61.
Gudiol i Cumll, .)., 48, 49, 50.
GuERAiJ, vescomte d'l'rgell, 33.
Guilla (Onofrc), 85.

GvuAA:M,{(iuilrlnms, sacer), 11.

GuiLLKM, 15, 17, 25, 32.
GuiLLEM, obrcr, 33, 31,41.
Guillem Ahnau i)k Montiehhkb,

bisbe d'Urgell, 11, 18.

Guillem Behnat, 31.

Guillem, bisl)c, 18.

Guillem d'Alb, 78.

Guillem de Bernat Plre, 33.

Guillem d'Espunyola, 31.

Guillem de Glorieta, 35.

Guillem de Pont, 32.

Guillem de Sant Feliu, 34.

Guillem de Seró, 34.

Guillem de Tavertet, bisbe de Vich,
48.

Guillem Gauzpert, 33.

Guillem Guitard, 31.

Guillem Gualter, 18.

Guillem Mir, sacerdot, 23.

Guillem Onofred, 16.

Guillem Ramón, 18.

Guillem Ramón de Montcada, 67.

Guillem, sacerdot, 15.

Guillem, sacrista, 18.

Guillem Seniofred, 31.

Guilleuma, 32, 34, 41.

Guillem, vescomte de Castellbó, 25.

Guissona, 86, 91, 92.

Guitard, 17, 25.

Hospici de pobres, 14.

Hostafrancs, 86.

Ibica, 67.

Inocenci III, papa, 68.

ISARN DE GaBOET, 24.

Isarn, sacrista, 25.

Isona, 74. ^ ,^ ._

Italia, 5, 6, 27, 42, 48, 49, ^1. o8, bO,

67, 68, 71.

Jaume I, 51.

Jaume Aga^a, degá d'Urgell, 7b, 79.

Jaume (Sant), 15: v. La Scu.

Jocou (Monaslir de Sanl Jaume de), b.

J. DE ViLARUBLA, obrcr, 32.

Jerusalem, 31.

Joan II, 82.

Joan Ferrer de Mallolis, ^j.

Joan de Pallerols, capcllá de banta

Gecília d'Elins, 47.

Joan Despés, bisbe d Lrgell, M.

Joan de Podio nucís, 20.
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Joan Radolf, 35.

Joan Segar?, 61.

Joan Segarra (Fra), 20.

JusT (Sant), bisbe d'Urgell, 9; v. La
Seu.

Labana (Coll de), 41.

Labaza, 41.

La Guardia, 34.

La Grassa (Monastir de), 5.

Laimbard, lamhardus, lombardas: cog-
nom i nom d'oflci, 45, 47, 48, 49, 51;
V. Ramón Lambard.

La Seu d'Urgell, 10, 13,45, 47, 49, 51;
Santa María, passim; altars dedicáis
a Sant Agustí, 15; Sant Andrea, 15;
Sant Ermengol, 15, 85, 86, 88; Sant
Esteve, 15; Sant Jaame, 15; Sant Jast,

15, 90; esglesia de Santa Eulalia, 17;
id. de Sant Miguel, 17; id. de Sant
Pere, 17; obseda, 18; civilasurgelli, 15;
vicus, 22 ; vicus urgelli, 15; esglesia de
Sant Domingo, 20, 22; prior de, 87.

Lasteyrie, (Robert de) ,63.

Lebre (Lloren^), 85.

Lengua ex uta, 32.

Leubericus, bisbe d'Urgcl], 9.

Liguria, 51.

Lillet, 31.

Limoges (Sant Marcial de), 63.

Limousin, 51, 63.

Llirt, 14.

Lombard, 6.

Lombardia, 54.

Longobards, 10.

Lleida, 33, 34, 40, 52.

Lleo Marsica, 50.

Llívia, 24.

Llucia, comtessa, mullcr d'Ermen-
gol IV, el de Gerp, 14.

Lluis (Emperador), 10.

Mallolins, 34, 35, 47.

Mallorca, 67.

Pere de Marca: Marca Hispánica, 11,

16, 14, 22.

María, (muller de Miró Deidret), 33.

Marti, 36.

Marsella (Monastir de Sant Víctor de), 5.

Maurellus, bisbe, 9.

Maymó, canonge d'Urgell, 86.

Menaut, habitan! de La Seu, 84.

Milá (Santa Rabila), 71.

Miró Bernat, abat de Sant Miquel, 16.

MiR d'Aristot, 34.

Miró Deidret, 33.

Miró de Riunegre, 32.

Miró, hospitalarias, 41.

Miró Viven, 16.

Módena (Catedral de), 70.

Monneret de Villard (Ugo), 70.

^lONTANER, 16.

Montanyana, 31, 41.

Monte Gassino (Monastir de), 50.

Montmagastre, 33.

Montmagastrill, 32.

Morillo (Dr. Francesc), canonge de
Urgen, 87.

MoRTET (Víctor), 16.

Murano (Santa Maria e Donato), 70.

MiRET I Sans (Joaquina), 52, 69.

Nabiners, 34, 36.

Nadal Isern, 61.

Narbona, 9.

Nargó, 34, 43, 54.

Nebridius, bisbe d^Egara, 9.

Net, canonge d'ürgell, 88.

Ni^a, 5, 67.

NiCHOLOso, 52.

NoHAiLLES (Duc dc), 86.

Noguera-Ribagorgana, 11.

Noves, villa, 16.

Oliana, 31, 43.

Olióla, 32, 33.

Oliva, abat de Ripoll i bisbe de Vich,
13, 27.

Oliver Bernat, 19.

Orbieu, 5.

Ordineu, 36, 46.

Oriol, 23, 31, 41.

Ortons, villa, 15.

Osseja, 33.

Ossó, 32.

Ot, Sant, bisbe d'Urgell, 19, 29, 30, 85.

Palma de Mallorca, 51.

Pallars, 10, 11.

Pallerols, 19.

Pámies (Capítol de), 55.

Parenzo (Duomo de), 60.

París, 51.

Pasqual II, papa, 70.

Pasqual, degá d'Urgell, 86.

Pavia (Sant Miquel de), 60, 70, 71;

Sant Píetro ín del d'Oro, 71.

P. Bort, 35.

P. DE PUIGVERT, 33.

P. DE Riunegre, 32.

Pedrafita, 33.

Pelegrina, 35, 47.

Peralada, 46.

Pere, 17.

Pere I, 68.

Pere II, 52.

Pere Andreu, 48.
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Pere Arnau de Puig 41
Pere Astre, 20.

'

Pere Bernat, 33.
Pere Bernat de Gapdella, 36, 41Pere Bernard de Collell, 31Pere Berenguer, bisbe d'Urgeli, 32

¿o. ° ' '

Pere Busquet (Fra), 20.
Pere de Corona, 33.
Pere de Lillet, 33.
Pere Erimball, 32.
Pere de Mora, 48,49.
Pere de Puigvert, 32.
Pere de Rejola, notari, 79.
Pere de Torena, 35, 47.
Pere de Yilanova, 20.
Pere de Urg, bisbe d^Urgell, 76,

81.

Pere Ferran, rector d'Aranser, 78
Pere Guerau, 32.
Pere Isern, 41.
Pere Martí, 36.
Pere Morató, 35.
Pere Ramón de La Seu, 79.
Pireneu, 5, 6, 94.
Pisa, 6, 67.
Po (Estuari del), (Italia), 6.

PoNg Bernat, 31, 36.
PoNg Bernat de Seró, 37.
PoNg de Coma Sordela, 31.
PoNg Garriga, 79.
PoNg, sacerdot, 17, 24.
Ponts, 32, 33, 91.
Pradell, 34.

Provenga, 5, 60.
Pulla, 6, 67.
Puigcerdá, 20.
Puig de Charchar, 15.
Puig de les forques, 20.
Puigvert, 33.

Quexans, 20.
Quintana, canonge d'Urgell, 84.

Quintana (Jaume), 85.

Raimon d'Aristot, 79.
Raimon de Todinyá, 76.
Raimon Ferrer de La Seu, 79.
Raimundus Lambardus, 43, 45; v. Ra-
món Lambard.

Raimundus, operarius, 41.
Ramón, 17.
Ramón, obrer, 31, 36, 41.

Ramón Arnau, 31.

Ramón Bernat, 32.

Ramón Bernat de Seró, 36.

Ramón Berenguer, 31.

Ramón Berenguer III, comte de
Barcelona, 67.

Ramón Behengi i:u 1\ , el Saní, comtcde Barcelona, 67, 68.
Ramón Clavek, 33.
Ramón d'Alós, 52.
Ramón d'Anglesola, bisbe de Vjch,

Ramón d'Artedó, 61.
Ramón de Beli.eha, 47.
Ramón de Bkhgada, 37.
Ramón de Boxedeha, capellá de Sanl

MiqueJ, 46.
Ramón de Covet, obrer, 17
Ramón de Foix, obrer, 17.
Ramón de Llorera, 3;j.

Ramón de Miliá, obrer, 40.
Ramón de Rodeks, 47.
Ramón de Sant Pkhl:, 41.
Ramón Galceran, 47.
Ramón Guifre, 34.
Ramón de Fornols, 34.
Ramón Lambard, 42, 46, 51, 57. 02.

69, 70, 94.
> > > » .

Ramón Roger, comte de Foix, 53, 51.
Ramón Puig d'Adraen, 33.
Ramón Miró, 17.
Ramón Sabater, 79.
Ramón, Trebailla, fro, bisbe d'Ur-

gell, 81.

Raymon, 23, 25.
R. d'Abella, 32.
R. DE Bellera, 34.
R. DE Covet, 35.
R. de Sanauga, 31.
R. Galindus, 31, 41.
R. DE RlUNEGRE, 32.
Ribagorga, 10, 11.

Ribes (Valí de), 11, 18.

Ripoll, 13, 18, 27; (Sania María de), 68.
Riucanals, 32.

RivoiRA, G. T., 70, 71.

Rivolta d'Adda, 71.

Ródan, 6.

Roders, 47.

RoGENT (Elies), 21, 58, 59.

Roger, príncep de la Pulla, 67.

Roma, 6, 39, 68.

Roma, Sant Giovanni e Paolo, 70; (Sant
Pere de), 60.

Rosselló, 6, 53.

Ranarius, bisbe d'Urgell, 9.

Sala, canonge d'Urgell, 89.

Sala (Jacinto), 90.

Salamó, canonge d'UrgelJ, 90.

Salla, bisbe d'Urgell, 24.

Salla, 17.

San^a, 16, 31.

Santa Grata, (valí del P'lnmisell), 11.

Sant Cugat del Valles, 12, 76.
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Sant Joan (Valí de), 34, 41.

Sant Julia de Loria, 20.

Santa Maria d'Alaó, 11.

Sant Pere de Taberna, 11.

Sant Pere i Sant Andreu (Església
dedicada a), 22.

Sant Roma, 35.

Sant Sadurní de Tabernoles, 27, 57,
75.

Saragossa, 9.

Sardina, 34.

Saurina, 35.

Sanxo (Jeroni), esculptor, 84.

Sanz i Barrera (Pasqual), 21, ;58-60,
64-66.

Segre, 13.

Seniofred, 17.

Seniofred, comte de Gerdanya-Ur-
gell, 22.

SiBILIA, 32.

Sicilia, 6.

Sicilia, Roger (Comte de), 67.

SiMPLicius, bisbe d'Urgell, 9.

SOLGRANA, 33.

Sosagarri, villa, 16.

Solsona (Comarca de), 10, 11.

Sparsa, canonge d'Urgell, 84.

Spira (Catedral de), 70.

Susa, Monestir de Sant Miquel de la

Glusa, «Sacra di San Michele», 6.

Tarraconense (Provincia), 9.

Tarragona, 40, 52.

Tedball Arnau de Montferrer, 16.

Tedioball, 25.
Tetbau de Gastellarnau, 16.
Toledo (Goncilis de), 9.

Tolosa, 42; (Sant Sadurni de), 63.
Torre, valí d'Assua, 35.

Torres (pedrera de), 74, 86.

Tortosa (Església de Sant Lloieng.de),
67; {bisbe de), 33.

Tremp, 55.

Trudugardis, 18.

Turín, 67.

Tuxen, 47.

Tyrbia, 14.

Uliá, 37.

Vacher, 76.

Valencia, 51, 67.

Valira, riu, 61.

Vaux de Cernay, 54.

Venécia, 70.

Vergés, canonge d'Urgell, 87, 91.

Vich, 13, 27, 48, 90; (Sant Pere de), 27.
VÍCTOR III, papa, 50.
Vidal Guillem, 31.

Vilamajor del Valles, 68.

Vilaplana, 24.

ViLLANUEVA (P. Jaumc), 11, 13, 18,
30, 43, 54.

VIOLLET-LE-DUC, 63.

Virós, 14, 41.

Vissad, 17, 24.

Zara (Sant Grisógon), 70.

ADVERTENCIA

Cal anotar les següents correccions

:

Página 6, ratlla 29

» 14, » 38

» 24, » 24

i> 30, » 32

Diu les bastí; Uegeixi's la bastí.

» in Ilirós: » in Virós.

» instradum. » instratum.

» nec iterentur, » necterentur.

104



Aquesta Monografía
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LA CATEDRAL D'URGELL

s'és acabada d'estampar en la ciutat

de Barcelona, en els Tallers d'Arts

Gráfiques Henricii y C.*,

pels volts de la festivitat

de Sant Jaume Apóstol

de l'any
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