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El castell de Sant Lloren$ del Montsec, dit també d2Ares, esti vinculat des dels 
seus orígens a la rasca de reconquesta i repoblació de la Marcad'Urgell, dutaa terme 
per un extraordinari guerrer com fou Arnau Mir de Tost. Aquest era provinent 
d'una important família de vicaris d'aquell castell de YAlt Urgell. La seva fortuna 
s'acresqué gricies al seu valor personal i a haversabut aprofitar adequadament, a son 
favor, els periodes de declivi i afebliment comtals, tant de la casa de Barcelona com 
de la d'Urgell i Pallars, augmentant així el patrimoni heretat de la Vall de Lord, ies 
vesants de la serra del Cadí i el nucli de Tost. Defugirem i'inili concret de la 
formació dels seus dominis. En qualsevol cas remetem els interessats als treballs de 
F. Firé.' De cota manera, s'ha de tenir en compte que entre 1033 i 1047 ocuparia i 
dominaria tota la Vall d'Ager.' En aquest espai, la primera tentativa es deu al comte 
Ermengol 11 d'Urgell(1034), i la segona (1048) a Arnau Mir, convertir a partir d'ara 
en senyor de la vila i la val1 d'Ager, que aprissionari en poc temps o hi atorgari 
cartes de franquesa (1049, la Regola), per tal de consolidar-hi un hibitat estable 
capas de mantenir-hi viles, castells i romrar les terres ermes.' A I'ensems, vers 1049, 
cornensaren a edificar l'església dedicada a Sant Pere, que en aquel1 temps aplegava 
ja una comunitat formadaper i'abat Guillem Ramon, tres preveres i un l e ~ i t a . ~  Tot i 
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que ja banen rebut donacions des del 1046, aquestes continuaren fins al 1068' de 
manera considerable. És en aquest context que caldria entendre l'origen i I'ús 
medieval de I'establiment de Sant Lloren$ del Montsec. 

El castell, església i poblat medieval de Sant Lloren$ són localitzables en el full 
289 del mapade I'Instituto Geográfico y Catastrd, coordenade~42~02'deLat. N., i 
4' 23' de Long. E., així com també en el mapa publicat per I'Editorial Alpina de 
Granollers, titular El Montsec. 

Aquest conjunt esta edificat damunt d'una plataforma rocosa (cota 1.068 me- 
tres) de forma elíptica, d'uns 60 i 40 m. de radi, i inclinada de sud a nord. La seva 
vessant nord esta a uns 35-40 m. per sobre dels planells que l'envolten, és farsa 
pendent, i el camí d'entrada encara conservat esta trasat a I'extrem nord-est, és de 
ferradura i té molta inclinació. Les vessants est, sud i oest estan formades per uns 
espadats rocosos, taiiats quasi en vertical i impracticables per a qualsevol tipus 
d'acces. 

El primer document que esmenta la seva existencia és del 15 d'octubre de 1044, 
en que Ramon 111 de Paiiars Jussi i la seva esposa Ermessindis veneren a Arnau Mir 
4e Tost i a Arsenda la meitat del castell de Sant Llorenc per 40 unces d'or sin rem 
~ a i e n t e m l . ~  S'hi precisa que era situat qin ipsa rocha que dicunt Sancti Laurencii, a 
piet ipsa speluncha que dicunt Miralgesw. El text del document és ben representatiu 
de la situació a mitjans del segle XI.  Horn hi indica que havia pervingut al comte per 
aprissió recent. Dóna com a I í i t s ,  a orient -in strata publicha qui pergit de Ager a 
Paiiares., a migdia amb el cim de eipsa serra qui est inter Abelia Cega que dicunt 
Clarmont et Sancto Laurencio*, a occident amb el riu Noguera Ribagorsana i al 
nord amb el cim del Montsec. Hauriem de remancar el fet de la seva ubicació sobre 
la denominada bauma de M i l e s ,  constmida anificialment en cobrir amb una volta 
de  ~ e d r a  una clivella de la roca. Tot i que la bauma és obena a una amplia pleta 
tancada i més o menys amagada pel reileu del terreny, no sembla inversemblant que 
el norn de Miralles al.ludeki al paper esuategic de la roca, que domina visualment la 
val1 de la Noguera Ribagorsana i el sector més occidental de la Val1 d'Ager. L a  
bauma ens pot parlar Adhuc d'un assentament bumi anterior que aprofitana els 
recursos de la naturalesa per a cercar el refugi protector, especialment a les zones de 
frontera.' 

Dos anys més tard, el dos de mar$ de 1046, els mateixos comtes de Paiiars 
Iliuraven I'altra meitat del castell de Sant Llorenc, amb I'esmentada espluga,' en 
penyora d'un maniieute de cinc unces d'or. Cal advertir que en aquest document 
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s'esmenta l'indrer com aipso kastro*, possible referencia a que el casrell s'estava 
construint o era ja consmit. 

El 8 de desembre del mateix any, Amau Mir de Tost i la seva esposa feien 
donació del delme de les seves dominicatures situades a Sant Lloren$ i en altres 
indrets de la val1 a favor de la candnica de Sant Pere d'Ager.9 Anys més rard, el 4 
d'abril de  1067, el castell i el t eme  eren cedits en propietar alodial lliure i plena a la 
candnica agerenca," que n'esdevindria senyora durant tot l'Antic Regim. 

Al llarg del segle x11, l'església castra1 de Sant Llorenq esdevingué priorat 
depenent de l'abat d'Ager, amb hncions de cura d'himes. 

En el castell, hom hi pot apreciar I'alta qualitat i la complexitat de la seva 
c o n s t ~ c c i ó  i plantejamenr. Per entendre-ho seria bo recordar que existí una pewi- 
vkncia de comunitats autdctones sota domini més o menys real de l'Islam, arreu de 
la vall. Hom afirma que el cas de la Regola " és un exemple clar de la continuitat de 
I'bihitat que, després de I'ocupació cristiana, procedeix a -encasteliar-se*, tot 
cercant la protecció natural i la d'un noble." Aquí és evident La constmcció primera 
d'una torre de planta semicircular, de 7 menes de diknetre interior i un gmix de 
parets de 1,20 m., que adequa la parec recta amb el precipici. La constmcció 
d'aquest tipus de torre no és gens freqüent, i cal pensar que s'hauria de relacionar 
amb I'especial configuració del terreny. A I'entom d'aquesra torre es va edificar 
-amb pocs anys de diferencia- un recinre poligonal molr irregular, d'uns 18 x 10 
m. que aprofita la singularitat del sol, amb un tipus de parament quasi idkntic a 
L'anterior, i m b é  ben propi de la primera meitat del segle Xi:  peces allargades, 
tallades amb masseta, disposició del pararnenr forqa regular, i la presencia sovinte- 
jada de peces perfectament quadrades (més propies del segle X) alternanr ríunica- 
ment amb les allargades, que recorda l'aparell califa1 de *soga y tizónn. Són diferents 
també els components de l'argamassa, menys compacta i bona en els murs, i de 
millor qualitat a la torre. Els murs de I'habitacleiulic presenten tres nivellsd'estances 
perfectament visibles, de quasi 2,s m. d'algada cada un d'ells, i que a mida que 
s'eleven sofreken una disminució del gmix del mur a fi de facilitar I'assentamenr 
d'un embigat a cada un dels pisos. 

L'església, situada a l'est del castell, en el seu mareix pla i a uns 5 merres de les 
seves parets, és una constmcció romhica, d'unasola nau, orientada en sentir E-W, i 
que té unes mides de 11 x 6 m. La seva porta esta situada en el mur nord per 
exigkncies de la topografia. La paret sud fou constmida al matek cantell de I'espa- 

9. Ibid., pig. 146, doc. XXXV. 
10. Ibid., pag. 169, doc. CIII. 
11. BENET. A.: Um~om~nrz i r t  moirirabnIn Vaiidi iacr .  Ertrrdianrroponimir, ~Builrriinreriorde 

la Socierat d'Onomirticas, X111(1983), pags.5-6. 
12. BONNASSIE, P.: - GUICHARD, P.: Les communai<rés rurnlf en Caialognt, -Fiaran-, 4 (198?), 
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Dibuix del parment de la muralla nord, que pennet apreciar la diversiras de disposicionr, des de la 
classica de .soga y tizónr a la pan. inferior a IR tipiques rectangulars del regle xi. 

dat. Esta construida amb un parament similar al del castell, amb elements decoratius 
propis del rominic lombard. 

La uniformirat i la qualitat constructiva i estktica de la part alta del conjunt 
(castell-església castral) pot explicar-se, al menys en part, gricies als recursos 
economics d'Arnau Mir de Tost i també al fet de disposar de m& d'obra abundosa 
entre els colons i pagesos de diversa índole establerts a la Val1 després de la 
reconquesta." 

13. ARACUAS, Ph.: L n  chateaw d'Amou M i  de Torr. Fomtron dkn gran domninefeo&l..-, 
-Acres du 106 Congres nacional des Socierés Savanrrsw, Perpignan, 198 1 ,  pdg. 71 
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Completa el sistema de fonificació del poblat un mur que tanca el sector nord i 
s'exten des de la cinglera est a I'oest, amb una longitud de 120 metres i una almra 
d'uns 5 metres per sobre del nivel1 de terra primitiu. En el seu extrem est hi ha la 
porta centrada al recinte. Aquesta entrada és protegida, al nord, per una torre de 
planta quadrada de 4 x 4 metres, i al sud sembla que ho havia estat per una altra 
fortificació que ha deixat empremptes a la roca que domina I'últim trog del cami 
d'acces. Aquesta possible fortificació ponentina aprofita I'especial disposició del 
terreny per augrnentar la vigilhcia i defensa del cami, obert a I'oest a I'estimball. El 
sistema d'accks al poblat recorda, en alguns aspectes, el mateix que va existir a Sant 
Miquel de la Vall." Al llarg dels 120 metres de mur només bi havia una altra torre, 
també de 4 x 4 metres, simada no a la meitat del mur, on aquest fa un canvi 
d'orientació (que hauria estat e1:més Iogic), sinó una vintena de metres en direcció 
W., just al centre de la zona mér important i densa del poblat. S'hi devia accedir des 
de la placa o distribuidor de carrers de la població. 

La c o n s t ~ c c i ó  d'aquest mur sembla coetani a la del castell i de l'església. La talla 
de  pedra no és tant acurada pero recorda la d'aquestes dues edificacions. Tot i els 
enderrocs i la vegetació, pensem que fou batida d'una sola vegada sense que s'hi 
obsewin modificacions posteriors notables. 

La p a n  destinada a hibitat se sima a la falda del monticle, a la cara nord que 
limita amb el Montsec &Ares. Són perfectament apreciables dues direccions d'hibi- 
tat. A la primera s'ha localitzat un edifici de tres habitacions i altres restes de parets 
en el seu redós, el qual fet també fa pensar en la versemblant existencia de dos 
habitacles transformats posteriorment en un sol i més ampli. Només I'excavació 
completa d'aquestes vivendes ens podri donar la solució definitiva a aquest interro- 
gant. Les restes visibles fins ara ens posen de manifesr que són les habitacions més 
ampies (uns 20 m"er t e m e  mitji) i ben constmides de tot el poblat. Caldna 
relacionar-les, per la seva categona i proximitat (uns 6 metres) amb els serveis o 
servidors del castell o església. El seu parament, com el de les vivendes simades 
tocant a la muralla, és molt simple i irregular, fet a base de pedra tallada, sense pulir, 
de  grans lloses planes superposades, formant un mur més o menys estetic tant a 
I'interior com a I'exterior de la vivenda, mentre que el ventre del mur és reomplert 
de fang, cal5 i pedres pera lligar la const~cció.  

La relativa estretor de totes les vivendes fa pensar en una coberta de troncs a una 
sola vessant. 

Comes  pot observar a la planta, hi ha una segona filera de vivendes disposada en 
sentir lineal, adossades alamuralla, i paral.leles a I'anterior filada. Són un conjunt de 
cinc cases, de 6 a 8 metres de facana cada una, a les que cal afegir una possible 
habitació aillada fora d'aquesta Iínia, i limítrofe amb el diposir o trull. A continuació 

14. Riu, Manuel: Notes sobre l'apnponaoi de l'ar<,urolag>a a i*rbunii>ne inrdiev~l cuti i l i .  *,Fonr- 
rnenrs.. 5 ,  pig. 153 .  



segueix un espai, entre el carrer xmajor* i el mur, en el que no hi queda (almenys 
aparentment) cap resta d'habitació. Aquest espai versemblantment buit, correspon 
al que ocuparien dues cases o quatre habitacions. Per últim, tenim restes d'altres 
quatre habiiacions properes a la porta d'entrada i que han conservar un dels millors 
panys de muralla. Al lfarg d'aquest carrer, d'un extrem a I'altre, hi ha restes de set 
habitatges i potser de nou, a més de l'habitació recolzada en el dipbsit o uull. 

Alguna de les vivendes compta amb serveis annexes, sempre d'epoca posterior 
(finals del XIiI, principis del xiv?), com esdevé a la tercera i quana cases des de 
l'entrada, amb uns serveis de claveguera abocats a I'exterior de la muralla i amb una 
petita obertura de llum situada a 1,80 metres d'algada (aprox.) del nivell del sol. El 
problema d'aquestes habitacles radica en I'aprofitament del mur sud, que mira 
vers el castell, i que Ibgicament impedeix un acces a peu pla per a les vivendes; aixd fa 
pensar que I'actual nivell inferior de la vivenda deuria ésser un ceiier, al que s'hi 
accediria mitjangant una escala de hsta interior. 

La xarxa de carrers esta perfectament delimitada. S'hi observa un eix principal, 
en sentit est-oest, que nosaitres hem denominat carrer majar,. La majoria de les 
cases del poblat ht obren les sevesAportes, tal com hem referit en el parigraf 
precedent. Hi ha una placa c ' end  a la que s'arriba per aquest carrer i que es parteix 
en tres direccions: el camí vers l'església, el camí que mena al castell i la continuació 
que connecta amb I'extrem oest del conjunt. A I'anterior placa o espai obert hi ha el 
dipbsit o possible tmll, simidartant en tamany com en constmcció aun altreexistent 
al raval. Aquest dipbsit constmit amb pedra ben tallada i arrebossat amb molta cura 
(impedeix la filtració dels Iíquids) és unaconsuucció que deuria ésser bastida a finals 
del segle x11 o principis del XIII. Per últim, a I'extrem sud-oest, i comunicat pel 
ecarrer major,, trobemun ampli espai, en el que el rocam ha estat tallat i allisat per a 
formar plataformes phnes, mancades de restes de constmccions solides. Nosaltres 
ho interpretem com una zona dedicada a corrals per als cavalls del castell o per als 
ramats, senyorials o comunals. 

En una etapa posterior (finals del XIII?) l'estret i difícil espai del primitiu nucli 
fortificar es vegé completar amb un suburbi, I'esuuctura del quai encara ens resta 
plena d'interrogants. Fou constmit a mitja alcada del turó del castell, a la vora 
mateix del camí d'acces, de tal manera que en controla el pas amb les constmccions 
fonificades que semblen dues torres d'entrada. Disposa de zones d'ús comunitari i 
les quatre o cinc cases són ben variades i disposen d'un mkim de tres habitacions, 
arnb passos sumament estrets, de poc més d'un metre d'ample. El parament és 
irregular i matusser, i part de les edificacions es recolzen sobre la roca, aprofitant el 
desniveii del terreny. En qualsevol cas són edificacions d'ús encara indetehinat, 
d'estmctura forca irregular p e d  de quaiitat molt inferior a les de I'irea sobirana pel 
que fa a la tecnica consuuaiva. 

En tots els casos cal notar que les dues kees disposen de zones de conreu o 
pastures implies i riques, que possibiliten els cultius d'horts. L'existencia de cledes i 



Virrr general del iacimrni de5 del rector t s t .  A la pirr iric, cliv~i1.1 p<,t rprcci~r-*r .  I'rbsisdeI'esgléria. 
i a la rneirat de I'elevació del rerrenv la torre quadrangular qur contri>la I ' ~ c c l s  al recinre fonificir. 
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t l s  i i lzticn d i  la superior ritu.>r\ ii pcu del pen>arrcpar. U'c\qucrrr .I clrcrr. la r o m  cenrnl 
sernicircular. alcentreel ,mur I s r d e  I'editicacióqueenvolra la rorrecenrral, a ladrrramurmeridional 
de  I'erglésia on r 'h i  por apreciar una finerrrn adovellada. 
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5. P a r  l t 1 1  J la m l  r t e  I . I .  I r :  l . \ 1 cr peces 
presenrcn una maior irrrgularirar respecte al rrcti>r t. pnirii>lcnicnr wri-c\yon a una inodiiiració 
bai\ medieval d'aquevrairra. IJ menijs hahitadadel coniunr. 
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zones de cereals i vinyes són encara constatables en el record dels actuds habitants. 
Aquesta breu descripció és el resultat d'una tasca de topografia, no d'excavació, 

realitzada pels autors durant el mes de julio1 de 1985. Les obsemacions exposades 
ens permeten assenyalar algunes de les característiques més rellevants, que caldna 
comparar amb el cas proper de Sant Miquel de l a V d ,  esmdiat pel professor Manuel 
Riu.'' A Sant Lloren$ del Montsec trobem un esquema clhsic: el castell i I'església 
castral, (fos o no parroquia) estan a cuna distancia un de I'aitre. Aquest, per 
exernple, no és el cas de Sant Miquel. La muralla del nostre jaciment és llisa i 
reforcada per dues torres, d'uns 5 metres d'dcada i sensevd ja que el desnivellde la 
vessant no el fa necessari. L'estmctura del poblat, habitacions i carren no presenta 
notables diferencies respecte a alues poblats d'inicis del seglex~ habitats fins ~ ~ X I V .  
En aquest darrer segle els fogatges de Pere el Cerirnoniós donen 4 focs per a Sant 
Lloren$, potser els de la zona del raval o jussana. 

15. Riu, Manuel: Habitar, timiqucrieronom<aj'cudai, dinrdel vol. I I  de laHLIf6rude Carolunya, 
Barcelona, Ed. Salvar, 1978, pig. 159. 


